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Stará Bucharova cesta - vydejte se na pěší 

putování do krkonošské přírody. Objevte cesty 

s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, které 

si užijete i s dětmi. Více na str. 12 
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Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
1. června 2022 
Rada města schválila: 

 směrnici vedení evidence dlouhodobého 
majetku 

 vyřazení nepotřebného movitého majetku 
dle předloženého seznamu  

 program 21. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
konalo v pondělí dne 13.06.2022 od 17 
hodin 

 zveřejnění záměru města pronajmout byt 
1+kk o výměře 25,4 m² v 2. NP čp. 15 - 
Zdena s podmínkou pro žadatele: trvalý 
pobyt v Janských Lázních a starobní důchod 

 uzavření smlouvy o provedení stavby mezi 
městem Janské Lázně a Správou KRNAP č. 
SMLJ-22-1757/2022 (cesta 
k Modrokamenné boudě) 

Rada města odložila: 
• žádost o vyjádření k záměru vybudovat 

samostatnou kanalizační přípojku pro čp. 
263 s tím, že budou prověřené podmínky 
dotace ohledně stavebních zásahů do 
dotačně podpořené stavby – oprava místní 
komunikace, ulice Lyžařská 
(Královéhradecký kraj, Ministerstvo pro 
místní rozvoj) 

Rada města souhlasila: 
• se stavbou „Stavební úpravy společenské 

místnosti objektu č. p. 60, Janské Lázně“, 
vypracované Ing. Martinem Novákem, zak. 
číslo 01/2022, leden 2022 

Rada města vzala na vědomí: 
• informace k případnému nesouhlasu MěÚ 

Trutnov, oddělení územního plánování 
s plánovanou stavbou parkoviště u čp. 35 – 
Vltava  

• žádost o revizi usnesení zastupitelstva 
města č. Z 147/15/21 z 21.06.2021 a 
předkládá ji komisi pro rozvoj města 

Rada města nesouhlasila: 
• se stavbou „Technické zázemí a stabilizace 

svahu“. V souladu s ustanovením § 89, odst. 
(4), v návaznosti na § 2, odst. (1), písm. m) 
stavebního zákona se nejedná o stavbu 
nebo zařízení zřizované nebo užívané ve 
veřejném zájmu. Důvodem nesouhlasu je 
ochrana přírodních a urbanistických hodnot 
dotčeného území. 

 se stavbou „Kanalizační přípojka k p.p.č. 
133/3 v Janských Lázních“ z důvodu 
neexistence zastavovací studie a 
vyhodnocení záboru lučních stanovišť a s 
tím souvisejícím možným znehodnocením 
pozemků p.p.č. 181/1 a 137/2 v k.ú. Černá 
Hora v Krkonoších, které jsou součástí 
zastavitelné plochy Z7 v ÚP Janské Lázně 
umožňující výstavbu rodinných domů 

 
Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 13. června 2022 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 zápis z 20. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 Účetní závěrku města Janské Lázně 
sestavenou k 31.12.2021 a převod 
hospodářského výsledku – zisku ve výši 
3.924.256,09 Kč na nerozdělený zisk 
minulých let 

 Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 
2021 a souhlasilo s celoročním 
hospodařením města bez výhrad 

 rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se 
zvyšují příjmy 1.319.287,30 Kč a výdaje o 
714.340 Kč 

 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zápůjčce 
mezi městem Janské Lázně a společností 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. ze dne 
11.05.2020 s prodloužením do 30.09.2023“ 

Zastupitelstvo města odložilo: 

 bod jednání týkající se koupě budovy pošty 
čp. 274 a provozování pošty Partner; vzalo 
na vědomí informace o stavu projednávání 
s Českou poštou, s.p., informace  o jednání 
s ČSOB, a.s. o úvěrových podmínkách s tím, 
že souhlasilo s prodloužením čerpání úvěru 
do 29.12.2022 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
15. června 2022 
Rada města souhlasila: 
• se změnou využití území u části lesního 

pozemku p.p.č. 277/5 v k.ú. Janské Lázně o 
výměře 70 m² související se stavbou pro 
rodinnou rekreaci ev. č. 252 (lokalita Zlatá 
vyhlídka) 

 s umístěním přechodného dopravního 
značení a s objízdnou trasou v souvislosti s 
dopravním opatřením na silnici I/14 Rudník 
z důvodu opravy mostu ev. č. 14-058 Rudník 
od 20.06.2022 do 31.10.2022 

 s uzavírkou a s dopravním opatřením z 
důvodu opravy komunikace – reklamace v 
ulici Černohorská od 04.07.2022 do 
11.07.2022 (oprava příčných vpustí) 

 s posunutím zahájení vyučování v Základní 
škole Janské Lázně na 8.15 hodin 

 s úpravou provozního řádu veřejných WC, 
která spočívá ve stanovení provozní doby 
od 05.00 do 22.00 hodin 

Rada města pověřila starostu města: 
• k dalšímu jednání o směně pozemků mezi 

městem Janské Lázně a Státními léčebnými 
lázněmi Janské Lázně, s.p.  

