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Informace z radnice 
 

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

 uzavření dodatku č. 20 a uzavření dohody o 
poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby 
mezi městem Janské Lázně a společností 
TRANSPORT Trutnov s.r.o. 

 zveřejnění záměru města pronajmout byty 
v čp. 15, 85 a 81  od 01.01.2022 na dobu 
určitou stávajícím nájemníkům 

 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, požadavky orgánu 
památkové péče) a na základě poptávkového 
řízení nabídku na výměnu oken v čp. 85 (2. a 3. 
NP) od společnosti SAVA spol. s r.o., IČ: 
15045111 za cenu 621.570 Kč s DPH 

 program 19. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
koná v pondělí dne 13.12.2021 od 17 hodin  

 mimořádnou odměnu ředitelce 
příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov v 
navržené výši 
Rada města souhlasila: 
• se stavebními úpravami nebytového 
prostoru v 1. PP čp. 85 (Bistro café La petit 
Olympia) dle předložené žádosti 
Rada města vzala na vědomí: 
• oznámení o konání veřejného projednávání 
Územního plánu Svoboda nad Úpou 

 změnu vlakových a autobusových jízdních 
řádů od 12.12.2021 

 jízdní řád pro linku 695411 – skibus pro 
večerní lyžování Janské Lázně, lanovka 
Černohorský Expres – Protěž s platností od 
11.12.2021 do 30.03.2022 

 informace ohledně trojštětových luk s tím, 
že na jednání Rady KRNAP je třeba vystoupit, 
konzultovat postup s SOVK a napadnout 
systém záborů lučních stanovišť soustavy 
NATURA 2000 
Rada města odložila: 
• jednání o provozovateli veřejného osvětlení 
a pověřila starostu města ke zjištění dalších 
informací k provozování veřejného osvětlení 
po ukončení činnosti firmy Štěpánský&Fišer  

 žádost o souhlas se stavbou „Rekonstrukce 
tepelného hospodářství Horský hotel“ z 
důvodu nutného prostudování projektové 
dokumentace 

 žádost o souhlas s umístěním stavby a s 
dotčením pozemku p.p.č. 172/1 k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších, s uzavřením smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
věcného břemene ve prospěch stavby 
„Modernizace a úpravy zasněžovacího 
systému“ do doby doložení upraveného 
projektu 
Rada města nesouhlasila: 
• se stavbou „Přístřešek k rekreačnímu 
objektu na p.p.č. 67/1, k.ú. Č.H.“, z důvodu 
nesouladu s Územním plánem Janské Lázně 
Rada města doporučila zastupitelstvu města: 
• schválit navýšení rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně na rok 2021 v rámci 
rozpočtového opatření č. 5/2021 o 130 tis. Kč 
 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 13. prosince 2021 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 zápis z 18. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 rozpočtové opatření č. 5/2021, kterým se 
zvyšují příjmy 232.585,81 Kč a snižují výdaje o 
2.105.982,38 Kč 
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 rozpočet města Janské Lázně na rok 2022 
dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 
35.474.209 Kč a výdaji ve výši 35.474.209 Kč, 
jako rozpočet vyrovnaný 

 poskytnutí příspěvků těmto organizacím a 
sdružením: 
Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 
28.000 Kč 
Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup 
knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
MAS Krkonoše – 6.990 Kč 
Sportovnímu klubu Janské Lázně z.s. - 245.000 
Kč na činnost a provoz všech oddílů 
sportovního klubu (z toho 15.000 Kč na turnaj 
stolního tenisu a 30.000 Kč na závod 
Krkonošská 70 MTB) 
- 100.000 Kč na údržbu a provoz sportovního 
areálu V Klauzu 
SK HS Janské Lázně z.s. – 20.000 Kč na 
zakoupení pláštěnek pro členy HS 
Divadelní spolek Janské Lázně z.s. – 30.000 Kč 
na festival divadel 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružení 
prostředků na společnou jednotku požární 
ochrany ze dne 28.03.2014 mezi městem 
Janské Lázně a Obcí Horní Maršov, který 
spočívá ve zvýšení částky za každý zásah 
provedený JSDH Horní Maršov na území 
města Janské Lázně na 2.000 Kč 
Zastupitelstvo města nevyhovělo: 

