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Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
20. dubna 2022 
Rada města schválila: 

 ukončení smlouvy na odběr elektřiny od 
MND a.s. k 31.12.2022 a souhlasila s 
přechodem na odběr elektřiny od ČEZ, a.s. 
od 01.01.2023 

 uzavření smlouvy č. 
22_SOP_01_4121942452 a č. 
22_SOP_01_4121942453 o připojení 
odběrného elektrického zařízení (nové 
veřejné WC) k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV se společností ČEZ 
Distribuce, a.s. 

 pronájem bytu 1+1 v čp. 15 (č. 6 v 2. NP) o 
výměře 34,07 m² na dobu určitou do 
31.12.2022 za nájemné ve výši 45 
Kč/m²/měsíc 

Rada města nesouhlasila: 
• s převedením činnosti stavebního úřadu 

pod ORP Trutnov a navrhla zřízení 
stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou v 
rámci dvojkové obce s POÚ 

Rada města odložila: 
• stanovisko k umístění stavby „Janské Lázně, 

DTS pro čp. 155, k.ú. Černá Hora v 
Krkonoších“ s tím, že je v rozporu s platným 
Územním plánem Janské Lázně a požaduje 
předložit: 
a) závazné stanovisko úřadu územního 
plánování Trutnov k umístění stavby 
b) relevantní dokumentaci pro umístění a 
povolení stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
c) koncepci posílení rozvodné sítě na území 
města Janské Lázně 

Rada města souhlasila: 
• s odborným ošetřením javoru klen na 

pozemku p.p.č. 116/1 v k.ú. Janské Lázně s 
podmínkou dodržení rozhodnutí Správy 

KRNAP ze dne 08.04.2022 zn. KRNAP 
01586/2022 na náklady žadatele 

Rada města vzala na vědomí: 
• navýšení částek vyplývajících z 

veřejnoprávní smlouvy o výkonu městské 
policie za hodinu činnosti strážníka a za 
kilometr jízdy v souladu s oficiálně 
vyhlašovanou mírou inflace vyjádřenou 
přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen ke konci předchozího 
kalendářního roku podle údajů Českého 
statistického úřadu  

• částečné vyhodnocení (čj. MUTN 
37208/2022 ze dne 08.04.2022) žádostí o 
změnu č. 3 Územního plánu Janské Lázně s 
tím, že počká na dodání vyhodnocení ke 
všem žádostem 

 úpravy návrhu kupní smlouvy na nákup 
budovy České pošty 

Rada města nemá námitky: 
• k akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO 

OBJEKTU ČP. 263“ 
Rada města trvala: 
• na usnesení č. R 732/71/22 ze dne 

16.02.2022 

 na usnesení č. R 733/71/22 ze dne 
16.02.2022 

(MV) 

Očkování psů proti vzteklině 
Očkování psů (koček) proti vzteklině proběhne 
dne 22.06.2022 (středa) v době od 15:20 do 
15:35 hodin na parkovišti pod čp. 85 - 
Quisisana (naproti poště). 
Ceník: očkování vztekliny 350 Kč, očkování 
komb. vakcíny 450 Kč, čip + čipování 600 Kč. 
K prodeji budou i antiparazitární přípravky. 
Podle novely veterinárního zákona s účinností 
od jara roku 2020 pes, který NEMÁ čip, NEMÁ 
platné očkování proti vzteklině. Štěňata musí 
být čipována před odchodem k novému 
majiteli, nebo do 3 měsíců věku (podle toho, 
která varianta nastane dříve). 
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Více informací v ordinaci tel. 734 223 252, na 
FB stránkách Veterinář s.r.o. nebo na obecním 
úřadu. 