Rada města předkládá komisi pro lázeňství a 
propagaci: 
• k projednání návrhy možností připomenutí 

1. mistrovství světa v lyžařských disciplínách 
z roku 1925 

Rada města jmenovala: 
• paní Janu Pourovou za člena Školské rady 

při Základní škole Janské Lázně na další 
období 

 (MV) 

Oznámení 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení 
Město Janské Lázně vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení 1 pracovního místa 
„údržbář zařízení města, dělník, řidič“ 
(pracovník odboru technických služeb) 
 

Pracovní náplň:   
 zajišťuje řízení a údržbu motorových 
vozidel, obsluhu a údržbu pracovních strojů, 
údržbu komunikací včetně zimní údržby 
 provádí údržbu veřejné zeleně, veřejného 
prostranství, mobiliáře, likvidaci odpadu 
 provádí správu a údržbu objektů, budov a 
zařízení v majetku města  
 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  
Místo výkonu práce: území města Jan. Lázně  
Platová třída: 6. (předpokládaná výše hrubé 
měsíční mzdy v rozmezí 25.000 – 30.000 Kč 
podle praxe a aktuální profesní způsobilosti (+ 
odměny či příplatky za práce přesčas) 
Osobní ohodnocení: podle dosahovaných 
výsledků  
Možný nástup: od 01.08.2022 nebo dle 
domluvy 
Požadavky na uchazeče:  
 občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým 
pobytem v ČR) 
 fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 
18 let 
 plná svéprávnost 
 bezúhonnost (za bezúhonnou se 
nepovažuje fyzická osoba, která byla 
pravomocně odsouzena pro trestný čin 
spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin 
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spáchaný z nedbalosti za jednání související s 
výkonem veřejné správy, pokud se podle 
zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla 
odsouzena)  
Kvalifikační předpoklad: minimálně střední 
vzdělání s výučním listem 
Další požadavky:  
 schopnost samostatného rozhodování i 
týmové práce 
 loajalita vůči zaměstnavateli  
 flexibilita a spolehlivost 
 pečlivost, systematičnost, přesnost, 
důslednost 
 technická zručnost (vyučení v některém 
z řemeslných oborů výhodou) 
 řidičské oprávnění minimálně skupina B, 
skupina C výhodou 
 strojní průkaz (výhodou) 
Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, státní 
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
datum a podpis.  
K přihlášce připojte:  
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém 
uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních 
a o odborných znalostech a dovednostech 
týkajících se pracovní náplně,  
b) čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam 
v rejstříku trestů (originál nebo úředně 
ověřená kopie bude vyžadována při nástupu 
do práce ne starší než 3 měsíce), 
c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie 
bude vyžadována při nástupu do práce). 
 

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými 
dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel 
obdržel nejpozději 29.07.2022 do 11.00 h, na 
adresu:  
Městský úřad Janské Lázně, náměstí Svobody 
273, 542 25 Janské Lázně 

Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – 
údržbář“.  
 

Do výběrového řízení budou zařazeni 
uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky 
a dodají přihlášku se všemi povinnými 
náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce 
splňují předpoklady pro výkon práce, budou 
pozváni na ústní pohovor, o jehož konání 
budou informováni e-mailem nebo 
telefonicky.  
Bližší informace poskytne Miroslav Císař, 
vedoucí odboru technických služeb, 
na tel. 603 204 848 nebo e-mailu ts@janske-
lazne.cz   
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto 
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

Bc. Marcela Vojtěchová 
tajemnice městského úřadu 

 

Informace k volbám 
 

Volby do zastupitelstev obcí - základní 
informace pro voliče 
Prezident republiky vyhlásil volby do 
zastupitelstev obcí rozhodnutím 
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 
81/2022 Sb. dne 13. dubna 2022. 
Volby do zastupitelstev obcí se konají na 
území České republiky ve 2 dnech, kterými 
jsou pátek 23. září 2022 a sobota 24. září 
2022. První den voleb začíná hlasování ve 
14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Druhý den 
voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 
14.00 hodin. 
Kdo může volit? 
Voličem je státní občan České republiky a 
státní občan členského státu Evropské unie 
 který alespoň v den voleb, a konají-li se 

volby ve dvou dnech, druhý den voleb, 
dosáhl věku nejméně 18 let, 
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 je v den voleb v dané obci, městě nebo 
hlavním městě Praze (dále jen "v této obci") 
přihlášen k trvalému pobytu, 

 v případě občana EU je dále držitelem 
potvrzení o přechodném pobytu na území 
nebo povolení k trvalému pobytu. 