 žádostem o příspěvky žádosti o dotaci 
podanou spolkem TAJV z.s., z důvodu, že 
žádost neobsahovala požadovanou částku a 
projekt nebyl projednán se základní školou a 
dále nevyhovuje žádosti o dotaci podanou 
lyžařským oddílem Sportovního klubu Janské 
Lázně z důvodu, že na činnost všech oddílů 
Sportovního klubu Janské Lázně město již 
přispívá 
Zastupitelstvo města deklarovalo: 

 zájem o výměnu pozemků mezi městem 
Janské Lázně a Správou KRNAP dle 
předloženého seznamu 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 15. prosince 2021 
Rada města schválila: 

 připojení nové vodovodní přípojky pro čp. 
324 ve Sportovní ulici (kancelář lyžařské školy) 
do stávajícího vodovodního řadu v 
Modrokamenné ulici s podmínkou doložení, 
že na přípojku již není napojený žádný objekt 

 zábor veřejného prostranství (vyhrazení 
parkovacího místa) o výměře 80 m² na 
pozemku p.p.č. 170/1 v k.ú. Č.H. od 
20.12.2021 do 31.03.2022; město zajistí 
ohraničení pozemku v terénu, žadatel zajistí 
jeho údržbu a po ukončení záboru bude 
pozemek uveden do původního stavu 
Rada města souhlasila: 
• s umístěním stavby a s dotčením pozemku 
p.p.č. 172/1 k.ú. Černá Hora v Krkonoších a s 
uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti věcného břemene ve 
prospěch stavby „Modernizace a úpravy 
zasněžovacího systému“, na základě 
předložené PD č. 008 – 21, VIII. 2021, 
vypracované Ing. Liborem Fantou, Lnářská 
598, 541 01 Trutnov 

 s odkazem usnesení zastupitelstva města č. 
Z 158/17/21 návrh nemovitostí (čp.), kam 
svozová technika celoročně nezajede pro 
směsný komunální odpad 
Rada města vzala na vědomí: 
• žádost o pořízení změny územního plánu u 
pozemků p.p.č. 143 a st.p.č. 76/1 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 
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 žádost o pořízení změny územního plánu u 
pozemků p.p.č. 197/3 a 197/13 v k.ú. J.L. 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 zamítla: 

 žádost, týkající se navození kamenů na 
pozemek p.p.č. 24/7 v k.ú. J.L; akceptovaným 
řešením je pronájem pozemku 
Rada města odložila: 
• žádost o souhlas s umístěním sídla na 
adrese Černohorská 85 a pověřila starostu k 
projednání s právním zástupcem města možná 
rizika 

(MV) 
 

Výzva k podání ohlášení k místnímu 
poplatku za odpad 
do 15.01.2022 
Vážení občané a vlastníci nemovitostí 
na území města, 
jak již bylo avizováno, k 31.12.2021 skončí 
současný systém odpadového hospodářství. 
Změnu je nutné zavést v souvislosti s novým 
zákonem o odpadech. 
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.  
Město Janské Lázně zavádí na základě 
rozhodnutí zastupitelstva města místní 
poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci (je založený na principu 
„zaplať tolik, kolik vyhodíš“ a platí se za 
množství vyprodukovaného odpadu podle 
zvolené 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. 
Zastupitelstvo města vydalo dne 08.11.2021 
zcela novou obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2021 o místním poplatku za komunální 
odpad, a to s účinností k 1. lednu 2022. 
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. Plátcem poplatku je buď 
společenství vlastníků jednotek, pokud pro 
dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci. 
Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od 
poplatníka. Poplatníkem je buď fyzická osoba, 
která má v nemovité věci bydliště, nebo 
vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště 
žádná fyzická osoba. 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 celoročně mimo 
svozovou trasu (svozová firma tam nezajede), 
bude moci na místo známky na nádobu využít 
pytle (označené) o objemu 120 l v počtu 12 ks 
na rok. Tyto nemovitosti budou jasně určeny 
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číslem popisným. Každý poplatník 
s ohlášeným/uhrazeným poplatkem bude mít 
možnost si přikoupit na městském úřadě max. 
5 ks pytlů (120 l) za rok. 
 
