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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané, 
nejdříve bych Vás chtěl pozdravit a poděkovat 
místním obyvatelům i návštěvníkům našeho 
města za bezproblémové zimní období. 
Zejména Mirku Císařovi a jeho týmu 
z technické údržby. Samozřejmě vím, jak 
složité to hlavně v zimním období je. Teď se 
pomalu rozjedou jarní práce a pracovníci 
technických služeb nemají moc času, aby se 
zkonsolidovali, ale musí pokračovat ve svém 
úsilí bez přestávky dál. Prosím někdy o trochu 
schovívavosti a trpělivosti. 
Chtěl bych poděkovat Skiresortu Černá Hora - 
Pec a lyžařské škole K+K Janské Lázně za 
lyžařský výcvik poskytnutý naší mateřské 
školce. Myslím, že si ho děti náramně užily a i 
rodiče velmi vítají tuto možnost lyžování a 
zdokonalování techniky jízdy pro své děti. 
Doufám, že i v dalších letech se tato výborná 
akce uskuteční. 
Se stále se zvětšující uprchlickou krizí z 
Ukrajiny bych vás všechny chtěl poprosit, 
abyste těmto lidem pomohli. Jakýmkoliv 
způsobem, ať už s bydlením nebo alespoň 
informacemi, kam se mají obrátit. V každém 
případě i my na Městském Úřadě se určitě 
budeme snažit pomoci. Chtěl bych 
podotknout a poděkovat paní ředitelce a 
jejímu týmu ve škole a školce za ochotu při 
řešení těchto náročných situací. Ve škole i 
školce už máme několik dětí z Ukrajiny, o které 
se v rámci možností staráme. Moc díky. 
S přáním hezkého jara  

Petr Hřebačka starosta 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 9. března 2022 
Rada města schválila: 

 uzavření smlouvy č. 1200500021 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí České republiky na akci 
„VO Janské Lázně IV. etapa – lokalita 
Krkonošská 1. úsek“ 

 výměnu bytu 1+1 (č. 6) za 1+kk (č. 3) v 2.NP 
čp. 15 – Zdena 

 zveřejnění záměru města pronajmout byt 
1+1 v čp. 15 - Zdena o výměře 34,07 m² za 
podmínek pro žadatele: trvalý pobyt v 
Janských Lázních a starobní důchod s 
upozorněním, že přístup a byt není 
bezbariérový 

 Účetní závěrku příspěvkové organizace 
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 
okres Trutnov sestavenou ke dni 31.12.2021 a 
hospodářský výsledek příspěvkové organizace 
za rok 2021 

 program 20. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 14.03.2022 od 17 
hodin 

 na základě výběrového řízení dodavatele 
pro akci „Správa, udržování, údržba a obnova 
veřejného osvětlení na území města Janské 
Lázně“ společnost Elektro Lelek s.r.o., IČ: 
05380634 za cenu 226.962 Kč s DPH za rok a 
uzavření smlouvy o dílo  
Rada města souhlasila: 
• se změnou stavby před dokončením 
„Parkoviště Hofmanky – retenční nádrž – 
čerpací stanice“ 
Rada města vzala na vědomí: 
• žádost o pořízení změny územního plánu u 
pozemku p.p.č. 67/1 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. 4 
předané na oddělení územního plánování 
Městského úřadu Trutnov 
Rada města zamítla: 
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• žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska, Okresní sdružení hasičů Trutnov 
požádalo o příspěvek na činnost ve výši 5.000 
Kč vzhledem k napjatému rozpočtu města 

 
Zasedání Zastupitelstva města  
Janské Lázně dne 14. března 2022 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 zápis z 19. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek. 

 uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o 
spolupráci v oblasti poskytování sociálních 
služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o 
poskytnutí dotace ze dne 23.09.2015 mezi 
městem Janské Lázně, městem Svoboda nad 
Úpou a Domem s pečovatelskou službou 
Svoboda nad Úpou a zmocnilo starostu k 
podpisu tohoto dodatku 

 rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým se 
zvyšují příjmy 4.081.308,54 Kč a výdaje o 
5.329.794,71 Kč 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 zprávu o výkonu činnosti Městské policie 
Trutnov na území města Janské Lázně za 
období od 01.01.2021 do 31.12.2021 
Zastupitelstvo města delegovalo: 

