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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
léto je v plném proudu a v našem městě to 
právě moc hezky nevypadá. Opravdu mě mrzí 
nespokojenost návštěvníků s rozkopanou 
Černohorskou ulicí a jejich neschopnost 
pochopit důležitost rekonstrukce horkovodu, 
potažmo rekonstrukce všech sítí (kanalizace, 
veřejné osvětlení) a v neposlední řadě silnice a 
chodníků pro Janské Lázně. Několika 
návštěvníkům jsem se okolnosti rekonstrukce 
snažil vysvětlit, ale k mému údivu je to vůbec 
nezajímá, protože oni jsou tu teď a chtějí mít 
klid a pohodlí na své dovolené. Nechtějí 
přeskakovat rozkopanou ulici, chtějí si dojet 
autem, kam potřebují. Dobře, jsou to lidé, 
kteří nemají vztah k našemu městu, ale co mě 
dokáže opravdu rozpálit do běla, že takovéto 
myšlení mají, a opravdu jsem se s tím setkal, 
někteří místní občané. Otázky, proč se to dělá 
takto a ne jinak, že oni by to určitě udělali lépe, 
jsou opravdu zvláštní. Asi tito lidé zapomněli, 
jak dlouho město na rekonstrukci horkovodu 
čekalo, aby se mohla opravit také silnice ze 
Svobody nad Úpou do Janských Lázní. Můj 
názor, je takový, že každý člověk by měl mít 
alespoň trochu rozumu a respektovat některé 
věci, které jsou dány složitostí rekonstrukce a 
technologických postupů jednotlivých firem 
podílejících se na opravě, jako jsou silničáři, 
vodovody a kanalizace, energetici. Tak prosím 
všechny občany města i návštěvníky o 
toleranci a trpělivost. Myslím, že výsledek 
našeho snažení bude stát za to. 

S přáním hezkého léta  
Petr Hřebačka 

 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
2. června 2020 

Rada města schválila: 

 pronájem části pozemku p.p.č. 116/1 v k.ú. 
J.L. o výměře 63 m² za účelem umístění 
přístřešku na popelnice a jako odstavnou a 
manipulační plochu za 10.000 Kč/ročně s 
každoročním nárůstem o míru inflace Olivově 
nadaci Říčany s tím, že v případě ukončení 
nájemní smlouvy bude pozemek vyklizen 

 provést anketu k vyjádření zájmu občanů o 
zahradní kompostéry pro biologický odpad 
z domácností 

 prodloužení termínu záměru pronajmout 
část p.p.č. 116/1 v k.ú. J.L. a záměru 
pronajmout neb. prostor v čp. 85 do 
30.06.2020 
Rada města odložila: 
• vyjádření k návrhu OOP KU07_KRNAP – 
Slatinná stráň 
Rada města vzala na vědomí: 
• oznámení o konání společného jednání o 
návrhu Územního plánu Svoboda nad Úpou, 
které se uskuteční 01.07.2020 s tím, že návrh 
prostuduje Ing. arch. Smilnický s ohledem na 
územní plán a území města Janské Lázně 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
24. června 2020 
Rada města schválila: 

 uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 
N 03/11 ze dne 01.12.2011 a souhlasila s 
podnájmem části pozemku p.p.č. 324/1 o 
výměře 2 248 m², pozemku st.p.č. 279 o 
výměře 432 m² a pozemku p.p.č. 324/9 o 
výměře 3 320 m² na dobu trvání nájemní 
smlouvy č. N 03/11 ve prospěch společnosti 
MEGA PLUS s.r.o.  

 vyřazení nepotřebného movitého majetku 
dle předloženého seznamu 

 Směrnici pro provoz kamerového systému 
se záznamem – areál TS 

 v rámci Vládou ČR vyhlášeného dotačního 
programu podpory podnikatelů postižených 
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celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 
způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – 
Nájemné“ poskytnutí slevy 30% z nájmu 
nebytového prostoru v čp. 273 (Restaurace 
Café Biograf) společnosti Kiki&Niky Catering 
s.r.o. 

