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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
 

chtěl bych Vám touto cestou podat několik 
informací.  
Se zahájením prací na odkanalizování lokality 
Duncan se opět řeší otázky případného 
prodeje pozemků u bývalé prádelny Státních 
léč. lázní. Jak jistě víte, v této lokalitě je několik 
pozemků, celkem 11, které jsou vhodné 
k výstavbě rodinných domů. V této chvíli jsme 
opět pověřili právníka k vyřešení otázek, jak 
nejlépe pro Město JL i pro místní trvale žijící 
obyvatele ošetřit jejich prodej. Právních 
výkladů už Město JL má několik a opravdu není 
jednoduché určit, jak a podle jakých kritérii se 
řídit. O tomto dost důležitém problému 
intenzivně jednáme i s ostatními obcemi 
v našem regionu. Znovu opakuji, že je to 
otázka na právníky.  
Další věc, která nás čeká, je jarní úklid města, 
který už TS organizují. Samozřejmě všechny 
informace týkajících se odvozu biologického 
odpadu, nebezpečného odpadu a dalších 
komodit jsou uveřejněné na stránkách města 
a pravidelně uveřejňované ve Fontáně.  
V letošním roce bychom konečně měli zahájit 
rekonstrukci našich léta zanedbaných 
veřejných WC s důstojnou čekárnou na 
veřejnou dopravu. Řeší se poslední detaily 
k tomuto projektu, takže doufám, že se to 
letos podaří dotáhnout do úspěšného konce. 
S příchodem jara přeji hezký rok bez covidu a 
hodně zdraví všem občanům i návštěvníkům 
našeho krásného města. 

 starosta města Petr Hřebačka 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
14. dubna 2021 

Rada města schválila: 

 slevu na nájemném na období leden – 
duben 2021 ve výši 50% za pronájem 
nebytových prostor města nájemci 
Kiki&Niky s.r.o. jako reakci na pandemii 
koronaviru a vydaná krizová opatření Vlády 
ČR 

 uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o 
výkonu části přenesené působnosti ve 
věcech přestupků ze dne 24.01.2020, 
kterým se mění čl. II. odst. 1 a zvyšuje se tím 
úhrada za vyřizování přestupků 

Rada města vzala na vědomí: 

 sdělení společnosti PRAHA 10 – Rekreace, 
a.s. ke schválenému pronájmu pozemku 
p.p.č. 275/4 v k.ú. Č.H. o výměře 131 m² 
s tím, že požaduje uzavření nájemní 
smlouvy s platností dnem podpisu a 
účinností od 01.07.2021 

 oznámení o ohrazení propachtovaného 
pozemku p.p.č. 307 a  302/1 v k.ú. J.L. a 
schválila uzavření dodatku s doplněním o 
požadavek na uvedení pozemků po 
ukončení pachtu do původního stavu dle 
zápisu podle čl. 2 odst. 2.4. pachtovní 
smlouvy ze dne 01.05.2019 

 oznámení o zvýšení úhrady částek o inflační 
nárůst v souladu s čl. II odst. 4 uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu 
úkolů dle ust. § 3a zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii 

 nabídku na mobilní platby za parkovné s 
tím, že ji prozatím nevyužije 

 žádost o osobní jednání ohledně změny 
územního plánu v lokalitě Zlatá vyhlídka s 
tím, že o létajícím pořizovateli neuvažuje a 
bude postupovat standardně jako u jiných 
žádostí o změnu Územního plánu Janské 
Lázně 

Rada města nesouhlasí: 
• aby pozemky p.p.č.  24/1, 24/7 a 38/4 v k.ú. 

J.L. byly zahrnuty do žádosti o změnu 
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Územního plánu Janské Lázně podané 
společností GROMAR s.r.o 

Rada města pověřila ved. TH odboru: 

 zajistit předpokládané náklady na 
zasíťování pozemků v lokalitě Duncan pro 
rodinné domy, včetně přístupové 
komunikace 

 zajistit znalecký posudek na prodejní cenu 
pozemků pro stavbu rodinných domů v 
lokalitě Duncan 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
28. dubna 2021 
Rada města souhlasila: 
• se zařazením žadatelky do seznamu 

uchazečů o pozemek na stavbu rodinného 
domu v Janských Lázních a zamítla její 
žádost o odkup z důvodu, že v současné 
době město žádný pozemek k prodeji 
nenabízí 

 s umístěním venkovní kamery sledující 
parkovací systém (závory) parkoviště pod 
Quisisanou 

Rada města schválila: 

 zveřejnění záměru propachtovat pozemky 
p.p.č. 282/1 (1 674 m²), 278/1(11 614 m²), 
278/19 (747 m²) a 278/17 (512 m²) v k.ú. J.L. 
za účelem zemědělské činnosti (spásání 
trávy, sekání trávy, údržby pozemků) a 
pověřila ved. TH odboru zajistit stanovisko 
znalce o ceně pachtu 

Rada města vzala na vědomí: 

 nabídku společnosti ENSTORE spol. s r.o. na 
solární osvětlení – LED svítidlo EnSole 
Hexagon 480-300 SD 

Rada města odložila: 
• řešení dešťové kanalizace a napojení lapolu 

z parkoviště čp. 35 – Vltava s tím, že 
projedná možnosti a rizika s právníkem 

 žádost o zábor veřejného prostranství před 
vchodem do provozovny Black Hill za 
účelem umístění venkovního baru a 

požaduje souhlas vlastníka pozemku, 
kterým jsou Státní léčebné lázně Janské 
Lázně, s.p. 

