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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
prázdniny končí, tak jen pár informací 
z městského úřadu. 
Nejdříve o stále pokračující akci kanalizace 
Duncan - dnešním dnem (1.9.2021) snad 
skončí situace, kdy se obyvatelé této oblasti 
Janských Lázní nedostanou svými vozy 
k vlastním nemovitostem. Samozřejmě, že 
rekonstrukce komunikace bude pokračovat a 
já doufám, že do konce listopadu bude vše 
hotové i s novým povrchem.  
Další věc, které bych se chtěl dotknout, jsou 
odpady. Myslím, že místní, trvale žijící 
obyvatelé jsou již dost poučeni a informováni 
jak je velmi důležité správně a poctivě třídit 
všechny komodity (plast, papír, sklo a kov). Na 
kov jsou na svozových místech umístěny nové 
kontejnery. 
Chtěl bych upozornit místní podnikatele, aby 
odpady řešili buď smlouvou s Městem JL, 
nebo likvidaci odpadu vyřešili přímo s 
firmou Transport Trutnov. Podnikatelé 
nesmějí dávat tříděný odpad do přistavených 
kontejnerů po městě! 
Skončily prázdniny, a tak přeji všem školákům 
i učitelům v naší krásné škole i školce hezké a 
klidné vyučování a celému učitelskému sboru 
pevné nervy. Děkuji za vřelé přivítání školáků 
a hlavně prvňáčků.  
Přeji všem krásný a klidný konec léta. 

Petr Hřebačka, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
4. srpna 2021 
Rada města schválila: 

 zveřejnění záměru města směnit části 
pozemků p.p.č. 22/2, 312/1, 16/5, 312/2 a 

315/1 o výměře 137 m² v k.ú. J.L. za části 
pozemků p.p.č. 16/1, 366, 16/6 a st.p.č. 
48/2 v k.ú. J.L. o výměře 143 m² 

 provedení akce „Kabeláž VO v Obchodní a 
Lesní ulici“ za cenu 123.706 Kč bez DPH 
společností Tlachač s.r.o., IČO 03505847 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 využitím chodníku na pozemku p.p.č. 

172/1 v k.ú. Č.H. pro potřeby zřízení 5 
parkovacích míst pro období 11.12.2021 do 
20.03.2022 (mimo 22.00 – 8.00) pro využití 
„Parkovací služby areálu“ 

Rada města vzala na vědomí: 

 žádost o opravu veřejného osvětlení podél 
pěšiny od hotelu Zátiší s tím, že se nejedná 
o chodník, stav VO byl zkontrolován a není 
nebezpečný, sloupy i přesto budou 
odstraněny; rada města konstatuje, že není 
však v silách obce osvětlovat pěšiny 

 nabídku na umístění 2 ks solárních lamp 
EnSole Hexagon od společnosti ENSTORE 
spol. s r.o., kterou však nevyužije 

Rada města zamítla: 

 nabídku na zakoupení komunálního vozidla 
CITY II s elektronickým pohonem 

Rada města pověřila starostu města: 

 k jednání s Českou poštou s.p. o koupi 
budovy pošty a s bankou o možnostech 
financování 

Rada města nesouhlasila: 

 s navrženým umístěním kioskové 
trafostanice na p.p.č. 103/3 v k.ú. J.L. a 
doporučuje žadateli předložit jiné varianty 
řešení 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
25. srpna 2021 



 

3 

 

Rada města revokovala: 

 usnesení č. R 611/59/21 ze dne 04.08.2021 
a schválila zveřejnění záměru města směnit 
části pozemků p.p.č. 22/2, 312/1, 16/5, 
312/2 a 315/1 v k.ú. J.L. o celkové výměře 
145 m² za části pozemků p.p.č. 16/1, 366, 
16/6 a st.p.č. 48/2 v k.ú. J.L. o celkové o 
výměře 150 m² dle GP č. 539-298/2021 

Rada města souhlasila: 
• s vyřazením J.V. na jeho žádost ze seznamu 

zájemců o pozemek na stavbu rodinného 
domu 

Rada města vzala na vědomí: 

  informace k možné koupi a financování 
budovy pošty 

Rada města zamítla: 

