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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
 
v dnešním příspěvku bych chtěl hlavně 
informovat, co nového se děje v našem městě. 
Jak jste si mohli všichni všimnout, největším 
problémem je stále pandemie coronaviru. S 
tím souvisí mnoho omezení a problémů. 
Doufám, že s opatřením, schváleným naší 
vládou, se budou podmínky už konečně nejen 
v našem okrese, ale i v celé republice 
zlepšovat. Největší novinkou je, že v Janských 
Lázních bube pokračovat bezplatné testování 
na covid-19. Státní léčeb. lázně připravily 
testovací centrum přímo v místní Kolonádě, 
takže každý občan Janských Lázní se může 
nechat otestovat. To platí i pro lidi z blízkého 
okolí. Testovací doba je vždy v úterý a čtvrtek 
s tím, že se přihlásíte do rezervačního 
systému, který bude k tomuto účelu sloužit. 
Chtěl bych tímto poděkovat vedení lázní za 
tuto činnost a věřím, že místní centrum bude 
velkým přínosem v tomto nerovném boji proti 
coronaviru.  
 
Další nová věc, kterou jste určitě zaznamenali, 
jsou upravené běžecké trasy v lokalitě za 
Lesním domem, které pokračují přes silnici 
směrem k Duncanu. Tímto bych chtěl 
poděkovat za iniciativu Horské službě zde 
v Janských Lázních, která běžecké tratě 
upravuje. Také děkuji panu místostarostovi 
Ivu Boleslavskému za propůjčení trasovacího 
stroje na úpravu běžeckých stop. 
Ještě bych touto cestou chtěl požádat občany 
JL o dodržování všech bezpečnostních 
opatření proti šíření nemoci covid-19. 
Přeji hodně zdraví! 

Petr Hřebačka, starosta     
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 3. února 2021 
Rada města schválila: 
• pronájem část pozemku p.p.č. 170/1 o 

výměře 200 m² jako odstavnou a 
manipulační plochu společnosti Vyhlídka 
Janské Lázně s.r.o., IČ: 06640061 za roční 
nájemné ve výši 68.891 Kč na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce; s 
každoročním nárůstem o míru inflace 

• uzavření Dodatku č. 22 k nájemní smlouvě 
č. N 3/01 o pronájmu majetku ze dne 
27.06.2001, jehož předmětem je odklad 1. 
splátky nájemného ve výši 1.500.000 bez 
DPH o 13 měsíců, tedy k 28.02.2022, 
uhrazení úroků ve výši 2,5% a DPH z 
odložené splátky k 31.03.2021 

• uzavření Dodatku č. 14 k nájemní smlouvě 
č. N 02/08 o pronájmu nemovitého majetku 
ze dne 18.06.2008, jehož předmětem je 
odklad uhrazení části 1. splátky nájemného 
ve výši 500.000 Kč o 12 měsíců, tedy k 
28.02.2022 a uhrazení úroků ve výši 2,5% z 
odložené splátky k 31.03.2021 

Rada města souhlasila: 
• v rámci územního řízení a jako vlastník 

dotčených pozemků s umístěním stavby 
„JANSKÉ LÁZNĚ – SPRÁVNÍ BUDOVA 
SKIRESORT“, dle projektové dokumentace 
vypracované ATIP, a.s. Trutnov a označené 
datem 11.2020 a č. 200201 

• s pokácením 1 modřínu opadavého k jehož 
kácení dojde v souvislosti s uložením sítí v 
pozemku p.p.č. 172/1 k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších 

• s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti věcného břemene k 
právu umístění a užívání dešťové a 
splaškové kanalizace na pozemek p.p.č. 
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172/1 v k.ú. Č.H.  s právem vstupu či vjezdu 
za účelem provádění údržby, oprav a 
likvidace stavby „JANSKÉ LÁZNĚ – SPRÁVNÍ 
BUDOVA SKIRESORT“, resp. její dešťové a 
splaškové kanalizace za jednorázovou cenu 
stanovenou znaleckým posouzením 

Rada města zamítla: 
• žádost Domova pro seniory Pilníkov o 

poskytnutí peněžitého daru na uspořádání 
akcí pro seniory v roce 2021 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 24. února 2021 
Rada města schválila: 
• dodavatele veřejné zakázky malého 

rozsahu „Regenerace brownfieldu – 
Veřejné WC Janské Lázně“ společnost 
Tlachač s.r.o., IČ: 03505847 za cenu 
4.898.678,74 Kč bez DPH (5.927.401,18 Kč s 
DPH)  

• výzvu k předkládání žádostí o dotaci z 
rozpočtu města na rok 2021 s omezením 
pouze na nejnutnější provozní a existenční 
výdaje z důvodu probíhající epidemie 
COVID-19 a s ní související vládní opatření, 
která negativně dopadají i na rozpočet 
města s termínem podání žádosti do 
19.03.2021 na předepsaném formuláři 

• uzavření dohody o výběru poplatků a 
předávání dokladů mezi městem Janské 
Lázně a Společností Horní Labe a.s. 

