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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
podnikatelé a návštěvníci, 
potvrdilo se, že stavební akce „Konverze 
parovodu Janské Lázně“ a oprava ulic 
Lázeňské a Černohorské nějakým způsobem 
omezila každého z nás. Kolega místostarosta 
v minulém vydání Fontány prezentoval, 
s jakými negativními reakcemi se v průběhu 
realizace setkáváme. Každý průměrně 
inteligentní člověk ví, že při rekonstrukci silnic 
se po nich nedá jezdit, stejně jako se to 
neobejde bez přítomnosti bagrů, nákladních 
aut a dalších strojů, tudíž ani bez hluku, který 
vydávají. Pokud je sucho, tak se přitom i práší. 
Ale to bychom nebyli Češi, abychom si 
neustále na něco nestěžovali, že? Nicméně 
abych byl spravedlivý, zaznamenal jsem i 
pozitivní ohlasy. 
Našli se i tací, kteří nás pochválili. 
Nezapomněli, jak se jim jezdilo po městě 
cestou připomínající tankodrom, na 
pravidelně praskající parovod, či každou chvíli 
nefunkční veřejné osvětlení. Opravdu nebylo 
lehké přesvědčit majitele všech sítí a cest, aby 
zde proinvestovali více jak čtvrt miliardy 
korun. Budeme mít bezpečný horkovod a 
vodovod, funkční kanalizaci, nové veřejné 
osvětlení, pěkné chodníky a silnici. A to přece 
stojí za to i přes nevoli pár nespokojených 
křiklounů!  
Další postup akce bude následující. Vzhledem 
k pokračování prací na horkovodu směrem do 
města se silničáři přesunuli z již hotového 
úseku umožňujícího příjezd na sídliště Na 
Sluneční stráni do centra města. Dokončení 
úseku od Janského dvora po odbočku k poště 
se plánuje do konce srpna, a to opět včetně 
chodníků a nového veřejného osvětlení. 
Náměstí by tedy mělo být od září opravené a 
svítit novotou. Další část Černohorské ulice od 

odbočky k poště po opěrnou zeď u 
evangelického kostela se bude provádět 
během září a poslední úsek od kostela k hotelu 
Krakonoš by měl být dokončen do poloviny 
listopadu.  
Mimo to budou pokračovat práce na samotné 
konverzi parovodu. Předpokládané 
ukončování je následující: do 29. srpna etapa 
od náměstí ke Zdeně, do 17. září pak etapy 
Zdena – základní škola, Zdena - penzion 
Adélka. Poslední dvě etapy, tj. Obchodní ulice 
a penzion Koreff – bytový dům Šárka, budou 
dokončeny do 23. září. Souběžně se finišuje 
s dokončením nového veřejného osvětlení na 
centrálním parkovišti. Vidíte, že rozsah 
stavební činnosti je nebývale veliký.  
Vzhledem k tomu, že mi bylo potvrzeno 
schválení poskytnutí dotace na novou 
gravitační splaškovou kanalizaci v lokalitě 
Duncan, můžeme očekávat další stavební 
činnost, která zasáhne život obyvatel v této 
části města. Jedná se o dlouho očekávanou 
akci, kdy dojde k odkanalizování celé této 
lokality na čistírnu odpadních vod 
v Bohuslavicích. Zruší se vypouštění do septiků 
a trativodů, odstaví se malé a zastaralé 
čističky. U některých objektů skončí čerpání 
splašků a s tím i spojená poruchovost 
tlakových čerpadel. V neposlední řadě tak 
bude vybudována první a základní součást 
inženýrských sítí pro budoucích 11 RD u 
centrální výtopny. Trvalo to opravdu dlouho, 
ale konečně jsme se dočkali. Započetí prací na 
této akci je odvislé od podmínek stanovených 
Správou KRNAP (kácení v lese a hnízdění 
chráněných opeřenců). 
Takže opět vyzývám všechny dotčené o 
shovívavost, trpělivost a toleranci. Tady 
opravdu neplatí, „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“.     
  

