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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolil bych si, po mém zvolení starostou 
města Janské Lázně, pár slov. Nejdříve bych 
touto cestou chtěl poděkovat dnes již 
bývalému starostovi za příkladnou práci pro 
naše město. Myslím si, že pod jeho vedením 
s celým týmem na městském úřadě připravil a 
hlavně realizoval věci, o které město usilovalo 
mnoho let. Ostatně jen při procházce městem 
musí každý člověk uznat, kolik se toho ve 
městě udělalo. Byl jsem u několika jednání a 
musím říci, že to byl člověk na správném 
místě. Velké díky Jiří. 
Já, jako jeho nástupce, se budu snažit udržet 
úroveň, kterou svojí prací nastavil. Vím, že to 
nebude lehké. Čeká nás asi trochu složitější 
období kvůli dopadům koronaviru na 
ekonomiku, ale věřím, že to společně 
zvládneme. Určitě víte a zaznamenali jste, že 
krajům i obcím už teď chybějí prostředky na 
některé rozpracované projekty. Tímto 
dopisem bych chtěl také poprosit všechny 
místní obyvatele i návštěvníky o trošku 
schovívavosti a trpělivosti. Doufám, že se nám 
podaří alespoň akce, které máme připravené, 
dokončit. 
Do nového roku 2021 přeji všem hodně zdraví. 

Petr Hřebačka  
starosta města Janské Lázně 

 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 2. prosince 2020 
Rada města schválila: 

 se zasláním společnosti Praha 6 - Rekreace, 
a.s. upozornění, že pokud budou část 
pozemku p.p.č. 275/4 v k.ú. Č.H. o výměře  
68 m² využívat, tak jej využívají 

neoprávněně a pokud nedojde k pronájmu, 
tak bude město muset podniknout právní 
kroky 

 mimořádnou odměnu ředitelce 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov 
paní Mgr. Zdeňce Hrnčířové v navržené výši 

Rada města vzala na vědomí: 
• informace o aktualizované metodice k 

podávání oznámení veřejných funkcionářů 
podle zákona o střetu zájmů o změně v 
nahlížení do centrálního registru oznámení 
u veřejných funkcionářů 

 informace o úspěšném výběrovém řízení na 
nového autobusového dopravce s tím, že 
Královéhradecký kraj se chce zaměřit na 
zvýšení bezpečnosti cestujících a obnovu 
dopravního značení v prostoru 
autobusových zastávek novými „Označníky 
zastávek“ a požádal o případnou součinnost 
v případě realizace obnovy dopravního 
značení 

Rada města souhlasila: 
• s realizací projektu „Výzva č. 02_20_080 pro 

Šablony III - MRR v prioritní ose 3“ na 
Základní škole a Mateřské škole Janské 
Lázně, okres Trutnov 

 s připojením rekonstruovaného 
restauračního altánu Viktorka na místní 
komunikaci na p.p.č. 140 v k.ú. Č.H. 

Rada města jmenovala: 

 Ing. Pavla Kouta za člena školské rady při 
Základní škole Janské Lázně na další období 
za zřizovatele 

 člena komise pro rozvoj města člena 
zastupitelstva města Ing. Jiřího Hradeckého 

Rada města odstoupila: 

 od záměru podat žádost o dotaci MMR na 
rekonstrukci městského úřadu 

Rada města pověřila starostu města: 

 jednat o možnosti zajistit celý asfaltový 
povrch po stavbě gravitační kanalizace na 
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Duncanu se zástupci Vaku a Z&D stavby 
s.r.o. 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 16. prosince 2020 
Rada města schválila: 

 uzavření nájemních smluv na dobu určitou 
od 01.01.2021 do 31.12.2021 o pronájmu 
bytů v čp. 15 – Zdena v čp. 85 – Quisisana v 
čp. 81 - ZŠ; nájemné bude zvýšeno o míru 
inflace k 30.11.2020 

 rozdělení jednotlivých úseků činnosti města 
na členy rady 

 stálé zastupování města dle předloženého 
návrhu 

 program 13. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 21.12.2020 od 17 
hodin 

