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Slovo z radnice 

 

Vážení spoluobčané, 
 
konečně přišla doba uvolnění po dlouho 
trvajícím období podivného uzavření 
sociálního i ekonomického života. V důsledku 
chaotických až amatérských rozhodnutí naší 
vlády bylo toto období o to delší. Probouzíme 
se do letních měsíců s určitou „kocovinou“ a 
to především ekonomickou. Nebude to lehké 
jak pro naše podnikatele, tak pro celé město. 
Krásné počasí přináší naději, tak věřme, že 
bude lépe a mysleme na to i na podzim u 
voleb. Přeji Vám příjemné léto bez pohrom, 
dětem úžasné prázdniny a nám všem zdravý 
rozum. 

Místostarosta Pavel Kout 
  

Informace z radnice 
 

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

 propachtování pozemků 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) za cenu 1.271 
Kč/rok s podmínkou umožnění přístupu k 
nemovitostem (lokalita Zlatá vyhlídka) 

 program 15. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 21.06.2021 od 17 
hodin 

 slevu na nájemném na období leden – 
duben 2021 ve výši 50% za pronájem 
nebytového prostoru města v čp. 85 
nájemci Olympia Service s.r.o. jako reakci 
na pandemii koronaviru a vydaná krizová 
opatření Vlády ČR 

Rada města souhlasila: 
• s umístěním stavby „Přestavba hotelu 

Arnika“ dle projektové dokumentace 
vypracované MEETPLACE s.r.o., Ing. arch. 
Hana Gregorová, Ing. arch. MgA. Filip 
Albrecht, 05/2021 s podmínkou jednání o 
podmínkách směny a zastavení pozemků 
města a o řešení cesty (chodníku) nad 
Arnikou 

 s doporučením komise pro rozvoj města u 
všech žádostí o změnu č. 2 Územního plánu 
Janské Lázně; doporučila projednání a 
rozhodnutí o pořízení změny č. 2 Územního 
plánu Janské Lázně zastupitelstvu města 

Rada města vzala na vědomí: 

 upravenou studii „RD – Atyp Černá Hora v 
Krkonoších, parc. č. 177/4“,  ZMĚNA 00, 
DATUM 05/2021, vypracovanou Ing. arch. 
Janem Bednářem bez připomínek (vedle 
hotelu Vladimír) 

 žádost o pořízení změny územního plánu u 
pozemku p.p.č. 82/2 v k.ú. Č.H. s tím, že 
žádost bude zaevidována a přiřazena k 
ostatním došlým žádostem, které budou po 
stanovení termínu k podávání žádostí o 
změnu č. 3 předané na oddělení územního 
plánování Městského úřadu Trutnov 

 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 21. června 2021 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 14. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 a) město Janské Lázně se stane zakládajícím 
členem spolku s názvem Krajina pod 
Sněžkou, z.s., společně s dalšími obcemi a 
městy b) stanovy spolku Krajina pod 
Sněžkou, z.s., v předloženém znění, které 
tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení c) 
jednorázový vstupní příspěvek do spolku 
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Krajina pod Sněžkou, z.s., ve výši 180 000 Kč 
a pověřilo Petra Hřebačku, starostu města, 
aby se zúčastnil jménem města Janské 
Lázně ustavující schůze spolku Krajina pod 
Sněžkou, z.s. a podílel se zde na jednání, 
rozhodování a založení spolku, včetně volby 
jeho orgánů. 

 Účetní závěrku města Janské Lázně 
sestavenou k 31.12.2020 a převod 
hospodářského výsledku – zisku ve výši 
10.807.021,90 Kč na nerozdělený zisk 
minulých let 

 Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 
2020, souhlasilo s celoročním 
hospodařením města s výhradou a přijalo 
opatření potřebná k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků dle předloženého návrhu 

 předloženou verzi dokumentu Plán rozvoje 
města Janské Lázně, jehož zpracovatelem 
byl Mgr. Karel Turek. Studie vznikla 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“ 

 bezúplatný převod pozemku p.p.č. 303/1 
k.ú. Janské Lázně v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 
platném znění od ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví města Janské Lázně 

 text žádosti o bezúplatný převod 
pozemkové  parcely č. 303/1 k.ú. Janské 
Lázně v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů  

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zápůjčce 
mezi městem Janské Lázně („Zapůjčitel“) a 
společností Vodovody a kanalizace Trutnov, 
a.s. („Vypůjčitel“ ze dne 11.05.2020), na 
základě kterého se původní ustanovení 
článku V. odst. 1. Smlouvy o zápůjčce, které 
zní: „Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli 

Zápůjčku v celé výši do 30.06.2021“, zcela 
nahrazuje tímto novým zněním: „Vydlužitel 
se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku v celé 
výši do 30.06.2022“ 

 datum 31.12.2021 jako termín pro přijímání 
žádostí o změnu územního plánu, které 
budou zařazeny do změny Územního plánu 
Janské Lázně č. 3  

 rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým se 
zvyšují příjmy 821.505,27 Kč a výdaje o 
523.108 Kč 