Veterinář, s.r.o., tel. 499 815 815 
Trutnov, Spojovací 571, 5410 01 

 

Oznámení 
 

Vyhlášení termínů voleb  

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze 
dne 05.04.2022 jsou vyhlášeny volby do 
Senátu Parlamentu České republiky ve 
volebních obvodech č. 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 
22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 
61, 64, 67, 70, 73, 76, 79 a dny jejich konání 
jsou stanoveny na pátek 23. září a sobotu 24. 
září 2022. 
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., jsou 
stanoveny volby do zastupitelstev obcí a 
zastupitelstev městských obvodů a městských 
částí ve statutárních městech na dny jejich 
konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 
2022. Kandidátní listiny se podávají do 19. 
července 2022. 
 

Informace pro každého 
 

Volby - obecné informace k podávání 
kandidátních listin 
Kdo může podávat kandidátní listiny ve 
volbách do zastupitelstev obcí  

 registrované politické strany a politická 
hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a 
jejich koalice  

 nezávislí kandidáti  

 sdružení nezávislých kandidátů  

 sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů  

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny  

 nejpozději do 16.00 hodin 66 dnů přede 
dnem voleb registračnímu úřadu  

 obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny 
alespoň 2 odbory  

 pro ostatní obce je registračním úřadem 
pověřený obecní úřad  

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo 
sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke 
kandidátní listině petici podepsanou voliči 
podporujícími její kandidaturu. Záhlaví petice 
a každá její další strana musí obsahovat:  

 název volební strany  

 název zastupitelstva obce, do kterého 
volební strana kandiduje  

 rok konání voleb  

 vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho 
jméno, příjmení, datum narození a místo, 
kde je  

 přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento 
hlas pro podporu volební strany nelze 
započítat. Nezapočítávají se také podpisy 
kandidátů samých.  

Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v 
příloze k zákonu; číslo vypočtené podle přílohy 
se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.  
Počty podpisů na peticích podle § 21 odst. 4 
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů  
Obec, městská část, městský obvod, 
popřípadě volební obvod z počtu obyvatel 
obce  

a) do 500 obyvatel 
b) nad 500 do 3000 obyvatel  
c) nad 3000 do 10 000 obyvatel 
d) nad 10 000 do 50 000 obyvatel 
e) nad 50 000 do 150 000 obyvatel 
f) nad 150 000 obyvatel  

Potřebné počty podpisů voličů zapsaných v 
seznamech - pro nezávislé kandidáty: 

a) 5%  
b) 4 %, nejméně 25 
c) 3 %, nejméně 120 
d) 2 %, nejméně 600 
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e) 1%, nejméně 1000 
f) 0,5 %, nejméně 1500  
- pro sdružení nezávislých kandidátů:  
a) 7 %  
b) 7 %  
c) 7 %  
d) 7 %  
e) 7 %  
f) 7 %  

Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní 
registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 
dnů přede dnem voleb.  
Pověřený obecní úřad zveřejní na úřední 
desce, popřípadě způsobem v místě obvyklým 
nejpozději 85 dnů přede dnem voleb:  

  seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou 
zřízeny alespoň 2 odbory, kterým se podávají 
kandidátní listiny přímo, a  

  seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny 
podávají příslušnému pověřenému obecnímu 
úřadu  
Náležitosti kandidátní listiny:  

  název zastupitelstva obce  

  označení volebního obvodu, jsou-li volební 
obvody vytvořeny  

  název volební strany a označení, o jaký typ 
volební strany jde, s uvedením názvu 
politických stran  
a politických hnutí  

  jména a příjmení kandidátů, jejich věk (ke 
dni voleb) a pohlaví  

  povolání kandidátů  

  část obce, nečlení-li se obec na části, obec, 
kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému 
pobytu (ne  
úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)  

 název politické strany nebo politického 
hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou 
členy žádné politické strany nebo politického 
hnutí ("bez politické příslušnosti")  

 pořadí kandidátů na kandidátní listině 
vyjádřené pomocí arabského čísla  

  jméno a příjmení zmocněnce volební strany 
a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou 
přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu 
místa trvalého pobytu), není-li volební stranou 
nezávislý kandidát  