Rada města vzala na vědomí: 
• vyúčtování pečovatelské služby za rok 2020 

a doporučila zastupitelstvu města uzavření 
dodatku č. 6 k veřejnoprávní smlouvě o 
pečovatelské službě schválit 

• nabídku společnosti Panoramas s.r.o. na 
virtuální leteckou prohlídku s tím, že požádá 
o doplnění nabídky  

• návrh střednědobého výhledu města na 
roky 2022 až 2026 

(MV) 

S TESTOVÁNÍM NA TRUTNOVSKU 
POMÁHAJÍ MOBILNÍ TÝMY 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve 
spolupráci s Armádou ČR a Oblastní nemocnicí 
Trutnov zajišťují antigenní testování pomocí 
mobilních týmů. Jeden tým byl také u nás 
v Janských Lázních dne 12.02.2021 v předsálí 
kina. Otestoval celkem 59 zájemců, kteří byli 
všichni negativní. 
Na základě nabídky Státních léčebných lázní 
Janské Lázně, s.p. má veřejnost nyní možnost 
nechat se otestovat antigenními testy každé 
úterý a čtvrtek v době od 8 do 12 hodin na 
Covid-19 v budově Kolonády na náměstí. 

(MV) 
ROUŠKY A RESPIRÁTORY 
Od Královéhradeckého kraje jsme získali 4 250 
ks jednorázových chirurgických roušek a 430 
ks respirátorů. Celé množství jsme 
distribuovali mezi občany s trvalým bydlištěm 
v Janských Lázních, konkrétně seniorům 65+, 
kterých v našem městě žije 180. 
Každý obdržel 20 kusů roušek a 2 respirátory. 
Rozvoz roušek seniorům provedli členové 
Sboru dobrovolných hasičů Janské Lázně o 
víkendu (26. – 27. 2. 2021). Hasičům moc 
děkujeme. 
Pokud budete mít nějaký dotaz či problém 
volejte 499 875 101 (městský úřad) nebo 606 
674 699 (tajemnice). 
------------------------------------------------------------ 
KDO SI JEŠTĚ NEVYZVEDNUL !!! 
Ze státních hmotných rezerv jsme získali 2 350 
ks roušek, které jsou rozdávány všem 
občanům s trvalým bydlištěm. Ten, kdo tak 
ještě neučinil, si je stále může vyzvednout na 
městském úřadě: 
Pondělí         9 - 11.30     12.30 - 16.30  
Středa           9 - 11.30     12.30 - 16.30 
Každý občan s trvalým pobytem v Janských 
Lázních obdrží 3 kusy roušek. 
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Pokud se někdo ze starších občanů nemůže 
dostavit ze zdravotních důvodů, prosím 
volejte 499 875 101 nebo 606 674 699. 

(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. 
 
VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O 
POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ 
DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA JANSKÉ 
LÁZNĚ PRO ROK 2021 
Město Janské Lázně každoročně ze svého 
rozpočtu podporuje různé aktivity z oblasti 
kultury, sportu a dalších zájmových činností. 
Dotace se poskytuje na účel určený žadatelem 
v žádosti. Na dotaci není právní nárok.  
Pro rok 2021 je dotace omezena pouze na 
nejnutnější provozní a existenční výdaje, 
které organizace potřebuje pro své 
zachování. Důvodem je probíhající epidemie 
COVID-19 a s ní související vládní opatření, 
která negativně dopadají i na rozpočet města. 
Případná dotace na podporu celoroční 
činnosti nebo jednorázové akce bude 
vyhlášena v závislosti na vývoji epidemie. 
Oprávnění žadatelé: 
1. právnická osoba neziskového charakteru 

