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Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 10. března 2021 
Rada města schválila: 

 Účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Janské 
Lázně, okres Trutnov sestavenou ke dni 
31.12.2020 a hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace za rok 2020 

 předloženou verzi Pasportu Zeleně pro 
obec Janské Lázně vytvořenou společností 
RSU servis s.r.o. Pasport zeleně vznikl v 
rámci projektu „V rámci SOVK myslíme 
strategicky, reg. číslo 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100“, 
který je spolufinancován Evropskou unií 

 program 14. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně dne 
22.03.2021 od 17 hodin 

Rada města souhlasila: 
• s umístěním stavby „Janské Lázně, 

přepojení DTS TU_1099“, dle předložené 
situace, vypracované MATEX HK, Kladská 
181, 500 03 Hradec Králové, datum 
12/2020, číslo stavby  IE-12-2008656; 
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene a 
požaduje jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene, ve výši stanovené 
znaleckým posudkem (na základě 
geometrického plánu vyznačujícího 
skutečný rozsah věcného břemene, 
vyhotoveného po dokončení stavby 

 s umístěním stavby „Janské Lázně, knn pro 
čp. 33, IV-12-2021550“, dle předložené 
situace, vypracované Pavlem Cicvárkem, 
datum 27.01.2021, číslo stavby  IV-12-
2021550, s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na 
p.p.č. 61/2 a 51/1 v k.ú. J.L. s požadavkem  

na jednorázovou náhradu za zřízení 
věcného břemene, ve výši stanovené 
znaleckým posudkem (na základě 
geometrického plánu vyznačujícího 
skutečný rozsah věcného břemene, 
vyhotoveného po dokončení stavby) a 
souhlasí s překopem místní komunikace na 
p.p.č. 51/1 v k.ú. J.L. 

 s odstraněním objektu na st.p.č. 14 v v.k. 
Č.H. a se stavbou nového objektu 
„NOVOSTAVBA REKREAČNÍHO OBJEKTU NA 
PARCELE P.Č.ST. 14 K.Ú. Č.H.“ na p.p.č. 81, 
82/1, st. 14 v k.ú. Č.H., vč. zpevněných 
ploch, připojení na technickou 
infrastrukturu, likvidace srážkových vod, 
venkovního vedení inženýrských sítí, 
terénních úprav pro společné územní a 
stavební řízení dle projektové dokumentace 
vypracované Ing. Lubošem Režným, 
Věnceslavy Lužické 1602, Hořice v 
Podkrkonoší, datum 11.2020, č. 2020-11-
11,; dále souhlasila s napojením novostavby 
na místní komunikaci na p.p,.č. 77 v k.ú. Č.H. 
a s uzavřením dohody o užívání místní 
komunikace 

 s umístěním stavby „OPRAVA ZÁRUBNÍ ZDI 
NA p.p.č. 53/2 k.ú. JANSKÉ LÁZNĚ“, dle 
předložené dokumentace vypracované Ing. 
Hynkem Stiehlem, Slepá 308, 541 01 
Trutnov, datum 11.2020, číslo 2209/20 

 s umístěním stavby „JANSKÉ LÁZNĚ, 
PENZION FLORA ČP. 17, PARKOVIŠTĚ A 
PŘÍSTAVBA“, dle předložené dokumentace 
vypracované TENET s.r.o. Horská 64, 541 01 
Trutnov, datum 02/2021, zakázkové číslo 
210024 

 s umístěním stavby „REKONSTRUKCE 
STRAVOVACÍHO PROVOZU V ČP. 268 DL 
VESNA NA CENTRÁLNÍ KUCHYŇ LÁZNÍ“, dle 
předložené dokumentace vypracované L2o-
architects s.r.o., Korunní 4/588, 120 00 
Praha, datum revize 23.01.2021 
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 s prodloužením užívání dočasné stavby 
„Lyžařský vlek SKIBAG u objektu čp. 171 
Černá bouda“ do roku 2028 

 v souvislosti s pandemií koronaviru a 
vydanými krizovými opatřeními Vlády ČR s 
tím, že v letošním roce nebude nájemné u 
pozemků a nebytových prostor navýšeno o 
míru inflace 

Rada města požaduje: 

 k navrhované zástavbě pozemku p.p.č. 
133/3 v k.ú. Č.H. dodržení stávající linie 
zástavby na úrovni vrstevnic (umístění 
staveb v území) a deklaruje, že město 
nebude souhlasit s přesahem požárně 
nebezpečného prostoru do pozemků města 
a s udělením výjimky z odstupových 
vzdáleností stavby od společných hranic 

 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 22. března 2021 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 13. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o 
spolupráci v oblasti poskytování sociálních 
služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o 
poskytnutí dotace ze dne 23.09.2015 mezi 
městem Janské Lázně, městem Svoboda 
nad Úpou a Domem s pečovatelskou 
službou Svoboda nad Úpou a zmocňuje 
starostu k podpisu tohoto dodatku 

 poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na 
rok 2021 Sportovnímu klubu Janské Lázně 
z.s. ve výši 200.000 Kč na činnost a provoz 
všech oddílů sportovního klubu (z toho 
15.000 Kč na turnaj stolního tenisu a 30.000 
Kč na závod Krkonošská 70 MTB) a 
poskytnutí příspěvku ve výši 100.000 Kč na 
údržbu a provoz sportovního areálu V 