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb 
známy překážky výkonu volebního práva, 
kterými jsou: 
 zákonem stanovené omezení osobní 

svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody, 

 omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, 

 zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo 

 výkon služby vojáka z povolání v zahraničí 
nebo výkon služby vojáka v záloze 
v zahraničí. 

   
Kde probíhá hlasování? 
Hlasování probíhá ve všech obcích na území 
ČR. Volič může hlasovat pouze v tom volebním 
okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu a 
kde je tudíž zapsán ve stálém seznamu voličů 
nebo v případě občanů EU v jeho dodatku. 
Pozor! Hlasování na voličský průkaz ve 
volbách do zastupitelstev obcí není možné. 
Pozor! Volič, který není státním občanem 
České republiky, musí obecní úřad v místě 
svého registrovaného bydliště požádat o 
zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. 
Takovýto volič musí pro zápis prokázat státní 
občanství jednoho ze členských států 
Evropské unie a přihlášení se k pobytu v obci. 
O zápis do dodatku stálého seznamu voličů 
musí volič zažádat ve lhůtě nejpozději dva dny 
přede dnem voleb do 16.00 hodin. 
   
Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat? 
Adresu volební místnosti a další potřebné 
informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů 

přede dnem voleb způsobem v místě 
obvyklým; pokud je v obci více volebních 
okrsků, starosta sdělí, která část obce a 
volební místnost náleží kterému okrsku. 
   
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu 
svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede 
dnem voleb. 
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev 
obcí mohou být vytištěny oboustranně. 
V takovém případě je na hlasovacím lístku 
uveden text Pokračování na druhé straně. 
Na hlasovacím lístku může být u volebních 
stran, u kterých bylo při registraci kandidátní 
listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, 
neobsazené pořadové číslo. 
Seznam kandidujících volebních stran je 
možné nalézt po registraci kandidátních listin i 
na stránkách Českého statistického úřadu. 
Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do 
zastupitelstev obcí jsou šedé. 
   
Průběh hlasování 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou 
totožnost a státní občanství ČR občanským 
průkazem nebo cestovním pasem; jde-li o 
občana členského státu EU, průkazem o 
povolení k pobytu nebo potvrzením o 
přechodném pobytu. 
Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství potřebným dokladem, 
nebude mu hlasování umožněno. 
Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. 
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Na požádání mu komise vydá i 
hlasovací lístek. 
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem se musí 
volič odebrat do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování 

https://www.volby.cz/
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umožněno. Volič vloží do úřední obálky 
hlasovací lístek, který mohl upravit 
následujícím způsobem: 
1. označit křížkem pouze jednu volební stranu, 
2. označit křížkem pouze vybrané kandidáty, a 

to z kterékoliv volební strany (označit lze 
nejvýše tolik kandidátů, kolik členů 
zastupitelstva obce má být zvoleno), 

3. kombinovat oba dva způsoby popsané 
v předchozích bodech. 
  

Pokud volič označí křížkem volební stranu, 
neoznačuje již u této volební strany konkrétní 
kandidáty. K označení kandidátů u této 
volební strany se v takovém případě nepřihlíží. 
Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek 
vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je 
hlas voliče také neplatný. 
Neplatný je hlasovací lístek, který není na 
předepsaném tiskopise. 
Pozor! Hlas voliče je neplatný, pokud volič: 
 neoznačil na hlasovacím lístku ani volební 

stranu, ani žádného kandidáta, 
 označil více jak jednu volební stranu, 
 označil více kandidátů, než kolik má být 

voleno členů zastupitelstva, 
 nevložil hlasovací lístek do úřední obálky, 
 vložil do úřední obálky přetržený hlasovací 

lístek, 
 vložil do úřední obálky několik hlasovacích 

lístků do téhož zastupitelstva obce.  
Volič hlasuje tak, že úřední obálku 
s upraveným hlasovacím lístkem vloží před 
okrskovou volební komisí do volební schránky. 
S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu 
upravit hlasovací lístek anebo nemůže číst 
nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, 
nikoliv však člen okrskové volební komise, a 
hlasovací lístek za něho upravit a vložit do 
úřední obálky, a popřípadě i  úřední obálku 
vložit do volební schránky. 

