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Slovo z radnice 
 

Vážení občané,  
s radostí vám mohu sdělit, že plánovaná 
konverze parovodu na horkovod je již hotová. 
Rád bych touto cestou poděkoval 
dodavatelským firmám za dobře odvedenou 
práci. Je až s podivem, jak se jim dařilo 
dodržovat harmonogram prací a že tato 
dvouletá obrovská akce je až na pár drobných 
terénních úprav v termínu dokončena. 
Žádnou z napojených budov nezastihlo nové 
topné období nepřipravenou. Stejné platí o 
vodovodu a kanalizaci. Na silnici a chodníky, 
které mohou být realizovány až po právě 
skončených pracích na inženýrských sítích, si 
musíme ještě do půli listopadu počkat. 
Doufám, že počasí nějak výrazně neovlivní 
dokončení těchto prací.  
Samostatnou kapitolou je financování 
obecních akcí - nových chodníků včetně jejich 
odvodnění a veřejného osvětlení. Covid 19, 
resp. s ním přijatá opatření vlády, výrazně 
zasahují do příjmů města. Podle prvních 
odhadů jsme na straně příjmů přišli o 2,5 až 3 
mil. Kč. Vláda sice přidala obcím 1250,- Kč na 
občana, což výrazně mediálně „prodala“ a my 
jsme tak obdrželi něco málo přes 800 tis. Kč. 
Nyní máme prý pro rozhýbání ekonomiky více 
investovat. Náš rozpočet má ročně volný cca 1 
mil. Kč, použitý převážně na spolufinancování 
dotací. Takže i dítko ve druhé třídě si spočítá, 
že nám bude chybět téměř půl druhého 
miliónu korun, které nám vláda sebrala a o 
jejichž náhradě rozhodnou zastupitelé. 
Omezení investic téměř na nulu je zřejmé a 
částečné omezení provozu je nasnadě. 
Kterých oblastí chodu města se to dotkne 
nejvíce, zatím nevíme. Jisté však je, že nás 
čeká složité období, a to nejen v očekávání 
výsledků letošního roku, ale i při sestavování 
rozpočtu na příští rok. 

Chápu, že občané si tuto svízelnou situaci ve 
financování města příliš neuvědomují, a i když 
správně upozorňují, co a kde je nutné 
okamžitě opravit, vybudovat či předělat, bude 
se to dít na úkor věcí jiných.  
Ještě se zmíním o přístupové cestě 
k lázeňskému domu čp. 243 na sídlišti. 
Generální oprava tohoto chodníku byla na jaro 
dohodnuta se státními lázněmi. Již zmíněný 
Covid 19 a příjmy lázní znemožnily tuto akci 
realizovat. Technické služby města provizorně 
opraví to nejhorší a zásadnější opravu lázně 
slibují na příští rok.   
Závěrem mi dovolte informovat vás o mém již 
avizovaném odstoupení z funkce starosty 
města Janské Lázně. Před více jak deseti lety 
jsem si předsevzal, že se pokusím zajistit 
opravu katastrofálního průjezdu městem. 
Nebudu zde vypisovat, co úsilí jsem musel 
vynaložit, kolik jednání, schůzek a návštěv 
jsem musel absolvovat, či koho jsem musel i 
několikrát přesvědčovat. Jak je vidno z úvodu 
článku, v listopadu bude hotovo. Cena? Téměř 
čtvrt miliardy korun. Nevídané, podařilo se, 
tedy splněno. Dalším z mých cílů bylo zachovat 
ráz města a nepodlehnout nátlakům různých 
developerů na stavby apartmánových domů. 
To se celkem dařilo až na dva, proti kterým se 
zákonně nedalo nic dělat. Byl to marný boj 
s úředním šimlem, v tomto případě s Českým 
úřadem katastrálním a zeměměřičským. 
Marný je i boj se zřizovatelem státních lázní 
ministerstvem zdravotnictví. Za deset let 
nebylo schopno provést výměnu pozemků 
mezi městem a lázněmi potřebných pro náš i 
jejich provoz. Více jak 15 let tam také čeká na 
vydání nová vyhláška o ochraně přírodních 
léčebných zdrojů. Po celou dobu jsem město 
vedl transparentně a bez jakékoliv protekce. 
Každý, kdo se jen trochu zajímá o chod 
radnice, to může potvrdit.  
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Čas letí a nedá se zastavit, a protože jsem již 
v důchodovém věku, přenechám vedení 
města mladším a doufám, že jim nebude další 
směřování města lhostejné.            
Přeji klidný podzim. 

