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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
s natěšením po uvolnění opatření proti šíření 
Covid-19 jsme se všichni též těšili na příchod 
léta, prázdnin a dovolených. Mysleli jsme si, že 
vše se vrátí do normálních kolejí. Ale ejhle! 
Naše vláda v čele s paní ministryní financí a 
parlament nám do toho „hodili vidle“. Prý mají 
obce moc peněz, a tak se na zahlazování děr 
po jejich rozhodnutích mají podílet. Nevím, jak 
na to přišli, jen naše obec má ročně volných 
cca 1-1,5 mil. Kč, které převážně používáme na 
spoluúčasti při dotacích. Z tabulek 
optimistických propočtů přijdeme minimálně 
o cca 2,5-3 mil. Kč. A to má být ještě hůř, viz 
schválená „pětadvacítka“ a další nápady. I žák 
základní školy si spočítá, že nebudeme mít 
nejen na ty omílané investice, ale hlavně na 
obyčejný provoz obce. Z těchto rozhodnutí, 
potažmo zákonů schválených v parlamentu, je 
zcela zřejmé, že autoři vůbec nevědí, jak 
fungují obce a jak se jim žije. V tomto případě 
jde o čistý populismus, politickou loajalitu a 
všemožné úsilí se udržet ve funkcích. Údajné 
vrácení peněz na investice formou nově 
vypsaných dotací je čirá hloupost. Na chod 
města je nedostaneme a hlavně, zda je vůbec 
dostaneme, není jisté. Nejsou totiž nárokové 
ani vymahatelné. O přidělení rozhodují vždy 
nějaké body, ukazatele a hlavně úředníci. Čili 
bude to ještě horší než plánované 
hospodářství v dobách socialismu. Tedy 
protekcionalismus se vším všudy je tady. 
Ačkoliv zvelebování obcí a jejich rozvoj nemá 
s vrcholnou politikou nic společného, není 
těžké se dovtípit, že spřátelené radnice na tom 
budou nejspíše lépe než ty druhé. V letošním 
roce probíhá velké množství investičních akcí 
z dotací, na jejichž spoluúčast jsme již nyní 
neměli dostatek finančních prostředků. Proto 
jedním z důvodů prodeje pozemku pod 

centrálním parkovištěm bylo zajištění zdrojů 
pro jejich dofinancování. Nyní jsme v situaci, 
kdy ani toto stačit nebude. Nevím, co všechno 
budeme muset omezit, zda údržbu města, 
kulturu, příspěvky organizacím, či zda něco 
jiného, ale jisté je, že nás nečeká snadné 
období. Zem, kde bohatne jen několik 
oligarchů a města a obce chudnou, do Evropy 
rozhodně nepatří. Mnoho z nás si 
neuvědomuje, že směřujeme tam, kde nikdo 
z nás žít nechce.  
S přáním pěkného léta 

Jiří Hradecký, starosta 
 

Poděkování 
Královéhradecký kraj 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
Hejtman 

 

Vážení spoluobčané, 
v uplynulých týdnech jsme byli všichni 
vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá 
v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás 
neví, jak se v brzké budoucnosti situace 
vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru 
k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas 
využil také k tomu, abych poděkoval všem, 
kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již 
jako příslušníci složek integrovaného 
záchranného systému, zdravotníci, pracovníci 
v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako 
osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji 
také všem prodavačkám, řidičům a dalším, 
díky kterým jsme mohli v minulých měsících 
fungovat alespoň trochu jako před 
vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za 
vstřícnost a součinnost s krajskou 
samosprávou, a především za obrovské 
nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné 
k úspěšnému zvládnutí epidemie. 

S úctou  
Jiří Štěpán 
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Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
6. května 2020 
Rada města souhlasila: 
• se stavbou „STAVEBNÍ ÚPRAVY A 
PŘÍSTAVBA PENZIONU MARIANUM“ za 
podmínky, že realizace stavby bude probíhat z 
Údolní ulice 
Rada města schválila: 

 zveřejnění záměru pronajmout nebytový 
prostor o výměře 15 m² v 1. NP v čp. 85 – 
Qusisana 