 slevu na nájemném na období říjen - 
prosinec 2020 ve výši 50% za pronájem 
nebytových prostor města nájemcům 
Olympia Service s.r.o. a Kiki&Niky s.r.o. jako 
reakci na pandemii koronaviru a vydaná 
krizová opatření Vlády ČR 

 zveřejnění záměru města uzavřít dodatek k 
nájemní smlouvě na pronájem nebytových 
prostor v čp. 273 spočívající ve změně 
nájemce 

 splátkový kalendář pro nájemce 
nebytových prostor v čp. 273 společnost W 
– TREND v.o.s. (Black Hill), nově BH Drink 
s.r.o., IČ 083 59 521 

Rada města odložila: 

 vyjádření k projektu „NOVOSTAVBA 
REKREAČNÍHO OBJEKTU NA PARCELE 
P.Č.ST. 14 K.Ú. Č.H.“  a požaduje doplnit 
žádost o vizualizaci v reálném terénu 
(umístění do fotografie), o souhlasné 
závazné stanovisko orgánu územního 
plánování MěÚ Trutnov, řešit příjezd k 

novému objektu přes p.p.č. 77 v k.ú. Č.H. a 
požádat o souhlas s napojením 

Rada města nesouhlasila: 
• s navrhovanou stavbou „JANSKÉ LÁZNĚ – 

SPRÁVNÍ BUDOVA SKIRESORT“ a požaduje 
od investora sdělení, jak jsou řešené 
odpady okolních objektů a proč zvolili 
řešení kanalizační přípojky přes pozemek 
města 

Rada města souhlasila: 
• s indispozičním volnem pro zaměstnance 

městského úřadu dle předloženého návrhu 

 s umístěním stavby „REKONSTRUKCE A 
PŘÍSTAVBA RESTAURAČNÍHO ALTÁNU 
VIKTORKA NA ST.P. Č. 264 A P.P.Č. 141/5, 
K.Ú. Č.H.“ za podmínky doložení smlouvy o 
likvidaci odpadů osobou autorizovanou k 
likvidaci odpadů a prokázání výpočtu 
odpovídajícího počtu parkovacích míst dle 
ČSN 73 6110 

 s umístěním stavby „PŘÍSTAVBA ZIMNÍ 
ZAHRADY K RODINNÉMU DOMU“, dle 
předložené dokumentace vypracované 
Jiřinou Fikarovou, B. Němcové 394, 
Trutnov, zak. číslo 003/2020, datum 
IX/2020 

 se stavbou „LUDVÍKOVA BOUDA – 
REKONSTRUKCE“ dle předložené 
projektové dokumentace vypracované Ing. 
Jiřím Schreiberem, Náměstí Denisovo 353, 
Dvůr Králové nad Labem 

 se stavbou „HOTEL ALENKA-JANSKÉ LÁZNĚ-
Č.ST.P. 30 Č.P.P. 53/1, 53/11“, dle 
předložené dokumentace vypracované 
Architektonickou kanceláří Ing. arch. Josef a 
Martin Macas, Pardubice, označené datem 
06.2019 a číslem SOD 323-2019 a souhlasí s 
napojením 7 parkovacích míst na místní 
komunikaci v ulici K Zámečku, dle 
předložené dokumentace vypracované 
společností VECTURA Pardubice, datum 
9/2020, č. zakázky 690-20-DSP 
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Rada města doporučila zastupitelstvu města: 

 schválit výši odměn dle předloženého 
návrhu. 

Rada města požaduje: 

 k připravované stavbě „ZATEPLENÍ OBÁLKY 
BUDOVY, VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ DLL 
VESNA čp. 268 V JANSKÝCH LÁZNÍCH“ dvě 
alternativní, barevně kompoziční řešení, 
včetně popisu záměru autora 

Rada města předloží: 

 žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně u pozemků p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 
274/3 v k.ú. J.L. orgánu územního plánování 
– oddělení územního plánování Městský 
úřad Trutnov 

