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Informace z radnice 
 

Výsledky ustavujícího zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva města 
 

Starostou města byl zvolen pan Martin Hudrlík. 

 
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva města, konaného v pondělí 24. 
října 2022, byl starostou města zvolen pan 
Martin Hudrlík (Janské Lázně - máš společný 
domov) a místostarostou pan Petr Hřebačka 
(Volba pro město). Dalšími členy rady města 
byli zvoleni Ing. Pavel Kout (Volba pro město), 
Mgr. Filip Bejdák (Volba pro město) a Ivo 
Boleslavský (ZODPOVĚDNĚ ZA MĚSTO). 
Předsedou finančního výboru byl zvolen pan 
Jaroslav Havlina (Žijeme společně, volíme 
společně) a členy finančního výboru jsou Mgr. 
Filip Bejdák a paní Radka Léblová. Členové 
kontrolního výboru budou voleni na příštím 
jednání zastupitelstva města. 
Blahopřejeme všem zvoleným a přejeme 
hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím 
období.  

(MV) 
 

Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Janské Lázně dne 24. října 2022 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 složení slibu členů Zastupitelstva města 
Janské Lázně                                                  
Zastupitelstvo města stanovilo: 

 složení rady města z pěti členů zastupitelstva 
města  

 funkci starosty města a funkci místostarosty 
města jako neuvolněné funkcionáře 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 jednoho místostarostu   

 neuvolněným členům zastupitelstva města 
za výkon funkce měsíční odměny 

Zastupitelstvo města zvolilo: 

 do funkce neuvolněného starosty města 
pana Martina Hudrlíka 

 do funkce neuvolněného místostarosty 
města pana Petra Hřebačku 

 do funkce člena rady města pana Ing. Pavla 
Kouta 

 do funkce člena rady města pana Mgr. Filipa 
Bejdáka  

 do funkce člena rady města pana Ivo 
Boleslavského 

 do funkce předsedy finančního výboru pana 
Jaroslava Havlinu 

 za členy finančního výboru Mgr. Filipa 
Bejdáka a Radku Léblovou 
Zastupitelstvo města zřídilo: 

 tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní 
výbor 
Zastupitelstvo města odložilo: 

 volbu předsedy a členy kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města pověřilo: 

 tyto členy zastupitelstva města k přijímání 
prohlášení o uzavření manželství: Martina 
Košťála, Iva Boleslavského, Ing. Pavla Kouta, 
Ing. Jiřího Hradeckého, Ing. Michala Němce, 
Ing. Aleše Cabicara, Jaroslava Havlinu, Mgr. 
Filipa Bejdáka a Michala Churavého, DiS. 

 tajemnici zjištěním možností online video 
přenosu z veřejných zasedání zastupitelstva 
města 
 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
26. října 2022 
Rada města schválila: 

 rozdělení jednotlivých úseků činnosti města 
na členy rady, a to následovně: 
Martin Hudrlík, starosta     - rozpočet 
města, městská policie 
Petr Hřebačka, místostarosta - technické 
služby, JSDH 
Ing. Pavel Kout, člen rady  - školství, 
územní plánování a rozvoj, životní prostředí  
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Mgr. Filip Bejdák, člen rady - tělovýchova 
a sport 
Ivo Boleslavský, člen rady - kultura a 
propagace, lázeňství a zdravotnictví  

 složení redakční rady pro měsíčník Fontána: 
Elen Hronešová, Prokop Karmáček 

 stálé zastupování města Janské Lázně: 
- ve společnosti VAK Trutnov, a.s. – starosta 
- ve Svazku obcí Východní Krkonoše – 
starosta 
- v Radě KRNAP – místostarosta 
- ve sdružení Glacensis – starosta 
- ve Svazku měst a obcí ČR – starosta 
- ve Sdružení lázeňských míst ČR – starosta 
- ve Svazku měst a obcí Krkonoše – starosta 
- ve sdružení Glacensis – starosta 
- ve školské radě OA - člen rady Ivo 
Boleslavský  
- v Radě KRNAP – místostarosta 
- ve školské radě ZŠ – člen rady Ing. Pavel 
Kout 
- v Krajině pod Sněžkou z.s - člen rady Ivo 
Boleslavský 

 uzavření smlouvy o užívání software pro 
elektronickou evidenci místního poplatku 
z pobytu a k vydávání karty občana smlouvu o 
výpůjčce hardware mezi městem Janské Lázně 
a Svazkem obcí Východní Krkonoše 

 zveřejnění záměru směnit šest vyznačených 
a schválených pozemků v k.ú. Janské Lázně a 
Černá Hora v Krkonoších se Správou KRNAP 

 dodavatele na zakázku „Oprava místní 
komunikace ulice Lesní, Janské Lázně“, a to 
firmu REPARE Trutnov s.r.o. 