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 
 

ÚŘEDNÍ DOBA Městského úřadu Janské 
Lázně od 1. 5. 2021 
 

Úřední doba pro veřejnost: 
 

Pondělí    9.00 – 11.30; 12.30 – 16.30 
Úterý    8.00 – 11.30; 12.30 – 15.00 
Středa    8.00 – 11.30; 12.30 – 16.30 
Čtvrtek   8.00 – 11.30; 12.30 – 15.00 
Pátek  ---- 
 

S ohledem na epidemickou situaci budou 
klienti do budovy městského úřadu vpuštěni 
pouze s respirátorem nebo obdobným 
prostředkem (bez výdechového ventilu) 
naplňujícím minimálně všechny technické 
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných 
norem (např. FFP2, KN 95), nebo 
zdravotnickou obličejovou maskou nebo 
obdobným prostředkem naplňující minimálně 
všechny technické podmínky a požadavky (pro 
výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které 
brání šíření kapének (opatření Ministerstva 
zdravotnictví). 
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K zachování hygieny před i po návštěvě úřadu 
využijte dezinfekční prostředky, které jsou 
k dispozici na chodbě.  
Doporučuje se využívat písemného, 
elektronického či telefonického kontaktu před 
osobním ve všech případech, kdy je to možné. 
Příjem veškerých dokumentů od klientů bude 
prováděn prioritně prostřednictvím 
pracoviště podatelny. Vždy, kdy to je možné, 
se upřednostní elektronická komunikace. Pro 
telefonní a e-mailový kontakt jsou k dispozici 
kontakty zaměstnanců na internetových 
stránkách města. 

Bc. Marcela Vojtěchová v.r., tajemnice 
 

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.  
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 
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kopie bude vyžadována při nástupu do 

práce) 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými 
dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel 
obdržel nejpozději 21.05.2021 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 
 

PUBLICITA PROJEKTU 
Projekt „V rámci SOVK myslíme strategicky, r. 
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/ 0010100“ je 
spolufinancován Evropskou unií. Díky tomuto 
projektu byly vytvořeny 2 dokumenty pro 
město Janské Lázně – Pasport zeleně a Plán 
rozvoje města. 
Oba dokumenty naleznete na webu města, v 
aktualitách: 
https://janske-lazne.cz/cs/aktuality/plan-
rozvoje-mesta-janske-lazne-1/ 
 
 

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
Plán rozvoje města Janské Lázně  
na období let 2020-2025 
 

Vážení spoluobčané,  
rádi bychom Vás tímto pozvali na veřejné 
projednání Plánu rozvoje města Janské Lázně. 
Tento dokument byl vytvořen díky projektu "V 
rámci SOVK, myslíme strategicky", s reg. 
číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010100, 
který je spolufinancován Evropskou unií.  
 

Veřejné projednání proběhne 19.5.2021, 
v 16:00 hod., formou online prezentace. 
Přihlásit se můžete skrze odkaz - 
https://meet.google.com/stv-whds-ptc. 
Budeme rádi, když se tohoto projednání 
zúčastníte a přispějete svými názory. 

 
 
REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO WC 
 

 
 

Město Janské Lázně zrealizuje, za finanční 
podpory Ministerstva pro místní rozvoj, 
rekonstrukci objektu veřejného WC pod 
náměstím. Náklady na přeměnu dožilé 
budovy v moderní a reprezentativní 
multifunkční objekt budou téměř 6 milionů Kč. 

mailto:ts@janske-lazne.cz
mailto:ts@janske-lazne.cz
https://janske-lazne.cz/cs/aktuality/plan-rozvoje-mesta-janske-lazne-1/
https://janske-lazne.cz/cs/aktuality/plan-rozvoje-mesta-janske-lazne-1/
https://meet.google.com/stv-whds-ptc
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Zahájení stavebních prací se předpokládá 
během měsíce května letošního roku.  

PS 
 

Komunikujte se svou obcí moderně! 
Naše město používá informační systém 
MOBISYS již od roku 2015 ke zlepšení 
komunikace mezi radnicí a občany. Služba je 
pro občany zcela zdarma! Ještě ji 
nepoužíváte? Tak se zaregistrujte!!! 
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta 
pro obce s cílem umožnit jim provozovat 
obecní informační servis, který bude 
doručován formou zpráv na mobilní telefony 
občanů obce. Modernost této služby spočívá 
především v mobilní aplikaci MojeObec, která 
je občanům k dispozici zcela zdarma v 
obchodu Google Play a App Store. Skrze tuto 
aplikaci mají občané možnost přijímat 
informační servis nejen ze své vlastní obce, ale 
případně také z dalších obcí dle zájmu. 
Aplikace ovšem umožňuje oboustrannou 
komunikaci a občané tak nově získávají 
možnost se zapojit do dění své obce pomocí 
tzv. hlášení, skrze které mohou radnici 
informovat o obecních problémech. Balíček 
služeb aplikace doplňuje přehled 
nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, 
např. kontakty na obecní a stavební úřad, 
popř. tísňové a poruchové linky. Aplikace 
MojeObec je v současnosti k dispozici pro 
všechny chytré mobilní telefony, tzv. 
smartphones, s operačním systémem Android 
a iOS (iPhone).  
Pro občany, kteří stále používají klasické 
mobilní telefony, má služba k dispozici řešení 
ve formě zasílání informačního servisu obce 
pomocí klasických SMS zpráv. Občané tak 
nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k 
omezeným možnostem těchto telefonů 
nebudou moci využívat dalších služeb (hlášení, 

obrázky ve zprávách a omezení počtu znaků 
zpráv). 
 

