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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
po delší pauze se opět přihlásila paní zima 
v celé své kráse. Celé město je zasypáno 
krásnou sněhovou nadílkou a s tím přichází i o 
mnoho více práce s odklízením sněhu ze všech 
komunikací, a to i z chodníků, které má město 
v plánu zimní údržby. Chtěl bych poprosit Vás 
občany Janských Lázní, abyste byli technickým 
službám vždy nápomocni už jen tím, že budete 
parkovat svá auta tam, kde máte a abyste měli 
strpení, zejména když je větší příval sněhu. 
Technické služby se vždy snaží, a myslím, že se 
jim to zatím velmi daří, udržovat město v co 
nejlepším stavu. Vím, zima tady je dost 
dlouhá, ale přesto už nyní jsou signály a slova 
pochvaly na zimní údržbu. Já se připojuji a chci 
odboru TS za jejich práci poděkovat. Mám na 
srdci ještě jednu věc, prosím, pokud to jen 
trochu jde, neházejte sníh do komunikací již 
upravených.  
Děkuji a přeji hezký zimní únor.  

Petr Hřebačka, starosta Města JL 
                              

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 6. ledna 2021 
Rada města schválila: 

 rozpočet příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres 
Trutnov na rok 2021 

 střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola, 
Janské Lázně, okres Trutnov na roky 2021 - 
2023 

 uzavření dodatku k nájemní smlouvě o 
pronájmu nebytového prostoru v 1. PP čp. 
273 (Black Hill), kterým dochází ke změně 
nájemce ze společnosti W – TREND, v.o.s., 

IČ: 632 21 462 na společnost BH Drink s.r.o., 
IČ: 083 59 521 

 změnu ceníku za stání silničních 
motorových vozidel a upravila formu 
parkovacího systému parkoviště u 
Quisisany na provozní dobu od 6 do 22 
hodin se zkušebním provozem a parkování 
zdarma 

 poskytnutí finančního daru na rok 2021 ve 
výši 2 Kč za trvale bydlícího obyvatele 
Janských Lázní Nadačnímu fondu při 
Oblastní nemocnici Trutnov, a.s., Slovanské 
náměstí 164, 541 01 Trutnov, IČ: 07536194 

 zveřejnění záměru města pronajmout část 
pozemku p.p.č. 170/1 o výměře 200 m² a 
pronajmout části p.p.č. 170/6 o výměře 60 
m² a části p.p.č. 170/6 a 170/7 o výměře 80 
m² jako odstavnou a manipulační plochu 

 dovoz seniorů do Kauflandu na nákup 2x 
měsíčně v období leden až březen 2021 

Rada města vzala na vědomí: 
• oznámení nájemce v souladu s čl. 5 odst. 5.2 

nájemní smlouvy č. N 02/08 o pronájmu 
pozemků v lokalitě za Lesním domem s tím, 
že provozovatelem restaurace na 
Formánkách čp. 342 je pro období do 
15.04.2021 firma Ondřej Syrovátko, IČ: 012 
66 853 

Rada města souhlasila: 
• s převodem pozemku p.p.č. 288/5 v k.ú. 

Č.H. do vlastnictví města Janské Lázně s tím, 
že rozhodnout musí zastupitelstvo města 

Rada města odložila: 

 stanovisko k vyhodnocení žádostí o pořízení 
změny Územního plánu Janské Lázně 

 vyjádření k odkanalizování plánované nové 
správní budovy společnosti MEGA PLUS 
s.r.o. a návrh smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti k umístění dešťové a 
splaškové kanalizace a ukládá starostovi 
města projednat možnosti trasy dešťové a 
kanalizační přípojky s investorem stavby 
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Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 20. ledna 2021 
Rada města schválila: 

 připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ 
vyvěšením tibetské vlajky na budově 
městského úřadu 

 sazebník úhrad za poskytované informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování 
informací, ve znění pozdějších předpisů, dle 
předloženého návrhu 

 nový platový výměr ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov s účinností od 
01.01.2021 v souvislosti s novými platovými 
tabulkami pracovníků ve veřejné správě 

 uhrazení vzniklé ztráty hospodářského 
výsledku za rok 2020 ve výši – 38.890,04 Kč 
z příspěvku na provoz příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov na rok 2021 

Rada města: 
• rozhodla o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu na akci „Regenerace brownfieldu – 
Veřejné WC Janské Lázně“ 

 schválila výzvu na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na „Regenerace brownfieldu – 
Veřejné WC Janské Lázně“ 

 jmenovala komisi pro otevírání obálek a 
vyhodnocení nabídek, včetně posouzení 
kvalifikace na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Regenerace brownfieldu – 
Veřejné WC Janské Lázně“ ve složení: Jiří 
Vorel, Mgr. Filip Bejdák, Ing. Petr Straka, 
jako náhradníky jmenuje: Iva 
Boleslavského, Josefa Zilvara, Miroslava 
Císaře 

 schválila pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Regenerace brownfieldu – 
Veřejné WC Janské Lázně“ seznam 
obeslaných, a to: Tlachač s.r.o., INFRASTAV 
s.r.o., ANTON A SYN s.r.o., Kalin, spol. s r.o. 

