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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
 
dnes bych chtěl upozornit na změnu zákona o 
odpadech. Každý rok se snižuje množství 
odpadů, které obce potažmo obyvatelé obcí, 
budou moci ukládat na velkoobjemové 
skládky. V roce 2030 by měly všechny 
takovéto skládky komunálního odpadu 
skončit. To znamená, že my všichni občané ve 
městě se musíme snažit co nejlépe třídit 
odpad, protože kvóty ukládaného 
komunálního odpadu se každý rok budou 
snižovat až do toho roku 2030, kdy skončí 
úplně. Proto bych chtěl poprosit občany 
Janských Lázní, aby zejména správně třídili 
papír (krabice rozřezávat nebo skládat tak, aby 
se jich do kontejneru vešlo co nejvíce), ale 
samozřejmě i ostatní odpad (sklo, plasty, kov). 
Pro připomenutí - svoz bio odpadu je každé 
pondělí. Prosím nedávejte komunální odpad 
ke kontejnerům na tříděný odpad!!! Od toho 
jsou vaše popelnice, které by měla mít každá 
domácnost se zaplacenou odvozní známkou. 
Podnikatelé by měli mít smlouvu s firmou, 
která má licenci na likvidaci odpadu. 
Ještě bych chtěl poprosit zejména ty, kterých 
se bezprostředně týká projekt nové gravitační 
kanalizace v lokalitě Duncan, aby byli trpěliví a 
v klidu vydrželi stavební ruch. Myslím, že pro 
všechny bude odměnou nová komunikace. 
Přeji pevné nervy. 
Další věcí je poděkování technickým službám a 
jejich nadřízenému Mirkovi Císařovi za úklid 
města po zimě. 
Před nastávajícím létem přeji hodně zdraví a 
doufám, že se začneme pomalinku setkávat i 
venku bez omezení.  
 

Petr Hřebačka starosta J. Lázní 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 12. května 2021 
Rada města schválila: 

  upravená Pravidla pro svatební obřady dle 
předloženého návrhu 

Rada města vzala na vědomí: 

 studii novostavby rodinného domu na 
pozemku p.p.č. 177/4 v k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších a požaduje dodržet linii 
zástavby stanovenou objektem hotelu 
Vladimír (čp. 305), dopravní napojení 
objektu na místní komunikaci pouze jedním 
sjezdem a parkovací místa zřízena s 
dostatečným odstupem od místní 
komunikace 

Rada města nesouhlasí: 
• se záměrem výstavby víceúčelového hřiště 

u čp. 80 – Zámeček z důvodu nevyřešené 
„černé stavby“ opěrné zdi žadatele, 
nevhodnosti umisťování cizí stavby na 
pozemku města a rada města se domnívá, 
že záměr není v souladu s územním plánem 

Rada města souhlasila: 

 s užíváním veřejného prostranství za 
účelem umístění koktejlového baru o 
výměře 3 m² (200 x 150 cm) na p.p.č. 56/1 v 
k.ú. J.L. od 01.05.2021 do 30.09.2021 
nájemcem  neb. prostoru v čp. 274 
společností BH Drink s.r.o. s podmínkou 
zachování průchodu osob a průjezdu pro 
vozíčkáře min. 1,5 m, provozní doby max. 
do 21 hodin a dodržování platných právních 
předpisů vydaných v souvislosti s pandemií 
COVID-19 (hygienická pravidla, odstupové 
vzdálenosti, atd.) 

 se zástavbou pozemku p.č. 133/3 k.ú. Č.H. 
dle architektonické studie č. 04/2021, autor 
Ing. arch. Karel Schmied ml., která umisťuje 
objekt do spodní části pozemku a spojuje ho 
s parkovištěm terénním schodištěm 
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Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 26. května 2021 

Rada města schválila: 

  vyřazení nepotřebného movitého majetku 
dle předloženého seznamu 

Rada města vzala na vědomí: 

 oznámení společnosti MEGA PLUS s.r.o., 
učiněné v souladu s nájemní smlouvou č. N 
02/08 ze dne 18.06.2008, o provozovateli 
restaurace na Formánkách v letním období, 
kterým bude společnost The Rocks s.r.o., IČ: 
053 53 351 