 uzavření dodatku č. 21 k nájemní smlouvě č. 
N 3/01 ze dne 27.06.2001 o pronájmu 
obecního majetku, kterým dojde ke změně 
ustanovení čl. X předmětné smlouvy od 
01.07.2020, a to k navýšení parkovného takto: 
Pronajímatel vyžaduje dodržení maximálních 
cen za parkování, zvyšovaných o vyhlašované 
roční inflace: 
a) jednostopá vozidla  

   100 Kč včetně DPH na 1 den 
b) osobní automobily  

   100 Kč včetně DPH na 1 den 
c) osobní přívěsy 100 Kč včetně DPH na 1 den 
d) autobusy  400 Kč včetně DPH na 1 den 
a zvýšení nájemného za kalendářní rok od 
01.01.2021 s každoročním nárůstem o míru 
inflace 
Rada města zamítla: 
• žádost o prodej pozemku p.p.č. 275/4 v k.ú. 
Č.H. o výměře 131 m² a schválila zveřejnění 
záměru pronajmout pozemek p.p.č. 275/4 v 
k.ú. Č.H. o výměře 131 m² a zajistit stanovisko 
znalce k ceně 
Rada města vzala na vědomí: 
• Opatření obecné povahy o stanovení 
klidového území KU07_KRNAP - Slatinná stráň 

 zápis do kroniky za rok 2019 s připomínkami 
a pověřila ved. KT odboru projednat s 
kronikářkou úpravu zápisu 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 29. června 2020 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 9. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 Účetní závěrku města Janské Lázně 
sestavenou k 31.12.2019 a převod 
hospodářského výsledku – zisku ve výši 
1.631.399,66 Kč na nerozdělený zisk minulých 
let 

 Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 
2019 a souhlasilo s celoročním hospodařením 
města bez výhrad 

 rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se 
zvyšují příjmy o 43.415 Kč a výdaje o 85.000 Kč 

 uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě 
o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o 
obecní policii ve věci změny výše úhrady za 
výkon činnosti Městské policie Trutnov na 
území města Janské Lázně 

(MV) 
 

Městský úřad Janské Lázně 
ÚŘEDNÍ HODINY od 01.07.2020 
Pondělí    9.00 - 11.30;  12.30 - 16.30 
Úterý    8.00 - 11.30;  12.30 - 15.00 
Středa    8.00 - 11.30;  12.30 - 16.30 
Čtvrtek   8.00 - 11.30;  12.30 - 15.00 
Pátek    pro veřejnost zavřeno  

(lze dojednat schůzku) 
 (MV) 

 

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  
o změnu č. 3  
Územního plánu Janské 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 
náležitostmi v souladu se stavebním zákonem. 
Následně budou žádosti předány pořizovateli 
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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. 
 

Informace pro každého 
 

Výměna občanských průkazů  
po skončení nouzového stavu 
V době nouzového stavu byl omezen chod 
úřadů a tedy i možnost výměny občanských 
průkazů. Ministerstvo vnitra eviduje v celé 
České republice cca 180 000 občanských 
průkazů, kterým v době nouzového stavu 
skončila platnost a které dosud nebyly 
vyměněny. Doporučujeme tedy provést 
kontrolu platnosti občanského průkazu, a to i 
v souvislosti s blížícími se volbami do 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a do 
Senátu Parlamentu České republiky. Platnost 
občanského průkazu si může každý občan 
ověřit i na stránkách Ministerstva vnitra 
(www.mvcr.cz), a to v sekci „neplatné 
doklady“.  
V současné době Městský úřad Trutnov již 
funguje v běžném režimu. Pro výměnu 
občanského průkazu můžete přijít bez 
objednání nebo si můžete rezervovat termín 
vlastní návštěvy na konkrétní datum a čas 
přímo na webových stránkách MěÚ Trutnov 
(www.trutnov.cz  sekce OBČAN  záložka 
Objednejte se ON-LINE). Objednaný klient, 
který následně přichází v termínu, na který se 
objednal, je vyvolán s prioritou. Samotné 
jednání jednoho klienta u přepážky v případě 
podání žádosti (vydání) osobního dokladu je 
v délce přibližně 10 minut. V případě žádosti o 
vydání občanského průkazu a současně 
provádění změny údaje o místu trvalého 

pobytu je délka vyřízení podstatně delší, a to 
až 30 minut. 
Jakékoliv případné dotazy týkající se vydávání 
osobních dokladů a evidence obyvatel vám 
rádi zodpoví pracovníci oddělení osobních 
dokladů a evidence obyvatel MěÚ Trutnov – 
osobně (č. dv. 183) nebo telefonicky (773 214 
334, 499 803 220, 499 803 115). 