Zastupitelstvo města prohlásilo: 

 že v případě pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. 
Janské Lázně 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 

 že v případě pozemku p.p.č. 303/1 k.ú. 
Janské Lázně 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 

Zastupitelstvo města uplatnilo: 

 k předloženému vyhodnocení (stanovisku) 
Č.j.: MUTN 36252/2021, Sp.zn.: 
2019/2727/R/KOM a čj. MUTN 
115549/2020 sp.zn. 2020/4550/R/KOM 
pořizovatele následující připomínky: 
- Z 2/14 (p.p.č. 278/9 J.L.) – zamítá žádost z 
důvodu nutnosti chránit území před 
nekontrolovaným zastavováním formou 
rozšiřování stávajících objektů a jejich 
přistavování, schválení změny by popřelo 
vypracovanou koncepci ochrany lokality 
Zlatá vyhlídka 
- Z 2/15 (p.p.č. 161/36 Č.H.) – zamítá žádost 
z důvodu, že stav faktický a právní pozemku 
p.p.č. 149/6 k.ú. Č.H. není v souladu s 
kolaudačním souhlasem stavby „Parkoviště, 
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ze dne 16.1.2012, které vlastník nezapsal  
do katastru nemovitostí 
- Z 2/16 (p.p.č. 123/1 a 123/3 Č.H.) – 
podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – 
není nutné realizovat změnu 
- Z 2/17 (p.p.č. 46/3 a 4 Č.H.) – žádost 
zamítá a trvá na stávajících podmínkách ÚP 
JL – max. 3 RD (přihlédnout i k nevyhovující 
stávající dopravní infrastruktuře) 
- Z 2/18 (p.p.č. 117, 87 a 90/1 Č.H.) – 
podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – 
není nutné realizovat změnu 
- Z 2/19 (p.p.č. 99/3, 98/1, 98/2, 288/4 Č.H.) 
– zamítá žádost – není potřeba navyšovat 
zastavitelné plochy 
- Z 2/20 (p.p.č. 76/1, 70/1, 76/4 Č.H.) – 
podstata žádosti odpovídá stavu v ÚP JL – 
není nutní realizovat změnu 
- Z 2/21 (p.p.č. 32/4, 38/2, 39/1, 38/5, 38/4, 
24/1, 24/7 J.L.) - zamítá a v této věci jednat 
s žadatelem na případném společném 
postupu 
- Z 2/22 (p.p.č. 118, 116/1, 122/1, 122/3 
Č.H.) – podstata žádosti odpovídá stavu v 
ÚP JL – není nutné realizovat změnu 
- Z 2/23 (p.p.č. 185/1 Č.H.) – zamítá žádost 
z důvodu, že není potřeba vymezení nových 
zastavitelných ploch v lokalitě 
- Z 2/24 (p.p.č. 176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 
J.L.) – nezařazuje do změny č. 2 z důvodu 
podání žádosti po stanoveném termínu (do 
31.8.2020) 
- Z 2/25 (p.p.č. 304/1, 304/2 a st.p.č. 281, 
279, 280 J.L.) – nezařazuje do změny č. 2 z 
důvodu podání žádosti po stanoveném 
termínu (do 31.8.2020) 
- Z 2/26 (p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 J.L.)  – 
nezařazuje do změny č. 2 z důvodu podání 
žádosti po stanoveném termínu (do 
31.8.2020). 
- Z 3/1 (p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 J.L.) 
– nezařazuje do změny č. 2 z důvodu podání 

žádosti po stanoveném termínu (do 
31.8.2020) 
- Z 2/10 (p.p.č. 40, 45/14, 45/15, st.p.č. 231, 
252, 273 J.L.) – č.j.: MUTN 115549/2020, – 
souhlasí s doporučením pořizovatele a 
schvaluje návrh na pořízení změny 
a požaduje projednání změny č. 2 
„zkráceným postupem“, dle § 55a 
stavebního zákona. 

Zastupitelstvo města rozhodlo: 

 o pořízení změny územního plánu č. 2 
zkráceným postupem dle § 55a stavebního 
zákona, v rozsahu požadovaných změn 

Zastupitelstvo města stanovilo: 

 rozsah žádostí zařazených do zadání změny 
č. 2 Územního plánu Janské Lázně 
následovně:  
1) p.p.č. 329, 92/12 a část st.p.č. 64/1 v k.ú. 
Černá Hora v Krkonoších  
2) p.p.č. 175/2 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších 
3) p.p.č. 130/4 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších  
4) objekt bez čp. na p.p.č. 70 (nově na st.p.č. 
377) v k.ú. Janské Lázně  
5) p.p.č 123/55 a p.p.č. 123/56 v k.ú. Janské 
Lázně – požadavek naplněn úpravou 
koeficientů zastavěnosti ploch „BI“ v rámci 
změny č. 1 
6) p.p.č. 92/1 a st.p.č. 230 v k.ú. Černá Hora 
v Krkonoších  
7) p.p.č. 40, 45/14, 45/15, st.p.č. 231, 252, 
273 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších  

Zastupitelstvo města určilo: 

 zastupitele města pro spolupráci s 
pořizovatelem při realizaci změny č. 2 
Územního plánu Janské Lázně, a to Ing. 
Pavla Kouta a vzneslo požadavek na 
uvedení územního plánu do souladu s 
platnou legislativou (pořizovatel). 