Ceny na rok 2022 - četnost svozů 1x 14 dní (26 
svozů za rok), cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost 
nádoby si zvolí každý sám 

Nádoba 
80 l 

Nádoba 
110 l 

(plechová
) 

Nádoba 
120 l 

(plastová) 

Nádoba 
240 l 

Nádob
a 1100 l 

1 
nemovito

st/ 
domácno

st 

1 
nemovito

st/ 
domácno

st 

1 
nemovito

st/ 
domácno

st 

1 
nemovito

st/ 
domácno

st 

1 
nemovit

ost 
 

1 248 Kč 1 716 Kč 1 872 Kč 3 744 Kč 17 160 
Kč 

 

Nemovitosti celoročně mimo 
svozovou trasu 

pytel 120 l - 12 ks 
za 864 Kč 

Možnost přikoupení pytlů  
(pouze 
s ohlášeným/uhrazeným 
poplatkem na příslušný 
kalendářní rok a max. 5 ks  z 
rok) 

pytel 120 l - 1 ks 
za 72 Kč 

 

K poplatku se pomocí formuláře OHLÁŠENÍ 
k místnímu poplatku 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.  
Všichni občané a všechny nepodnikající 
fyzické osoby, které vlastní na území města 
Janské Lázně nemovitost (rodinný dům, 
rekreační objekt, byt, apod.) bez ohledu na to, 

zda mají ve městě trvalý pobyt, budou povinni 
splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím 
formuláře ohlášení k místnímu poplatku. 
Osoby, které vlastní více takových objektů, 
přihlásí všechny nemovitosti. V praxi to 
znamená, že na 1 domácnost (RD, RO, byt 
apod.) připadne 1 nádoba na odpad 
(popelnice) a zároveň povinnost úhrady 
místního poplatku za každou nádobu (každou 
nemovitost, ať je obývaná nebo není). 
Povinnost úhrady místního poplatku se 
vztahuje i na poplatníky (vlastníky RD, RO, 
bytových jednotek atp.), kteří nádobou, 
případně pytlem disponovat nebudou. 
Minimální základ poplatku činí 60 litrů na 1 
bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc. Pokud v 
objektu dochází ke smíšení podnikání a 
bydlení, potom objekt bude platit za 
podnikatelský odpad (svozové firmě 
Transport) a za „občanský“ odpad (městu 
Janské Lázně ve formě místního poplatku). 
 
Osoby fyzické podnikající nebo právnické, 
nebudou do obecního systému zapojeny a 
uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport 
Trutnov s.r.o. (odpad z podnikatelské 
činnosti). 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). 
Formulář „OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - 
Místní poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci“ je k dispozici na 
městském úřadě, nebo na webových 
stránkách města. Vyplněné OHLÁŠENÍ prosím 
podejte na Městský úřad Janské Lázně 
nejpozději do 15.01.2022. Informace na tel. 
499 875 101. 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice 
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Obecně závazná vyhláška města Janské 
Lázně č. 3/2021 o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci 
Komunální odpad 2022 – pytel 120l - 12 
ks/rok (pouze pro nemovitosti mimo 
svozovou trasu) 
Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu 
(stanovené usnesením rady města):  
 

Modrokamenná ulice: čp. 194, 185, 309, 353, 
337, 336, 334, 201, 255, 168, 157 
 

Zvonečková ulice: čp. 111, 138, 169, 164, 144, 
116 
 

Janská ulice: čp. 198, 216, 217, 219, 223, 233, 
232, 215, 227, 226, 234, 235, 225, 252, 221, 
222, 228, 229, 230 
 

