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Slovo z radnice 
 

Vážení občané,  
s finišujícími pracemi spojenými s konverzí 
parovodu jsem si vzpomněl, co tomu před 
deseti lety předcházelo. Dovolím si vám 
ocitovat část svého úvodníku Fontány 
z března 2011: 
„Před volbami jsme vám slíbili maximální 
snahu o opravy obou silnic do našeho města. 
Tyto silnice jsou majetkem Královéhradeckého 
kraje.  Za 3 měsíce volebního období jsem se 
mimo jiné již čtyřikrát setkal s hejtmanem 
Královéhradeckého kraje, naposledy u nás 
v Janských Lázních 9. února 2011. Společně 
jsme projeli obě komunikace v celé délce od 
Černého Dolu po Svobodu nad Úpou. Následné 
schůzky, kde jsme projednávali další možnosti 
oprav, se zúčastnili všichni tři starostové, pan 
ředitel KRNAP, pan ředitel státních lázní a 
zástupci skiareálu. Přestože jsme konkrétní 
příslib neobdrželi, pan hejtman nás informoval 
o nutnosti přehodnotit důležitost některých 
silnic III. třídy, tedy i té naší a o podpoře vyřešit 
stav této komunikace během stávajícího 
volebního období zastupitelstva KHK. Téměř 
bezprostředně po návštěvě u nás inicioval pan 
hejtman schůzku s ředitelem SÚS KHK, radním 
KHK pro dopravu a předsedou  Výboru pro 
dopravu KHK, kde se bude mimo jiné 
projednávat též problematika stavu silniční 
infrastruktury v Janských Lázních“   
Těch schůzek a jednání poté následovalo 
nesčíslně. Bohužel se realizace nestihla 
v tehdy slíbeném volebním období krajského 
zastupitelstva, museli jsme si počkat až na 
třetí…  
Zavzpomínal jsem si na celou tu anabázi při 
poslední prohlídce stavby, neboť s každým 
dnem, resp. s dokončením dalšího úseku 
chodníků a veřejného osvětlení, je nyní naše 
obec krásnější a úhlednější. Jsem proto 

potěšen, že stavbaři plní dohodnuté termíny a 
během listopadu bude vše hotovo. Za krátký 
čas si málokdo z nás vzpomene, po jakých 
dezolátních chodnících a silnici jsme museli 
chodit a jezdit. Stejně tak i na všechna 
omezení, která jsme museli v souvislosti 
s výstavbou podstoupit. Nicméně stálo to za 
to a doufám, že to všichni obyvatelé a 
návštěvníci docení, neboť Janské Lázně si to 
zaslouží. 
Při svém setkávání s občany občas slýchávám, 
že jsme toho moc neudělali. Tak si dovolím 
provést malou bilanci větších akcí města a 
akcí, na nichž jsme se podíleli za oněch deset 
let, co jsem starostou Janských Lázní. 
Opraveny byly kompletně silnice II. třídy 
z Dolního Maršova do Černého Dolu a III. třídy 
ze Svobody nad Úpou ke křižovatce „u břízy“, 
ulice Dolní promenáda, Luční, Zvonečková, 
Lyžařská, polovina Rekreační, Lesní a 
Modrokamenné, nové jsou chodníky od 
Astorie až k centrálnímu parkovišti. Bylo 
zrekonstruováno zatrubnění Janského potoka 
pod náměstím a opravena koryta potoků 
Janského a Černohorského. Vybudována byla 
parkoviště u Lesního domu, dvě u 
Hofmannových bud a pod Quissisanou, dále 
nové hřiště u MŠ a také venkovní posilovna u 
Arniky. U Lesního domu a u Sanssouci vznikly 
dva nové parky, v Krkonošské ulici dvě nové 
autobusové zastávky. Nově vytvořená je trasa 
se zastávkami z historie „Staré lázeňské cesty“ 
a naučná stezka „Vřetenovka“. V ulicích 
Lázeňská, Černohorská, K Zámečku a na 
centrálním parkovišti je nové veřejné 
osvětlení. Kino jsme vybavili digitálním 
promítáním, vyměnili sedačky, koberec, 
skleněné vstupní vestibuly a zrekonstruovali 
sociální zařízení, která jsou kompletně 
vyměněná i na městském úřadě. Restaurace 
Biograf má zrekonstruované zázemí, 
technické služby ho mají zcela nové. Novou 
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fasádu s kompletním zateplením má mateřská 
škola. Vybudovala se kanalizace a vodovod na 
Zlaté vyhlídce a ve výstavbě je hlavní odváděcí 
gravitační stoka z lokality Duncan, což je 
podmínečná stavba pro výstavbu RD „ u 
kotelny“. Zásadně jsme se podíleli na přípravě 
projektu Stezka korunami stromů. Hrubým 
odhadem bylo na našem území na těchto 
akcích proinvestováno více jak tři čtvrtě 
miliardy korun. To je při normálním ročním 
rozpočtu něco málo přes 20 mil. Kč opravdu 
hodně, nemyslíte? 
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se 
řídíte nařízenými pravidly v právě probíhající 
pandemii. 
Přeji všem pevné zdraví.         