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost do přenosné 
volební schránky. Okrsková volební komise 
však může vysílat své členy s přenosnou 
volební schránkou pouze v rámci svého 
volebního okrsku. 
 

Volby do zastupitelstev obcí - 
informace pro kandidáty 
Pro volby do Zastupitelstva města Janské 
Lázně je registračním úřadem Městský úřad 
Janské Lázně. 
V souladu s ustanovením § 67 a § 68 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů oznamujeme, že počet 
členů Zastupitelstva města Janské Lázně pro 
volební období 2022 – 2026 byl stanoven na 
15 členů. 
Kandidátní listiny je možné podat nejpozději 
19. července 2022 do 16.00 hodin. Vzory 
dokumentů naleznete na webových stránkách 
města v aktualitách nebo na stránkách 
Ministerstva vnitra. Ke každé kandidátní 
listině musí být přiloženo vlastnoručně 
podepsané prohlášení kandidáta. Tvoří-li 
volební stranu nezávislý kandidát nebo 
sdružení nezávislých kandidátů, musí být 
připojena též petice podporující kandidaturu 
nezávislého kandidáta nebo sdružení 
nezávislých kandidátů. 
Osoby, které jsou oprávněné k převzetí 
kandidátních listin volebních stran  
Bc. Marcela Vojtěchová, č. dv. 2, tel. 499 875 
101, 606 674 699  
Lenka Hlaváčková, č. dv. 3, tel. 499 875 101 
Ing. Petr Straka, č. dv. 6, tel. 499 875 101 
v těchto úředních hodinách: 
- pondělí: 9.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30 
- úterý: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00  
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- středa: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30  
- čtvrtek: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 15.00  
(poslední den lhůty 19. července 2022 /úterý/ 
do 16.00 hodin) 
 
Počet potřebných podpisů na peticích, které 
musí být připojeny ke kandidátní listině u 
nezávislého kandidáta nebo u sdružení 
nezávislých kandidátů: 
Jan. Lázně – počet obyvatel k 01.01.2022  - 672 
nezávislý kandidát 4%     - 27 podpisů 
sdružení nezávislých kandidátů 7%  
-  48 podpisů 
 
Kdo může kandidovat? 
Občan České republiky, který 
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
 má v obci trvalý pobyt,   
 nemá omezenou svéprávnost k výkonu 

volebního práva, 
 nemá omezenou osobní svobodu z důvodu 

výkonu trestu odnětí svobody. 
  

Občan jiného členského státu EU, který 
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 
 je držitelem potvrzení o přechodném 

pobytu na území ČR nebo povolení 
k trvalému pobytu, 

 nemá omezenou svéprávnost k výkonu 
volebního práva, 

 nemá omezenou osobní svobodu z důvodu 
výkonu trestu odnětí svobody. 

   
Kdo je oprávněn podat kandidátní listinu? 
Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev 
obcí mohou podat volební strany typu: 
a. registrované politické strany nebo politická 

hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a 
jejich koalice, 

b. nezávislí kandidáti, 
c. sdružení nezávislých kandidátů, 

d. sdružení politických stran nebo politických 
hnutí a nezávislých kandidátů. 

Registrovanou politickou stranou a politickým 
hnutím se rozumí strana a hnutí zapsané 
v rejstříku politických stran a politických hnutí. 
Pozor! Kandidát může kandidovat pouze na 
jedné kandidátní listině volební strany pro 
volby do téhož zastupitelstva obce a jsou-li 
vytvořeny volební obvody, pouze v jednom 
volebním obvodu. 
Pozor! Každá volební strana může podat 
pouze jednu kandidátní listinu do téhož 
zastupitelstva obce. Je-li však v obci vytvořeno 
více volebních obvodů, může volební strana 
podat kandidátní listinu v každém volebním 
obvodě. 
Politická strana a politické hnutí může být 
součástí pouze jedné volební strany pro volby 
do téhož zastupitelstva obce. 
Pokud politická strana a politické hnutí 
podávají samostatně kandidátní listinu, 
nemohou již být součástí jiné volební strany 
pro volby do téhož zastupitelstva obce. 
Volební strany, s výjimkou nezávislého 
kandidáta, podávají kandidátní listinu 
prostřednictvím svého zmocněnce. 
Jaké jsou náležitosti kandidátní listiny? 
Kandidátní listina obsahuje: 
 název zastupitelstva obce, 
 označení volebního obvodu, jsou-li volební 

obvody vytvořeny, 
 název volební strany a označení, o jaký typ 

volební strany se jedná s uvedením názvu 
politických stran a politických hnutí, 

 jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich 
věk ke dni voleb a konají-li se volby ve dvou 
dnech věk ke druhému dni voleb, povolání, 
obec případně část obce jejich trvalého, 
případně u občanů EU přechodného, 
pobytu, název politické strany nebo 
politického hnutí, jehož jsou členy, nebo 
údaj, že nejsou členy žádné politické strany 
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či politického hnutí, tzv. bez politické 
příslušnosti, 

 pořadí 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, není-li 
volební stranou nezávislý kandidát, 

 jde-li o koalici, název 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, popřípadě 
jménem organizační jednotky, pokud je 
ustanovena. 