Horská ulice: čp. 345, 130, 128, 127 
 

Horní promenáda: čp. 103 
 

Krkonošská ulice: čp. 163 
K Zámečku: čp. 105 
    

čp. 131, 132, 136, 134 
 

Výše poplatku se stanovuje podle 
objednaného objemu svozových nádob, u 
neobydlených nemovitostí nebo nemovitostí 
bez odpadní nádoby je obecně závaznou 
vyhláškou stanoven minimální objem, ze 
kterého je poplatek vypočten. Za litr 
objednané kapacity odpadové nádoby 
(popelnice) měsíčně se platí 0,60 Kč. Novinkou 
je, že poplatek se platí i z prázdné nemovitosti 
nebo nemovitosti, která neužívá odpadovou 
nádobu, a to za 60 l měsíčně za neobydlenou 
nemovitost. Tyto neobydlené nemovitosti 
mají tedy možnost si zakoupit 12 ks pytlů na 
rok nebo zaplatí 432 Kč.  
 

Komunální odpad 2022  
Svozový kalendář na období  
leden – prosinec 2022 (vždy středa) 
Svozový den = červeně 

LEDEN 5 12 19 26   

ÚNOR 2 9 16 23   

BŘEZEN 2 9 16 23 30 

DUBEN 6 13 20 27   

KVĚTEN 4 11 18 25   

ČERVEN 1 8 15 22 29 

ČERVENEC 6 13 20 27   

SRPEN 3 10 17 24 31 

ZÁŘÍ 7 14 21 28   

ŘÍJEN 5 12 19 26   

LISTOPAD 2 9 16 23 30 

PROSINEC 7 14 21 28   

 
KAM S ODPADEM? 
Fyzické osoby – občané  
- Směsný komunální odpad – pro likvidaci 

využijte popelnice nebo kontejnery s roční 
známkou, kterou získáte na městském 
úřadě na základě ohlášení k místnímu 
poplatku za odpad. Popelnice a kontejnery 
s komunálním odpadem jsou vyváženy 1 x 
14 dní každou středu spol. Transport 
Trutnov, s.r.o. (poprvé v roce 2022 to bude 
ve středu 12.01.2022), svozový kalendář je 
k dispozici na webu města. 

- Velkoobjemový komunální odpad (to je to, 
co patří do popelnice, ale nevejde se tam) – 
je možné odevzdat zdarma při jarním a 
podzimním svozu odpadu.  

- Plasty + nápojové kartony (TetraPak) - 
využívejte zdarma žluté kontejnery na 
tříděný odpad. 

- Papír – využívejte zdarma modré 
kontejnery na tříděný odpad.  
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- Sklo – využívejte zdarma nádoby na sklo 
(zelené nebo bílé zvony).  

- Kovy – využijte zdarma černé kontejnery 
s šedým víkem na tříděný odpad. 

- Biologicky rozložitelný komunální odpad 
BRKO (tím je myšleno: posekaná tráva, 
větve, listí, seno, odumřelé rostliny atp.) – v 
období od dubna do konce října je tento typ 
odpadu možné zdarma odhazovat do 
kontejneru v areálu TS (za Kavkazem). 
Každé pondělí probíhají až do konce 
listopadu svozy vaků s BRKO. Vaky lze 
zakoupit na MěÚ za 140 Kč. 

- Elektrospotřebiče – drobné elektro 
spotřebiče a použité baterie je možné 
vhazovat zdarma do E-boxu u vchodu do 
MěÚ, větší do E-domku v areálu TS (za 
Kavkazem). 

- Použitý textil – je možné zdarma vhazovat 
do kontejneru v areálu TS (za Kavkazem) a 
do kontejneru na sídlišti Na Sluneční stráni. 

- Nebezpečný odpad – je možné odevzdávat 
při jarním a podzimním svozu odpadů. 

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

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

činnosti vznikají odpady, se stává 
původcem odpadů a je povinen likvidovat 
odpady ze své činnosti v souladu se 

zákonem o odpadech (zákon č. 541/2020 
Sb., o odpadech). 

- Povinností každého podnikatelského 
subjektu je zajistit si likvidaci odpadu, a to 
na základě písemné smlouvy s osobou 
oprávněnou pro likvidaci odpadu (svozovou 
společností). 

- Město nabízí podnikatelům možnost (po 
uzavření smlouvy) využít likvidaci plastů, 
papíru a skla odevzdáním do nádob na 
tříděný odpad v areálu TS (za Kavkazem). 
Cena: 1 komodita/1 měsíc/100 Kč bez DPH. 