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
9. září 2020 
Rada města schválila: 

 pronájem pozemku p.p.č. 275/4 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších o výměře 131 m² 
společnosti PRAHA 10 – Rekreace, a.s., IČ: 
28213963 za účelem údržby pozemku 

 zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 49/1 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších o výměře 100 m² jako odstavnou a 
manipulační plochu na dobu určitou do 
31.12.2021 za minimální nájemné 280 
Kč/m²/rok 

 program 11. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 21.09.2020 
Rada města souhlasí: 
• s využitím chodníku na pozemku p.p.č. 
172/1 v k.ú. Č.H. pro potřeby zřízení 5 
parkovacích míst pro období 12.12.2020 do 
14.03.2021 (mimo 22.00 – 8.00) pro využití 
„Parkovací služby areálu“ 

 s umístěním stavby „Dobíjecí stanice pro 
elektromobily – Janské Lázně“ dle 
dokumentace č. zakázky 506020901901, 
datum 08/2020, projektant OMEXOM GA 
Energo s.r.o. 

 se stavbou „Parkoviště Hofmanky – 
retenční nádrž – čerpací stanice“ 

 se stavbou „REKONSTRUKCE A DOSTAVBA 
UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SIRÉNA, SKI&BIKE 
APARTHOTEL“, dle dokumentace 06/2019, 
vypracované projekt S15 s.r.o. za podmínky 

uzavření plánovací smlouvy na užívání obecní 
komunikace během stavby 

 se stavbou „Vestavba bytu do přízemí domu 
čp. 10, Janské Lázně“ dle dokumentace 
vypracované Ing. Oto Seidlerem, čp. 94, 543 
31 Špindlerův Mlýn 
 
Rada města nesouhlasila: 
• s předloženým záměrem „Stavební úpravy 
K+K Hotel U Kabinky Janské Lázně“ z důvodu 
shledání rozporu předložené dokumentace a 
skutečnosti zapsané v katastru nemovitostí 
(dokumentace uvádí na p. p. č. 149/6 k. ú. 
Černá Hora v Krkonoších stávající parkoviště a 
stávající příjezdová cesta, dle evidence KN se 
jedná o druh pozemku trvalý travní porost) 

 se změnou Územního plánu Janské Lázně u 
pozemku p.p.č. 40 v k.ú. Č.H. z plochy zeleně 
soukromé a vyhrazené (ZS) na plochu bydlení 
v rodinných domech (BI) pro stavbu garáže s 
podkrovím, neboť požadavek je v rozporu s 
urbanistickou koncepcí stanovenou ÚP Janské 
Lázně v dané lokalitě (text z výrokové části 
opatření obecné povahy ÚP Janské Lázně - 
zachovat stávající urbanistickou strukturu, 
výškové, plošné a prostorové uspořádání v 
severovýchodní části souvisle zastavěného 
území i nezastavěného území v katastrálním 
území Černá Hora v Krkonoších v lokalitě UO 
Nad Sirénou, UO Pod Sirénou a UO Košťálka), 
která je naplněna rozsahem vymezení ploch s 
rozdílným způsobem využití 
Rada města odložila: 
• vyjádření a požaduje doplnění studie 
„NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY A SPOJOVACÍ 
LÁVKA OBCHODNÍ ČP. 282, K.Ú. JANSKÉ 
LÁZNĚ“ o barevně rozlišené výkresy 
původního a navrhovaného stavu včetně 
vizualizace všech křídel budovy 
Rada města vzala na vědomí: 
• informace o projektu „Krajina pod Sněžkou“ 
a předkládá jej zastupitelstvu města 
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 architektonickou studii nové správní 
budovy SkiResort Černá hora – Pec bez 
připomínek 
Rada města pověřila starostu města: 
• s právním zástupcem města dohodnout 
u prodeje části pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. 
Č.H. společnosti RODOP, a.s. právní klauzuli, 
která bude obsahovat zákaz zcizení 10 let a 
věcné břemeno toho, co se na pozemku nesmí 
postavit, tzn. apartmánový dům a rodinný 
dům, resp. aby byl naplněn Územní plán 
Janské Lázně 

 