Pozor! Volební strana může na kandidátní 
listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí 
počet volených členů do zastupitelstva obce. 
Pozor! Volební strany mají možnost doplňovat 
další kandidáty na kandidátní listinu nebo 
měnit jejich pořadí do 25.07.2022 do 16:00 
hod.  
Případné závady kandidátních listin je nutné 
odstranit nejpozději do 01.08.2022. 
Co musí být připojeno ke kandidátní listině? 
 vlastnoručně podepsané prohlášení 

každého kandidáta, že 
o souhlasí se svou kandidaturou, 
o mu nejsou známy překážky volitelnosti, 

popřípadě tyto překážky pominou ke dni 
voleb, 

o nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na 
jiné kandidátní listině pro volby do téhož 
zastupitelstva obce.  

Na prohlášení kandidát uvede místo svého 
trvalého, případně u občanů EU přechodného, 
pobytu a datum narození. 
 ke kandidátní listině nezávislého 

kandidáta nebo sdružení nezávislých 
kandidátů se připojí petice podporující 
kandidaturu; v záhlaví každé petice a na 
každé její další straně musí být uveden 
název volební strany, název zastupitelstva 
obce, do kterého volební strana kandiduje, 
a rok konání voleb; vedle podpisu voliče 
musí být uvedeno jeho jméno a příjmení, 
datum narození a místo trvalého, případně 
u občanů EU přechodného, pobytu, jinak 
tento hlas na podporu volební strany nelze 
započítat. 

Zmocněnec a jeho náhradník 
Zmocněncem ani jeho náhradníkem nemůže 
být osoba mladší 18 let, osoba s omezenou 
svéprávností nebo kandidát. Svého 
zmocněnce může volební strana písemně 
odvolat; zmocnění zaniká okamžikem 
doručení odvolání registračnímu úřadu.  

(MV) 
 
 
 
 
 

KRAJINA POD SNĚŽKOU 
Připravovaný projekt KARTY HOSTA a KARTY 
OBČANA byl zahájen v červnu testovacím 
provozem v obcích Trutnov, Mladé Buky a 
Žacléř. Pokud vše půjde podle plánu, tak se na 
Kartu můžete v Janských Lázních těšit již na 
podzim. Hlavním cílem je podpora 
udržitelného cestovního ruchu ve východních 
Krkonoších. Ubytovatelům sjednotí reporty 
pro cizineckou policii, statistický úřad a obecní 
úřady do jednoho online formuláře. Každému 
turistovi, který v regionu zůstane alespoň 
jednu noc, pak mohou ubytovatelé vydat 



 

9 

 

Kartu hosta. Karta hosta bude sloužit k čerpání 
výhod na turistických atraktivitách a je 
nástrojem, který pomáhá s distribucí lidí 
v území a čase.  
Spouštěný systém bude doplněn o nové 
webové stránky, profily na sociálních sítích a 
printové materiály, které budou informovat o 
všem co se v regionu děje a co jim region 
nabízí. Tyto materiály budou využívat novou 
vizuální identitu, která byla pro Krajinu pod 
Sněžkou vytvořena. Vizuální identita vychází 
z Muttichových němých značek, respektuje 
jejich historickou podobu a doplňuje tento 
koncept o nové symboly, které vytvářejí vizuál 
destinace Krajina pod Sněžkou. Celé řešení je 
také tzv. proof of concept projektu eTurista, 
který by měl zdigitalizovat veřejnou správu 
v oblasti cestovního ruchu v celé republice.  
KARTA OBČANA přinese nové zvýhodnění pro 
trvale žijící občany Janských Lázní. Kartu si 
budete moci vyzvednout na městském úřadě, 
a to jak ve fyzické podobě, tak i v elektronické 
podobě QR kódu, který si stáhnete do svého 
telefonu. 
Podrobnosti o projektu naleznete na  
www.krajinapodsnezkou.cz a 
www.vychodnikrkonose.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.   
 