(spolky, kluby, občanská sdružení a další) 
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá 

k rozvoji společenského, kulturního, 
sportovního života v Janských Lázních 

 
Termín k ukončení podávání žádostí: 
19.03.2021. Žádostem o dotaci došlým po 
stanoveném termínu nebude moci být 
vyhověno. Žádosti o dotace projedná a o výši 
dotace rozhodne zastupitelstvo města v 

souladu se zákonem o obcích. Žadatel bude o 
výši poskytnuté dotace vyrozuměn do 30 
pracovních dnů ode dne schválení. Současně 
bude žadatel vyzván k uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace. 
Podání a přijetí žádostí: 
Žádost včetně příloh se podává v listinné 
podobě na podatelně Městského úřadu 
Janské Lázně nebo elektronicky na adrese 
podatelna@janske-lazne.cz na předepsaném 
formuláři. 
Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě 
Janské Lázně a na webových stránkách města 
Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz/ . 
 
KAM S ODPADEM 
Fyzické osoby – občané  
- Směsný komunální odpad – pro likvidaci 
využijte popelnice nebo kontejnery s roční 
známkou nebo jednorázové pytle (jak známky, 
tak i pytle k zakoupení přes MěÚ /roční 
známky do 30.04./, nebo u společnosti 
Transport Trutnov, s.r.o.). Popelnice a 
kontejnery s komunálním odpadem jsou 
vyváženy každou středu spol. Transport 
Trutnov, s.r.o.  
- Velkoobjemový komunální odpad (to je to, 
co patří do popelnice, ale nevejde se tam) – je 
možné odevzdat zdarma při jarním a 
podzimním svozu odpadu.  
- Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - 
využívejte zdarma žluté kontejnery na tříděný 
odpad. 
- Papír – využívejte zdarma modré 
kontejnery na tříděný odpad.  
- Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo 
(zelené nebo bílé zvony).  
- Železný odpad – je možné zdarma 
odhazovat do nádoby v areálu TS (za 
Kavkazem).  
- Biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRKO (tím je myšleno: posekaná tráva, větve, 
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listí, seno, odumřelé rostliny atp.) – v období 
od dubna do konce října je tento typ odpadu 
možné zdarma odhazovat do kontejneru v 
areálu TS (za Kavkazem). Nově také každé 
pondělí probíhají až do konce listopadu svozy 
vaků s BRKO. Vaky lze zakoupit na MěÚ za 140 
Kč. 
- Elektrospotřebiče – drobné elektro 
spotřebiče a použité baterie je možné 
vhazovat zdarma do E-boxu u vchodu do MěÚ, 
větší do E-domku v areálu TS (za Kavkazem). 
- Použitý textil – je možné zdarma vhazovat 
do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a do 
kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni. 
- Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat 
při jarním a podzimním svozu odpadů. 
- Použitý kuchyňský olej z domácností – je 
možné zdarma nalít do barelu v areálu TS (za 
Kavkazem). 
Sběrné nádoby na papír, plast a sklo jsou 
umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu 
Protěž, v zimním období před penzionem 
Kamínek), Modrokamenná (u Horského 
dvora), Lesní (u Švýcarského dvora a u 
Merkuru), Krkonošská (u autobusové zastávky 
Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni 
(na sídlišti) a v areálu technických služeb (u 
Kavkazu). 
 
Právnické osoby – podnikatelé a OSVČ 
- Jsou povinni postupovat podle zákona o 
odpadech.  
- Po podepsání smlouvy o přistoupení 
k systému nakládání s odpadem je možné 
tříděný odpad odevzdávat do nádob na 
tříděný odpad v areálu TS (za Kavkazem). 

(MV) 
 

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 BŘEZNU 2021 oslavují: 
paní FÍBROVÁ Jarmila, paní BLEHOVÁ Lenka, 
pan BRETH Jiří, pan VOJTĚCH Jan, pan KOŠŤÁL 
Josef, paní PROCHÁZKOVÁ Eva, pan PLECHÁČ 
Rudolf, paní ZELENKOVÁ Josefa a pan KOTYK 
Walter.  
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Publicita projektu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ VE MĚSTĚ 
JANSKÉ LÁZNĚ 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012761 
Projektový záměr je součástí stavby – III/2961 
Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 
rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“. Za 
dotační podpory byla realizována 
rekonstrukce chodníkových ploch v centru 
města o celkové délce 611 m, konkrétně v ulici 
Lázeňská při komunikaci III/2961. Na začátku 
úseku je zřízen přechod pro chodce z důvodu 
zvýšeného pohybu chodců u náměstí 
Svobody. Délka přechodu činí 6,7 m. V 
blízkosti přechodu došlo k instalaci 
zpomalovacího prahu. Dále bylo osazeno 
příslušné vodorovné a svislé dopravní značení. 
Dané území je zastavěné, je zde umístěna 
zóna s dopravním omezením, nachází se zde 
obchody, restaurace a ubytovací zařízení. 
Projekt je vybudován dle zásad 
bezbariérového užívání. Cílem realizace akce 
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je zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší 
ve městě Janské Lázně. Daná trasa je 
využívána návštěvníky i místními rezidenty 
každodenně. Chodníky jsou využívány i 
uživateli veřejné dopravy, neboť autobusová 
zastávka je od místa realizace vzdálená cca 50 
m. Projekt „Rekonstrukce chodníků ve městě 
Janské Lázně“ je spolufinancován Evropskou 
unií. 

