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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k opětovné sílící vlně epidemie 
coronaviru Vás chci požádat, aby každý člověk 
byl opatrný nejen na sebe, ale i tolerantní 
k ostatním. Prosím, dodržujte základní 
hygienická opatření a ještě lépe nechte se, 
pokud možno, očkovat. Je to na nás, jak se 
k tomuto problému postavíme. Samozřejmě 
všichni chceme, abychom byli zdraví, ale také 
chceme, abychom mohli zase žít bez všech 
vládních opatření souvisejících s pandemií. V 
každém případě přeji všem hodně zdraví, ať 
máme krásnou zimu bez jakýchkoli omezení. 

Petr Hřebačka starosta 
 

Seznam nejbližších lékařů a zdr. zařízení 
zapojených do očkování proti Covid 19 
 

MUDr. Petrů tel. 739175185 - JL a H. Maršov 
MUDr. Vrtala tel. 603484020 - H. Maršov 
MUDr. Oravcová tel.604233376 - Svoboda n. Ú. 

MUDr. Divišová tel. 499 873 114 – Mladé Buky 
Oblastní nemocnice Trutnov - kontakt pro 
veřejnost tel. 722963435 
Nemocnice Vrchlabí – MUDr. Mrázek tel. 
730812276 
Aktuální možnost očkování i bez registrace: 
Oblastní nemocnice Trutnov,  
budova K (Mikrobiologie odběry, OKB odběry) 
budova L v přízemí (Gynekologie a porodnice) 
budova A2 v přízemí (Onkologická ambulance) 
4.11.   13–17hodin 
11.11.  13–16 hodin 
18.11.  13–16 hodin 
25.11.  13–16 hodin 
Nemocnice Vrchlabí, Fügnerova 50, hlavní 
budova nemocnice - středa 12:00 až 15:00 
Další podrobné informace na 
https://www.kr-
kralovehradecky.cz/koronavirus.html 

 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
6. října 2021 
Rada města schválila: 

 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ ETAPA UL. HORNÍ 
PROMENÁDA“, výzvu na veřejnou zakázku 
malého rozsahu, seznam poptaných, a to: 
D&D ELEKTROMONT s.r.o., Tlachač s.r.o., 
Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., ELMOS 
s.r.o. a jmenovala komisi pro otevírání 
obálek a vyhodnocení nabídek, včetně 
posouzení kvalifikace, ve složení: Jiří Vorel, 
Mgr. Filip Bejdák, Ing. Petr Straka, jako 
náhradníky jmenovala: Josefa Zilvara, Ivo 
Boleslavského a Miroslava Císaře 

 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ ETAPA UL. 
KRKONOŠSKÁ, ÚSEK 1“, výzvu na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, seznam 
poptaných, a to: D&D ELEKTROMONT s.r.o., 
Tlachač s.r.o., Stavebně dopravní Trutnov 
s.r.o., ELMOS s.r.o. a jmenovala komisi pro 
otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, 
včetně posouzení kvalifikace, ve složení: Jiří 
Vorel, Mgr. Filip Bejdák, Ing. Petr Straka, 
jako náhradníky jmenovala: Josefa Zilvara, 
Ivo Boleslavského a Miroslava Císaře 

 zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ ETAPA UL. 
KRKONOŠSKÁ, ÚSEK 2“, výzvu na veřejnou 
zakázku malého rozsahu, seznam 
poptaných, a to: D&D ELEKTROMONT s.r.o., 
Tlachač s.r.o., Stavebně dopravní Trutnov 
s.r.o., ELMOS s.r.o. a jmenovala komisi pro 
otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, 
včetně posouzení kvalifikace, ve složení: Jiří 
Vorel, Mgr. Filip Bejdák, Ing. Petr Straka, 
jako náhradníky jmenovala: Josefa Zilvara, 
Ivo Boleslavského a Miroslava Císaře 
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 rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se 
zvyšují příjmy o 31.000 Kč a výdaje o 31.000 
Kč 

 ukončení smlouvy na odběr elektřiny od 
MND a.s. a souhlasí s přechodem na odběr 
elektřiny od ČEZ, a.s. na základě předložené 
nabídky 

