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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
chtěl bych vám v novém roce popřát hlavně 
hodně zdraví, což je v době všem známého 
coronaviru to nejdůležitější. Dále ať je nový 
rok pro všechny šťastný a spokojený. 
V tomto roce bychom se měli co nejvíce snažit 
pozitivně myslet a prosím buďme k sobě a 
k ostatním tolerantní. Ne vždy se vše podaří 
tak, jak bychom si všichni přáli. 
Tak ještě jednou hezký a klidný rok 2022! 
 
První týdny nového roku jsou vždy trochu 
hektické, ale to neznamená, že bychom 
nezvládli věci, které máme naplánované. 
Chtěl bych se znovu dotknout tématu odpadů. 
Každý občan i majitel nemovitostí je povinen 
nakládat s odpadem podle zákona. To 
znamená přihlásit se na městském úřadě, 
vyplnit registraci a hlavně zaplatit poplatek za 
likvidaci odpadů. Dále poctivě třídit odpady 
(plast, papír, sklo a kov). Do připravených 
nádob po městě můžou tříděný odpad dávat 
jen místní občané. Prosím papír pečlivě 
skládejte, aby se toho do kontejneru vešlo co 
nejvíce.  Nyní, jak už určitě většina občanů ví, 
je na stole koupě budovy pošty a s ním i 
provozování Pošty Partner. Intenzivně 
jednáme s Českou poštou o podmínkách. 
V každém případě je práce pořád dost. 
Přeji krásnou zimu, buďme k sobě tolerantní a 
ohleduplní a věřím, že se nám bude všem 
dobře dařit. 

Petr Hřebačka, starosta 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
5. ledna 2022 
Rada města schválila: 

• rozpočet příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres 
Trutnov na rok 2022 
• střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola, 
Janské Lázně, okres Trutnov na roky 2022 – 
2024 
• uzavření nájemních smluv na dobu určitou 
od 01.01.2022 do 31.12.2022 na pronájem 
bytů v čp. 15 – Zdena stávajícím nájemníkům, 
pronájem bytů v čp. 85 – Quisisana stávajícím 
nájemníkům a pronájem bytu v čp. 81; 
nájemné bude zvýšeno na 68 Kč/m²/měsíc a 
pro starobní důchodce 45 Kč/m²/měsíc 
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
části pozemku p.p.č. 275/4 v k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších o výměře 68 m² se společností 
PRAHA 10 – Rekreace, a.s. za cenu 15.300 Kč 
za rok na dobu neurčitou s každoročním 
nárůstem o míru inflace za účelem údržby 
pozemku s tím, že nájemce doplatí nájemné za 
rok 2021 
• slevu na nájemném za období leden - duben 
2021 ve výši 50% za pronájem nebytových 
prostor města nájemci BH Drink s.r.o., jako 
reakci na pandemii koronaviru a vydaná 
krizová opatření Vlády ČR 
• rozpočtové opatření č. 6/2021, kterým se 
příjmy zvyšují o 135.000 Kč 
Rada města vzala na vědomí: 
• žádost o pořízení změny územního plánu u 
pozemku p.p.č. 172/16 v k.ú. Č.H. s tím, že 
žádost bude zaevidována a přiřazena k 
ostatním došlým žádostem o změnu č. 3 a 
předána na oddělení územního plánování 
Městského úřadu Trutnov 
• žádost o pořízení změny územního plánu u 
čp. 263 a pozemku st.p.č. 234, p.p.č. 35/14 a 
35/18 v k.ú. J.L.. z plochy BI na plochu BH s tím, 
že žádost bude zaevidována a přiřazena k 
ostatním došlým žádostem o změnu č. 3 a 
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předána na oddělení územního plánování 
Městského úřadu Trutnov 
• žádost o pořízení změny územního plánu u  
pozemků p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 v 
k.ú. J.L.. na plochu BI (rodinné domy), DS 
(dopravní infrastruktura) a ZS (zeleň) s tím, že 
žádost bude zaevidována a přiřazena k 
ostatním došlým žádostem o změnu č. 3 a 
předána na oddělení územního plánování 
Městského úřadu Trutnov 
• žádost o pořízení změny územního plánu u  
pozemků p.p.č. 32/4, 38/2, 39/1, 38/5, 38/4, 
24/1, 24/7, 171/4  v k.ú. J.L. k zástavbě 
rodinnými domy s tím, že žádost bude 
zaevidována a přiřazena k ostatním došlým 
žádostem o změnu č. 3 a předána na oddělení 
územního plánování Městského úřadu 
Trutnov 
• žádost o pořízení změny územního plánu u 
pozemků p.p.č. 161/35, 163/8 a st.p.č. 23 v 
k.ú. Č.H. k přestavbě případně novostavbě 
hotelu s tím, že žádost bude zaevidována a 
přiřazena k ostatním došlým žádostem o 
změnu č. 3 a předána na oddělení územního 
plánování Městského úřadu Trutnov 
Rada města zamítla: 
• žádost o parkovací místo u čp. 36 - Konzum 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
20. ledna 2022 
Rada města schválila: 
• pomoc s likvidací odpadu pomocí 
zaměstnanců technických služeb a to, že v 
úterý den před svozovým dnem svezou 
popelnice z Lyžařské ulice k Modrokamenné 
ulici a nejpozději ve čtvrtek dopoledne je 
odvezou na stanovené místo v Lyžařské ulici. 
Obyvatelé popelnice přistaví v úterý do 14 
hodin před svozovým dnem na stanovené 
místo (stanoviště bude zakresleno v mapce a 
ta vhozena každému do schránky) 