Jiří Hradecký, starosta 
 

Informace z radnice 
 

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

 zaslat výzvu k předložení nabídky na 
výměnu oken v 2. NP čp. 85 – Quisisana 
minimálně 3 dodavatelům, která musí 
obsahovat souhlas památkové péče 

 podání žádosti o dotaci na opravu MK ulice 
Lesní v rámci programu Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, titul 117d8210A Podpora 
obnovy místních komunikací a rozhodla o 
zadání veřejné zakázky 

 výzvu na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „OPRAVA MK ULICE LESNÍ - JANSKÉ 
LÁZNĚ“ a seznam obeslaných, a to: Tlachač 
s.r.o., REPARE TRUTNOV s.r.o., Stavebně 
dopravní Trutnov s.r.o., M-SILNICE a.s. a další 
Rada města jmenovala: 

 komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení 
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „OPRAVA 
MK ULICE LESNÍ - JANSKÉ LÁZNĚ“ ve složení: 

Jiří Vorel, Mgr. Filip Bejdák, Ing. Petr Straka, 
jako náhradníky jmenuje: Petra Hřebačku, 
Josefa Zilvara, Miroslava Císaře 
Rada města vzala na vědomí: 
• stížnost na prodejnu potravin Trio s tím, že 
nájemce bude upozorněn, aby dodržoval 
hygienické předpisy, uváděl pravdivé ceny u 
zboží a v případě opakování obdobných 
stížností s ním bude ukončena nájemní 
smlouva 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
21. října 2020 
Rada města schválila: 

 návrh Opatření obecné povahy, kterým se v 
klidovém území KU03_KRNAP – Černá a Světlá 
hora vyhrazují trasy k pohybu osob 

 podání žádosti o dotaci na projekt 
„REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ NA ADRESE 
NÁMĚSTÍ SVOBODY 273, JANSKÉ LÁZNĚ“ z 
dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje 
venkova, titul 117D8210E Rekonstrukce a 
přestavba veřejných budov 

 dodavatele na zakázku malého rozsahu 
„OPRAVA MK ULICE LESNÍ - JANSKÉ LÁZNĚ“ 
společnost M - SILNICE a.s. IČ: 42196868 za 
cenu 1.372.054,46 Kč s DPH 
Rada města souhlasila: 
• se zpracováním studie na stavbu bytových 
domů v lokalitě Duncan s ponecháním 8 
stavebních parcel pro rodinné domy 
Rada města svěřila: 
• městskému úřadu, tajemnici městského 
úřadu, pravomoc stanovit provozní hodiny 
městského úřadu vzhledem k opatřením k 
řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19 
Rada města odložila: 
• rozhodnutí o poskytování dotací z rozpočtu 
města na rok 2021 na začátek roku 2021 
vzhledem k nejasnému výsledku hospodaření 
za rok 2020 v souvislosti s koronavirovou 
pandemií 
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 stanovisko k návrhu dohody o užívání místní 
komunikace v souvislosti s „Rekonstrukcí a 
dostavbou ubytovacího zařízení Siréna, 
Ski&BIKE Aparthotel Janské Lázně“ a předala ji 
k posouzení právnímu zástupci města 
Rada města vzala na vědomí: 
• odstoupení od záměru pronajmout si 
nebytový prostor v čp. 85 – Quisisana a nové 
zveřejnění z důvodu koronavirové situace 
neschválila 