Rada města pověřila TH odbor: 

 zjistit u společnosti Vak Trutnov, a.s. 
napojení stávajících objektů v okolí záměru 
stavby „JANSKÉ LÁZNĚ – SPRÁVNÍ BUDOVA 
SKIRESORT“ na kanalizaci 

Rada města zrušila: 

 komisi pro propagaci 
Rada města zřídila: 

 komisi pro lázeňství a propagaci 
Rada města jmenovala: 

 předsedu komise pro lázeňství a propagaci 
Ivo Boleslavského a za členy komise Josefa 
Zilvara, Sabinu Hrnčířovou, Mgr. Martina 
Voženílka, Petra Hřebačku, Irenu 
Korytářovou a Elen Hronešovou 

 

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

 zápis z 12. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 rozpočet města na rok 2021 dle 
předloženého návrhu s příjmy ve výši 
33.720.923,23 Kč a výdaji ve výši 

33.720.923,23 Kč, jako rozpočet vyrovnaný, 
financování z ušetřených prostředků 
minulých let je 222.299,69 (úvěr TTR 
Carraro); příspěvek na provoz příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola, 
okres Trutnov je poskytnut ve výši 900.000 
Kč s podmínkou vyúčtování 

 poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu 
města Janské Lázně na rok 2021 
organizacím: Veselý výlet – příspěvek na 
vydání časopisu – 28.000 Kč, Městská 
knihovna Trutnov – dotace na nákup knih 
do výměnných fondů – 4.000 Kč, MAS 
Krkonoše – 6.990 Kč a dále schválilo 
uzavření veřejnoprávních smluv 

 rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se 
snižují příjmy o 2.983.525,23 Kč 

 odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města od 01.01.2021 dle 
projednání 

 (MV) 
 

Oznámení 
 

Vážení občané, 
na základě oznámení společnosti TRANSPORT 
Trutnov s.r.o., která zajišťuje likvidaci 
komunálního odpadu v katastru města Janské 
Lázně, dochází v roce 2021 ke změnám: 
 

SVOZ Z POPELNICE 110 l, 120 l 
pouze paušální známky: 
52 svozů za rok (zelená známka) 2.080 Kč 
                                            (svoz 1 x týdně) 
 

SVOZ Z KONTEJNERŮ 1100 l: 
Svoz provádí TRANSPORT Trutnov s.r.o. na 
základě uzavřených smluv s jednotlivými 
žadateli. 
 

SVOZ  PYTLŮ 
pytel 120 l (pytel označený TRANSPORT s.r.o.) 
                                                                        77 Kč 
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OZNAČENÍ POPELNIC ZNÁMKOU 
Důsledkem připravované změny zákona o 
odpadech je vyvíjen velký tlak na svozové 
firmy k co nejpřesnější evidenci svezeného 
odpadu. Z tohoto důvodu svozová firma 
Transport zavádí nový systém, jehož součástí 
bude označení všech odpadových nádob tzv. 
chytrou svozovou známkou, která bude 
obsahovat potřebné informace k přesnější 
evidenci odpadů.  
CO JE POTŘEBA UDĚLAT ?? 
Nejprve je třeba známku zaplatit nejlépe 
převodem na účet města č. 115-
1085130297/0100, VS čp. (případně 
v hotovosti nebo kartou na městském úřadě). 
Následně Vám na Městském úřadě Janské 
Lázně vydáme známky zaslané firmou 
Transport, které si každý nalepí na svoji 
popelnici. 
Popelnice bez známky nebudou po 
31.01.2021 sváženy! 
 
Pytle se prodávají na městském úřadě, 
smlouvy na kontejnery si uzavírá každý 
samostatně se společností TRANSPORT 
Trutnov s.r.o. 
Svozy nebezpečného odpadu budou 
prováděny dvakrát ročně, místo a termín 
svozu budou vždy včas zveřejněny. 
 
Petr Hřebačka v.r., starosta města 
 

Informace pro každého 
 

Město Janské Lázně nabízí volné 
parkovací stání u Arniky. Jedná se o 

vyhrazené parkovací místo s uvedením SPZ 
vozidla. Informace na Městském úřadě Janské 
Lázně, tel. 499 875 101 nebo 606 674 699. 
Cena 3.650 Kč/rok.  