• mapové podklady, jako jsou stanoviště 
kontejnerů na separovaný odpad po městě, 
místo pro odkládání pytlů se směsným 
komunálním odpadem z nemovitostí 
celoročně mimo svozovou trasu, kterým je 
areál technických služeb u Kavkazu a 
stanoviště pro odpadové nádoby v 
Modrokamenné ulici pro obyvatele z Lyžařské 
ulice (pouze v zimním období) 
Rada města vzala na vědomí: 
• přípravu mapových podkladů na svozovou 
trasu komunálního odpadu, která se řeší se 
společností Transport Trutnov, s.r.o. 
Rada města odložila: 
• žádost o parkovací místo mezi čp. 36 a 
hotelem Astoria 
Rada města zamítla: 
• žádost o zařazení mezi objekty mimo 
svozovou trasu a zůstává mezi nemovitostmi, 
kde je třeba mít odpadovou nádobu, 
doporučuje řešit odpad s podnikatelské 
činnosti s oprávněnou osobou, tj. se svozovou 
společností. 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. Město Janské Lázně nebude 
uzavírat smlouvy s podnikatelskými subjekty 
na likvidaci směsného komunálního odpadu z 
technických a provozních důvodů 
• žádost o finanční příspěvek na poskytnutí 
ubytování v Domě s pečovatelskou službou ve 
Svobodě nad Úpou s tím, že by žadatelka měla 
svoji žádost směřovat na poskytovatele 
ubytování a Městský úřad ve Svobodě nad 
Úpou z důvodu, že zařízení patří městu 
Svoboda nad Úpou a bude jejich občankou; v 
případě neúspěšnosti připadá v úvahu pouze 
zápůjčka 
Rada města pověřila starostu města: 
• k projednání žádosti o přehodnocení 
stanoviska k vyklizení části pozemku p.p.č. 
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282/1 v k.ů. J.L.  na Zlaté vyhlídce s právním 
zástupcem města 
• k dalšímu jednání s Českou poštou, s.p. o 
úpravách v návrhu kupní smlouvy 

 (MV) 
 

Oznámení  
 

VV  ssoouullaadduu  ssee  zzáákkoonneemm  čč..  112288//22000000  SSbb..,,  oo  
oobbccíícchh,,  vvee  zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů,,  
zzvveeřřeejjňňuujjee  MMěěssttsskkýý  úúřřaadd  JJaannsskkéé  LLáázznněě    
záměr města pronajmout byt v čp. 15 – Zdena 

(na st.p.č. 3 v k.ú. Janské Lázně) 
1+kk o výměře 25,4 m² ve 2. NP 

Podmínky pro žadatele: trvalý pobyt 
v Janských Lázních a starobní důchod. 
Projednání záměru proběhne po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty k vyvěšení na 
jednání rady města. Zájemci se mohou dle § 
39 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své 
nabídky na podatelnu Městského úřadu v 
Janských Lázních do 28.02.2022 do 11 hodin. 