Zasedání Zastupitelstva města  
Janské Lázně dne 21. září 2020 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 10. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 prezentaci projektu „Krajina pod Sněžkou“ 
a souhlasí s pokračováním tohoto projektu 

 žádost č. 2 - o změnu Územního plánu 
Janské Lázně u pozemku p.p.č. 67 v k.ú. J.L. z 
plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na 
plochu dopravní infrastruktury s tím, že je 
bezpředmětná z důvodu, že je součástí již 
vydané změny č. 1 
Zastupitelstvo města: 

 ověřilo, že Změna č. 1 Územního plánu 
Janské Lázně není v rozporu s Politikou rozvoje 
ČR ve znění Aktualizace č. 1, č. 2 a č. 3, se 
Zásadami územního rozvoje 
Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace 
č. 1, č. 2 a č. 4 nebo s výsledkem řešení rozporů 
a se stanovisky dotčených orgánů nebo 
stanoviskem Krajského úřadu 
Královéhradeckého kraje, 

 vydává opatření obecné povahy Změny č. 1 
Územního plánu Janské Lázně dle ustanovení 
§ 43 odst. 4) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 171 až 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

 uložilo starostovi města Ing. Jiřímu 
Hradeckému zajistit, ve spolupráci s 
pořizovatelem ÚPD, vyhotovení úplného znění 
Územního plánu Janské Lázně pro vydání 
Změny č. 1 tak, aby bylo možné Změnu č. 1 
Územního plánu Janské Lázně a úplné znění 
Územního plánu Janské Lázně po této změně 
doručit veřejnou vyhláškou a Změna č. 1 
Územního plánu Janské Lázně, tak mohla dle § 
55c zákona č. 186/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, nabýt účinnosti 
Zastupitelstvo města odložilo: 

 žádost č. 1 – o změnu Územního plánu 
Janské Lázně u pozemku p.p.č. 40 v k.ú. Č.H. z 
plochy zeleně soukromé a vyhrazené (ZS) na 
plochu bydlení v rodinných domech (BI) pro 
stavbu garáže s podkrovím 
Zastupitelstvo města souhlasilo: 

 se žádostí č. 3 - o změnu Územního plánu 
Janské Lázně na pozemcích st.p.č. 230 a p.p.č. 
92/1 v k.ú. Č.H. spočívající v možnosti 
nástavby podkroví  
Zastupitelstvo města nesouhlasilo: 

 se žádostí č. 4 – o změnu Územního plánu 
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 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 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 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 
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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 3.309 (slovy tři 
tisíce tři sta devět) kusů akcií obchodní 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, 
a.s. o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, za emisní 
kurz, který odpovídá částce ve výši 1.354 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; dále 
zastupitelstvo města Janské Lázně schválilo 
uzavření smlouvy o vkladu a smlouvy o upsání 
akcií mezi městem Janské Lázně a společností 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dle 
předloženého návrhu 

 rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se 
zvyšují příjmy o 1.055.325,20 Kč a výdaje o 
121.806,20 Kč 

 (MV) 

Oznámení 
 

VV  ssoouullaadduu  ssee  zzáákkoonneemm  čč..  112288//22000000  SSbb..,,  oo  

oobbccíícchh,,  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů,,  

zzvveeřřeejjňňuujjee  MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  JJaannsskkéé  LLáázznněě    

záměr města 
pronajmout část p.p.č. 49/1 v k.ú. Černá Hora 

v Krkonoších o výměře 100 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. 
128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit k záměru a 
předložit své nabídky na podatelnu 
Městského úřadu v Janských Lázních do 
12.10.2020 do 11 hodin v zalepených 
obálkách s adresou zájemce, a s nápisem  
,,NEOTVÍRAT – pronájem 100 m²“. Na 
pronájem není právní nárok a město Janské 
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Lázně si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto 
záměru. 