Klauzu; dále schválilo uzavření 
veřejnoprávních smluv  

 rozpočtové opatření č. 1/2021, který se 
zvyšují příjmy o 2.089.313,91 Kč a výdaje o 
4.484.379,09 Kč 

 bezúplatný převod p.p.č. 288/5 k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů od ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Janské Lázně 

 text žádosti o bezúplatný převod: žádáme o 
bezúplatný převod pozemkové parcely č. 
288/5 v katastrálním území Černá Hora v 
Krkonoších o výměře 7 m² v souladu se 
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Komunikace je zařazena jako 
místní komunikace III. třídy v souladu se 
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, pozemek je zastavěn místní 
komunikací, jejíž těleso je ve vlastnictví 
města Janské Lázně a údržbu na ní provádí 
město Janské Lázně 

 investiční záměr „Vytápění MŠ Janské Lázně 
– rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“ 

 podání žádosti o dotaci v rámci dotačního 
podprogramu „298D2280 – Podpora 
obnovy a rozvoje materiálně technické 
základny regionálního školství v působnosti 
obcí“ v rámci výzvy „VPS – 228 - 3 – 2021, 
vypsané Ministerstvem financí na 
„Vytápění MŠ Janské Lázně – rekonstrukce 
rozvodů a těles ÚT“ 

 financování spoluúčasti ve výši minimálně 
10 % z výdajů akce „Vytápění MŠ Janské 
Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“ z 
rozpočtu města 

 zabezpečení vlastních zdrojů v minimální 
výši 10 % z výdajů akce „Vytápění MŠ Janské 
Lázně – rekonstrukce rozvodů a těles ÚT“ 
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Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 přípravu projektu „Krajina pod Sněžkou“ 
Zastupitelstvo města nevyhovělo: 

 žádosti o příspěvek z rozpočtu města 
podané spolkem Linka bezpečí, z.s., IČ: 
61383198 

Zastupitelstvo města prohlásilo: 

 že v případě pozemku p.p.č. 288/5 k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších se nejedná o 
majetek, o který obec požádala dle § 2c a § 
8 zákona č. 172/1991 Sb., o převodu 
některých věcí z majetku České republiky 
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších 
předpisů 

 že v případě pozemku p.p.č. 288/5 k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších město Janské 
Lázně nečerpalo a nebude čerpat dotace dle 
zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých 
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve 
znění pozdějších předpisů 

Zastupitelstvo města vydalo: 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně č. 1/2021 o místním poplatku za 
pobyt dle předloženého návrhu 

Zastupitelstvo města delegovalo: 

 pana Ing. Pavla Kouta jako zástupce města 
Janské Lázně na valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, 
a.s. konanou dne 31.05.2021; jako 
náhradníka určuje pana Martina Košťála a 
navrhlo pana Petra Hřebačku jako zástupce 
za člena ke zvolení za člena představenstva 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, 
a.s., a to namísto dosavadního člena 
představenstva Ing. Jiřího Hradeckého 

Zastupitelstvo města revokovalo: 

 usnesení č. Z 550/26/13 ze dne 21.01.2013 
a schválilo doplnění znění tohoto usnesení 
o to, že výše podpory Sportovnímu klubu 
Janské Lázně stejně jako ostatním 

žadatelům o podporu může být upravena s 
ohledem na ekonomickou situaci města 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 24. března 2021 
Rada města schválila: 

 uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 
služebnosti mezi městem Janské Lázně a 
Královéhradeckým krajem, na základě které 
město kupuje do svého vlastnictví dešťovou 
kanalizaci za 894.880,05 Kč a zřídila 
služebnost ke kanalizaci 

 zapojení příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Janské Lázně, okres 
Trutnov do projektu „Potravinová pomoc 
dětem v Královéhradeckém kraji V - obědy 
do škol“ pro školní rok 2021/22 

 po dobu uzavření prodejny Kaufland v 
Trutnově dopravu seniorů na nákupy do 
Penny nebo Tesca v Trutnově 

Rada města stanovila: 
• že veřejná zakázka na provedení prací na 

opravě MK v ulici Lesní, v rámci stavby 
„Janské Lázně – Duncan – gravitační 
splašková kanalizace a vodovod“, 
spočívající ve výměně všech konstrukčních 
vrstev silnice na ploše cca 474 m², bude 
přidělena jednomu dodavateli bez oslovení 
dalších uchazečů z důvodu technologicky 
nemožného rozdělení prací mezi různé 
dodavatele (frézování, výkopy, pokládka 
povrchu); dodavatel bude stavební firma 
Z&D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 
Trutnov, IČO 27488055. Předpokládaná 
výše plnění zakázky je 398.266 Kč včetně 
DPH 

Rada města odložila: 

 návrh na změnu územního plánu v lokalitě 
Duncan 

 návrh na umístění Z-BOXU (Zásilkovna) 
Rada města revokovala: 
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 usnesení č. R 551/51/21 z 10.03.2021 a 
schválila jednorázovou cenu za zřízení 
věcného břemene ve výši 4.000 Kč pro 
stavbu „Janské Lázně, knn pro čp. 33, IV-12-
2021550“ 