Petr Hřebačka v.r., starosta města 
 

Informace pro každého 
 

SDH - statistika výjezdů za rok 2021  
V roce 2021 Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Horní Maršov, která na základě 
uzavřené smlouvy o sdružení prostředků mezi 
městem Janské Lázně a obcí Horní Maršov 
zasahovala u 16 událostí v katastru Janských 
Lázní z celkového počtu 60 událostí naší 
jednotky.   
V sobotu 9. ledna, byla jednotka povolána k 
záchraně osoby, která měla být zaklíněná na 
vozíčku pod dětskou atrakcí. Po příjezdu bylo 
již dítě vyproštěno z pod prolézačky rodinným 
příslušníkem a členem Horské služby. Na místě 
poskytujeme dítěti tepelný komfort a 

odvoláváme vrtulník Letecké záchranné 
služby, který letěl také na místo. Po příjezdu 
ZZS je dítě předáno posádce k dalšímu 
ošetření. 
V úterý 19. ledna je jednotka vyslána 
k otevření nastartovaného automobilu. Na 
místě provádíme pomocí speciálního vybavení 
otevření automobilu bez poškození. Po 
otevření je automobil předán majiteli. 
V sobotu 27. března je jednotka vyslána k 
likvidaci stromu spadlého přes silnici. Po 
příjezdu na místo události byl již strom 
částečně odklizen mimo vozovku. Provádíme 
rozřezání a odklizení zbývající části stromu, 
aby nezasahoval do vozovky. 
V úterý 20. dubna je jednotka, spolu s 
trutnovskou jednotkou HZS kraje, povolána k 
nahlášenému požáru osobního automobilu. 
Na místě je zjištěno, že požár motorového 
prostoru je lokalizovaný přenosným hasicím 
přístrojem poskytnutým z blízké provozovny a 
použitým svědkem požáru. Jednotka provádí 
dohašení požáru vysokotlakým vodním 
proudem, odpojení akumulátoru a úklid místa 
požáru oplachem. 
Ve středu 9. června je jednotka vyslána k 
vyproštění automobilu sjetého z parkoviště do 
přilehlého lesa. Vozidlo bylo pomocí naší 
cisterny vytaženo zpět na parkoviště. 
Ve středu 30. června je jednotka spolu s kolegy 
ze Svobody nad Úpou a trutnovskou stanicí 
HZS kraje povolána k nahlášenému požáru 
elektrických kabelů. Na místě je zjištěn již 
uhašený požár osvětlovacích těles pod 
jevištěm koncertního pódia přímo před 
lázeňskou kolonádou. Požár hasil před 
příjezdem hasičů pomocí přenosného hasicího 
přístroje lázeňský host, který požár zjistil. Je 
provedena kontrola míst hoření 
termokamerou a ochlazení prostorů hoření 
pomocí vysokotlakého vodního proudu. 
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Ve středu 28. července vyjíždí jednotka k 
nahlášenému požáru osobního automobilu. 
Na místě je zjištěno, že požár motorového 
prostoru je lokalizovaný přenosným hasicím 
přístrojem před příjezdem naší jednotky. 
Jednotka provádí kontrolu míst hoření pomocí 
termokamery, poté ochlazuje nádrž na LPG a 
motorovou část. Po příjezdu jednotky HZS 
kraje a vyšetřovatele se vracíme zpět na 
základnu. 
K dalšímu výjezdu ve stejný den, tedy 28. 
července je jednotka vyslána k uzamčenému 
automobilu, ve kterém se nachází roční dítě. 
Po příjezdu na místo události je zjištěno, že 
malé dítě je uzamčeno v automobilu a otec má 
klíče uvnitř vozu. Na místě provádíme otevření 
automobilu bez poškození a dítě předáváme 
otci. Poté dítěti předáváme malou plyšovou 
hračku na jeho uklidnění a vracíme se zpět na 
základnu. 
V úterý 24. srpna je jednotka vyslána ke 
stromu, který hrozí pádem na vozovku po 
předešlých deštích a větru. Po příjezdu na 
místo události je zjištěn vyvrácený strom, 
který se zachytil o korunu dalšího stromu a 
hrozí jeho pád na vozovku. Z tohoto důvodu je 
vozovka uzavřena a strom je postupně 
odřezán. Poté provádíme dočištění vozovky a 
vracíme se zpět na základnu. 
Ve středu 25. srpna je část jednotky povolána 
na pomoc vozíčkářce, která sjela s invalidním 
vozíkem mimo cestu. Na místě je zjištěno, že 
událost je bez zranění, vozík je však po nehodě 
nepojízdný. Jednotkou je provedeno naložení 
vozíku a jedné osoby do dopravního 
automobilu a odvoz na parkoviště, odkud je 
zajištěn jejich odjezd zaparkovaným 
automobilem. 
V pátek 27. srpna je jednotka povolána na 
pomoc se snesením zraněné osoby z 
nepřístupného (vozidlem) terénu. Na místě 
události je zjištěn úraz jedné osoby ve svahu 

