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Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
1. července 2021 
Rada města schválila: 

 aktualizaci seznamu a vyřazení zájemců o 
stavební pozemek, kteří k 01.07.2021 již 
nesplňují podmínky stanovené pro zařazení 
a ponechání v seznamu zájemců  

 poskytnutí peněžitého daru čtyřem 
postiženým obcím tornádem dne 
24.06.2021 na jižní Moravě po 10.000 Kč 
(obce Hrušky, Moravská Nová ves, 
Mikulčice a Lužice) na odstranění škod po 
živelné pohromě  

 rozšíření projektu „Zateplení čp. 273“ o 
rekuperaci administrativní části a kina – 
celková cena dle výkonového a 
honorářového řádu ČKAIT je 175.000 Kč bez 
DPH, výjimku dle ustanovení článku 9 
písmena (2) Vnitřní směrnice č. 1/2017, o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(nedostatečný počet dodavatelů na trhu, 
naléhavost řešení), dodavatel JANSA 
PROJEKT s.r.o., IČO 27539679, termín září 
2021 

 provedení „Oplocení zahrady MŠ“ za cenu 
200.000 Kč včetně DPH společností Tlachač 
s.r.o., IČO 03505847 s termínem do konce 
roku 2021 a výjimku dle ustanovení článku 
9 písmena (2) Vnitřní směrnice č. 1/2017, o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z důvodu nedostatečného počtu 
dodavatelů na trhu 

Rada města souhlasila: 
• s napojením a zpevněním příjezdové cesty 

na p.p.č. 77 v k.ú. Č.H. v souvislosti se 
stavbou „NOVOSTAVBA REKREAČNÍHO 
OBJEKTU NA PARCELE P.Č.ST. 14 K.Ú. Č.H.“ 
s tím, že bude provedena jako štěrková v šíři 
3 m na náklady investora 

Rada města vzala na vědomí: 

  informaci investora týkající se stavby 
„Přestavba hotelu Arnika“ 

 oznámení společnost MEGA PLUS s.r.o. jako 
nájemce pozemku p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H. o 
provedení opravy a  úpravy přístupové 
cesty (chodníku) k dolní stanici kabinové 
lanové dráhy 

 žádost o opravu a údržbu pěšiny od hotelu 
Zátiší s tím, že bude prověřen stav 
veřejného osvětlení a v případě nebezpečí 
bude odstraněno; v plánu města není 
oprava této pěšiny prioritní; dojde k 
posekání trávy podél pěšiny 

Rada města revokovala: 

 usnesení č. R 433/40/20 ze dne 09.09.2020 
a schválila pronájem části pozemku p.p.č. 
275/4 v k.ú. Černá Hora v Krkonoších o 
výměře 68 m² společnosti PRAHA 10 – 
Rekreace, a.s. za cenu 15.300 Kč za rok na 
dobu neurčitou s každoročním nárůstem o 
míru inflace za účelem údržby pozemku 

 (MV) 
 

TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ  
o změnu č. 3 Územního plánu  
Janské Lázně 
Lhůtu pro podávání žádostí o změnu č. 3 
Územního plánu Janské Lázně stanovilo 
Zastupitelstvo města Janské Lázně do 
31.12.2021. Žádosti podané po tomto datu 
budou zařazeny do podkladů změn 
následujících. 
Žádosti o změnu je třeba podat písemně na 
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně se všemi 
náležitostmi v souladu se stavebním zákonem. 
Následně budou žádosti předány pořizovateli 
územního plánu, který po vyhodnocení 
předloží doporučení a zprávu Zastupitelstvu 
města Janské Lázně, které rozhodne o 
případném zpracování změny. O rozhodnutí 
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zastupitelstva města budou podatelé písemně 
informováni. 
 

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) 
 

Oznámení 
 

O VYHLÁŠENÍ REVIZE KATASTRU 
NEMOVITOSTÍ 
Obec Janské Lázně podle ustanovení § 38 
odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální zákon) 

oznamuje 

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro 
Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Trutnov (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-
8/2021-610, že v katastrálním území Janské 
Lázně obce Janské Lázně bude zahájena 

revize katastru nemovitostí, 

která potrvá od 22.9.2021 přibližně do 
30.9.2022. 

Během revize katastru nemovitostí budou 
zaměstnanci katastrálního úřadu revidovat 
soulad údajů katastru se skutečným stavem v 
terénu. Účast vlastníků a jiných oprávněných 
není při revizi katastru nezbytná. V případě 
zjištěného nesouladu mezi stavem 
evidovaným v katastru a stavem v terénu 
budou vlastníci zváni k jeho projednání se 
zástupcem katastrálního úřadu. 

