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24. 9. 2021 se čtvrťáci a páťáci naší základní školy proškolili 

v Dopravní výchově ve Středisku volného času v Trutnově.  
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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
přináším Vám pár informací z radnice. 
Dokončuje se akce „kanalizace na Duncanu“, 
která se neobešla bez problému, ale myslím si, 
že jsme to zvládli, výsledek stojí za to a nová 
komunikace bude všem sloužit, jak má. Tímto 
bych chtěl poděkovat nejen zhotoviteli, ale i 
místním obyvatelům za velkou trpělivost.  
Dalším projektem jsou veřejné toalety 
s čekárnou u autobusové zastávky Kolonáda. 
Stavební práce jsou v plném proudu a na jaře 
se snad už konečně dočkáme dlouho 
chybějících veřejných toalet s důstojnou 
čekárnou na autobusy. 
Prázdniny skončily a teď máme chvilku se 
připravit na zimní sezonu. Doufám, že letošní 
sezona bude příznivější než ta minulá. Případy 
covidu znovu přibývají, ale snad se nám všem 
podaří tuto situaci ukočírovat. Buďme 
přiměřeně opatrní a ohleduplní, ať máme 
klidnou zimu. 
Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je změna 
zákona o nakládání s odpady. Na základě 
tohoto zákona Město Janské Lázně připravuje 
obecně závaznou vyhlášku o nakládání 
s odpadem občanů i podnikatelů. Sledujte 
prosím informační kanály Města, kde Vás 
budeme o změnách, které nás všechny 
neminou, informovat.  
Přeji krásný a klidný podzimní čas.    
Petr Hřebačka, starosta J. Lázní    
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
8. září 2021 
Rada města schválila: 

 programu 16. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 

bude konat v pondělí dne 20.09.2021 od 17 
hodin 

 nový platový výměr ředitelce příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov s účinností od 
01.09.2021 v souvislosti s novelizací 
nařízení vlády a zvýšením zvláštního 
příplatku 

 kulturní akci (prezentace řezbářského 
umění) před restaurací Sanssouci na 
pozemku p.p.č. 83/1 v k.ú. J.L. v otevřeném 
stanu 3 x 3 m od 8. do 10. října 2021. s tím, 
že bude zpoplatněný zábor veřejného 
prostranství, s podmínkou dodržení 
nočního klidu, OZV č. 1/2017 a uvedení 
pozemku do původního stavu 

 zakoupení 200 ks sazenic od firmy Dendria 
s.r.o. na živý plot podél hranice pozemku 
města s čp. 16 

 akci „Takové normální divadlo“, kterou 
plánuje Divadelní spolek Janské Lázně z.s. 
od 29.04.2022 do 01.05.2022 

Rada města souhlasila: 
• s ponecháním občana JL (na původním 

místě) v seznamu zájemců o pozemek na 
stavbu RD v Janských Lázních a připojila 
omluvu za chybné rozhodnutí 

 s napojením čp. 196 na místní komunikaci 
ve vlastnictví města za podmínky uzavření 
dohody o příspěvku na opravu komunikací 

Rada města vzala na vědomí: 

 informace a pověřila místostarostu Ing. 
Kouta k dalšímu jednání se Správou KRNAP 
ohledně limitu záboru stanovišť, která jsou 
předmětem ochrany soustavy Natura 2000 
v EVL Krkonoše (trojštětové louky) 

 opětovnou žádost o uvedení pěšiny a 
veřejného osvětlení do řádného stavu (část 
od hotelu Zátiší k lanovce) s tím, že veřejné 
osvětlení bude odstraněno, údaj v katastru 
nemovitostí je pouze evidenční údaj a 
město pěšinu běžným způsobem udržuje, i 
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když tuto povinnost nemá; jedná se o 
zkratku, neboť existuje alternativní přístup, 
nejedná se o jediné spojení předmětné 
lokality a např. centra města. V souladu se 
zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, není pěšina zařazena jako 
místní a ani účelová komunikace, neboť 
nenaplňuje příslušné parametry 

 žádost o opravu cesty s tím, že bude 
prověřený stav cesty ve vlastnictví města v 
úseku od parkoviště Hofmanky po rozcestí 
u křížku, vyježděná cesta po loukách od 
křížku směrem k objektu čp. 533 (Bolkov) je 
ve vlastnictví obce Rudník; k žádné dohodě 
mezi obcemi nedošlo 