(MV) 

Informace pro každého 
 

Informace o cenách vodného a 
stočného 

Pro rok 2022 byly ceny vodného a stočného 
(Vak Trutnov) stanoveny takto: 
Vodné: 53,35 Kč/m³ (rok 2021 – 48,64 Kč/m³) 
vč. DPH 
Stočné: 36,08 Kč/m³ (rok 2021  - 34,67 Kč/m³) 
vč. DPH 
Celkem: 89,43 Kč/m³ vč. DPH 
V současné době se jedná o cenu v dolní části 
cenového rozpětí v ČR. 
 

Nepojistná dávková pomoc státu v 
případě problémů s úhradou dodávek 
energií  
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů 
s úhradou nedoplatků za dané období v 
režimu DPI využít pomoc formou jednorázové 
dávky pomoci v hmotné nouzi, tzv. 
mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv. 
MOP – Vyúčtování DPI.  
Základním předpokladem využití této dávkové 
pomoci je skutečnost, že:  
• žadatel do konce roku 2021 požádá o 
uzavření standardní smlouvy u některého z 
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dodavatelů energií jako nový zákazník mimo 
režim DPI.  
Dále se na základě žádosti podané na 
předepsaném formuláři posuzuje:  
• stav hmotné nouze žadatele a osob, které se 
s ním posuzují společně (posuzují se příjmy a 
majetek, zohledňují se náklady na bydlení)  
• je možné nepřihlížet k našetřeným penězům 
až do výše dvojnásobku životního minima a 
dvojnásobku nákladů na bydlení  
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do 
rodiny.  
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci 
správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení 
žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR 
potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí 
v zásadě neprodleně.  
Podrobnější informace k této dávce jsou k 
dispozici na webových stránkách MPSV: 
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-
energii.  
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, 
zahrnujících náklady na energie, je možné 
realizovat také prostřednictvím opakujících se 
nepojistných sociálních dávek, kterými jsou 
příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení.  
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální 
podpory, přičemž nárok se hodnotí v závislosti 
na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na 
bydlení.  
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na 
příspěvek na bydlení je třeba splnit tři zásadní 
podmínky:  
osoba či rodina bydlí vbytě na základě nájemní 
smlouvy, či je vlastníkem obývané 
nemovitosti, popř. je členem bytového 
družstva  
30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny 
nestačí na úhradu nákladů na bydlení a  
30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. 
normativní náklady na bydlení  

Normativní náklady na bydlení jsou zákonem 
definovány a reprezentují ty výše nákladů, 
které stát pro výpočet příspěvku na bydlení 
považuje za relevantní. Jedná se o průměrné 
celkové náklady na bydlení podle velikosti 
obce a počtu členů domácnosti - 
https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek
-na-bydleni  
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní 
měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady na 
bydlení a rozhodným příjmem rodiny 
vynásobeným koeficientem 0,30, a na území 
hlavního města Prahy koeficientem 0,35.  
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po 
zaplacení nákladů na bydlení zbude 
osobě/rodině málo peněz (okolo životního 
minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí v 
některém z nestandardních smluvních vztahů 
k bydlení (podnájem, ubytovna), je možné 
Úřad práce ČR požádat o doplatek na bydlení 
https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-
na-bydleni  
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. 
hmotné nouze osoby, týká se tedy především 
lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.  
Podrobnosti kmožnému nároku na všechny 
shora uvedené dávky dle konkrétní situace 
sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. 
pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta dle 
místa bydliště žadatele.  
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně 
kontaktních údajů je k dispozici na portále 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 
www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR, 
www.uradprace.cz.  
 