lesního porostu u léčebny Vesna, na místě již 
členové Horské služby a osádky ZZS. Jednotka 
pomáhá zasahujícím složkám při již započatém 
transportu zajištěné zraněné osoby a jejím 
přeložení do vozidla ZZS. 
V úterý 7. září je jednotka povolána k 
resuscitaci osoby do prostoru dětské léčebny 
Vesna. Na místě je zjištěno již obnovení 
základních životních funkcí osoby, a tak 
jednotka nemusí zasahovat. 
Ve čtvrtek 21. října je jednotka vyslána k 
odstranění stromu, který spadl na vozovku a 
bránil provozu na komunikaci. Strom byl 
rozřezán a odklizen mimo komunikaci. 
Během této činnosti v blízkosti místa předešlé 
události došlo k vyvrácení stromů, které jsme 
z důvodu silného větru a možnosti pádu na 
vozovku také odstranili. 
V pondělí 15. listopadu je naše jednotka 
společně s jednotkou HZS Trutnov povolána 
ke kontrole jednoho z bytů, ve kterém dochází 
k jiskření ve ventilační šachtě. Na místě 
dochází stále k občasnému jiskření i přes 
odpojení přívodu elektrické energie, proto je 
povolán na místo správce a elektrikář objektu. 
Po kontrole místo předáváme a vracíme se 
zpět na základnu. 
V úterý 30. listopadu jednotka vyslána ke 
spadlému stromu přes komunikaci. Na místě 
je potvrzen spadlý strom přes 2/3 
komunikace, který je rozřezán a odklizen 
mimo vozovku. 
V pátek 31. prosince je jednotce současně s 
jednotkou HZS Trutnov nahlášeno auto hrozící 
pádem ze stráně. Na místo události vyjíždíme 
s cisternou a dopravním automobilem. Po 
příjezdu na místo se tato událost potvrdila. 
Automobil je zajištěn a poté pomocí lanových 
navijáků vyproštěn zpět na vozovku. Událost 
byla beze škody.    

Tadeáš Hlinka, velitel jednotky 
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Nabídka sociální formy bydlení ve 
Svobodě nad Úpou 
V minulém roce jsme vás informovali o 
možnosti přidělení 6 sociální bytu ve Svobodě 
nad Úpou. Nájemní smlouvy v této formě 
bydlení jsou podepisovány vždy na dobu 
určitou jednoho roku. Od uzavření prvních 
smluv uplyne daná doba dne 31.5.2022. Od 
data 1.6.2022 si Vám na základě shora 
uvedeného dovolujeme znovu nabídnout 
sociální formu bydlení ve Svobodě nad Úpou. 
Jedná se o 6 bytů o velikosti 1+kk až 3+kk (o 
velikosti 24,5 m² až do velikosti 50,2 m² ). 
Město Svoboda nad Úpou je vlastníkem 
objektu v ulici nám. Svornosti č.p. 473. Daný 
objekt prošel v roce 2019 / 2020 kompletní 
rekonstrukcí, jež byla podpořena dotací od 
Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 
programu 11703 – IROP. 
Na základě dané rekonstrukce v tomto 
objektu vzniklo 6 nových sociálních bytů, které 
mají sloužit zejména jako podpora 
dostupného nájemního sociálního bydlení, jež 
umožní sociálně vyloučeným osobám, osobám 
ohroženým sociálním vyloučením a ostatním 
osobám v bytové nouzi z cílové skupiny vstup 
do nájemního bydlení. Všechny výše uvedené 
byty lze také využít (při nedostatečném počtu 
zájemců v sociální formě) v běžné nájemní 
formě. 
Všechny byty jsou vybaveny základním 
vybavením bez nábytku. Každý byt je vybaven 
umyvadlem sprchou nebo vanou, WC, 
kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoř a 
troubou. V některých bytech jsou na 
montovány vestavěné skříně, které jsou 
součástí vybavení bytu. 
Případní potencionální nájemníci sociálního 
bydlení musí splňovat podmínky stanovené 
Ministerstvem pro místní rozvoj a stejně tak 
podmínky stanovené obcí, které jsou popsány 
v Pravidlech pro přidělování sociálních bytů. 