Rada města souhlasila: 
• s umístěním trafostanice o půdorysu 3 x 

4,8m (vzdálená 5 až 7,5m od rohu 
kompenzátoru) na pozemku p.p.č. 116/1 v 
k.ú. J.L. s tím, že požaduje předložit 
vizualizaci a zobrazení změn, které v území 
umístěním trafostanice nastanou (zejména 
avizované redukce stávajícího podzemního 
el. vedení) 

 s projektem „NÁSTAVBA BUDOVY ŠKOLY A 
SPOJOVACÍ LÁVKA OBCHODNÍ ČP. 282, K.Ú. 
JANSKÉ LÁZNĚ“ 

 s využíváním tělocvičny základní školy v 
zimních měsících pro trénink přípravky 
fotbalu (Sportovní klub Janské Lázně) 

Rada města vzala na vědomí: 

 informace o přípravách obecně závazné 
vyhlášky o stanovení systému odpadového 
hospodářství a místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci 

Rada města zamítla: 

 žádost o prodej či pronájem části pozemku 
p.p.č. 282/1 v k.ú. J.L. a požaduje vyklizení 
pozemku města nejpozději do 30.04.2022, 
aby bylo možné pozemek udržovat 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
27. října 2021 
Rada města schválila: 

 dodavatele pro akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ 
ETAPA UL. HORNÍ PROMENÁDA“ 
společnost Tlachač s.r.o., IČ: 03505874 s 
nabídkovou cenou 1.411.234,72 Kč s DPH 

 dodavatele na akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ 
ETAPA UL. KRKONOŠSKÁ, ÚSEK 1“ 
společnost Tlachač s.r.o., IČ: 03505874 s 
nabídkovou cenou 2.303.749,02 Kč s DPH 

 dodavatele na akci „VO JANSKÉ LÁZNĚ 
ETAPA UL. KRKONOŠSKÁ, ÚSEK 2“ 
společnost Tlachač s.r.o., IČ: 03505874 s 
nabídkovou cenou 2.490.965,69 Kč s DPH 

 umístění prodejního automatu sloužícího 
pro bezobslužný prodej lyžařských skipasů a 
k vyzvedávání karet zakoupených přes 
webshop na pozemek p.p.č. 172/1 v k.ú. Č.H 
(před dolní stanicí kabinové lanové dráhy) 

 program 17. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 08.11.2021 od 17 
hodin 

Rada města souhlasila: 
• se zvýšením ceny o 4% za svoz plastu, 

papíru a skla pro rok 2022 společností 
Transport Trutnov s.r.o. 

Rada města vzala na vědomí: 

 Výroční zprávu příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola, Janské 
Lázně, okres Trutnov za školní rok 
2020/2021 

 informace o přípravě na odkup budovy od 
České pošty a ukládá ved. ES odboru zajistit 
aktuální nabídku na úvěr od Komerční 
banky, a.s. 

Rada města stanovila: 

 na základě ustanovení článku 9 písmena (2) 
Vnitřní směrnice č. 1/2017, o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, že 
veřejná zakázka na „ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 
ZMĚNY Č. 2 ÚP JANSKÉ LÁZNĚ“ bude 
přidělena jednomu dodavateli bez oslovení 
dalších uchazečů z důvodu naléhavosti 
řešení a časové tísně (zahájení projednávání 
změny č. 2 ÚP JL), a to společnosti TENET 
s.r.o., Horská 64, 541 01 Trutnov, IČ 
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63220385; předpokládaná výše plnění 
zakázky je 150.040 Kč včetně DPH 

Rada města doporučila zastupitelstvu města: 

 schválit obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2021 o stanovení systému odpadového 
hospodářství a obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2021 o místním poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci. 

(MV) 

POZVÁNKA 

na 17. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 8. listopadu 
2021 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních. 
Program: 
1) Projednání návrhu OZV č. 2/2021 o 
stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 
2) Projednání návrhu OZV č. 3/2021 o místním 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z 
nemovité věci 
3) Projednání odkoupení budovy pošty a 
provozování pošty Partner 
4) Projednání Zprávy o uplatňování Územního 
plánu Janské Lázně (v uplynulém období) a 
změny č. 2 ÚP JL ve zkráceném postupu  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

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 
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 
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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/ . 
 