  jde-li o koalici, název politické strany nebo 
politického hnutí, které kandidáta navrhlo  

 jde-li o sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kandidátů, 
označení politické strany nebo politického 
hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo 
označení, že jde o nezávislého kandidáta  

 podpis zmocněnce volební strany; u 
nezávislého kandidáta podpis kandidáta  

  podává-li kandidátní listinu politická strana, 
politické hnutí nebo jejich koalice anebo 
sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a 
příjmení, označení funkce a podpis osoby 
oprávněné jednat jejich jménem (politické 
strany, politického hnutí) popřípadě jménem 
organizační jednotky, je-li ustavena  

 příloha – vlastnoručně podepsané 
prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou 
kandidaturou, že mu nejsou známy překážky 
volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou 
ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal 
souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné 
kandidátní listině pro volby do téhož 
zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát 
dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému 
pobytu (úplnou adresu místa trvalého 
pobytu), a datum narození.  
Volební strana může na kandidátní listině 
uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet 
členů volených do příslušného zastupitelstva 
obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů 
zastupitelstva obce, volební strana může na 
kandidátní listině uvést nejvýše tolik 
kandidátů, kolik činí počet členů volených do 
příslušného zastupitelstva obce zvýšený o 
jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo 
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dolů. Po uplynutí šedesátého dne přede dnem 
voleb do zastupitelstva obce nelze již 
doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty 
ani vzájemně měnit jejich pořadí.  
Volební strana, s výjimkou nezávislého 
kandidáta, činí úkony ve volebních věcech 
prostřednictvím svého zmocněnce. 
Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je 
fyzická osoba, která je takto označena na 
kandidátní listině; nemůže jím být osoba 
mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k 
právním úkonům nebo kandidát. Úkony 
zmocněnce je volební strana vázána. Svého 
zmocněnce může volební strana písemně 
odvolat; zmocnění zaniká okamžikem 
doručení tohoto odvolání registračnímu 
úřadu.  
ODKAZ: webové stránky Ministerstva vnitra - 
volby do zastupitelstev obcí:  
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-
zastupitelstev-obci-volby-do-zastupitelstev-
obci.aspx 

 
Daně z nemovitých věcí 
Veřejná vyhláška  
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - 
správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 
26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech 
územních pracovištích Finančního úřadu pro 
Královéhradecký kraj ve dnech pondělí od 
8:00 do 17:00 hodin a středa od 8:00 do 17:00 
hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný 
předpisný seznam čj. 757704/22/2700-11460-
606264, jímž se uvedeným  daňovým 
subjektům nepřihlášeným k platbě daně 
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  
stanovuje za nemovité věci nacházející se v 
obvodu územní působnosti shora uvedeného 
správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA 
ROK 2022. 

Za den doručení hromadného předpisného 
seznamu se považuje třicátý den po jeho 
zpřístupnění (§ 50 odst. 2 daňového řádu), tj. 
ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé 
seznámit. 
Seznam všech územních pracovišť finančních 
úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního 
finančního ředitelství, o umístění spisu nebo 
jeho příslušné části na finančních úřadech a na 
územních  pracovištích finančních úřadů, 
zveřejněném na internetových stránkách 
Finanční správy České republiky 
http://www.financnisprava.cz. 
Informační letáky pro poplatníky daně z 
nemovitých věcí, konkr. Informace ke 
zpřístupnění hromadného předpisného 
seznamu na daň z nemovitých věcí a 
Informace k zasílání složenek pro platby daně 
z  nemovitých věcí, jsou zveřejněny na 
internetové stránce Finanční správy České 
republiky http://www.financnisprava.cz. 

