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Slovo	z	radnice	
	

Vážení	spoluobčané,		
je	mi	milou	povinností	vás	 touto	cestou	co	
by	„staronový“	starosta	pozdravit	a	popřát	
vše	 dobré.	 Jistě	 jste	 zaregistrovali,	 že	
vedení	 města	 zůstalo	 po	 volbách	 téměř	
shodné,	obměněna	byla	pouze	jedna	třetina	
zastupitelstva	 a	 o	 jednoho	 člena	 městská	
rada.	 Je	 tím	 zabezpečena	 kontinuita	 ve	
směřování	 města	 a	 zaručeno	 pokračování	
v	rozdělaných	 projektech	 a	 akcích.	 Z	těch	
větších,	podpořených	dotací	či	čekajících	na	
rozhodnutí,	 připomenu	 parkování	 pod	
Quisisanou,	 nové	 sportovní	 hřiště	 nad	
mateřskou	 školou,	 čekárnu	 autobusů	 na	
náměstí,	přípravu	parcel	pro	výstavbu	RD	u	
kotelny,	 v	souběhu	 s	rekonstrukcí	
parovodů	 a	 silnice	 opravy	 chodníků	 a	
veřejného	 osvětlení.	 Z	těch	 menších,	
neméně	 důležitých	 např.	 vybudování	
nových	 autobusových	 zastávek	 u	 horní	
silnice,	 zefektivnění	 a	 doplnění	 veřejného	
osvětlení,	 zlepšení	 podmínek	 pro	 volno	
časové	 aktivity	 atd.	 Přestože	 máme	
finanční	 handicap	 v	příjmu	 peněz	 ze	
státního	 rozpočtu	 z	důvodu	 malého	 počtu	
obyvatel,	doufám	a	 jsem	přesvědčen,	 že	 se	
nám	 společnými	 silami	 vše	 podaří	
dotáhnout	 do	 konce	 a	 posunout	 naše	
krásné	městečko	zase	o	kus	dále.		
Před	námi	 je	 opět	 adventní	 čas	 zakončený	
nejkrásnějšími	 svátky	 v	roce,	 Vánocemi.	
Jako	 každoročně	 v	 tuto	 dobu	 je	 pro	 vás	 a	
všechny	návštěvníky	připraveno	několik	již	
tradičních	kulturních	a	společenských	akcí.	
Počáteční	 „Den	 vína“	 v	Kolonádě	 byl	
součástí	 otevření	 nové	 expozice	 historie	
lázeňství	 v	 Sokolovně,	 pokračovaly	
„Tvořivé	 adventní	 trhy“	 též	 v	Kolonádě,	
následovat	 bude	 rozsvícení	 vánočního	
stromu	s	živým	betlémem,	besídka	základní	
a	 mateřské	 školy,	 divadelní	 představení	

žáků	 obchodní	 akademie	 a	 další	 různé	
výstavy,	 představení	 a	 koncerty.	Rok	bude	
zakončen	 tradičním	 silvestrovským	
ohňostrojem	 v	centru	 města.	 Najděte	 si	
v	nabitém	 předvánočním	 čase	 ale	 i	 o	
svátcích	 chvilku	 a	 přijďte	 se	 podívat,	
pobavit	 nebo	 se	 aktivně	 zapojit	 do	
některého	z	plánovaných	programů.		
Závěrem	mi	 dovolte	 poděkovat	 za	 práci	 a	
angažovanost	 v		 končícím	 roce	 2018	 všem	
bývalým	 a	 novým	 zastupitelům,	
zaměstnancům	 městského	 úřadu,	
pracovníkům	 technických	 služeb,	
učitelskému	 sboru	 naší	 příspěvkové	
organizace	 základní	 a	 mateřské	 školy,	
organizátorům	kulturních,	společenských	a	
sportovních	 akcí,	 spolkům	 a	 sdružením	
působícím	v	našem	městě.	Stejně	tak	děkuji	
vedení	 Státních	 léčebných	 lázní,	 s.	 p.	 za	
opravdu	 plodnou	 a	 z	mého	 pohledu	 zatím	
nejlepší	spolupráci.				
Přeji	 vám	 příjemné	 a	 ničím	 nerušené	
Vánoce,	radost	z	prožití	svátečních	chvil	se	
svými	 nejbližšími	 a	 samozřejmě	 zdraví,	
štěstí	a	pohodu	v	novém	roce	2019.		

	 	Ing.	Jiří	Hradecký,	starosta	města			
	
Informace	o		RD	„u	kotelny“ 
Vzhledem	 k	 častým	 dotazům	
na	připravenost,	 resp.	 termín,	 kdy	 bude	
možno	 začít	 s	individuální	 výstavbou	
rodinných	 domů	 (RD)	 v	lokalitě	 „u	
kotelny“,	přinášíme	následující	informace.			
V	současné	 době	 jsou	 vydána	 územní	
rozhodnutí	 na	 umístění	 11	 RD	 a	 na	
„Technickou	 a	 dopravní	 infrastrukturu“	
(projektová	 dokumentace	 (PD)	 pro	
stavební	povolení	se	dokončuje).	Je	vydané	
stavební	povolení	napojení	RD	na	vodovod	
a	 stavební	 povolení	 na	 gravitační	
splaškovou	 kanalizaci	 pro	 odkanalizování	
celé	lokality	„Duncan“	a	prováděcí	PD.		
Zásadním	 problémem	 pro	 další	
pokračování	 je	 vybudování	 této	 gravitační	
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kanalizace,	 resp.	 jak	 a	 z	čeho	 ji	 zaplatíme.	
Již	 tři	 čtvrtě	 roku	 najaté	 agentury	 a	
zprostředkovatelé	VaK	Trutnov,	a.s.	hledají	
dotační	titul,	díky	kterému	bychom	ji	mohli	
zvládnout	 spolufinancovat.	 Rozpočtová	
cena	je	totiž	13.645	000	Kč!	Nynější	dotace	
se	přidělují	pouze	na	trvale	žijící	obyvatele	
daných	 lokalit,	 nelze	 tedy	 zahrnout	 žádné	
další	 ubytovací	 či	 rekreační	 objekty.	
Maximální	 výše	 je	 80	 tis.	 Kč	 (bez	DPH)	na	
trvale	 žijícího	 občana.	 Pro	 našich	
tabulkových	 51občanů	 dosáhneme	
maximálně	 na	 cca	 4	mil.	 Kč.	 Dalších	 cca	 9	
mil.	 bychom	 museli	 uhradit	 ze	 svého.	 O	
dávných	spoluúčastech	ve	výši	15%	a	méně	
si	můžeme	dnes	nechat	jen	zdát.	Nemusíme	
zdůrazňovat,	 že	 taková	 částka	 je	 mimo	
realitu	 našeho	 města.	 Jen	 pro	 zajímavost,	
volných	 finančních	 prostředků	 pro	
kalendářní	 rok	 je	 vždy	 okolo	 1,5	 mil.	 Kč,	
které	 nestačí	 ani	 na	 další	 nejnutnější	
opravy	 a	 investice	 (namátkou	 např.	
dezolátní	 stav	 veřejného	 osvětlení).	
Jednáme	 s	Ministerstvem	 životního	
prostředí	 ČR,	 Ministerstvem	 pro	 místní	
rozvoj	ČR	a	dalšími	fondy,	zda	nepřipravují	
vyhlášení	 přijatelnějších	 dotačních	 titulů.	
Pokud	 se	 tak	 během	 zimy	 nestane,	 je	
jedinou	 možnou	 variantou	 vrátit	 se	
k	původnímu	 projektu,	 tj.	 napojit	 se	 na	
současnou	 tlakovou	 kanalizaci	 se	 všemi	
negativy	 s	tím	 spojenými	 (čerpadla,	 menší	
profily	 kanalizace,	 ucpávání	 a	 prodražení	
provozu	RD).		
Jak	 už	 je	 výše	 zmíněno,	 projektová	
dokumentace	 pro	 kanalizaci,	 vodu,	 plyn,	
elektřinu,	 veřejné	 osvětlení,	 komunikaci	 je	
téměř	 hotova	 k	podání	 žádosti	 o	 vydání	
stavebního	 povolení.	 Na	 gravitační	
kanalizaci,	 pokud	 se	 v	budoucnosti	 najde	
dotace,	 bude	možné	 se	 i	 následně	 napojit,	
ale	 individuální	 čerpadla	 nejspíše	 už	
nepůjdou	zrušit.	Pokud	se	nám	toto	podaří,	
je	 ještě	 na	 dalším	 politickém	 rozhodnutí,	