 pronájem části pozemku p.p.č 170/1 v k.ú. 
Č.H. za účelem instalace a provozování 
veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily (2 
stání) na 15 let od 01.01.2021 za 10.000 Kč 
plus DPH ročně s každoročním navýšením o 
míru inflace společnosti ČEZ, a.s., IČ: 
45274649 
Rada města odložila: 
• vyjádření ke stavbě „VESTAVBA BYTU DO 
PŘÍZEMÍ DOMU čp. 10, JANSKÉ LÁZNĚ (st.p.č. 
17/1, k.ú. JANSKÉ LÁZNĚ)“ a požaduje 
předložení komplexního projektu, řešícího 
mimo jiné otázku vytvoření parkovacího místa 
pro nově vzniklou bytovou jednotku a v 
dokladové části obsahující souhlas stávajících 
vlastníků nebytových prostor (společenství 
vlastníků jednotek 
• vyjádření k architektonické studii 
„LUDVÍKOVA BOUDA – REKONSTRUKCE“ a 
požaduje předložit výpočet „normového“ 
počtu parkovacích míst odpovídající věcné 
náplni studie a soulad s Územním plánem 
Janské Lázně 
Rada města zamítla: 
• žádost o podporu ve výši 5.000 Kč na 
provoz Linky bezpečí z důvodu již schváleného 
rozpočtu na rok 2020; ES odbor upozorní 
žadatele, že žádost je třeba podat před 

projednáváním a schválením rozpočtu města 
(říjen - listopad) 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
20. května 2020 
Rada města souhlasila: 
• s dočasným parkováním klientů hotelu 
Terra v Obchodní ulici (3 parkovací místa mezi 
schodištěm a odbočkou k bazénu na 
vyhrazených místech pro ZTP)  od 25.05. do 
31.10.2020 na max. 30 minut  
• s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě ze 
dne 18.02.2014 s ČEZ Distribuce, a.s. o 
uzavření budoucí smlouvě o připojení 
elektrického zařízení s prodloužením termínu 
dokončení do 31.12.2021 
Rada města schválila: 

 zveřejnění záměru města uzavřít k 
nájemní smlouvě č. 03/11 ze dne 01.12.2011 
dodatek č. 2 dle předložené žádosti 

 zveřejnění záměru města uzavřít dodatek 
č. 21 k nájemní smlouvě č. N 03/01 ze dne 
27.06.2001, na základě kterého dojde ke 
změně ustanovení čl. X smlouvy, a to ke 
zvýšení ceny parkovného (jednostopé vozidlo, 
osobní automobily a osobní přívěsy 100 Kč 
včetně DPH na 1 den, autobusy 400 Kč včetně 
DPH na 1 den a ke zvýšení nájemného  

 program 9. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 01.06.2020  

 termín k podávání žádostí o změnu č. 3 
Územního plánu Janské Lázně do 31.08.2020 
Rada města odložila: 
• žádost o pronájem části p.p.č. 116/1 J.L. a 
počká na stanovisko znalce 
Rada města zamítla: 
• žádost Sdružení lázeňských míst ČR o 
pomoc s financováním marketingové 
kampaně na podporu příjezdu do lázní 
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• žádost o zrušení pachtovného z pozemku 
p.p.č. 105/4 v k.ú. J.L. a trvá na uhrazení 
sníženého pachtovného o 50% 

 (MV) 
 

ÚŘEDNÍ HODINY  
Městský úřad Janské Lázně 
 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) 

Kotlíkové dotace 

Královéhradecký kraj plánuje další, tentokrát 
zřejmě již poslední výzvu „kotlíkových dotací“. 
V případě, že Rada Královéhradeckého kraje 
schválí na svém jednání 08.06.2020 vyhlášení 
průběžné výzvy, tentokrát 20OPK01, bude 
poslední výzva na kotlíkové dotace probíhat 
začátkem září 2020. Text výzvy bude zveřejněn 
již od 01.07.2020 na úřední desce kraje. Pokud 
máte zájem zjistit konkrétní informace 
ohledně kotlíkových dotací - zaregistrování 
pořadového čísla, podání žádosti, vyúčtování, 
atd., je možné toto konzultovat přímo s 
pracovníky “kotlíkových dotací“ při 
konzultačním setkání na MěÚ v Trutnově dne 