Rada města vzala na vědomí: 
• bez připomínek provedené kontroly u 

příspěvkové organizace a příjemců veřejné 
podpory v roce 2020 a schválila plán 
veřejnosprávních kontrol k provedení 
kontroly vyúčtování příjemců veřejné 
podpory a kontroly hospodaření 
příspěvkové organizace pro rok 2021 

 (MV) 

Oznámení  
 

Jarní sběr odpadu  
Součástí jarního úklidu města po letošní zimní sezóně 
budou pro občany města (netýká se právnických osob 
a podnikatelských subjektů) zajišťovány zdarma svozy 
odpadků, které nemají charakter běžného 
komunálního nebo nebezpečného odpadu (tj. 
odpadky, jako shrabané listí, větve, různé poházené 
obaly, zničené vybavení domácnosti apod.). Občané 
mohou naložit tyto odpadky na přistavený 
kontejnerový automobil v termínech a místech: 

10.04.2021 od 8:00 do 9:00 hodin:  
   Krkonošská u objektu garáží Lesní dům 
10.04.2021 od 9:30 do 10:30 hodin:  
   Modrokamenná u obj. čp. 155 (Siréna) 
10.04.2021 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   Lázeňská u obj. čp. 36 (Konzum) 
 

17.04.2021 od 9:00 do 10:00 hodin:  
   Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
17.04.2021 od 10:00 do 11:00 hodin:  
   Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 
17.04.2021 od 11:30 do 12:30 hodin:  
  Lesní ulice na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 

24.04.2021 od 8:00 do 9:00 hodin:  
   Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž) 
24.04.2021 od 9:30 do 10:30 hodin:  
   Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 

24.04.2021 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   dvougaráž u čp. 181 (Sýkorovi) 
 

Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič 
auta a strážník Městské policie, kteří budou 
kontrolovat nakládání stanoveného druhu, a to pouze 
od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Petr Hřebačka v. r., starosta města 
 

Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 

vozu v SOBOTU 17.04.2021 

od 9:00 do 10:00 hodin: 
Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 

 

od 10:00 do 11:00 hodin: 
Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 

 

Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné 
odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla 
a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, 
obrazovky televizorů, akumulátory apod.). 
Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného 
komunálního odpadu!! 
Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič 
auta a strážník Městské policie, kteří budou 
kontrolovat nakládání stanoveného druhu, a to pouze 
od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Petr Hřebačka v. r., starosta města 

 
Svoz bioodpadu (BRKO) 
Od pondělí 29. března 2021 probíhá svoz 
biologického odpadu rostlinného původu 
(odpad ze zahrad -  posekaná tráva, pěstitelské 
odpady, seno, listí, křoviny, spadané ovoce, odpady ze 
zeleniny, kůra, ořezané části stromů, drobný odpad ze 
zpracování dřeva, kuchyňské odpady rostlinného 
původu a jiné biologicky rozložitelné odpady 

rostlinného původu) v označených vacích. 
Vaky na bioodpad si můžete zakoupit na 
MěÚ. Cena vaku je 140 Kč. 
Svozy budou zajišťovány každé pondělí v 
dopoledních hodinách do doby pokud to 
počasí dovolí. Případné svozy mimo termín budou 
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řešeny po dohodě s TS. Označené vaky s bioodpadem 
zanechte u příjezdové cesty na viditelném místě. 
Vzhledem k prozatimnímu ručnímu nákládání vaků 
prosíme o zohlednění jejich objemu vůči charakteru 
odpadu. 

Miroslav Císař, ved. odboru TS,  
tel. 603 204 848, e-mail: ts@janske-lazne.cz 

 

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 

MĚSTO Janské Lázně HLEDÁ NOVÉHO 
KRONIKÁŘE/KU 
Kdo z občanů Janských Lázní by měl o tuto 
činnost zájem, nechť se přihlásí na městském 
úřadě. Činnost obsahuje průběžné 
zpracovávání událostí během roku, zapisování 
do kroniky (v elektronické podobě), spolupráci 
se sdělovacími prostředky, získávání 
dokumentace, účast na metodických srazech. 
Za práci je poskytována odměna.  

MV 
 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
Město Janské Lázně vyhlašuje výběrové 
řízení na obsazení 1 pracovního místa 
„údržbář zařízení města“ 
Pracovní náplň:   
 zajišťuje řízení a údržbu motorových 

vozidel, obsluhu a údržbu pracovních 
strojů, údržbu komunikací včetně zimní 
údržby 

 provádí údržbu veřejné zeleně, veřejného 
prostranství, mobiliáře, likvidaci odpadu 

 provádí správu a údržbu objektů, budov a 
zařízení v majetku města  

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  

Místo výkonu práce: území města Janské 
Lázně  
Platová třída: 6. (podle započitatelné praxe 
od 15.770 Kč do 22.990 Kč) 
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební 
doby podle dosahovaných výsledků  
Možný nástup: od 01.06.2021 nebo dle 
domluvy 
Požadavky na uchazeče:  
 občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 

pobytem v ČR) 
 fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 

18 let 
 plná svéprávnost 
 bezúhonnost (za bezúhonnou se 

nepovažuje fyzická osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro trestný čin 
spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin 
spáchaný z nedbalosti za jednání 
související s výkonem veřejné správy, 
pokud se podle zákona na tuto osobu 
nehledí, jako by nebyla odsouzena)  