Rada města odložila: 

 žádost o stanovisko k projektu „NÁSTAVBA 
BUDOVY ŠKOLY A SPOJOVACÍ LÁVKA 
OBCHODNÍ ČP. 282, K.Ú. JANSKÉ LÁZNĚ“ a 
požaduje doložit, v souladu s ČSN 73 6110, 
že navržené úpravy a na ně navazující nové 
nároky (navýšení počtu zaměstnanců a 
žáků) na dopravní infrastrukturu, zejména 
pak dopravu v klidu (parkování), odpovídají 
obecně platným zásadám a upozornila, že 
parkování na chodníku před budovou je 
nevyhovující, provizorní a dočasné a je 
třeba zajistit trvalé řešení 

Rada města nesouhlasila: 

 se studií zástavby pozemku p.p.č. 134/1 k.ú. 
Č.H. s tím, že je žádoucí zachovat stávající 
charakter zástavby (jednořadá struktura); 
toto deklarovalo i zastupitelstvo města 
usnesením č.  Z 52/06/19, ze dne 
23.09.2019 

 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 20. září 2021 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zápis z 15. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 informace k možné koupi budovy České 
pošty, s.p. s tím, že pověřilo starostu města 
k dalšímu jednání a přípravě odkoupení 
budovy za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem a provozování pošty Partner a 
deklarovalo záměr odkoupení budovy pošty 
a provozování pošty Partner 

Zastupitelstvo města schválilo: 

  zápis z 15. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se 
zvyšují příjmy o 3.356.112,10 Kč a výdaje o 
3.701.863,40 Kč 

 výměnu části pozemků p.p.č. 22/2, 312/1, 
16/5, 312/2 a 315/1, vše k.ú. Janské Lázně o 
výměře 145 m² dle GP č. 539-298/2021  
označené jako díly a, b, c, d, e  za části 
pozemků p.p.č. 16/1, 366, 16/6, st.p.č. 
48/2, vše k.ú. Janské Lázně o výměře 150 m² 
označené jako díly f, g, h, i; pověřuje 
starostu města k podpisu směnné smlouvy 
a požaduje uzavření písemné dohody o 
přeložce a realizaci chodníku, který je 
součástí pozemku st.p.č. 292 s přeložkou na 
p.p.č. 22/2 v k.ú. J.L. na náklady investora 
stavby (lokalita Arnika) 

Zastupitelstvo města pověřilo: 

 finanční výbor k projednání a doporučení 
financování koupě budovy pošty 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
22. září 2021 
Rada města schválila: 

 uzavření Memoranda o partnerství a 
spolupráci mezi městem Janské Lázně a 
Královéhradeckým krajem 

 výzvu k předkládání žádostí o dotaci z 
rozpočtu města na rok 2022 s termínem do 
12.11.2021 dle předloženého návrhu s 
doplněním, že na poskytnutí dotace není 
právní nárok 
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 podání žádosti o dotaci na akci „Oprava 
místní komunikace ulice Lesní Janské Lázně, 
dotační titul Podpora obcí v národních 
parcích (výzva č. 6/2021). 

Rada města souhlasila: 
• s požádáním o nabídku na odběr elektrické 

energie společnost ČEZ, a.s 
Rada města vzala na vědomí: 

 informace o odpadovém hospodářství s 
tím, že bude nutné informovat občany a 
zahájit osvětu ohledně nové odpadové 
legislativy 

 žádost o pořízení změny územního plánu u 
pozemku st.p.č. 12 a p.p.č. 101 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 

Rada města pověřila: 

 místostarostu Iva Boleslavského k 
zastupování města na jednání spolku 
Krajina pod Sněžkou z.s. 

 (MV) 

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  
 

Oznámení 
 

Město Janské Lázně každoročně ze svého 
rozpočtu podporuje různé aktivity z oblasti 
kultury, sportu a dalších zájmových činností. 
Jelikož rozpočet na rok 2022 bude město 
sestavovat již před koncem letošního roku, je 
třeba předkládat žádosti o dotaci z rozpočtu 
města pro rok 2022 nejpozději do 12.11.2021.  
 

Výzva k předkládání žádostí  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

z rozpočtu města Janské Lázně pro rok 2022 
 
Hlavním cílem a účelem dotací je podpora 
uspokojování kulturních a sportovních potřeb 
občanů města Janské Lázně, kvalitní využití 
volného času zejména dětí a mládeže, 
podpora údržby a provozu sportovišť a 
sportovních a kulturních zařízení sloužících 
vyžití občanů města. Město bude podporovat 
pouze akce konané na území města Janské 
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Lázně a vyhoví pouze žádostem, které mají 
přímou vazbu na jeho občany.  
 