 žádost o pronájem místa (cca 20 m²) na 
mobilní gastro zařízení z důvodu, že k 
umístění nemá vhodný pozemek 

(MV) 
 

POZVÁNKA 

na 16. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 20. září 2021 
od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

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 
zastupitelstva města budou podatelé písemně 
informováni. 
 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Odbor Regionálního rozvoje, grantů a dotací 
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje 
připravuje podklady k vyhlášení nové výzvy na 
kotlíkové dotace, která bude vyhlášena 
začátkem roku 2022. Tato výzva bude pro 
zájemce o kotlíkovou dotaci, kteří splní nové 
podmínky určené pro programové období 
2021+.  
Nově je plánována podpora žadatelům 
paušální částkou na jednotlivé typy zdrojů 
vytápění, které budou schopny pokrýt až 95 % 
nákladů na průměrný zdroj. 
Zvolený způsob financování bude maximálně 
vstřícný vůči nízkopříjmovým žadatelům.  
Podpora výměny starých kotlů bude opět 
zaměřena pro kotle na pevná paliva s ručním 
přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší 
emisní třídy. Nové pořizované zdroje budou 
tepelná čerpadla, kotle na biomasu s 
automatickým nebo manuálním přikládáním a 
plynové kondenzační kotle. 
Vlastníci určených typů nemovitostí budou 
mít možnost požádat o dotaci na výměnu 
nevyhovujícího zdroje vytápění pouze do 
konce srpna 2022. Od září 2022 by kotle 
nesplňující minimálně III. emisní třídu neměly 
být vůbec používány, nebudou tedy již 
přijímány ani žádosti o dotaci na jejich 
výměnu!  
Podrobnější informace mohou zájemci o 
dotaci získat na webových stránkách kraje v 
sekci Kotlíkové dotace https://www.kr-
kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1
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89. Video s informacemi je ke shlédnutí zde 
Kotlíkové dotace 2022+ - YouTube, nezávazný 
dotazník k vyplnění, včetně návodu k jeho 
vyplnění https://youtu.be/is99bBS6VoQ.  
Veškeré, zatím dostupné informace lze získat 
také na infolince 722 960 675, v provozní dobu 
v 8 - 16 hod nebo na e-mailu:  
kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz.  
 

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) 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV 
Odbor rozvoje města oddělení 
územního plánování 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
kterou se oznamuje projednání návrhu 
„Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Janské Lázně” 
Městský úřad v Trutnově (dále jen 
„pořizovatel”), jako úřad územního plánování 
příslušný podle ustanovení S 6, odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

oznamuje 
v souladu s S 55 odst. 1), S 47 odst. 2) a 3) 
zákona č. 183/2006 Sb. „o územním plánování 
a stavebním řádu (Stavební zákon)" vystavení 
návrhu „Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Janské Lázně". 
Návrh „Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Janské Lázně” je vystaven k veřejnému 

nahlédnutí v kanceláři č. dv. 415 Městského 
úřadu v Trutnově - odboru rozvoje, Slovanské 
nám. 165, Trutnov 541 16 a na Městském 
úřadě v Janských Lázních, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské 
Lázně ve dnech od 16. srpna 2021 do 20. září 
2021. 
Doporučujeme k nahlédnutí využít úřední dny 
tj. Po, St od 8.00 hod. do 17.00 hod. 
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu 
Janské Lázně je též zveřejněn na internetové 
adrese Města Trutnova: 
http://upd.trutnov.cz/uod/ianské-lazně/ve 
složce pořizovaná ÚPD. 
Po dobu vystavení může každý uplatnit své 
připomínky. 
Připomínky se uplatňují písemně na adresu: 
Městský úřad Trutnov Odbor rozvoje města 
oddělení územního plánování Slovanské nám. 
165 541 16 Trutnov nebo elektronicky do 
datové schránky ID: 3acbs2c. 
K později uplatněným připomínkám se 
nepřihlíží. 