 dodavatele na akci „Oprava schodiště u 
opěrné stěny MŠ a ZŠ Janské Lázně“ 
s nejlevnější nabídkou – firmu Tlachač s.r.o. 

 uzavření rámcové smlouvy na instalatérské 
a topenářské práce s panem Michalem 
Skvrnou, IČ: 03672654 do 31.12.2023 
Rada města zřídila: 

• komisi pro rozvoj města, za předsedu 
jmenovala pana Norberta Tippelta a za členy 
komise: 
člena zastupitelstva pana Jiřího Vorla 
člena zastupitelstva Ing. Pavla Kouta 
člena zastupitelstva Ing. Jiřího Hradeckého 
pověřeného zástupce Státních léčebných 
lázní, s.p. 
pověřeného zástupce společnosti MEGA PLUS, 
s.r.o. 
pověřeného zástupce Sportovního klubu 
Janské Lázně, z.s. 
pověřeného zástupce Správy KRNAP a Ing. 
arch. Vladimíra Smilnického 
• komisi pro občanské záležitosti; do funkce 
předsedy rada města jmenovala pana Jiřího 
Vorla 

 komisi pro lázeňství a propagaci; do funkce 
předsedy jmenovala pana Prokopa Karmáčka 
a za členy Ing. Aleše Cabicara, Josefa Zilvara, 
Sabinu Hrnčířovou, Irenu Korytářovou, Elen 
Hronešovou, zástupce města – starostu 
Martina Hudrlíka, zástupce SLL s.p. – ředitele 
Mgr. Martina Voženílka 
Rada města vzala na vědomí: 

 bez připomínek Výroční zprávu ZŠ a MŠ 
Janské Lázně za školní rok 2021 – 2022 
Rada města souhlasila: 

 s uzavřením nájemní smlouvy na prostory 
pošty Partner mezi městem Janské Lázně a 
Českou poštou s.p. 

 s udělením licence na provozování skibusu 
pro večerní lyžování dopravci Ing. Romanu 
Koulovi od 25.12.2022 do 30.03.2027, 
s podmínkou použití vozidel s minimálně Euro 
5 

 se změnami v jízdních řádech autobusů od 
11.12.2022 

 s odstraněním billboardů na pozemku p.p.č. 
3/7 v k. ú. Janské Lázně a pověřuje technické 
služby zajištěním odstranění 
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 s uzavřením Dodatku č. 21 ke smlouvě o 
svozu komunálního odpadu se společností 
Transport Trutnov s.r.o. 

 s uzavřením Dohody o realizaci 
managementových opatření č. SMLJ-38-
2169/2022 se Správou KRNAP (veřejný sad u 
fotbalového hřiště) 

 s pokácením dřevin na pozemku města p.p. 
č. 207/9 v k.ú. J.L. za trafostanicí TU_0972 
Janské Lázně CENTRUM 
Rada města nesouhlasila: 

 se stavebními úpravami toalety v čp. 15 a 
nabízí výměnu bytu 

 s prodejem pozemku p.p.č. 174/11 v k.ú. 
J.L. a navrhuje dlouhodobý pronájem dokud se 
nevyřídí směna pozemků s KRNAP 

 (MV) 
 

POŠTA PARTNER v Janských Lázních od 
01.11.2022 
 
Město Janské Lázně od 1. listopadu 2022 
provozuje poštu Partner. Služby dosud 
poskytované Českou poštou jsou zachované. 
Město Janské Lázně o přechodu na poštu 
Partner rozhodlo dne 05.09.2022 na veřejném 
zasedání zastupitelstva města. 
NOVĚ !!!  Telefonní číslo na poštu Partner je 
(od 01.11.2022) +420 739 692 350 !!! 
Původní telefonní čísla již nejsou funkční. 
Zaměstnanec pošty Partner: paní Romana 
Culková 
Zahájení provozu pošty Partner je od 
01.11.2022. 
Otevírací doba pro veřejnost: 
Pondělí 11.00 – 12.00 13.00 – 16.30 
Úterý    8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Středa 11.00 – 12.00 13.00 – 16.30 
Čtvrtek   8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Pátek   8.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
Sobota Zavřeno 
Neděle Zavřeno 