 Ing. Pavla Kouta jako zástupce města Janské 
Lázně na valnou hromadu společnosti 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konanou 
dne 30.05.2022.; jako náhradníka určilo pana 
Martina Košťála 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně  
dne 23. března 2022 
Rada města neschválila: 
• zvýšení ročního pojištění u pojistné smlouvy 
č. 0020176341 
Rada města souhlasila: 
• s umístěním Z-Boxu (2 sloupce) od 
společnosti Zásilkovna s.r.o. na pozemku 

města a se zpoplatněním záboru veřejného 
prostranství 

 s vjezdem historických vozidel v rámci 
soutěže historických vozidel „Studenecká 
míle“ dne 28.05.2022 do centra s tím, že je 
třeba zaparkování vozidel na náměstí 
projednat se Státními léčebnými lázněmi 
Janské lázně, s.p. 
Rada města vzala na vědomí: 
• provedené kontroly u příspěvkové 
organizace a příjemců veřejné podpory v roce 
2021 a schválila plán veřejnosprávních kontrol 
k provedení kontroly vyúčtování příjemců 
veřejné podpory a kontroly hospodaření 
příspěvkové organizace pro rok 2022 
Rada města předkládá komisi pro rozvoj 
města: 
• k projednání žádost o souhlas s řešením 
splaškové kanalizace k novostavbě na 
pozemku p.p.č. 133/3 k.ú. Č.H. 
Rada města pověřila TH odbor: 
• přípravou výběrového řízení na dodavatele 
akce „Oprava místní komunikace ulice Lesní 
Janské Lázně“ v roce 2022 s realizací v roce 
2023 

(MV) 
 

Hlášení poruch veřejného osvětlení  
Město Janské Lázně má od 1. 4. 2022 nového 
správce veřejného osvětlení (VO), a to 
společnost Elektro Lelek s.r.o. (IČO 05380634. 
Pod Městem 206, 542 32 Úpice). 
Pro hlášení poruch, případně přijímání 
podnětů v oblasti veřejného osvětlení byla 
zřízena zvláštní emailová adresa: 
vo@janske-lazne.cz 
 

Oznámení 
 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně  
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záměr města pronajmout byt v čp. 15 – 
Zdena (na st.p.č. 3 v k.ú. Janské Lázně) 

 

1+1 o výměře 34,07 m² ve 2. NP 
(byt není bezbariérový) 

 

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 19.04.2022 do 11 hodin. 

  

Petr Hřebačka v.r., starosta města 
 

Oznámení  
 

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

09. 04. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin:  
   Krkonošská u objektu garáží Lesní dům 
09. 04. 2022 od 9:30 do 10:30 hodin:  
   Modrokamenná u obj. čp. 155 (Siréna) 
09. 04. 2022 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   Lázeňská u obj. čp. 36 (Konzum) 
 

16. 04. 2022 od 9:00 do 10:00 hodin:  
   Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
16. 04. 2022 od 10:00 do 11:00 hodin:  
   Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 
16. 04. 2022 od 11:30 do 12:30 hodin:  
  Lesní ulice na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 

23. 04. 2022 od 8:00 do 9:00 hodin:  

   Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž) 
23. 04. 2022 od 9:30 do 10:30 hodin:  
   Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 
23. 04. 2022 od 11:00 do 12:00 hodin:  
   dvougaráž u čp. 181 (Urbanovi) 
 

Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič 
auta a zaměstnanci města, kteří budou kontrolovat 
nakládání stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 

Petr Hřebačka v. r., starosta města 

 

Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 

vozu v SOBOTU 16. 04. 2022 

od 9:00 do 10:00 hodin: 
Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 

 

od 10:00 do 11:00 hodin: 
Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 

 

Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné 
odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla 
a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, 
obrazovky televizorů, akumulátory apod.). 
Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného 
komunálního odpadu!! 
Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič 
auta a zaměstnanci města, kteří budou kontrolovat 
nakládání stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 

Petr Hřebačka v. r., starosta města 

 

Svoz bioodpadu (BRKO) 
Od pondělí 4. dubna 2022 probíhá svoz 
biologického odpadu rostlinného původu 
(odpad ze zahrad -  posekaná tráva, pěstitelské 
odpady, seno, listí, křoviny, spadané ovoce, 
odpady ze zeleniny, kůra, ořezané části 
stromů, drobný odpad ze zpracování dřeva, 
kuchyňské odpady rostlinného původu a jiné 
biologicky rozložitelné odpady rostlinného 
původu) v označených vacích. 
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Vaky na bioodpad si můžete zakoupit na MěÚ. 
Cena vaku je 140 Kč. 
Svozy budou zajišťovány každé pondělí v 
dopoledních hodinách do doby pokud to 
počasí dovolí. Případné svozy mimo termín 
budou řešeny po dohodě s TS. Označené vaky 
s bioodpadem zanechte u příjezdové cesty na 
viditelném místě. Vzhledem k prozatimnímu 
ručnímu nákládání vaků prosíme o zohlednění 
jejich objemu vůči charakteru odpadu. 

Miroslav Císař, ved. odboru TS, tel. 
603 204 848, e-mail: ts@janske-lazne.cz 

 

MĚSTO HLEDÁ KRONIKÁŘE/KU 
Kdo z občanů Janských Lázní má o tuto činnost 
zájem, nechť se přihlásí na městském úřadě. 
Činnost obsahuje průběžné zpracovávání 
událostí během roku, zapisování do kroniky, 
spolupráci se sdělovacími prostředky, 
získávání dokumentace, účast na metodických 
srazech. Za práci je poskytována odměna. 

(MV) 

 

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 DUBNU 2022 oslavují: 

paní HOLEČKOVÁ Jarmila 
a paní WINKLEROVÁ Alena. 

 

Oběma jubilantkám srdečně blahopřejeme!  
 

Program kina 
 

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

4. pondělí v 19.00   MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST 
Komedie volně inspirovaná skutečným 
příběhem „splašeného vlaku“, který ujel 
svému strojvůdci i s cestujícími. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2022  102‘ 
 

6. středa v 19.00   UNCHARTED 
V dobrodružném filmu Nathan Drake, 
potomek slavného hledače pokladů, konečně 
našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého 
města v El Doradu. USA  2021 115‘  tit. 
Vstupné 100,-  přístupný   
 

7. čtvrtek v 19.00  AMBULANCE 
Měla to být jednoduchá bankovní loupež. Ale 
nic nešlo podle plánu, a tak dva lupiči ujíždějí 
před policií v ukradené sanitce a vědí, že 
potřebují náhradní plán. Akční thriller. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  136‘  tit. 
 

11. pondělí v 19.00  ZTRACENÉ MĚSTO 
Slavná spisovatelka dobrodružných románů se 
ocitne v situaci, která jako by vypadla 
z některé její knížky. Ve spáru únosců a 
uprostřed divoké džungle. Dobrodružná 
komedie. Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  112‘  tit. 
 

13. středa v 19.00  POSLEDNÍ ZÁVOD 
Výpravné drama přibližuje historické události 
z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se 
opravdu staly. V mrazu a vichřici známí 
sportovci začali psát příběh o hrdinství, 
odvaze, vůli a přátelství.  ČR  2022  95‘ 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 