(MV) 
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Informace pro volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 
 

Informace o způsobu hlasování 
 

Volby do Poslanecké sněmovny se 
konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 
2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v 
sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.  
Hlasování probíhá na území České republiky, a 
to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se i v 
zahraničí na zastupitelských a konzulárních 
úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. 
Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský 
průkaz nebo voliči nacházející se v době voleb 
v nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném 
obdobném zařízení.  
Voličem je občan České republiky, který 
nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.  
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké 
sněmovny jsou vytištěny pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici 
samostatně.  
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
určené losem. Hlasovací lístky týchž 
politických stran, politických hnutí a koalic 
musí být ve všech volebních krajích označeny 
stejným vylosovaným číslem. Pokud některá 
politická strana, politické hnutí nebo koalice 
nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních 
krajích, zůstane v daném volebním kraji toto 
číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí 
hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit 
úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada 
hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat 
všechna čísla.  
Na hlasovacím lístku těch politických stran, 
politických hnutí a koalic, u kterých bylo při 
registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, 

zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, 
původně určené pro tohoto kandidáta, 
neobsazené.  
Příslušnost kandidáta k určité politické straně 
nebo politickému hnutí je na hlasovacím lístku 
vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené 
informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny 
otiskem razítka krajského úřadu.  
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb (5. října 2021).  
Vzorové hlasovací lístky a informace o 
případných tiskových chybách na hlasovacím 
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.  
Informace o vzdání se kandidatury nebo 
odvolání kandidáta 
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o 
případném vzdání se kandidatury nebo 
odvolání kandidáta (pokud krajský úřad 
obdržel prohlášení do 48 hodin před 
zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb 
se k hlasům odevzdaným pro takového 
kandidáta nepřihlíží.  
Prokázání totožnosti 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou 
totožnost a státní občanství České republiky  
• platným občanským průkazem,  
• platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem.  
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní 
občanství České republiky potřebným 
dokladem, nebude mu hlasování umožněno. 
Průběh hlasování 
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků.  
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S úřední obálkou a hlasovacími 
lístky se musí volič odebrat do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu 
nebude hlasování umožněno. Volič vloží do 
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úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na 
hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné 
úřední obálky, může zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů 
uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z nich dává přednost 
(udělení preferenčního hlasu).  
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný.  
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky. Volič 
hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným 
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. S voličem, 
který nemůže pro tělesnou vadu vybrat 
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku 
vložit do volební schránky. 
Hlasování na voličský průkaz  
Na voličský průkaz může volič hlasovat v 
jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát. 
Kde lze o voličský průkaz žádat 
U obecního úřadu (magistrátu, městského 
úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části 
nebo městského obvodu územně členěného 
statutárního města, úřadu městské části 
hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu 
voliče. 
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního 
seznamu voličů může požádat pouze příslušný 
zastupitelský nebo konzulární úřad. 

Co se uvádí v žádosti 
Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, 
datum narození, adresu trvalého pobytu a 
případně požadovaný způsob doručení 
voličského průkazu. 
Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný 
formulář. 
Jak a do kdy lze žádost podat 
Podáním v písemné nebo elektronické podobě 
s doručením úřadu do 1. října 2021 
• na listině opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče, nebo 
• v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky voliče. 
Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič 
se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a 
úřad o žádosti učiní úřední záznam. 
 
Kdy volič průkaz dostane 
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem voleb (23. září 2021). Předá jej 
osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s 
ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči 
zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti 
zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde 
se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se 
stačí v den voleb dostavit na tento 
zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz 
předán a následně může volič přistoupit k 
hlasování. 
 