Oznámení 
 

Tajemnice Městského úřadu Janské Lázně 
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
na obsazení místa referent/ka  
ekonomicko-správního odboru  
Městského úřadu Janské Lázně 
(finanční a mzdové účetnictví, správa daní  
a poplatků, pokladna, příjmy města) 
 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 fyzická osoba, která je státním občanem 
České republiky, popřípadě fyzická osoba, 
která je cizím stáním občanem a má 
v České republice trvalý pobyt 

 je starší 18 let 

 je způsobilá k právním úkonům, 
bezúhonná  

 ovládá jednací jazyk a splňuje další 
předpoklady stanovené zákonem č. 
451/1991 Sb. 

Kvalifikační předpoklady: 

 minimálně střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (ekonomické zaměření, nebo 
min. 5 let praxe v účetnictví) 

Další požadavky: 

 orientace v právních předpisech v oblasti 
ekonomické a daňové správy, znalost 
účetnictví a rozpočtování veřejné správy 

 dobrá uživatelská znalost práce na PC 

 pečlivost, analytické myšlení a ochota se 
dále vzdělávat 

 řidičský průkaz skupiny „B“, pro řízení 
referentského vozidla při služebních 
cestách 

Nabízíme:  

 práci v pohodovém pracovním kolektivu,  
      s jistotou a perspektivou zaměstnání  

 pružnou pracovní dobu  

 příspěvek na penzijní a životní pojištění  

 stravenkový paušál 

 indispoziční volno 
 

Platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a 
NV č. 341/2017 Sb., předpokládaný nástup 
01.02.2022, nebo dle dohody, na dobu 
neurčitou, místem výkonu práce je Městský 
úřad Janské Lázně, výhodou praxe ve státní 
správě či samosprávě a zkouška ZOZ. 
Náležitosti přihlášky:  
jméno, příjmení a titul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu, tel. nebo e-
mailový kontakt, datum a podpis uchazeče. 
K přihlášce připojte: 
Strukturovaný životopis, ve kterém uvedete 
údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech 
(včetně těch, které se týkají správních 
činností), výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce; u cizích státních 
příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem; 
pokud takový doklad domovský stát nevydává, 
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání.  
Dále přiložte podepsané prohlášení 
v následujícím znění: „Poskytnutím svých 
osobních údajů v rozsahu podkladů pro 
přihlášku do výběrového řízení dávám, ve 

mailto:podatelna@janske-lazne.cz
http://www.janske-lazne.cz/
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smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), souhlas k jejich 
zpracování“. Jméno a příjmení uchazeče + 
vlastnoruční podpis. 
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe 
splňovat podmínky pro výběrové řízení a 
doloží v termínu požadované dokumenty, 
budou pozváni telefonicky k účasti na 
výběrovém řízení.  
 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte 
nejpozději do 15.11.2021 do 16 hodin 
v označené obálce: „NEOTEVÍRAT – 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ESO“ osobně na podatelnu 
MěÚ Janské Lázně nebo písemně na adresu: 
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně.  
 

Případní zájemci o výše uvedenou funkci musí 
vzít na vědomí, že si zadavatel vyhrazuje právo 
provést předběžný výběr z těch, kteří podali 
přihlášku do výběrového řízení a kteří budou k 
vlastnímu výběrovému řízení pozváni. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat 
žádného z kandidátů, případně pracovní 
místo neobsadit bez udání důvodu.  
Kontakt: telefon 499 875 101, e-mail: 
tajemnik@janske-lazne.cz nebo 
ekonom@janske-lazne.cz 
 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice MěÚ 
 

VOLBY do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky konané ve 
dnech 8.10. – 9.10.2021 
Výsledky hlasování za územní celky 
Obec: Janské Lázně 
Okrsky: celkem = 1, zpr. = 1, v % = 100,00  
Voliči v seznamu: 821 
Vydané obálky: 587 

Volební účast: 71,50 % 
Odevzdané obálky: 587 
Platné hlasy: 578 
% platných hlasů: 98,47 
 