Ing. Jana Procházková, vedoucí oddělení 
 

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 KVĚTNU 2022 oslavují: 
paní PLECHÁČOVÁ Giesela, paní HAVLINOVÁ 
Anna, pan ŠIMERA Miroslav a pan ADAM Petr. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 

pořádá dne 5.5.2022 celodenní výlet pro 
trvale bydlící důchodce z Janských Lázní. 
Program:  
- návštěva zámku Častolovice 
- Vamberk muzeum krajky 
- Žamberk prohlídka pivovaru  
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Odjezd od kolonády ve čtvrtek 5.5.2022 v  
7:00 hod. Kdo přijde, ten jede. 
Bližší informace podá p. Hainiš, tel. 736147628 
 

Program kina 
 

Květen 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
2. pondělí v 19.00   IDIOT  
Lidská dobrota a čistota ve zkaženém světě 
nikdy nevyjde z módy. To dokazuje více jak 
150 let starý příběh F. M. Dostojevského, který 
stále láká k novým zpracováním. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2021  91‘ 
 
4. středa v 19.00   TEST  
Komedie, ve které Annie žije ve šťastném 
manželství a stará se obětavě o své čtyři děti. 
Ale jen do chvíle, než v odpadkovém koši 
narazí na pozitivní těhotenský test. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
Francie  2021  85‘  tit. 
 
5. čtvrtek v 19.00   AMÉLIE Z MONTMARTRU 
Kultovní romantickou komedii o nesmělé 
Pařížance s laskavým srdcem milují díky její 
hravosti a půvabu miliony diváků po celém 
světě.  Vstupné 100,-  přístupný 
Francie  2001  119‘ tit 
 
9. pondělí v 19.00   PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Volné pokračování úspěšné komedie je opět 
humorným pohledem na střet mužského a 
ženského světa a hledání jejich vzájemného 
porozumění.  Vstupné 140,-  přístupný 
ČR  2022  95‘ 
11. středa v 19.00   FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ 

V dobrodružném fantasy filmu profesor 
Brumbál ví, že mocný temný kouzelník 
Grindelwald je na cestě převzít moc nad 
kouzelnickým světem. Protože není schopen 
ho zastavit sám, pověří magizoologa 
Scamandera, aby vedl neohrožený speciální 
tým na nebezpečné misi.   USA  2022  143‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 
12. čtvrtek v 18.00   MIMI & LÍZA - ZAHRADA 
Animovaný film s nejlepšími kamarádkami - 
nevidomou plachou Mimi a nezbednou Lízou, 
které vnímají svět doslova všemi smysly. Skrz 
čtyři příběhy se diváci s hrdinkami učí 
velkorysosti a otevřenosti. 
Vstupné 100,-  přístupný 
ČR  2022  68‘ 
 
16. pondělí v 19.00  PROMLČENO  
Filmový thriller, ve kterém hlavní hrdina 
odkrývá dávný a téměř zapomenutý zločin. 
Vydává se za pomstou a každého, koho se jeho 
příběh dotkne, čeká šokující odhalení.  
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2022  95‘ 
 
18. středa v 19.00   NOTRE-DAME V 
PLAMENECH 
Hrdinský příběh těch, kteří riskovali své životy 
při nebezpečné záchraně symbolu Paříže. Film 
v neúnavném tempu rekonstruuje události 15. 
dubna 2019, kdy katedrálu Notre-Dame 
zachvátily plameny a celý svět toho byl v 
přímém přenosu svědkem.  
Vstupné 100,-  přístupný 
Francie  2022  110‘  tit. 
 
19. čtvrtek v 19.00   NIC K SMÍCHU 
Kasper Berntsen je úspěšný stand-up komik. 
Má všechno, co si člověk může přát. Jednoho 
dne se však všechno změní. Dojemný příběh o 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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tom, jak se Kasper vyrovnává s vážnou 
nemocí, jak získává novou víru v sebe sama. 
Vstupné 100,-  přístupný 
Norsko  2022  117‘  tit. 
 
23. pondělí v 19.00   PANSTVÍ DOWNTON: 
NOVÁ ÉRA 
Se šlechtickým rodem Crawleyů a jejich 
služebnictvem se vydáme za dalším 
výpravným dobrodružstvím, pro které by 
televizní obrazovka byla příliš malá. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
VB  2022  125‘  tit. 
 