Rada města souhlasí: 
• s vjezdem historických vozidel v rámci srazu 

veteránů dne 4. června 2021 do centra 
města s tím, že je třeba zaparkování vozidel 
na náměstí projednat se Státními léčebnými 
lázněmi Janské lázně, s.p 

Rada města odložila: 

 žádosti o pacht pozemků p.p.č. 282/1, 
278/1, 278/19 a 278/17 v k.ú. J.L. na Zlaté 
vyhlídce a vyzývá zájemce k předložení 
cenové nabídky v uzavřené obálce 
nejpozději do 08.06.2021 s minimální 
nabídkovou cenou pachtu ve výši 1.270 
Kč/rok 

Rada města zamítla: 

 žádost o zřízení věcného břemene na 
pozemcích p.p.č. 140, 294 a 347 v k.ú. Č.H. 

(MV) 
 

POZVÁNKA 

na 15. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 21. června 
2021 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ 
Očkování psů (koček) proti vzteklině proběhne 
dne 23.06.2021 v době od 15:20 do 15:35 

hodin na parkovišti pod čp. 85 - Quisisana 
(naproti poště). 
Očkování psů proti vzteklině 2021 
Podle novely veterinárního zákona s účinností 
od jara roku 2020 pes, který NEMÁ čip, NEMÁ 
platné očkování proti vzteklině. Štěňata musí 
být čipována před odchodem k novému 
majiteli, nebo do 3 měsíců věku (podle toho, 
která varianta nastane dříve). 
Preventivní ochranná opatření, COVID-19 
Prosíme, řiďte se aktuálními pokyny vlády a 
ministerstva. Zejména dodržujte odstupy, 
mějte zakrytá ústa a nos při kontaktu s lidmi. 
Veterinář, s.r.o., tel. 499 815 815 
Trutnov, Spojovací 571, 5410 01 
Více informací v ordinaci (734 223 252, na FB 
stránkách Veterinář s.r.o.) nebo na obecním 
úřadu. 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Městský úřad Svoboda nad Úpou jako 
správce daně podle ust. § 10 zákona č. 
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „daňový řád”), v souladu s 
ust. § 50 odst. 1 daňového řádu oznamuje, že 
ode dne 24.5.2021 do dne 23.6.2021 (včetně) 
jsou v budově města Svoboda nad Úpou, na 
adrese nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda 
nad Úpou, 2. NP, v kanceláři hospodářsko-
správního odboru zpřístupněny k nahlédnutí 
hromadné předpisné seznamy: 
1) č.j. SVO/1692/2021 
O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU  
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů za rok 2020 
poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní 
poplatek včas nebo ve správné výši. 
2) č.j. SVO/2007/2021 
O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU  
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
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komunálních odpadů za rok 2020 
poplatníkům, kteří zaplatili uvedený místní 
poplatek po stanovené lhůtě. 
Do seznamů lze nahlédnout v pracovní době 
v jednotlivých dnech: 
Pondělí 8,00 - 11,30  12,00 - 17,00 
Středa 8,00 - 11,30  12,00 - 17,00 
Čtvrtek    12,00 - 15,30 
Pátek  8,00 - 12,00 
 

Informace pro každého 
 

Vážení obyvatelé Janských Lázní, 
čtenáři Fontány, 
jsem rád, že mohu pár řádky přispět do 
obsahu Vašich novin. Těší mě, že je to v době, 
kdy se dostavuje zřetelné zotavení po 
koronavirové pandemii a naše životy se 
začínají postupně vracet do běžných kolejí.  
Máme za sebou mimořádný rok, který přinesl 
velmi tragické události a obavy o zdraví nás, 
našich blízkých i o ekonomickou budoucnost. 
Zároveň nám dal ale také příležitost pocítit 
hrdost na ty, kteří pomohli s překonáním této 
krize a jejích následků. Nemyslím tím pouze 
zdravotníky, kteří podali bezesporu 
obdivuhodný výkon, ale i celou řadu dalších 
profesí a jednotlivců, kteří se zvládnutím 
těchto náročných měsíců pomohli. Třeba 
„jen“ tím, že se chovali zodpovědně a 
ohleduplně k ostatním. Vám všem patří 
(nejen) mé velké poděkování a obdiv. 
Je zjevné, že koronavirus jen tak nezmizí, ale 
díky účinným vakcínám, lékům a vědeckým 
zjištěním už to není tak neznámý a strach 
nahánějící protivník. Obavy dnes vyvstávají o 
budoucnost ekonomiky, které zasadila 
pandemie těžkou ránu. Chci Vás ale ujistit, že 
v Evropském parlamentu spolu s kolegy 
z Evropské strany lidové vytrvale usilujeme o 
to, abychom ze společného unijního rozpočtu 