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.   
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V měsíci LEDNU 2022 oslavují: 
paní CHVALOVSKÁ Marie, pan JEDLIČKA Josef, 
paní PEŠKOVÁ Eva, paní LEIBNEROVÁ 
Jaroslava, paní BERKOVÁ Jiřina, paní 
TRÝZNOVÁ Zdeňka a paní KOTYKOVÁ Blanka. 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Leden 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 

4.1. úterý v 19.00  HOSPODA NA MÝTINCE  
DIVADLO JÁRY CIMRMANA  Vstupné 500,- 
 

5. 1. středa v 19.00DOKUD NÁS BŮH NEROZDĚLIL  
Vstupné 110,- 
 

6. 1. čtvrtek v 18.00  DRAČÍ PRINCEZNA   
Vstupné 100,- 
 

10. 1. pondělí v 19.00 KLAN GUCCI  Vstupné 100,- 
 

12. 1. středa v 19.00 SLALOM  Vstupné 120,- 
 

13. 1. čtvrtek v 19.00 MATRIX RESURRECTIONS  
Vstupné 130,- 
 

17. 1. pondělí v 19.00 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2  
Vstupné 120,- 
 

19. 1. středa v 19.00 POSLEDNÍ NOC V SOHO  
Vstupné 120,- 
 

20. 1. čtvrtek v 18.00 TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU   
Vstupné 110,- 
 

24. 1. pondělí v 19.00 NENÍ ČAS ZEMŘÍT  Vstupné 
100,- 
 

26. 1. středa v 19.00 KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ  
Vstupné 120,- 
 

27. 1. čtvrtek v 19.00 SÍLA  Vstupné 120,- 
 

31. 1. pondělí v 19.00 JE SUIS KARL  Vstupné 110,- 
 

Tříkrálová sbírka 2022 
 
 
 
 
 
Zapečetěné kasičky v Janských Lázních jsou: 
Obchodní akademie, Obchodní 282, 542 25 
Janské Lázně (Mgr. Jana Honzíková) 
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně 
Tříkrálový koncert – neděle 9. ledna 2022 od 
18 hod. na ČT1 
Tříkrálová sbírka je největší charitativní 
sbírkovou akcí v České republice. U nás na 
Trutnovsku je pořádána  
Oblastní charitou Trutnov, kde se letos bude 
konat dvaadvacátým rokem, a to od 1. do 16. 
ledna 2022. 
Na průběhu sbírky se podílí několik desítek 
dobrovolníků ze škol, obcí, soukromých 
institucí, ale i z Vašich domovů. Cílem sbírky je 
nejen vybrat peníze a poskytnout je tam, kde 
jsou potřeba, ale především zachovat osobní 
kontakt, který se v posledních letech z našich 
životů nedobrovolně vytrácí. Pojďme se tedy 
jako každý rok stmelit a udělat SPOLU něco 
pro dobrou věc.  
Za příspěvek do úředně zapečetěné 
pokladničky dostanete od tříkrálových 
koledníků kalendář, cukřík a požehnají 
Vašemu domu nápisem K+M+B 2022. Zajisté 
nezapomenou ani tradičně zazpívat svou 
tříkrálovou koledu, kde Vám popřejí štěstí a 
zdraví. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2022 u nás na 
Trutnovsku bude použit k zakoupení nových 
elektrických polohovacích lůžek pro půjčovnu 
zdravotních pomůcek a přispěno bude také na 
zakoupení automobilu pro domácí hospicovou 
a paliativní péči Oblastní charity Trutnov. 
V půjčovně jsou poskytovány zdravotní a 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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kompenzační pomůcky všem potřebným, kteří 
i přes svůj dočasný či trvalý zdravotní 
hendikep chtějí zůstat ve svém domácím 
prostředí. Cílovou skupinou jsou senioři, 
klienti se zdravotním postižením, lidé v 
produktivním věku po úrazu, děti, pacienti 
zdravotní a hospicové péče, ale i rodinní 
příslušníci, kteří v domácích podmínkách 
pečují o své nemocné blízké. Zdravotní 
pomůcky jim usnadňují běžný život, zvyšují 
jejich schopnost sebeobsluhy, napomáhají v 
rehabilitaci a jsou neodmyslitelnými a často 
nenahraditelnými pomocníky právě pro 
pečující rodiny. 
Domácí hospicová - paliativní je komplexní 
péče poskytovaná pacientům trpícím 
nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo 
terminálním stádiu nemoci. Jejím cílem je 
maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající 
z nevyléčitelného onemocnění a mírnit 
tělesná i duševní strádání. Umožňuje tak 
nemocnému prožít konec života důstojně, 
v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých. 
Služba je poskytována 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu v Trutnově a okolních obcích do 25km. 
Bez mobilních pracovníků nelze tuto službu 
poskytovat.  
Malá část výtěžku je určena také na podporu 
vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na 
pomoc při humanitárních katastrofách. 
Vám Všem, kteří se na sbírce budete podílet, 
bychom chtěli ze srdce poděkovat. 