Dotace z rozpočtu města se poskytuje: 
1. na finanční podporu sportovních, 
kulturních, společenských a dalších akcí 
2. jako finanční podpora činnosti spolků, 
občanských sdružení a zájmových organizací  
 

Oprávnění žadatelé: 
1. právnická osoba neziskového charakteru 
(spolky, kluby, občanská sdružení a další) 
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá 
k rozvoji společenského, kulturního, 
sportovního života v Janských Lázních 
 

Termín k ukončení podávání žádostí: 
12.11.2021. Podání všech žádostí ve 
stanovené lhůtě je nezbytně nutné pro řádné 
a systémové sestavení rozpočtu města na rok 
2022. Žádostem o dotaci došlým po 
stanoveném termínu, které nebudou 
zohledněny v rozpočtu města na rok 2022, 
nebude moci být vyhověno. Žádosti o dotace 
projedná a o výši dotace rozhodne 
zastupitelstvo města v souladu se zákonem o 
obcích. Na poskytnutí dotace není právní 
nárok. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace 
vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne 
schválení. Současně bude žadatel vyzván k 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
 

Podání a přijetí žádostí: 
Žádost včetně příloh se podává v listinné 
podobě na podatelně Městského úřadu 
Janské Lázně nebo elektronicky na adrese 
podatelna@janske-lazne.cz na předepsaném 
formuláři. 
Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě 
Janské Lázně a na webových stránkách města 
Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz/ . 
 

Informace pro každého 
 

Podzimní sběr odpadu 
Součástí podzimního úklidu města po letošní 
letní sezóně budou pro občany města (netýká 
se právnických osob a podnikatelských 
subjektů) zajišťovány zdarma svozy odpadků, 
které nemají charakter běžného komunálního 
nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako 
shrabané listí, větve, různé poházené obaly, 
zničené vybavení domácnosti apod.). Občané 
mohou naložit tyto odpadky na přistavený 
kontejnerový automobil v termínech a 
místech: 
 

02.10.2021od 8:00 - 9:00 hod.: Krkonošská u 
objektu garáží Lesní dům 
0210.2021  od   9:30 - 10:30 hod.: 
Modrokamenná  u obj. čp. 155 (Siréna) 
02.10.2021od 11:00 - 12:00 hod.: Lázeňská u 
obj. čp. 36 (Konzum) 
 

09.10.2021 od   9:00 - 10:00 hod.: 
Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
09.10.2021 od 10:00 - 11:00 hod.: Lesní ulice  
u objektu čp. 260 (Merkur) 
09.10.2021  od 11:30  - 12:30 hodin: Lesní ul.  
na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 

16.10.2021od 8:00 -  9:00 hod.: Lyžařská ulice  
u objektu čp. 20 (Protěž) 
16.10.2021 od 9:30 - 10:30 hod.: Dolní 
promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 
16.10.2021 od 11:00 - 12:00 hod.: dvougaráž  
u čp. 181 - (Sýkorovi) 
 

Po celou dobu nakládání odpadů bude 
přítomen řidič auta a strážník Městské policie, 
kteří budou kontrolovat nakládání 
stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Petr Hřebačka v. r., starosta města 

mailto:podatelna@janske-lazne.cz
http://www.janske-lazne.cz/
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Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 

vozu v SOBOTU 09.10.2021 
 

od 9:00 - 10:00 hod. Černohorská u objektu  
čp. 117 (Kavkaz) 
od 10:00 - 11:00 hod. Lesní ulice u objektu čp. 
260 (Merkur) 
 

Od občanů budou přebírány pouze 
nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky 
barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické 
výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, 
akumulátory apod.) 
Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného 
komunálního odpadu! 
 

Po celou dobu nakládání odpadů bude 
přítomen řidič auta a strážník Městské policie, 
kteří budou kontrolovat nakládání 
stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Petr Hřebačka v. r., starosta města 
 

Informace pro každého 
 

Vážení občané a vlastníci nemovitostí, 
 

v letošním roce nabyla účinnosti nová 
odpadová legislativa (zákony č. 541, 542 a 
543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena 
i právní úprava zpoplatnění nakládání s 
komunálním odpadem. Dle nové právní 
úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat 
úhradu za komunální odpad pouze 
prostřednictvím jednoho ze dvou nových 
místních poplatků za komunální odpad, 
přičemž smluvní úhrada již nebude možná.  
 