Jak tedy službu začít využívat? 
Mám chytrý telefon (Apple, nebo Android) 
Stáhněte si aplikaci MojeObec. V případě 
telefonu iPhone z internetového obchodu App 
Store, a pokud vlastníte telefon s operačním 
systémem Android, tak z internetového 
obchodu Google Play. Při prvním spuštění 
aplikace Vám bude nabídnuta registrace k tzv. 
domovské obci a jejím informačním kanálům. 
Volba domovské obce je velmi důležitá, neboť 
občané mají možnost podávat hlášení pouze 
ve své domovské obci. Dále registrace nabízí 
možnost připojit se k informačním kanálům 
ostatních obcí. Jakmile občan potvrdí svůj 
výběr kliknutím na tlačítko „registrace služby“, 
je služba plně aktivní. Po dokončení registrace 
je uživatel přesměrován na úvodní stránku své 
obce – stránku Home, a dále jsou mu k 
dispozici stránky Zprávy, Hlášení a Nastavení. 
Uživatelské rozhraní aplikace je dostatečně 
přehledné a intuitivní, ale pokud by snad 
uživatel přece jenom potřeboval pomoci, je 
mu na každé jednotlivé stránce k dispozici 
nápověda. 
Výhody mobilní aplikace: 
 Zprávy od vedení obce 

o Neomezeně dlouhý text 

 Obrázky ve zprávách 

 Důležité informace o obci 

o Kontakty  

o Úřední hodiny 

o Apod. 

 Podávat hlášení vedení obce 

o Odeslání textu 

o Odeslání obrázku 

o Vedení města Vás může přes aplikaci  

  informovat o řešení podaného hlášení 
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Mám klasický mobilní telefon bez připojení 
na internet 
Majitelé klasických mobilních telefonů se ke 
službě mohou registrovat pomocí unikátního 
registračního kódu, který je nutné zaslat 
formou SMS z mobilního telefonu občana na 
telefonní číslo (+420) 777 080 880. Registrační 
kód má pro informační kanál “Obecní 
zpravodajství” podobu REG JANSKELAZN OBZ     
Výhody klasické SMS registrace: 
 Zprávy od vedení obce 

o Text omezen na 160 znaků 

Další informace je možné čerpat z: 
http://www.mobisys.cz/ 
 

Registrace - Chytrý mobilní telefon 
Registrace probíhá skrze mobilní aplikaci 
MojeObec, která je volně ke stažení v 
obchodě GooglePlay (Android) a AppStore 
(iPhone). Aplikaci můžete taktéž stáhnout 
pomocí přiloženého QR kódu: 
 

                                                             
 

Registrace – klasický mobilní telefon 
Registrace probíhá formou SMS zprávy. 
Zašlete kód REG JANSKELAZN OBZ pro odběr 
informačního kanálu Obecní zpravodajství na 
telefonní číslo (+420) 777 080 880. 
Registrace pro zprávy e-mailem na 
https://www.mobisys.cz/mobisys-popup1/579351 

 

Informace pro každého 
 

DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - 
správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 
26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech 
územních pracovištích Finančního úřadu pro 
Královéhradecký kraj v úředních hodinách 
(případné mimořádné změny úředních hodin 
jsou zveřejněny na internetových stránkách 
Finanční správy České republiky 
http://www.financnisprava.cz): pondělí 8:00 - 
17:00 hodin, středa 8:00 - 17:00 hodin po 
telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí 
hromadný předpisný seznam čj. 
699918/21/2700-11460-608125, jímž se 
uvedeným daňovým subjektům 
nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých 
věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za 
nemovité věci nacházející se v obvodu územní 
působnosti shora uvedeného správce daně 
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021. 
Za den doručení hromadného předpisného 
seznamu se považuje třicátý den po jeho 
zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. 
ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé 
seznámit.  
Seznam všech územních pracovišť finančních 
úřadů je uveden v příloze č. 1 pokynu 
Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-
41, o umístění spisu nebo jeho příslušné části 
na finančních úřadech a na územních 
pracovištích finančních úřadů, zveřejněném 
ve Finančním zpravodaji č.7/2019 a na 
internetových stránkách Finanční správy 
České republiky 

http://www.financnisprava.cz. 
Ing. Jana Procházková, vedoucí oddělení 

 
INFORMACE K ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK PRO 
PLATBY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ OD ROKU 
2021  
Složenky pro placení daně z nemovitých věcí 
jsou ve většině případů centrálně 
zpracovávány a rozesílány poplatníkům, kteří 