Strana  Platné hlasy             Předn. 
číslo  název  celkem          v %    hlasy 
1  Strana zelených 5   0,86 X 
2 Švýcarská demokracie 2 0,34 X 
3 VOLNÝ blok 3 0,51 X  
4 Svoboda a př. demokracie (SPD) 26 4,49 X 
5 Česká str. sociálně demokrat. 20 3,46 X 
7 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00 -  
8 Trikolora Svobodní Soukromníci 11 1,90 X 
9 Aliance pro budoucnost 0 0,00 -  
10 Hnutí Prameny 0 0,00 -  
12 PŘÍSAHA Roberta Šlachty 25 4,32 X  
13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 209 36,15 X  
15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,17 X  
16 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0,00 -  
17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ 130 22,49 X  
18 Komunistická str. Čech a Moravy 22 3,80 X  
20 ANO 2011 123 21,28 X  
21 Otevřeme ČR normálnímu životu 1 0,17 X  

 

Informace pro každého 
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na 
území města, 
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.  
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.  
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. Našemu dosavadnímu systému se 

mailto:tajemnik@janske-lazne.cz
mailto:ekonom@janske-lazne.cz
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=1
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=2
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=3
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=4
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=5
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=8
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=12
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=13
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=15
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=17
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=18
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=20
https://www.volby.cz/pls/ps2021/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=8&xobec=579351&xvyber=5205&xstrana=21
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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 
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 
bez DPH/komodita/měsíc). 
K poplatku se přihlásí všechny nepodnikající 
fyzické osoby, které vlastní na území města 
nemovitost (rodinný dům, rekreační objekt, 
byt, apod.) pomocí tiskopisu pro ohlášení, 
který bude vytvořen. 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 
informace. 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice 
 

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 LISTOPADU 2021 oslavují: 
pan PEŠEK Lubomír 
paní BERANOVÁ Jarmila 
pan BERAN Miloš 
paní MUDr. PETKÓVÁ Věra 
paní TOMŠOVÁ Eva 
paní MIKUŠOVÁ Ivana 
paní HUDRLÍKOVÁ Hana 
pan URBAN Ladislav  
a paní HAINIŠOVÁ Božena 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
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Informace z MŠ a ZŠ 
 

Říjen v základní škole 
Čas plyne jako 
voda a my máme 
za sebou další 
školní měsíc. A co 
nového nám 
přinesl? 
Naše nejmladší 
děti z 1. a 2. 
ročníku pokračují 
pod vedením 
zkušených 
lektorek 
Lokomotivy Trutnov ve výuce plavání 
v trutnovském bazénu… 
V pátek 8. října se děti dozvěděly, že kolo je 
jeden z největších vynálezů všech dob. 
Navštívili jsme interaktivní muzeum Pod 
Čepicí v Hronově, kde si děti mohly přímo hrát 
a prozkoumávat kulaté a kruhové tvary 
inspirované přírodou a světem kolem nás. 
Exponáty byly zaměřené na smyslové vnímání, 
zázraky přírodních jevů, důvtip různých 
vynálezů a kreativní tvorbu. 

 
 
Naší tradiční akcí je i bruslení 3., 4. a 5. ročníku 
na zimním stadionu v Trutnově. Některé děti 
stojí na bruslích poprvé v životě, jiné se již 

snaží svoje bruslařské dovednosti zdokonalit. 
Každopádně patří bruslení k těm 
nejoblíbenějším akcím školy.  
V úterý 26. 10. jsme se vypravili na náš 
poslední říjnový výlet. Navštívili jsme středisko 
environmentální výchovy KCEV- Krtek ve 
Vrchlabí, kde jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavostí o krkonošské přírodě, podívali se 
do záchytné stanice pro nemocná zvířata a 
užili si velice zábavné dopoledne. 

 
 
Všichni si moc přejeme, aby nám i další měsíc 
listopad přinesl spoustu nových krásných 
zážitků. 
Ze základní školy zdraví  

Mgr. Z. Hrnčířová a Mgr. A. Moštěková. 
 
 

Program kina 
 

Listopad 2021 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
1. pondělí v 19.00  LÁSKA NA ŠPIČKÁCH 
Romantická komedie je příběhem bývalé 
baleríny, která po manželské zradě hledá 
štěstí s pomocí hasičů coby učitelka malých 
tanečnic v sousedsky přívětivém městečku. 
Vstupné 120,-  přístupný  ČR  2021  103‘ 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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3. středa v 19.00  DUNA 
Kultovní dobrodružný sci-fi film vypráví o 
mocenských bojích uvnitř galaktického 
Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety 
Arrakis, jako zdroje vzácného koření. 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
USA  2021  155‘  tit. 
 