 
 

Informace pro každého 
 

INFORMACE Z MATRIKY 
K 01.01.2020 bylo přihlášeno k trvalému 
pobytu 702 občanů a k 31.12.2020 696, z toho 
350 mužů a 346 žen, průměrný věk byl 51,17 
let. 
Přistěhovalo se 16 občanů, narodilo se 5 dětí 
(1 dívka a 4 chlapci), odstěhovalo se 17 občanů 
a zemřelo 10 (7 mužů a 3 ženy).  
V roce 2020 bylo v Janských Lázních uzavřeno 
7 sňatků, z toho 3 v obřadní síni, 1 v altánu na 
Horní promenádě, 1 na louce u hotelu 
Večernice, 1 na Černé hoře a 1 u penzionu 
Horské apartmány Olympia.  

L. H. 
 

Informace pro každého 

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2021 
 

 
 
Uzavřelo se koledování do tříkrálových 
pokladniček a pokračujeme v online koledě 

Velmi netradičně proběhla v lednu již 
jednadvacátá Tříkrálová sbírka. Díky našim 
věrným dárcům se i v této nelehké době 
nasbíralo do zapečetěných pokladniček 
celkem 50 233 Kč! Kvůli koronaviru nechodili 
koledníci dům od domu, ale byly umístěné na 
místních úřadech, v obchodech nebo také 
v kostelech a sídlech místních Charit. Nově 
letos probíhala souběžně online koleda, která 
stále pokračuje až do 30. dubna. Do této chvíle 
jste na Tříkrálový účet Oblastní charity 
Trutnov zaslali kouzelných 32 832 Kč. 
K dnešnímu dni se vybralo pro naši charitu v 
pokladničkách i online koledou celkem 83 065 
Kč, děkujeme Vám! Výtěžek bude použit na 
dostavbu půjčovny zdravotních a 
kompenzačních pomůcek, která je již mnoho 
let nevyhovující. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem 
obyvatelům Janských Lázní za jejich příspěvek 
do tříkrálové pokladničky, za zaslání peněz na 
účet a především za jejich stálou důvěru v tuto 
sbírku. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv 
způsobem zapojili a pomohli s realizací letošní 
Tříkrálové sbírky, vyslovujeme naše upřímné 
poděkování. Letos se do 2 pokladniček 
v Janských Lázních vybralo 6 855 korun. 
Z toho 4 058 korun v Obchodní akademii Olgy 
Havlové a 2 797 korun na městském úřadě. 
Každá koruna se počítá a letos dvojnásob, 
děkujeme Vám! 
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2021 bude 
z velké části použit na dostavbu půjčovny 
zdravotních a kompenzačních pomůcek, a 
také na nákup sterilizátoru. Skladovací 
prostory pro uskladnění zdravotních pomůcek 
jsou dlouhodobě nevyhovující. Sklad má 
malou plochu a není zde možnost jakýchkoli 
bezbariérových úprav. Řešením je dobudování 
již započaté přístavby v roce 2020 ke 
stávajícímu objektu Oblastní charity Trutnov s 
parametry, které budou provozu půjčovny 
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plně vyhovovat. Z Vašich darů putuje také 5 % 
na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí 
v Indii a 3 % z částky jsou využity na 
mimořádné situace, jako je krytí nákladů 
vzniklých při odstraňování následků povodní, 
požárů apod. 
Kolik peněz se nasbíralo do pokladniček 
umístěných v jednotlivých obcích naleznete 
na webových stránkách Oblastní charity 
Trutnov. A pokud by Vás zajímaly výsledky 
z celého kraje, můžete se podívat na webu 
Diecézní katolické charity Hradec Králové, 
popřípadě na celorepublikové výsledky na 
webu Charity České republiky. 
Pokud jste nestihli vložit svůj dar do kasičky, 
anebo se k Vám nedonesla informace dříve, 
můžete stále přispívat do online kasičky až do 
konce dubna. A to na číslo 
účtu: 66008822/0800 pod variabilním 
symbolem: 77705026 (tento variabilní symbol 
prosím uvádějte, je důležitý pro specifikaci 
naší trutnovské Oblastní charity). K platbě 
můžete využít také QR kód, ve své mobilní 
aplikaci si darovanou částku upravte dle svého 
přání. 
Děkujeme všem dárcům za podporu 
Tříkrálové sbírky a ceníme si, že i v této 
nelehké době myslíte na nemocné a potřebné, 
kterým Charity pomáhají. 
Nezapomeňte, že i vy se na nás můžete kdykoli 
obrátit. Oblastní charita Trutnov je nestátní 
neziskovou organizací, která poskytuje své 
služby zejména v oblasti sociální a zdravotní. 
Pomáháme lidem v nepříznivých životních 
situacích a jsme tu i pro Vás! Veškeré naše 
služby naleznete na webových stránkách 
www.trutnov.charita.cz, nebo nám zavolejte 
či napište. 
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor 
tříkrálové sbírky 