jak	 se	 vypořádáme	 s	financováním.	 Jde	 o	
dalších	 cca	 11	 mil.	 Kč,	 které	 si	 budeme	
muset	 s	největší	 pravděpodobností	 půjčit,	
zaplatit	 dodavateli	 realizaci	 a	 následně	
zahrnout	do	cen	parcel	stavebníkům.		
Shrneme-li,	 tak	 předpoklad	 dokončení	 PD	
„Technická	 a	 dopravní	 infrastruktura“	 -	
během	 letošní	 zimy,	 stavební	 povolení	 na	
totéž	 -	 první	 polovina	 příštího	 roku,	
monitorování	 dotací	 -	 ještě	 během	 této	
zimy,	 poté	 přepracování	 PD	 na	 tlakovou	
kanalizaci	 a	 změna	 stavebního	 povolení	 -	
též	 cca	 do	 půlky	 příštího	 roku.	 V	průběhu	
roku	 2019	 rozhodnutí	 zastupitelstva	 o	
financování	 technické	 infrastruktury,	
následné	 výběrové	 řízení	 na	 dodavatele.	
Samotnou	vlastní	dobu	realizace	zatím	není	
možné	odhadnout.		
Vězte,	 že	 není	 v	našich	 silách	 cokoliv	
uspíšit,	 ať	 už	 možnosti	 financování,	 či	
omezené	 kapacity	 dodavatelů,	 a	 to	
nemluvíme	o	lhůtách	schvalovacích	orgánů,	
které	 samozřejmě	 nelze	 nikterak	 ovlivnit.	
Ačkoliv	 je	 to	 nepříjemné,	 nelze	 nic	 jiného	
než	 ještě	 nějakou	 dobu	 vyčkat.	 O	
jakémkoliv	případném	posunu	vás	budeme	
zaručeně	informovat.	
Vedení	města	ve	spolupráci	s	TH	odborem	
	
Informace	z	radnice	
	

Zasedání	Rady	města	Janské	Lázně	dne	
7.	listopadu	2018	
Rada	města	schválila:		
•	 rozdělení	 jednotlivých	 úseků	 činnosti	
města	na	členy	rady,	a	to	následovně:	
Ing.	Jiří	Hradecký,	starosta	 				 -	
rozpočet	města,	městská	policie,	JSDH	
Petr	Hřebačka,	1.	místostarosta	 	
-	 školství,	 zdravotnictví	 a	 lázeňství,	
tělovýchova	a	sport	
Ing.	Pavel	Kout,	2.	místostarosta	 	
-	 územní	 plánování	 a	 rozvoj,	 životní	
prostředí		
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Martin	Košťál				-	technické	služby,	SDH	
Ivo	Boleslavský	-	kultura,	propagace	
•		 složení	 redakční	 rady	 pro	 měsíčník	
Fontána:	 paní	 Elen	 Hronešová,	 pan	 David	
Lorenc,	 Dr.	 Aleš	 Hrabě	 a	 Mgr.	 Klára	
Stejskalová		
•	 stálé	zastupování	města	Janské	Lázně:	
-	 ve	 společnosti	 Vodovody	 a	 kanalizace	
Trutnov,	a.s.	–	starosta	
-	 ve	 Svazku	 obcí	 Východní	 Krkonoše	 –	
starosta	
-	 v	Radě	KRNAP	–	starosta	
-	 ve	sdružení	Glacensis	–	starosta	
-	 ve	Svazku	měst	a	obcí	ČR	–	starosta	
-	 ve	 Sdružení	 lázeňských	 míst	 ČR	 –	
starosta	
Rada	města	zřídila:	
•	 komisi	 pro	 rozvoj	 města,	 za	 předsedu	
jmenovala	 pana	 Petra	 Janovce	 a	 za	 členy	
komise:	
člena	zastupitelstva	pana	Jiřího	Vorla	
člena	zastupitelstva	Ing.	Pavla	Kouta	
pověřeného	 zástupce	 Státních	 léčebných	
lázní,	s.p.	
pověřeného	 zástupce	 společnosti	 MEGA	
PLUS,	s.r.o.	
pověřeného	 zástupce	 Sportovního	 klubu	
Janské	Lázně,	z.s.	
pověřeného	zástupce	Správy	KRNAP	a	 Ing.	
arch.	Vladimíra	Smilnického	
•	 komisi	 pro	 propagaci	 města;	 do	 funkce	
předsedy	 jmenovala	 pana	 Josefa	 Zilvara	 a	
za	 členy	 Sabinu	 Hrnčířovou	 a	 paní	 Irenu	
Korytářovou	
•	 komisi	 pro	 občanské	 záležitosti;	 do	
funkce	 předsedy	 rada	 města	 jmenovala	
paní	 Věru	 Válovou	 a	 za	 členy	 komise	 paní	
Evu	Šrůtkovou,	paní	 Janu	Pourovou	a	paní	
Marii	Černou	
Rada	města	odložila:	
•	 vydání	 stanoviska	 ke	 správnímu	 řízení	
ve	 věci	 žádosti	 o	 výjimku	 pro	 provedení	
leteckých	 prací	 –	 pořizování	 snímků	
pomocí	 bezpilotního	 letadla	 na	 území	

ochranného	 pásma	 KRNAP	 a	 požaduje	
zjistit	důvod	a	účel	pořizování	snímků	
Rada	města	vzala	na	vědomí:	
• jízdní	 řád	 na	 linku	 č.	 695411	 –	 linka	
skibusu	pro	 večerní	 lyžování	 Janské	Lázně	
lanovka	Černohorský	expres	–	Protěž	
• pokračování	 procesu	 uzavírání	 nájemní	
smlouvy	na	pronájem	nebytového	prostoru	
v	čp.	85	v	1.	PP	
• informaci	 o	 zadání	 zakázky	 malého	
rozsahu	 „Dodávka	 workoutové	 sestavy“	
(doplnění	 sestavy	 posilovacích	 strojů	 u	
Arniky)	společnosti	METAL	PRO	INDUSTRY	
s.r.o.,	 IČ:	 036	 93	 821	 za	 cenu	 133.900	 Kč	
bez	DPH	(162.019	Kč	s	DPH)	
Rada	města	nesouhlasila:	
•	 s	 návrhem	 geometrického	 plánu	 č.	 513-
37/2018	týkajícího	se	pozemků	u	ev.č.	252	
na	Zlaté	vyhlídce	do	doby	majetkoprávního	
vypořádání	
Rada	města	potvrdila:	
• komisi	 pro	 projednávání	 přestupků	
města	Janské	Lázně	ve	stávajícím	složení	
	