4. čtvrtek v 18.00   
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ 
Rodinný dobrodružný film o velkém a 
nečekaném dobrodružství vlka a lva, který se 
natáčel se skutečnými zvířaty.  
Vstupné 100,-  přístupný 
 
8. pondělí v 19.00  POSLEDNÍ SOUBOJ 
Provokativní drama zasazené doprostřed 
Stoleté války, je historický epos, který zkoumá 
všudypřítomnou moc mužů, křehkost 
spravedlnosti a odvahu jedné ženy, která byla 
ochotna postavit se sama za pravdu.  
Vstupné 120,- do 15 let nepřístupný 
 USA  2021  153‘  tit. 
 
10. středa v 19.00  KURZ MANŽELSKÉ TOUHY 
Páry, toužící po návratu vášně a touhy do 
svého vztahu, přijedou na kurs ambiciózního 
terapeuta Mazla, který razí teorii, že 
partnerské problémy pramení z nedostatku 
blízkosti, duševní i tělesné. Komedie pro 
partnerské dvojice se smyslem pro humor. 
Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2021  90‘ 
 
11. čtvrtek v 18.00  ROZBITÝ ROBOT RON 
Animovaná komedie vypráví příběh trochu 
osamělého sedmáka Barneyho a Rona, jeho 
nového chodícího, mluvícího a zcela 
digitálního přítele. Avšak roztomilý robot Ron 
není úplně v pořádku… 
Vstupné 120,-  děti do 15 let 100,-  přístupný 
USA  2021  107‘  dabing 

15. pondělí v 19.00  PARALELNÍ MATKY 
V nemocnici se potkávají dvě nastávající 
matky. Těch pár vyřčených vět, které si během 
několika hodin vymění, vytvoří mezi nimi 
velmi úzké pouto. Netuší ale, jak náhodné 
setkání změní jejich životy… 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
Španělsko  2021  120‘  tit. 
 
16. úterý v 19.00  KRYŠTOF 
Dramatický film o víře, naději a oběti. Sotva 
dospělý Kryštof žije na konci čtyřicátých let 
minulého století v mnišské komunitě v 
pohraničí, sdílí s bratry jejich svět a život 
v pravdě. Do kláštera chtěl utéct před 
světem, teď musí utíkat, aby si zachránil holý 
život.   Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2021  101‘ 
 
18. čtvrtek v 19.00  MILAN KUNDERA: OD 
ŽERTU K BEZVÝZNAMNOSTI 
Průvodcem dokumentu se stává student 
pátrající, jak by s pověstným odmítačem 
rozhovorů přesto udělal interview, a tak se 
setkává s jeho přáteli a spolupracovníky. 
Vstupné 100,-   přístupný 
ČR  2021  95‘ 
 
22. pondělí v 19.00  HRANA ZLOMU 
Vyhraněný film na pomezí hororu a thrilleru, 
sleduje dvě disfunkční rodiny v hluboké 
vztahové krizi. Ty propojí nečekané 
dramatické okolnosti, které je dostanou na 
pomyslnou „hranu zlomu“, ze které není cesty 
zpět.  Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
ČR  2021  86‘ 
 
24. středa v 19.00  ETERNALS 
Akční dobrodružný příběh se odehrává tisíce 
let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, 
kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se 
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opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli 
lidstva, Deviantům. USA  2021  168‘  tit. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 
25. čtvrtek v 18.00   
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ 
Animovaný příběh statečného mladého tuleně 
Quinna, který se rozhodne sestavit speciální 
tulení jednotku, která nadobro vyžene žraločí 
teroristy z jejich území.  
Vstupné 100,-  přístupný 
JAR  2021  98‘  dabing 
 
29. pondělí v 19.00   
JEDNOTKA INTENZIVNÍHO ŽIVOTA 
Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často 
dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české 
nemocniční paliativní péče otevírají 
v celovečerním dokumentu témata, která 
z našich životů v podstatě zmizela. 
Vstupné 100,-  přístupný 
ČR  2021  73‘ 
 