25. středa v 19.00   STÍNOHRA 
Dramatický příběh muže, který pod tíhou viny 
hledá odpovědi na to, kde začíná a končí 
spravedlnost. Čtyřicetiletý záchranář z malého 
města Jan právě opustil manželku Evu. V 
okamžiku rozchodu se Eva stane tragickou 
obětí zločinu. Z Jana je vdovec, který žije s 
vědomím, že smrt ženy nepřímo zavinil a 
nepřišel jí v kritické chvíli na pomoc.  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
ČR, SR  2021  103‘ 
 
26. čtvrtek v 18.00   UŠÁK CHICKY A 
ZLOKŘEČEK 
V animovaném rodinném filmu je hlavní 
hrdina, mladý Chicky, jiný než ostatní. Narodil 
se jako napůl kuře a napůl zajíc. Chicky i přes 
své odlišnosti chce to, co každý: zapadnout 
mezi ostatní a mít kamarády. 
Vstupné 120,-  přístupný 
Belgie, Francie  2022  95‘ dabing 
 
30. pondělí v 19.00   DOKTOR STRANGE V 
MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 
V dobrodružném velkofilmu se vydejte do 
neznáma s Doctorem Strangem, který 
vstupuje do šílených a nebezpečných 

paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal 
se záhadným soupeřem.  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  123‘  tit. 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

pro školní rok  2022/2023 
 

se koná v budově mateřské školy 
ve dnech 12. a 13. 5. 2022 

Další informace naleznete na webových 
stránkách školy: www.zsjanskelazne.cz 
 
Duben v základní škole 
Duben je nejen měsícem bezpečnosti, ale také 
měsícem, kdy se slaví apríl.  
Trochu popletené dopoledne jsme si užili 
v pátek 1. dubna. Mohli jsme přijít do školy 
oblečeni v něčem, co do školy běžně 
nenosíme. Kdo si nevěděl rady, přišel třeba jen 
v oblečení, které bylo naruby. Učení nás 
neminulo, ale hodiny byly jiné než obvykle. 
Někteří žáci si vyzkoušeli, jaké je to být 
učitelem. Zpívali jsme popletené písničky, 
zkusili psát pozpátku, mluvit v protikladech. 
I známky byly opačně, jednička byla pětka, 
a tak někdo poprvé dostal „špatnou“ známku. 
Vyhlásili jsme také hru „Hádej, kdo jsem…“, 
kdy děti tipovaly, kdo je miminkem na 
fotografii. 
Když se přiblížil nejkrásnější svátek jara – 
Velikonoce, chtěli jsme se na něj připravit. 
Děti tvořily velikonoční hlavy s osením, barvily 
vajíčka, upekly jidáše a starší se učily plést 
pomlázku. Oslavu probouzející se přírody jsme 
si ještě zpestřili návštěvou kina, kde jsme 
viděli Velikonoční pohádku divadla Mrak 
z Havlíčkova Brodu.  
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Ve středu 20. dubna proběhl zápis do 1. třídy, 
kdy jsme přivítali sedm nových prvňáčků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příjemné dopoledne připravila pro děti paní 
Phdr. Jana Česáková Ph.d. Navštívila nás se 
svým zajímavým projektem na rozvoj smyslů. 
Děti zaujala výrobou hudebního nástroje, 
kterou doplnila o mnoho zajímavých vjemů a 
pomůcek na podporu zraku a sluchu.  
Dne 22. dubna jako každoročně slavila naše 
zeměkoule svůj svátek. U nás ve škole jsme se 
k těmto oslavám také připojili úklidem okolí 
školy. 