Postup ve volební místnosti 
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 
Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku 
a sadu hlasovacích lístků. 
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský 
průkaz, rozhodne hlasovat ve "svém" 
volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž 
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu 
komise hlasování neumožní. 
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KAM S ODPADEM? 
Fyzické osoby – občané  
Směsný komunální odpad – pro likvidaci 
využijte popelnice nebo kontejnery s roční 
známkou nebo jednorázové pytle (jak známky, 
tak i pytle k zakoupení přes MěÚ /roční 
známky do 30.04./,nebo u společnosti 
Transport Trutnov, s.r.o.). Popelnice a 
kontejnery s komunálním odpadem jsou 
vyváženy každou středu spol. Transport 
Trutnov, s.r.o.  
Velkoobjemový komunální odpad (to je to, co 
patří do popelnice, ale nevejde se tam) – je 
možné odevzdat zdarma při jarním a 
podzimním svozu odpadu.  
Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - 
využívejte zdarma žluté kontejnery na tříděný 
odpad. 
Papír – využívejte zdarma modré kontejnery 
na tříděný odpad.  
Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo 
(zelené nebo bílé zvony).  
Kovy – využijte zdarma černé kontejnery 
s šedým víkem na tříděný odpad 
Biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRKO (tím je myšleno: posekaná tráva, větve, 
listí, seno, odumřelé rostliny atp.) – v období 
od dubna do konce října je tento typ odpadu 
možné zdarma odhazovat do kontejneru v 
areálu TS (za Kavkazem). Každé pondělí 
probíhají až do konce listopadu svozy vaků 
s BRKO. Vaky lze zakoupit na MěÚ za 140 Kč. 
Elektrospotřebiče – drobné elektro 
spotřebiče a použité baterie je možné 
vhazovat zdarma do E-boxu u vchodu do MěÚ, 
větší do E-domku v areálu TS (za Kavkazem). 
Použitý textil – je možné zdarma vhazovat do 
kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a do 
kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni. 
Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat při 
jarním a podzimním svozu odpadů. 

Použitý kuchyňský olej z domácností – je 
možné zdarma nalít do barelu v areálu TS (za 
Kavkazem). 
 

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo a kovy jsou 
umístěny v ulicích Lyžařská (u penzionu 
Protěž, v zimním období před penzionem 
Kamínek), Modrokamenná (u Horského 
dvora), Lesní (u Švýcarského dvora a u 
Merkuru), Krkonošská (u autobusové zastávky 
Zátiší), Lázeňská (u čp. 36), Na Sluneční stráni 
(na sídlišti) a v areálu technických služeb (u 
Kavkazu). 
 

Právnické osoby – podnikatelé a OSVČ 
Jsou povinni postupovat podle zákona o 
odpadech.  
Po podepsání smlouvy o přistoupení 
k systému nakládání s odpadem je možné 
tříděný odpad odevzdávat do nádob na 
tříděný odpad v areálu TS (za Kavkazem). 

(MV) 
 

V Janských Lázních dojde k revizi  
katastru nemovitostí 
Během letošního podzimu zahájí pracovníci 
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
Katastrálního pracoviště Trutnov, revizi údajů 
katastru nemovitostí v katastrálním 
území Janské Lázně. S cílem odstranit zjištěné 
nesoulady vyrazí pracovníci katastrálního 
pracoviště také na místní šetření do terénu. 
Šetření v terénu se předpokládá ze strany 
katastrálního úřadu v katastrálním území 
Janské Lázně na podzim roku 2021. 
Revizi katastru provádí katastrální úřad s cílem 
zajištění co největšího souladu údajů katastru 
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. 
Obsah katastru je revidován za součinnosti 
obcí, popřípadě též orgánů veřejné moci 
(zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany 
zemědělského půdního fondu, orgánů státní 
správy lesů) a za účasti přizvaných vlastníků. Je 

https://www.mudk.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=1423444&x=484&y=484&hash=490f06763b741a57f1666dfed21c8f12&ratio=1
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pravdou, že neúčast vlastníka není na 
překážku provedení revize, nicméně je obecně 
v zájmu vlastníka se v případě přizvání revize 
účastnit. Jen vlastník zná historii a může tak 
přispět k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu 
vyřešení zjištěných nesouladů. A co je 
přidanou hodnotou účasti vlastníka? Sám 
může předejít celé řadě komplikací 
souvisejících s tím, že nedodržel daňové, 
stavební, katastrální a další předpisy.  
Vlastník nemovitostí se tak může ptát: „Co je 
předmětem revize?“ Předmětem revize 
katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů 
pozemků, způsobů využití pozemků, typů 
staveb a způsobů využití staveb. Reviduje se i 
průběh hranic pozemků a oprávněnost 
evidence sousedících parcel stejného 
vlastníka.  
U staveb, které jsou předmětem evidence 
katastru nemovitostí, ale dosud nejsou 
evidovány, je nutno vyžadovat listiny 
potřebné k zápisu. Je třeba položit si otázky: 
„Měl být zápis stavby do katastru již 
ohlášen?“, „Je stavba dokončena?“, „Povolil 
stavební úřad užívání stavby?“ Obdobně u 
přístaveb, kdy se z důvodu přístavby mění 
výměry mezi zastavěnou plochou a 
sousedními pozemky.  A co v případě, že 
stavba, která je v katastru evidována, byla ve 
skutečnosti odstraněna? V takovém případě 
bude nesoulad řešen bez přítomnosti 
vlastníka. Vlastník bude pouze informován o 
provedeném výmazu stavby, případně i o 
změně parcelního čísla odstraněním stavby 
dotčeného pozemku. Ve většině případů tak 
dojde ke změně druhu pozemku ze zastavěná 
plocha a nádvoří na druh pozemku ostatní 
plocha.   
Důležitou částí revize je řešení nesouladů 
v druzích pozemků a způsobu využití 
pozemků. Je možné se s vlastníkem 
dohodnout, že část pozemku za stavbou 