podpořili ekonomickou obnovu a tyto 
prostředky účelně využili. Evropská unie 
připravila skutečně masivní objem podpory. 
Již v polovině letošního roku začnou proudit 
do členských států peníze z mimořádného 
fondu obnovy EU dosahujícího výše 750 
miliard eur. Tyto peníze nám pomohou naši 
ekonomiku nejen nastartovat, ale také ji 
změnit tak, aby byla efektivnější, založena na 
moderních technologiích a šetrnější 
k životnímu prostředí. Cílem je zvýšit kvalitu 
života v regionech, což je podle nás základem 
silné, soudržné a prosperující Unie. Na domácí 
půdě se o rozvoj našich regionů vytrvale 
zasazuje také Sdružení místních samospráv 
ČR, jehož jsou Janské Lázně členem, a i díky 
Vašemu městu je náš hlas zřetelně slyšet. 
Děkuji Vám za to a přeji příjemné a klidné dny. 
 

 
 

Stanislav Polčák, poslanec Evropského 
parlamentu a předseda Sdružení místních 
samospráv ČR 
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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 ČERVNU 2021 oslavují: 
paní BERANOVÁ Zdeňka, paní KROUPOVÁ 
Libuše, paní ŠÍRLOVÁ Eva, paní TIPPELTOVÁ 
Eliška, paní HLADÍKOVÁ Naděžda a pan 
CERMAN Josef. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Červen 2021 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 

Dětem k Mezinárodnímu dni dětí: 
1.úterý v 16:00   
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE   
Princeznu Ellenu od narození provází příslib 
mocné kletby, která se má naplnit v den jejích 
dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce.  
Vstupné 80,-  děti do 15 let zdarma  
ČR  2020  112‘přístupný 
 

2. středa v 19:30   DISCO  
Netradiční drama o dívce, která hledá sama 
sebe. Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
Norsko  2019  94´  tit. 
 

3. čtvrtek v 19:30   ŽÁBY BEZ JAZYKA   
Komorní příběh rozehrává nebezpečné 
vztahové hry, které probíhají v jedné rodině, v 
průběhu jednoho dne.  
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
ČR, Slovensko  2021  116‘ 
 

7. pondělí v 19:30   BÁBOVKY   

Komedie mapuje současné partnerské i 
rodinné vztahy, ukazuje zábavné a trefné 
situace z každodenního života, které zná každý 
z nás. Vstupné 130,- do 12 let nevhodný 
ČR  2020  97´ 
 

9. středa v 19:30   NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA  
Cassandra chodí do barů, předstírá těžkou 
opilost, nechává se sbalit chlápky a pak na ně 
nemilosrdně zaútočí. Tenhle koníček ale 
nabere novou dynamiku ve chvíli, kdy se 
znovu objeví „pachatel“ jejího současného 
stavu. Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
USA, VB  2020  113‘  tit. 
 

10. čtvrtek v 18:00   PRINCOVA CESTA  
Animovaný příběh o překvapivém přátelství a 
magické cestě za poznáním. 
Vstupné 120,- přístupný 
Francie  2020  77‘  dabing 
 

14. pondělí v 19:30   ZEMĚ NOMÁDŮ   
Poutavý portrét amerického nomádského 
ducha předkládá krásu amerického západu 
očima 61leté Fern, která se rozhodne vydat ve 
své dodávce na cesty a prozkoumat život za 
hranicemi klasických společenských zvyklostí.  
Vstupné 110,- do 12 let nevhodný 
USA, Německo  2020  108‘  tit. 
 