17.06.2020. Místo konání: Malý sál, Slovanské 
náměstí 165, Trutnov, v 15 - 17 hodin.  

(MV) 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Odbor rozvoje města Městského úřadu 
v Trutnově oznamuje konání veřejného 
projednání návrhu Změny č. 1 Územního 
plánu Janské Lázně a Vyhodnocení vlivu 
změny č. 1 Územního plánu Janské Lázně na 
udržitelný rozvoj území ve středu dne 
24.června 2020 v 16:00 hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu Janské Lázně. 
Návrh Změny č. 1 Územního plánu Janské 
Lázně, textová i grafická část a Vyhodnocení 
vlivu změny č. 1 Územního plánu Janské Lázně 
na udržitelný rozvoj území je k nahlédnutí na 
odboru rozvoje města MěÚ v Trutnově 
v kanceláři č. 415, na Městském úřadě 
v Janských Lázních na stavebním odboru, dále 
na internetové stránce 
http://Upd.trutnov.cz/upd/janske-lazne/ pod 
složkou – pořizovaná ÚPD – a to v termínu od 
22. května do 1. července 2020. 
Odbor rozvoje města MěÚ v Trutnově z titulu 
pořizovatele Změny č. 1 Územního plánu 
Janské Lázně vyzývá zástupce dotčených 
orgánů, Krajského úřadu KHK, sousedních 
obcí, dále vlastníky dotčených pozemků a 
ostatní veřejnost k účasti na veřejném 
jednání. 
 

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  
o změnu č. 3 Územního plánu Jan. Lázně 
Lhůtu pro podávání žádostí o změnu č. 3 
Územního plánu Janské Lázně stanovila Rada 
města Janské Lázně do 31.08.2020. Žádosti 
podané po tomto datu budou zařazeny do 
podkladů změn následujících. 
Žádosti o změnu je třeba podat písemně na 
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně se všemi 

http://upd.trutnov.cz/upd/janske-lazne/
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náležitostmi v souladu se stavebním zákonem. 
Následně budou žádosti předány pořizovateli 
územního plánu, který po vyhodnocení 
předloží doporučení a zprávu Zastupitelstvu 
města Janské Lázně, které rozhodne o 
případném zpracování změny. O rozhodnutí 
zastupitelstva města budou podatelé písemně 
informováni. 
 

Předpokládaný harmonogram prací  
v širším centru Janských Lázní - 2020  
 

ČEZ - konverze parovodu  
etapa  Zahájení  Ukončení  

IX. etapa 25.4.2020  5.7.2020   
Lokalita čp. 38 Janský dvůr, čp. 1 Lázeňský dům, čp. 56 Koref 
 

X. etapa  18.5.2020  1.8.2020   
Lokalita čp. 38 Janský dvůr, čp. 273 MěÚ, čp. 62 Terra, čp. 
85 Qissisana, čp. 344 Janský potok II  
 

XI. etapa  11.6.2020  29.8.2020   
Lokalita čp. 85 Qissisana, čp. 57 Janský potok I, čp. 14 Sola 
Fide, čp. 15 Zdena 
 

XII. etapa  11.7.2020  17.9.2020   
Lokalita čp. 98, čp. 15 Zdena, čp. 68 Družina, čp. 81 ZŠ, čp. 
251 MŠ  
 

XIII. etapa  21.7.2020  26.9.2020   
Lokalita čp. 15 Zdena, čp. 104, čp. 160 Adélka, VS 89 
(výměníková stanice)  
 

XIV. etapa  18.6.2020  23.8.2020   
Lokalita parkoviště u čp. 344 Janský potok II, čp. 276 Arnika,  
čp. 304 Bazén  
 

XV. etapa  16.7.2020  26.9.2020   
Lokalita čp. 304 Bazén, čp. 91 Vysoká Varta 
 

XVI. etapa  11.6.2020  22.8.2020   
Lokalita čp. 56 Koref, čp. 79 Villa, čp. 75 Sanssousi  
 

XVII. etapa  7.7.2020  23.9.2020   
Lokalita čp. 75, Sanssousi, čp. 224 Výsluní, čp. 61 Šárka 
 
VaK - vodovod a kanalizace  
Etapa  Zahájení  Ukončení  

Výměna vodovodu  6.4.2020  15.6.2020 
Lokalita čp. 38 Janský dvůr, čp. 104  
 

Nová kanalizace  6.4.2020  15.6.2020  
Lokalita čp. 38 Janský dvůr, čp. 344 Janský potok II  
 