 
 
Ve stejný den se naši starší žáci (4. a 5. ročník) 
zúčastnili druhé části dopravní výchovy ve 
Středisku volného času v Trutnově. Procvičili si 
znalost dopravních značek, řešili modelové 
situace, prošli jízdou zručnosti a splnili 
závěrečný vědomostní test. Úspěšní řešitelé 
tím získali průkaz cyklisty.  
Všichni se již nedočkavě těšíme, co zažijeme 
v měsíci květnu.  

                              Ze základní školy zdraví  
Mgr. Alena Moštěková a Zdeňka Hrnčířová 

 

Informace pro každého 
Ocenění „SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ  
K ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55 +“ 
Královéhradecký kraj 2022 
V kontextu věkové diverzity a 
mezigeneračního přístupu musí 
zaměstnavatelé čím dál častěji hledat 
možnosti, jak na tyto změny reagovat. 
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Hlavním cílem udělení ocenění „Společnost 
přátelská k zaměstnávání osob 55+“ je ocenit 
společnosti, které kladou důraz na 
zaměstnávání osob ve vyšším věku (55+ let), 
mají nastaven systém postupného odchodu 
do důchodu, případně zaměstnávají osoby v 
seniorském věku. Přínos soutěže bude také v 
propagaci příkladů dobré praxe a zviditelnění 
společností, které dokážou pracovat s 
metodami udržování a podporou pracovních 
schopností starší generace. 
Vyhlašovatel soutěže 
•Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 
•Královéhradecký kraj – záštita hejtmana 
Královéhradec. kraje Mgr. Martina Červíčka 
•Ministerstvo práce a sociálních věcí, projekt 
Senioři v krajích – implementace politiky 
stárnutí na krajskou úroveň – záštita 
Důvody vyhlášení soutěže k získání ocenění 
Královéhradecký kraj patří mezi nejstarší 
regiony v Česku. Průměrný věk obyvatel je 
výrazně nad celorepublikovým průměrem a 
podíl věková kategorie obyvatel 65+ je 22,4 % 
(nejvyšší v ČR). Věkovou kategorii pracovníků 
55+ považujeme za velmi důležitou na trhu 
práce. U řady zaměstnavatelů však přetrvávají 
stále určité předsudky při jejich zaměstnávání. 
V poslední době se zaběhnula tendence, podle 
které by klíčové pozice měli obsazovat 
především mladí, „perspektivní“ lidé a do 
určité míry dochází k určité diskriminací osob 
ve středním a starším věku na pracovním trhu. 
Dnešní svět je v procesu neustálých změn, 
setkáváme se neustále s novými situacemi, 
musíme držet krok se vznikajícími trendy a 
rychle se rozvíjející technikou. Mladí jsou 
flexibilní, snadno se učí a lepé se s těmito 
změnami vypořádají. Ve skutečnosti se však 
ukazuje, že to tak není. Řada výzkumů ukazuje, 
že schopnost učit se s věkem neochabuje. 
Proces vzdělávání se sice mírně zpomalí, ale 
rozdíl oproti mladším jedincům není nijak 