Přeji pevné zdraví a pohodové léto! 
           

Jiří Hradecký, starosta 
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Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
29. července 2020 
Rada města schválila: 

 ukončení pachtovní smlouvy na pozemek 
p.p.č. 181/1 v k.ú. Č.H. dohodou k 30.09.2020 

 s vydáním 6 parkovacích karet 1 ks za 2.000 
Kč/rok provozovateli pensionu Betlém k 
parkování hostů na odstavné ploše města u 
Betlému 
Rada města odložila: 
• stanovisko k žádosti o změnu ÚP Janské 
Lázně a vydá jej až po prostudování celého 
spisu týkajícího se povolení a kolaudace čp. 
309 (včetně garáže) 
• žádost o souhlas ke stavebnímu řízení pro 
stavbu „Parkoviště Hofmanky – retenční nádrž 
– čerpací stanice“ vzhledem k rozsahu 
dokumentace, absence její elektronické 
podoby a času potřebného na její 
prostudování (MEGA PLUS s.r.o.) 
• žádost o vyjádření k PD pro stavbu 
„Rekonstrukce a dostavba ubytovacího 
zařízení SKI&BIKE APARTHOTEL Janské Lázně 
p.č.st. 64/1 k.ú. Černá Hora v Krkonoších“, 
vzhledem k rozsahu dokumentace a času 
potřebného na její prostudování (U Sjezdovky 
s.r.o.) 
Rada města vzala na vědomí: 
• oznámení o běžecké akci Krkonošský Sky-
race, která se bude konat 05.09.2020 
(pořadatel PPR sport, z.s.) 

 žádost o změnu ÚP Janské Lázně u pozemku 
p.p.č. 67 v k.ú. J.L. z plochy zeleně soukromé a 
vyhrazené (ZS) na plochu dopravní 
infrastruktury (rozšíření parkoviště) - 
požadovaná změna je součástí právě 
dokončované změny ÚP JL č. 1, tzn. je 
bezpředmětná, bude ovšem nutné dořešit 
finanční vypořádání  

 žádost o změnu ÚP Janské Lázně na 
pozemcích st.p.č. 230 a p.p.č. 92/1 v k.ú. Č.H.  
spočívající v možnosti nástavby podkroví u čp. 
307 a doporučila zastupitelstvu souhlasit se 
změnou, zároveň stanovit maximální možné 
navýšení nástavby o 2 m nad vrchol hřebene a 
stanovit architektonická regulativa 

 žádost o změnu ÚP Janské Lázně u pozemků 
st.p.č. 177 a p.p.č. 282/2 v k.ú. J.L. z důvodu 
rozšíření plochy pro rekreaci RI a legalizace 
stávajícího stavu objektu čp. 219 a doporučila 
zastupitelstvu města nesouhlasit s 
požadovanou změnou z důvodu nutnosti 
chránit území před nekontrolovaným 
zastavováním formou rozšiřování stávajících 
objektů a jejich přistavování, schválení změny 
by popřelo vypracovanou koncepci ochrany 
lokality Zlatá vyhlídka 
Rada města souhlasí: 
• s pořádáním akce „TE Uphill 2020“ – 5. 
ročník závodu na kolečkových lyžích na Černou 
horu dne 13.09.2020 (pořadatel Skilauf team 
z.s.) 