14. čtvrtek v 18.00  JEŽEK SONIC 2 
Modrý superrychlý ježek Sonic patří 
k největším videoherním legendám. A do kin 
se po dvou letech vrací s dalším 
dobrodružstvím. USA  2022  122‘  dabing 
Vstupné 140,-  děti do 15 let 120,-  přístupný 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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19. úterý v 19.00  DRIVE MY CAR 
Slavný divadelní herec a režisér, který se vyžívá 
v řízení svého červeného Saabu, musí během 
festivalu v Hirošimě tuto radost nedobrovolně 
přenechat málomluvné řidičce. Atmosférický 
snímek plný tajemství, hledání lidského 
porozumění a smíření. Japonsko 2021  179‘  tit. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
20. středa v 19.00  ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 
Hořkosladká komedie o tom, že i ti, které 
dobře známe, pro nás můžou být naprostými 
cizinci. Stačí, když se během jednoho večera 
rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze 
svých mobilů. ČR, SR  2021  95‘ 
Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný 
 
21. čtvrtek v 19.00  MORBIUS 
Dobrodružné drama, v němž charismatický 
antihrdina Michael Morbius trpí vzácnou 
a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem 
zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se 
rozhodne k zoufale riskantnímu činu.  
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  114‘  tit. 
 
25. pondělí v 19.00  SEVEŘAN 
Temný a syrový epos o vikinském princi, který 
se světem protlouká jako bezejmenný válečník 
a má jediný cíl. Vlastnoručně zabít ty, kteří ho 
připravili o rodinu a šťastnou budoucnost. 
Vstupné 130,-  do 15 let nepřístupný 
USA,VB  2022  136‘  tit. 
 
27. středa v 19.00  VYŠEHRAD: FYLM 
Po dnes již kultovním onlinovém seriálu 
přichází postava Laviho v novém kabátě 
celovečerní komedie. Bývalý sparťanský hráč 
je pořád stejně nekorektní a za hranou, jen mu 
život přináší nová dobrodružství a překvapení. 
Vstupné 130,-  do 15 let nepřístupný  
ČR  2022  105‘ 

 
28. čtvrtek v 18.00  PŘÍŠERÁKOVI 2 
Animovaný dobrodružný film, ve kterém se 
Wishbonovi musí znovu proměnit a jako 
mumie, vlkodlak, upírka a Frankensteinovo 
monstrum se vydávají po stopách malé 
agentky a jejích zajatců.  
Vstupné 100,-  přístupný 
Německo, VB  2021  103‘  dabing 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Březen v základní škole 
Milí čtenáři,  
probrali jsme se ze zimního spánku a s velkou 
chutí vykročili do jara, kdy všechno jakoby 
znovu začíná.  
V lednovém čísle Fontány jsme se zmínili o 
zapojení do projektu Bodlinka, který děti učí 
zodpovědnosti a kladnému vztahu ke zvířeti. 
Pomáháme malému ježku Pištovi přečkat 
zimu, kterou by bez pomoci lidí nepřežil. Každý 
den služba vyčistí bednu, doplní krmivo a 
vodu, nechá ho proběhnout a jednou týdně 
zváží. Vše pak zapíše do deníku. Vypuštění 
Pišty do volné přírody proběhne v závislosti na 
počasí. 

 
 
V rámci světového dne vody (22.3.) jsme celý 
týden putovali s kapičkou vody po zemi i po 
nebi. Zjistili jsme, kde se kapka vody narodí, 
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kudy cestuje i kde se pak ztratí.  
S dětmi z 1. a 2. třídy jsme se stali deštěm, 
pramínkem vody, i mořem. Prostřednictvím 
hry jsme se seznámili s koloběhem vody a 
zaznamenávali do mapy různé podoby vody. 
I přesto, že je voda vzácná, máme tendenci ji 
vnímat jako něco samozřejmého. Ráno 
vstaneme, jdeme do koupelny a pustíme 
kohoutek. Máme štěstí, že z něj teče čistá 
voda kdykoliv si vzpomeneme. A tak se děti 
zamýšlely, kde vodou zbytečně plýtváme a jak 
to změnit? Zde jsou jejich náměty, jak snížit 
spotřebu vody v domácnosti: „Na čištění zubů 
používejme kelímek.“ „Nezapomínejme na 
využívání dešťové vody, dá se zachycovat 
přímo ze střechy a dobře vám poslouží 
k zalévání záhonků, květin nebo trávy.“ 
„Při mytí rukou zavírejme vodu během 
mydlení.“ 

 
I v naší škole a školce se pomalu začínají 
začleňovat ukrajinské děti do školního 
kolektivu. Snažíme se vybalancovat pro 
všechny strany novou situaci, zachovat českým 
dětem kvalitní výuku a citlivě vytvářet 
příležitosti pro navazování přirozených 
přátelských vztahů mezi dětmi. Rozhlédněme 
se kolem sebe, vzájemně si pomáhejte, važme 
si jeden druhého a usmívejme se, ať je na světě 
zas o něco lépe.  
Přejeme vám krásné svátky jara! 