http://www.mobisys.cz/
http://www.financnisprava.cz/
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jsou fyzickými osobami nebo právnickými 
osobami, které nemají zřízenu datovou 
schránku. Fyzickým osobám, které nemají 
zřízenu datovou schránku fyzické osoby ani 
datovou schránku fyzické osoby podnikající, 
nejsou přihlášeny k placení daně 
prostřednictvím SIPO a nejsou přihlášeny ke 
službě zasílání údajů pro placení daně na e-
mail, je zasílána daňová složenka, označená 
jako Poštovní poukázka A - doklad V/DS, která 
nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým 
osobám, které nemají zřízenu datovou 
schránku, je zasílána standardní složenka typu 
A, která podléhá poštovnímu poplatku podle 
platného ceníku České pošty. Fyzickým 
osobám, které mají zřízenu datovou schránku 
fyzické osoby nebo datovou schránku fyzické 
osoby podnikající, nejsou přihlášeny k placení 
daně prostřednictvím SIPO ani k zasílání údajů 
pro placení daně e-mailem a nebyla jim výše 
daně sdělena platebním výměrem, je namísto 
složenky zasílána do datové schránky fyzické 
osoby nebo do datové schránky fyzické osoby 
podnikající Informace o daňové povinnosti. 
Právnickým osobám, které mají zřízenu 
datovou schránku, a nebyla jim výše daně 
sdělena platebním výměrem, je namísto 
složenky rovněž zasílána do datové schránky 
Informace o daňové povinnosti.  
Daň z nemovitých věcí spravuje v České 
republice 14 finančních úřadů se sídlem v 
jednotlivých krajských městech a v hlavním 
městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu 
této daně na území příslušného kraje a 
hlavního města Prahy (dále jen „příslušný 
kraj“) prostřednictvím svých územních 
pracovišť, u nichž jsou uloženy daňové spisy 
poplatníků. Umístění spisu nebo jeho 
příslušné části na finančních úřadech a na 
územních pracovištích finančních úřadů 
upravuje Pokyn č. GFŘ-D-41, dostupný na 
tomto odkazu:  

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/da
novy-proces/pokyny-d/danovy-
proces/2019.  
Daň z nemovitých věcí se stanovuje za všechny 
nemovité věci poplatníka na území 
příslušného kraje. Máli poplatník daně více 
nemovitých věcí, které se nacházejí v 
obvodech místní působnosti dvou nebo více 
finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo 
na území hl. města Prahy a jednoho nebo více 
krajů, jsou do obálek vkládány společně 
složenky za všechny tyto finanční úřady.  
Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého 
z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi 
daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň 
u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 
Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň 
vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou 
splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však 
zaplatit i najednou jednou složenkou, a to v 
termínu první splátky daně. Vzhledem k 
mimořádné situaci upozorňujeme, že u daně 
nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 
000 Kč, postačí bez sankce v podobě úroku z 
prodlení uhradit daň do 31. prosince 2021.  
Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a 
číslem účtu místně příslušného finančního 
úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož 
obvodu místní působnosti se nemovitá věc 
nachází), kterému je příslušná platba určena. 
Složenky jsou rozesílány postupně tak, aby 
poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději 
do 25. května 2021.  
Na alonži složenky, tj. na její horní 
oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité 
údaje:  

 celková výše daně z nemovitých 
věcí na rok 2021  

 výše a termíny splatnosti splátek,  

 stav daňového účtu poplatníka, tj. 
případný přeplatek nebo nedoplatek 
na dani z nemovitých věcí,  
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 celková částka k úhradě po 
zohlednění případného přeplatku nebo 
nedoplatku je uvedena v případech, 
kdy je celá daň splatná najednou v 
jednom termínu splatnosti,  

 QR kód, který poplatník může 
použít k úhradě daně prostřednictvím 
mobilní aplikace,  

 Spravující územní pracoviště 
finančního úřadu, kde má poplatník 
uložen daňový spis k dani z nemovitých 
věcí, a jehož prostřednictvím 
komunikuje s finančním úřadem.  

 

NA SLOŽENKU POPLATNÍK DOPLNÍ ČÁSTKU 
SPLATNÉ DANĚ V KČ ZVÝŠENOU O 
NEDOPLATEK NEBO SNÍŽENOU O PŘEPLATEK. 
V případě, že je celá daň splatná najednou v 
jednom termínu splatnosti, vyplní zde 
poplatník částku z položky CELKEM K 
ÚHRADĚ, uvedené na alonži složenky. 
V zájmu zajištění možnosti plynulého placení 
daně v pokladnách finančních úřadů jsou 
složenky rozesílány v pořadí nezávislém na 
místní působnosti finančních úřadů. Proto je 
třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách 
neobdrží všichni poplatníci složenky současně, 
ale budou postupně rozesílány tak, aby 
poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději 
do 25. května 2021. Pokud z důvodu dopadů 
pandemie viru SARS-CoV2 nebylo možné 
podat daňové přiznání k dani z nemovitých 
věcí do 1. února, bylo možno tak v letošním 
roce učinit nejpozději do 1. dubna, aniž by 
poplatníkům vznikla pokuta za opožděné 
podání daňového tvrzení. Fakticky se tak 
termín podání některých daňových přiznání k 
dani z nemovitých věcí odsunul pro všechny 
daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, 
a to bez rizika sankcí z prodlení. Jestliže ale 
poplatník podá daňové přiznání po 1. únoru 
zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se 

liší od částky daně uvedené na složence, 
uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém 
přiznání, případně ve výši, kterou mu správce 
daně sdělí platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem. Pokud 
poplatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 
2021 již před obdržením složenky, použije 
složenku pro kontrolu již uhrazené částky 
daně a k doplacení případného rozdílu. 
Ve specifických případech mohou být složenky 
i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. 
prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními 
úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé 
finanční úřady zvolit podle konkrétních 
podmínek v daných lokalitách v zájmu 
včasného a efektivního doručení složenek 
poplatníkům. Důležité upozornění: Adresa P. 
O. BOXu, uvedená v levém horním rohu 
obálky se složenkami, je určena pouze pro 
vracení nedoručitelných složenek Českou 
poštou, nikoli pro zasílání jiné 
korespondence finančním orgánům. 
Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně 
příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, 
podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy 
na adresu územního pracoviště místně 
příslušného finančního úřadu, uvedeného na 
složence.  
 