Pro bližší informace kontaktujte sociální 
pracovnici MěÚ, na telefonním čísle: 499 871 
105, 734 310 989 nebo prostřednictvím e-
mailu: socialni@musvoboda.cz. Všechny 
podrobnosti ohledně nabídek sociálních bytů, 
pravidel umístění, cílových skupin žadatelů či 
potřebných formalit jsou také k nahlédnutí na 
webových stránkách města Svoboda nad 
Úpou: www.musvoboda.cz/socialni-bydleni 

Iva Jaklová, DiS.  
Sociální pracovnice MěÚ Svoboda nad Úpou 

 

Poděkování 

 

 

 

 

 
Vážený pane starosto,  
i když u Vás v Janských Lázních je Tříkrálová 
sbírka již tradicí, tak já osobně měla čest ji 
organizovat prvním rokem. Zatímco minulý 
rok sbírka probíhala online, v tomto roce jsme 
měli možnost ji uskutečnit opět za účasti 
koledníků a to bylo pro mě osobně obrovskou 
výzvou. Díky sbírce jsem poznala spoustu 
nových lidí, kteří byli ochotni věnovat svůj čas 
koledování, aniž by za to cokoliv čekali a to je 
pro nás to nejcennější, moc si toho vážíme. 
V Trutnově a okolních obcích bylo rozmístěno 
celkem 73 pokladniček a vybralo se prozatím 
rekordních 301 113 Kč. 
V Janských Lázních se vybralo úžasných 
10.706 Kč. 
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2022 bude 
použit na zakoupení elektrických 
polohovacích lůžek pro půjčovnu zdravotních 
pomůcek a k zakoupení automobilu pro 
hospicovou paliativní péči. 
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Ráda bych jménem Oblastní charity Trutnov 
poděkovala Vám a všem, kteří se Tříkrálové 
sbírky v Janských Lázních účastnili a pomohli 
nám ji tento rok zrealizovat. Obrovské díky 
patří hlavně paní Honzíkové, ředitelce 
Obchodní Akademie a paní Vojtěchové u Vás 
na úřadě. Za sebe bych chtěla poděkovat za 
důvěru, milé přivítání a budu se těšit na další 
setkání.   

Lucie  Poláčková  
koordinátorka Tříkrálové sbírky 

Oblastní  charita Trutnov 
 

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 ÚNORU 2022 oslavují: 
paní ŠŤASTNÁ Hana, paní PRKNOVÁ Věra, pan 
HÜBSCH Rudolf a paní HÖNLOVÁ Zdenka. 
 

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Únor 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
2. středa v 19.00.  SRDCE NA DLANI  
V nové komedii láska přináší naději a krásu, ale 
i komplikace a překážky, které budou muset 
všichni s úsměvem a dobrou vůlí překonat. 
Vstupné 140,-  přístupný  
ČR  2022  95‘ 
 
3. čtvrtek v 18.00   VELKÝ ČERVENÝ PES 
CLIFFORD     USA  2021  96‘  dabing 

Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, 
roztomilé a červené štěně. Přes noc se z něj 
ovšem stal obrovský hafan. Komedie je 
adaptací stejnojmenné populární dětské 
knížky Normana Birdwella. 
Vstupné 120,- děti do 15 let 100,-  přístupný 
 
7. pondělí v 19.00   KINGSMAN: PRVNÍ MISE 
V dobrodružné akční komedii se staneme 
svědky zrodu první nezávislé tajné služby.  
Vstupné 110,- do 12 let nevhodný  
USA  2020  131‘  tit. 
 