Mgr. Alena Moštěková 

Zápis do 1. ročníku  ZŠ 

pro školní rok 2022/2023

Základní škola a Mateřská škola 

Janské Lázně
okres Trutnov

vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU.

Milí rodiče, dovolujeme si Vás a Vašeho předškoláčka

informovat o zápisu do naší školy,

který se koná ve dne

20. 4. 2022.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách školy.

- školu rodinného typu
- kvalitní pedagogický sbor s                       
individuálním přístupem ke    

každému dítěti 
- nízký počet žáků ve třídách

- bezvadně fungující školní družinu 
s ranním i odpoledním programem

- vybavenou PC učebnu 
- školu v klidném prostředí     
krásného lázeňského města

Nabízíme:

Zprávičky z naší školičky 
Chtěli bychom poděkovat jménem všech 
zaměstnanců, rodičů i dětí naší školy lyžařské 
škole K+K paní Kateřiny Kočí, že na nás 
„pamatují“ a formou sponzorského daru nám 
umožnili zdarma lyžování s instruktory na 
vleku Formánek a vleku Idyla. Děkujeme všem, 
kteří se starali o naše „malé lyžaře“, za jejich 
milý a vstřícný přístup. Zároveň děkujeme 
společnosti Mega plus za poskytnutí jízdenek 
na Formánky za symbolickou cenu. 
Naše poděkování patří také městu Janské 
Lázně, které nám poskytlo příspěvek na 
logopedickou prevenci pro děti naší školy. Díky 
vstřícnému postoji radnice se nám podařilo 
zahájit a dvakrát do měsíce provozovat 
logopedickou péči v MŠ. Naše milá a dětmi 
oblíbená paní Mgr. Veronika Mervartová, 
klinický logoped, má v současné době v péči 10 
dětí. 
Děkujeme všem a těšíme se na další 
spolupráci. 

Za MŠ Hana Stránská 
 

Sportovní klub JL 
 

LYŽAŘSKÝ ODDÍL SK JANSKÉ LÁZNĚ 
Zdravíme všechny příznivce zimních sportů a 
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konečně můžeme po loňské nešťastné sezóně 
napsat příznivé informace o závodních 
úspěších našich svěřenců.  
Ještě pár informací ke „covidové“ zimě 
2020/21. I když jsme oficiálně nesměli 
trénovat a závodit, přes to jsme jako klub 
nezaháleli. V nejhorších obdobích jsme měli 
alespoň individuální a online tréninky 
s vypsanými výzvami. A zbytek zimy jsme 
trénovali venku především všestrannost: 
běžkařské tréninky, skialpinistické výstupy, 
telemarkové a snowboardové tréninky a 
nakonec i lyžařské tréninky. Trénovali jsme 
v podstatě mnohem víc kondičku a na letošní 
závodní sezóně se to projevilo.  
Jarní a letní příprava v roce 2021 už probíhala 
ve standardním duchu pravidelných tréninků 
několikrát týdně a několika kondičními 
soustředěními. Na podzim pak specializovaná 
průprava a tři tréninkové kempy na ledovci 
Kaunertal v Rakousku. Kde jsme doháněli 
v technice, co jsme minulou zimu zameškali.  
Letošní zima už naštěstí byla standardní – 
v trénování i závodění.  
Při celkovém hodnocení zimní sezóny tradičně 
začínáme od nejstarších závodníků, někteří za 
náš klub závodí už více než 17 let! Viktorie 
Vydrová se v Českém poháru dospělých 
umístila na 39. místě, v juniorech Karolína 
Černá na 15. a Eliška Hlízová na 33. místě, 
Martin Antoš na 38. místě.  
V žactvu (ročníky 2006 až 2009) si na 
republikové úrovni nejlépe vedli: Jan Kolb, Jan 
Bednařík, Laura Kočí, hostující Viktorka 
Dlouhá. V krajském poháru zvítězil v kategorii 
mladšího žactva Jan Kolb. Ten nás úspěšně 
reprezentoval i na zahraničních závodech 
v Itálii.  
V předžactvu (2010-2012) nás skvěle 
reprezentují Matěj Sedláček a Adam Richter 
z Janských Lázní, Filip Žemlička, Ema Kolbová a 
Tereza Štikarová.  