Ing. Jiří Hradecký v.r., starosta města 
 

Informace pro každého 
 

Volby do zastupitelstev krajů konané 
ve dnech 2.10. - 3.10. 2020  
Výsledky hlasování za Janské Lázně 
Voliči v seznamu  588 
Vydané obálky    253 
Volební účast   43,03 % 
Odevzdané obálky  251 
Platné hlasy   245 
 
Kandidátní listina       Platné hlasy celkem     v % 
Č.  název  

4 Koalice ČSSD, Zelení 12   4,89  
5 Demokratická strana zelených   0   0,00  
16 Svoboda a př. demokracie (SPD)   8   3,26  
19 Česká pirátská strana 57 23,26  
32 Koalice KDU-ČSL, VPM, Nestran.   9   3,67  
47 Koalice TOP 09, HDK, LES 44 17,95  
50 ANO 2011 43 17,55  
63 Komunistická str.Čech a Moravy   5   2,04  
67 Volte Pr.Blok www.cibulka.net   0    0,00  
70 Trikolóra hnutí občanů   1   0,40  
73 Koalice ODS, STAN, VČ 65 26,53  
82 ROZUMNÍ - Petr Hannig  1   0,40  
 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 
konané ve dnech 2.10. - 3.10. 2020  
Výsledky hlasování 
Obvod: 39 – Trutnov, Obec: Janské Lázně 
Voliči v seznamu  582 
Vydané obálky    247 
Volební účast   42,44 % 
Odevzdané obálky  245 
Platné hlasy   235 
% platných hlasů počet  95,92 
 
Kandidát                            Vol. str.   Navrh. Str.   Pol. přísl.  Počty hl. 
č. příjmení, jméno, tituly                                          1. kolo  1. kolo v % 

+1 Sobotka Jan Ing.    STAN  STAN   BEZPP    124     52,76 
2 Slavka Michal.        SPD     SPD      SPD             7       2,97 
3 Sovová Klára Mgr. ODS    ODS      ODS          67     28,51 
+4 Jarolím Jan Ing.     ANO   ANO     ANO         37     15,74 
+) postupující kandidát 
 

 

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR  
se bude konat ve dnech 9.10 a 10.10.2020 
V pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 
14 hodin v předsálí kina Vlast, náměstí 
Svobody 273, Janské Lázně. Hlasovací lístky 
dostane volič ve volební místnosti.  
 

Informace pro každého 
 

Podzimní sběr odpadu 
Součástí podzimního úklidu města po letošní 
letní sezóně budou pro občany města (svozy 
nejsou pro právnické osoby a podnikatelské 
subjekty) zajišťovány zdarma svozy odpadků, 
které nemají charakter běžného komunálního 
nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako 
shrabané listí, větve, různé poházené obaly, 
zničené vybavení domácnosti apod.). Občané 
mohou naložit tyto odpadky na přistavený 
kontejnerový automobil v termínech a 
místech: 
 

03.10.2020 od 8:00 - 9:00 hod.: Krkonošská u 
objektu garáží Lesní dům 
03.10.2020  od   9:30 - 10:30 hod.: 
Modrokamenná  u obj. čp. 155 (Siréna) 
03.10.2020 od 11:00 - 12:00 hod.: Lázeňská u 
obj. čp. 36 (Konzum) 
 

10.10.2020 od   9:00 - 10:00 hod.: 
Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
10.10.2020 od 10:00 - 11:00 hod.: Lesní ulice  
u objektu čp. 260 (Merkur) 
10.10.2020  od 11:30  - 12:30 hodin: Lesní ul.  
na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 

17.10.2020 od 8:00 -  9:00 hod.: Lyžařská ulice  
u objektu čp. 20 (Protěž) 
17.10.2020 od 9:30 - 10:30 hod.: Dolní 
promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 
17.10.2020 od 11:00 - 12:00 hod.: dvougaráž  
u čp. 181 - (Sýkorovi) 

 

http://www.cibulka.net/
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Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 

vozu v SOBOTU 10.10.2020 
 

od 9:00 - 10:00 hod. Černohorská u objektu  
čp. 117 (Kavkaz) 
od 10:00 - 11:00 hod. Lesní ulice u objektu čp. 
260 (Merkur) 
 

Od občanů budou přebírány pouze 
nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky 
barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické 
výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, 
akumulátory apod.) 
Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného 
komunálního odpadu! 
 