Lucie Poláčková 
koordinátor sbírky za Oblastní charitu Trutnov 

www.trutnov.charita.cz, tel. 737 333 665 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Prosinec v základní škole 
Jeden z nejkrásnějších měsíců v roce je za 
námi, tak nám, prosím, dovolte poslední 
letošní ohlédnutí. 

Měsíc prosinec jsme zahájili slavnostním 
rozsvěcením školního stromečku, který je 
letos umístěn mezi budovami základní a 
mateřské školy. Aby tam nebyl osamělý, hlídá 
ho krásný 
anděl 
z rukou naší 
výtvarnice 
Klárky a paní 
školnice 
Janičky.  
Za vánoční 
stromek 
děkujeme 
panu 
starostovi 
Petrovi 
Hřebačkovi. 
V pondělí 6. 12. nás nezapomněl navštívit 
Mikuláš v doprovodu anděla. Přinesl nám 
spoustu dárečků a děti ho naopak odměnily 
několika koledami. Rádi bychom poděkovali p. 
Hronešové za bohatou mikulášskou nadílku.  
Jedním z dalších úžasných zážitků pro nás byla 
návštěva kouzelníka Rena. Ve středu 8. 12. 
jsme byli svědky 
nevysvětlitelných 
kouzel a magie. 
Jediné, co nás 
mrzelo, bylo, že 
jsme neprokoukli 
ani jedno kouzlo, 
ale tak to asi má 

byt. 😊 
Přestože nám 
předvánoční čas 
znepříjemnil 
odchod starších 
dětí do karantény, snažili jsme se obohatit 
chvíle alespoň malým dětem z 1. a 2. třídy. 
Společně jsme se vydali naplnit krmelec 
dobrotami pro zvířátka. Nasypali jsme jim 
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jablíčka, mrkve, kaštany i černou ředkev a 
odměnou nám bylo pozorování zvěře.  

 
 
A pak už jsme pospíchali do kostela svatého 
Jana Křtitele. Moc děkujeme panu Fajstavrovi 
za zprostředkování prohlídky kostela a zpěvu 
koled v doprovodu varhan.  
Užili jsme si také pečení perníčků. Děti 

postupovaly od 
zadělávání těsta, 
přes válení, 
vykrajování až po 
zdobení polevou 
z bílků a cukru.  
Poslední den 
před Vánoci si 
naše třída už jen 
užívala vánoční 
atmosféru. 
Zpívali jsme 
koledy, povídali 

si o vánočních zvycích, uvařili si k cukroví čaj a 
rozdávali dárky. Bylo to moc prima a děkujeme 
Ježíškovi!  
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem 
našim dětem za to, že se za nimi do práce 
opravdu těšíme, našim zaměstnancům za 
jejich lásku a péči, se kterou se s námi o děti 
starají, všem rodičům za vstřícnost a 
příjemnou spolupráci, našim sponzorům, 
které na jejich přání nesmíme ani jmenovat…, 

za finanční dary😊, zřizovateli školy za 
podporu, technickým službám města za 
výbornou spolupráci, společnosti MegaPlus za 
poskytnutí zvýhodněných permanentek pro 
naše děti, lyžařské škole K+K za umožnění 
lyžování dětí z MŠ a dalším a další přátelům 
naší školy… 
Ještě jednou všem obrovský dík, bez Vás všech 
by to nešlo! 
Přejeme všem co nejkrásnější vánoční svátky a 
do nového roku hlavně pevné zdraví, pohodu 
a úsměv na tváři.                   