A v mladších závodnících (kategorie 
přípravka): Adam Pavel, David Krátký, Aneta 
Bednaříková, Andrea Pichová a další.  
Celkem ve všech kategoriích za náš klub závodí 
více než 50 závodníků.  
Letos se závodilo od začátku prosince téměř 
každý víkend (různé kategorie) a skoro vždy 
stál některý náš závodník nebo závodnice na 
stupních vítězů nebo těsně pod nimi.   
Klub zároveň poskytuje zázemí a servis i 
všestrannostně zaměřeným sportovcům. 
Máme nezávodní sekci, kde se děti z regionu 
učí správné lyžařské technice a také 
snowboardový oddíl. Celkem evidujeme přes 
90 aktivních členů (děti a junioři). Na podzim 
v rámci náboru náš oddíl navíc přijal 14 dětí 
z regionu ve věku 5-6 let.  
Další činností lyžařského oddílu je organizace a 
podpora významných sportovních akcí, které 
již tradičně po několik let pořádáme a letos 
jsme konečně mohli opět v realizaci navázat. 
Na podzim cyklistické závody Krkonošská 70 
MTB v centru Janských Lázní, v říjnu přespolní 
závod Běh za Muchomůrkou.  
V zimě jsou to lyžařské závody v Černém Dole 
Head Cup (2 závody v sérii pro děti do 12 let) – 
letos v termínu 11.-12. ledna s účastí téměř 
300 dětí, O´Style Cup 12.-13.3. (územní 
kvalifikační závod Svazu lyžařů ČR pro 
kategorie žactva ve slalomu a obřím slalomu 
pro více než 250 závodníků). Velký dík patří 
Skiresortu Černá Hora a všem dobrovolníkům, 
bez kterých by organizace těchto akcí nebyla 
možná.  
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří nám 
pomáhali a podporovali naši činnost: 
trenérům, organizátorům závodů, sponzorům, 
městům a všem ostatním příznivcům lyžování 
v Janských Lázních. Více na 
http://www.skjanskelazne.cz/lyzari. 

Za lyžařský oddíl zapsal Pavel Šedivý, trenér 
 

http://www.skjanskelazne.cz/lyzari
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Informace pro každého 
 

Jarní výlety pod horami  
Na horách zima ještě nekončí, ale v podhůří už 
to voní jarem. Probouzející se podkrkonošská 
příroda láká k výletům. Objevte spolu s námi 
podhorské cesty a cestičky, na kterých sníh už 
potkáte jen zřídka na stinných místech. Zato si 
užijete klid, bublání potůčků a šumění lesa.  
 

Na Královecký Špičák, Bernartice 
Příjemný čtyřhodinový výlet po místech, kde 
davy lidí nepotkáte, ale kouzelné přírody si 
užijete plnými doušky. Vydejte se přes krásné 
louky, které ještě po zimě odpočívají, na vrchol 
Královecký Špičák. Kouzelná vyhlídka a 
příjemné odpočinkové místo vám budou 
odměnou.  
 