Splašková stoka  6.4.2020  15.6.2020  

Lokalita čp. 57 Janský potok I, čp. 289 Magma  
 
M-SILNICE - sinice III/2961 a chodníky  
etapa    Zahájení  Ukončení   

III. Silnice + chodníky  1.6.2020  12.7.2020  
Lokalita čp. 84 Krakonoš, čp 343 U Kabinky  
 

II. Silnice + chodníky  13.7.2020  30.8.2020  
Lokalita čp. 38 Janský dvůr, čp. 85 Qissisana  
 

I. Silnice + chodníky  21.8.2020  18.10.2020  
Lokalita čp. 85 Qissisana, čp. 84 Krakonoš  

 

Očkování psů 
Očkování psů (koček) proti vzteklině proběhne 
dne 25.06.2020 v době od 15:20 do 15:35 
hodin na parkovišti pod čp. 85 - Quisisana 
(naproti poště). Každoroční vakcinace proti 
vzteklině je v ČR povinná. Očkování provede 
MVDr. Stanislav Novotný, Veterinář, s.r.o. 
 

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 
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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. 
128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a 
předložit své nabídky na podatelnu 
Městského úřadu v Janských Lázních do 
30.06.2020 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 30.06.2020 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 
 

Svazek obcí Východní 
Krkonoše, 
aneb jak jsme postavili 
koronavirové epidemii 
 

Již několik měsíců zažíváme situaci, s kterou se 
nikdo z nás zatím nesetkal. Situaci, která je pro 
všechny nová, v mnoha ohledech 
nepřehledná, a která významně ovlivnila 
životy většiny z nás. I přes ztíženou situaci, 
způsobenou virem COVID 19, jsme se však 
v rámci Svazku obcí Východní Krkonoše 
neuchýlili do karantény, a i nadále pokračovali 
v práci, která se však ubírala jiným směrem, 
než je naše běžná denní agenda.   
Koncem března nás kontaktovala společnost 
3D Obiecto s tím, že disponují 3D tiskárnami a 
tisknou ochranné štíty. A jelikož v počátcích 
koronavirové epidemie nebyly ochranné 
pomůcky k dostání, během několika málo dnů 
už byli zahlceni prací natolik, že nestíhali 
přijímat objednávky. Obrátili se pro to na nás 
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(Svazek obcí Východní Krkonoše), abychom 
převzali organizační část celého výrobního 
procesu. Téměř okamžitě jsme na spolupráci 
přikývli a spustili tak nevídaný kolotoč…. 
Během velmi krátké doby jsme byli nuceni 
vytvořit systém objednávek, logistiky, výroby, 
systém skladových zásob, ale také rezervovat 
a objednávat materiál na výrobu jednotlivých 
komponent, ze kterých se štít skládal, 
zajišťovat dobrovolníky, ozonaci již 
kompletních štítů, a hlavně informovat 
instituce, pro které byly pomůcky určeny. 
Jakmile se zpráva o dostupnosti ochranných 
pomůcek začala šířit, strhla sebou obrovskou 
vlnu nenasycené poptávky a my nestíhali 
zvedat neustále zvonící telefony. Štěstí při nás 
však stálo a během dvou dlouhých pracovních 
dnů se nám podařilo vytvořit fungující systém 
a my mohli začít odevzdávat první vyrobené 
štíty. 
Ochranné pomůcky putovaly většinou do 
nemocnic, soukromým lékařům, do domova 
důchodců, pečovatelské službě, horské 
záchranné službě, do škol, ale také například 
do věznice Odolov. Během nouzového stavu 
se nám podařilo vyrobit a odevzdat 
neuvěřitelných 2 500 ks ochranných štítů a 
téměř 500 ks ochranných brýlí. Nejen že jsme 
alespoň z části pomohli v boji proti viru COVID 
19, ale hlavně se nám podařilo sestavit 
výborný tým odhodlaných a zapálených lidí.  
I když nám výroba ochranných pomůcek 
zabrala většinu našeho pracovního času, 
museli jsme věnovat i práci Svazku. Za zmínku 
jistě stojí dokončení dotace „Zábavné 
vzdělávání“, financované ze Státního fondu 
životního prostředí. V rámci této dotace 
vznikla brožura, vzdělávací pracovní sešit a 
pexeso. Brožura je provázaná přes QR kódy na 
webové mapy, díky kterým je plánování výletu 
po východních Krkonoších ještě jednodušší. 
Dále se v ní dozvíte spoustu zajímavostí o 