UPOZORŇUJEME POPLATNÍKY, ŽE MÍSTO 
SLOŽENKY JIM MŮŽE FINANČNÍ SPRÁVA 
ČESKÉ REPUBLIKY ZASLAT ÚDAJE PO PLACENÍ 
DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ E-MAILEM  
V souvislosti se zasíláním složenek na úhradu 
daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) 
upozorňujeme, že Finanční správa České 
republiky umožňuje v rámci klientského 
přístupu k poplatníkům daně využít služby 
spočívající v zasílání údajů pro placení daně 
prostřednictvím e-mailu. 
Jestliže se poplatník přihlásí k zasílání údajů 
pro placení daně e-mailem, namísto složenky 
obdrží každoročně před splatností první 
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splátky daně e-mailovou zprávu na jím 
určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy 
obdrží kompletní informaci s údaji pro placení 
daně ve formátu PDF. Tato informace bude 
obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní 
uvedeny na alonži složenky, tj. informace o 
výši stanovené daně a případného nedoplatku 
nebo přeplatku, a rovněž údaje pro placení 
daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu 
daně prostřednictvím internetového 
bankovnictví nebo mobilních platebních 
aplikací. Jestliže poplatník, přihlášený k této 
službě, neuhradí daň v zákonem stanoveném 
termínu, a z toho důvodu mu vznikne 
nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-
mailovou adresu vyrozumění o nedoplatku na 
dani. 
Poplatník může požádat o zasílání údajů pro 
placení daně pouze na jednu e-mailovou 
adresu. Zasílání těchto údajů na více e-
mailových adres jednoho poplatníka není 
umožněno. Poplatníkům, přihlášeným k 
zasílání údajů pro placení daně e-mailem, 
nebude zaslána složenka. Služba zasílání 
údajů pro placení daně e-mailem je určena 
výhradně pro fyzické osoby, které nemají 
zřízenu službu placení daně prostřednictvím 
SIPO, a pro právnické osoby, které nemají 
zřízenu datovou schránku. Protože tato 
služba nahrazuje složenku pro placení daně, 
není určena pro fyzické osoby, které mají 
zřízenu službu placení daně prostřednictvím 
SIPO, a pro právnické osoby, které mají zřízenu 
datovou schránku, neboť ani v současné době 
se těmto poplatníkům složenka nezasílá.  
Přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení 
daně e-mailem je možné pouze na tiskopisu 
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně 
z nemovitých věcí e-mailem č. 25 5559 MFin 
5559 - vzor č. 1, který lze ve formátu PDF 
stáhnout z internetových stránek Finanční 
správy České republiky 

http://www.financnisprava.cz/email, kde lze 
najít i další užitečné informace o této službě.  
Poplatník, který požaduje zasílání údajů pro 
placení daně e-mailem, v žádosti jednoznačně 
určí jednu e-mailovou adresu, na kterou mu 
budou zasílány údaje pro placení daně, a tuto 
Žádost podá místně příslušnému finančnímu 
úřadu. Pokud je poplatníkem daně u více 
finančních úřadů, musí podat vyplněnou 
Žádost na každý finanční úřad zvlášť.  
Na uvedeném tiskopisu lze také požádat o 
změnu e-mailové adresy pro doručování 
údajů, anebo o ukončení této služby.  
Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem 
na dané zdaňovací období musí být Žádost 
poplatníkem podána správci daně nejpozději 
15. března zdaňovacího období. Bude-li 
Žádost podána později, správce daně tuto 
službu poplatníkovi poskytne až od dalšího 
zdaňovacího období. Shora uvedený termín 
pro podání Žádosti se nevztahuje na 
vyrozumění o nedoplatku, které může být 
zasláno v průběhu zdaňovacího období. 
   