    Mgr. Z. Hrnčířová a Mgr. A. Moštěková  
ZŠ Janské Lázně 

Poděkování 

 

Poděkování paní Hrychové 
Vážení, dovolte mi touto cestou poděkovat 
paní Hrychové z obchůdku „Mandlička“ za 
darované adventní kalendáře pro děti 
z mateřské a základní školy. Děti dostaly 
kalendáře v rámci mikulášské nadílky. Ještě 
jednou děkujeme.  

Mgr. Zdeňka Hrnčířová 
ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně 

 

Informace pro každého 
 

Destinační společnost Krkonoše 
pracuje i pro vás 
Od roku 2000 budujeme značku a tvář Krkonoš 
v regionu i mimo něj. Určitě jste se s naší prací 
již setkali a pokud ne, dovolte nám krátce 
představit, jaké projekty můžete využít, 
s jakými se potkáte třeba během vašich výletů 
nebo jaké přispívají ke zdravému rozvoji 
regionu, ve kterém jsme doma.   
Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské 
uvnitř 
To je motto naší destinační společnosti 
Krkonoše – svazek měst a obcí. Děkujeme, že 
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společně s námi to přátelství uvnitř vytváříte! 
Navenek prezentujeme Krkonoše jako 
výjimečný region s unikátní přírodou, kterou 
je třeba chránit. Návštěvnost je u nás stabilně 
vysoká, naší cílem tak není ji ještě zvyšovat, ale 
spíše usměrňovat tak, aby neublížila. A to 
prostřednictvím řady projektů a úzkou vazbou 
na Správu KRNAP.  
Krkonoše – lyžařský běžecký ráj 
Pomáháme upravovatelům financovat úpravu 
běžkařských stop. V Krkonoších je jich kolem 
600 km! S výběrem trasy denně poradí portál 
www.bilestopy.cz, kde si můžete na pár 
kliknutí ověřit aktuální upravenost.  
www.krkonose.eu/aktualni-stav-bezkarskych-
stop  
Neznámé Krkonoše 
Objevte prostřednictvím bloggerky Hanky 
Jampílkové méně známá místa Krkonoš. 
Možná, že některé skvosty byly prozatím 
ukryté i vám, místním. Naplánujte si výlety na 
jedinečná místa.  
www.neznamekrkonose.cz  
Pohádkové Krkonoše 
Razítkovací hra nadchne děti a dospělým 
pomůže s programem během víkendů a 
prázdnin. Vyberte jedno ze 30 míst a vyrazte 
za razítky. Za nasbíraná razítka získají děti 
krásné odměny. Hraje se od května do října.  
pohadkove.krkonose.eu  
Krkonošské cyklobusy 
Turistické linky, které určitě rádi během 
prázdnin využíváte. Propojují Krkonoše od 
západu po východ, pomohou s pěšími výlety i 
přepravou kol. O cyklisty pečujeme také 
v rámci projektu Krkonoše – ze sedla kola.  
www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy  
Pojizerský Pacifik 
Podporujeme železniční dopravu a tato 
výjimečná trať si zaslouží naši pozornost. 
Projeďte se údolím Jizery z Martinic do 
Jablonce nad Jizerou, cestou se toho dá 

mnoho objevit. Nenechte si ujít letní sobotní 
programy ani Krkonošské parní víkendy.  
www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik  
Krkonošská pivní stezka 
Ochutnali jste již piva ze všech krkonošských 
minipivovarů? Pokud ne, můžete to v létě 
zkusit v rámci Krkonošské pivní stezky a spojit 
degustaci s pohybem po nádherných místech. 
www.krkonosskapivnistezka.cz  
Pokud chcete zjistit o projektech více, sledujte 
nás na webových stránkách 
www.krkonose.eu, které pilně plníme 
zajímavými informacemi a tipy. Na našich 
sociálních sítích není nouze o novinky a 
perličky. Budeme rádi, pokud se i vy o nějaké 
s námi podělíte!  
www.facebook.com/Krkonose.eu  
www.instagram.com/krkonoseeu   
 

Finanční úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik
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Schválený rozpočet města na rok 2022 
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SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 

Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel elektřiny nebo plynu 
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 

Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 

instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 

Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 

v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 

elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 

Kde naleznete sami více informací? 
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 
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