Zasedání	Rady	města	Janské	Lázně	dne	
22.	listopadu	2018	
Rada	města	schválila:		
• zveřejnění	 záměru	 města	 pronajmout	
jako	odstavnou	a	manipulační	plochu	části	
pozemků	 p.p.č.	 170/1	 a	 170/7	 o	 výměře	
250	m²	za	minimální	cenu	280	Kč/m²/rok	
od	 01.01.2019	 do	 31.12.2019	 (část	 cca	
40x6	m	za	TS)	
• zveřejnění	 záměru	 města	 pronajmout	
jako	 odstavnou	 a	manipulační	 plochu	 část	
pozemku	p.p.č.	170/1	o	výměře	200	m²	za	
minimální	 cenu	 310	 Kč/m²/rok	 od	
01.01.2019	do	31.12.2019	(část	cca	34x6m	
před	TS)	
• zveřejnění	 záměru	 města	 pronajmout	
jako	 odstavnou	 a	manipulační	 plochu	 část	
pozemku	 p.p.č.	 170/1	 o	 výměře	 40	m²	 za	
minimální	 cenu	 360	 Kč/m²/rok	 od	
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01.01.2019	do	31.12.2019	(část	 cca	7x6	m	
u	hlavní	silnice)	
• mimořádnou	 odměnu	 ředitelce	
příspěvkové	 organizace	 Základní	 škola	 a	
Mateřská	škola	Janské	Lázně	
• směrnici	 o	 poskytování	 příspěvku	 na	
stravování	zaměstnancům	města	
• pravidla	 k	 vydávání	 povolení	 k	 vjezdu	
motorovým	 vozidlem	 do	 vybraných	 míst	
města	Janské	Lázně	
• zařazení	 žadatele	 do	 seznamu	 uchazečů	
o	 pozemek	 na	 stavbu	 rodinného	 domu	 v	
Janských	Lázních	
• zveřejnění	 záměru	 města	 pronajmout	
byty	 v	 čp.	 85,	 81	 a	 15	 na	 dobu	 určitou	
(stávajícím	nájemníkům)	
• zařazení	 návrhu	 na	 změnu	 Územního	
plánu	Janské	Lázně	do	změny	č.	2:	
a)	 žadatel:	 město	 Janské	 Lázně,	 nám.	
Svobody	 273,	 542	 25	 Janské	 Lázně,	 IČ	
00277967	
b)	 rozdělení	 podmínek	 prostorového	
uspořádání	KZP	na	dva	ukazatele:		
1)	KZP	stavbou	hlavní	budovy	0,15	
2)	 KZP	 zpevněnou	 plochou	 (chodníky,	
parkování,	doprovodné	stavby)	0,15	
c)	 plochy	 bydlení	 –	 v	 rodinných	 domech	
(BI)	
d)	 podmínky	 prostorového	 uspořádání	 –	
KZP	 (koeficient	 míry	 zastavění	 plochy)	 =	
0,15	
e)	poměrné	financování	celkových	nákladů	
na	vypracování	změny	ÚP	
•	 navýšení	 počtu	 zaměstnanců	 odboru	
technických	služeb	z	5	na	6	pro	rok	2019	
• zveřejnění	 záměru	 města	 pronajmout	
pozemek	p.p.č.	24/7	v	k.ú.	J.L.	o	výměře	150	
m²	 na	 jeden	 rok	 za	 cenu	 250	 Kč/m²/rok	
(ulice	K	Zámečku)	
• odvoz	 překážky	 z	 pozemku	 p.p.č.	 24/7	
v	k.ú.J.L.	na	náklady	žadatele	
• výzvu	 na	 veřejnou	 zakázku	 malého	
rozsahu	 na	 akci	 Stavba	 21	 odstavných	
stání,	 zázemí	 pro	 „Staré	 dobré	 lázeňské	

cesty“,	 Janské	 Lázně	 (nové	 parkoviště	 pod	
Quisisanou)	
• pro	 veřejnou	 zakázku	 malého	 rozsahu	
Stavba	 21	 odstavných	 stání,	 zázemí	 pro	
„Staré	dobré	 lázeňské	 cesty“,	 Janské	Lázně	
seznam	 obeslaných,	 a	 to:	 Tlachač	 s.r.o.,	
REPARE	TRUTNOV	s.r.o.,	Anton	a	syn	s.r.o.,	
Pavel	 Bořek,	 Stavebně	 dopravní	 Trutnov	
s.r.o.	
Rada	města	jmenovala:	
• komisi	 pro	 otevírání	 obálek	 a	
vyhodnocení	 nabídek,	 včetně	 posouzení	
kvalifikace	 na	 veřejnou	 zakázku	 malého	
rozsahu	 Stavba	 21	 odstavných	 stání,	
zázemí	 pro	 „Staré	 dobré	 lázeňské	 cesty“,	
Janské	 Lázně	 ve	 složení:	 Ing.	 Pavel	 Kout,	
Ivo	 Boleslavský,	 Ing.	 Petr	 Straka,	 jako	
náhradníky	 jmenovala:	 Petra	 Hřebačku,	
Jiřího	Vorla,	Miroslava	Císaře	
Rada	města	vzala	na	vědomí:	
• žádost	 o	 odkoupení	pozemku	 st.p.č.	 284	
v	k.ú.	č.H.	(odděleného	z	p.p.č.	170/6)	s	tím,	
že	 jej	navrhuje	zařadit	do	směny	pozemků	
mezi	 městem	 Janské	 Lázně	 a	 Správou	
KRNAP	za	účelem	majetkového	vyrovnání	

(MV)	
 

Úřední	doba	městského	úřadu	mezi	
svátky	
21.12.2018	od	8:00	do	11:30,	otevřena	
podatelna	a	pokladna,	uzavřen	stavební	
úřad	
22.12.2018	-	26.12.2018	zavřeno	
27.12.2018	od	8:00	do	15:00	otevřena	
podatelna	a	pokladna,	uzavřen	stavební	
úřad	
28.12.2018	od	8:00	do	11:30	otevřena	
podatelna	a	pokladna,	uzavřen	stavební	
úřad	
29.12.2018	-	01.01.2019	zavřeno	

(MV)	
 

Na	úřadě	můžete	platit	kartou	
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Od	 listopadu	 2018	 je	 možné	 na	 našem	
úřadě	 platit	 platební	 kartou.	 Platební	
terminál	je	nainstalován	na	hlavní	příjmové	
pokladně	na	ekonomicko-správním	odboru	
Městského	úřadu	 Janské	Lázně.	Věříme,	 že	
pořízením	 platebních	 terminálů	 se	 zvýší	
kvalita	poskytovaných	služeb	pro	občany	 i	
návštěvníky	 města.	 Platební	 terminál	
akceptuje	 všechny	 běžně	 používané	
platební	karty.		

(MV) 
PRAVIDLA	 k	vydávání	 povolení	 k	 vjezdu	
motorovým	 vozidlem	 do	 vybraných	 míst	
města	Janské	Lázně,	kam	je	Obecně	závaznou	
vyhláškou	 města	 Janské	 Lázně	 č.	 2/2018	 o	
místním	 poplatku	 za	 povolení	 k	vjezdu	
s	motorovým	 vozidlem	 do	 vybraných	 míst	 a	
částí	 města	 (dále	 jen	 vyhláška),	 vjezd	
zpoplatněn.	 Do	 těchto	 míst	 je	 jinak	 vjezd	
zakázán	 dopravní	 značkou	 B11.	 Vybraná	
místa	 jsou	 uvedena	 a	 vyznačena	 na	 mapě,	
která	je	přílohou	č.	1	vyhlášky.		
 

Článek	1	-	Poplatek	za	povolení	k	vjezdu	do	
vybraných	míst	
1.	 Poplatníkem	 je	 fyzická	 nebo	 právnická	 osoba,	
které	 bylo	 vydáno	 povolení	 k	 vjezdu	 s	 motorovým	
vozidlem	 do	 vybraných	míst	 a	 částí	města	 (dále	 jen	
„vybraná	 místa“),	 které	 jsou	 označeny	 dopravní	
značkou	 B11	 „Zákaz	 vjezdu	 všech	 motorových	
vozidel“,	 pod	 kterou	 je	umístěna	dodatková	 tabulka	
E12	 s	 textem	 „Dopravní	 obsluze	 a	 na	 povolení	
městského	 úřadu	 vjezd	 povolen“	 vydané	Městským	
úřadem	Janské	Lázně.	
2.	Sazbu	poplatku	za	povolení	k	vjezdu	do	vybraných	
míst	 stanovuje	 Obecně	 závazná	 vyhláška	 města	
Janské	 Lázně	 č.	 2/2018	 o	 místním	 poplatku	 za	
povolení	 k	 vjezdu	 s	 motorovým	 vozidlem	 do	
vybraných	míst	a	částí	města.	
 