V měsíci ČERVENCI 2022 oslaví životní výročí: 
pan DOSKOČIL Otto 
pan KADANÍK Jiří 
paní LUKÁŠKOVÁ Marta 
paní DRAŠTÍKOVÁ Hana 
 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 

Program kina 
 

Červenec 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
4 pondělí v 19.00  KDYBY RADŠI HOŘELO 
Filmová komedie o dobrovolných hasičích, 
kteří budou čelit úplně jiné výzvě, než přináší 
obvyklý oheň. ČR  2022 84‘ 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 
6. středa v 19.00  ZÁTOPEK 
Výpravný film o jednom z největších 
světových atletů všech dob. Příběh o 
vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba 
především velké srdce.  ČR, SR  2021  130‘ 
Vstupné 100,-  přístupný 
 
7. čtvrtek v 19.00  MÁRA JDE DO NEBE 
Dokument o Markovi Holečkovi, který patří 
mezi nejvýznamnější české a světové 
horolezce současnosti.  ČR  2022  80‘ 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
11.pondělí v 19.00  PREZIDENTKA 
V nové romanci se musí první česká 
prezidentka snažit, aby si vybojovala právo na 
lásku, která jí náleží stejně, jako kterémukoliv 
jinému člověku na světě.  ČR  2022  97‘ 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 
13. středa v 19.00  ELVIS 
Energické drama plné skvělých hereckých 
výkonů ukazuje vrcholy i pády krále 
rock´n´rollu, který se z chudých poměrů 
dokázal vydrápat na pozici jednoho 
z nejznámějších hudebníků všech dob. 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  159‘  tit. 
 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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14. čtvrtek v 18.00  RAKEŤÁK 
Animovaný rodinný film přináší příběh Buzze 
Rakeťáka a jeho cestu za dobrodružstvím do 
nekonečna a ještě dál.  
Vstupné 100,-  přístupný 
USA  2022  105‘  dabing 
 
18. pondělí v 19.00   
THOR: LÁSKA JAKO HROM 
V akčním dobrodružném fantasy filmu se Thor 
s dávnými přáteli vydává na vesmírné 
dobrodružství, aby společně odhalili tajemství 
Gorra a zastavili ho dříve, než bude pozdě. 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  119‘  dabing 
 
20. středa v 19.00  ŘEKNI TO PSEM 
Komedie, ve které Dita místo vytouženého 
miminka dostane od svého přítele mladou 
border kolii, přestože nikdy žádného psa 
nechtěla a pejskařská komunita připadá 
směšná.   Vstupné 140,-  přístupný 
ČR  2022  85‘ 
 
21. čtvrtek v 18.00 
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ 
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná 
komedie plná akce, šílených nápadů, 
nakažlivého humoru a důležitých lekcí na téma 
pravé přátelství.  USA  2022 88‘  dabing 
Vstupné 130,-  děti do 15 let 110,-   přístupný 
 
25.pondělí v 19.00  HÁDKOVI 
Komedie, ve které každé rodinné setkání 
skončí tím, že se všichni pohádají. 
Vstupné 120,-  přístupný 
ČR  2022  98‘ 
 
27. středa v 19.00   
HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ 
Když Nancy ovdoví, uvědomí si, že vlastně 
vůbec netuší, co je dobrý sex. Komediální 

drama o tom, že o sexu není nutné mluvit, ale 
je třeba konat.  VB  2022 97‘  tit. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 
28. čtvrtek v 18.00  NÁMĚSÍČNÍCI 
Animovaný dobrodružný film o fantastické 
jízdě s duchy přírody kolem Mléčné dráhy.  
Vstupné 100,- děti do 15 let 80,-  přístupný 
SRN, Rakousko  2021  85‘ dabing 
 

Informace pro každého 
 

Péče o krkonošské louky 
Vlastníte louku a rádi byste o ni správně 
pečovali? Pro zajištění pastvy zvířat nebo seče 
louky však bohužel nemáte dostatek fyzických 
sil nebo vhodnou techniku? 
Rádi Vám poskytneme poradenství ohledně 
péče o luční pozemky, včetně možností získání 
různých příspěvků na péči. Dokážeme Vás 
propojit s hospodáři z okolí, kteří můžou právě 
seno z Vaší louky potřebovat pro svá zvířata. 
Nejčastěji řešíme mulčované pozemky nebo 
pozemky zcela bez péče, které postupně 
zarůstají náletem. Ozvěte se nám, cestu ke 
květnaté louce jistě najdeme! 
Kontakty: 
Klára Janatová – Krkonoše východ 
gsm: 730 521 631, pevná linka: 499 456 214 
e-mail: kjanatova@krnap.cz 
Hana Matěásková – Krkonoše západ 
gsm: 735 160 539, pevná linka: 499 456 340 
e-mail: hmateaskova@krnap.cz 

Oddělení ochrany přírody Správa KRNAP 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Červen v základní škole 
Měsíc červen jsme přivítali heslem: "Zeleninou 
a ovocem, bráníme se nemocem." V rámci 
projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsme 

mailto:kjanatova@krnap.cz
mailto:hmateaskova@krnap.cz
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uspořádali ovocný den, který děti uvítaly s 
radostí. Aby ne, vždyť je čekal čas plný 
zajímavých činností. Děti ovoce a zeleninu 
nejen ochutnávaly, očichávaly, osahávaly, ale i 
čistily, krájely a připravovaly ovocný - 
zeleninový tác.  
 