Linda Paterová, tel: +420 734 641 871 
email: Linda.Paterova@tu.hk.caritas.cz 

ZAHRADNICTVÍ ZA KOSTELEM 
Spolku „Jánky k sežrání“ byl loni na jaře 
zapůjčen prostor bývalého lázeňského 
zahradnictví se skleníky. Zkusili jsme začít v 
Jánkách pěstovat zeleninu, a ono to vyšlo. 
Rajčata, okurky, papriky, cukety, dýně, bazalka, 
petržel atd., to vše se loni urodilo.  

 
Do komunitního projektu se zapojila řada 
místních lidí, která chodila zalévat, okopávat, 
rýt, sekat, sázet a hlavně sklízet. Podařilo se 
oživit momentálně nevyužívaný krásný prostor 
staré zahrady, kde byly v 50. letech postaveny 
3 velké skleníky. Mnoho místních si možná 
pamatuje, že v 80. letech zde potkávali řádové 
sestry, které bydlely na Mariánu a o zahradu se 
staraly. Zahradnictví pak bylo využíváno k 
pěstování okrasných květin, které zdobily 
lázeňské záhony i truhlíky. 
Pro velký úspěch letos pokračujeme. Ač jsme 
se o to primárně nesnažili, podařilo se nám 
produkovat čistou domácí biozeleninu, 
okořeněnou jen místním kompostem a 
Norbertovým hnojem. Jaro se blíží, takže 
bychom chtěli oslovit i další Janskolázeňáky, 
kteří by měli zájem být součástí místní 
skleníkářské komunity. Každý se tu najde – 
někdo chodí zalívat, někdo vozit hnůj, někdo 
sázet, někdo štípat a vyvazovat rajčata, všichni 
pak sklízet a jíst. Kdo nechce být členem, tak 
se rozhodně může jednou týdně stavit na 
skleníkovou večeři s ohněm a zkontrolovat 
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Kuchyně na DOTEKu 
DOTEK je znám svou vynikající kuchyní, 
která využívá tradiční české suroviny, 
jako je kořenová zelenina, luštěniny 
nebo sezónní zelenina. Část surovin je 
v biokvalitě. Každý den připravujeme 
masové i vegetariánské menu. 

Nabídka menu k nahlédnutí: 

www.dotek.eu/Jidelni-listek. 

 

Cena polévky a hlavního jídla včetně 
dovážky je 90Kč. 

Vlastní odběr přes okénko v DOTEKu 
80Kč. 

Rozvážíme: Horní Maršov, Temný Důl, 
Svoboda nad Úpou a Mladé Buky. 
Při dostatečném počtu objednávek lze 
sjednat rozvoz obědů i do jiných obcí. 

Pokud máte zájem o objednávku stravy, 
kontaktujte Martinu James. 