9. středa v 19.00  C´MON C´MON  
Život trochu osamělého rozhlasového 
novináře se na moment zastaví, když se musí 
postarat o svého malého a podivínského 
synovce. V srdečném a hřejivém rodinném 
dramatu exceluje J. Phoenix. 
Vstupné 100,- přístupný   USA  2021  108‘  tit. 
 
10. čtvrtek v 19.00  OCELOVÉ DÁMY   
Komediální roadmovie, ve které věk už není 
ani číslo. Pětasedmdesátiletá Inkeri uhodila 
svého manžela pánví a plánuje pohřbít jeho 
tělo na zahradě. V očekávání doživotního 
vězení je ale ještě čas na to žít – konečně.  
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný  
Finsko  2021  105‘  tit. 
 
14. pondělí v 19.00  ZLATO  
Dva cizinci v australské poušti náhodou objeví 
obrovský balvan zlata. Prvotní nadšení se 
promění v bezmoc, když zjistí, že vytáhnout jej 
ze země je nad jejich síly.  
Vstupné 130,-  do 15 let nepřístupný 
Australie  2022  94‘  tit. 
 
16. středa v 19.00  ULIČKA PŘÍZRAKŮ 
V kriminálním dramatu se představuje mladý 
ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat 
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lidi, který se spojí s ještě mnohem 
nebezpečnější psychiatričkou...  
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný  
USA  2022  130‘  tit. 
  
17. čtvrtek v 18.00  ENCANTO   
Animovaný příběh o Madrigalových, kteří žijí 
v kolumbijských horách, na podivuhodném 
místě zvaném Encanto, kde kouzlo způsobilo, 
že každé dítě má jedinečný dar, kromě jediné 
dívky jménem Mirabel.  
Vstupné 100,-  přístupný 
USA  2021  110‘  dabing 
 
21. pondělí  v 19.00  MOONFALL         
Dobrodružný sci-fi film líčí boj o záchranu 
Země před apokalypsou. Neznámá síla 
vychýlila Měsíc z oběžné dráhy a svět stojí na 
pokraji zničení. USA, Čína, VB  2022  124‘  tit. 
Vstupné 120,-  přístupný 
 
23. středa v 19.00  MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST  
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, 
který nikdo neřídí? Komedie volně inspirovaná 
skutečným příběhem „splašeného vlaku“, 
který ujel svému strojvůdci i s cestujícími před 
pár lety na Českomoravské vrchovině. 
Vstupné 140,- do 12 let nevhodný 
ČR  2022  102‘ 
 
24. čtvrtek v 19.00. SPENCER  
Během vánočních svátků s královskou rodinou 
v anglickém Norfolku se Diana Spencer, 
rozhodne ukončit své deset let trvající a dávno 
vychladlé manželství s princem Charlesem. 
Životopisné drama. USA  2021  117‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
 
28. pondělí  v 19.00. VEM SI MĚ  
Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný 
učitel matematiky. Vzali se, aniž se předtím 
znali. Jakou naději může mít manželství, které 

vzniklo za neuvěřitelných okolností, navíc mezi 
dvěma naprosto odlišnými „vesmíry“? 
Jennifer Lopez a Owen Wilson přesto 
v romanci budou chtít dokázat, že když jde o 
lásku, nic není nemožné. 
Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný  
USA  2022  112‘  tit. 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Leden v základní škole 
Vzhledem ke koronavirovým opatřením jsme 
s dětmi nemohli absolvovat žádný výlet, což 
nás velice mrzí, ale i přesto jsme úplně 
nezaháleli. 
Zapojili jsme se do projektu Bodlinka, který 
organizuje Správa KRNAP ve Vrchlabí. Celou 
zimu se budeme starat o ježka Pištu, kterého 
přinesli lidé do záchranné stanice. Lektor 
Daniel Bílek nám předem vysvětlil, jak se o 
ježka máme starat a čím ho krmit. Musíme mu 
čistit pelíšek, krmit ho a vážit. Do "Deníku" 
budeme zapisovat důležité údaje o péči.  
A nebojte se, je odblešený! 
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Lednovou výuku jsme obohatili pomůckami 
z nebe. Děti tvořily ve sněhu jednoduchou či 
složitější propletenou trasu. Tvořením 
labyrintů podporovaly matematickou 
a prostorovou představivost. 
 