MV 
 

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. 1379 ze dne 23. prosince 2020, o 
přijetí krizového opatření a v souladu 
s usnesením 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. 1379 ze dne 
23. prosince 2020 bude budova městského 
úřadu s účinností od 27. prosince 2020 od 
00:00 hodin do dne 10. ledna 2021 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.  
 

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 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. 
Příjem veškerých dokumentů od klientů bude 
prováděn pouze prostřednictvím pracoviště 
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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 27.12.2020 
Bc. Marcela Vojtěchová v.r., tajemnice 
 

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY  
je od 21.12.2020 upraven: 
v obvyklé otvírací době 
 

pondělí 15.30 - 18.30 hod. 
čtvrtek 14 - 17 hod. 

 
funguje v knihovně "VÝDEJNÍ OKÉNKO",  
čtenáři musí dodržovat 2m rozestupy, 
ochranu dýchacích cest a dezinfekci. 
Knihy je možné předem rezervovat na e-mailu: 
knihovnajl@seznam.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 LEDNU 2021 oslavují:  
paní CHVALOVSKÁ Marie, paní LEIBNEROVÁ 
Jaroslava a paní BERKOVÁ Jiřina. 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Informace pro každého 
 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

je poselstvím lásky a požehnáním, je přáním 
pokoje, štěstí, zdraví. Oblastní charita Trutnov 
se zapojí do Tříkrálové sbírky již po 
jednadvacáté, tentokrát se kvůli pandemii 
koronaviru postavila nové výzvě. 
 
Tři králové ONLINE!! 
Tři králové jsou připraveni na koledu s 
rouškami i online od 1. do 24. ledna 2021, a 
dodrží veškerá opatření, aby ochránili sebe i 
Vás dárce.  
 
Jak můžete přispět? 
Jsme Vám na blízku i v době pandemie, 
pomáháme dál nemocným a potřebným také 
díky Vašim darům. 
 Váš dar můžete věnovat do ONLINE kasičky na 
číslo účtu: 66008822/0800 pod variabilním 
symbolem: 77705026 
(tento variabilní symbol prosím uvádějte, je 
důležitý pro specifikaci naší trutnovské 
Oblastní charity) 
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K platbě můžete využít QR kód, ve své mobilní 
aplikaci si darovanou částku upravte dle svého 
přání. 

 
 
V Janských Lázních je možné přinášet dary do 
pokladničky v Obchodní akademii, Obchodní 
282, druhá pokladnička je na Městském úřadu 
Janské Lázně. 
 
Výtěžek sbírky 2021 bude použit na dostavbu 
půjčovny zdravotních a kompenzačních 
pomůcek, jelikož skladovací prostory pro 
uskladnění zdravotních pomůcek jsou 
dlouhodobě nevyhovující. Další část peněz 
poslouží k nákupu nového sterilizátoru pro 
službu Domácí zdravotní péče, ke sterilizaci 
chirurgických nástrojů a převazového 
materiálu. 
 
Návštěva ONLINE koledy 
Navštivte ONLINE koledu na webu Tříkrálová 
sbírka (trikralovasbirka.cz) a přispějte do 
ONLINE kasičky. 
Až Vám koledníci zazpívají, přehrajte si 
požehnání, vyberte dárek a podpořte tím naši 
Oblastní charitu Trutnov. 
Pomozte s návštěvou ONLINE koledy také 
svým blízkým, rodičům či prarodičům. 
 
Děkujeme všem štědrým dárcům a 
koledníkům za pomoc. 
Přejeme Vám v novém roce 2021 hodně štěstí, 
lásky a hlavně zdraví! 