Poskytované služby 
Pošta Partner Janské Lázně poskytuje většinu 
příjmových, výdejních, bankovních a dalších 
služeb, které poskytuje Česká pošta s.p. 
Konkrétně to jsou tyto služby: 
V oblasti ZÁSILEK: 
1. Výdej vnitrostátních a mezinárodních 
listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS, 
vyplacení doplatného, dobírky, cla.  
2. Příjem vnitrostátních a mezinárodních 
listovních a balíkových zásilek a zásilek EMS.  
3. Příjem zásilek se zákaznickou kartou. (tj. 
držitelé zákaznické karty zde mohou tuto 
kartu uplatnit při podávání svých zásilek). 
4. Výdej a příjem zásilek se službou 
Balíkovna. 
V oblasti PENĚŽNÍCH SLUŽEB: 
1. Příjem poštovních poukázek 
2. Příjem platebních dokladů SIPO 
3. Výplata poštovních poukázek 
4. Výplata důchodů 
V oblasti BANKOVNÍCH SLUŽEB: 
1. Operace platební kartou ČSOB (vklady, 
výplaty, příkazy) 
2. Bezhotovostní úhrada 
3. Operace s vkladní knížkou 
4. Příkaz k úhradě 
5. Složenky 
6. Výplatní poukázky (výplata) 
7. Hotovostní vklad na účet ČSOB 
8. Výplatní šeky, šekové poukázky 
V oblasti PRODEJE: 
1. Prodej poštovních cenin (poštovní známky) 
2. Prodej zboží - poštovního (dopisní obálky, 
kartónové obaly, bublinkové obálky apod.) 
3. On-line dobíjení předplacených SIM karet - 
(dobíjení kreditu předplacených SIM karet 
tuzemských mobilních operátorů) 
4. Prodej kolkových známek 
5. Prodej elektronických dálničních známek 
6. Prodej losů okamžitých loterií TIPSPORT.net 
a.s. 
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 V oblasti REKLAMACÍ: 
Příjem reklamací tj. pokud máte výhrady 
k plnění některé ze služeb České pošty, 
například chcete reklamovat poškozenou 
nebo ztracenou zásilku, můžete svoji 
reklamaci podat zde. Vlastní reklamační řízení 
však už zajišťuje tzv. Řídící pošta, kterou je 
pro naši poštu Partner pošta Trutnov 1. 

(MV) 
 

Místní poplatek za komunální odpad 
v roce 2023 
CENA ZA ZNÁMKU SE NEZVYŠUJE (i když 
svozová firma cenu zvýšila o 10%)! 
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na 
území města, 
s odkazem na novou odpadovou legislativu byl 
od 1. ledna 2022 nastaven městem Janské 
Lázně nový systém likvidace komunálního 
odpadu.  
Město zavedlo na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města místní poplatek za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci (je založený na principu „zaplať tolik, kolik 
vyhodíš“ a platí se za množství 
vyprodukovaného odpadu podle zvolené 
kapacity sběrné nádoby. 
 
Pro rok 2023 zůstává vše stejné jako v roce 
2022, tzn. že, je zavedena jednotná četnost 
svozů při frekvenci 1 x 14 dní (tj. 26 svozů za 
rok). Máte zvolenou velikost nádoby pro 
každou nemovitost, kterou si vlastník zajištuje 
sám. Možnosti jsou 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a 
1100 l (nádoba 80 l pouze od MEVA-TEC, 
0003-3 (Černá RAL-7016)). Nemovitost, která 
je celoročně mimo svozovou trasu (svozová 
firma tam nezajede), má možnost na místo 
známky na nádobu využít pytle (označené) o 
objemu 120 l v počtu 12 ks na rok. Tyto 
nemovitosti jsou jasně určeny číslem 
popisným. Každý poplatník 

s ohlášeným/uhrazeným poplatkem má 
možnost si přikoupit na městském úřadě max. 
5 ks pytlů (120 l) za rok. 
 