Rada města souhlasila: 

• aby žádosti o změnu územního plánu 
podané do 31.08.2020 byly součástí změny 
územního plánu č. 2. 

 s předloženou variantou k připravované 
stavbě „ZATEPLENÍ OBÁLKY BUDOVY, 
VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ DLL VESNA čp. 
268 V JANSKÝCH LÁZNÍCH“ 

Rada města odložila: 

 žádosti společnosti MEGA PLUS s.r.o. o 
odklad nájemného a uložila starostovi 
města projednat je s právním zástupcem 
města 

Rada města předkládá: 

 žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně na pozemku p.p.č. 185/1 v 
katastrálním území Černá Hora v 
Krkonoších Městskému úřadu v Trutnově, 
oddělení územního plánování 

 žádosti Státních léčebných lázní Janské 
Lázně, s.p.  (Plocha P4 – parkoviště u čp. 55 
Sokolovna, budova čp. 269 – prádelna a 
zahradnictví) o změnu Územního plánu 
Janské Lázně Městskému úřadu v Trutnově, 
oddělení územního plánování 

Rada města doporučila zastupitelstvu města: 

 aby sloučilo žádosti o změnu č. 2 a změnu č. 
3 územního plánu došlé do 31.08.2020 a 
vypsalo termín k podávání žádostí o další 
změnu územního plánu 

(MV) 
 

POZVÁNKA 

na 14. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 22. března 
2021 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Rada 
Královéhradeckého kraje schválila na svém 
jednání 18. 1. 2021 vyhlášení dodatečné výzvy 
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na kotlíkové dotace č. 21OPK01. Text výzvy, ve 
které občané najdou veškeré informace a 
podmínky pro podání žádosti, bude zveřejněn 
od 20.1. 2021 na úřední desce kraje nebo na 
následujícím odkazu:  
http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/det
ail.php?pgid=189 
Registrace pořadových čísel pro podání 
žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 
hodin prostřednictvím Dotačního portálu 
Královéhradeckého kraje. 
Kapacita této výzvy je 500 pořadových míst. 
Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož 
první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v 
loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele 
tentokrát rozdělí cca 11,5 milionu korun. 
Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s 
ručním přikládáním první a druhé emisní třídy 
za kotel na biomasu (ruční i automat), plynový 
kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. 
Podporu není možné získat na výměnu 
stávajícího kotle s automatickým přikládáním, 
stávajícího plynového kotle nebo lokálních 
topidel, jako jsou krbová nebo akumulační 
kamna. 
Stejně jako v předchozích kolech kotlíkových 
dotací mohou o finanční podporu žádat lidé, 
kteří si chystají pořídit, nebo si již pořídili nový 
zdroj vytápění a splňují podmínky pro 
poskytnutí dotace. 
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici 
pro telefonické konzultace každý den – viz 
kontakty níže: 
Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 
725 948 531, e-mail: 
ivlaskova@krkralovehradecky.cz 
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 
702 075 891, e-mail: 
lpechanek@krkralovehradecky.cz 
Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, 
mobil: 725 948 529, e-mail: 
lrychterova@krkralovehradecky.cz 

Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 
196 324, e-mail: 
jtrojanova@krkralovehradecky.cz 
Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, 
mobil: 601 350 994, e-mail: 
mpavlistova@krkralovehradecky.cz 
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 
724 326 435, e-mail: 
azachariasova@krkralovehradecky.cz 

Mgr. Ivana Kudrnáčová 
vedoucí Odboru regionálního rozvoje,  

grantů a dotací, Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje 

 

INFORMACE O CENÁCH VODNÉHO A 
STOČNÉHO 

Pro rok 2021 byly ceny vodného a stočného 
(Vak Trutnov) stanoveny takto: 
Vodné: 48,64 Kč/m³ (rok 2020 – 47,73 Kč/m³) 
vč. DPH 
Stočné: 34,67 Kč/m³ (rok 2020  - 35,22 Kč/m³) 
vč. DPH 
Celkem: 83,31 Kč/m³ vč. DPH 
V současné době se jedná o cenu v dolní části 
cenového rozpětí v ČR. 
 
PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
A SILNIČNÍ DANI PODÁTE AŽ DO KONCE 
BŘEZNA 2021 
Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí 
příslušenství daně z nemovitých věcí a daně 
silniční. Fakticky se tím termín podání 
daňového přiznání k těmto daním odsouvá 
pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. 
dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. 
Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce 
posouvá také povinnost silniční daň uhradit. 
Splatnost daně z nemovitých věcí je 
standardně až do 1. června 2021. Cílem 
rozhodnutí je s ohledem na pokračující 
dopady šíření pandemie Covid 19 omezit 
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osobní návštěvy finančních úřadů i 
provozoven poštovních služeb. 
V souvislosti s přetrvávajícími 
protiepidemickými opatřeními platí od 4. 
ledna 2021 na Finančním úřadě pro 
Královéhradecký kraj a jeho územních 
pracovištích omezené úřední hodiny, a to v 
pondělí od 8:00 hod. do 13:00 hod. a ve 
středu od 12:00 hod. do 17:00 hod. 
Pracovníci jsou připraveni poskytnout 
informace na níže uvedených kontaktech: 
ÚzP v Hradci Králové,  
U Koruny 1632, tel. 495 852 111 
ÚzP v Jičíně, Havlíčkova 56, tel. 493 542 111 
ÚzP v Náchodě, Tyršova 49, tel. 491 418 111 
ÚzP v Rychnově nad Kněžnou, Jiráskova 
1497, tel. 494 505 111 
ÚzP v Trutnově, Slezská 166, tel. 499 801 111 
Územní pracoviště v optimalizovaném režimu 
2+2 zůstávají do 22.01.2021 dočasně 
uzavřena. V Královéhradec. kraji se jedná o: 
Územní pracoviště v Novém Bydžově (volejte ÚzP 
v Hradci Králové) 
Územní pracoviště v Jaroměři (volejte ÚzP 
v Náchodě) 
Územní pracoviště v Broumově (volejte ÚzP 
v Náchodě) 
Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem 
(volejte ÚzP v Trutnově) 
Územní pracoviště v Nové Pace (volejte ÚzP v Jičíně) 
Územní pracoviště v Hořicích (volejte ÚzP v Jičíně) 
Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí (volejte ÚzP 
v Rychnově nad Kněžnou) 

 
Tiskopisy přiznání k dani z nemovitých věcí a 
k dani silniční jsou kromě podatelen dostupné 
také na internetových stránkách Finanční 
správy:  
https://www.financnisprava.cz/cs/danove-
tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-
tiskopisu. 

Mgr. Romana Barešová, ředitel sekce řízení  
a zástupce ředitele finančního úřadu 

pro Královéhradecký kraj, tisková mluvčí 

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 ÚNORU 2021 oslavují: 
paní ŠŤASTNÁ Hana, pan ČERNÝ Oldřich, paní 
PRKNOVÁ Věra, paní KROISOVÁ Ivanka, pan 
HÜBSCH Rudolf a paní HÖNLOVÁ Zdenka. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Informace pro každého 
 

OČKOVÁNÍ 80+ 
Od pátku 15.01.2021 se lidé starší 80 let 
mohou přihlásit na očkování 
V pátek 15. ledna se i pro obyvatele 
Královéhradeckého kraje starší 80 let 
spustil centrální registrační systém na 
očkování proti covid-19. Po registraci si lidé 
podle dalších pokynů zarezervují termín a 
následně se budou moci nechat očkovat na 
jednom ze sedmi stávajících zřízených 
očkovacích míst regionu.  
Budete-li potřebovat poradit či pomoci, 
obraťte se prosím na svého praktického 
lékaře, nebo volejte městský úřad 499 875 
101.  
Město nabízí pomoc seniorům 80+ - budete-li 
potřebovat, na místo očkování Vás odvezeme 
a opět přivezeme zpět. 
Návod na pomoc s registrací je zveřejněn 
na  Portále COVID, kde vás registrací provedou 
krok za krokem. Informace občané získají také 
na celostátní informační lince ke koronaviru 
1221 (je zdarma). Svou infolinku pro pomoc s 
očkováním proti covid-19, která je dostupná 
na tel.: 495 817 110, spustil také 
Královéhradecký kraj. Linka je v provozu ve 
všední dny od 9:00 do 15:00 hod.              (MV) 