 

 

Velmi děkujeme všem dětem, které se 
zúčastnily tzv. Ptačí hodinky a sčítaly ptáky na 
krmítkách. Díky dobrovolníkům je možné 
nasbírat dostatek dat, která pomohou odhalit 
více informací ze života přezimujících ptáků. 
Ze základní školy zdraví  

Mgr. Alena Moštěková 
 

Informace pro každého 
 

HOMESHARING jako pomoc pečujícím 
rodinám nově i v Královéhradeckém 
kraji  
Centrum Orion, z.s. je nezisková organizace, 
která již více než 20 let pomáhá rodinám dětí 
s postižením, a to hlavně v rychnovském 
regionu. Poskytujeme sociální službu denního 
centra a také osobní asistenci, nabízíme 
speciální terapie (např. terapii Neurofeedback 
či Acces Bars) i psychoterapeutickou podporu 
rodinám atd. Stále přitom hledáme další 
možnosti, jak pomoci rodinám s jejich 
náročnou péčí. Nyní, díky projektu 
podpořeného nadačním fondem Abakus, 
zavádíme HOMESHARING - zcela novou formu 
pomoci rodinám s dětmi s mentálním či 
kombinovaným postižením nebo s poruchou 
autistického spektra, který poskytujeme 
v rámci celého Královéhradeckého kraje.  
Homesharing je založen na tzv. sdílené péči o 
dítě s postižením, kdy si hostitel bere dítě na 
předem domluvenou dobu do své domácnosti 
a stará se o něj stejně jako o člena své rodiny. 
Hostitelem se může stát prakticky každý – 
podmínkou je, aby to byl člověk se srdcem na 
dlani, který je ochotný věnovat svůj čas, 
prostor i energii. Dítě s postižením díky 
homesharingu získává nové přátele i zážitky, 
poznává nová místa… I hostitele homesharing 
obohacuje - zažívá nové situace, učí se novým 
věcem, má možnost podívat se na svět očima 
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dítěte s postižením… Rodiče dítěte zatím mají 
možnost si vydechnout, nabrat nové síly, 
věnovat se dalším dětem, zařídit, co je třeba…  
A co si pro své děti přejí rodiče, kteří se již do 
projektu přihlásili a chtějí se do homesharingu 
zapojit? „Pro své dítě si přejeme nové zážitky 
a pro sebe jako rodiče čas na odpočinek.“ 
„Rádi bychom se věnovali více ostatním 
dětem, sobě navzájem a vydali se do míst, 
která jsou pro nás jinak nedostupná 
(bariérovost).“ „Občasná změna by našemu 
dítěti prospěla v rozvoji samostatnosti.“ 
Zaujalo vás hostitelství a uvažujete o tom, že 
byste se také zapojili? Chtěli byste znát více 
informací? Srdečně Vás zveme na některou z 
homesharingových besed: 
10.2. v 17 hodin v Centru Orion v Rychnově 
nad Kněžnou, 23.2. v 17 hodin v Oranžové 
kavárně v Trutnově a 1.3. v 17 hodin online 
Pro účast na besedách a více informací nás 
kontaktujte: www.homesharing.cz 
Mgr. Marie Vrzáková, koordinátorka 
homesharingu, vrzakova@centrum-orion.cz  
725 190 990 www.centrum-orion.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centrum duševního zdraví RIAPS 
Trutnov  
- v tomto roce rozšířilo své služby o 
Telefonickou krizovou pomoc. Jedná se o 
sociální službu registrovanou dle zákona č. 
108/2006 Sb. Cílem této služby je pomoci 
klientovi prostřednictvím telefonického 
rozhovoru s vyškoleným pracovníkem vyřešit 
jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje 
podpory v rodině a přirozené komunitě, 
podpořit dovednosti klienta při řešení 
nepříznivé situace a předcházet dalším 
situacím, které by mohly představovat 
ohrožení zdraví a života. Velkou výhodou této 
služby je úzká návaznost na další sociální a 
zdravotní služby poskytované v CDZ.  
A jak konkrétně služba funguje?  
Služba je tu pro Vás nepřetržitě 24 hodin 
denně. Jsme připraveni Vám naslouchat, 
poskytnout informace, hledat společně s Vámi 
cestu, jak nepříznivou situaci zvládnout. 
Můžete se na nás obrátit například pokud: 
Prožíváte složitou situaci a potřebujete si o 
tom promluvit? Máte obavy o své duševní 
zdraví? Trpíte duševním onemocněním a 
potřebujete se zeptat? Trápí Vás úzkost, 
smutek, zažíváte něco, s čím si nevíte rady? 
Potřebujete o své složité situaci s někým 
mluvit? Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci 
najít cestu k druhým? Pečujete o duševně 
nemocného a potřebovali byste si o tom 
promluvit? Potřebujete pro řešení své situace 
informace? Potřebujete pomoci se 
zprostředkováním nějaké služby? Pokud 
budete souhlasit, pomůžeme Vám i 
zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani 
místo, odkud voláte, není rozhodující. Budeme 
rádi, pokud budeme vědět, s kým mluvíme, 
není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat 
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i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou 
přezdívku, kterou budeme užívat.  
Pracovníci jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. 
To znamená, že bez Vašeho souhlasu nebudou 
žádné informace z rozhovoru s Vámi s nikým 
dalším sdílet. Výjimku tvoří situace, ve kterých 
jsou ze zákona povinni jednat. 
Služba je poskytována zdarma. Volající hradí 
běžnou cenu telefonního hovoru. Pokud Vám 
finanční situace brání v tom, abyste mohli 
čerpat službu, upozorněte pracovníka a 
požádejte ho, aby Vám zavolal zpět. 
Maximální doba 1 hovoru je 60 minut. Službu 
můžete využít opakovaně, pokud je to 
nezbytné. Krizová linka CDZ: 702 256 762 
 