Ing. David Jelínek v.r., vedoucí odboru 
 

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. 



 

5 

 

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. 

 

Oznámení 
 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
Starosta města Janské Lázně podle § 15 odst. 
1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje: 
1. Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR se uskuteční 
v pátek dne 8. října 2021  
od 14.00 hodin do 22.00 hodin  
a v sobotu dne 9. října 2021  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb do Poslanecké 
sněmovny ve volebním okrsku č. 1 Janské 
Lázně je pro voliče v tomto volebním 
okrsku místnost pro hlasování v předsálí 
městského kina Vlast, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně. Volební místnost 
má bezbariérový přístup. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným občanským, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky nebo cestovním 
průkazem. 

4. Každému voliči s trvalým pobytem budou 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky, včetně informací pro 
uplatnění volebního práva. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.  

Petr Hřebačka v.r., starosta města  
 

Informace pro každého 
 

Změna hodin pro veřejnost  
ČESKÉ POŠTY Janské Lázně 
 

od 01.10.2021 
Pondělí 11.00 – 12.00 13.00 – 16.30 
Úterý    8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Středa 11.00 – 12.00 13.00 – 16.30 
Čtvrtek   8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Pátek    8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Sobota Zavřeno            Neděle Zavřeno 
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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 ZÁŘÍ 2021 oslavují: 

paní KONDEROVÁ Marie 
a paní HESKOVÁ Jitka 

Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 
 

Klub důchodců zahajuje dne 8. 9. 2021 od 14 
hod. pravidelná setkání každou středu v klubu 
důchodců v čp. 15 (Zdena).  
Zájemci o vstup do bazénu z řad důchodců 
trvale bydlících v Janských Lázních se mohou 
přihlásit v klubovně. Případné bližší informace 
podá p. Hainiš, tel. 736147628. 
 

Program kina 
 

Září 2021 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
 
1. středa v 19.00  OKUPACE 
Černá komedie se odehrává jedné noci v 
zakouřeném baru, kde ospalý večírek herců po 
představení naruší namol opilý ruský 
důstojník. Atmosféra houstne a hra se mění v 
past, hrdinové ve zbabělce a zbabělci 
v hrdiny. Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
ČR  2021  98‘ 
 
2. čtvrtek v 18.00  SPÍCÍ MĚSTO 
Napínavé dobrodružství ukazuje, co vše se 
může stát, když zavládne chaos a děti jsou 
nuceny čelit nástrahám světa dospělých na 
vlastní pěst.  Vstupné 120,-  přístupný 
ČR  2021  94‘ 

 
6. pondělí v 19.00  VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE 

Sci-fi thriller se odehrává v roce 2063, kdy ze 
Země sužované nemocemi a suchem 
odstartuje raketa se speciální misí.  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2021  108‘  tit. 
 
8. středa v 19.00  ZÁTOPEK 
Výpravný film věnovaný nejen sportovnímu, 
ale i životnímu příběhu jednoho z největších 
světových atletů všech dob. Příběh o 
vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba 
především velké srdce. ČR, SR  2021  130‘ 
Vstupné 130,-  přístupný 
 
9. čtvrtek v 19.00  RESPECT 
Výjimečný příběh životní cesty legendární 
hudební hvězdy Arethy Franklin, která svůj 
hlas musela prosadit v nesnadných 60. letech 
minulého století.  USA  2021  145‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
 
13. pondělí v 19.00  REMINISCENCE 
Ve vzrušujícím thrilleru pomáhá Nick 
Bannister svým klientům odemknout ztracené 
vzpomínky a vést je napříč světem minulosti. 
Kam až je člověk ochoten zajít kvůli těm, které 
miluje?  Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
USA  2021  116‘  tit. 
 