Ceny na rok 2023 (stejné jako v roce 2022) - 
četnost svozů 1x 14 dní (26 svozů za rok), 
cena 0,60 Kč/l odpadu, velikost nádoby si 
zvolí každý sám 
Nádoba 80 l - 1 248 Kč 
Nádoba 110 l (plechová) - 1 716 Kč 
Nádoba 120 l (plastová) - 1 872 Kč 
Nádoba 240 l - 3 744 Kč 
Nádoba 1100 l - 17 160 Kč 
Nemovitosti celoročně mimo svozovou trasu - 
pytel 120 l - 12 ks za 864 Kč. Tyto nemovitosti 
mohou odkládat označené pytle do 
kontejneru v areálu technických služeb u 
Kavkazu, nebo v den svozu ke svozové trase. 
Možnost přikoupení pytlů (pouze s 
ohlášeným/uhrazeným poplatkem na 
příslušný kalendářní rok a max. 5 ks  z rok).  
 
Postup pro rok 2023 
Každému plátci poplatku bude zaslán 
městským úřadem e-mail s dotazem, zda bude 
pro rok 2023 požadovat změnu kapacity 
nádoby nebo např. počet nádob. Pokud ano, 
tak musíte podat ohlášení pro změnu 
nejpozději do 15.12.2022. Pokud do tohoto 
data nenahlásíte změnu, bude Vám 
objednána stejná kapacita, jako v roce 2022. 
Je to stejný formulář jako pro přihlášení 
k místnímu poplatku, jen zaškrtnete 
v hlavičce, že se jedná o změnu, formulář 
vyplníte a předáte na městský úřad (paní 
Taťána Vláčilová – referentka ES odboru, e-
mail: pokladna@janske-lazne.cz, tel. 499 875 
101). Známky na popelnice Vám objednáme u 
svozové společnosti a na začátku roku 2023 
budou k vyzvednutí na městském úřadě.  
Formulář pro ohlášení nebo změnu 
„OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU - Místní 

mailto:pokladna@janske-lazne.cz
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poplatek za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci“ je k dispozici na městském 
úřadě, nebo na webových stránkách města. 
Informace na tel. 499 875 101. 
 

Odpad - podnikatelé 
Osoby fyzické podnikající nebo právnické, 
nejsou do obecního systému zapojeny a 
uzavřou si vlastní smlouvu se spol. Transport 
Trutnov s.r.o. (odpad z podnikatelské 
činnosti). Tuto skutečnost doloží městu kopií 
smlouvy, nebo čestným prohlášením. To se 
týká směsného odpadu, dále si ale mohou 
uzavřít s městem smlouvu a odkládat do 
kontejnerů v areálu technických služeb u 
Kavkazu plast, papír a sklo (za poplatek 100 Kč 
bez DPH/komodita/měsíc). 

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice 

 

NOVÝ OVOCNÝ SAD 
Stromy, včetně ovocných, vždy patřily k 
lidským sídlům. Téměř u každé chalupy byl 
malý sádek nebo jen jedna třešeň či jabloň. K 
největšímu rozkvětu ovocnářství u nás došlo v 
16. století a před třicetiletou válkou. Doba 
míru a klidu přála zakládání zahrad panských a 
v menším rozsahu i městských a selských. 
Starých ovocných stromů však v krajině ubývá. 
Proto se Město Janské Lázně, za finanční 
podpory Správy Krkonošského národního 
parku a ve spolupráci s Výzkumným a 
šlechtitelským ústavem ovocnářským v 
Holovousích, rozhodlo založit ovocný sad u 
fotbalového hřiště. Na základě doporučení 
erudovaných odborníků jsme vysázeli 22 
sazenic původních krkonošských ovocných 
stromů (hrušně, jabloně, třešně a slivoně). 
Cílem je nejen vrátit ovocné dřeviny do 
přírody, ale zejména přímo k lidem. „Náš“ 
sad bude pro všechny volně přístupný a 
potěší nejen na pohled, ale doufejme, že co 
nejdříve, i na chuť. 

PS 

Oznámení 

 

Město Janské Lázně každoročně ze svého 
rozpočtu podporuje různé aktivity z oblasti 
kultury, sportu a dalších zájmových činností. 
Jelikož rozpočet na rok 2023 bude město 
sestavovat již před koncem letošního roku, je 
třeba předkládat žádosti o dotaci z rozpočtu 
města pro rok 2023 nejpozději do 28.11.2022.  
 