Článek	2	–	Vjezd	do	vybraných	míst	
1.	 Vybraná	 místa	 podléhající	 poplatku	 jsou	
komunikace,	 do	 kterých	 je	 jinak	 vjezd	 zakázán	
dopravní	značkou.	Jedná	se	o	náměstí	Svobody,	ulici	
Lázeňskou,	 Obchodní,	 Na	 Sluneční	 stráni,	 Školní,	
Rekreační,	 Dolní	 promenádu,	 Horní	 promenádu	 a	

část	 ulice	 Černohorské	 a	 část	 ulice	 Lesní.	 Grafické	
zobrazení	vybraných	míst	je	přílohou	vyhlášky. 
2.	 Povolení	 do	 vybraných	 míst	 je	 možné	 vydat	
žadatelům,	kteří	prokáží	účel	a	důvod	vjezdu1	 (1	např.	
pracovní	 smlouva/potvrzení	 zaměstnavatele,	 Živnostenský	 list,	
výpis	 z	 Obchodního	 rejstříku,	 list	 vlastnictví,	 nájemní	 smlouva,	
objednávka/obchodní	 smlouva,	 průkaz	 u	 vozidel	 s	označením	

O1	nebo	O5),	kterým	je:	
a)	trvalý	pobyt	
b)	vlastnictví	(užívání)	nemovitosti	
c)	výkon	práce	
d)	ostatním	 
3.	 Povolení	 k	 vjezdu	 může	 být	 vydáno	 žadateli	
(fyzické	 nebo	 právnické	 osobě)	 pouze	 pro	 vozidlo,	
jehož	je	držitelem	nebo	provozovatelem.	Neplatí	pro	
povolení	 jednorázové	 na	 jeden	 den	 a	 povolení	
vydané	dle	čl.	5	odst.	2	písm.	b)	vyhlášky. 
 
Článek	3	–	Platnost	povolení 
Povolení	 k	 vjezdu	 do	 vybraných	 míst	 může	 být	
vydáno	jako:	
a)	 jednorázové	 na	 jeden	 den	 –	 platí	 na	 vozidlo	 a	
každý	započatý	den	
b)	roční	-	platí	na	jeden	kalendářní	rok	
	
Článek	4	–	Typy	povolení	
1.	 Za	 účelem	 trvalého	 pobytu	 je	 možné	 vydat	
povolení		
-	fyzickým	osobám	majícím	trvalý	pobyt	ve	vybraném	
místě,	osobám	jim	blízkým,	manželům	těchto	osob	a	
jejich	dětem	
-	fyzickým	osobám	mající	trvalý	pobyt	mimo	vybrané	
místo	
-	povolení	může	být	vydáno	jako	roční	
2.	 Z	 důvodu	vlastnictví	 nemovitosti	 je	možné	 vydat	
povolení		
-	 fyzickým	 osobám,	 které	 vlastní	 nemovitost	 ve	
vybraném	 místě	 a	 osobám	 jim	 blízkým,	 manželům	
těchto	osob	a	jejich	dětem	
-	 právnickým	 osobám,	 které	 vlastní	 nemovitost	 ve	
vybraném	místě	
-	fyzickým	a	právnickým	osobám,	které	ve	vybraném	
místě	 užívají	 nemovitost	 k	podnikání	 nebo	 veřejně	
prospěšné	činnosti	
-	povolení	může	být	vydáno	jako	roční	
3.	Z	důvodu	výkonu	práce	je	možné	vydat	povolení		
-	 fyzickým	 osobám,	 které	 mají	 ve	 vybraném	 místě	
zaměstnání	
-	fyzickým	a	právnickým	osobám,	které	ve	vybraném	
místě	provozují	svojí	podnikatelskou	činnost	
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-	povolení	může	být	vydáno	jako	roční	
4. V	 odůvodněných	 případech	 je	 možné	 vydat	
povolení	 -	 např.	 svatebčanům,	 řidičům	 vozícím	 děti	
do	 školy,	 návštěvníkům	 zdravotního	 zařízení,	
pořadatelům	 významných	 sportovních	 a	 kulturních	
akcí,	apod.	
-	 ostatním	 za	 poplatek	 dle	 vyhlášky	 (čl.	 5	 odst.	 1	 a	
odst.	2	písm.	b)	OZV)	
-	povolení	je	možné	vydat	jednorázové	nebo	roční	 
Článek	5	–	Vydávání	povolení	
1.	 Povolení	 se	 vydává	 jako	 samostatné	 povolení	 k	
vjezdu	 do	 vybraného	 místa,	 které	 je	 specifikované	
v	čl.	3	vyhlášky.	
2.	Povolení	vydává	Městský	úřad	Janské	Lázně.	
3.	Povolení	k	vjezdu	musí	být	po	celou	dobu,	kdy	 je	
vozidlo	 ve	 vybraném	 místě,	 viditelně	 umístěno	 za	
předním	 sklem	 vozidla	 tak,	 aby	 údaje	 byly	 zvenku	
čitelné.	
4.	 Vydané	 povolení	 neopravňuje	 k	 odstavení	 nebo	
parkování	 vozidla	 ve	 vybraném	 místě.	 K	 odstavení	
nebo	 parkování	 vozidla	 ve	 vybraných	 místech	 je	
možné	 pouze	 na	 odstavné	 nebo	 parkovací	 ploše,	
která	 byla	 k	 tomuto	 účelu	 povolena,	 případně	 ve	
stavbách	 k	 tomuto	účelu	 určených.	Nejsou-li	 taková	
místa	 k	 dispozici,	 lze	 vydané	 povolení	 využít	 jen	 k	
dopravě	 osob	 nebo	 zavazadel	 k	 objektu	 a	
neprodlenému	odvozu	vozidla	mimo	vybrané	místo.	
5.	Na	vydání	povolení	není	právní	nárok.	

 
Článek	6	–	Žádost	o	povolení	k	vjezdu	
1.	Pro	povolení	na	jeden	den	se	žádost	nevyžaduje.	
2.	Povolení	k	vjezdu	na	kalendářní	 rok	 se	vydává	na	
základě	žádosti.	Žádost	o	vydání	povolení	k	vjezdu	do	
vybraného	 místa	 se	 provádí	 písemně	 na	
předepsaných	formulářích,	které	jsou	v	příloze	těchto	
pravidel.	
2.	Žadatelé	jsou	povinni	k	žádosti	o	povolení	k	vjezdu	
do	 vybraných	 míst	 prokázat	 účel	 a	 důvod	 vjezdu	
podle	čl.	4	těchto	pravidel.	
3.	 Žadatelé	 podle	 článku	 4	 odst.	 1	 jsou	 povinni	 k	
žádosti	 o	 povolení	 k	 vjezdu	 do	 vybraného	 místa	
předložit	 platný	 občanský	 průkaz	 a	 doklad	
prokazující,	 že	 jsou	 držiteli	 nebo	 provozovateli	
vozidla,	 pro	 které	 žádají	 o	 povolení	 k	 vjezdu	 do	
vybraného	místa.	
4.	 Žadatelé	 podle	 článku	 4	 odst.	 2	 jsou	 povinni	 k	
žádosti	 o	 povolení	 k	 vjezdu	 do	 vybraného	 místa	
předložit	platný	občanský	průkaz	a	doklad	prokazující	
jejich	vztah	k	nemovitosti	ve	vybraném	místě	(výpis	z	

KN,	 kupní	 smlouvu,	 nájemní	 smlouvu)	 a	 doklad	
prokazující,	 že	 jsou	 držiteli	 nebo	 provozovateli	
vozidla,	 pro	 které	 žádají	 o	 povolení	 k	 vjezdu	 do	
vybraného	místa.	
5.	 Žadatelé	 podle	 článku	 4	 odst.	 3	 jsou	 povinni	 k	
žádosti	 o	 povolení	 k	 vjezdu	 do	 vybraného	 místa	
předložit	platný	občanský	průkaz,	doklad	prokazující	
výkon	 jejich	 práce	 ve	 vybraném	 místě	 (pracovní	
smlouva/potvrzení	 zaměstnavatele,	 průkaz	
zaměstnance,	objednávka/obchodní	smlouva,	dodací	
list,	 průkaz	 ZTP,	 čestné	 prohlášení)	 a	 doklad	
prokazující,	 že	 jsou	 držiteli	 nebo	 provozovateli	
vozidla,	 pro	 které	 žádají	 o	 povolení	 k	 vjezdu	 do	
vybraného	místa.	
6.	 Žadatelé	 podle	 článku	 4	 odst.	 4	 jsou	 povinni	 k	
žádosti	 o	 povolení	 k	 vjezdu	 do	 vybraného	 místa	
předložit	 doklad	 o	 svatebním	 obřadu,	 potvrzení	
školy,	 objednávku	 k	lékaři,	 registraci	 u	 lékaře,	
čestným	prohlášením	 apod.	 a	 doklad	 prokazující,	 že	
jsou	 držiteli	 nebo	 provozovateli	 vozidla,	 pro	 které	
žádají	o	povolení	k	vjezdu	do	vybraného	místa. 
	