obcích spadající do SOVK. Brožury i pracovní 
sešit budou během léta zdarma k dostání na 
turistických informačních centrech. 
Dále se také již druhým rokem zabýváme 
dotací s názvem „V rámci SOVK myslíme 
strategicky“, kterou financuje Operační 
program zaměstnanost, jejímž výsledkem 
budou strategické dokumenty pro jednotlivé 
obce. V této záležitosti nás koronavirová 
epidemie značně zdržela a budeme tak nuceni 
požádat Ministerstvo práce a sociálních věcí o 
prodloužení termínu k dokončení dotace. Díky 
této dotaci však vzniknou například i nové 
webové stránky Svazku obcí Východní 
Krkonoše, které budou informovat veřejnost o 
realizovaných projektech, ale také o 
událostech z našeho regionu. 
 

MPSV vyhlašuje druhý ročník soutěže 
Pečující roku. I letos ocení neformální 
pečující z celé ČR  
V návaznosti na úspěšný první ročník 
vyhlašuje MPSV i letos soutěž Pečující roku. 
Jejím cílem je upozornit na opomíjené téma 
neformální péče a vyjádřit podporu všem, 
kteří svým blízkým nebo jiným potřebným 
tuto péči poskytují. Slavnostní vyhlášení 
soutěže a předání ocenění se bude konat 3. 
září 2020 v rámci události Fórum rodinné 
politiky.  
„Neformální péče o seniory, rodinné blízké s 
postižením či dlouhodobě nemocné je v České 
republice stále okrajovým tématem. Jedná se 
přitom o velmi náročnou a vyčerpávající práci, 
a to nejen finančně, ale také především 
psychicky. Tito pečující mají ztíženou pozici na 
pracovním trhu, často musí odejít ze 
zaměstnání a následně se dostávají do sociální 
izolace. V době koronavirové krize navíc čelili, 
a možná ještě budou čelit, závažným 
zdravotním rizikům. Prostřednictvím tohoto 
ocenění je chceme v jejich úsilí podpořit a 
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poukázat na to, že neformální péče je oblastí 
sociální péče, před kterou rozhodně nelze 
zavírat oči,“ řekla ministryně práce a 
sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).  
Ocenění bude udělováno v následujících 
třech kategoriích:  
1. péče o seniora staršího 65 let;  
2. péče o člověka s postižením/dlouhodobě 
nemocného mladšího 18 let;  
3. péče o člověka s postižením/dlouhodobě 
nemocného staršího 18 let.  
Do soutěže může být nominován kdokoliv z 
široké veřejnosti z celé České republiky. Stačí 
do 29. června 2020 vyplnit informační 
formulář na webových stránkách 
www.pecujiciroku.cz a popsat příběh 
nominovaného.  
Zaslané příběhy nominovaných účastníků 
budou posuzovány komisí složenou nejen z 
pracovníků MPSV, ale také z odborníků na 
neformální péči v ČR, např. zástupcem 
projektu Neformální pečující či zástupcem 
občanské veřejnosti v oblasti neformální péče. 
Vyhlášení vítězů a slavnostní předání ocenění 
proběhne 3. září 2020 na konferenci Fórum 
rodinné politiky. Více informací o soutěži je 
možné získat také na e-mailové adrese 
forumrodina@mpsv.cz.  

Tiskové oddělení MPSV 
 

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 ČERVNU 2020 oslavují: 
paní KROUPOVÁ Libuše, paní TIPPELTOVÁ 

Eliška, paní ŠÍRLOVÁ Eva, ROSKOWTZOVÁ 

Daniela a DUDOVÁ Šárka. 

Všem oslavenkyním srdečně blahopřejeme! 

Program kina 
 

Červen 2020 
Tel: 499875121    E-mail: kino@janske-lazne.cz 
 
1. pondělí v 18:00  FRČÍME 
USA  2020  103‘  dabing 
Animovaný rodinný film  
Vstupné 100,-  děti do 15 let zdarma  
přístupný 
 

3. středa v 19:30  CHLAP NA STŘÍDAČKU  
ČR  2020  106‘  
V nové komedii se patnáct let vdaná Zuzana 
rozhodne učinit netradiční nabídku své 
sokyni… 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

4. čtvrtek v 18:00  CESTA ZA ŽIVOU VODOU 
Norsko  2019  99‘  dabing  
Fantasy pohádka o statečném Espenovi, který 
se vydá hledat živou vodu, aby zachránil své 
bratry i královské rodiče princezny Kristiny. 
Vstupné 110,- děti do 15 let 90,-  přístupný 
 