Výzva k předkládání žádostí  
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace  

z rozpočtu města Janské Lázně pro rok 2023 
 
Hlavním cílem a účelem dotací je podpora 
uspokojování kulturních a sportovních potřeb 
občanů města Janské Lázně, kvalitní využití 
volného času zejména dětí a mládeže, 
podpora údržby a provozu sportovišť a 
sportovních a kulturních zařízení sloužících 
vyžití občanů města. Město bude podporovat 
pouze akce konané na území města Janské 
Lázně a vyhoví pouze žádostem, které mají 
přímou vazbu na jeho občany. Žadatel uvede 
v žádosti počet členů organizace celkem a 
z toho počet členů s trvalým bydlištěm 
v Janských Lázních. 
Dotace z rozpočtu města se poskytuje: 
1. na finanční podporu sportovních, 
kulturních, společenských a dalších akcí 
2. jako finanční podpora činnosti spolků, 
občanských sdružení a zájmových organizací  
Oprávnění žadatelé: 
1. právnická osoba neziskového charakteru 
(spolky, kluby, občanská sdružení a další) 
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá 
k rozvoji společenského, kulturního, 
sportovního života v Janských Lázních 
 
Termín k ukončení podávání žádostí: 
28.11.2022. Podání všech žádostí ve 
stanovené lhůtě je nezbytně nutné pro řádné 
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a systémové sestavení rozpočtu města na rok 
2023. Žádostem o dotaci došlým po 
stanoveném termínu, které nebudou 
zohledněny v rozpočtu města na rok 2023, 
nebude moci být vyhověno. Žádosti o dotace 
projedná a o výši dotace rozhodne 
zastupitelstvo města v souladu se zákonem o 
obcích. Na poskytnutí dotace není právní 
nárok. Žadatel bude o výši poskytnuté dotace 
vyrozuměn do 30 pracovních dnů ode dne 
schválení. Současně bude žadatel vyzván k 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace. 
Podání a přijetí žádostí: 
Žádost včetně příloh se podává v listinné 
podobě na podatelně Městského úřadu 
Janské Lázně nebo elektronicky na adrese 
podatelna@janske-lazne.cz na předepsaném 
formuláři. 
Formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě 
Janské Lázně a na webových stránkách města 
Janské Lázně http://www.janske-lazne.cz/ 
 

Poděkování 

 

Při příležitosti odchodu do důchodu patří naše 
velké poděkování dlouholeté pracovnici 
města paní Jaroslavě Berkové, která před 31 
lety nastoupila do naší společnosti. Po celou 
dobu pracovala na pozici odborné referentky 
ekonomicko-správního odboru městského 
úřadu. 
Vedení města Janské Lázně tímto paní 
Berkové děkuje za skvěle odvedenou práci, 
kolegiální přístup a lidský osobní přínos. 
Věříme, že si následující léta při zaslouženém 
odpočinku bude paní Jaruška užívat plnými 
doušky. 
Přejeme jí hlavně pevné zdraví, radost a 
spokojenost v osobním životě. 

Kolektiv zaměstnanců a vedení města  
Janské Lázně 

Informace pro každého 
 

KARTA HOSTA A KARTA OBČANA 

 
Připravovaný projekt KARTY HOSTA a KARTY 
OBČANA byl zahájen v červnu 2022 
testovacím provozem v obcích Trutnov, Mladé 
Buky a Žacléř. Vše jde podle plánu, tak se na 
kartu můžete v Janských Lázních těšit již 
v nadcházející zimní sezóně 2022/2023. 
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 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 HOSTA  
Přihlášeným hostům bude ubytovatel moci 
nově vydat Kartu hosta jako papírovou, nebo 
digitální.  Digitální Kartu hostu lze snadno 
uložit do peněženkové aplikace v mobilních 
telefonech (iWallet, Yourwallet). Novou Kartu 

mailto:podatelna@janske-lazne.cz
http://www.janske-lazne.cz/
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hosta bude nadto možné uplatňovat u 
poskytovatelů neubytovacích turistických 
služeb nejen v Janských Lázních, ale ve všech 
obcích Krajiny pod Sněžkou, tedy v Trutnově, 
Peci pod Sněžkou, Žacléři, Mladých Bukách, 
Malé Úpě, Svobodě nad Úpou a Horním 
Maršově.  
Školení pro ubytovatele zajišťuje Renáta 
Portlová, e-mail: 
karta.hosta@krajinapodsnezkou.cz 
 tel. +420 777 334 043. 
 