 s oslovením vlastníka objektu Horský hotel 
s nabídkou na legalizaci užívání pozemku 
p.p.č. 275/4 v k.ú. Č.H., který je ve vlastnictví 
města 

 s umístěním stavby „JANSKÉ LÁZNĚ – 
KANALIZACE SOKOLSKÁ BOUDA“, dle 
předložené části dokumentace zak. č. 
M19/045, datum červenec 2020, vypracované 
Ing. Pavlem Romáškem a s umístěním 
plastového potrubí DN 250 do části pozemku 
p.p.č. 280/9 k.ú. Černá Hora v Krkonoších 
(včetně uzavření příslušných právních aktů 
Rada města zamítla: 
• žádost o pronájem pozemku p.p.č. 275/4 v 
k.ú. Č.H. o výměře 131 m²  
• žádost o pronájem neb. prostoru v čp. 85 
podanou po stanovené lhůtě a schválila 
zveřejnění záměru města pronajmout 
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nebytový prostor v čp. 85 o výměře 15 m² 
opakovaně 
Rada města předkládá: 
• žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně na pozemku p.p.č. 73/2 v katastrálním 
území Janské Lázně Městskému úřadu v 
Trutnově, oddělení územního plánování 
Rada města: 
• konstatovala k žádosti o informaci, zda by 
bylo možné jednat o koupi některého 
z pozemků v lokalitě Duncan (p.p.č. 301/2 až 
301/13 a 123/60 J.L.), z majetku města do 
soukromého vlastnictví, že uvedené pozemky 
nejsou v současné době určené k prodeji 

 (MV) 
 
Volby 2020 
 

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se konají volby do 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
společně s volbami do Senátu Parlamentu ČR. 
Případné druhé kole voleb do senátu se 
uskuteční v termínu 9. a 10. října 2020.  
 

V Janských Lázních je vytvořený 1 volební 
okrsek, hlasování probíhá v předsálí kina Vlast 
v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 
14 hodin.  
 

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a 
je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje.  
 

Možnost hlasovat na voličský průkaz ve 
volbách do krajských zastupitelstev v roce 
2020 
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb 
do krajských zastupitelstev ve dnech 2. a 3. 
října 2020 ve volebním okrsku v místě svého 
trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek 
stanovených zákonem č. 130/2000Sb. na 
voličský průkaz ve volebním okrsku spadajícím 
do územního obvodu kraje, kde je volič 

přihlášen k trvalému pobytu. Volič již může 
požádat obecní úřad příslušný podle místa 
trvalého pobytu o vydání voličského průkazu, 
a to jedním ze způsobu:  
1) osobní podaní, které musí být učiněno 
nejdéle do středy 30. září 2020 do 16 hodin 
2) podání doručené nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb a to: 
- v listinné podobě na základě písemné žádosti 
s úředně ověřeným podpisem doručené 
nejdéle do pátku 25. září 2020  
– v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky učiněné nejdéle do pátku 25. 
Září 2020 
 
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně 
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí 
s ověřeným podpisem žadatele, anebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou adresu.  
 

V den konání voleb při samotném aktu 
hlasování volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svoji totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem a zároveň je povinen odevzdat voličský 
průkaz příslušné volební komisi, kde se 
rozhodl hlasovat.  
 

Pokud volič voličský průkaz ztratí nebo mu 
bude odcizen, nelze mu již vydat duplikát.  
Voličské průkazy vydává pro volební obvod 
Janské Lázně:  
Městský úřad Janské Lázně, matrika – Lenka 
Hlaváčková 
 

Pro hlasování ve volbách do Senátu 
Parlamentu ČR platí pro vydání voličského 
průkazu stejná pravidla jako pro vydání 
voličských průkazů pro volby do zastupitelstev 
krajů s tím, že voličský průkaz pro volby do 
Senátu lze vydat nejdříve 15 dnů přede den 
voleb, tj. nejdříve 17.09.2020. 

(MV) 
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Oznámení 
 

V souladu s ustanovením § 39 zákona 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 17.08.2020 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 

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 SRPNU 2020 oslavují: 
                 paní RADOVÁ Jaroslava 
                 a paní JAROŠOVÁ Olga 
Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme! 
 

Poděkování 

 

Děkuji městu Janské Lázně za blahopřání a 
dárek k narozeninám. 