V této souvislosti upozorňujeme vlastníky 
nemovitostí na jejich povinnosti, vyplývající z 
ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, 
zejména povinnost  
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu 

jednání nebo na toto jednání vyslat svého 
zástupce,  

b) ohlásit katastrálním úřadu změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí, a to 
do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit 
listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se 
o listiny, které předkládají příslušné státní 
orgány přímo k zápisu do katastru 
nemovitostí,  

c) na vyzvánění předložit ve stanovené lhůtě 
příslušné listiny pro zápis do katastru. 

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na 
výzvu katastrálního úřadu potřebnou 
součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří 
odstranit do ukončení revize, bude informace 
o tomto nesouladu zveřejněna na 
internetových stránkách Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního 
prostřednictvím aplikace Nahlížení do 
katastru nemovitostí. 

 

Informace pro každého 
 

Z dopisu hejtmana KHK 
Ačkoliv se naše životy pomalu vrací k normálu, 
pandemie covid-19 ještě není za námi. J jejímu 
zvládnutí je potřeba proočkovat co největší 
část populace a zamezit dalšímu hromadnému 
šíření mutací této zákeřné nemoci. 
Očkovací místa zřízena Královéhradeckým 
krajem dobře zvládla počáteční nápor zájemců 
očkování, v nadcházejících týdnech se ale 
budeme potýkat s opačným problémem: 
navzdory fungujícím dodávkám vakcíny ubývá 
zájemců o očkování. 
Abychom zabránili opakování jarního scénáře 
v našich nemocnicích, je nutné informovat o 
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možnostech očkování co největší část 
nerozhodnuté veřejnosti. 
 

 
 

 

Aktuální počty čekajících zájemců a 
uvolněných termínů na očkovacích místech 
Královéhradeckého kraje k 1. 7. 2021 
 

Očkovací místo Počet 
čekajících 

Počet  
uvolněných  
termínů za  
poslední 
týden 

EDUMED Jaroměř 7 1245 

Fakultní nemocnice 
Hradec  
Králové 

3630 3690 

Levitovo centrum 
Hořice 

63 368 

Městská nemocnice 
Dvůr Králové n. L. 

88 574 

Nemocnice Broumov 22 163 

Nemocnice Rychnov n. 
Kn. 

450 842 

Nemocnice Vrchlabí 41 192 

ON Jičín 814 0 

ON Náchod 61 989 

ON Trutnov 679 553 

 

Aktuální data najdete na 
https://ockoreport.uzis.cz/ 

Pojďte s námi do Pohádkových 
Krkonoš 

V kouzelné krajině Krkonošského národního 
parku zažijete pohádkové výlety na místa, 
která jste možná ještě nenavštívili. A to díky 
razítkovací hře Pohádkové Krkonoše. Strávíte 
báječný čas se svými dětmi, objevíte jedinečná 
místa našich nejvyšších hor a protáhnete své 
tělo na čerstvém horském vzduchu. Tak hurá 
za Pohádkami v Krkonoších! 
Razítkovací hru můžete v letošním roce hrát 
od července do konce října. Čeká na vás 
spoustu novinek a skvělých soutěží. Stačí si jen 
v nejbližším informačním centru nebo na 
jednom z razítkovacích míst zakoupit novou 
brožurku Pohádkové Krkonoše – razítkovací 
hra a hurá na cestu. Díky tipům na výlety se 
vypravíte až do 30 razítkovacích míst, kde 
získáte speciální razítka do brožurky. A jaké 
odměny na vás čekají na každém razítkovacím 
místě? Za 3 nasbíraná razítka získáte 
krkonošské omalovánky nebo pexeso, za 5 
razítek perličkovou ozdobu od firmy Rautis a 
za 10 razítek ZDRAVOU LAHEV – skvělého 
parťáka na další dobrodružství. Záleží jen na 
vás a vašich dětech, jak moc pilní budete a 
kolik míst navštívíte. Pokud však v letošním 
roce nestihnete nasbírat dostatečný počet 
razítek pro vytouženou odměnu, nevadí. 
Brožurku si uschovejte a pokračujte ve sbírání 
příští rok. 
Zapojit se také můžete do speciálních soutěží. 
Pokud se vám podaří do konce října nasbírat 
10 razítek, budete s rodinou zařazeni do 
soutěže o dva vouchery v hodnotě 3.333 Kč na 
služby Resortu sv. František ve Špindlerově 
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Mlýně. A během srpna mají děti možnost 
soutěžit o voucher na dvoudenní rodinný 
pobyt na Labské boudě. Sledujte stránky 
www.pohadkove.krkonose.eu a Facebook 
Krkonose.eu, kde zjistíte více o soutěžích, 
podrobná pravidla razítkovací hry nebo 
informace o razítkovacích místech. 
TIP: Užili jste si dovolenou v Krkonoších 
naplno, nachodili desítky kilometrů, zažili jste 
dny plné zábavy s kamarády, navštívili jste 
pohádková místa a získali tak vytouženou 
ZDRAVOU LAHEV? To je báječné! Podívejte se 
na stránky eshop.zdravalahev.cz a vyberte si 
k ní speciální svačinový box ZDRAVÁ SVÁČA. 
Zaručeně se bude hodit na další pohádkové 
výlety v Krkonoších. 

oblastní destinační společnost Krkonoše – 
svazek měst a obcí, Alena Pacholíková 

 

Program kina 
 

SRPEN 2021 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
 

POZOR ZMĚNA ZAČÁTKŮ VEČERNÍCH 
PŘEDSTAVENÍ - od 19.00 hod. 
 

