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Slovo z radnice 
 

Vážení občané Janských Lázní,  
 
aktivita stavbařů, jak jsem psal již v minulé 
Fontáně, je v naší obci opravdu nebývalá.  
Jejich činnost se nějakým způsobem dotkla 
každého z nás, a přestože trvá již druhým 
rokem a máme toho všichni dost, je jisté, že 
tím vše neskončí. V převážné míře se jednalo 
o nápravy minulosti, tedy o opravy, na které 
město nemělo desítky let z důvodu 
podfinancování prostředky. Týká se to oprav 
komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, 
kanalizace a vodovodu, či opravy škol, kina a 
úřadu. Bez dotací by to samozřejmě nešlo. 
Z těch se podařilo také vybudovat několik 
projektů, které zvýšily volnočasovou nabídku, 
komfort a vzhled města.  
Nicméně, čas jde dál, a pokud nechceme 
ustrnout, je potřeba včas připravit další 
projekty, které budou pokračovat v nastolené 
cestě. Nejde jen o již zmíněné opravy, které jak 
každý hospodář ví, jsou nekonečným 
příběhem a nikdy neskončí, ale i směřování 
města do budoucnosti.  
V současné době Svazek obcí Východní 
Krkonoše, jehož jsme členem, zadal vybrané 
firmě společný projekt několika členských obcí 
k vypracování plánu rozvoje města. První fází 
je sběr dat, jehož součástí je průzkum, co vám 
občanům v obci chybí, co je zde třeba 
zbytečné, co by se mělo zlepšit, na co byste 
rádi upozornili a kam by měla podle vás obec 
směřovat. Výhodou je, že jde o anonymní 
anketu, takže se nikdo nemusí bát svobodně 
se vyjádřit. Jde též o to, že zastupitelé nejsou 
vševědoucí a nemusí detailně znát potřeby vás 
spoluobčanů. Je proto žádoucí, abyste 
vyplněním dotazníku, který vám byl doručen 
do poštovních schránek a je také dostupný na 
aplikaci Moje Obec či na webových stránkách 

města, sdělili svoje názory a postřehy. Máte 
tak možnost spoluúčasti na rozhodování o 
dalším rozvoji našeho města, neboť 
vyhodnocení dat ukáže, na co by se měli v 
budoucnu vámi zvolení zastupitelé zaměřit. 
Možná z výsledků vzejde požadavek na nějaký 
další významný projekt, a pokud bude 
financovatelný z dotací, může opět výrazně 
zasáhnout do života nás všech. Vzpomeňte, 
jak dlouho trvalo, než se podařilo dohodnout 
opravu průtahu městem.  
Vyzývám ty, komu není další rozvoj města 
Janské Lázně lhostejný, nechť se do ankety 
zapojí. Určitě to bude přínosnější než nějaké 
hospodské „kecy“ či stěžování si bokem. 
Programové období 2021-2027 se 
nezadržitelně blíží a kdo není připraven, jako 
by nebyl.      
Přeji pevné zdraví a pohodové babí léto! 

Jiří Hradecký, starosta 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
19. srpna 2020 
Rada města schválila: 

 na období září až prosinec 2020 dopravu 
seniorů do Trutnova do Kaflandu na nákup 2x 
měsíčně (navýšení jízd) 

 vrácení poměrné části zaplaceného 
nájemného za pronajatou část pozemku p.p.č. 
170/1 v k.ú. Č.H. o výměře 200 m² u Kavkazu 
za období od 01.04.2020 do 10.07.2020 
společnosti Vyhlídka s.r.o. 

 pronájem nebytového prostoru v čp. 85 - 
Quisisana o výměře 15 m² v 1. NP za účelem 
zřízení maloobchodní prodejny potravinových 
delikates a nápojů společnosti OLYMPIA 
Service s.r.o. IČ: 07719396 za měsíční nájemné 
1.801 Kč + služby; na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců; venkovní prostor 
možné využít pouze pro reklamní poutač 
provozovny 
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 provedení opravy rozpadlé dešťové 
kanalizace na centrálním parkovišti bez 
výběrového řízení mimo režim směrnice č. 
1/2017 společností Tlachač s.r.o., IČ: 
03505847 za 132.000 Kč bez DPH 
Rada města souhlasí: 
• s prohlášením o geometrickém a 
polohovém určení pozemků dle GP č. 529-
2821/2020 (narovnání chybného polohového 
určení pozemků u České lesnické akademie) 