 
 
O tom, že v naší škole nestraší, se přesvědčily 
děti z 1. a 2. třídy při spaní ve škole. Svoji 
pospolitost a pohodovou partu ukázaly při 
hledání pokladu, opékání špekáčků a zpěvu u 
večerního ohně. 
 
V pátek 3. června bylo slyšet ze školy hodně 
smíchu, a vidět napětí a úžas nejen na 
dětských tvářích, a to díky komediálním 
výstupům kouzelníka Daniela Bílka. Velké 
poděkování patří manželům Sylvě a Davidovi 
Karmáčkovým, kteří vystoupení dětem 
věnovali jako sponzorský dar.  
 

 
 
V pondělí 6. června jsme se vydali za poklady 
Harrachova. Při návštěvě Harrachovské 
sklárny poznali žáci krásu a obtížnost sklářské 
práce a postup při výrobě skla. Zároveň jsme 
navštívili muzeum skla. Následovala 
procházka lesem k Mumlavskému vodopádu, 
která poskytla dostatek příležitostí 
k odpočinku. Seznámili se s jedním 
z nejkrásnějších koutů krkonošské přírody. 
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Děti ze třetí až páté třídy navštívily v pátek 10. 
června Středisko ekologické výchovy a etiky 
Rýchory SEVER v Horním Maršově. Počasí nám 
přálo. Jak se dalo očekávat, děti nejvíce zaujal 
biomonitoring vodních bezobratlých 
živočichů, jejich určování a sledování 
prostřednictvím pomůcek. 
V pondělí 13. června se děti z 1. a 2. třídy 
vydaly do školky na hudební pořad „O ptačím 
sněmu“. Seznámily se s jednotlivými druhy 
členů ptačí říše, ale také si společně zazpívaly, 
zahrály na jednoduché rytmické nástroje a 
zábavnou formou si zopakovaly základní 
hudební pojmy – notová osnova, houslový 
klíč, nota celá, půlová, čtvrťová a osminová. 
Letošní sklizeň ředkviček jsme si užili od 
zárodku až po konzumaci. Už nám není cizí… 
setí, zalévání, plení, sklízení úrody, čištění, 
krájení. 
Na středu 22. června se všichni prvňáčci těšili. 
Protože již umí všechna písmenka, čekala je 
slavnost Pasování na čtenáře v městské 
knihovně Janské Lázně. Po slavnostním 
čtenářském slibu proběhlo pasování čtenářů, 
při němž prvňáčci obdrželi pamětní list a 
knížku na památku. Společně pak s dětmi z 2. 
třídy strávili čas prohlížením knížek. Velice 
děkujeme paní Mileně Novákové za vřelé 
přijetí. 
 

 
 

Za slunného červnového počasí jsme se stali 
entomology. Prozkoumali jsme život 
suchozemských bezobratlých živočichů a 
zjistili jsme, kteří žijí přímo u nás před školou. 
Vyzkoušeli jsme si jejich sběr, lov a určování.  
Ve čtvrtek 23. června se naši žáci zúčastnili 
meziškolní soutěže v Anglickém jazyce a 
Přírodovědě v Horním Maršově. Soutěže se 
účastnili žáci škol ze Svobody nad Úpou, 
Mladých Buků, Horního Maršova a Janských 
Lázní. Naši žáci obsadili 1. místo jak v soutěži 
v AJ – Petr Veselý 5. ročník, tak v Přírodovědě, 
kde zvítězil náš tým složený ze žáků 5. ročníku 
– Jan Šamša a Vincent Hrnčíř a žáka 4. ročníku 
– Tomáš Havlina.  Gratulujeme!!!   
Školní rok 2021/2022 končí. Prožili jsme 
společně spoustu krásných dní a užili si mnoho 
legrace. Žáci pátého ročníku nás opět opustí a 
my je budeme muset vyslat dál do světa. 
Přejeme jim, ať se jim v nové škole líbí a 
vzpomínají na naši janskolázeňskou školu 
s láskou tak, jako my budeme vzpomínat na 
ně. „Hoši, děkujem!“ Bylo nám s Vámi krásně.  
Na závěr bych chtěla poděkovat všem 
zaměstnancům školy za jejich obětavost, 
pracovitost a lásku, s jakou k dětem přistupují. 
Velice si jejich práce vážím, bez nich by naše 
škola nebyla takovou, jakou vaše děti mají - 
rodinná, plná pohody a smíchu. Přeji všem 
dětem i zaměstnancům co nejkrásnější léto a 
v září se zase budeme těšit na shledání.  