nebude geometrickým plánem oddělována 
jako zahrada, ale že celý pozemek bude po 
revizi v katastru evidován jako zastavěná 
plocha a nádvoří nebo v případě, kdy 
předmětem odnětí ze zemědělského půdního 
fondu u stavby rodinného domu a stavby pro 
rodinnou rekreaci byla plocha potřebná pro 
stavbu a související zpevněné plochy, kde 
pozemek přilehlý ke stavbě měl napříště 
sloužit jako zahrada, bude celý pozemek mimo 
stavbu po revizi v katastru evidován jako 
zahrada. V extravilánu je cílem vyřešit často 
velké a trvalé změny. V řadě případů tak může 
dojít ke změně druhu pozemku ze 
zemědělského na nezemědělský a naopak. 
V katastru může být evidován pozemek 
s druhem pozemku orná půda a ve skutečnosti 
je na uvedeném pozemku parkoviště. Je 
evidována orná půda a ve skutečnosti se v 
terénu jedná o druh pozemku trvalý travní 
porost nebo o druh pozemku zahrada. I zde 
projednání s vlastníkem hraje svou 
nezanedbatelnou úlohu.  
Může dojít při revizi katastru nemovitostí ke 
sloučení pozemků? Pochopitelně ano. 
Součástí revize katastru nemovitostí je i 
sloučení parcel, které nesplňují definici 
pozemku podle § 2 katastrálního zákona. Jsou 
tak sloučeny parcely v rámci jednoho 
vlastnictví téhož druhu pozemku, kterým ve 
sloučení nebrání například zástavní právo.  
Jak se vůbec taková revize provádí? Zástupci 
katastrálního úřadu nejprve porovnáním 
katastrální mapy s ortofotomapou a 
následnou pochůzkou v terénu zjišťují 
skutečný stav, který porovnávají se stavem 
evidovaným. Následně projednávají s dalšími 
orgány veřejné moci, tj. obcemi, stavebními 
úřady, orgány ochrany zemědělského půdního 
fondu, aj., možné způsoby odstranění 
zjištěných nesouladů, a to z důvodu 
minimálního zatěžování vlastníka při získávání 
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potřebných listin. Poté se zástupci 
katastrálního úřadu snaží vlastníky s bydlištěm 
v místě konání revize osobně seznámit se 
zjištěnými nesoulady a projednat s nimi 
způsoby jejich odstranění. V případě, že se 
vlastníky zastihnout nepodaří, je zpravidla do 
jejich domovní schránky vložena pozvánka na 
projednání nesouladu s návrhem místa a času 
projednání. V případě potřeby je možné na 
uvedených kontaktech domluvit s pracovníky 
katastrálního úřadu jiný termín a místo 
projednání. Pokud vlastník není přítomen 
projednání, a ani si nedomluví jiný termín, 
nebo se jedná o vlastníka s pobytem mimo 
území s probíhající revizí, vyzve jej katastrální 
úřad k projednání písemnou pozvánkou 
zaslanou na adresu trvalého pobytu. A jak se 
zjištěné změny promítnou do katastru? Změny 
nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. 
vybrané změny druhu pozemku či odstranění 
zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší 
z moci úřední, případně na základě potvrzení 
orgánu veřejné moci. U změn vyžadujících 
doložení listiny, jako je například zápis nové 
stavby, vyzve katastrální úřad vlastníka 
k předložení těchto listin.  
Můžete se ptát: „Jak se dozvím o revizi?“ 
Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje 
příslušný katastrální úřad nejpozději 2 měsíce 
před jejím zahájením obci, na jejímž území 
bude revize katastru prováděna. Informaci o 
zahájení revize zveřejňuje příslušná obec 
způsobem v místě obvyklým.  
Pozor! V důsledku revize může dojít ke změně 
okolností rozhodných pro vyměření daně 
z nemovitostí. Takovou okolností je například 
údaj o druhu pozemku. Vlastník je pak povinen 
podle zákona o dani z nemovitostí podat 
úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31.1 
příslušného roku.  Pokud tak neučiní, vzniká 
mu povinnost zaplatit pokutu a případně také 
úrok z prodlení.  

Věřím, že společnými silami se dílo podaří. 
Vlastník splní svou povinnost a katastr bude 
jako zdroj informací odpovídat skutečnosti.  