Článek	7	–	Změny,	rušení	a	vracení	povolenek	
1.	Pokud	se	změnily	podmínky,	za	nichž	bylo	povolení	
vydáno,	nebo	podmínky	vjezdu	do	vybraného	místa,	
je	 držitel	 povolení	 povinen	 předložit	 ho	Městskému	
úřadu	Janské	Lázně	k	provedení	změny.	
2.	 Pokud	 jsou	 ve	 vydaném	 povolení	 neoprávněnou	
osobou	 pozměněny	 jakékoliv	 údaje,	 stává	 se	
povolení	neplatným.	
3.	Vydané	povolení	je	možné	zrušit,	jestliže:	
a)	pominuly	důvody,	pro	které	bylo	vydáno	
b)	 jeho	 držitel	 porušuje	 podmínky	 stanovené	
vyhláškou	a	těmito	pravidly		
c)	bylo	zneužito	
4.	 Pokud	 dojde	 ke	 změně	 vozidla	 např.	 při	 prodeji	
vozidla,	 bude	 žadateli	 vydáno	 nové	 povolení	 pouze	
za	podmínky	vrácení	předcházejícího.	
	
Tato	 pravidla	 byla	 schválena	 Radou	 města	 Janské	
Lázně	dne	22.11.2019	pod	usnesením	č.	R	18/02/18.	
Ing.	Jiří	Hradecký	v.r.	 																								Petr	Hřebačka	v.r. 
starosta																																																	místostarosta 
 
Obecně	závazná	vyhláška	č.	2/2018,	
o	místním	poplatku	za	povolení	
k	vjezdu	s	motorovým	vozidlem	
do	vybraných	míst	a	částí	města	
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Zastupitelstvo	 města	 Janské	 Lázně	 se	 na	 svém	
zasedání	 dne	 1.	 listopadu	 2018	 usnesením	 č.	
Z	18/01/18	 usneslo	 vydat	 na	 základě	 §	 14	 odst.	 2	
zákona	 č.	 565/1990	 Sb.,	 o	 místních	 poplatcích,	
ve	znění	 pozdějších	 předpisů	 (dále	 jen	 „zákon	 o	
místních	poplatcích“)	a	v	souladu	s	§	10	písm.	d)	a	§	
84	odst.	2	písm.	h)	zákona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	
(obecní	 zřízení),	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 tuto	
obecně	závaznou	vyhlášku	(dále	jen	„vyhláška“):		
Čl.	1	
Úvodní	ustanovení	
(1) Město	 Janské	 Lázně	 zavádí	 touto	 vyhláškou	
místní	 poplatek	 za	 povolení	 k	vjezdu	 s	motorovým	
vozidlem	 do	 vybraných	míst	 a	 částí	města	 (dále	 jen	
„poplatek“).	
(2) Řízení	o	poplatcích	vykonává	městský	úřad	(dále	
jen	„správce	poplatku“).1	
Čl.	2	
Předmět	poplatku	a	poplatník	
(1) Poplatek	se	vybírá	za	vydání	povolení	k	vjezdu	s	
motorovým	 vozidlem	 do	 vybraných	 míst	 a	 částí	
města	(dále	jen	"vybraná	místa"),	do	kterých	je	jinak	
vjezd	zakázán	příslušnou	dopravní	značkou.2	
Poplatek	 platí	 fyzická	 nebo	 právnická	 osoba,	 které	
bylo	vydáno	povolení	k	vjezdu	s	motorovým	vozidlem	
do	vybraných	míst	(dále	jen	„poplatník“).3	
Čl.	3 
Vybraná	místa	
Vybraná	místa	podléhající	poplatku	jsou	komunikace	
vyznačené	 v	příloze	 č.	 1,	 do	 kterých	 je	 jinak	 vjezd	
zakázán	 dopravní	 značkou	 „Zákaz	 vjezdu	 všech	
motorových	 vozidel“	 s	dodatkovou	 tabulkou	
„Dopravní	 obsluze	 a	 na	 povolení	MěÚ	 Janské	 Lázně	
vjezd	 povolen“.	 Jedná	 se	 o	 náměstí	 Svobody,	 ulici	
Lázeňskou,	 Obchodní,	 Na	 Sluneční	 stráni,	 Školní,	
Rekreační,	 Dolní	 promenádu,	 Horní	 promenádu	 a	
část	ulice	Černohorské	a	část	ulice	Lesní.	
Čl.	4	
Ohlašovací	povinnost	
(1) Poplatník	 je	povinen	splnit	ohlašovací	povinnost	
vůči	 správci	 poplatku	 při	 podání	 žádosti	 o	 povolení	
k	vjezdu.		
(2) V	ohlášení	poplatník	uvede4	
a) 	jméno,	popřípadě	jména,	a	příjmení	nebo	název	
nebo	 obchodní	 firmu,	 obecný	 identifikátor,	 byl-li	
přidělen,	místo	 pobytu	 nebo	 sídlo,	místo	 podnikání,	
popřípadě	 další	 adresy	 pro	 doručování;	 právnická	
osoba	 uvede	 též	 osoby,	 které	 jsou	 jejím	 jménem	
oprávněny	jednat	v	poplatkových	věcech,	

b) čísla	 všech	 svých	 účtů	 u	 poskytovatelů	
platebních	 služeb,	 včetně	 poskytovatelů	 těchto	
služeb	 v	 zahraničí,	 užívaných	 v	 souvislosti	 s	
podnikatelskou	 činností,	 v	případě,	 že	 předmět	
poplatku	 souvisí	 s	 podnikatelskou	 činností	
poplatníka,	
c) další	 údaje	 rozhodné	 pro	 stanovení	 výše	
poplatkové	 povinnosti,	 zejména	 počet	 a	označení	
vozidel,	na	které	je	povolení	k	vjezdu	vydáváno,	dobu	
na	 kterou	 je	 povolení	 vydáváno,	 včetně	 údaje	
dokládajícího	případný	nárok	na	úlevu	či	osvobození	
od	poplatkové	povinnosti.	
(3) Poplatník,	 který	 nemá	 sídlo	 nebo	 bydliště	 na	
území	 členského	 státu	 Evropské	 unie,	 jiného	
smluvního	státu	Dohody	o	Evropském	hospodářském	
prostoru	nebo	Švýcarské	konfederace,	uvede	kromě	
údajů	 požadovaných	 v	 odstavci	 2	 adresu	 svého	
zmocněnce	v	tuzemsku	pro	doručování.5	
(4) Dojde-li	 ke	 změně	 údajů	 uvedených	 v	 ohlášení,	
je	 poplatník	 nebo	 plátce	 povinen	 tuto	 změnu	
oznámit	do	15	dnů	ode	dne,	kdy	nastala.6	
(5) Při	 vydání	povolení	 k	jednorázovému	vjezdu	 (na	
jeden	 den	 nebo	 jeho	 část)	 se	 splnění	 ohlašovací	
povinnosti	nevyžaduje.	
1	§	14	odst.	3	zákona	č.	565/1990	Sb.,	o	místních	poplatcích		
2	§	10	odst.	2	zákona	o	místních	poplatcích	
3	§	10	odst.	1	zákona	o	místních	poplatcích	
4	§	14a	odst.	1	zákona	o	místních	poplatcích	
5	§	14a	odst.	2	zákona	o	místních	poplatcích	