Mgr. Zdeňka Hrnčířová 

Pozvánky 
 

Vydejte se na pěší putování po 
krkonošských trasách s přívlastkem 
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit 
vaši mysl od všedních starostí a vyrazte do 
neuvěřitelně pestré sítě cest a stezek 
krkonošské přírody. Objevte cesty s 
přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, které 
si užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je tím 
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nejpřirozenějším lidským pohybem, kterým 
svému tělu i mysli prospějete. U nás v 
Krkonoších obzvlášť! 
 

Hřebenová Cesta česko-polského přátelství 
Téměř kopíruje státní hranici a v délce 28 
kilometrů propojuje nejvyšší krkonošské 
hřebeny od východu po západ (nebo opačně). 
Jedinečná trasa, která nabízí nádherné 
panoramatické výhledy, je na jednodenní 
zdolání poměrně náročná. Rozložte si putování 
na dva dny a využijte možnosti noclehu na jedné 
z horských bud, které na trase potkáte.  
 

Bucharova cesta 
Červeně značená cesta vás zavede z Jilemnice až 
k Prameni Labe. Nese jméno jednoho ze 
zakladatelů české turistiky a lyžování – Jana 
Buchara. Právě on její výstavbu inicioval. Věděli 
jste, že původně trasa končila na Horních 
Mísečkách? V roce 1925 byla prodloužena přes 
Špindlerův Mlýn a jižní svah Kozích hřbetů k 
Luční boudě. Tento úsek (Svatý Petr – Luční 
bouda) je dnes označován jako „Stará 
Bucharova cesta“. Do současné podoby byla 
přetrasována ještě později.  
 

Cesta bratří Čapků 
Červeně značená trasa se vine rozmanitými 
partiemi východních Krkonoš. Pralesu na dosah, 
od řopíku k řopíku i k pevnosti Stachelberg. Její 
městský úsek prochází Trutnovem, dále protíná 
úbočí Jestřebích hor a končí v Úpici. Celková 
délka trasy z Pomezních bud až do Úpice je 
bezmála 48 km.  
 

Luisina cesta 
Cesta, pojmenovaná po hraběnce Aloisii 
Czernin-Morzinové, prochází hlubokým, 
strmým údolím zvaným Těsný (Klausův) důl 
k Pardubickým boudám. Provede vás bukovým 
lesem kolem vodopádů a kaskád 
Černohorského potoka. Na její začátek se 
nejlépe dostanete od hotelu Lesní dům 
v Janských Lázních. Cesta není značena.  
 

Harrachova cesta 

Nejstarší turistická trasa v Krkonoších se v délce 
19 kilometrů klikatí od Špindlerova Mlýna až do 
Harrachova. Doprovází ji dvě významné 
krkonošské řeky – Labe a Mumlava. 
Zaposlouchejte se do jejich hukotu, sledujte, jak 
si prorazily cestu krajinou. Cesta vznikla z 
impulsu hraběte Jana Nepomuka Harracha v 
letech 1876–79, přičemž úsek cesty od Bílého 
mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je 
vůbec nejstarší turistickou trasou v Krkonoších. 
 

Poznejte staré krkonošské cesty – Buďárku, 
Planýrku, Žížalu anebo Mrtvici 
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy 
místních lidí. Některé mají jména odvozená 
podle původního účelu, jiné podle názvu míst, 
charakteru terénu nebo významných osob. 
Pasekami nad Jizerou tak stoupá Buďárka, 
kterou budaři chodívali do Němec. Do 
Bratrouchova se kroutí Žížala, po vrstevnici vede 
jedna z nejstarších krkonošských cest – 
Planýrka. Z Víchovské Lhoty do Poniklé šplhá 
strmá „funusnická“ Mrtvice, od Benecka se vine 
tkalcovská Bátovka. 
 

Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty znáte? 
Další tipy najdete v letním čísle turistických 
novin Krkonošská sezona. Jsou k dostání na 
pultech informačních center, a to zdarma.  
Podrobnější popis všech tras je zde: 
www.krkonose.eu/putovani-po-krkonosskych-
trasach-s-privlastkem  

Alena Cejnarová 
Destinační společnost pro oblast Krkonoše 

Krkonoše – svazek měst a obcí 
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Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 
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