15. středa v 19.00  VEČÍREK 
Komedie z večírku bývalých spolužáků, během 
kterého se ukáže, že mluvit o skutečných 
pocitech je mnohem složitější, než se zdá. 
Vstupné 110,-  přístupný 
ČR  2020  90‘ 
 
16. čtvrtek v 18.00   
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU 
Tlapková patrola v animované komedii, to jsou 
psí záchranáři, kteří umějí létat s letadlem, 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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hasit požáry, strážit zákon a dělat spoustu 
dalších užitečných věcí. USA  2021  88‘  dabing 
Vstupné 120,-  děti do 15 let 100,-  přístupný 
 
20. pondělí v 19.00  ZELENÝ RYTÍŘ 
Epický středověký příběh z doby, kdy čest byla 
nadevše a odvaha dělala krále. Chrabrý, ale 
svéhlavý rytíř kulatého stolu, Sir Gawain, se 
vydává na troufalou cestu. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
USA, Irsko  2021  130‘  tit. 
 
22. středa v 19.00  JEDINĚ TEREZA 
Romantická komedie je příběhem lásky, která 
se ocitla v nejkritičtějším bodě. Co udělá 
zamilovaný člověk, aby ji zachránil? 
Vstupné 130,-  přístupný  ČR  2021  102‘ 
 
23. čtvrtek v 19.00  SHANG-CHI A LEGENDA O 
DESETI PRSTENECH 
Akční dobrodružný fantasy film, v němž je 
hlavní postavou superhrdina Schang-hi, který 
je konfrontován se svojí minulostí…  
Vstupné 130,-  děti do 15 let 100,-  přístupný 
USA  2021  101‘  dabing 
 
27. pondělí v 19.00  CESTA DOMŮ 
Komedie, ve které tvůrci chtějí vzdát hold 
životu na vsi, tradicím a soužití s přírodou, je 
poslední částí volné trilogie.  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2021  92‘ 
 
29. středa v 19.00  AFTER: TAJEMSTVÍ 
Třetí díl romantického, filmového a knižního 
fenoménu přinese pro osudovou lásku Tessy a 
Hardina zatím největší zkoušku.  
Vstupné 130,-   do 12 let nevhodný 
USA  2021  83‘  tit. 
 
30. čtvrtek v 18.00  DRAČÍ ZEMĚ 

Animovaný dobrodružný příběh mladého 
stříbrného draka Plamínka, který chce 
v nelehké době poznávat svět a zažívat 
dobrodružství.  Vstupné 100,-   přístupný 
Mauricius  2020  92‘  dabing 
 

Informace pro každého 
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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 
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E.Hronešová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 
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Pozvánky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULINÁŘSKÝ DEN  
28. září 2021 náměstí v 10 – 18 hod.  
Celodenní akce plná lákavých dobrot. Vaření v 
přímém přenosu. Ve stáncích na kolonádě 
můžete ochutnat z kuchařského umění 
místních restaurací, najdete stánky s 
regionálními potravinami a výrobky od 
místních farmářů. Hudební doprovod.  

 
 
Na akci 40 let Dětské léčebny Vesna vystoupí: 
 

Dominika Elischerová alias 
Mína je mladou youtuberkou 
a především muserkou, která 
stála na počátku tohoto 
aktuálního dětského 
fenoménu. Narodila se v 
roce 2002. V šesti letech jí ovšem lékaři diagnostikovali 
leukémii. Do té doby živelná Dominika byla najednou 
neustále unavená a kvůli svému boji musela i v tomto 
mladém věku absolvovat chemoterapie, odběry vzorků 
mozkomíšního moku či kostní dřeně. Boj s nebezpečnou 
nemocí naštěstí v roce 2009 vyhrála a začala žít opravdu 
naplno. Snaží se prosadit jako herečka a zejména jako 
zpěvačka, díky čemuž se stala v roce 2018 internetovou 
hvězdou.  
 

Zpěvák, textař a kytarista 
Thom Artway se řadí do 
generace písničkářů, kteří 
vyrůstali s kytarou v ruce na 
ulicích světových měst. Ve své 
tvorbě dokonale propojuje 

moderní zvuk s klasickým písničkářstvím. Za debutové 
album Hedgehog získal Thom hned dvě Ceny Anděl 2016 
České hudební akademie, a to v kategoriích Zpěvák roku a 
Objev roku. Patří k nejuznávanějším mladým muzikantům 
české hudební scény. 