	
Čl.	5	
Sazba	poplatku	
(1) Sazba	poplatku	za	vozidlo	a	každý	započatý	den	
činí	
a)	za	osobní	vozidlo	 	 	 						50	Kč	
b)	za	vozidlo	nad	3,5t		 	 			150	Kč	
(2) Sazba	poplatku	stanovená	paušální	částkou	za	
kalendářní	rok	činí:	
a)	pro	fyzické	osoby	zaměstnané	v	Janských	Lázních	
				první	povolení	 	 	 			200	Kč	
				každé	další	povolení	 	 			500	Kč	
b)	v	ostatních	případech	 	 2.000	Kč	
Čl.	6	
Splatnost	poplatku	
Poplatek	je	splatný	současně	s	vydáním	povolení.	
Čl.	7 
Osvobození	a	úlevy	
(1) Poplatek	 neplatí	 fyzické	 osoby	 mající	 trvalý	
pobyt	nebo	vlastnící	nemovitosti	ve	vybraném	místě,	
osoby	 jim	 blízké,	manželé	 těchto	 osob	 a	 jejich	 děti,	
osoby,	které	ve	vybraném	místě	užívají	nemovitost	k	
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podnikání	 nebo	 veřejně	 prospěšné	 činnosti	 nebo	
osoby,	 které	 jsou	 držiteli	 průkazu	 ZTP	 a	 jejich	
průvodci.7	
(2)			Od	poplatku	se	dále	osvobozují:	
a)	zaměstnanci	 města	 Janské	 Lázně,	 zaměstnanci	
organizace	zřízené	městem	Janské	Lázně,	
b)	řidiči	vozidel	zajišťujících	dopravu	dětí	do	školy	
c)	řidiči	 vozidel	 zajišťujících	 svatební	 a	 smuteční	
obřady	v	den	jejich	konání,	
d)	řidiči	vozidel	s	platnou	parkovací	kartou,	
e)	fyzické	 osoby	 mající	 trvalý	 pobyt	 v	Janských	
Lázních	mimo	vybrané	místo.	
Čl.	8	
Zrušovací	ustanovení	
Ruší	se	obecně	závazná	vyhláška	města	Janské	Lázně	
č.	 1/2013,	 o	místním	 poplatku	 za	 povolení	 k	vjezdu	
motorových	vozidel	do	vybraných	míst	a	částí	města	
ze	dne	29.	dubna	2013	a	obecně	závazná	vyhláška	č.	
2/2014,	 o	 místním	 poplatku	 za	 povolení	 k	vjezdu	
motorových	vozidel	do	vybraných	míst	a	částí	města	
ze	dne	15.12.2014.	
Čl.	9	
Účinnost	
Tato	vyhláška	nabývá	účinnosti	dnem	1.	ledna	2019	
	

Ing.	Jiří	Hradecký	v.r.	 																								Petr	Hřebačka	v.r.	
starosta																																																	místostarosta	
	
6	§	14a	odst.	3	zákona	o	místních	poplatcích	
7	§	10	odst.	1	věta	druhá	zákona	o	místních	poplat	
	

Oznámení	
	

V	 souladu	 se	 zákonem	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	
obcích,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
zveřejňuje	Městský	úřad	Janské	Lázně	

záměr	města	
pronajmout	 část	 pozemku	 p.p.č.	 170/1	 o	
celkové	 výměře	 40	m²	 v	katastrálním	 území	
Černá	 Hora	 v	 Krkonoších	 jako	 odstavnou	 a	
manipulační	 plochu	 (vymezená	 část	 je	
zakreslena	v	situaci)	
Nájemní	 smlouva	 bude	 uzavřena	 na	 dobu	
určitou	 od	 01.01.2019	 do	 31.12.2019.	
Nájemce	 provede	 na	 vlastní	 náklady	
ohraničení	 vymezeného	pozemku.	Minimální	
cena	 je	 360	 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	
19.12.2018	 do	 11	 hodin	 v	zalepených	
obálkách	 s	adresou	 zájemce	 a	 s	nápisem	
,,NEOTVÍRAT	 –	 pronájem	 40	 m²“.	 Na	
pronájem	 není	 právní	 nárok	 a	město	 Janské	
Lázně	si	vyhrazuje	právo	odstoupit	od	tohoto	
záměru.	
Ing.	Jiří	Hradecký	v.r.,	starosta	města 
 

Oznámení	
	

V	 souladu	 se	 zákonem	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	
obcích,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
zveřejňuje	Městský	úřad	Janské	Lázně	
záměr	města	
pronajmout	 část	 pozemku	 p.p.č.	 170/1	 o	
celkové	výměře	200	m²	v	katastrálním	území	
Černá	 Hora	 v	 Krkonoších	 jako	 odstavnou	 a	
manipulační	 plochu	 (vymezená	 část	 je	
zakreslena	v	situaci)	
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Nájemní	 smlouva	 bude	 uzavřena	 na	 dobu	
určitou	 od	 01.01.2019	 do	 31.12.2019.		
Nájemce	 provede	 na	 vlastní	 náklady	
ohraničení	 vymezeného	pozemku.	Minimální	
cena	je	310	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	
19.12.2018	 do	 11	 hodin	 v	zalepených	
obálkách	 s	adresou	 zájemce	 a	 s	nápisem	
,,NEOTVÍRAT	 –	 pronájem	 200	 m²“.	 Na	
pronájem	 není	 právní	 nárok	 a	město	 Janské	
Lázně	si	vyhrazuje	právo	odstoupit	od	tohoto	
záměru.	
Ing.	Jiří	Hradecký	v.r.,	starosta	města 
 

Oznámení	
	

V	 souladu	 se	 zákonem	 č.	 128/2000	 Sb.,	 o	
obcích,	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	
zveřejňuje	Městský	úřad	Janské	Lázně	
záměr	města	
pronajmout	 část	 pozemku	 p.p.č.	 170/7	 a	
170/1	 o	 celkové	 výměře	 250	 m²	
v	katastrálním	území	Černá	Hora	v	Krkonoších	
jako	 odstavnou	 a	 manipulační	 plochu	
(vymezená	část	je	zakreslena	v	situaci)	

	

Nájemní	 smlouva	 bude	 uzavřena	 na	 dobu	
určitou	 od	 01.01.2019	 do	 31.12.2019.	
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	
19.12.2018	 do	 11	 hodin	 v	zalepených	
obálkách	 s	adresou	 zájemce	 a	 s	nápisem	
,,NEOTVÍRAT	 –	 pronájem	 250	 m²“.	 Na	
pronájem	 není	 právní	 nárok	 a	město	 Janské	
Lázně	si	vyhrazuje	právo	odstoupit	od	tohoto	
záměru.	
Ing.	Jiří	Hradecký	v.r.,	starosta	města	
	

Informace	pro	každého	
	

Zásahy	hasičů	v	roce	2018	
V	návaznosti	 na	 informace	 poskytnuté	
v	desátém	 čísle	 Fontány	 doplňujeme	
zbývající	 výjezdy	 maršovských	 hasičů	 na	
území	 města	 Janské	 Lázně	 v	letošním	 roce	
(ke	dni	uzávěrky	tohoto	čísla	Fontány)	
V	 pátek	 28.	 září	 je	 jednotka	 povolána	 k	
dopravní	 nehodě	 jednoho	 osobního	 vozidla	
na	 silnici	 z	Janských	 Lázní	 do	 Černého	 Dolu.	
Na	 místě	 probíhá	 resuscitace	 dvou	 osob	 z	
havarovaného	 vozidla.	 U	 obou	 osob	 nebyla	
resuscitace	 úspěšná.	 Jednotky	 (vedle	 naší	 i	
vrchlabská	 a	 trutnovská	 stanice	 HZS	 kraje)	
následně	 po	 vyšetření	 nehody	 Policií	 ČR	
odstraňují	následky	této	tragické	nehody.	
V	 neděli	 14.	 října	 je	 jednotka	 povolána	 do	
ulice	Lázeňská	na	otevření	bytu	s	podezřením	
na	 zdravotní	 indispozici	 uživatele	 bytu.	 Po	
příjezdu	 na	 místo	 události	 společně	
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s	trutnovskou	jednotkou	HZS	kraje	otevíráme	
pomocí	 speciálního	 vybavení	 dveře	 do	 bytu.	
Uvnitř	 bytu	 je	 nalezena	 zraněná	 osoba	 a	
proto	 je	 povolána	 osádka	 ZZS.	 Po	 jejím	
příjezdu	 pomáháme	 s	 transportem	 a	
naložením	do	sanitního	vozu.	
V	úterý	23.	října	ráno	je	jednotka	povolána	k	
požáru	lesního	porostu	na	svahu	Černé	hory.	
Na	místě	 je	zjištěn	požár	kompostu	na	okraji	
lesa,	 probíhá	 šíření	 na	 lesní	 porost.	 Je	
provedena	 tvorba	 hadicového	 vedení	 a	
pomocí	 jednoho	 D	 proudu	 je	 požár	
likvidován.	 Na	 místě	 spolupráce	 s	
trutnovskou	 jednotkou	 HZS	 kraje,	 událost	
beze	škody.	
V	 neděli	 28.	 října	 v	 poledne	 je	 jednotka	
povolána	 do	 Janských	 Lázních,	 kde	 se	 má	
nacházet	strom	přes	celou	vozovku.	Jednotka	
je	 během	 jízdy	 k	 zásahu	 odvolána,	 protože	
strom	byl	již	odstraněn.	
Celkem	 ke	 dni	 uzávěrky	 tohoto	 vydání	
Fontány	 byla	 jednotka	 maršovských	 hasičů	
povolána	 letos	na	území	města	 Janské	Lázně	
ke	24	událostem.	Téměř	vždy	 (pouze	u	dvou	
událostí	se	společným	zásahem	s	vrchlabskou	
stanicí	 HZS	 kraje	 mezi	 městem	 a	 Černým	
Dolem	 tomu	 tak	 nebylo)	 byla	 jednotka	 na	
místě	 události	 jako	 první	 a	 téměř	 vždy	 (s	
výjimkou	lokality	Černá	Hora	a	opět	zásahů	za	
městem	směrem	na	Černý	Důl)	zasahovala	do	
deseti	minut	od	ohlášení.	
Děkujeme	 tímto	 za	 důvěru	 v	naše	 služby	 a	
přejeme	 všem	občanům	města	 Janské	 Lázně	
krásné	vánoční	svátky	a	mnoho	sil	a	úspěchů	
v	novém	roce.	
	