Telefon: 608663960 

Email: martina.james@ekologickavychova.cz 
Adresa: DOTEK, Horská 175,    
               Horní Maršov                                                 

 

 
 

nás, případně nám vysvětlit, že se to má dělat 
úplně jinak :-) 

 
Děkujeme vedení lázní za ochotu a důvěru 
nám zahradu půjčit. Taky děkujeme bývalému 
zahradníkovi panu Brucknerovi, po kterém 
jsme zdědili tak skvěle opečovanou půdu, že 
by v ní rostlo snad cokoliv. Taky děkujeme 
všem přispěvatelům, kteří už loni důvěřovali 
tomuhle bláznivém podniku a finančně nás 
podpořili. Více informací najdete na FB Janky 
k sezrani nebo volejte na telefon 604201241 - 
Klára 
Jánky k sežrání je nezapsaný spolek tvořený z 
velké většiny Janskolázeňáky. V roce 2019 jsme 
zasázeli 33 ovocných stromů ve svahu nad 
Plyšankou a dali tak základ budoucímu 
veřejnému sadu.  V roce 2020 jsme začali 
hospodařit v lázeňských sklenících. Letos 
bychom chtěli podpořit vytvoření školní 
zahrady. A v dalších letech už budou Jánky 
úplně k sežrání. 

Klára 
 
 
 

 
 
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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ZIMNÍ RADOVÁNKY V KRKONOŠÍCH 
Paní zima vládne našim nejvyšším horám a 
obléká je do bílého zimního hávu. Zasněžené 
vrcholky hor, kopce a louky nás vybízí se vydat 
za zimními sporty. Stromy v bílém šatu klonící 
své větve téměř až k zemi a modrá obloha 
s plujícími mraky nad nimi, dotváří kouzelné 
prostředí k našim radovánkám. Vypravte se 
otevřenou krajinou Krkonoš na běžky, 
sněžnice nebo s dětmi na boby a sáňky. 
Poradíme vám kudy kam. 
Při dostatečné sněhové pokrývce je 
v Krkonoších upraveno téměř 600 km 
běžeckých tras a okruhů. Aktuální informace o 
úpravě a délce upravených tratí najdete na 
stránkách www.bilestopy.cz. Lyžařské cesty 
vás zavedou často do pohádkových míst, která 
jsou málo frekventovaná a mnohdy ještě 
neobjevená. Můžete si tak užít nádhernou 
projížďku zasněženou krajinou úplně sami. 
Osvětlené běžecké tratě lze využít ve Vrchlabí 
v areálu Vejsplachy, v areálu Hraběnka 
v Jilemnici a také v Příchovicích nad Majákem.  
Pokud se rozhodnete v zimě vydat na pěší 
výlet, určitě si přibalte sněžnice. V místech 
s vydatnou sněhovou pokrývkou je budete 
potřebovat. Tipy na trasy najdete na stránkách 
www.krkonose.eu/krkonosemi-na-sneznicich 
nebo www.krkonose.eu/pesky-v-zime.  
Nezapomeňte se na túru do hor správně 
připravit a nepřeceňujte své síly. Počasí 
v horách se mění rychle a v zimě může být 
zvláště nepříznivé. Inspirujte se na našich 
stránkách www.neznamekrkonose.cz, jaké 
vybavení do hor nezapomenout. A kde pro vás 
mají aktuálně otevřeno, a nabídnou vám něco 
dobrého na zahřátí, se dozvíte pravidelně na 
našem Facebooku Krkonose.eu.  
Spíše zábavou nežli sportem můžeme nazvat 
sáňkování a bobování na zasněžených stráních 
a kopcích. Zaručen je parádně strávený čas pro 
celou rodinu na čerstvém horském vzduchu. A 

pokud byste se i u této kratochvíle chtěli cítit 
tak trochu jako bobista profesionál, vypravte 
se na nejdelší osvětlenou sáňkařskou dráhu 
v ČR ve Špindlerově Mlýně. 
Před jakoukoli vaší cestou do hor vám 
doporučujeme si stáhnout do mobilu aplikaci 
Záchranka www.zachrankaapp.cz, která 
může zachránit život vám nebo někomu 
jinému v nečekané svízelné situaci na horách.  