Kvalifikační předpoklad: minimálně střední 
vzdělání s výučním listem 
Další požadavky:  
 schopnost samostatného rozhodování i 

týmové práce 
 loajalita vůči zaměstnavateli  
 flexibilita a spolehlivost 
 pečlivost, systematičnost, přesnost, 

důslednost 
 technická zručnost (vyučení v některém 

z řemeslných oborů výhodou) 
 řidičské oprávnění sk. C, T a profesní 

průkaz 
 strojní průkaz (výhodou) 
Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, státní 
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis.  
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K přihlášce připojte:  
a) strukturovaný profesní životopis, ve 

kterém uvedete údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech týkajících se pracovní 
náplně, 

b) čestné prohlášení, že uchazeč nemá 
záznam v rejstříku trestů (originál nebo 
úředně ověřená kopie bude vyžadována 
při nástupu do práce ne starší než 3 
měsíce), 

c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání (originál nebo úředně ověřená 
kopie bude vyžadována při nástupu do 
práce) 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými 
dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel 
obdržel nejpozději 16.04.2021 do 12:00 h, na 
adresu:  
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně 
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – 
údržbář“.  
Do výběrového řízení budou zařazeni 
uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky 
a dodají přihlášku se všemi povinnými 
náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce 
splňují předpoklady pro výkon práce, budou 
pozváni na ústní pohovor, o jehož konání 
budou informováni e-mailem nebo 
telefonicky.  
Bližší informace poskytne Miroslav Císař, 
vedoucí odboru technických služeb, 
na tel. 603 204 848 nebo e-mailu ts@janske-
lazne.cz   
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  
Bc. Marcela Vojtěchová, v. r. 
tajemnice městského úřadu 
 

Informace pro každého 

 

Centrum duševního zdraví RIAPS 
Trutnov v tomto roce rozšířilo své služby o 

Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o 
sociální službu registrovanou dle zákona č. 
108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci 
klientovi prostřednictvím telefonického 
rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit 
jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje 
podpory v rodině a přirozené komunitě, 
podpořit dovednosti klienta při řešení 
nepříznivé situace a předcházet dalším 
situacím, které by mohly představovat 
ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této 
služby je úzká návaznost na další sociální a 
zdravotní služby poskytované v CDZ. 
 
A jak konkrétně služba funguje? 
Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin 
denně.  Jsme připraveni Vám naslouchat, 
poskytnout informace, hledat společně s Vámi 
cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. 
Můžete se na nás obrátit například pokud: 
Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o 
tom promluvit? Máte obavy o své duševní 
zdraví? Trpíte duševním onemocněním a 
potřebujete se zeptat? Trápí Vás úzkost, 
smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady? 
Potřebujete o své složité situaci s někým 
mluvit?  Cítíte se osamělí a potřebujete 
pomoci najít cestu k druhým? Pečujete o 
duševně nemocného a potřebovali byste si o 
tom promluvit? Potřebujete pro řešení své 
situace informace? Potřebujete pomoci se 
zprostředkováním nějaké služby? Pokud 
budete souhlasit, pomůžeme Vám i 
zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani 
místo, odkud voláte, není rozhodující. Budeme 
rádi, pokud budeme vědět, s kým mluvíme, 
není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat 
i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou 
přezdívku, kterou budeme užívat.    

mailto:ts@janske-lazne.cz
mailto:ts@janske-lazne.cz
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Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. 
To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou 
žádné informace z rozhovoru s Vámi s nikým 
dalším sdílet.  Výjimku tvoří situace, ve kterých 
jsou ze zákona povinni jednat.  
Služba je poskytována zdarma. Volající hradí 
běžnou cenu telefonního hovoru.  Pokud Vám 
finanční situace brání v tom, abyste mohli 
čerpat službu, upozorněte pracovníka a 
požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. 
Maximální doba 1 hovoru je 60 minut.  Službu 
můžete využít opakovaně, pokud je to 
nezbytné. Krizová linka CDZ: 702 256 762 
Adresa: CDZ Riaps Trutnov, Procházkova 818, 
www.riaps.cz 
 

Aktualizovaná nabídka volných bytů ve 
Svobodě nad Úpou 
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou ke dni 
10.3.2021 nabízí 5 bytů o velikosti 1+kk až 
2+kk (o velikosti od 24,5m2 až do velikosti 
50,2 m2). Město Svoboda nad Úpou je 
vlastníkem objektu v ulici nám. Svornosti č.p. 
473. Daný objekt prošel v roce 2019/2020 
kompletní rekonstrukcí, jež byla podpořena 
dotací od Ministerstva pro místní rozvoj v 
rámci programu 11703-IROP.  
Na základě dané rekonstrukce v tomto objektu 
vzniklo 6 nových sociálních bytů, které mají 
sloužit zejména jako podpora dostupného 
nájemního sociálního bydlení, jež umožní 
sociálně vyloučeným osobám, osobám 
ohroženým sociálním vyloučením a ostatním 
osobám v bytové nouzi z cílové skupiny vstup 
do nájemního bydlení. Od ledna 2021 je také 
možnost využití těchto bytů jako běžných 
nájemních bytů.  
Všechny byty jsou vybaveny základním 
vybavením bez nábytku. Každý byt je vybaven 
umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, 
kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoří 
a troubou. V některých bytech jsou 