 
 
Maršovští	hasiči	opět	na	„stupních	vítězů“	 -	
děkujeme	všem	hlasujícím		
Ve	 středu	 14.	 listopadu	 proběhlo	 v	 pavilonu	
A1	 brněnského	 výstaviště	 slavnostní	
vyhlášení	ankety	Dobrovolní	hasiči	roku	2018.	
Do	této	finálové	části,	kam	postoupilo	celkem	
25	jednotek	z	celé	republiky,	se	dostala	opět	i	
maršovská	 jednotka.	 Byla	 vybrána	 odbornou	
komisí	 za	 záchranu	 pohřešovaného	 muže	 v	
oblasti	 Rýchor	 pomocí	 čtyřkolky	 a	
termokamery	 v	 pondělí	 11.	 prosince	 2017.	
Příběh	 je	 silný	 nejenom	 tímto	 úspěšným	
zásahem,	ale	 i	faktem	vlastního	pořízení	této	
techniky	 samotnými	 hasiči.	
O	 výsledném	 pořadí	 finálových	 účastníků	
rozhodla	 veřejnost	 svým	 hlasováním.	 Je	
zřejmé,	že	hasiči	z	větších	měst	mají	v	tomto	
systému	 hlasování	 daleko	 snadnější	 šanci	 na	
úspěch	 v	 podobě	 počtu	 hlasů.	 V	 roce	 2015	
nám	třetí	místo	v	naší	oblasti	uniklo	pouze	o	
111	hlasů.	Loni	jsme	se	již	umístili	na	krásném	
druhém	místě	a	 letos	nás	počet	hlasů	našich	
podporovatelů	 dokonce	 vynesl	 až	 na	 první	
místo	 v	 naší	 oblasti	 (východ	 Čech).	 Dokonce	
jsme	získali	nejvíce	hlasů	v	kategorii	jednotek	
ve	všech	oblastech	republiky,	a	to	1209.	
Díky	tomuto	umístění	se	nám	podařilo	získat	
nejenom	 další	 věcné	 vybavení,	 ale	 i	 finanční	
odměnu	 (80	 000,-Kč),	 za	 kterou	 bude	
zakoupeno	opět	nové	vybavení.	
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Děkujeme	 všem	 příznivcům	 a	
podporovatelům	 za	 jejich	 hlasy,	 které	 nás	
letos	posunuly	k	vítězství.	
Více	na	:	www.hasicihornimarsov.cz	
	

Program	kina 
 

Prosinec	2018	
Telefon:	499	875	121						
e-mail:	kino@janske-lazne.cz	
Projekt	 DIGITALIZACE	 kina	 Vlast	 Janské	
Lázně	 se	 uskutečnil	 s	 podporou	 STÁTNÍHO	
FONDU	KINEMATOGRAFIE	
	
2.	 neděle	 v	16:00	 	ROZSVÍCENÍ	VÁNOČNÍHO	
STROMU	A	ŽIVÝ	BETLÉM	
Setkání	u	vánočního	stromu	na	náměstí	
	
3.	pondělí	v	19:30		DÍVKA	V	PAVOUČÍ	SÍTI	 	
Lisbeth	Salanderová	se	vrací	na	plátno	v	první	
adaptaci	 thrilleru	 nedávno	 vydaného	
úspěšného	bestselleru	Davida	Lagercrantze.	
Vstupné	100,-		do	15	let	nepřístupný		
USA		2018		111‘		tit.	 	
	
5.	středa	v	19:30		NEBEZPEČNÁ	LASKAVOST	 	
Krimi	thriller,	ve	kterém	se	Stephanie,	matka	
a	 blogerka,	 snaží	 odhalit	 pravdu	 o	 náhlém	
zmizení	 své	 nejlepší	 přítelkyně	 Emily	z	 jejich	
městečka.		
Vstupné		120,-			do	15	let	nepřístupný		
USA		2018		117‘		tit.	
 
6.	čtvrtek	v	16:00		MIKULÁŠSKÉ	SETKÁNÍ	
Tradiční	vystoupení	dětí	z	MŠ	a	ZŠ	pro	rodiče,	
Mikulášská	 nadílka	 pro	 děti	 a	 filmová	
pohádka	pro	všechny…	
 
v	18:00	PŘÁNÍ	K	MÁNÍ	 	 	
Hlavní	 hrdina	 rodinného	 vánočního	 filmu	
plného	kouzel	díky	dobrému	 skutku	 získá	od	
kouzelného	 dědečka	 jedno	 přání,	 a	 s	ním	

začíná	 cesta	 za	 poznáním	 a	 velkým	
rozhodnutím.	
Vstupné	50,-		děti	zdarma		přístupný	
ČR		2017		90‘	
	
8.	sobota	v	19:00		POSLEDNÍ	KULICH		
Šestá	 autorská	 komedie	 ochotnického	
souboru	Divadlo	S.N.Ú.	
Vstupné	dobrovolné	
	
10.	pondělí	v	19:30		TEN,	KDO	TĚ	MILOVAL	 	 	
Rodinná	komediální	detektivka	s	předvánoční	
atmosférou	 z	 lázeňského	města.	 Kpt.	 Kalina,	
policista,	 milující	 manžel	 a	 skvělý	 otec,	 se	
stane	 obětí	 autonehody.	 Z	 pozice	 ducha	
sleduje	vyšetřování	vlastního	úmrtí.		
Vstupné	100,-		přístupný		ČR		2018		90‘	
	
12.	středa	v	19:30		MIMO	ZÁKON	 	 	
Krimikomedie,	 kde	 se	 ve	 vězeňské	 cele	 díky	
nečekaným	 okolnostem	 setkávají	
nezaměstnaný	 dýdžej	 Zack,	 příležitostný	
pasák	 Jack	 a	 excentricky	 popletený	 italský	
turista	 Roberto.	 Zack	 a	 Jack	 nemají	 žádné	
iluze	 a	 jejich	 spoluvězeň	 je	 dráždí	 do	 chvíle,	
kdy	oba	pochopí,	že	má	plán,	jak	uprchnout...	
Vstupné	80,-		do	12		let	nevhodný	
SRN,	USA		1986		107‘		tit.	
	