 nevyhovění žádosti o dotaci na realizaci 
projektu „Kulturní sběr tříděného odpadu v 
Janských Lázních 2020“ (prostor s kontejnery 
u Merkuru) od Královéhradeckého kraje 

 Výroční zprávu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, 
okres Trutnov za školní rok 2019/2020 

 zahájení správního řízení ve věci povolení 
výjimky a vydání souhlasu s pořádáním 
sportovní akce „Ledová jízda“ ve dnech 12.02. 
– 15.02.2021 
Rada města předkládá: 
• žádost o návrh na změnu Územního plánu 
Janské Lázně u způsobu využití pro výstavbu 
garáže na části  pozemku p.p.č. 40 v k.ú. Č.H.  
Městskému úřadu Trutnov, oddělení 
územního plánování 
Rada města se přihlásila: 
• k historické události konání 1. mistrovství 
světa v lyžařských disciplínách v roce 1925 v 
Janských Lázních a souhlasila s rozvíjením 
tohoto odkazu 

(MV) 
 

Oznámení 
 

Organizační opatření 
Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně v 
souvislosti s epidemiologickou situací v ČR 
spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 
způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 
a dle úkolů uložených usnesením vlády České 

republiky č. 1080 ze dne 21. října 2020, o 
přijetí krizového opatření a rady města ze dne 
21.10.2020 vydává  

ROZHODNUTÍ 
o dočasném omezení úředních hodin 
Městského úřadu Janské Lázně a úpravě 
způsobu vyřizování podání a omezení 
osobního kontaktu s klienty a chodu úřadu. 
S ohledem na usnesení vlády č. 1080 ze dne 
21. října 2020 bude budova městského úřadu 
s účinností od 22. října 2020 od 00:00 hodin do 
dne 20. listopadu 2020 do 23.59 hodin pro 
veřejnost uzavřena mimo stanovené úřední 
hodiny a vyjma případů, kdy byl klientovi 
předem potvrzen termín k dostavení se na 
pracoviště úřadu. Klienti mohou v úředních 
hodinách vyřizovat neodkladné úřední 
záležitosti. V takovém případě budou klienti 
vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo 
jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a 
podstoupí desinfekci a budou dodržovat 
rozestupy. Chod bude s ohledem na usnesení 
vlády č. 1080 omezen na ty agendy, jejichž 
výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně 
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu 
veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a 
plnění úkolů Vlády ČR směřujících k dosažení 
cílů nouzového stavu; ostatní agendy se 
vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže 
uvedená opatření nutná k ochraně zdraví 
státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších 
úředních osob. 
 
Úřední hodiny stanovuji v tomto rozsahu: 
pondělí   09.00 – 11.30 a 14:00 – 16.30 hod 
středa   09.00 – 11.30 a 14:00 – 16.30 hod 
S ohledem na usnesení vlády č. 1080 bude 
omezen osobní kontakt zaměstnanců s klienty 
na nezbytně nutnou úroveň. Doporučuje se 
využívat písemného, elektronického či 
telefonického kontaktu před osobním ve 
všech případech, kdy je to možné. 
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Příjem veškerých dokumentů od klientů bude 
prováděn pouze prostřednictvím pracoviště 
podatelny vždy, kdy to je možné se 
upřednostňuje elektronická komunikace.  
Zaměstnanci úřadu omezí vzájemný styk na 
nezbytně nutnou míru, upřednostní se 
elektronická komunikace, dále omezí kontakt 
se zaměstnanci jiných orgánů a institucí. 
Kontakt s jinými orgány a institucemi bude v 
jiné než elektronické formě uskutečněn pouze 
s předchozím souhlasem tajemníka. 
Pro telefonní a emailový kontakt jsou k 
dispozici kontakty zaměstnanců na 
internetových stránkách města www.janske-
lazne.cz. 
Adresa:  