16. středa v 19:30   ŠARLATÁN   
Strhující životopisné drama inspirované 
skutečným příběhem výjimečného muže 
obdařeného léčitelskými schopnostmi, jenž 
bez odborného lékařského vzdělání, ale s 
nevšedním nadáním léčil nemoci, se kterými si 
doktoři nevěděli rady.  
Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
ČR, Irsko, Polsko, SR  2020  118‘ 
 

17. čtvrtek v 19:30   PRVNÍ KRÁVA   
Baladický western z divočiny Oregonu, kam se 
na počátku 19. století vedle lovců kožešin 
odváží i mlčenlivý kuchař, samotář, který 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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najde v čínském přistěhovalci schopného 
partnera i přítele a spolu rozjíždějí malý 
obchod. Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2020  121‘  tit. 
 

21. pondělí v 19:30   RYTÍŘI SPRAVEDLNOSTI         
Černá komedie o pomstě a nevyzpytatelnosti 
vesmíru je moderní bajkou o solidaritě a také 
o smyslu života. Dánsko  2020  116‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
 

23. středa v 19:30   TICHÝ SPOLEČNÍK 
Poetická tragikomedie o životě rázovitých 
postav na moravské vesnici, kde dojde místo 
na hřbitově. A to je velké téma pro všechny. 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
ČR  2020  90‘ 
 

24. čtvrtek v 18:00   MOŘE KOUZEL   
Rodinné animované dobrodružství, ve kterém  
mladého delfína Delfiho čeká nejtěžší výzva 
 

Inzerce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jeho života.  Vstupné 120,-  přístupný 
Rusko, USA, Maďarsko  2020  82‘  dabing 
 

28. pondělí v 19:30   LÉTO 85   
Mistrovsky odvyprávěný příběh, který 
dokonale zprostředkovává atmosféru 
poloviny osmdesátých let, o přátelství plném 
plaveb na moři, nocí beze spánku, svobody a 
poznávání dospělého světa  
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
Francie  2020  100‘  tit. 
 

30. středa v 19:30    
PODFUK ZA VŠECHNY PRACHY        
V nové komedii chce filmový producent 
během natáčení zabít svou největší hereckou 
hvězdu, aby shrábnul tučný balík z pojistky a 
zaplatil svůj dluh u mafie. Jenže věčně opilý 
herec jakoby měl devět životů ... 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
USA  2020  104‘  tit. 
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Pozvánky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANSKOLÁZEŇSKÁ KOLONÁDA NA HUDEBNÍ 
VLNĚ - letní víkendové hudební akce 
s celodenním doprovodným programem 
v centru města a na podiu před Kolonádou 
 

ČERVEN 
12. 06. neděle 10 – 17 h. Kolonáda 
- DNY OTEVŘENÝCH ATELIERÚ – prodejní 
výstava, kreativní dílny, ukázky tvorby 
místních řemeslníků, paličkovaná krajka, 
vinuté perle, drátkování, skleněná mozaika… 
 

19. 06. a 20. 06. 10 – 18 h  
- FARMÁŘSKÝ TRH, farmářské výrobky, 
regionální potraviny 
 

26. 06. a 27. 06. neděle 10 – 18 h.  
- MAGICKÝ VÍKEND, bylinky, kameny, 
řemeslné trhy, kreativní dílny pro děti 
 

ČERVENEC  
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) 
 

10. 07. sobota 10 – 18 h.  
11. 07. neděle 10 – 18 h.  
- VÍKEND S PROSECCEM, ochutnávky, italské 
speciality, víno, řemeslné trhy, tvořivé dílny 
 

17. 07. sobota 10 – 18 h.  
18. 07. neděle 10 – 18 h.  
- IRSKÝ VÍKEND, irské nápoje, hudba, káva, 
řemeslné trhy, kreativní dílny pro děti 
 

31. 07. sobota 10 – 18 h.  
01. 08. neděle 10 – 18 h.  
- VÍKEND S PIVEM, prezentace regionálních 
piv, grilované dobroty, hudba, farmářský trh 
 

SRPEN  
7. 08. sobota 10 – 18 h.  
8. 08. neděle 10 – 18 h  
- HAVAJSKÝ VÍKEND, míchané nápoje, ovoce, 
zelenina, řemeslné trhy, tvořivé dílny pro děti 
 

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 
 

Aktuální a podrobné informace naleznete vždy před 
konáním na webových stránkách města a lázní: 
https://janske-lazne.cz/ 
https://www.janskelazne.com 

 
 
 
 
 
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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