Mgr. Leoš Křemenský 
vedoucí Odboru správního MěÚ Trutnov 

 

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 ČERVENCI 2020 oslavují: 
pan KADANÍK Jiří, paní LUKÁŠKOVÁ Marta a 
pan TUČEK Miloslav. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 
První setkání v klubu důchodců po karanténě 
začíná ve středu dne 22.7. od 14.00 hod. opět 
v klubovně v čp. 15 Zdena.  
Všichni důchodci z JL jsou srdečně vítáni! 
 

Program kina 
 

Červenec 2020 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
 
 
 
 
 

3.7.2020 pátek  
20:00 NEŽ SKONČÍ LÉTO   
První setkání s láskou probouzí v nemocné Mille novou 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí 
celou rodinu vzhůru nohama. 
Vstupné 100,-  přístupný   Austrálie  2019  117´  tit. 
 

4.7.2020 sobota  
17:00 JALDA, NOC ODPUŠTĚNÍ  
Reality show na motivy skutečných událostí, ve které je 
mladičká Maryam je odsouzená k trestu smrti za vraždu 
manžela. Vstupné 100,-  přístupný 
Fr., Něm., Švýc., Luc., Libanon, Írán  2019  89´ tit. 
 
20:00 LUXOR   
Niterný atmosférický snímek, kde v kulisách starověkého 
města se minulost jeví stejně živá jako přítomnost.. 
Vstupné 100,- přístupný   Egypt, VB  2019  85´  tit. 
 

5.7.2020 neděle 
17:00 MOGUL MAUGLÍ   
Raper Zed se rozhodne před odjezdem na první 
mezinárodní turné strávit pár dní s rodinou, kde se mu 
začnou objevovat zvláštní zdravotní problémy.  
Vstupné 100,-  přístupný   VB, 2020, 90´  tit. 
 
20:00 JSME JEDNÉ KRVE  
Ida přijde o matku a je svěřena do péče tety. Nový domov 
je prosycen láskou, a vzájemnou pospolitostí, mimo něj 
však na rodinu dopadá stín nelegálních činností.  
Vstupné 100,- přístupný   Dánsko  2020  88´  tit. 
 

6.7.2020 pondělí 
17:00 KUBRICK O KUBRICKOVI   
Originální portrét giganta světové kinematografie, který 
sám během své kariéry mnoho rozhovorů neposkytl… 
Vstupné 100,- přístupný   Francie, Polsko  2020  72´  tit. 
 
20:00 EMA   
Nebezpečně smyslný, vzdorně emancipovaný i poutavě 
taneční je snímek, který tepe v rytmu provokativního 
reggaetonu. Vstupné 100,-  přístupný   Chile  2019  107´  tit. 
 

7.7.2020 úterý 
17:00 PROXIMA  
Strhující příběh matky a dcery má navzdory netradičnímu 
prostředí univerzální téma: hledání rovnováhy 
mezi osobními sny a rodičovskou láskou. 
Vstupné 100,- přístupný Francie, Německo  2019  107´  tit. 
 
20:00 ZLOVOLNÉ HISTORKY Z PŘEDMĚSTÍ        
Sebejistě zrežírovaný film vypráví s nadsázkou o 
neurotických otcích, lhostejných matkách a dětství, které 
rozhodně není nevinné. Sžíravá vize zkaženého lidství. 
Vstupné 100,- přístupný Itálie, Švýcarsko 2020  98´  tit. 

8.7.2020 středa  
17:00 TEPLOUŠ   
Drama z jižní Afriky roku 1981, kdy všichni chlapci starší 
šestnácti let musí povinně nastoupit dvouletou vojenskou 
službu a výjimku nemá ani Nicholas.  
Vstupné 100,- přístupný   Jihoaf. rep., VB  2019  104´  tit. 
 