Jedná se o: 

- místní poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství (nahrazuje původní 
poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů) a 
- místní poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci (je založený na 
principu „zaplať tolik, kolik vyhodíš“ a platí se 
tedy za množství vyprodukovaného odpadu 
nebo podle kapacity sběrné nádoby). 
 

Od roku 2022 tedy nebude možné 
pokračovat ve „známkovém smluvním 
systému“, který u nás v současné době 
funguje. Pokud by tak obec činila, jednala by 
v rozporu se zákonem. Neodpustím si 
podotknout, že to není výmysl obce, pana 
starosty, zastupitelů či zaměstnanců úřadu!  
V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby 
obec do konce roku 2021 vydala zcela novou 
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za komunální odpad, a to s účinností k 1. lednu 
2022. Obecně závazná vyhláška bude 
předložena zastupitelstvu města ke schválení 
v prosinci 2021. Našemu dosavadnímu 
systému se nejvíce podobá místní poplatek za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci (dle kapacity nádoby).  
Předmětem poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci je 
odkládání směsného komunálního odpadu 
z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, která se nachází na území obce. 
Výše poplatku bude záviset na množství 
vyprodukovaného odpadu, proto bude nutné 
co nejvíce třídit. Tento typ poplatku vychází 
z principu, že jeho výše je odvozena od 
skutečného množství vyprodukovaného 
odpadu tj. „plať tolik, kolik vyhodíš“. Plátcem 
poplatku je buď společenství vlastníků 
jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo 
vlastník nemovité věci. Plátce poplatku je 
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povinen vybrat poplatek od poplatníka. Pojem 
bydliště vymezuje § 80 občanského zákoníku 
(místo, kde žije, kde se zdržuje, kde má 
majetek). Tento způsob motivuje k menší 
produkci odpadu a k třídění, protože výše 
poplatku v určité míře odpovídá množství 
vyprodukovaného odpadu.  
Bude zavedena jednotná četnost svozů při 
frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za rok). Proto 
apelujeme na vhodně zvolenou velikost 
nádoby pro každou domácnost, kterou si 
vlastník zajistí sám. Možnosti jsou 80 l, 110 l, 
120 l, 240 l a 1100 l (nádoba 80 l pouze od 
MEVA-TEC, 0003-3 (Černá RAL-7016)). 
Nemovitost, která je mimo svozovou trasu 
(svozová firma tam nezajede), bude moci na 
místo známky na nádobu využít pytle o 
objemu 120 l v počtu 12 ks na rok.  
Osoby (fyzické podnikající nebo právnické), 
nebudou do obecního systému zapojeny a 
uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport 
Trutnov s.r.o. Tuto skutečnost doloží městu 
kopií smlouvy, nebo čestným prohlášením. To 
se týká směsného odpadu, dále si ale mohou 
uzavřít s městem smlouvu a odkládat do 
kontejnerů v areálu technických služeb u 
Kavkazu plast, papír a sklo (za poplatek 100 
Kč/komodita/měsíc). 
 
Ceny na rok 2022 - předpoklad četnost svozů 
1x 14 dní (26 svozů) - ceny jsou orientační 
 

Nádob
a 80 l 

Nádob
a 110 l 

Nádob
a 120 l 

Nádob
a 240 l 

Nádob
a 1100 

l 
1 

nemovi
tost 

1 
nemovi

tost 

1 
nemovi

tost 

1 
nemovi

tost 

1 
nemovi

tost 

svoz 2x 
měsíčně 

svoz 2x 
měsíčně 

svoz 2x 
měsíčně 

svoz 2x 
měsíčně 

svoz 2x 
měsíčně 

1 248 
Kč 

1 716 
Kč 

1 872 
Kč 

3 744 
Kč 

17 160 
Kč 

 