namontovány vestavěné skříně, kterou jsou 
součástí vybavení bytu.  
Případní potencionální nájemci sociálního 
bydlení musí splňovat podmínky stanovené 
Ministerstvem pro místní rozvoj a stejně tak 
podmínky stanovené obcí, které jsou jednotně 
popsány v Pravidlech pro přidělování 
sociálních bytů. Zájemci o nájemní bydlení 
musí splňovat podmínky, které jsou popsány v 
Pravidlech pro přidělování bytů v č.p. 473 a 
Domovním řádu. Dle platných Pravidel pro 
přidělování sociálních či nájemních bytů jsou 
sociální i nájemní byty primárně určeny 
občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad 
Úpou, následně pak občanům s trvalým 
pobytem v rámci území pověřeného obecního 
úřadu (spádové území obcí Horní Maršov, 
Janské Lázně, Malá Úpa a Pec pod Sněžkou), 
poté občanům s trvalým pobytem na území 
sousední obce Mladé Buky a v poslední řadě 
pak všem ostatním občanům v bytové nouzi. 
Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat 
sociální pracovnici na tel. č.: 499 871 105, 734 
310 989 nebo prostřednictvím emailu: 
socialni@musvoboda.cz.  
Všechny podrobnosti ohledně nabídek 
sociálních i nájemních bytů, pravidel umístění, 
cílových skupin žadatelů či potřebných 
formalit jsou také k nahlédnutí na webových 
stránkách města Svoboda nad Úpou: 
www.musvoboda.cz/socialni-bydleni nebo 
www.musvoboda.cz/najemni-bydleni. 

Iva Jaklová, DiS., 
sociální pracovnice MěÚ Svoboda nad Úpou 

      

Úřad práce ČR    
Úřad práce ČR realizuje na všech 
pracovištích v rámci celé ČR 
projekt OUTPLACEMENT. 

Prostřednictvím projektu nabízíme služby, 
které mohou pro zaměstnavatele i 
zaměstnance pomoci zmírnit dopady 

http://www.musvoboda.cz/socialni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/socialni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/socialni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/najemni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/najemni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/najemni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/najemni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/najemni-bydleni
http://www.musvoboda.cz/najemni-bydleni
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snižování počtu zaměstnanců, hromadného 
propouštění nebo odchodů zaměstnanců z 
různých důvodů ze zaměstnání. Nabízíme 
množství aktivit a finančních příspěvků, 
využití poradců a řadu dalších možností. Rádi 
bychom Vám níže představili, jak můžeme 
pomoci.   
Úřad práce ČR nabízí outplacement v rámci 
služeb zaměstnavatelům i Vašim 
zaměstnancům.  
Pro zaměstnavatele, kteří přijmou 
propouštěné pracovníky do práce, 
poskytneme příspěvek na mzdu nových 
zaměstnanců, a to až do výše 15 tis. Kč 
měsíčně po dobu až 9 měsíců.   
Pokud přecházíte na nový podnikatelský 
program nebo rozšiřujete své aktivity a 
personální kapacity, a potřebujete 
zaměstnance proškolit, přispějeme Vám až 
85 % z uhrazené částky na výdaje spojené se 
změnou nebo zvýšením kvalifikace nových i 
stávajících zaměstnanců. Plně uhradíme 
také mzdové náklady na zaměstnance po 
celou dobu jejich účasti na vzdělávání.   
OUTPLACEMENT nabízí aktivity a spolupráci 
pro zaměstnance, kterým hrozí, že přijdou o 
práci kvůli hromadnému propouštění, jsou 
ve výpovědní době, dále zaměstnance, jimž 
končí pracovní poměr dohodou nebo na 
základě pracovní smlouvy na dobu určitou. 
Spolupráci s Vámi a Vašimi zaměstnanci 
zahájíme ještě v době trvání jejich 
pracovního poměru. Poradíme, jak dál po 
ukončení zaměstnání, pomůžeme s 
přípravou na změnu povolání, nabídneme 
školení či rekvalifikaci, informace o volných 
pracovních místech, spolupracujeme se 
zaměstnavateli, kteří hledají nové 
zaměstnance.   
Po vzájemné dohodě zajistíme přímo ve Vaší 
firmě mobilní poradenské pracoviště, kde 
poradíme odcházejícím zaměstnancům, jak 

dále postupovat, pokud jde o případnou 
evidenci na Úřadu práce ČR, vytipujeme pro 
ně vhodná pracovní místa v regionu nebo 
doporučíme vhodnou rekvalifikaci.   
V případě nevyhnutelnosti propouštění i 
jakýchkoli jiných odchodů zaměstnanců ze 
zaměstnání Vás žádáme o předání 
přiloženého letáku propouštěným 
zaměstnancům nebo zprostředkování 
schůzky s těmito zaměstnanci. Nabízené 
služby a spolupráci představíme přímo ve 
Vaší firmě nebo v rámci on-line komunikace.  
Pro více informací navštivte naše webové 
stránky. Pro další informace a zahájení 
spolupráce jsou k dispozici kontaktní osoby 
Kontaktního pracoviště Trutnov Úřadu práce 
ČR:    
Ing. Lucie Pilařová, tel. 950 168 427  
lucie.pilarova@uradprace.cz 
 

Ing. Irena Nováková, tel. 950 168 425  
irena.novakova@uradprace.cz 
 

Bc. Petra Hašková, tel. 950 168 450  
petra.haskova@uradprace.cz 
  

Případně pište na email: 
outplacement@uradprace.cz.  
Můžete také využít služeb Call centra ÚP ČR 
na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.   
 