Olga Kramářová,  
ředitelka Katastrálního úřadu pro 

Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Trutnov 

Před revizí 

 
Sloučení parcel po revizi 

 
Před revizí 
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Sloučení parcel po revizi  

 
 
V katastru evidována původní stavba 

 
Ve skutečnosti v terénu stavba nová 

 
 

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 
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i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou 
přezdívku, kterou budeme užívat.    
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 
 

 

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 ČERVENCI 2021 oslaví životní výročí: 
pan KADANÍK Jiří 
paní LUKÁŠKOVÁ Marta 
paní KRATZEROVÁ Helena 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

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

(MV) 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Závěr školního roku 2020/2021 
Blíží se konec jednoho z nejdivočejších 
školních roků, a tak mi, prosím, dovolte pár 
vět. Vzhledem k tomu, že ani minulý školní rok 
nebyl vzhledem k šířící se epidemii bez potíží, 
všichni jsme tedy napjatě očekávali, kdy 
nastane zvrat, a my se budeme muset opět 
přesunout ze školy do online prostředí, do 
kterého se ani nám ani dětem rozhodně 
nechtělo.  
Hned po Vánocích se již nesměly vrátit do lavic 
děti z 3. – 5. ročníku, a tak pokračovala výuka 
přes aplikaci Google Meet. Následně byla 1. 3. 
2021 zakázána přítomnost i mladším dětem. 
Společně jsme se tedy mohli sejít až 12. 4., kdy 
jsme jako malotřídní škola mohli začít 
vyučovat bez rotace (střídání tříd po týdnu). 
Přestože jsme se učili v respirátorech a museli 
procházet pravidelným antigenním 
testováním, jsme byli velice rádi, že se nám 
děti do lavic mohly vrátit. Umožnilo nám to 
společně prožít tři krásné měsíce závěru 
školního roku a my se snažili, abychom si je 
opravdu užili. 
A tak děti zažily několik hodin Aj ve společnosti 
„rodilého mluvčího“ Emília. 
Poslední dubnový den děti strávily pod 
dohledem čarodějnic. Pod jejich vedením také 
plnily strašidelné úkoly. 
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5. 5. si užily „vodní pokusy“ s paní PhDr. Janou 
Česákovou, Ph.D. 
21. 5. jsme navštívili Farmapark Muchomůrka, 
za což srdečně děkujeme panu Zelenkovi. 
27. 5. jsme prožili úžasné bubnovací 
dopoledne na akci „Rytmy sběrného dvora“. 
3. 6. jsme si zasportovali na Modrokamenné 
boudě. 
 

    
 

Poslední naší akcí byl 10. 6. výlet do skalního 
města Adršpach, kde jsme obdivovali nejen 
krásu nádherných skalních útvarů, ale zároveň 
jsme pomocí speciálních brýlí pozorovali 
zatmění Slunce. Všechny naše aktivity i 
s fotografiemi si můžete prohlédnout na 
našich webových stránkách 
www.zsjanskelazne.cz  v rubrice Školní 
časopis. 
Doufáme, že i když byl tento rok pro děti určitě 
jedním z nejnáročnějších, budou mít i přesto 
na co vzpomínat.  
Přeji dětem, rodičům a všem zaměstnancům 
školy co nejkrásnější léto plné pohody a 
nádherných zážitků.                                                                                          

Mgr. Zdeňka Hrnčířová                                                                          

Informace pro každého 
 

HOUPAČKY Z HOR 

Ten kdo stromy vysazuje, ošetřuje, prořezává 
a někdy i kácí, ten je opravdu dobře zná a rád 
o ně pečuje. Někdy se musí vydat do 
nejvyšších částí koruny stromu, a to už je práce 
pro opravdové profesionály. Odměnou jsou 
stromolezcům nádherné výhledy do dalekého 
okolí, kdy hledí na krajinu tak trochu z ptačí 
perspektivy. Také byste rádi čas od času 
zahodili všední dny a vydali se objevovat 
kouzlo korun stromů? Díky zkušeným 
arboristům, kteří chtějí svoji radost předávat 
dál, vznikl projekt Houpačky z hor. Pod 
korunami stromů, s výhledy do krajiny 
Krkonoš i jejich podhůří, máte možnost být 
bezstarostní jako děti a zhoupnout se na 
jedinečných ručně vyráběných houpačkách. 
A které stromy poskytly své zázemí k těmto 
radovánkám? Houpačka zavěšená na jasanu 
nad Jilemnicí je viditelná při cestě na silnici 
Valteřice – Jilemnice. Z této houpačky 
„Jasanka“ je nádherný výhled na Hrabačov a 
Štěpanice. Letitá bříza nad Víchovou poskytla 
možnost zavěšení houpačky „Břízka“. Výhled 
je z ní snad do všech světových stran. Stala se 
součástí naučné stezky Víchovská stezka za 
Kavánovými obrazy, která je ideálním výletem 
pro rodiny s dětmi. Tak trochu nevšedním 
místem pro houpačku nazvanou „Singáčka“ je 
malebné údolí Jizery. Z houpačky máte výhled 
na českou firmu Singing Rock, která věnuje 
horolezecká lana vlastní výroby na další 
Houpačky z hor. Krásný buk v Horních 
Štěpanicích stojící na okraji lesa, vás obdaruje 
báječným zhoupnutím ale i výhledy do kraje. 
Vypravit se za houpačkou „Bukovka“ můžete 
při pěším výletu z Jilemnice na Benecko. Dva 
mladé stromy javoru ve Vysokém nad Jizerou 
vytváří zázemí pro „Houpačku pro dva“. 
Krásný výhled na Kotelní jámy si vychutnáte, 