Město Janské Lázně 
nám. Svobody 273 
542 25 Janské Lázně 
tel: +420 499 875 101 
e-podatelna: podatelna@janske-lazne.cz.cz 
ID DS: 4bfbycd 

 

V Janských Lázních 21.10.2020 
Bc. Marcela Vojtěchová v.r., tajemnice 
 

Pozvánka 

na 12. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 23. listopadu 
2020 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

Informace pro každého 
 

Kdyby něco, jsme tu 
Milí Janskolázeňáci, 

nynější koronavirová situace je taková celá 
prapodivná a pro mnohé složitá!  

Nikdo nevíme, co bude, ale doufáme, že brzy 
bude zase dobře. Každopádně kdybyste v 
nadcházejících dnech potřebovali s čímkoliv 

pomoct (nakoupit, přivézt léky, odvézt k 
doktorovi, na úřady nebo se prostě poradit a 
informovat) ozvěte se! Máme dobrovolníky, 
kteří nabídli případnou bezplatnou pomoc. 

Nebojte, vše dobře dopadne, ale KDYBY NĚCO, 
JSME TU! 

TELEFON: 605 316 794 (Věrka Válová) 
 

Koronavirus na Trutnovsku: Projděte si 
důležité informace, omezení a rady 
Počet nakažených koronavirem v Česku 
přibývá. Vláda vyhlásila nouzový stav, který 
zatím platí do 20. listopadu. Ten přináší různá 
omezení a zákazy. Zavřené jsou všechny 
školy i univerzity. Co všechno koronavirus 
způsobil ve vašem okolí? Jaké akce se ruší? 
Mají obchody a úřady jinou otevírací dobu?  
 

 

 

 

 

 

 

 
DŮLEŽITÁ ČÍSLA 
Bezplatná informační linka Hygienické služby 
České republiky 1221 
Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30 
  
Koronavirus infolinka KHS Královéhradeckého 
kraje: 495 058 111 
e-mail: koronavirus@khshk.cz 
Úřední hodiny: pondělí 8 - 12 a 13 - 14 hodin 
středa 11 - 12 a 13 - 17 hodin 
Infolinky Státního zdravotního ústavu 
(nonstop): 724 810 106, 725 191 367,  
725 191 370 
Roušky 
Opět platí povinné nošení roušek.  

https://krkonossky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=korona-banner-kraj&s=1&back=3096265041-1029-23&photo=1
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- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech 
prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve 
všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, 
nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, 
lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na 
zastávkách MHD. 
-  Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve 
městech a obcích, pokud není možné 
dodržovat bezpečnou vzdálenost od 
ostatních. 
-  Roušky jsou povinné v autě, přičemž 
povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který 
pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení 
platí pro celou Českou republiku. 
 - Výjimku z nošení roušek mají děti do 
dvou let a osoby s poruchou intelektu. 
Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující 
umělci, soudci a další účastníci soudních 
jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří 
nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, 
snoubenci během obřadu, osoby při 
fotografování. 
 
Co dělat v případě potíží 
Mezi symptomy onemocnění patří suchý 
kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. 
Provázet ji může také bolest kloubů a svalů 
i ztráta chuti a čichu. Zvláštní případy mohou 
vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. 
Koronavirus se pak přenáší z člověka na 
člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo 
ministerstvo zdravotnictví, jde 
o takzvanou kapénkovou infekci, která se 
přenáší vzduchem. 
Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky 
koronaviru, neměl by se osobně vypravit 
k lékaři a riskovat tak nakažení dalších 
osob. Naopak by měl kontaktovat svého 
registrujícího lékaře nebo lékařskou 
pohotovost, případně i krajskou hygienickou 
stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.  
 