Informace pro každého 
 

SIRÉNA, dominanta východního úpatí 
Černé hory, znovu ožije 
Hotel Siréna, v docházkové vzdálenosti 
pouhých 15 minut od centrálního náměstí 
v Janských Lázních, se brzy dočká zásadní 
modernizace. Stavba má za sebou bohatou 
zdokumentovanou historii, která popisuje 
jeho přeměny v čase – od lázeňského domu 
v dobách Rakousko – uherské monarchie přes 
po zotavovnu ROH doby normalizace 80. let 
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minulého století až po vybydlenou ubytovnu 
pro lyžařské školní výcviky současné doby. 
Současný projekt rekonstrukce počítá se 
zásadní přestavbou, která ubytovnu přemění 
na luxusní horské ubytování. 
Budova s dlouhou historií 
Původní lázeňský dům byl postaven kolem 
roku 1900 židovským lékařem a sloužil pro 
ubytování lázeňských hostů. Po druhé světové 
válce se pak stal majetkem ROH a sloužil až do 
sametové revoluce jako zotavovna. Za tu dobu 
se dočkal rozsáhlé přestavby do dnešní 
podoby na počátku 80. let a v této podobě 
stojí až dodnes.  

 
Z původní budovy v italském stylu se postupně 
stal pětipodlažní betonový objekt, kapacita se 
na 106 lůžek zvýšila dvojnásobně, a v okolí 
hlavní budovy byly rovněž postupně 
přistavovány přilehlé dependance. Nakonec 
jich bylo pět, všechny v okruhu do 500 metrů 
od hlavní budovy. V areálu vyrostla hřiště a 
tenisový kurt, dětský koutek i brouzdaliště, vše 
v parkové úpravě. Rekreanti zde využívali 
kromě lyžování i možnosti zimních i letních 
výletů do blízkého okolí (Černá hora, Sněžka, 
Rýchory) i do Polska. 
Od lázeňských hostů k lyžařským kurzům 
V 90. letech minulého století se vlastníkem 
horské ubytovny v 700 m.n.m. stala 
majetková unie odborových svazů (MSDU OS), 
která objekt pronajímala.  

 
Bezprostředně po sametové revoluci sloužila 
Siréna jako hotel, díky postupnému 
zhoršování stavu budovy se však později stala 
spíše místem ideálním pro školní lyžařské 
zájezdy.  
Restituce nepomohly 
Krátce po revoluci byl na Sirénu vznesen 
restituční nárok. Soudní spor se táhl dlouhých 
18 let a po vynesení rozsudku přešly všechny 
pozemky, včetně stavebního pod budovou, 
dále pension Valja, pension Adrie a pension 
Idyla, zpět do vlastnictví rodiny původního 
majitele, židovského doktora. Pouze budova 
Sirény zůstala majetkem MSDU OS, s níž se 
restituenti po dobu několika dalších let soudili 
o výši nájemného.  
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Vzhledem k nevyjasněným majetkovým 
poměrům budova po celý tento čas jen 
chátrala, přestože byla v provozu. Z důvodu 
nevyřešených sporů ani vlastník, ani majitel, 
ani nájemce do budovy či jejího vybavení 
neinvestoval, což se výrazně promítlo do jejího 
stavu. 
Soukromý investor 
Zásadní zlom nastal v roce 2015, kdy Sirénu 
spolu se všemi přilehlými pozemky zakoupil 
soukromý investor. Budova však byla natolik 
narušena už i staticky, že malé stavební úpravy 
by byly nemyslitelné. Majitel se proto rozhodl 
pro zásadní modernizaci a celkovou obsáhlou 
rekonstrukci objektu.   
Po cca 5 letech projektování, hledání 
nejlepšího možného řešení i investičních 
partnerů je nyní vydáno pravomocné stavební 
povolení na rozsáhlou rekonstrukci, které dá 
lokalitě i domu novou tvář. Jak je vidět 
z vizualizací, Siréna se promění ze socialistické 
zotavovny na moderní horský apartmánový 
hotel s veškerým komfortem, který může 
návštěvník významného lázeňského zimního 
střediska očekávat, a to včetně podzemích 
garáží. 
 