http://www.zsjanskelazne.cz/
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když se za houpačkou vypravíte po Cestě 
Havlase Pavlaty. Jírovec a lípa nad Horní 
Kalnou, které jsou chráněny osamělým 
křížem, potkáte při cestě na hřeben mezi 
Horní Kalnou a Kunčicemi nad Labem. Zde 
také zažijete nadpozemské zhoupnutí a 
jedinečné výhledy na „Houpačce u kříže mezi 
lány“. Dokonce i dvě „Houpačky v aleji“ na 
jednom místě najdete v památné dubové aleji 
ve Vrchlabí – Hartě. Stromořadí čítá 83 
nádherných dubů letních, které vytváří cestu 
k bývalému Zámečku v Hartě. Zhoupnout se 
v korunách dubu ve Vrchlabí můžete také na 
„Houpačce na rozcestí“, která je umístěna nad 
městským parkem.  
Přesnou polohu houpaček nejdete díky mapě 
na Facebookové skupině „HOUPAČKY z hor“. 

Alena Pacholíková 
Obl. Dest. sp. Krkonoše – svazek měst a obcí 

 

 
Foto: Lukáš Neklan 
 

Program kina 
 

Červenec 2021 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
 
1. čtvrtek v 19:30   ŽENA   
Výjimečný dokument, který dovolí nahlédnout 
do nitra více než 2000 žen ze všech koutů 
světa. Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
Francie  2019  104‘  tit. 

5. pondělí v 19:30   NIGHTLIFE: NA TAHU  
Komedie o barmanovi, jehož život je jeden 
nekonečný mejdan do chvíle, kdy se zamiluje 
a nečekaně se objeví jeho kamarád Renzo, 
který má v patách partu gangsterů… 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
SRN  2020  116´  dabing 
 
7. středa v 19:30 NIKDO   
V akčním thrilleru je Hutch unavený chlap 
středního věku, kterého všichni mají za 
zbabělce. Ale jedna výchovná lekce 
v autobuse spustí lavinu událostí, které jej 
prověří víc, než cokoliv dosud prožil.  
Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 
USA  2021  92´  tit. 
 
8. čtvrtek v 18:00   TOM A JERRY 
Animovaná komedie s oblíbenými 
postavičkami, ve které hon kocoura a myši 
skoro zničí nejen chystanou svatbu, ale i celý 
hotel.  Vstupné 100,- přístupný 
USA  2021  101‘  dabing 
 
12. pondělí v 19:30   MATKY  
Romantická komedie o mateřství a (nejen) 
rodinných vztazích na čtyři různé způsoby. 
Vstupné 130,- do 12 let nevhodný 
ČR  2021  95´  
 
14. středa v 19:30   NEBE   
Dokumentární film novináře Tomáše Etzlera 
přímo a nepřímo řeší některá z největších 
témat moderní Číny, je ale také příběhem o 
lásce.  Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
ČR, Čína  2020  71‘  
 
15. čtvrtek v 19:30   CRUELLA   
Komediální film sleduje vzpurné počátky 
nechvalně proslulé módní darebačky, Cruelly 
de Vil.  Vstupné 100,- do 12 let nevhodný 
USA  2021  134‘  dabing 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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19. pondělí v 19:30   UBAL A ZMIZ  
V průběhu jednoho dne, jedné šílené noci a 
v jednom městě se odehrává komedie, v níž 
jde o velké peníze a podivný kšeft s balíkem 
trávy.  Vstupné 130,- do 12 let nevhodný 
ČR  2021  99‘  
 

21. středa v 19:30   JELENICE  
Černá komedie o tom, jak to může dopadnout, 
když váš život po rozvodu dostane nečekané 
obrátky. Francie  2021  77‘  tit. 
Vstupné 110,- do 15 let nepřístupný 
 

22. čtvrtek v 18:00    DIVOKÝ SPIRIT   
Animovaná dobrodružná pohádka o holce 
jménem Lucky, která hledala tak dlouho 
spřízněnou duši, až našla koně. USA  2021  89‘  
dabing, přístupný 
Vstupné 120,-  děti do 15 let 100,-  
 

26. pondělí v 19:30   MSTITEL         
Nekorektní filmová komedie s vysokou 
hladinou podvratnosti a alkoholu. „Když 
nemůžeš, tak přilej“, říká motto filmu, v němž 
se zkrachovalý herec rozhodne propít až 
k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku, něco 
k pití a tlačítko START. ČR  2021  93‘ 
Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 
 