zásadní. Bohužel se stále setkáváme s velmi 
rozšířenými předsudky o tom, že starší lidé se 
buď nic nového učit nechtějí, nebo se neučí 
dost rychle. Stejně neopodstatněné jsou 
obavy, že neumějí používat moderní 
technologie. Dle řady studií jsou však starší 
osoby a senioři přínosem pro firmu nejenom 
z hlediska dlouholetých zkušeností a znalostí, 
ale je pro ně typická i vyšší míra loajality, 
spolehlivosti a zodpovědnosti vůči pracovním 
povinnostem. 
Cílem vzniku soutěže je tedy představit, 
zviditelnit a ocenit firmy, které zaměstnávají 
starší osoby, pracují s nimi a které se tak 
mohou stát dobrým příkladem pro ostatní 
společnosti. 
Přínosy pro oceněnou společnost 
Ocenění může přinést zapojeným 
společnostem jednak konkurenční výhodu v 
podobě zvýšení propagace společnosti, také 
pomůže ke zvýšení image společnosti v 
Královéhradeckém kraji a může také přispět 
ke zlepšení a posílení pracovních vztahů, 
zejména na mezigenerační úrovni. 
Harmonogram soutěže 
• 1. dubna 2022 Vyhlášení soutěže 
„Společnost přátelská k zaměstnávání osob 
55+“. 
• 1. dubna – 31. května 2022 Přihlašování 
společností do soutěže. 
• 1. června – 31. srpna 2022 Vyhodnocení 
soutěže - 1. část hodnocení na základě 
kriteriálního hodnocení, 2. část výběr vítězů 
hodnotící komisí. 
• září 2022 Slavnostní vyhlášení vítězů. 
Termín a místo vyhlášení bude upřesněno v 
průběhu soutěže. 
Pravidla soutěže 
Pravidla soutěže jsou zveřejněna na několika 
webových portálech: 
· Pakt zaměstnanosti Královéhradeckého 
kraje 
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· Královéhradecký kraj 
· Úřad práce ČR, krajská pobočka Hradec Kr. 
· Ministerstvo práce a sociálních věcí projekt 
Senioři v krajích 
Účastník soutěže 
Tato soutěž je určena pro podnikatelské 
subjekty, veřejnou a státní správu či neziskové 
organizace, které mají historii společnosti 
nejméně 1 rok a mají sídlo společnosti nebo 
pobočku na území Královéhradeckého kraje. 
Přihlášení do soutěže 
Každý zájemce o účast v soutěži (dále také 
účastník soutěže) vyplní online přihlášku, jejíž 
součástí je dotazník na webových stránkách 
Paktu zaměstnanosti Královéhradeckého kraje 
nebo na portále Královéhradeckého kraje a 
odešle ji nejpozději do 31. května 2022. 
Kategorie společností pro hodnocení 
• Malá a střední společnost – 0–249 
zaměstnanců včetně 
• Velká společnost – nad 250 zaměstnanců 
Hodnocení účastníků soutěže 
Hodnotící období je stav k 31. 12. 2021. 
Výhercem ocenění se stává ta společnost, 
která získá nejvíce bodů v kritériích 
hodnocení. V rámci soutěže bude vyhlášen 
vždy jeden vítěz v rámci dané kategorie 
společností. Kompletní přehled přihlášených a 
výherců bude k dispozici na výše uvedených 
internetových stránkách. 
Kontaktní údaje 
Centrum investic, rozvoje a inovací 
Regiocentrum Nový pivovar | Evropský dům 
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové 
tel.: +420 775 553 929 
e-mail: hanusova@cirihk.cz, web: www.cirihk.cz 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 
tel: +420 722 954 667 
e-mail: klstannerova2@kr-kralovehradecky.cz 
web: https://www.kr-
kralovehradecky.cz/zamestnanost 