Informace pro každého 
 

CENA ADOLFA HEYDUKA 2020  

pro památku, technickou památku či 
geologickou lokalitu nejvíce přátelskou 
zdravotně znevýhodněným  
Lidé s hendikepem chtějí žít plnohodnotný 
život, stejně tak i jejich rodiny. Většinová 
společnost má tendence dívat se na ně a 
chovat se k nim jako k nemocným. Oni však 
mají „hendikep“ ne nemoc. Mají své specifické 
potřeby při objevování kulturního dědictví, a 
pokud je to možné, je dobré vycházet jim 
vstříc a umožnit jim při trávení volného času i 
studiu v maximální možné míře stejný zážitek, 
jako lidem bez hendikepu. I proto vznikla 
v roce 2015 cena Adolfa Heyduka. 
Cenu vyhlašuje mezinárodní vzdělávací 
projekt Hugo na cestách ve spolupráci 

s Památkovou komorou ČR a Geoparkem 
Český ráj o. p. s. Záštitu nad tímto konáním 
převzala Stálá komise Senátu pro rozvoj 
venkova. 
Veřejnost může na webových stránkách 
www.hugonacestach.info nominovat 
kulturní památky, geologické lokality, 
technické památky či malá muzea zaměřená 
na industriální či technické dědictví, které či 
která, jsou podle jejího mínění nejvíce 
přátelská ke zdravotně znevýhodněným 
návštěvníkům. 
Kulturní památky jsou rozděleny do dvou 
kategorií – Památky UNESCO a Národní 
kulturní památky. Druhou kategorii tvoří 
památky ostatní, nebo chcete-li, památky 
regionální. 
 
V šestém ročníku - rok  2020 - této veřejné 
ankety zvítězily tyto památky a lokality: 
V kategorii Národní kulturní památky a 
památky UNESCO: Státní zámek Kynžvart - 
prohlídky bez bariér pro osoby s pohybovým 
hendikepem - 84 hlasů  
V kategorii ostatní památky: Město Česká Lípa 
- za prohlídkovou trasu nejen po 
pamětihodnostech historického centra 
určenou nevidomým a slabozrakým (hmatové 
plánky, popisy v Braillově písmu) - 66 hlasů  
V kategorii geologická lokalita nejvíce 
přátelská ke zdravotně znevýhodněným pak 
získala cenu Adolfa Heyduka Vycházková 
cesta pro vozíčkáře v Janských Lázních 
směrem k Hofmanově boudě - 41 hlasů  
Ze zpřístupnění industriálního dědictví 
osobám se smyslovým postižením ocenila 
veřejnost Muzeum starých strojů a technologií 
v Žamberku - 69 hlasů 
Slavností předání cen proběhlo 16. 6. 2021 
v Žamberku. 

Hana Talli Hlubučková 
Hlavní koordinátorka projektu  

http://www.hugonacestach.info/
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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. 
 

Pozvánky 
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. 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
A ŽIVÝ BETLÉM 
28. 11. 2021 v 16.30 hod. na náměstí 
Tradiční setkání kostýmovaných postav na 
náměstí před Kolonádou, zpěv koled a 
přivítání Adventního času rozsvícením 
vánočního stromku. 
 

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ  
6. 12. 2021 městské kino od 16 hod. 
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ pro rodiče, 
Mikulášská nadílka pro děti a filmová pohádka 
pro všechny… 

 
 
 

 
 
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.  

Informace pro každého 
 

Slyšeli jste o možnosti tzv. „milostivého 
léta“?  
Jedná se o jedinečnou a časově omezenou 
nabídkou pro lidi, kteří jsou v exekuci s 
dluhem u veřejnoprávních oprávněných 
subjektů (věřitelů). Jde o nabídku odpuštění 
úroků, penále či pokut při 
jednorázovém zaplacení dlužné jistiny a 
nákladů exekutorovi ve výši 908 Kč (poplatek 
+ DPH).  
Tzv. „milostivé léto“ nabylo účinnosti 28. října 
2021 a bude ho možné využít do 28. ledna 
2022. 
Máte dluhy vůči městu, nebo dluh u zdravotní 
pojišťovny, Českého rozhlasu, České televize, 
u městských dopravních podniků, ČEZu, nebo 
u jiných právnických společností, s většinovým 
podílem státu a vaše dluhy jsou již v exekuci? 
Mohlo by pro vás být tzv. „milostivé léto“ 
řešením? 
Kontaktujte nás, domluvte si s námi schůzku a 
společně zjistíme, zda splňujete zákonné 
podmínky pro využití této jedinečné 
příležitosti. 
 