 se zadáním projektové dokumentace na 
nové veřejné osvětlení v Krkonošské ulici a 
Horní promenádě 
Rada města: 
• se připojila k programu „Chráníme ústavní 
práva na soukromí komunálních politiků“ 
vyhlášeného Sdružením místních samospráv 
ČR, z.s. 
Rada města předkládá: 
• žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně u pozemku p.p.č. 278/9 v k.ú. Janské 
Lázně Městskému úřadu v Trutnově, oddělení 
územního plánování 
Rada města vzala na vědomí: 
• oznámení společnosti MEGA PLUS s.r.o., že 
s ohledem na situaci spojenou s 
onemocněním COVID-19 není v provozu v 
letní sezóně restaurace na Formánkách, 
včetně minigolfu a dětského hřiště 

 (MV) 

Pozvánka 

na 11. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 21. září 2020 
od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  

ZZaasseeddáánníí  zzaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  jjssoouu  vveeřřeejjnnáá..  
 

Oznámení 
o době a místě konání voleb  
do Zastupitelstva Královéhradeckého 
kraje a do Senátu Parlamentu ČR 

Starosta města Janské Lázně podle § 27 
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do 
zastupitelstev krajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do parlamentu České republiky a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje: 
1. Volby se uskuteční 
v pátek dne 2. října 2020 od 14 h. do 22 h.  
a v sobotu dne 3. října 2020 od 8 h. do 14 h. 
(pokud v prvním kole senátních voleb nezíská 
nikdo z kandidátů potřebný počet hlasů, bude 
se konat o týden později 2. kolo ve dnech 
09.10.2020 – 10.10.2020) 
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 
1 Janské Lázně je pro voliče v tomto volebním 
okrsku místnost pro hlasování v předsálí 
městského kina Vlast, náměstí Svobody 273, 
542 25 Janské Lázně. 
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit za 
území republiky, platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem České 
republiky nebo průkazem o povolení k pobytu. 
4. Každému voliči s trvalým pobytem budou 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky, včetně informací pro 
uplatnění volebního práva. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 

Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města  
 

Informace pro každého 
 

PUBLICITA PROJEKTU 
              Zábavné vzdělávání na území 

                 východních Krkonoš 
V březnu letošního roku dokončil Svazek obcí 
Východní Krkonoše projekt s názvem Zábavné 
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vzdělávání na území východních Krkonoš. 
Tento projekt je spolufinancován Státním 
fondem životního prostředí České republiky 
na základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí. 
V rámci tohoto projektu vznikla publikace o 
regionu východní Krkonoše, vzdělávací 
pracovní sešit pro děti a pexeso. Publikace je 
provázaná přes QR kódy na webové mapy, 
díky kterým je plánování výletu po východních 
Krkonoších ještě jednodušší. V publikaci se 
dozvíte spoustu informací a zajímavostí 
z fauny a flóry devíti obcích spadající do SOVK, 
pracovní sešit zase nabídne spoustu hádanek 
a křížovek pro děti. 
Publikace i pracovní sešit jsou pro obyvatele i 
návštěvníky východních Krkonoš k dostání 
zdarma na turistických informačních centrech. 
Více informací o poskytovateli dotace 
naleznete na webových stránkách: 
www.mzp.cz a www.sfzp.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 ZÁŘÍ 2020 oslavují: 
paní KONDEROVÁ Marie, paní NĚMCOVÁ 
Jiřina a paní POTMĚŠILOVÁ Marcela. 
 

Všem jubilantkám srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

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

2. středa v 19:30   KRYCÍ JMÉNO LEV 
V „belmondovské“ akční komedii je vše, co 
správná akce potřebuje – skvělí herci, 
absurdní zápletka, rychlé stroje, krásné ženy, 
únos i loupež. 
Vstupné 110,-   přístupný 
Francie  2020  95‘  tit. 
 
3. čtvrtek v 19:30 PALM SPRINGS 
Chytrá i ztřeštěná komedie připomene, že i 
když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to 
zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2020  87‘  tit. 
 
7. pondělí v 19:30   ŠARLATÁN 
Strhující životopisné drama inspirované 
skutečným příběhem výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi, jenž 
bez odborného lékařského vzdělání, ale s 
nevšedním a nevysvětlitelným nadáním a 
pomocí bylinek léčil nemoci, se kterými si 
doktoři nevěděli rady.  
Vstupné 130,-  do 12  let nevhodný 
ČR, Irsko, Polsko, SR  2020  118‘ 
 
9. středa v 19:30   DÉMON ZATRACENÍ 
Hororový příběh, ve kterém z lesa mezi lidi 
vylezla ze své skrýše tisíc let stará čarodějnice. 
Těžko ji poznáte, může žít v kůži někoho 
jiného. A živí se výhradně dětmi. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2020  95‘  tit. 
 