TUČEK Miloslav  
 

Program kina 
 

Srpen 2020 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D se zvukem Dolby Surround 7.1 
 
3. pondělí v 19:30   V SÍTI 18+ 
Necenzurovaná verze dokumentárního filmu 
divákům velmi věrně zprostředkovává 
zkušenosti a pocity dětí zneužívaných 
na internetu.  
Vstupné 100,- do 18 let nepřístupný  
ČR  2020  100‘ 
 
5. středa v 19:30   SAMOTÁŘI 
- OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 20 LETECH 
Příběhy samotářů uprostřed davu, kteří si 
připadají bezmocně vláčení zlomyslným 
osudem uvnitř svých ekonomicky pohodlných 
životů, vyprávějí autoři v tragikomické poloze. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
ČR  2000  103‘ 
 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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6. čtvrtek v 18:00   JEŽEK SONIC 
Animovaná komedie, v níž bude hrdina 
rychlostí nejrychlejšího blesku prchat před 
svým neúnavným pronásledovatelem… 
Vstupné 110,- děti do 15 let 90,-  přístupný 
USA  2020  99‘  dabing 
 
10. pondělí v 19:30   LOV 
Znepokojivý originální thriller, ve kterém se 
dvanáct lidí probouzí uprostřed lesa. 
Navzájem se neznají a neví, jak se tam dostali. 
Netuší, že byli vybráni pro velmi specifický 
účel…  USA  2020  90‘  tit. 
Vstupné 90,-  do 15 let nepřístupný 
 
12. středa v 19:30   HAVEL 
Životopisný film zachycuje Václava Havla z 
časů disentu. Soustředí se na jeho bouřlivý 
osobní život, kterému dominuje boj za pravdu 
a správnou věc, pronásledování, věznění a 
také milostné vztahy, vlastní pochyby a 
humor.  Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2020  100‘ 
 
13. čtvrtek v 18:00   VZHŮRU ZA SNY 
Život dvanáctileté Míny se obrátí vzhůru 
nohama, když proti své vůli dostane nevlastní 
sestru a pak když ve spaní objeví, jak vznikají 
sny. Animovaný rodinný film.   
Vstupné 120,-  přístupný 
Dánsko  2020  81‘  dabing 
 
17. pondělí v 19:30   K2 VLASTNÍ CESTOU 
Odpovědi na řadu otázek a pohled na 
jedinečnou cestu na vrchol K2 přináší 
dokument o české horolezkyni Kláře 
Kolouchové. Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
ČR  2020  93‘ 
 
19. středa v 19:30    
JAK BÝTI DOBROU ŽENOU  
Komedie je vtipným, satirickým pohledem na 

věčný příběh o soužití žen a mužů, o hledání 
vzájemného respektu a rovnoprávnosti. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
Francie, Belgie  2020  108‘  tit. 
 
20. čtvrtek v 18:00    
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ 
Animovaná nálož dobré nálady je 
pokračováním dobrodružství stoprocentně 
pozitivní trollí holky Poppy, která povýšila na 
královnu a své zemi vládne tancem, zpěvem. 
Vstupné 130,- děti do 15 let 110,-  přístupný 
USA  2020  91‘  dabing 
 
24. pondělí v 19:30   VZPOMÍNKY NA ITÁLII 
Romantická komedie s vůní Toskánska, ve 
které se londýnský umělec vrací spolu s 
dospělým synem do Itálie, aby prodali jejich 
starý rodinný dům…  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
VB  2020  94‘  tit. 
 
26. středa v 19:30   AVA: BEZ SOUCITU 
V akčním thrilleru je elitní nájemná 
vražedkyně Ava velmi sexy, velmi smrtonosná 
a setkání s ní přežije jen málokdo...  
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2020  96‘  tit. 
 