Občanská poradna Farní charity Dvůr Králové 
nad Labem 
Trutnov                                                  739 685 113 
Vrchlabí, Hostinné                               731 036 324 
Dvůr Králové nad Labem, 
Jaroměř                     731 598 850, 703 855 728 
Email: poradna.sp@charitadk.cz 
 

 
 
 
 
 
                                  
 

mailto:poradna.sp@charitadk.cz


 

12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Česku žijí poslední desítky veteránů 
druhé světové války. Pomozme jim na 
Den válečných veteránů 
V pondělí 1. 11. začala sbírka ke Dni válečných veteránů. 
Až do 30. listopadu bude možné po celém Česku zakoupit 
květ vlčího máku, tradiční symbol sbírky. Akce má za cíl 
připomenout statečnost těch, kteří bojovali za svobodu a 
demokracii na válečných frontách i v odboji. Výtěžek ze 
sbírky půjde na uchování a vyprávění příběhů bojovníků 
za svobodu. Část financí poputuje na Centrum pomoci 
Paměti národa, které přímo pomáhá odbojářům a 
veteránům. Sbírku už sedmým rokem organizuje Post 
Bellum. Samotný Den válečných veteránů 11. listopadu se 
u nás připomíná od roku 2001. 
Přispět libovolnou částkou do sbírky a pořídit si makový 
květ, který si na Den veteránů připínáme na šaty, bude 
možné na více než 800 místech České republiky. Podpořit 
sbírku lze také online www.denveteranu.cz. Za každý 
příspěvek organizátoři sbírky zapíchnou symbolický květ 
vlčího máku do připravených záhonů na veřejných 
prostranstvích vybraných měst. 
„Covid nás loni strašně poškodil, lidé se báli i skoro 
vycházet. Letos věřím, že to bude nádherné a celá země – 
metaforicky řečeno – zavoní vlčím mákem. Kdo si koupí 
kvítek u Paměti národa, skutečně pomůže těm nejstarším 
odbojářům nejen z války, ale i lidem, kteří se statečně 
postavili totalitě za komunismu,“ přibližuje  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikuláš Kroupa, zakladatel a ředitel neziskové organizace 
Post Bellum. 
Část výtěžku ze sbírky půjde na Centrum pomoci Paměti 
národa, které vzniklo loni. „Centrum pomoci se rozbíhá a 
postupně chceme působit ve všech krajích. Pomáháme 
starým lidem, jak potřebují. Někomu nakoupíme, jinému 
vyvenčíme psa, opravíme televizi, koupíme novou 
polohovací postel. Nejčastěji ale tito staří lidé trpí izolací, 
takže s nimi mluvíme, navštěvujeme, dokumentujeme jejich 
životní příběhy,“ vysvětluje Kroupa.  
O Centru pomoci Paměti národa vše naleznete na webu 
www.hrdinove.cz. 
Jak uvádí Ministerstvo obrany, v současné době žije v 
Česku posledních 188 válečných veteránů z druhé světové 
války. Jejich počet se každý rok významně snižuje. „Také 
proto je nutné příběhy našich novodobých hrdinů v naší 
historické paměti uchovat. Pokud to neuděláme my, ti, co 
přijdou po nás, takovou příležitost už nedostanou,“ říká 
Kroupa. „Květy a maková políčka jsou symbolem naší úcty,“ 
dodává. 
Díky výtěžku sbírky v ročníku 2020 byly v magazínu Paměti 
národa publikovány vzpomínky například paní Marie 
Dubské, která se aktivně účastnila pražského povstání 
v květnu 1945. Ve veřejně přístupném archivu Paměti 
národa je v současnosti uloženo více než sedm tisíc 
nahrávek, včetně téměř 900 příběhů válečných veteránů z 
druhé světové války a více než tisíc účastníků třetího 
odboje. Databáze obsahuje celkem 13 tisíc příběhů 
pamětníků. 
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