28. středa v 19:30   BLACK WIDOW   
Akční dobrodružný sci-fi film, v němž byla 
odhalena téměř zapomenutá minulost svůdné 
mladé vdovy, která se proto musí vydat napříč 
celým světem, pronásledována neúprosným 
zabijákem. USA  2021  134‘  tit. 
Vstupné 120,- do 12 let nevhodný 
 

29. čtvrtek v 18:00  MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA 
V dobrodružném rodinném filmu tráví děti ze 
skautského oddílu své letní prázdniny na 
místě, které je ukryto v horách romantické 
lesní oblasti.  Vstupné 120,- přístupný 
ČR  2021  80‘  

Pozvánky 
 

PROMENÁDNÍ KONCERTY - léto 2021 
Koncerty se budou konat každou neděli vždy 
od 14°° do 16°° hod. na podiu před 
Kolonádou (v případě nepříznivého počasí uvnitř) 
 

ČERVENEC 
  4. 7. PODZVIČINKA – Bílá Třemešná  
11. 7. GREPY – Janské Lázně  
18. 7. BIG BAND DVORSKÝ – Dvůr Králové 
nad Labem 
25. 7. DECHOVÝ ORCHESTR VČE – Hradec 
Králové 
 

SRPEN 
  1. 8. RELAX BAND – Hronov 
  8. 8. TÁBORANKA – Košťálov 
14. 8. – běh do vrchu HF BAND - Úpice 
15. 8. – běh do vrchu ÚPICKÁ DECHOVKA  
22. 8. ART JAZZ BAND – Hradec Králové 
29. 8. KRAKONOŠKA – Trutnov 
 

Promenádní koncerty jsou bez vstupného.  
Změna programu vyhrazena.  
Pořádá Město Janské Lázně 
 

 
 
 
 

 
 

 
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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JANSKOLÁZEŇSKÁ KOLONÁDA NA HUDEBN Í  VLNĚ 
 

       

 

ČERVENEC 
  

PROMENÁDN Í  KONCERTY  

červenec –  srpen 2 0 2 1  Janské Lázně,  náměst í 

Každou letní nedě li od 1 4  do 1 6  hod. se konají pravidelné hudební produkce na 

venkovním podiu před Kolonádou (v případě nepříznivého počasí uvnitř). Promenádní 

koncerty jsou bez vstupného. 

Pořadatel: Město Janské Lázně, tel. 499 875 121, kino@janske-lazne.cz, www.janske-

lazne.cz 

ČERVENEC 

  4 .  7 . PODZVI ČI N KA – Bílá Třemešná  

1 1 . 7 . GREPY – Janské Lázně  

1 8 . 7 . BI G BAND DVORSKÝ  – Dvůr Králové nad Labem 

2 5 . 7 . DECHOVÝ  ORCHESTR VČE – Hradec Králové 

 

V Í KEND S PROSECCEM  

1 0 . –  1 1 .  července 2 0 2 1  Janské Lázně,   

cent rum  města před Kolonádou v 10: 00 –  18: 00 h 

Veselá akce spojená s ochutnávkami: Prosecco, italské potraviny, moravští vinaři, hudba, 

řemeslné a farmářské trhy, tvořivé dílny 

1 0 . 7 . ve  1 4 :3 0  hod. kapela MOVE BREAKERS 

1 0 . 7 . v  1 8 :3 0  hod.  česko - italská zpěvačka GI ULI A CATANI  

1 1 . 7 . ve 1 4  hod. kapela GREPY – Janské Lázně  

Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. ve spolupráci s Městem Janské Lázně 

tel. 499 860 116, korytarovai@janskelazne.com, www.janskelazne.com 

 

I RSKÝ V Í KEND  

1 7 . -  1 8 . července 2 0 2 1  Janské Lázně,   

cent rum  města před Kolonádou v 10: 00 –  18: 00 h 

Roztančená  akce na kolonádě, irské nápoje, káva, řemeslné trhy, kreativní dílny pro děti 

1 7 . 7 . ve  1 4 :3 0  hod. irská kapela  

1 8 . 7 .  ve  1 4  hod.  BI G BAND DVORSKÝ  – Dvůr Králové nad Labem 

Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. ve spolupráci s Městem Janské 

Lázně; tel. 499 860 116, korytarovai@janskelazne.com, www.janskelazne.com 

 

V Í KEND S PI VEM  

3 1 . července  –  1 . srpna  2 0 2 1  Janské Lázně,   

cent rum  města před Kolonádou v 10: 00 –  18: 00 h 

Prezentace místních piv z malých pivovarů, farmářský trh, grilované dobroty, řemeslný 

trh 

3 1 . 7 . ve  1 4 :3 0  hod. kapela 

  1 .  8 . ve 1 4  hod. RELAX BAND  – Hronov 

Pořadatel: Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p. ve spolupráci s Městem Janské 

Lázně; tel. 499 860 116, korytarovai@janskelazne.com, www.janskelazne.com 

 

 

 
Projekt „Janskolázeňská Kolonáda na hudební vlně“ je realizován  
za finanční podpory Královehradeckého kraje  
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