27. čtvrtek v 18:00    
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY 
V animovaném filmu hledá velký hnědý 
medvěd s pomocí kamarádů správný domov 
malé pandě, která nepatří do jeho lesa … 
Vstupné 80,-  přístupný 
Rusko, USA  20189  84‘  dabing 
 
31. pondělí v 19:30   CASTING NA LÁSKU 
Neúspěšná herečka, která s blížící se 
čtyřicítkou ztrácí angažmá v divadle a zároveň 
ji začne podvádět manžel, se s porážkou od 
života nemíní smířit bez boje. Romantická 
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komedie o tom, jak všichni pořádní chlapi 
vymřeli!  Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2020  85´ 
 
PŘIPRAVUJEME na září v kině: 
22.9. Lost Czech Man – Hedvábná Stezka – 
pěšky a stopem z Evropy do Číny  
- cestopisná přednáška s promítáním 
 

Pozvánky 

 

5. 9. KRKONOŠSKÁ 70MTB 
Závod 3členných družstev na horských 
kolech. 
 
18. - 19. 9. Turnaj o „PUTOVNÍ POHÁR 
MĚSTA JANSKÉ LÁZNĚ“ 
Mezinárodní turnaj tříčlenných družstev ve 
stolním tenise tělesně postižených. 
 
28. 9. KULINÁŘSKÝ DEN  
10 – 18 hod. - celodenní akce plná dobrot 
s hudebním doprovodem 
 
Léto na Stezce  
Tisková zpráva 24. července 2020 
Na letošní léto si pro vás na Stezce korunami 
stromů Krkonoše připravili spoustu novinek. 
Od dřevěných nosorožců ze Safari Parku Dvůr 
Králové, po živé kozičky a ovečky 
z Farmaparku Muchomůrka. Těšit se můžete i 
na maskota Emila a pochutiny z Lestánku. A to 
není zdaleka vše.  
Chystáte do Krkonoš? Pak byste určitě neměli 
vynechat návštěvu Stezky korunami stromů 
Krkonoše. Vyhlídková věž vysoká 45 metrů, 
která se nachází na okraji Janských Lázní, 
konkrétně u Hoffmanovy boudy, pro vás na 
toto léto připravila spoustu novinek. Na trase 
dlouhé jeden a půl kilometru se vydáte od 
kořenů až ke korunám stromů. Jedinečná 
podzemní expozice vám nabídne možnost 

prostudovat mikrosvět půdy a horní část 
Stezky s vyhlídkou zase pohled do korun 
stromů smíšeného krkonošského lesa. 
Od konce června najdete pod vyhlídkovou věží 
Stezky korunami stromů Krkonoše dvě sochy 
nosorožců černých, dva a půl tuny těžkou 
samici a 200 kilové mládě. Motorovou pilou je 
vyřezal z více než stoletého dubu dřevosochař 
Martin Kučera z Nového Bydžova. Během 
letošního léta však můžete na Stezce potkat i 
živá zvířata. Celkem čtyři kozy a ovce 
z Farmaparku Muchomůrka, který sídlí ve 
Svobodě nad Úpou, budou dělat společnost 
dřevěným nosorožcům černým, ale také 
vřetenovce krkonošské a dalším dřevěným 
zvířatům. 
Abyste měli hezkou vzpomínku přímo ze 
Stezky, je pro vás nyní k dispozici Smybox. 
Jedná se o fotobudku, která rozdává přímo 
vytištěné fotografie nebo vám umožňuje 
vlastní fotografie prohlížet přímo ve vašem 
mobilním telefonu pomocí aplikace Smybox a 
následně je sdílet s vašimi blízkými nebo 
rovnou na sociálních sítích. Smybox je umístěn 
přímo v hale, kousek od obchůdku se 
suvenýry. Pokud byste si i tak nevěděli rady, 
můžete se obrátit na maskota Emila, kterého 
můžete o prázdninách na Stezce potkat každý 
den. Rád se s vámi vyfotí, poradí vám, co byste 
na Stezce rozhodně neměli minout a také vám 
rád doporučí, co dobrého posvačit v restauraci 
nebo Lestánku. 
 
 

 

 

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. 
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