Alena Pacholíková 
oblastní destinační společnost  

Krkonoše – svazek měst a obcí 
 

TO PRAVÉ Z KRKONOŠ ZAKOUPÍTE 
NYNÍ VE FARMÁŘSKÉM AUTOMATU 
Jako první v České republice přišli Basařovi 
s novinkou automatu na maso. Automaty na 
čerstvé potraviny jako jsou mléčné výrobky, 
vejce, ovoce a zelenina již v Česku nějakou 
dobu existují, ale na vyzrálé maso a delikatesní 
žebra zatím ne. Nově si tak milovníci masa 
mohou dopřát a zakoupit všechny klasiky a 
nejoblíbenější flákoty s glejtem regionální 
značky KRKONOŠE originální produkt® 24 
hodin denně 7 dní v týdnu na dvoře u Basařů 
v Prosečném 53, www.farmabasarovi.cz. A 
platit se dá hotově nebo kartou. 
Samoobslužné automaty přináší lidem nové 
možnosti bezkontaktního prodeje. Díky 
moderním technologiím se dá kontrolovat 
kvalita a čerstvost nabízených produktů, a to i 
na dálku nebo prostřednictvím kamery a 
internetu. Farma Basařovi a Ekofarma 88 z 
Lánova spojily své síly a krom Farmářského 
automatu společně plánují i v blízké době 
otevřít Farmářský dům ve Vrchlabí.  
  V současnosti rodinná farma chová přes 200 
ks hovězího dobytka, převážně plemene 
Aberdeen Angus. Krávy s telaty a jalovicemi 
pobývají od jara do podzimu na pastvinách a 
na zimní období jsou stahovány do stáje. 
Farmáři obhospodařují více jak 500 hektarů 
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Linka-spoj       

 Dvůr Králové n.L.
(690335-102)

6 †
6 49

(690250-103)

7 10
8 35

(690270-101)

6 11
8 35

(690270-1)

10
8 50

(690001-111)

6 † 12
11 52

(690250-107)

7 10
12 35

(690270-3)

10
12 35

(690270-105)

6 10
12 35

(690335-110)

6 †
12 49

(690001-121)

5 12
12 57

(690335-112)

6 †
14 49

Linka-spoj       

  
(690001-271)

† 12
14 52

(690001-301)

7 13
16 02

(690270-111)

6 10
16 15

(690270-113)

7 10
16 15

(690001-115)

6 † 12
16 47

(690335-116)

6 †
16 49

Linka-spoj       

 Hradec Králové
(350501-8)

6 14
10 42

(690001-111)

6 † 12
11 52

(690101-11)

12 12

(690001-121)

5 12
12 57

(350501-10)

7 21
13 22

(690101-5)

14 22

(690001-271)

† 12
14 52

(690001-211)

6
15 22

(690001-301)

7 13
16 02

(690001-113)

16 47

(690001-115)

6 † 12
16 47

Linka-spoj       

  
(350501-22)

7 21
17 22

(350501-24)

6 20
17 22

Linka-spoj       

 Mladá Boleslav
 Lázně Bělohrad,Jičı́n,Sobotka

(690270-101)

6 11
8 35

(690270-1)

10
8 50

(690270-3)

10
12 35

(690270-105)

6 10
12 35

(690270-111)

6 10
16 15

(690270-113)

7 10
16 15

Linka-spoj       

 Mladé Buky
(690109-2)

4 42

(690344-102)

6 † 12
6 12

(690109-4)

6 15

(690335-102)

6 †
6 49

(690150-22)

7 08

(690109-6)

7 51

(690250-103)

7 10
8 35

(690270-101)

6 11
8 35

(690270-1)

10
8 50

(690109-26)

18
9 43

(690108-4)

10 36

(690101-11)

12 12
Linka-spoj       

  
(690250-107)

7 10
12 35

(690270-3)

10
12 35

(690270-105)

6 10
12 35

(690335-110)

6 †
12 49

(690109-8)

14 15

(690335-112)

6 †
14 49

(690109-16)

15 40

(690270-111)

6 10
16 15

(690270-113)

7 10
16 15

(690101-13)

7
16 27

(690109-10)

16 40
Linka-spoj       

  
(690335-116)

6 †
16 49

(690109-12)

18 30

(690109-102)

6 †
18 30

(690109-104)

† 16
20 15

(690150-14)

20 15

(690344-104)

6 17
20 15

Linka-spoj       

 Pec p.Sněžkou
(690339-20)

19
8 56

(690335-107)

6 †
9 03

(690101-2)

9 44

(350501-7)

1 5
10 11

(690335-109)

6 †
11 03

(690101-4)

12 34

(690339-8)

12 50

(690335-111)

6 †
13 03

(350501-11)

7
14 41

(690339-16)

20 52
Linka-spoj       

 Pomeznı́ Boudy
(690335-107)

6 †
9 03

(690335-111)

6 †
13 03

(690108-7)

5 15
19 46

Linka-spoj       

 Praha
(690250-103)

7 10
8 35

(690270-101)