10. čtvrtek v 18:00   HURÁ DO DŽUNGLE 
Okouzlující animované dobrodružství pro děti 
i rodiče, ve kterém se jedno poklidné ráno 
v africké džungli obrátí život zvířat vzhůru 
nohama.  
Vstupné 120,-  přístupný 
Mauricius  2020  88‘  dabing 
 

mailto:kino@janske-lazne.cz


 

5 

 

14. pondělí v 19:30   RAOUL TABURIN 
Oblíbený opravář kol ve vesničce na jihu 
Francie ví o bicyklech první poslední, ale 
zároveň skrývá překvapivé tajemství. Půvabná 
komedie o přátelství, lásce, důvěře i strachu 
z vlastní slabosti.  
Vstupné 100,-  přístupný 
Francie  2020  90‘  tit. 
 
16. středa 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‘ 
 
17. čtvrtek v 19:30   FRIDA – VIVA LA VIDA 
Dokumentární film je cestou do srdce Mexika 
a nitra osobité umělkyně, ikony nezávislosti 
a ženství, jejíž díla spojuje bolest a síla i 
utrpení a láska. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
Itálie  2020  90‘  tit. 
 
21. pondělí v 19:30    ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 
Nová česká komedie, která otevře dvojici 
hlavních postav dveře do velkého světa 
neomezených možností výhrou balíku peněz v 
loterii. Nakonec ale oba zjistí, že největší 
výhrou v životě je láska… 
Vstupné 130,-  přístupný 
ČR  2020  99‘ 
 
22. úterý v 19:00    
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA S PROMÍTÁNÍM 
 

Lost Czech Man – Hedvábná Stezka – pěšky a 
stopem z Evropy do Číny 
 

Cestovatel Martin Půlpán nás provede desítky 
tisíc kilometrů přes ta nejkrásnější, ale i 
nejzapadlejší místa na bájné Hedvábné stezce! 

Vydáme se za dobrodružstvím tisíce kilometrů 
přes hory, moře i pouště po stopách dávných 
karavan. Z Turecka až do Číny po zemi a bez 
letadel! Dozvíte se vše o historii jednotlivých 
zemí, poznáte spoustu zajímavostí o národech 
žijících v těch nejzapadlejších koutech světa. 
Vstupné 100,- 
 
23. středa v 19:30   TENET 
Hrdina akčního sci-fi spektáklu slavného 
filmového vizionáře se vydává na extrémně 
komplikovanou misi, ve které pro časoprostor 
neplatí pravidla, tak jak je známe. A jeho 
hlavní zbraní je jediné slovo… 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
USA, VB  2020  150‘  tit. 
 
24. čtvrtek v 18:00   MULAN 
Nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme 
místo svého nemocného otce v císařské 
armádě. V přestrojení za muže překonává 
nástrahy a učí se využívat své vnitřní síly. 
Rodinný dobrodružný film. 
Vstupné 130,- děti do 15 let 110,-  přístupný 
USA  2020  106‘  dabing 
 
29. úterý v 19:30   HAVEL 
Životopisný film se odehrává mezi roky 1968 a 
1989 a zachycuje Václava Havla z časů disentu, 
kdy ještě nebyl slavnou osobností. 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 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2020  100‘ 
 
30. středa v 19:30   ŽENSKÁ POMSTA 
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy 
zralého věku, které mají stejný problém: 
nevěru manželů. Spontánně je to sblíží a 
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rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u 
psychoterapeuta, bude pomsta. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2020  88‘ 
 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 

Inzerce 
 

Pronajmu garáž u Lesního domu, 
tel. 731 260 911. 
 

Pozvánky 
 

28. 9. KULINÁŘSKÝ DEN  
10 – 18 hod.  
Celodenní akce na náměstí plná lákavých 
dobrot. Ve stáncích na kolonádě můžete 
ochutnat z kuchařského umění místních 
restaurací, najdete stánky s regionálními 
potravinami a výrobky od místních farmářů. 
Hudební doprovod, místní malé pivovary a 
moravské vinaře. Hudební doprovod na podiu: 
kapela GENERACE 75 a kapela, která vás potěší 
rock and rollem CRAZY DOGS. Kuchařské 
umění předvede Naďa Konvalinková s 
moderátorem Patrikem Rozehnalem.  
Vstup zdarma 
 

 
 
 
 

 
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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