Po stopách bitvy u Trutnova 27. 6. 1866 
Ten červnový den se pro mnohé vojáky 
proměnilo okolí Trutnova doslova v peklo. Do 
bitvy jich vyrazilo více než 60 tisíc. Kolik jich 
padlo, bylo zraněných, vyděšených… Přímo 
místy bojů vás provede a na tyto a mnohé další 
otázky odpoví naučná stezka Den bitvy u 
Trutnova. Na červenec a srpen pro vás navíc 
Turistické informační centrum Trutnov 
připravuje komentované prohlídky stezky. 
Průvodce v dobové uniformě vás tu bude 
čekat ve vybrané pondělky.   
 

Do Sklenářovického údolí na bledulky, Mladé 
Buky 
Žlutá turistická trasa vás z Mladých Buků 
provede lesem až ke starému kamennému 
mostu přes Zlatý potok. Ten je připomínkou 
dnes již zaniklé obce Sklenářovice. V jarním 
období je doslova obrostlý bílými koberci 
bledulek. Spočiňte na chvíli v poklidné 
atmosféře lesa obklopeni toužebně 
očekávanými posli jara, nového začátku, 
nového života. 

 

Hadí stezkou k vyhlídce, Rudník 
Klikatá, necelý jeden kilometr dlouhá Hadí 
stezka, strmě stoupající od Obecního úřadu v 
Rudníku na Soví vrch, nabízí neobvyklé výhledy 
na část této obce a přilehlé podhůří pod 
Černou horou. Po cestě využijte posezení na 
ručně vyřezávaných lavičkách. Z Hadí vyhlídky 
v závěru stezky lze pokračovat buď směrem na 
Rudník - Leopoldov nebo k Červené výšině, 
odkud vede modrá turistická značka do 
Hostinného nebo přes Vlčice do Trutnova.  
 

Do Horní Branné a Martinic v Krkonoších 
Pohodovou vycházku začněte u 
hornobrannského zámku. V jeho krásných 
podzemních prostorách doporučujeme 
navštívit interaktivní expozici Život pod 
horami (je přístupná individuálně po 
předchozí domluvě na tel. 734 722 632). Od 
zámku pokračujte po červené "zámecké" cestě 
směrem na Martinice v Krkonoších. Dovede 
vás k Lesnické naučné stezce U Mlejna, kterou 
si určitě projděte. Cílem výletu je Železniční 
stanice Martinice v Krkonoších. Nejen že se 
odsud můžete vlakem vrátit zpět na start, 
zároveň je celé nádraží jedinečným areálem, 
který stojí za návštěvu. Více vám povypráví 
průvodce v místním Železničním muzeu. Pozor 
- je ale otevřeno pouze o víkendech, a to od 
května do října.  
 

Jilemnice známá neznámá 
Poznejte Jilemnici, kolébku lyžování, historické 
město i rodiště Jaroslava Havlíčka a Bohumila 
Hanče. Naučná stezka vás provede po 
nejzajímavějších místech města a nabídne 
výhledy na Krkonoše i jejich podhůří. Celá 
trasa je podrobně zpracována v tištěné 
podobě v propagačním materiálu, který 
získáte v Informačním centru v Jilemnici.  
Všechny tyto a ještě další jarní výlety jsou 
podrobně rozpracovány na 
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https://www.krkonose.eu/jarni-vylety-pod-
horami  
TIP – Velikonoce v Křišťálovém údolí 
Nalaďte se 9. – 10. dubna na svátky jara 
v Křišťálovém údolí. Navštivte skláře, 
šperkaře, muzea a tvořivé dílny, vyrobte si 
skleněné dekorace a zapojte se do soutěže. 
Více na www.crystalvalley.cz  

Alena Cejnarová, 
DMO Krkonoše – svazek měst a obcí 

 

 

Informační seminář  

„Kotlíkové dotace 2022“ 

TRUTNOV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdy: 13.4.2022,  
kdykoliv mezi 10:00 a 17:00 hod. budou 
probíhat individuální konzultace, v 11:00 hod 
a ve 14:00 hod se uskuteční krátká 
prezentace kotlíkových dotací 
 
Kde: v prostorách malého sálu Městského 
úřadu, Slovanské náměstí 165, Trutnov 
PRO KOHO JE URČEN: pro vlastníky nebo 
spoluvlastníky rodinného domu, bytové 
jednotky nebo rekreačního objektu, kteří 
chtějí vyměnit starý kotel 1.-2. emisní třídy. 
 
Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, 
především o změnách, ke kterým dochází 
 

oproti předchozím výzvám. Podrobně bude 

vysvětlen celý proces od podání žádosti až po 

úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu 

úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany 

pracovníků Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje nabídnuta 

metodická pomoc s podáním žádosti o dotaci 

a realizací projektu.  

Veškeré informace naleznete 
• na webových stránkách kraje v sekci 

„Kotlíkové dotace“   
https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm 

• infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8-16 
hod)  

• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz 
Účast na semináři je zdarma  

 

Pozvánky na akce 
 

9. 4. 2022 
VELIKONOČNÍ DĚLÁNKY 
od 13 hod. v Obchodní akademii J. Lázně 
 
15. - 17. 4. 2022 
VELIKONOCE V KOLONÁDĚ 
denně v 10.30 – 18 hod. 
  
30. 4. 2022 
ČARODĚJNICE na Kolonádě od 15 hod. 
a u fotbalového hřiště „V Klauzu“ od 18 hod. 
 
 
 
 
 
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. 
 

https://www.krkonose.eu/jarni-vylety-pod-horami
https://www.krkonose.eu/jarni-vylety-pod-horami
http://www.crystalvalley.cz/
https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm
mailto:kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
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Praha 16. března 2022 

 

Solidární příspěvek pro domácnosti bude tři tisíce korun 

měsíčně, shodla se vláda  

Vláda na svém středečním jednání našla shodu na výši solidárního 

příspěvku. Ten bude určen pro domácnosti, které ubytují ukrajinské státní 

příslušníky, kteří do ČR utekli před válkou. Příspěvek by měl být vyplácen ve 

výši 3 000 korun měsíčně na každého ubytovaného uprchlíka, zároveň ale 

nesmí přesáhnout 9 000 korun za měsíc na domácnost. Vláda také navýšila 

příspěvek na ubytování pro kraje. 

Aby domácnosti podle návrhu na příspěvek dosáhly, musí lidi prchající před 

konfliktem na Ukrajině ubytovat nejméně na 16 po sobě jdoucích dní v měsíci. 

Vyplácet se má také zpětně za březen. Příspěvek se zároveň nebude danit a ani 

se započítávat jako příjem pro nepojistné dávky. Podpořit Ukrajince v nouzi tak 

mohou i ti, kdo pobírají např. příspěvek na bydlení.  

„Rád bych znovu vyzval české domácnosti, které mají třeba jen volný pokoj, aby 

zvážili tuto formu pomoci uprchlíkům, za kterou jim stát poskytne odměnu. Je to 

pro všechny výhodnější než ubytovávání maminek s dětmi ve velkých 

tělocvičnách. A také adaptace na nové prostředí bývá v zázemí domácnosti 

snadnější,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 

„Jsem rád, že vláda našla shodu na vyšší částce, než jsme původně navrhovali. 

Ta má motivovat české domácnosti, aby pomáhaly příchozím v té základní 

potřebě, kterou pro život s dětmi v ČR mají, tedy poskytnutí střechy nad hlavou, o 

kterou kvůli válce přišli,“ dodal Jurečka. 

Pokud někdo (fyzická osoba, která nemusí být vlastníkem nemovitosti, může být v 

nájmu) ubytuje např. matku se dvěma dětmi, získá podle návrhu každý měsíc 

9 000 Kč. Zákonem je definován standard, kdy musí být ubytovaným osobám 

zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, přípravu jídla, prostor pro osobní 

hygienu a WC a samozřejmě přístup k pitné vodě.  

Schválit by tuto legislativní předlohu vláda měla na svém jednání příští týden. 

Návrh je totiž vázán na komplexní novelu o pomoci Ukrajině, kterou ještě tento 

týden projedná Senát. 

 

Oddělení mediální komunikace MPSV 
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