 
 

Vysokohorský hotel s celoročním využitím 
Provozně bude dům koncipován jako 
apartmánový hotel ve sdíleném vlastnictví. 
Tento nový model provozu velkých 

ubytovacích zařízení funguje úspěšně již léta 
například v Rakousku, Švýcarsku a jinde v 
Evropě.  
Část apartmánů v objektu bude rozprodána 
soukromým vlastníkům, kteří si pro sebe 
zarezervují termíny pro vlastní pobyt a 
nevyužité termíny mohou poskytnout správci 
objektu k dalšímu pronájmu, aby se jim 
investice vrátila. Apartmánový hotel tak bude 
fungovat v celoročním provozu, nejen jako 
hotel v exponovaných zimních termínech, či 
jako rekreační bytový dům pouze o víkendech. 
Nová forma provozu hotelu je velkým 
přínosem pro obec, která bude z maximálního 
celoročního využití objektu získávat finance. 
Ubytovatel – správce objektu bude platit obci 
ubytovací poplatky za mnohem větší část 
roku, než by tomu bylo u klasického hotelu. 
Tento provozní model je vzhledem 
k předpokládané celoroční obsazenosti 
objektu přínosem i pro další poskytovatele 
služeb v celém okolí, jakými jsou lyžařský 
areál, restaurace, ale i pekaři, prádelny a další 
poskytovatelé služeb.  
Po více než 120 letech tedy Siréna znovu ožije 
v duchu moderní doby. Hotel se skvělou 
polohou už nebude po většinu roku 
zchátralým mrtvým domem, ale celoročně 
využitým moderním apartmánovým hotelem, 
který bude příjemně fungovat bez jakýchkoliv 
nároků na přilehlé okolí.  
Rekonstrukce 2021  
Plánovaná rozsáhlá rekonstrukce bude 
zahájena letos v květnu, s předpokládaným 
dokončením v roce 2023. Vzhledem k rozsahu 
stavby je jednou z priorit investora zabezpečit, 
aby stavba co nejméně zatěžovala okolní, 
zejména obyvatele a uživatele ulice 
Modrokamenná. Investor již poskytl obci 
Janské Lázně příspěvek na opravu místních 
komunikací ve výši 591.000 Kč. Přes veškerá 
možná opatření, která investor učiní, si 
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uvědomuje, že stavba bude přeci jen zátěží a 
rád by tímto požádal obyvatele Janských 
Lázních o shovívavost, odměnou bude již brzy 
pohled na krásnější východní úpatí Černé 
hory. V případě jakýchkoliv problémů nebo 
dotazů ohledně stavby nás neváhejte 
kontaktovat na tel. 770 118 298. 

KK 
 

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 DUBNU 2021 oslavují: 
paní DOBROVOLNÁ Hana, paní PLACHÁ Alena 
a paní HODINKOVÁ Věra. 
Všem jubilantkám srdečně blahopřejeme! 
 

Upozornění 
 

POLICIE ČR VARUJE PŘED PODVODNÍKY 
V ONLINE PROSTŘEDÍ 
Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední 
době stále častěji setkávají s případy podvodného 
jednání, které probíhá zejména v online prostředí, 
tedy internetu. Tyto případy mají podobný scénář. 
Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí 
snaží navázat kontakt s konkrétní občanem a 
vylákat od něj pod smyšlenými příběhy finanční 

prostředky. A jak takové podvodné jednání 
probíhá? 
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM 
KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ 
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS 
zprávách nebo v aplikacích jako WhatsApp, či 
Messenger, případně může přijít takový požadavek 
i formou e-mailu. Podvodník se často vydává za 
zaměstnance bankovní instituce a požaduje 
přístupové údaje k platebním kartám a 
internetovému bankovnictví. Pokud je volaný 
poskytne, následně si převede jeho peníze na jiný 
účet. 
Policie v tomto případě radí a doporučuje: 
• NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách 

a NEPOSKYTUJTE soukromé informace 
• NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, 

často k nerozeznání od stránek Vaší banky. 
• NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, 

ověřovací, jednorázový), který Vám přišel 
nečekaně 

• VŽDY využijte zadání přímé cesty do 
internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí 

• V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete 
telefonickou linku vaší banky a ověřte si jejich 
požadavek 

• BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy 
nepožadují zadávat citlivé informace formou 
emailových či SMS zpráv  

 
PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“ 
V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry 
zejména osoby opačného pohlaví pod záminkou 
společné budoucnosti.  Snaží se zkontaktovat 
osobu (oběť) přes různé komunikační portály, ať už 
seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google 
překladače. Ústředním motivem tohoto podvodu, 
a tedy vymyšleného příběhu, bývá slib společného 
života, přesun majetku a návnadou pak zlato, 
peníze či jiné cennosti. Když získá důvěru, požádá 
o pomoc dostat tyto komodity z nějakého 
nebezpečného místa typu Afghánistán, Sýrie a 
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dalších států s nestabilním režimem, kde jsou 
přítomny mezinárodní síly, apod. Podvodník se 
zpravidla vydává za amerického vojáka, námořníka, 
právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou 
zde na misi, mají ušetřené peníze, nebo mají 
možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt 
někoho, kdo jim pomůže s vyvedením 
zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, 
případně jim tím pomůže se záchranou života. 
Následuje příslib společné budoucnosti se 
zajištěným člověkem, popřípadě příslib na podílu z 
majetku. Dalším varovným momentem jsou 
opakující se žádosti o zaslání finančních prostředků. 
Policie v tomto případě radí a doporučuje: 
• BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož 

internetovému příteli, neposílejte žádné 
finanční prostředky 

• VŽDY v takovýchto případech poproste o názor 
dalšího člověka, který se na situaci bude dívat 
nezatížený předešlou romantickou či 
naléhavou komunikací 