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 ŘÍJNU 2020 oslavují: 
paní KORNFELDOVÁ Jiřina, pan VOREL Jiří, 
paní ŠPALKOVÁ Terezie a pna HAINIŠ Jan 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Říjen 2020 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 

1. čtvrtek v 19:30   NOVÍ MUTANTI 
V akčním sci-fi hororu jsou čtyři mladí mutanti 
drženi v odlehlé nemocnici za účelem 
psychiatrického pozorování. Když k nim 

přibyde Danielle "Dani" Moonstarová, začnou 
se dít zvláštní věci. USA  2020  95‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
5. pondělí v 19:30   BOURÁK 
Příběh černé komedie se odehrává na severu 
Čech, kde v jednom z nonstopů pracuje 
Kamila, osmnáctka, která už má života ve 
městě, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní 
rodina.… ČR  2020  110‘ 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
7. středa v 19:30   KRAJINA VE STÍNU 
Historické drama je kronikou lidí a jedné malé 
vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, 
čtyřicátých a padesátých let minulého století. 
Do každodenního života lidí zasáhla historie a 
s ní také bezpráví, lidské slabosti a násilí.  
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
ČR  2020  135‘ 
 
8. čtvrtek v 18:00    
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 
Aby zachránila princezna Ellena své království 
i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu 
a čisté srdce a dávné mocné kletbě se jednou 
provždy postavit. ČR  2020  112‘ 
Vstupné 110,-  přístupný 
 
12. pondělí v 19:30    BÁBOVKY 
Příběhy hrdinů nové komedie nám ukáží, že 
některá setkání dokáží navěky změnit život. 
Všichni jsme totiž součástí té nejsložitější sítě, 
která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí 
humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i 
láska a vášeň. ČR  2020  97´ 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 
14. středa v 19:30   DISCO    
Drama o dívce, která je navenek hvězda a vzor, 
uvnitř ale křehká bytost podléhající tlaku 
rodiny i vrcholového sportu. Netradiční drama 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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o dospívání, přijetí sebe sama, fanatismu a 
bizarních formách spirituality v éře sociálních 
sítí. Norsko  2019  94´  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
15. čtvrtek v 19:30   PRAVDA 
Komedie zachycuje třaskavé setkání 
scénáristky Lumir se svou matkou, slavnou 
francouzskou herečkou Fabienne, pro níž je 
cesta sbližování se s dcerou také učením 
pokory a úcty k ostatním lidem. 
Vstupné 110,-  přístupný 
Francie, Japonsko  2020  106‘  tit. 
 
19. pondělí v 19:30   ŽALUJI!  
Historické drama o neprávem obviněném 
muži. Mladý a nadějný důstojník Alfred 
Dreyfus byl roku 1895 označen za německého 
špiona a odsouzen na doživotí. Poté se 
postupně začne odkrývat nebezpečný labyrint 
přetvářky a korupce, který ohrožuje čest i 
životy svědků. Francie, Itálie  2019  132‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
  
21. středa 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 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR, Irsko, Polsko, SR  2020  118‘ 
 
22. čtvrtek v 18:00    
DĚDA, POSTRACH RODINY 
Rodinná komedie, ve které malý Peter 
nachystá na svého dědu sérii mistrně 
naplánovaných naschválů, protože obsadil 
jeho dětský pokoj. Ale tenhle děda je 

z tvrdého těsta, přijme válečný stav jako výzvu 
a pustí se do boje. Vstupné 110,-  přístupný 
USA  2020  94‘  dabing 
 
26. pondělí v 19:30   LOLA 
Být svobodná a na nikom závislá je životním 
krédem dospívající Loly. Její představa však 
naráží na maloměšťáckou povahu otce. 
Skutečnost je ale složitější. Ve chvíli, kdy se 
Lola postaví za sebe, přestává pro otce 
existovat. Vydejte se na cestu za odpuštěním 
v emocemi nabité road movie. 
Vstupné 90,-  přístupný 
Francie, Belgie  2019  87‘  tit. 
 
27. úterý v 19:30   VYŠINUTÝ 
Psychologický thriller, ve kterém jede Rachel 
pozdě do práce a na semaforu se dostane do 
ostré hádky s jiným řidičem, který má ze svého 
dosavadního života pocit bezmoci a připadá si 
všemi přehlížený. USA, VB  2020  90‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
 