Pozvánka 
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2022 
připravujeme na sobotu 4.6.2022 v 10 - 18 h. 
Letošní ročník se ponese v duchu česko-
polského lázeňství. Na hlavním podiu vystoupí 
kapela SLZA a zpěvačka LENNY s kapelou. Na 
malém podiu zahrají polské i české kapely. 
Součástí celodenního programu budou stánky 
s ukázkami řemesel z obou stran 
Krkonoš. Nejmenší návštěvníci se zabaví před 
Dětskou léčebnou Vesna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
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. 
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Jarní novinky v Krkonoších 
Naše Krkonoše Podcast 
Pusťte si Krkonoše do ucha! Připomeňte si 
jejich přírodní, historické i kulturní dědictví 
prostřednictvím zajímavých hostů, kteří by za 
naše hory dýchali. Nepochybně je plno 
úžasných témat, o kterých jste prozatím 
neslyšeli, míst, kde jste ještě nebyli, ač je máte 
za humny, osobností, které neznáte, i když 
chodí mezi vámi. Sledujte a poslouchejte Naše 
Krkonoše Podcast... 
Kdo pro vás podcasty připravuje? 
Za podcasty Naše Krkonoše stojí Destinační 
společnost pro turistickou oblast Krkonoše: 
Krkonoše – svazek měst a obcí. Průvodkyní 
všemi 12 díly, které prozatím plánujeme 
natočit, bude slovenská moderátorka Mária 
Maťková (@matkovamay).  
Na jaké hosty se můžete těšit? 
První díl podcastu věnujeme pozornost 
historikovi Krkonošského muzea, Jiřímu 
Loudovi. Společně s ním odhalíme historii 
osidlování v Krkonoších i jeho vášeň k 
historickému šermu. Ve druhém díle nám o 
životě v horách bude vyprávět Radka 
Mlejnková, která spolu s manželem již 16 let 
hospodaří a farmaří na Děčínské boudě.   
Dále k vám promluví například vědec, 
řemeslník, starosta, fotograf či umělec... 
Zajímaví a jedineční lidé, kteří v Krkonoších žijí, 
tvoří a pracují stejně jako vy.  
Kde si můžete podcasty poslechnout? 
Najdete je pod názvem Naše Krkonoše 
Podcast v aplikaci Spotify nebo na YouTube ve 
formě videa z celého rozhovoru.  
www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-
podcast  
Muzeum lyžování Aleše Suka v Dolní Branné 
Ve více než čtvrt tisíciletí staré roubence 
vzniklo zajímavé muzeum s muzejní kavárnou. 
Expozice muzea je věnována celoživotní sbírce 
skijáckých, sáňkařských a bruslařských 

artefaktů, které s láskou a zájmem pečlivě 
shromáždil a opečovával kantor a trenér 
lyžařů, místní občan – Aleš Suk. Muzeum 
umožňuje náhled do vývoje zimních sportů a 
turistiky, představuje výrobky místních 
řemeslníků (kolářů, kovářů, ševců, sedlářů) jež 
překvapí unikátním a kouzelným provedením 
a připomíná podmínky, ve kterých se zrodila 
mimořádná sportovní vítězství ve světových 
pohárech, na mistrovstvích světa a zimních 
olympijských hrách. Muzeum je otevřeno v 
sobotu, a to v čase 9:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00. 
V dalších dnech a časech po domluvě na tel. 
739 452 760, 606 513 155 (nejlépe SMS). 
www.muzeumlyzovani.cz  
Vrchlabí má svůj Poesiomat 
Poesiomat je nejnovějším projektem spolku 
Piána na ulici, který od roku 2013 rozmísťuje 
piana a šachové stolky po ulicích českých 
měst. Jukeboxy s básněmi jsou naplněné 
zvukovou, hlasovou a paměťovou stopou v 
krajině. Od března má svůj Poesiomat i 
vrchlabské náměstí Míru.  
Co si pod pojmem poesiomat představit? Ze 
železné trubky velikosti vyššího člověka je 
vyvedena klika, kterou si kolemjdoucí vyrobí 
elektřinu. Pak si zmáčknutím tlačítka zvolí 
jednu ze zvukových stop. Kromě četby či 
hudby zahlaholí pták, projede auto, zakřičí 
dítě. V nabídce zvukových stop je např. hovor 
z filmu „Hoří, má panenko“, zurkot vody 
Labského vodopádu, tóny Antonia Vivaldiho 
ze Čtvero ročních období, výňatek z knihy 
Marie Kubátové „Jak Trautenberk lovil v 
Krakonošově revíru“, recept na krkonošské 
kyselo Miloše Gerstnera a řada dalších 
záznamů, včetně medailových olympijských 
jízd rodaček Karolíny Erbanové a Evy Samkové. 
V těsné blízkosti Poesiomatu je ve velkoplošné 
zasklené vitríně uveden celý play list.  

Dáša Palátková a Alena Cejnarová 
DMO Krkonoše – svazek měst a obcí 

http://www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast
http://www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast
http://www.muzeumlyzovani.cz/
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