8. pondělí v 19:30  EMMA. 
VB  2020  125‘ tit.  
Romantická komedie je adaptací nesmrtelné 
klasiky Jane Austenové. 
Vstupné 120,-  přístupný 
 

10. středa v 19:30  PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
ČR, Slovensko  2020  107‘ 
Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i 
bolesti, štěstí i smutku… 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
 

11. čtvrtek v 18:00 
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU       
Kanada  2020  68‘  dabing  
Animovaný film pro celou rodinu o klukovi a 
jeho psím záchranářském týmu, kteří nikdy 
neví, jaký úkol jim nový den přinese.  
Vstupné 90,-  přístupný 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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15. pondělí v 19:30  V SÍTI 
ČR  2020  100‘ 
Strhující dokumentární film otevírá 
tabuizované téma zneužívání dětí na 
internetu. Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný 
 

17. středa v 19:30 PÍSEŇ JMEN 
USA  2020  113‘  tit.  
V poutavém detektivním příběhu sledujeme 
příběh dvou rozdílných chlapců, kteří společně 
vyrůstali za války v Londýně.  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

18. čtvrtek v 19:30  AFRIKOU NA PIONÝRU  
SK  2020  104‘  
Cestovatelský dokument ukáže dobrodružství, 
které nezná hranice a možnosti vlastního těla 
i svobodu ducha žene až do nejvyšších otáček. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

22. pondělí v 19:30  POSLOUCHEJ 
ČR  2020  77‘  
Psychothriller vypráví příběh mladého páru, 
který vyráží na výlet, ale jak ubíhají kilometry, 
atmosféra houstne a ve chvíli, kdy dívka 
rozluští jistou záhadu, začne jí jít o život. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 

24. středa v 19:30   
MŮJ OTEC ANTONÍN KRATOCHVÍL 
ČR  2020  84‘  
Dokumentární snímek zachycuje životní 
příběh významného, světově uznávaného 
českého fotografa.  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 

25. čtvrtek v 18:00  ZAKLETÉ PÍRKO 
ČR  2019  94‘  
Nová pohádka o lásce a dobrém srdci, které 
pomohou překonat řadu protivenství.  
Vstupné 110,- děti do 15 let 90,-  přístupný 
 

29. pondělí v 19:30  BOURÁK  ČR  2020  110‘ 
Příběh černé komedie se odehrává v 
imaginárním městě na severu Čech, kde se po 

revoluci vyrojily nonstop herny, kasina a 
šlapky… 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 

Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby Surround 7.1 

 

Pozvánka 

PROMENÁDNÍ KONCERTY - léto 2020 
Koncerty se budou konat každou neděli vždy 
od 14°° do 16°° hod. na podiu před 
Kolonádou (v případě nepříznivého počasí uvnitř) 
 

ČERVENEC 
  5. 7.  DECHOVÝ ORCHESTR VČE – Hradec Kr. 
12. 7.  BIG BAND DVORSKÝ – Dvůr Král. n. L. 
19. 7.  PODZVIČINKA – Bílá Třemešná  
26. 7.  TÁBORANKA – Košťálov  
 
SRPEN 
  2. 8. RELAX BAND – Hronov 
  9. 8. KRAKONOŠKA – dech. hudba Trutnov 
16. 8. ART JAZZ BAND – Hradec Králové 
23. 8. REGIOBAND – Královehradecký kraj 
30. 8. JH BIG BAND – Hradec Králové 
Promenádní koncerty jsou bez vstupného.  
Změna programu vyhrazena.  
Pořádá Město Janské Lázně 
 

LETNÍ AKCE NA KOLONÁDĚ 
ČERVENEC – SRPEN 2020 
Víkendové akce vždy od 10 do 18 hod. 
doprovázené hudebními vystoupeními na 
venkovním podiu před Kolonádou: 
Neděle 21.06.2020   malé trhy na kolonádě 
Sobota 27.06.2020 MAGICKÝ DEN 
Neděle 28.06.2020   malé trhy na kolonádě 
Sobota 04.07.2020 malé trhy na kolonádě 
Neděle 05.07.2020 malé trhy na kolonádě 
Sobota 11.07.2020 VÍKEND S PROSECCEM 
Neděle 12.07.2020 VÍKEND S PROSECCEM 
Sobota 25.07.2020 LETNÍ VÁNOCE  
Neděle 26.07.2020 LETNÍ VÁNOCE  
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Sobota 01.08.2020 malé trhy na kolonádě 
Neděle 02.08.2020 malé trhy na kolonádě 
Sobota 15.08.2020 HAVAJSKÝ VÍKEND 
Neděle 16.08.2020 HAVAJSKÝ VÍKEND 
Sobota 29.08.2020 malé trhy na kolonádě 
Neděle 30.08.2020 malé trhy na kolonádě 
Pondělí 28.09.2020 KULINÁŘSKÝ DEN 
 