INFORMACE KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU NA 
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021  
Daň z nemovitých věcí se stanovuje 
rozhodnutím, jímž je platební výměr, 
dodatečný platební výměr nebo hromadný 
předpisný seznam. 
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž 
na zdaňovací období roku 2021 došlo ke 
změně výše daně oproti předchozímu roku, 
případně oproti částce vypočtené v daňovém 
přiznání, sděluje místně příslušný finanční 
úřad novou výši daně nejčastěji hromadnými 
předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny 
k nahlédnutí na územních pracovištích 
příslušného finančního úřadu. 
Finanční úřad vydává hromadný předpisný 
seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své 
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územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo 
za hlavní město Prahu. Hromadné předpisné 
seznamy zpřístupní příslušné finanční úřady k 
nahlédnutí na svých územních pracovištích v 
průběhu měsíců dubna a května 2021. 
Informace o době, kdy lze do hromadných 
předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní 
jednotlivé finanční úřady veřejnou vyhláškou, 
kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své 
úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. S ohledem na 
epidemiologickou situaci a v zájmu omezení 
šíření viru SARS CoV-2 v České republice 
doporučujeme ohledně nahlédnutí do 
hromadného předpisného seznamu nejprve 
kontaktovat správce daně telefonicky. 
Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění 
hromadných předpisných seznamů budou 
zveřejněny také na úředních deskách obcí v 
příslušném kraji. Při nahlédnutí do 
hromadného předpisného seznamu jsou 
daňovému subjektu zpřístupněny pouze 
údaje týkající se jemu stanovené daně.  
Stanovení daně hromadným předpisným 
seznamem se neodůvodňuje.  
Za den doručení hromadného předpisného 
seznamu se považuje třicátý den po jeho 
zpřístupnění. Proti stanovení daně se 
mohou poplatníci uvedení v hromadném 
předpisném seznamu odvolat ve lhůtě do 30 
dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho 
doručením. Odvolání se podává u správce 
daně, jehož rozhodnutí je odvoláním 
napadeno. Podané odvolání nemá odkladný 
účinek.  
Poplatníkům neuvedeným na hromadném 
předpisném seznamu je daň z nemovitých věcí 
stanovena podle zákona o dani z nemovitých 
věcí ve výši poslední známé daně nebo ve výši 
shodné s podaným daňovým přiznáním bez 
oznámení stanovené výše daně platebním 
výměrem, anebo je oznámena platebním 

výměrem v případě, že se stanovená daň 
odchyluje od daně poplatníkem přiznané. 
 
SPLATNOST DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ  
 Stanovená daň z nemovitých věcí je 
splatná:  
a) u poplatníků daně provozujících 

zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou 

stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 

srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období, 

b) u ostatních poplatníků daně ve dvou 
stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 
května a do 30. listopadu zdaňovacího 
období.  
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí 
částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to 
nejpozději do 31. května zdaňovacího 
období. Ke stejnému datu lze daň z 
nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší 
částce.  
Vzhledem k mimořádné situaci 
upozorňujeme, že u daně nebo splátky daně, 
která nepřevýší částku 5000 Kč, postačí bez 
sankce v podobě úroku z prodlení uhradit 
daň do 31. prosince 2021. 
Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než 
daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li 
daň stanovená podle § 13a odst. 2 zákona o 
dani z nemovitých věcí vyšší než poslední 
známá daň, a lhůta splatnosti daně podle 
hromadného předpisného seznamu již 
uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 
15 dnů ode dne právní moci hromadného 
předpisného seznamu. Ve stejné náhradní 
lhůtě je splatná i daň stanovená z moci úřední. 
Stanovená náhradní lhůta splatnosti daně 
nemá vliv na běh úroku z prodlení. 
 

Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 



 

12 

 

významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
 

V měsíci KVĚTNU 2021 oslavuje 
pan ŠTOUDEK Stanislav, kterému tímto 
srdečně blahopřejeme! 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLKY 
Od března byly uzavřeny všechny mateřské 
školy. Rozhodli jsme se pro lepší kontakt 
s dětmi a připravovali jsme distanční výuku 
nejen pro předškoláky ale pro všechny děti. 
Každý týden děti dostávaly do své složky na 
plotě MŠ „ÚKOLKY“ – pracovní listy, 
omalovánky, básničky, labyrinty atd., které si 
odnesly domů. 
Další „úkolky“ byly na plotě hřiště – náměty na 
cvičení, kvízy, pohádky, malované čtení, 
velikonoční omalovánky atd. A ještě pro 
zpestření jsme připravili hry do lesa. 

 
 
U školky jsme měli „vzkazník“ pro vzkazy a 
obrázky od dětí pro paní učitelky. Díky 
rodičům jsme byli stále v kontaktu s dětmi – 
posílali nám fotografie i videa. Ale největší 
radost jsme měli z obrázků a výrobků od dětí. 
Týdny bez dětí jsme využili nejen na přípravu 
distančního vzdělávání, ale i na úpravu prostor 
MŠ.          Začali jsme výměnou koberce v herně, 

změnou a přestavbou hracích koutků, šitím 
doplňků, pokračovali jsme novými nátěry 
v šatnách, výměnou všech nástěnek a 
celkovým úklidem všech prostor školy.  
Už se těšíme na den, kdy se zase všichni 
sejdeme!                                             Učitelky MŠ 
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

pro školní rok  2021/2022 
 

probíhá ve dnech 3. - 13. 5. 2021. 
Veškeré informace ohledně zápisu do MŠ 
naleznete na www.zsjanskelazne.cz 
 

Informace pro každého 
 

POTŘEBUJETE OSOBNÍ 
ASISTENCI?  
OZVĚTE SE NÁM.  