K poplatku se přihlásí všechny nepodnikající 
fyzické osoby, které vlastní na území města 
nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, 
byt, apod.). Jen pro upřesnění, většina z vás 
nepocítí téměř žádnou změnu, protože již 
dnes využíváte pro svoji domácnost popelnici 
na odpad, na kterou si každý rok kupujete 
známku. Buď na městském úřadě, nebo přímo 
od firmy Transport. Nově zaplatíte městu 
poplatek, za který dostanete roční známku na 
popelnici. Proto se změny neobávejte. 
Poplatek bude vypočítaný z ceny za 1 l odpadu 
a četností svozů, což určí město a velikostí 
nádoby, kterou si zvolíte sami. 
Sledujte prosím stránky města a vývěsní 
tabule. Postupně tam budeme dávat další 
upřesňující informace. 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice 
 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec 
nevznikne  
Tímto heslem se musí začít řídit i města 
a obce, pro které dosud snížení množství 
komunálního odpadu nebylo prioritou. Do 
roku 2030 musí totiž ČR recyklovat o třetinu 
více odpadu, než v současné době. Ve stejném 
roce také začne platit úplný zákaz skládkování 
recyklovatelných odpadů. Zákonodárci 
stanovili tyto cíle v novém zákoně 
o odpadech, který vstoupil v účinnost od 
1. ledna. 
Stanovení poplatku je výhradně záležitostí 
obce (většina obcí systém nakládání s odpady 
poměrně výrazně dotuje a občané neplatí 
plné náklady), ale pokud bude obec snižovat 
množství odpadů, které směřují na skládku, 
pak bude moci využít tzv. třídicí slevu, kterou 
nový zákon o odpadech přináší. Nastavena je 
tak, aby se obce zaměřily na třídění a nebyly 
ony samy, ani jejich obyvatelé dotčeny 
zvýšením skládkovacího poplatku. 
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Na třídicí slevu dosáhnou všechny obce? 
V souladu s evropskými recyklačními cíli nový 
odpadový zákon o odpadech zavádí postupné 
zvyšování poplatku za ukládání využitelných 
a recyklovatelných odpadů na skládky, a to ze 
současných 500 Kč za tunu uloženého 
komunálního odpadu na 800 Kč v roce 2021, 
v roce 2023 na 1 000 Kč, v roce 2025 na 
1 500 Kč až na 1 850 Kč v roce 2029. Za 
zvyšováním poplatku stojí podle Ministerstva 
životního prostředí motivace pro odklonění 
využitelných a recyklovatelných materiálů ze 
skládek a nastartování recyklačního průmyslu. 
Třídicí sleva je novým nástrojem na snižování 
množství komunálního odpadu ukládaného na 
skládky. Nastavena je podle množství odpadů 
uložených na skládky za rok na obyvatele. 
Dosáhnou na ni všechny obce, ale bude pouze 
na nich, jak dlouho tuto slevu budou v daném 
roce čerpat. Každá obec na začátku roku ví, 
jaké množství odpadu bude moci v daném 
roce na skládku uložit za sníženou sazbu. V 
roce 2021 je na obyvatele limit 200 kg 
uložených komunálních odpadů na skládky. V 
roce 2022 to bude 190 kg/obyvatele 
a v dalších letech se množství dále postupně 
snižuje. Je na obcích, jakým způsobem budou 
slevu čerpat, ale budou muset mít jasný 
přehled o tom, kolik odpadů na skládky uložily 
a v okamžiku překročení limitu začít aplikovat 
standardní sazby, které určuje zákon. Sleva se 
uplatňuje na příslušný rok. Do vyčerpání 
množství odpadů ukládaného na skládky bude 
obec platit za komunální odpad 500 Kč/t. 
 

První změny 
První viditelnou změnu přináší již v roce 2021 
zmíněné zvýšení skladovacího poplatku z 500 
korun na 800 korun a možnost využít 
tzv. třídicí slevu. Je důležité, aby občané co 
nejvíce odpad třídili. Svým odpovědným 
přístupem k třídění komunálního odpadu 
mohou občané ovlivnit výši nákladů za provoz 

systému nakládání s odpady, které se 
promítají do poplatku za odpad. 
Zodpovědným tříděním umožní obci využít 
tzv. třídící slevu a tím podpoří snížení nákladů 
na svoz a likvidaci odpadu. 
 

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 
 

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 ŘÍJNU 2021 oslavují: 
paní KORNFELDOVÁ Jiřina a pan HAINIŠ Jan. 
  

Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Říjen 2021 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
4. pondělí v 19.00  MARCO 
Oddělení Q, série dánských detektivních 
thrillerů podle bestsellerů Jussiho Adler-

mailto:kino@janske-lazne.cz
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Olsena, přichází s novým filmovým 
pokračováním. Dánsko  2021  125‘  tit. 
Vstupné 100,- do 15 let nepřístupný 
 
6. středa v 19.00  ZBOŽŇOVANÝ 
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk jde 
do důchodu. Těší se i jeho rodina. Jenže 
Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá.. 
Komedie ze života s hvězdným hereckým 
obsazením.  Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2021  99‘ 
 
7. čtvrtek v 19.00  MAINSTREAM 
Vítejte v antisociální síti… Milostný příběh o 
lásce k někomu, kdo nemiluje sám sebe na 
pozadí nové kultury dnešního světa. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2021  94‘ 
 
11. pondělí v 19.00  NENÍ ČAS ZEMŘÍT 
V nejnovějším akčním thrilleru se Bond se 
dostane na stopu nevyzpytatelného zločince s 
nebezpečnou a velmi ničivou novou 
technologií. USA, UK  2020  163‘  tit. 
Vstupné 130,-  do 15 let nepřístupný 
 
13. středa v 19.00  ATLAS PTÁKŮ 
Drama proplétá komplikované rodinné vztahy 
se světem moderních komunikačních 
technologií, které dokáží využít naše slabá 
místa.  Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2021  90‘ 
 
14. čtvrtek v 18.00  100% VLK 
Letošní Halloween bude stoprocentně 
zábavný a chlupatý. Ve slavnostní noc první 
proměny se něco zvrtne a Freddy se místo ve 
vlkodlaka změní v rozkošného pudla. 
Animované dobrodružství s hromadou 
legrace.  Vstupné 100,-  přístupný 
Australie  2020  96‘  dabing  
 

18. pondělí v 19.00  SUPERNOVA 
Dojemný road trip, ve kterém Sam a Tusker 
během cesty Anglií postupně zjišťují, že jejich 
představa o budoucnosti se začíná lišit. A se 
oba musí postavit čelem otázce, co vše jsme 
jeden pro druhého ochotni udělat. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
UK  2020  93‘  tit. 
 
20. středa v 19.00  KAREL 
Renomovaná režisérka natáčela s Karlem 
Gottem dokumentární film po dobu celého 
jednoho roku a díky jeho upřímné otevřenosti 
vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na 
život slavného zpěváka, ve kterém nechybí 
umělcův nadhled a humor. ČR  2020  127‘ 
Vstupné 130,-  přístupný 
 
21. čtvrtek v 19.00  FESTIVAL PANA RIFKINA  
Mnohovrstevný příběh je plný absurdního 
humoru, mísí imaginární situace s realitou, 
romantiku se zármutkem a vytváří láskyplnou 
poctu transformační síle filmu. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2021  92‘  tit.  
 
25. pondělí v 19.00   
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ   
Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako 
Venom, jedna z nejlepších 
a nejkomplexnějších comicsových postav 
společnosti Marvel.  USA  2021  98‘  tit. 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 
26. úterý v 19.00   
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL    
Komedie podle stejnojmenného knižního hitu 
o čtyřech kamarádech ve středním věku, kteří 
si na večírku přiznají, že nežijí tak, jak si vlastně 
představovali. ČR  2020  115‘ 
Vstupné 120,-do 12 let nevhodný 
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27. středa v 18.00  MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
Může mezi malou myškou a velkým lišákem 
vzniknout opravdové přátelství? Animované 
dobrodružství, které je milé, zábavné a 
skutečně dojemné. ČR  2021  87‘ 
Vstupné 130,- děti do 15 let 110,-  přístupný 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Září v základní škole 
Ve středu 1. 9. 2021 začal nový školní rok.  
Velké poděkování patří dobré víle Dobromilce, 
která očarovala zlého vodníka Puškvorce. 
Společně s dětmi tím z hrnečků zachránila 
dušičky našich učitelů a slavnostní zahájení tak 
mohlo začít. 

 
 
1. září bylo slavnostním dnem zejména pro 
prvňáčky, kterých jsme v letošním roce 
přivítali pět. Přejeme nejen jim, ale všem 
našim žáčkům, ať je ten letošní školní rok co 
nejklidnější.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A co jsme během měsíce září již zažili?  
Žáci první a druhé třídy zahájili plavecký výcvik 
v bazénu v Trutnově, kam se každý čtvrtek 
společně vypravují.  
Ve středu 22. 9. jsme společně navštívili 
Hvězdárnu v Hradci Králové, kde nás čekal 
velice zajímavý program o vesmíru.   
 