Informace pro každého 
 

Kompostér do každého domu  
Město Janské Lázně dlouhodobě usiluje o 
zavedení kvalitního systému nakládání s 
komunálním odpadem, který by zaručoval 
ekonomickou i ekologickou únosnost jeho 
likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad 
tvoří významné procento (až 60 %) 
z celkového komunálního odpadu, který končí 
v popelnicích a následně na skládce, rozhodli 
jsme se maximálně podpořit systém 
DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. 

 
Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, 
poskytli za finanční spoluúčasti (0-500 Kč) 
kvalitní zahradní kompostér.  
 
PROČ KOMPOSTOVAT BIOODPAD 
V ZAHRADNÍM KOMPOSTÉRU? 
Biologický odpad, který je vhodný na domácí 
kompostování, tvoří největší část 
komunálního odpadu. Každý, kdo bydlí v 
rodinném domě nebo má zahradu, jej může 
jednoduše svépomocí zpracovat.  
 
Během pár měsíců získáte kvalitní kompost 
Rostlinné zbytky z přípravy jídel, zbytky z 
pěstování různých plodin na zahradě nebo na 

poli, větve, listí, posečená tráva atd. - to vše 
můžeme využít na výrobu kvalitního 
kompostu. Ten používáme při pěstování 
rostlin jako přírodní hnojivo, vracející do půdy 
výživné látky a organickou hmotu. 
 
Zahradní kompostér je elegantním doplňkem 
Vaší zahrady - Jistě si mnozí z nás vzpomenou 
na místo někde v rohu zahrady, kam se 
shromažďovala shrabaná posečená tráva či 
listí, místo připomínající hromadu (dnes 
bychom použili slovo „organického“) odpadu, 
díky kompostéru můžete odpad zpracovávat 
daleko estetičtějším způsobem.  
 
Bioodpad v kompostéru nezapáchá - 
Hromada bioodpadu v rohu zahrady vydává 
charakteristický zápach způsobený tlením 
všech zbytků. To se vám v uzavřeném 
kompostéru nemůže stát.  
 
Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky 
- Nejenže navracíte organické hnojivo zpět do 
půdy, ale také nemusíte za tato hnojiva platit. 
 
Další výhody kompostování v zahradním 
kompostéru:   
 zabraňují nadměrnému zamokření/ 
vysušování kompostovaného materiálu 
 snižují intenzitu světla (pro rozklad je nutná 
tma), 
 umožňují kompostování „za tepla“ i při 
menším objemu kompostovaného materiálu, 
což zajišťuje vyšší stupeň hygienizace a 
likvidace klíčivosti plevelů, 
 zabraňují nežádoucímu příletu semen 
plevelů z vnějšího prostředí, 
 omezují přístup nežádoucích živočichů a 
hmyzu ke kompostovanému materiálu. 
 
Aby kompostér stačil zpracovat odpad z vaší 
zahrady, v zásadě platí na 1 m2 1 l 
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kompostéru. Berte to však jako úplné 
minimum. To znamená, že když máte v 
zahradě více dřevin a listí, nebo si pěstujete 
vlastní ovoce a zeleninu, doporučujeme 
pořídit si kompostér s větším objemem. 
 
Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky 
rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, 
rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský 
odpad (káva, skořápky, slupky, pecky atp.), 
zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, 
sláma a jiné sklizené zbytky, vyhaslý popel ze 
dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů. 
 
Žádáme o předání vyplněného anketního 
lístku nejpozději do 29. června 2020 na 
městský úřad. Pokud bude dostatečný zájem, 
město podá žádost o dotaci v roce 2020 a 
v roce 2021 bude kompostéry předávat 
občanům (s finanční spoluúčastí 0 - 500 Kč). 
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