29. čtvrtek v 19:30   KAREL 
Celovečerní dokument přináší ojedinělý 
pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka natáčela s Karlem 
Gottem po dobu celého jednoho roku a díky 
jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle 
osobní až intimní pohled na život slavného 
zpěváka. ČR  2020  127‘ 
Vstupné 130,-  přístupný 
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Podpořte Život bez bariér, z. ú. 
v dobročinné sbírce! 
Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace v 
podkrkonošském kraji 15 let provozuje 
rozsáhlou půjčovnu kompenzačních 
pomůcek, poskytuje sociální služby, 
zaměstnává handicapované v 
chráněných dílnách, realizuje projekty v 
oblasti bezbariérovosti, prevence proti 
úrazům ve školách, organizuje sportovní, 
kulturní aktivity. Organizace zakoupila na 
splátky v roce 2006 objekt opuštěné 
bývalé nemocnice (kdysi paulánský klášter) s 
cílem oživit areál pro zajištění sociálních a 
doplňkových služeb, vytvořit zde komunitní 
centrum a prostor pro setkávání lidí všech 
cílových skupin bez rozdílu věku a postižení. 
Život bez bariér, z.ú. má vícezdrojové 
financování (dotace, příspěvky, tržby za 
služby, dary, atd.) určené převážně na 
mzdové a provozní náklady. Investice typu 
oprava střechy nelze z dotací 
hradit. Organizace je neziskový sektor a nemá 
vlastní finanční zdroje. Dalším problémem je, 
že některé kompenzační pomůcky např. 
polohovací postele jsou objemné, elektrické 
invalidní vozíky nebo tříkolky jsou těžké a, 
hůře se s nimi manipuluje a nejsou skladné. 
Prioritou profesionální služby je, že každá 
pomůcka se musí po zápůjčce opravit a 
doposud se složitě manipulovalo s 
pomůckami z objektu do objektu. Některé 
jsou uskladněny v jiném pronajatém objektu 
na druhém konci města. V současné době se 
pomůcky nacházejí ve skladu materiálu, kde 
není možnost bezbariérového výjezdu, 
nevhodné pro předání zájemci o pomůcku a 
navíc bude nutné prostor postupně vyklidit 
pro jiné účely. 
Proč sbírku organizujeme? Život bez bariér, 
z.ú. nemá vlastní finanční prostředky na 
investice typu oprava střechy. Přitom prostor 

bývalé fary, který potřebujeme pro sklad 
kompenzačních pomůcek je ideální svou 
polohou: nachází se v blízkosti dílny údržby, 
prostor má bezbariérový přístup, vhodné 
parkování pro zájemce, kancelář koordinátora 
pomůcek. Ostatní prostory areálu jsou plně 
využité anebo čekají na opravu. 
Na co konkrétně budou peníze z této sbírky 
použity? 
Peníze ze sbírky budou použity na opravu 
střechy. Výhodou je, že lze rozdělit opravu dle 
výběru ze sbírky na celou střechu – demontáž 
staré střechy, nové trámy, krovy, krytina, 
montáž a na část střechy – demontáž nejvíce 
postižených míst střechy, oprava krytiny. 
Sbírku pořádáme díky DONIO 
Donio je platforma, kde lze založit 
dobročinnou sbírku. Této možnosti využil i 
Život bez bariér. Víme, že dobro je všude 
kolem nás a doufáme, že se podaří sehnat 
finanční prostředky na opravu střechy. Objekt, 
kde jsou uloženy kompenzační pomůcky pro 
handicapované má děravou střechu a hrozí, že 
další zimu spadne. Proto máme s pomocí 
Donio projekt „ Aby na pomůcky nepršelo“. 
Pokud nás chcete podpořit, je to opravdu 
jednoduché 
1) Stačí si dát na webové stránky odkaz Donia 
- https://www.donio.cz/ZivotBezBarier  
2) Po právě straně se můžete rozhodnout 
jakou částkou (od 100 Kč) nás podpoříte 
3) Dá se platit přes bankovní účet a nebo 
online platební kartou 
4) Zadáte svojí e-mailovou adresu (posílá se 
zpětná vazba, že platba přišla v pořádku) 
5) Můžete si nechat zaslat potvrzení o daru, 
které lze využít do účetnictví 
6) A jako poslední krok kliknete na tlačítko 
přispět a je to! 
Děkujeme, že nám pomáháte. Každá koruna 
se počítá 

Jitka  Fučíková, ředitelka     

https://zbb.cz/
https://www.donio.cz/
http://www.zbb.cz/
https://www.donio.cz/ZivotBezBarier
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Inzerce 
SVJ Černohorská 319 a 320 Janské Lázně 

nabízí  brigádu  v  zimním  období  
za výhodných finančních podmínek. 
Informace na tel. č. 728 452 444. 
 

Hledám dlouhodobý pronájem garáže 
v Janských Lázních, tel. 608 266 310. 
 
 

 
 
 
 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: 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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Informace pro každého 
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