6 11
8 35

(690270-1)

10
8 50

(350501-8)

6 14
10 42

(690101-11)

12 12

(690250-107)

7 10
12 35

(690270-3)

10
12 35

(690270-105)

6 10
12 35

(690001-121)

5 12
12 57

(350501-10)

7
13 22

(350501-12)

5
13 22

Linka-spoj       

  
(690101-5)

14 22

(690001-271)

† 12
14 52

(690001-211)

6
15 22

(350501-14)

6
15 50

(690001-301)

7 13
16 02

(690270-111)

6 10
16 15

(690270-113)

7 10
16 15

(690101-13)

7
16 27

(690001-113)

16 47

(690001-115)

6 † 12
16 47

(350501-20)

1 5
17 22

Linka-spoj       

  
(350501-22)

7
17 22

(350501-24)

6 7
17 22

Linka-spoj       

 Trutnov
(690109-2)

4 42

(690344-102)

6 † 12
6 12

(690109-4)

6 15

(690335-102)

6 †
6 49

(690150-22)

7 08

(690109-6)

7 51

(690250-103)

7 10
8 35

(690270-101)

6 11
8 35

(690270-1)

10
8 50

(690109-26)

18
9 43

(690108-4)

10 36

(690101-11)

12 12
Linka-spoj       

  
(690250-107)

7 10
12 35

(690270-3)

10
12 35

(690270-105)

6 10
12 35

(690335-110)

6 †
12 49

(350501-10)

7 21
13 22

(690109-8)

14 15

(690335-112)

6 †
14 49

(690109-16)

15 40

(350501-14)

6
15 50

(690270-111)

6 10
16 15

(690270-113)

7 10
16 15

Linka-spoj       

  
(690101-13)

7
16 27

(690109-10)

16 40

(690335-116)

6 †
16 49

(350501-22)

7 21
17 22

(350501-24)

6 20
17 22

(690109-12)

18 30

(690109-102)

6 †
18 30

(690109-104)

† 16
20 15

(690150-14)

20 15

(690344-104)

6 17
20 15

Sestavila společnost OREDO s.r.o. (platı́ od 01. 01. 2021 do 11. 12. 2021)

Cı́lová zastávka Odjezdy ze zastávky Janské Lázně,kolonáda 

isybus  isybus  

  jede v pracovnı́ch dnech 
1   jede v pondělı́ 
5   jede v pátek 
6   jede v sobotu 
7   jede v neděli 
†  jede v neděli a ve státem uznané svátky 
10   nejede od 1.1.2021 do 17.1.2021 
11   nejede od 1.1.2021 do 3.1.2021 
12   nejede 1.1.2021 
13   jede také 1.1.2021 
14   jede také 2.4.2021, 28.10.2021, nejede 2.1.2021,3.4.2021 
15   jede také 1.4.2021, nejede 1.1.2021,2.4.2021 
16   nejede 1.1.2021,2.4.2021,1.5.2021,8.5.2021 
17   jede také 1.1.2021, 2.4.2021 
18   nejede od 1.7.2021 do 31.8.2021 
19   jede od 1.7.2021 do 31.8.2021 
20   jede také 2.4.2021, 4.4.2021, 4.7.2021, 5.7.2021, 28.9.2021, 28.10.2021 
21   jede také 5.4.2021, 6.7.2021, nejede 4.4.2021,4.7.2021 

OREDO s.r.o., se sídlem Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové; IČ 25981854; DIČ: CZ 25981854; společnost zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 18628 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

zemědělské půdy, poskytují zemědělské 
služby, provozují penzion a vyrábí elektřinu a 
teplo v bioplynové stanici.  
Energie získávaná spalováním bioplynu 
pochází z obnovitelného zdroje, biomasy v 
bioplynových stanicích může být účelně 
zužitkováno velké množství odpadu, čímž se 
snižuje naše závislost na omezeně dostupných 
fosilních palivech. Díky zpracování biomasy v  
 
JÍZDNÍ ŘÁD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bioplynových stanicích může být účelně 
zužitkováno velké množství odpadu, 
který by jinak neznamenal žádný přínos. 
Výroba bioplynu navíc neprodukuje vlastní 
odpad, protože zbylou hmotu lze úspěšně 
využít jako hnojivo. Inspirativní ukázka 
chytrého venkova.  

MAS Krkonoše,  
hartmanova@maskrkonose.cz,  

Tel.: 608 218 799, www.maskrkonose.cz 
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