https://covid.gov.cz/situace/ockovani/chtela-bych-pomoci-s-registraci-na-ockovani-seniorovi
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COVID INFORMACE KHK 
Dovoluji si vás informovat o epidemiologické 
situaci v Královéhradeckém kraji a zejména 
pak o plánu očkování proti covidu-19, které 
v našem kraji započala již 8. ledna a týkalo se 
především zdravotníků, rizikových pacientů, 
klientů a pečujícího personálu v krajských 
sociálních zařízeních. Dosud se podařilo v 
sociálních zařízeních proočkovat zhruba 700 
seniorů a od 15. ledna v návaznosti na 
spuštění centrálního registru začalo na 7 
připravených očkovacích místech 
v nemocnicích také očkování seniorů starší 80 
let. Ke 20.01.2021 jsme v našem kraji měli 
k dispozici bezmála 7000 dávek vakcíny, které 
jsme už stihli proočkovat zároveň bychom 
měli obdržet další dávku v objemu zhruba 
6000 očkovacích dávek. 
Na první čtvrtletí roku máme přislíbeno 
celkem 62 1000 dávek vakcíny. Za velmi 
důležitý považuji příslib, který jsem získal 
v rámci osobního telefonátu s premiérem, že 
pro Královéhradecký kraj ke krácení 
avizovaného počtu 62 000 vakcín nedojde, a 
tedy že můžeme postupovat v zamýšleném 
plánu očkování. Veřejnosti jsem představil 
zamýšlenou strategií očkování, pro kterou je 
zcela klíčové zvládnutí druhé fáze mezi 
dubnem a červnem, kdy plánujeme zapojit už 
i očkovací centra v jednotlivých okresních 
městech, s jejich starosty na přípravě 
pracujeme. V plánuje očkovat 100 000 dávek 

vakcíny měsíčně na minimálně 7 místech 
v kraji. Očkovací centra by měla vzniknout 
Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, 
Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou a ve Dvoře 
Králové nad Labem. Budou tvořit páteřní síť 
pro celou druhou fázi očkování. 
Zároveň uvažujeme o zřízení dalších 
očkovacích míst v Broumově, Novém Bydžově 
a Jaroměři, která by zajistila lepší dostupnost 
očkování. Základem pro každé takové 
očkovací centrum i místo je zajištění 
dostatečného počtu personálu. Zamýšlené 
schéma si můžete prohlédnout v přiložené 
mapce, která názorně ukazuje, která názorně 
ukazuje, kde a kolik vakcín hodláme od dubna 
měsíčně očkovat. 
Zde je odkaz na videozáznam tiskové 
konference dne 19.01.2021, kde jsem náš plán 
představil veřejnosti:  
https://youtu.be/0ZukFzoLGa0  

Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v.v.,  
hejtman KHK 

 

 
 
 
 

 
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. 

https://youtu.be/0ZukFzoLGa0
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DAVY TURISTŮ MOHOU NA HORÁCH 
TŘÍDIT ODPADY DO SPECIÁLNÍCH 
TŘIKOŠŮ  
České a moravské hory v posledních týdnech 
zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel 
například v Krkonoších a Beskydech po 
některých zůstává velké množství odpadu 
odhozené mimo kontejnery a koše. To i 
přesto, že lidé mohou v mnoha horských 
střediscích odpady nově třídit do speciálních 
třikošů přistavených u parkovišť, výchozích 
míst na túry nebo u výdejních okének.  

 

 
Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu   

 

Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo 
v horských resortech od loňského roku síť 
tradičních velkých barevných kontejnerů na 
třídění odpadů. Menší speciální koše na 
plasty, papír a směsný odpad jsou díky 
projektu společnosti EKO-KOM s názvem 
Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde 
vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň 
nedostanou těžká svozová auta. Tříděný 
odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci 
s lyžařskými areály například skútry nebo 
rolbami.  
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění 
odpadů, protože jsou téměř celé včetně 
výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných 
plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc 

vyrobena tak, aby odolala náročným zimním 
horským klimatickým podmínkám. Před 
uvedením do provozu byly pilotně testovány 
například na krkonošské Černé hoře nebo na 
hoře Slamník v resortu Dolní Morava. 
V současnosti mohou návštěvníci využívat 
třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku 
také v Krušných horách, Orlických horách, 
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také 
v Novém Městě na Moravě.  
Ředitel komunikace Autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM si chování 
zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím 
pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a 
moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od 
uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes 
dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme 
však ještě větší zájem, protože jakmile to 
epidemiologická situace dovolí, podpoříme 
třídění v zimních areálech promo akcemi a 
brožurkami v infocentrech a pokladnách. 
Zájemci již nyní najdou informace o třídění na 
horách na Facebooku, Instagramu a webu 
tridimenasnehu.cz.“  
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