Na brusle v Krkonoších  
Pokud váháte, co s volným odpolednem, nebo 
jak se rozhýbat o víkendu, máme pro vás tip na 
krásný zimní zážitek. Věděli jste, že 
v Krkonoších jsou kluziště vnitřní i venkovní, 
nejvýše položené v republice, osvětlené i 
kluziště přímo na náměstí?  
 
Venkovní kluziště 
Nejvýše položené kluziště na Malé Úpě 
V nadmořské výšce 1060 metrů si můžete 
zabruslit na Malé Úpě vedle sjezdovky 
Pomezky. Nejvýše položené kluziště v 
republice je osvětlené a nabízí tak i večerní 
bruslení.  
Nové městské kluziště ve Špindlerově Mlýně 
Bruslení pod širým nebem si nově užijete i ve 
Špindlu. Městské kluziště, které je v provozu 
denně od listopadu do března, najdete na 
sídlišti Bedřichov u restaurace Artex. U 
kluziště nechybí drobné občerstvení, děti jistě 
potěší hokejové branky a ty nejmenší opěrné 
hrazdičky pro první sklouznutí. Zaparkovat 
můžete na jednom ze záchytných parkovišť, 
přímo u kluziště totiž staví Skibus.  
 

Kluziště na náměstí v Hostinném 
Přírodní kluziště vyrostlo přímo na náměstí – 
funguje ale jenom, pokud počasí dovolí. 
Hrazení zajistily trámy z městského lesa a když 
bude mrznout, sklouznout se pod dohledem 
obrů můžete i vy.  
Když mrzne, až praští, připravují kluziště pro 
své kamarády a sousedy také nadšenci v Horní 
Branné, na Benecku, u Rýchorské boudy nebo 
v Martinicích v Krkonoších.  
 
Bruslení v hale 
HC stadion Vrchlabí 
Do hokejové arény prvoligového Vrchlabí 
můžete o víkendu nahlédnout, a dokonce se i 
svézt na prvotřídním ledě, v rámci bruslení pro 
veřejnost. K dispozici je půjčovna, broušení 
bruslí, hrazdičky pro nejmenší i drobné 
občerstvení v automatech. Vždy sledujte 
aktuální rozpis ledu.  
Zimní stadion Trutnov 
Denně je pro veřejnost otevřeno bruslení na 
zimním stadionu v Trutnově. Jen pozor – v 
dopoledních hodinách se o ledovou plochu 
můžete dělit se školami či školkami. V 
rozpisu ledu je také stanoveno, kdy je vhodné 
dorazit s hokejkou.  
Aktuální informace o provozu, ceny a polohu 
na mapě najdete u každého kluziště na 
www.krkonose.eu/na-brusle-v-krkonosich  

Alena Cejnarová, Destinační společnost pro 
TO Krkonoše, Krkonoše – svazek měst a obcí 
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