Víte, co je to osobní asistence?  
Je to terénní sociální služba, jejíž pracovníci, 
osobní asistenti a asistentky, docházejí za 
klienty do domácností. Díky této službě 
mohou klienti zůstat v prostředí, které 
důvěrně znají, mají zde své vzpomínky, osobní 
věci, přátele a jistotu známého místa. 
Zajišťuje pomoc rodinám s časově a především 
psychicky náročnou péčí o jejich blízké. Osobní 
asistenci na Trutnovsku poskytuje lidem, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení. 
“Těší nás, když nám rodiny děkují a sdělují, že 
naše práce dává smysl a pomáhá tam, kde je 
potřeba“ říká  vedoucí služby Osobní asistence 
Oblastní charity Trutnov Mgr. Tereza 
Doubicová. 
Tel.: 733 755 828, e-mail:  
tereza.doubicova@tu.hk.caritas.cz 
https://trutnov.charita.cz/jak-
pomahame/osobni-asistence/ 



 

13 

 

PROGRAM PÉČE O KRAJINU v roce 2021 
V letošním roce je opět možné žádat o 
finanční příspěvek na péči o trvalé travní 
porosty. Tento příspěvek je určen na 
podporu cenných lučních společenstev a jeho 
zdrojem je Program péče o krajinu 
Ministerstva životního prostředí. 
Nově je tato finanční podpora dostupná i pro 
žadatele s menší výměrou lučního porostu – je 
možné žádat na podporu porostů o výměře 
0,3–5 ha (3 000–50 000 m2). Příspěvek nelze 
kombinovat s příspěvky z 
Agroenviromentálně-klimatických programů 
Ministerstva zemědělství.  
Příspěvek slouží jako podpora péče o trvalé 
travní porosty, a to správnými a šetrnými 
způsoby, ať už se jedná o seč s úklidem travní 
hmoty nebo pastvu. Za seč není považováno 
mulčování. Za nežádoucí je považováno i 
mulčování s následným vyhrabáním travní 
hmoty; a to hlavně kvůli nešetrnosti vůči 
bezobratlým živočichům, kdy dochází k jejich 
vysoké úmrtnosti. Jelikož někteří žadatelé 
tento posledně jmenovaný způsob péče o 
luční porosty stále využívají, budou roky 
2021–2022 přechodným obdobím, kdy bude 
tento způsob péče ze strany Správy KRNAP 
ještě tolerován. Od roku 2023 již nebude 
mulčování s následným vyhrabáním 
podporovaným opatřením a nebude možné 
na ně čerpat finanční příspěvek. Podrobnější 
informace jsou uvedeny v „Podmínkách pro 
udělení finančního příspěvku na péči o trvalé 
travní porosty na území KRNAP a jeho 
ochranného pásma“ zveřejněných na 
webových stránkách:  
https://www.krnap.cz/uredni-deska/. 
Příspěvek je poskytnut na obhospodařovanou 
plochu travního porostu, jehož výměra je 
stanovena na základě zákresu do 
ortofotomapy (leteckého snímku) na Správě 
KRNAP. Žadatelé, kterým byl přiznán 

příspěvek v loňském roce, obdrží 
předvyplněné formuláře se zákresem do mapy 
poštou či e-mailem. Ti tento formulář 
zkontrolují, podepíší a zašlou zpět na Správu 
KRNAP. V případě nejasností či nepřesností je 
nutné kontaktovat odpovědného pracovníka. 
Všichni stávající žadatelé by měli své 
formuláře obdržet do konce dubna. 
Noví žadatelé musí nejdříve navštívit Správu 
KRNAP, kde provedou s odpovědným 
pracovníkem zákres obhospodařované 
plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. 
Příjem nových žadatelů je od 1. dubna do 31. 
května. Na osobní schůzce je nutno se předem 
domluvit, a to telefonicky nebo e-mailem. 
Výše příspěvku na posekané a sklizené 
pozemky bude určena jako podíl přidělených 
finančních prostředků a počtu hektarů 
travních porostů, zjištěných na základě 
přijatých žádostí.  
Uzávěrka příjmů všech žádostí je 31. května 
2021. 
Další informace o aktuálním dění na území 
Krkonošského národního parku i v jeho okolí 
najdete na facebookovém profilu 
http://www.facebook.com/spravakrnap 
Bližší informace: 
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový mluvčí, 
vedoucí oddělení styku s veřejností Správy 
KRNAP tel.: 737 209 900,  
e-mail: rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz 
Ing. Lenka Vrbková, tel.: +420 605 321 990, 
lvrbkova@krnap.cz 
Mgr. Andrea Svobodová,  
tel.: +420 499 456 316,asvobodova@krnap.cz 