Oblastní charita Trutnov 
 

Pozvánky 
 

Pokud vládní nařízení umožní, uskuteční se: 
 
DĚTSKÝ PLES 
6. února 2021, Kolonáda ve 14 hod. 
Hudba, tanec, pestrý program, soutěže, 
občerstvení - především pro děti a ve 
společenském oblečení. 
Pořadatel: Středisko volného času OA 
tel. 499 862 444, 773 282 082, alina@oajl.cz, 
www.svc.oajl.cz 
 
VI. REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES 
27. února 2021, Kolonáda v 19 hod. 
Slavnostní společenský večer s hudebně 
tanečním programem, bohatým rautem a s 
půlnočním překvapením. 
Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně 
s.p.ve spolupráci s Městem Janské Lázně  
tel. 499 860 116, 
korytarovai@janskelazne.com, 
www.janskelazne.com 
 
MATURITNÍ PLES OBCHODNÍ AKADEMIE 
6. března 2021 Janské Lázně, Kolonáda 
Hudba, tanec, pestrý program, občerstvení. 
Pořadatel: Obchodní akademie, odborná a 
praktická škola Olgy Havlové 
tel. 499 862 444, www.oajl.cz 
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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. 
 

https://www.trikralovasbirka.cz/
https://www.trikralovasbirka.cz/
https://trutnov.charita.cz/res/archive/002/000408_04_008603.png?seek=1609758170
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PO STOPÁCH ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ 
V KRKONOŠÍCH 
I v Krkonoších se zrodily „hvězdy“, které se 
zapsaly do českých a světových dějin. Vydejte 
se na oblíbená místa těchto krkonošských 
rodáků a rodaček. Ocitnete se tak na prahu 
historie a spojíte své kroky s krkonošskými 
osobnostmi, které tu stáli před desítkami či 
stovkami let. Míst, na které se můžete 
vypravit, je v Krkonoších mnoho. A tak tu 
máme pro vás několik vyzkoušených tipů. 
 
Historicky nejvýznamnější postavou města 
Vrchlabí byl bezesporu Kryštof Gendorf 
z Gendorfu. Zasloužil se o povýšení vsi na 
město a vytvořil z něj nejvýznamnější centrum 
hutnictví železa. V roce 1546 nechal 
vybudovat zámek jako dominantu města. Od 
té doby prošel zámek mnohými úpravami, ale 
stále je krásnou a významnou památkou 
města. Projděte se v zámeckém parku a 
nahlédněte do vstupní haly zámku, kde se 
konají svatby, koncerty i výstavy. Jan Amos 
Komenský si vysloužil přízvisko Učitel národů, 
zanechal část sebe na mnohých místech 
v Čechách a na Moravě. Jeho poslední kroky, 
když prchal z Čech, vedly do Žacléře. Zde 
překročil hranice do Polska. Ke vzpomínce této 
události se vypravte po naučné stezce Po 
stopách J. A. Komenského na Růžový 
palouček, kde je postaven unikátní památník 
Labyrint J. A. Komenského. Spisovatel a 
oblíbený učitel Josef Šír byl populární v celém 
regionu. Jednadvacet let vedl štěpanickou 
kroniku a plně se sžil se svými spoluobčany. 
Zažijte klid a půvab obcí, ve kterých učil, na 
Benecku, ve Štěpanicích, v Poniklé nebo 
Roztokách u Jilemnice. A v jeho sbírce povídek 
Cesta k člověku se ponořte do příběhů života 
lidí z hor i jeho podhůří minulého století. Další 
tipy na „výlety se známými osobnostmi“ 

najdete na našich stránkách 
www.krkonose.eu/vyznamne-osobnosti. 
 
SOUTĚŽ S KRKONOŠSKÝMI RODÁKY 
Máte rádi historii? Krkonoše jsou vaší srdeční 
záležitostí? Zúčastněte se naší soutěže 
s krkonošskými rodáky a vyhrajte. A jak? 

Jednoduše 😊 Pošlete nám fotografii místa 
některého z významných krkonošských 
rodáků na naši Facebookovou stránku 
www.facebook.com/Krkonose.eu, 
s popiskem, se kterou významnou osobností 
jste „spojili své kroky“. A pak už jen čekejte, 
zda bude výhra vaše. Soutěž bude spuštěna ve 
středu 6. 1. 2021 a vyhlášení dvou výherců 
proběhne 6. 2. 2021. 

Oblastní destinační společnost  
Krkonoše – svazek měst a obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