 
 
V pátek 24. 9. se naši čtvrťáci a páťáci 
proškolili v Dopravní výchově ve Středisku 
volného času v Trutnově. Vyzkoušeli si jízdu 
dle dopravních značek na dopravním hřišti, 
zvládli jízdu zručnosti a vyřešili spoustu 
zapeklitých dopravních úkolů.  
Září končí a my se již těšíme na to, co 
zajímavého nás čeká v měsíci říjnu.  

         Ze základní školy zdraví Mgr. Zdeňka 
Hrnčířová a Mgr. Alena Moštěková. 

 

Inzerce 
 

Koupím nebo pronajmu GARÁŽ „za 
Kavkazem“ v Janských Lázních (pod hotelem 
Omnia), tel. 603 543 771. 
 
Hledáte pronájem nebytových prostorů 
v Janských Lázních pro dílnu nebo sklad? 
Volejte 603 543 771. 
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Informace pro každého 
 

Ohlédnutí za letní turistickou sezónou 
Tisková zpráva Správy KRNAP 
Podobně jako v minulém roce i během letošních 
letních prázdnin Správa KRNAP pečlivě 
sledovala intenzitu a vývoj návštěvnosti 
zejména v hřebenových partiích Krkonoš. 
Hlavní otázkou bylo především to, do jaké míry 
se změní intenzita návštěvnosti a její struktura 
ve srovnání s předchozím a zcela specifickým 
rokem 2020, během něhož byl domácí cestovní 
ruch ovlivněn řadou zásadních 
protiepidemických omezení. V meziročním 
srovnání došlo k mírnému poklesu intenzity 
návštěvnosti na většině monitorovaných 
profilů. Pouze sčítače na české straně masivu 
Sněžky v srpnu zaznamenaly v součtu více 
průchodů, než v roce minulém. Z dat je patrné, 
že letošní letní sezona (oproti loňskému roku) 
byla ovlivněna možností vycestovat do 
zahraniční a obzvláště počasím, kdy letošní 
prázdniny byly srážkově nadprůměrné.  
Na základě stacionárních sčítacích zařízení Eco-
counter, které Správa KRNAP dlouhodobě 
využívá k monitoringu návštěvnosti (pěší, 
cyklisté i automobily) a to zejména ve 
vrcholových partiích pohoří, byly porovnány 
údaje za vybrané monitorovací profily pro letní 
prázdninovou sezonu 2020 a 2021. Získaná data 
potvrzují, že návštěvnost hřebenových partií 
Krkonoš v letošním roce nedosáhla takové 
intenzity, jako v extrémním roce 2020. Tomu 
odpovídá i vyjádření některých provozovatelů 
ubytovacích zařízení na základě kterých lze 
očekávat, že evidované počty ubytovaných ve 
třetím kvartálu letošního roku nedosáhnou 
zatím rekordních hodnot roku 2020. 
V meziročním srovnání došlo k mírnému 
poklesu intenzity návštěvnosti na většině 
monitorovaných profilů v červenci i v srpnu. 
Pokles byl zaznamenán nejen u pěších 
návštěvníků, ale zároveň i v počtech průjezdů 

cyklistů i automobilů směřujících do 
vrcholových částí Krkonoš (viz grafy níže). 
Kromě zmíněných opatření, které umožnily 
zahraniční cestování, se na vývoji návštěvnosti 
podílelo zejména počasí, jež má na počty 
návštěvníků hor největší vliv. Letošní prázdniny 
hodnotí meteorologové jako srážkově značně 
nadprůměrné (v průměru spadlo o 30 % srážek 
více) a teplotně podprůměrné. Zejména 
uplynulý srpen je hodnocen jako nejchladnější 
za posledních 10 let. Během srpna bylo rovněž o 
čtvrtinu méně slunečních dnů, než je obvyklé. 
Zajímavým zjištěním je, že i přes tyto podmínky 
sčítače na české straně masivu Sněžky v srpnu 
zaznamenaly v součtu více průchodů než v roce 
minulém. Maximální počty detekovaných 
pěších návštěvníků (není zahrnut počet 
přepravených lanovkou z Pece pod Sněžkou), 
kteří během července směřovali na vrchol 
Sněžky z české i polské strany byly rovněž vyšší, 
než v roce minulém. Během prvního 
prodlouženého prázdninového víkendu 
vystoupalo na vrchol Sněžky celkem až přes 9 
470 osob za den (6. 7. 2021). V posledním 
červencovém týdnu to bylo přes 8 791 (27. 7. 
2021), resp. přes 8 474 (29. 7. 2021) návštěvníků 
za den. I během srpna vystoupalo v některých 
dnech na vrchol Sněžky výrazně přes 8 tisíc 
pěších návštěvníků, a to zejména 7., 21. a 25. 
srpna. Tato data lze považovat za 
podhodnocená z důvodu principů fungování 
monitorační techniky, proto počítáme s tím, že 
byly reálně překročeny. 
Z hlediska dlouhodobějšího vývoje návštěvnosti 
se však stále jedná o letní sezónu s jednou z 
největších návštěvností, která potvrzuje 
rostoucí trendy intenzity návštěvnosti na 
hřebenech Krkonoš, a to od roku 2012, kdy je 
návštěvnost pravidelně a kontinuálně Správou 
KRNAP monitorována. 
Další informace o aktuálním dění na území 
KRNAP i v jeho okolí najdete na webu: 
www.krnap.cz a na facebookovém profilu: 
http://www.facebook.com/spravakrnap 
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Informace pro každého 
 