Úřady 
Trutnov: pondělí a středa (8-10 a 14-17 hod.) 
Dvůr Králové nad L.: pondělí a středa (8-10 a 
14-17 hod.) 
Hostinné: pondělí a středa (8-10 a 14-17 hod) 
Janské Lázně: pondělí a středa (9–11.30 a 14–
16:30 hod.) 
Pilníkov: pondělí (8–10 a 14–17 hod.) a středa 
(8-10 a 13-16 hod.) 
Rtyně v Podkrkonoší: pondělí a středa (9-11 a 
14-17 hod.) 
Svoboda nad Úpou: pondělí a středa (8–10 a 
14–17 hod.) 
Špindlerův Mlýn: pondělí a středa (8-11.30 a 
12.30-14 hod.) 
Úpice: pondělí a středa (8-11 a 14-16 hod.) 
Vrchlabí: pondělí a středa (9–11 a 14–17 hod) 
Žacléř: pondělí a středa (8–10 a 14–17 hod.) 
Pec pod Sněžkou: pondělí a středa (9-12 a 13-
15 hod.) 
 
Obchody a restaurace 
Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, 
hospody atd. Fungovat mohou pouze přes 
výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)  
Zavřené jsou všechny obchody kromě 
potravin, drogerie, lékáren, operátoři či 
květinářství apod. 
 
Odběrová místa na covid-19 
Nemocnice v Trutnově: 
Testování samoplátců bylo dočasně 
pozastaveno.  
Do odběrového stanu na vyšetření COVID-
19 se objednávejte na tel. čísle 
737 231 167 nebo 721 007 020 každý všední 
den od 6:00 do 18:00 hodin nebo v online 
rezervačním systému. 
Online rezervační systém na vyšetření COVID-
19 – indikovaní pacienti: 
https://reservatic.com/public_services/oblast
ni-nemocnice-trutnov-a-s-odberovy-stan/ 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94429&idc=8184958&ids=515&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94331&idc=8184958&ids=5880&idp=90559&url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FZdravotnesocialnifakultaJU
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94256&idc=8184958&ids=561&idp=89320&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F3DKonfigurator%2Findex.php%3Flcs%3Dzly4htfjss
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94416&idc=8184958&ids=1796&idp=92313&url=https%3A%2F%2Fwww.teslasporo.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Dklicovaslova%26utm_campaign%3Drocni%26utm_term%3Dcesky
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V případě potřeby, tedy při výskytu 
onemocnění v rámci zdravotních a sociálních 
služeb nebo hromadného výskytu 
u obyvatelstva, je ZHKHK připraven 
zajistit mimořádné odběry a vyšetření. 
Kontaktujte tel. 737 231 167. 
Adresa: 
Maxima Gorkého 77, Trutnov 541 01 
Příjezd vlastním vozem „drive-in“ z ulice M. 
Majerové, nevystupovat z auta. 
Pracovní doba 
Po:  07:00-15:00 
Út:  07:00-15:00 
St:  07:00-15:00 
Čt:  07:00-15:00 
Pá:  07:00-15:00 
So:  07:30-15:30 
Ne:  07:30-15:30 
 
Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové n. L.  
Adresa: Vrchlického 1504 Dvůr Králové nad 
Labem 54401 
Telefonní číslo: 607764069 
Upřesnění polohy: u vjezdu do areálu,drive-in 
Příjem: Osoby se žádánkou (od lékaře/KHS) 
Způsob rezervace: telefonicky na čísle 
607 764 069 
Informace na: www.mndk.cz Odběry se 
neprovádí: sobota, neděle a státní svátky 
Pracovní doba 
Po:  07:00-11:00 
Út:  07:00-11:00 
St:  07:00-11:00 
Čt:  07:00-11:00 
Pá:  07:00-11:00 
 