2. pondělí v 19.00  VYŠEHRAD: Seryjál 
V komediálním příběhu tvůrci spojili epizody 
původního internetového seriálu a přidali nové 
scény z připravovaného filmu jako malou 
ochutnávku. ČR  2021  83‘ 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
 
3. úterý v 19.00  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.  
ČR  2021  99‘. Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 
4. středa v 19.00  CHYBY 
Romance mapující vztah dvou zamilovaných, ve 
které ale náhodné setkání s minulostí nečekaně 

odstartuje sérii událostí, která obrátí životy obou 
dotyčných naruby.  ČR, SR  2021 99‘ 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
 
5. čtvrtek v 18.00  CHLUPÁČCI 
Animované dobrodružství Pupí a Edy, 
roztomilých, chlupatých zvířátek ve tvaru donutu, 
které čeká největší dobrodružství jejich života.  
USA  2021 84‘  dabing. Vstupné 100,-  přístupný 
 
9. pondělí v 19.00  ČAS 
Luxusní hotel v tropickém ráji a hoteliérův tip na 
tajnou pláž coby potřebná špetka dobrodružství. 
Hororový příběh z místa, kde čas běží mnohem 
rychleji, než je obvyklé. USA  2021 110‘  tit 
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
  
11. středa v 19.00  BOŽE, TY SEŠ HAJZL 
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá 
tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a 
čekat na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho 
plánovaného života vměstnáte do těch 
posledních dní? SRN, Belgie  2020  98‘  dabing  
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
 
12. čtvrtek v 19.00  GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL 
LIDI ŽÍT     ČR  2020  92‘ 
Rodinný film je příběhem psí pravdy, lásky a 
naděje. Je o světě viděném očima toulavého psa, 
o tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro 
ně důležitý.  Vstupné 120,-  přístupný 
 
16. pondělí v 19.00  ROZHNĚVANÝ MUŽ 
Za maskou chladného a nepřístupného samotáře 
se schovává někdo, kdo má pár nehezkých 
tajemství. Akční krimifilm s hvězdným obsazením. 
USA, UK  2021  119‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
 
18. středa v 19.00 PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A 
KAREL    ČR  2020  115‘ 
Komedie podle stejnojmenného knižního hitu o 
čtyřech kamarádech ve středním věku, kteří si na 
večírku přiznají, že nežijí tak, jak si vlastně 
představovali.  Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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19. čtvrtek v 18.00  CROODSOVI: NOVÝ VĚK 
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! 
V pokračování úspěšné animované komedie 
Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to 
fakt nemají jednoduché. USA 2020  95‘  dabing  
Vstupné 120,-  děti do 15 let 100,-  přístupný 
 
23.pondělí v 19.00  ZABIJÁKOVA ŽENA A 
BODYGUARD   USA  2020  99‘  tit. 
Osobní strážce Michael Bryce v akční komedii 
vyrazí na prázdniny u moře. Ovšem během vteřiny 
se ocitne uprostřed divoké přestřelky, které 
vévodí manželka jeho nedávného chráněnce.  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 

25 středa v 19.00  SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ 
VELKÁ AKCE     ČR  2021 103‘ 
Komedie o dvou kamarádech a zároveň 
youtuberech, kteří si potřebují napravit 
youtuberskou pověst a vymyslí společný plán na 
„poslední velkou akci“. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 

26. čtvrtek v 19.00  EXPEDICE: DŽUNGLE 
Akční komedie je dobrodružnou výpravou do 
amazonské džungle, ve které se představí 
charismatický kapitán lodi a odvážná 
průzkumnice na své misi. USA  2021 127‘ dabing 
Vstupné 110,-  přístupný 
 

30. pondělí v 19.00  DENÍČEK MODERNÍHO 
FOTRA ČR 2021 97‘  
Nová česká komedie podle stejnojmenného 
knižního bestselleru o novopečeném otci, který 
dobrovolně převezme péči o novorozence.  
Vstupné 130,-  přístupný 
 

 
 
 
 
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. 

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 SRPNU 2021 oslavují: 
paní RADOVÁ Jaroslava a pan HLADÍK Petr. 
 
Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Informace pro každého 
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Pozvánky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslava 40 let dětské léčebny Vesna 
 

 

17.9.2021 - informace: www.janskelazne.com 
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