 

PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 
UDĚLEJTE DOKUMENTACI (SNÍMKY OBRAZOVKY, 
ZÁLOHY E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE 
VŠE NA NEJBLIŽŠÍM ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ 
REPUBLIKY NEBO NA TÍSŇOVÉ LINCE 158! 
 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 

 

Pozvánka 
 

POLICE SYMPHONY ORCHESTRA 
oživuje kulturou plakátovací plochy v 
celé ČR 
Na viděnou!  
Společně s orchestrem Police Symphony 
Orchestra z Police nad Metují nabídneme 
během dubna bezpečnou kulturu i u nás v 
Janských Lázních.  

Cesta ke kultuře je v posledním roce trnitá a 
ne všechno dokáže zprostředkovat on-line 
prostor, ale i za něj buďme vděční. Mladí 
hudebníci z Police Symphony Orchestra (PSO) 
z Police nad Metují se také nevzdávají a 
připravili projekt “Na viděnou!” a než se 
budou moci se svými posluchači potkat tváří v 
tvář, rozhodli se vstoupit do veřejného 
prostoru s novým typem kulturního vyžití. 
Tentokrát si dali za cíl oživit plakátovací plochy 
speciálními plakáty, které vás díky své 
interaktivní složce mohou přenést do 
koncertních sálů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Série plakátů totiž obsahují unikátní QR kódy, 
které budou výtvarně zpracované. Pod 
každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů 
Police Symphony Orchestra a většina 
mobilních zařízení je umí intuitivně načíst. 
Pokud kód načtete, uvidíte převážně koncertní 
provedení skladeb, které má orchestr 
takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako jsou 
například Vendula Příhodová, Jan Cina, 
Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla 
a mnoho dalších.  
Potkat se s plakáty bude možné od dubna ve 
městech a obcích, která se připojí k projektu 
“Na viděnou!”. Pro zpříjemnění procházky pak 
bude stačit mobilní telefon, v něm přístup k 
internetu a volba trasy tak, abyste objevili 
všechny hudební dárky, které pro Vás Police 
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Symphony Orchestra připravil. Variant 
“hrajících plakátů” je hned několik a nabídnou 
Vám i u nás v Janských Lázních sice 
zaznamenanou, ale přesto vlastně živou 
kulturu.  Tak Na viděnou!  
www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou 

 
 

Informace pro každého 
 

 
 
 
 
LÉTA S LETÁKY KONČÍ 
ČEZ DISTRIBUCE mění způsob oznamování 
plánovaných odstávek. Výlepy letáků nahrazuje 
oznámeními e-mailem a SMS přímo zákazníkům. 
Zdarma. 
JAK SE ZÁKAZNÍK O ODSTÁVCE DOZVÍ? 
 individuálně e-mailem nebo SMS 
 na internetových stránkách 
  www.cezdistribuce.cz/odstavky 
 na úřední desce, příp. dalšími způsoby v místě 

obvyklými (veřejný rozhlas, sociální sítě, SMS info 
kanál apod.) 

JAK A KDE SE MŮŽE ZÁKAZNÍK ZAREGISTROVAT,  
ABY DOSTÁVAL UPOZORNĚNÍ E-MAILEM NEBO 
SMS? 
Detailní návod najdete na samostatném listu 
brožury. Zákazník bude potřebovat datum narození 
nebo IČO a EAN kód, který najde na vyúčtování za 
elektřinu. Pak už jen navštíví 
www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde si zaregistruje, 
popř. zkontroluje kontaktní údaje pro zasílání 
upozornění a je hotovo. 
 
VÝHODY REGISTRACE PRO ZÁKAZNÍKA 

 o plánované odstávce se dozví včas, i když se na 
dané adrese pravidelně nezdržuje 

 bude neprodleně informován i o případném 
zrušení odstávky 

 získá informace o předpokládané době obnovení 
dodávek při poruše 

 ročně uspoříme 4 000 kg papíru, to je přibližně 10 
stromů, a za pár let tak společně ušetříme celý les 

PROČ SE MUSÍ ZÁKAZNÍK REGISTROVAT? 
Při připojení odběrného místa zákazník nemusel 
uvést své kontaktní údaje nebo údaje již nemusí být 
aktuální. Proto je lepší si aktuální e-mailovou adresu 
i telefonní číslo nově nastavit či zkontrolovat, 
zákazník tak bude mít jistotu, že informace obdrží 
včas. 

NECHTE SE INFORMOVAT  
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY E-MAILEM 
NEBO SMS 

Je to snadné:  
Krok 1 

Zaregistrujte se na webové 
stránce:   
www.cezdistribuce.cz/sluzba 
Krok 2 

Vyplňte:  
 EAN kód (18místný číselný kód najdete na 

vyúčtování za elektřinu) 
 Datum narození zákazníka / IČO  
 E-mail pro potvrzení nastavení služby 
Krok 3 
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro 
SMS. Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen 
Vám, ale i ostatním členům rodiny nebo například 
nájemníkům. 
A máte HOTOVO! 
O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni 
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS. 
 

 
 
 

 
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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