13.	čtvrtek	v	19:00	NEŘEŽ	-	Adventní	koncert	 	
Žánrově	 rozmanitá	 skupina,	 která	 letos	 slaví	
20	 let,	 zahraje	 původní	 písně	 z	 vánočního	
alba	 Slavná	 věc,	 krkonošské	 a	 moravské	
koledy	z	alba	Nerez	v	Betlémě	a	také	největší	
hity	původních	Nerez.                Vstupné	150,-	
17.	pondělí	v	19:30	 	
FANTASTICKÁ	 ZVÍŘATA:	 GRINDELWALDOVY	
ZLOČINY			VB,	USA		2018		134‘	dabing	
Bitevní	 linie	 jsou	 vytyčeny	 a	 ve	 stále	 více	
znesvářeném	 světě	 čarodějů	 je	 podrobena	
zkoušce	 láska	 a	 loajalita,	 dokonce	 i	 mezi	
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nejvěrnějšími	 přáteli	 a	 rodinou.	 Pokračování	
dobrodružného	fantasy	filmu.	
Vstupné	120,-		do	12		let	nevhodný	
	
19.	středa	v	19:30		VDOVY	 	 	
Akční	 krimi	 z	 dnešního	 Chicaga,	 kde	 jsou	
policií	 nemilosrdně	odpraveni	 čtyři	 ozbrojení	
zločinci	při	pokusu	o	loupež.	Skoro	nic	po	nich	
nezůstane,	jen	jejich	vdovy,	kterým	zanechají	
hrozivé	dluhy	u	hodně	nepříjemných	věřitelů.		
Vstupné	120,-                 do	12	let	nevhodný	
USA,	VB		2018		129‘		tit.	
	
20.	čtvrtek	v	18:00		ČERTÍ	BRKO	 	 	
Filmová	 pohádka	 nás	 zavede	 do	 městečka	
Pytlov,	 kde	 lidé	 netuší,	 že	 všechny	 jejich	
přestupky	a	nepravosti	jsou	pečlivě	sledovány	
místní	 pekelnou	 pobočkou.	 Lucifer	 se	 pověří	
doručením	 nového	 čertího	 brka	 trochu	
zmateného	 čerta	 Bonifáce.	 Tím	 se	 spustí	
řetěz	událostí...	
Vstupné	110,-		přístupný		ČR		2018		99‘	
	
27.	čtvrtek	v	19:30		BOHEMIAN	RHAPSODY	 	 	
Životopisný	 film	 je	 nejen	 oslavou	 rockové	
skupiny	Queen	a	 jejich	hudby,	ale	především	
Freddieho	 Mercuryho,	 který	 svou	 tvorbou	 i	
životem	 vzdoroval	 všem	 myslitelným	
stereotypům,	 díky	 čemuž	 se	 stal	 jedním	 z	
nejvýraznějších	umělců	na	světě.	
Vstupné	110,-     do	12	let	nevhodný	
VB,	USA		2018		134‘		tit.	
	

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	PROSINCI	2018	oslavují:	
paní	KOCÍKOVÁ	Marie	

paní	EDROVÁ	Anna	
pan		SAMEK	Jaroslav	
Všem	oslavujícím	srdečně	blahopřejeme!	
	

Informace	z	MŠ	a	ZŠ	
	

Listopad	v	základní	škole	
Čas	běží	jako	voda	a	listopad	je	za	námi.	Co	
jsme	všechno	zažili?	
Sbírali	 jsme	 kaštany	 a	 byli	 jsme	 úspěšní.	
Zvířátkům	 jsme	 na	 zimu	 poslali	 dokonce	
285Kg.	Snad	jim	budou	chutnat.	☺	
I	 u	 nás	 ve	 škole	 jsme	 se	 přidali	 k	 oslavám	
100.	 výročí	 vzniku	 Československa.	
Aktivitou	 o	 významných	 osobnostech	 naší	
stoleté	 historie	 jsme	 si	 zdůraznili	 jejich	
osobní	 statečnost	 a	 společenskou	 aktivitu.	
Vnímáme	 to	 jako	 obrovskou	 příležitost	
posílit	výchovu	k	občanství.	
	

	
	
	„Už	 Martin	 na	 bílém	 koni…“	 Tak	 takhle	
začínala	 písnička,	 kterou	 jsme	 se	 společně	
přivítali,	 abychom	 si	 v	pátek	 9.	 listopadu	
připomenuli	 legendu	 o	 svatém	 Martinovi.	
Doufali	 jsme,	 že	 opravdu	 osedlá	 bílého	
koně	 a	 přijede.	 No	 nepřijel,	 nevadí!	
Rozhodli	 jsme	 se	 to	 napravit,	 starší	 děti	
nacvičily	krátké	divadelní	představení	o	sv.	
Martinovi.	Ve	smíšených	skupinách	jsme	si	
zahráli	 venkovní	 hru	 a	 dozvěděli	 se	
informace	 o	 životě	 sv.	 Martina.	 Na	 závěr	
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jsme	 si	 upekli	 sváteční	 Svatomartinské	
rohlíčky,	 jejichž	 makovo-povidlová	 vůně	
zvyšovala	 nedočkavost	 každého	 z	 nás	
ochutnat	rohlíčky	ještě	teplé.				
	

	
	
Žáci	 1.	 a	 2.	 ročníku	 dokončili	 plavecký	
výcvik	v	Trutnově.	Celá	skupina	dětí	prošla	
pod	 vedením	 profesionální	 instruktorky	
plaveckou	 abecedou,	 která	 byla	
přizpůsobena	 věku	 a	 plaveckým	
schopnostem	 každého	 účastníka.	 Poslední	
lekce	 byla	 zakončena	 závody,	 za	 které	 si	
děti	 odnesly	 sladké	 odměny	 a	 „mokré“	
vysvědčení.	

	
	
A	 nyní	 se	 již	 blíží	 Vánoce	 a	 my	 pilně	
trénujeme	 naši	 novou	 pohádku	 na	
Mikulášskou	 besídku	 do	 kina	 Vlast	 –	 6.	
12.	2018	a	Vánoční	besídku	v	naší	škole	

-	 19.	 12.	 2018.	 Doufáme,	 že	 se	 nám	 obě	
představení	 podaří	 a	 všichni	 diváci	 budou	
spokojeni.		
Za	 základní	 školu	 a	 mateřskou	 školu,	
všechny	 děti	 i	 zaměstnance,	 přejeme	
všem	 co	 nejkrásnější	 Vánoce,	 hodně	
klidu	a	pohody	do	nového	roku.	
	Mgr.	A.	Moštěková	a	Mgr.	Z.	Hrnčířová	

	

Informace	pro	každého	
	

Stezka	korunami	stromů	Krkonoše	je	
vítězem	soutěže	Stavba	roku	
Královehradeckého	kraje	2018	
V	soutěži	 Stavba	 roku	 2018,	 kterou	 od	 roku	 2004	
pořádá	 Královehradecký	 kraj	 společně	 s	 Českou	
komorou	 autorizovaných	 inženýrů	 a	 techniků	 činných	
ve	 výstavbě,	 Českým	 svazem	 stavebních	 inženýrů,	
Svazem	podnikatelů	ve	stavebnictví	a	Českou	komorou	
architektů,	 rozhodovala	 o	 vítězi	 odborná	 porota.	 Ta	
všechny	 přihlášené	 stavby,	 kterých	 bylo	 letos	 hned	
třináct,	navštívila	a	následně	rozhodla	o	vítězích.	Těmi	
se	 letos	 staly	 Stezka	 korunami	 stromů	 Krkonoše	
v	Janských	lázních	a	Petrof	Gallery	v	Hradci	Králové.	
Za	první	rok	své	existence	se	stezka	s	více	jak	330	
tisíci	 návštěvníky	 zařadila	 mezi	
nejnavštěvovanější	 atrakce	 severních	 a	
východních	 Čech.	 Její	 oblíbenost	 se	 projevila	 i	
v	podobě	 absolutního	 vítězství	 v	 soutěži	
DestinaCZe	 2018	 o	 nejoblíbenější	 atrakci	 v	České	
republice	 pořádanou	 agenturou	 CzechTourism.	
Stezka	 je	 unikátní	 svou	 podzemní	 jeskyní	
s	edukační	 expozicí	 o	 půdě	 a	 během	 procházky	
návštěvníci	 vystoupají	 z	podzemí	 až	 do	 výšky	
téměř	43	metrů,	navíc	je	bezbariérová	po	celé	své	
délce.		
Více	informací	naleznete	na	facebookovém	profilu	
nebo	na	www.stezkakrkonose.cz	
	
	
	
	
	
	
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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