Volby do zastupitelstev krajů konané 
dne 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 
a 9.10. – 10.10.2020 
 
Výsledky hlasování 1. kolo 2.10. - 3.10.2020 
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       1. kolo 
č. příjmení, jméno, tituly      Volební str.   Polit.přísl.   Počty hl.   % plat. hl. 
+1 Sobotka Jan Ing. STAN      BEZPP     124       52,76 
2 Slavka Michal SPD         SPD            7         2,97 
3 Sovová Klára Mgr. ODS        ODS          67       28,51 
+4 Jarolím Jan Ing. ANO       ANO          37       15,74 
+) postupující kandidát 
 

Výsledky hlasování 2. kolo 9.10. - 10.10.2020 
Voliči v seznamu 577  
Vydané obálky 116 
Volební účast 20,10 % 
Odevzdané obálky 116 
Platné hlasy     116 
% platných hlasů počet    100,00 
  
Kandidát       2. kolo 
č. příjmení, jméno, tituly      Volební str.   Polit.přísl.   Počty hl.   % plat. hl. 
*1 Sobotka Jan Ing.   STAN     BEZPP    108        93,10 4
 Jarolím Jan Ing.   ANO     ANO           8          6,89 
*) zvolený kandidát 
 

http://www.mndk.cz/
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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 LISTOPADU 2020 oslavují: 
pan KOUT Zdeněk, paní BERANOVÁ Jarmila, 
paní MUDr. PETKÓVÁ Věra, paní TOMŠOVÁ 
Eva, pan URBAN Ladislav a paní HAINIŠOVÁ 
Božena. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Vzpomínka 
Děkujeme za všechna vyjádření soustrasti s 
náhlým úmrtím pana Vlastimila Kejzara, který 
byl 25 let občanem Janských Lázní. 

Při pohřbu se s ním rozloučili 
příbuzní, známí, kynologové i 
němečtí ovčáci, kteří mu 
zaštěkali u rakve poslední 
sbohem. Jeho rodné město a 
Český klub německých ovčáků 
uvedli na svých stránkách 

zprávu o jeho úmrtí a shrnutí jeho zásluh. 
Na portále www.kralovedvorsko.cz 
vyšel krásný článek o jeho úsilí při záchraně 
berberských lvů pro ZOO Safari, o spolupráci 
s ředitelem zoo panem Ing. Zdenkem 
Vágnerem, se kterým ho pojil zájem o 
fotografování zvířat. V neposlední řadě článek 
zmiňoval   jeho spolupráci se světoznámým 
tenistou panem Ivanem Lendlem, který si 
pořídil svého německého ovčáka z 
jeho chovné stanice KEHRO BOHEMIA.  
V Janských Lázních byl znám spíše místním 
politikům svými žádostmi o odkoupení 
zahrady patřící původně k vile Astrid. Rád 
vtipkoval o tom, že tento pozemek bude 
poslední, který městu zůstane a desítkám 

zamítavých odpovědí nechtěl uvěřit. Přesto 
měl toto městečko rád. 

Zarmoucená rodina 
 

Program kina 
 

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

Od 12.10.2020 je kino z důvodu nařízení vlády 
uzavřeno. 
 
Naplánované tradiční předvánoční akce 
29.11. rozsvícení Vánočního stromu 
a 3.12. Mikulášské setkání 
se budou konat pouze v případě, že to krizová 
opatření vlády umožní. 
 

Podpora projektů města od KHK 

 

MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ OBDRŽELO V LETECH 2019 - 2020 

PODPORU KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE FORMOU 

DOTACÍ NA INDIVIDUÁLNÍ ÚČEL 

NÁZEV PROJEKTU: „MODERNIZACE HLEDIŠTĚ V 

MULTIFUNKČNÍM SÁLE MĚSTSKÉHO KINA“ I. a II. etapa 

REALIZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 
 
 
 
 
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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