Tisková zpráva Bílá pastelka 2021  
Po lockdownu s pastelkou zpátky do ulic! 
Po loňském ročníku poznamenaném 
pandemickými opatřeními se letos sbírka Bílá 
pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve 
dnech 11. - 13. října, v plném nasazení a 
s jasným cílem pomáhat nevidomým a 
slabozrakým lidem vidět svět. 
Minulý ročník sbírky Bílá pastelka, na němž se 
v podobě nižšího počtu dobrovolníků 
podepsala covidová pandemie, je za námi. 
V tom letošním se opět v půlce října po celém 
Česku rozběhne na 2 000 dobrovolných dvojic. 
Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR 
kódem a s logem sbírky na tričku budou 
dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky 
symbolizující podporu lidem se zrakovým 
postižením. Výtěžek sbírky je určen na 
zajištění speciálních služeb pro nevidomé a 
slabozraké poskytované v rámci celé České 
republiky. Každý, kdo za svůj příspěvek získá 
bílou pastelku, tak podpoří například nácvik 
chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro 
nevidomé, výuku speciální práce s počítačem 
a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, 
ale i mnoho dalších prospěšných projektů. 
Značná část prostředků putuje na pomoc 
s návratem zpět do běžného života lidem, 
kteří přišli o zrak v dospělosti.  
TV spot pro kampaň 2021 Bílá pastelka 
pomáhá vidět svět namluvil herec Kryštof 
Hádek a na obrazovkách jej lidé uvidí v září a 
v říjnu ve vysílání charitativních spotů v ČT. 
Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., která 
v květnu oslavila 25. výročí svého založení, ve 
spolupráci s jí založenými obecně 
prospěšnými společnostmi Tyfloservis a 
krajskými TyfloCentry.   
 

Kontakty:  
Sjednocená organizace nevidomých a 
slabozrakých ČR, z.s.  
 

Ing. Radek Šváb, koordinátor sbírky 
Tel.: 221 462 453, 778 768 390, e-mail: 
svab@sons.cz,  
 

Lucie Marková  
Tel: 604 911 600, e-mail: markova@sons.cz  
 

www.sons.cz  www.bilapastelka.cz  
www.facebook.com/bilapastelka 
 

Pozvánky 
 

DEN VÍNA 23. 10. 2021 
Podzimní oslava dobrého vína v sále 
Kolonády.  Od 10:00 h můžete po celý den 
ochutnávat moravská vína, ale i vína z různých 
zemí světa. Od 14:00 h k dobré pohodě 
zahraje cimbálová kapela. Venku před 
Kolonádou najdete stánky se sýry a uzeninou 
a zabíjačkovými pochoutkami. 
 

TVOŘIVÉ ADVENTNÍ TRHY V KOLONÁDĚ 
19. - 21. 11. 2021 v 10 - 18 hod. 
Tradiční trhy v pohodlí vytopené secesní 
Kolonády. Řemesla, regionální prodejci a 
tvořivé dílny pro děti i dospělé. Dárky si 
můžete nejen koupit, ale i vyrobit. 
Občerstvení v kavárně. Kulturní program na 
podiu vždy od 14 hod. 
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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 
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ZŠ Janské Lázně     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 
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