20:00 MEKY   
Energický filmový portrét představuje populárního 
zpěváka z těsné blízkosti, zcela otevřeně a upřímně, v 
nečekaných souvislostech i s humorem.  
Vstupné 100,-  přístupný   ČR, SR  2020, 80´ 
 

9.7.2020 čtvrtek 
17:00 NA PALUBU!  
Neokázalá komedie o síle nečekaného přátelství, plachých 
romancích a bolestivých ranách, které se v žáru horkého 
léta buď rychle zahojí, nebo už nikdy nezmizí. 
Vstupné 100,- přístupný   Francie  2020  95´  tit. 
 
20:00 ZUMIRIKI  
Originální tvůrce strávil čtyři měsíce natáčením 
fascinujícího dokumentárního deníku poustevníka 
toužícího zastavit čas a zhmotnit nostalgii po dávných 
letech. Vstupné 100,- přístupný   Španělsko  2019  122´  tit. 
 

10.7.2020 pátek 
17:00 TAJNÝ AGENT  
Chilský dokument balancuje na pomezí špionážní komedie 
a intimní observace stáří.  Vstupné 100,-  přístupný  
Chile, USA, Něm., Niz., Šp.  2020  84´  tit. 
 
20:00 BEZ ZVLÁŠTNÍCH ZNAMENÍ   
Mysteriózní thriller o násilím zmítané zemi, kde 
Magdalena, jejíž syn znenadání zmizel na cestě do USA, se 
vydává na stovky kilometrů dlouhou pouť k hranicím, všem 
nebezpečím navzdory. Vstupné 100,-  přístupný   
Mexiko, Španělsko  2020  97´  tit. 
 

11.7.2020 sobota 
20:00 HONEY BOY  
Strhující, bolestivě upřímný a hořce humorný popis 
komplikovaného vztahu otce a syna tvoří jádro 
opěvovaného nezávislého hitu loňského podzimu. 
Vstupné 100,- přístupný   USA  2019  94´  tit. 
 

 
13. pondělí v 19:30   3BOBULE 
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných 
moravských vinic, kde mladí majitelé vinařství kromě svého 
manželství řeší řadu dalších potíží.  
Vstupné 120,- přístupný   ČR  2020  103‘ 
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5. středa 19:30    KALIFORNSKÝ SEN 
V hudební romanci se Maggie touží stát úspěšnou hudební 
producentkou.  USA  2020  113‘  tit. 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný   
 
16. čtvrtek v 18:00   LASSIE SE VRACÍ 
Na plátna kin se vrací úžasný příběh o nerozlučném 
přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie.  
Vstupné 120,- přístupný  Německo  2020  100‘  dabing 
 
20. pondělí v 19:30   VÍKEND NA CHATĚ 
Komedie o partě přátel, jež se po letech znovu schází na 
chatě na víkendové oslavě.   Finsko  2020  105‘  tit. 
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
 
22. středa v 19:30   PŘÍBĚH TANTRY 
Dokumentární film o prastaré duchovní nauce v kontrastu 
současné doby se prolíná s příběhem svérázné tantrické 
umělkyně.  Vstupné 100,- do 15 let neřístupný    
ČR  2020  92‘  
 
23. čtvrtek v 18:00  LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD 
Nové dobrodružství animované komedie zavede 
roztržitého ledního medvěda z ledových plání do exotické 
džungle.  Vstupné 110,- přístupný   USA 2020  90‘  dabing 
 
27. pondělí v 19:30   MALÁ LEŽ 
Něžná komedie podle skutečné lži vypráví příběh 
Newyorčanky Billi a její svérázné čínské babičky.  
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný    Čína  2019  100‘  tit. 
 
29. středa v 19:30   #JSEM TADY 
Komedie, ve které se věhlasný francouzský šéfkuchař 
rozhodne vyrazit za tajemnou dívkou, kterou poznal na 
internetu.  Vstupné 100,- přístupný   Fr., Bel.  2019  98‘  tit. 
 
30. čtvrtek v 18:00  VOLÁNÍ DIVOČINY  
Adaptace legendárního románu přináší dobrodružný 
příběh odvážného psa Bucka a jeho nového přítele v časech 
zlaté horečky na Klondiku.  
Vstupné 100,- přístupný   USA  2020  110‘  tit. 

 

Pozvánky 

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: 
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  
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 
Pořadatel SLL s.p.  Janské Lázně 
 
 

 
 
 

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. 



 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