 
PROJDĚTE SE NAD VODOU V 
KRKONOŠÍCH 
Potoky, říčky, řeky a vodopády probouzejí 
život krkonošské přírody. Díky všudypřítomné 
vodě také lidé mohou spatřit pestrou paletu 
zelených odstínů krkonošských luk, strání, 
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lesů, a zaposlouchat se do zurčení horských 
pramenů. Ale každý z nás si tohle vše chce 
určitě vychutnávat „suchou nohou“. A právě 
díky spolupráci studentů fakulty architektury a 
Správy KRNAP je nám to umožněno. Na 
turistických cestách vznikly unikátní, a hlavně 
užitečné lávky přes vodu. 
Na projektu se podílelo 30 studentů z pěti 
ateliérů Ústavu navrhování II FA ČVUT, od 
návrhu na papíře až po samotnou realizaci na 
místě. Vše muselo být demontovatelné, 
snadno přepravitelné bez těžké techniky a 
také odolné i v lavinových oblastech. Kvůli 
extrémním klimatickým podmínkám 
v Krkonoších hrál klíčovou roli materiál, 
z kterého budou lávky vytvořeny. A tak i kvůli 
tomuto projektu se studenti museli naučit 
něčemu novému. Například autoři lávky přes 
Hlubokou strouhu absolvovali svářečský kurz, 
díky němuž mohli sami vyrobit pochozí rošty 
pro lávku nebo navrhnout složitější části 
z oceli. Na návrzích studenti spolupracovali 
také s profesionály, inženýry a řemeslníky. A 
na kterých turistických cestách si můžete lávky 
prohlédnout a projít se po nich? 
Nad Špindlerovým Mlýnem ve výšce 1020 m n. 
m. se nachází lávka přes Medvědí potok. 
Zavede pěší turisty, cyklisty i běžkaře až 
k Medvědím Boudám. Další dvě lávky najdete 
na úbočích Stohu, pokud se z centra 
Špindlerova Mlýna vydáte po modré turistické 
trase ke Klínovým boudám. Lávky klenoucí se 
přes Černou strouhu a Hlubokou strouhu 
nabízejí kolemjdoucím nádherný výhled do 
údolí z laviček, které jsou jejich součástí. Na 
území městyse Černý Důl najdete lávku přes 
Čistou u Hrnčířských bud. Vypravit se k ní 
můžete po modré turistické cestě z Černého 
Dolu, Pece pod Sněžkou nebo také z Vrchlabí. 
Prozkoumat každý detail této lávky, nazývané 
též Idin most, také lze pokud se vypravíte na 
cestu z vrcholu Černé hory na Sněžku. A zatím 

poslední nejnovější lávka v Krkonoších 
překlenuje Rennerův potok v Eliščině údolí 
v Malé Úpě. Je navržena tak, aby po ní mohli 
přejít nejen rodiče s dětmi putující po 
maloúpské Pohádkové stezce, ale také auta 
směřující ke svým domovům. 
Další zajímavosti o krkonošských lávkách se 
dočtete v letních turistických novinách 
Krkonošská sezona, kterou zdarma získáte 
v krkonošských informačních centrech 
v červnu 2021. 

Alena Pacholíková 
oblastní destinační společnost Krkonoše – 

svazek měst a obcí 
 

 
Lávka přes Černou strouhu 
Foto: Správa KRNAP, Kamila Antošová 
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Pozvánky 
 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, 
plánuje Město JL a Státní léč. lázně JL, s.p. 
společně uspořádat v Janských Lázních 
následující kulturní akce: 
 
JANSKOLÁZEŇSKÁ KOLONÁDA NA HUDEBNÍ 
VLNĚ - letní víkendové hudební akce 
s celodenním doprovodným programem 
v centru města a na podiu před Kolonádou 
 
ČERVEN - ČERVENEC - SRPEN 
04. 06. pátek v 19 h.  večerní koncert, 
fireshow na kolonádě, řemeslné trhy 
05. 06. sobota 10 – 18 h. pestrý hudební a 
zábavný program, řemeslné trhy 
06. 06. neděle 10 – 17 h. hudební a zábavný 
program pro děti, kreativní dílničky  
 

11. 06. sobota 10 – 18 h.  
12. 06. neděle 10 – 18 h. 
- OTEVŘENÉ ATELIERY, umělecká řemesla a 
výstava, řemeslné trhy 
 

19. 06. sobota 10 – 18 h.  
20. 06. neděle 10 – 18 h  
- VÍKEND S PROSECCEM, Prosecco, víno, 
řemeslné trhy 
 

26. 06. sobota 10 – 18 h.  
27. 06. neděle 10 – 18 h.  
- MAGICKÝ VÍKEND, bylinky, kameny, 
řemeslné trhy 
 

17. 07. sobota 10 – 18 h.  
18. 07. neděle 10 – 18 h.  
- IRSKÝ VÍKEND, whiskey a  whisky, řemeslné 
trhy 
 
31. 07. sobota 10 – 18 h.  
01. 08. neděle 10 – 18 h.  
- VÍKEND S PIVEM, hudba, pivo, trhy, dobroty 
k pivu, řemeslné trhy 
 

14. 08. sobota    
15. 08. neděle    
- SVĚTOVÝ POHÁR V BĚHU DO VRCHU 
 

28. 08. sobota 10 – 18 h.  
29. 08. neděle 10 – 18 h. 
- VÍKEND S KRAKONOŠEM, krkonošské 
speciality, kuchařka a řemesla i trhy 
   
Každou neděli během července a srpna se 

budou konat tradiční PROMENÁDNÍ 

KONCERTY,  vždy od 14°° do 16°° hod. na 

podiu před Kolonádou (v případě 

nepříznivého počasí uvnitř) 

Aktuální a podrobné informace naleznete 
vždy před konáním na webových stránkách 
města a lázní: 
https://janske-lazne.cz/ 
https://www.janskelazne.com 
 
KABINKOVÁ LANOVKA se rozjede 15. května 
SkiResort Live půjčovna horských elektrokol 
pro dospělé i děti se v Janských Lázních, v 
budově kabinkové lanovky, otevře již v 
pondělí 10. května a zůstane otevřená denně.  
U kabinkové lanovky z Janských Lázní na 
Černou horu se počítá v květnu s víkendovým 
provozem. Od června by tato lanovka měla 
vyvést návštěvníky z Janských Lázní již denně. 
Na Černé hoře bude ve dnech provozu lanovky 
otevřené výdejní okénko Fordbaru.  
 

 
 
 

 
 
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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