KARTA OBČANA  
Přinese nové zvýhodnění pro trvale žijící 
občany Janských Lázní. Kartu si budete moci 
vyzvednout od 01.12.2022 na městském 
úřadě, a to jak ve fyzické podobě, tak i 
v elektronické podobě QR kódu, který si 
stáhnete do svého telefonu. Podmínkou je 
předložení platného dokladu totožnosti 
potvrzující adresu trvalého bydliště. 
Město Janské Lázně je zakládajícím členem 
spolku Krajina pod Sněžkou, z.s., společně s 
dalšími obcemi a městy. Zastupitelstvo města 
schválilo vstup do spolku dne 21.06.2021.  
Podrobnosti o projektu a nabídku 
zvýhodněných turistických služeb naleznete 
na www.krajinapodsnezkou.cz a 
www.vychodnikrkonose.cz 

(MV) 
 

Informace o službě noclehárna 
 

 

Cílem sociální služby Noclehárna Most k 
životu Trutnov je: 
1. Poskytnutí přenocování pro lidi bez přístřeší 
starší 18 let.  
2. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
uživatelům služby.  
3. Poskytnutí základního sociálního 
poradenství, které je zaměřeno na řešení 
tíživé sociální situace uživatele služby.  

Cílová skupina: 
Lidé bez přístřeší, kteří nejsou schopni řešit 
svoji nepříznivou životní situaci vlastními 
silami.  
Věk: 18+ 
Územní působnost: Královehradecký kraj, 
přednostně z okresu Trutnov 
Nabízené činnosti:  
1. poskytnutí přenocování 
 možnost přenocování 
 úklid, výměna ložního prádla 
2. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
uživatelům služby 
 zajištění podmínek pro běžné úkony osobní 
hygieny 
 zajištění podmínek pro celkovou hygienu 
těla 
3. Poskytnutí základního sociálního 
poradenství 
 sociální poradenství zaměřené na řešení 
nepříznivé životní situace uživatele služby 
 poskytnutí informací o návazných sociálních 
službách vhodných pro řešení nepříznivé 
sociální situace uživatele služby 
Fakultativní činnosti: 
 možnost využití sociálního šatníku 
 možnost praní a sušení prádla (za úhradu) 
Jednání se zájemcem o službu: 
Zájemce o službu  může dorazit do prostor 
noclehárny, kde dostane základní informace o 
poskytované sociální službě (základní činnosti, 
provozní řád) a je informován o svých právech 
a povinnostech. Je seznámen se zásadami 
GDPR. Je s ním sepsán záznam z jednání, kde 
se popíše jeho aktuální životní situace a 
pracovník provede vyhodnocení potřebnosti 
služby. Na základě tohoto rozhodnutí poté 
může dojít k uzavření smlouvy o poskytování 
sociální služby.  
Uzavírání smlouvy o poskytování sociální 
služby: 

mailto:karta.hosta@krajinapodsnezkou.cz
http://www.krajinapodsnezkou.cz/
http://www.vychodnikrkonose.cz/
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Smlouva o poskytování sociální služby může 
být uzavřena písemně či ústně, dle požadavků 
zájemce.  Smlouva se uzavírá na jeden rok. 
Uživatel služby pro účely uzavření smlouvy 
uvádí jméno a příjmení, datum narození a 
místo trvalého pobytu.  
Způsob podávání stížností:  
Stížnost může být podaná písemně či ústně - 
osobně či anonymně. V případě podávání 
stížnosti anonymně může uživatel služby 
využít schránky důvěry. Osobní stížnost může 
uživatel služby podat službu konajícímu 
pracovníkovi, vedoucímu služby nebo řediteli 
organizace. O každé stížnosti je veden záznam 
s následným vyhodnocením řešení.  
Prostředí, ve kterém je služba poskytována:  
Služba je poskytována v domě v prvním patře 
bez výtahu. Služba proto není bezbariérová. 
Služba využívá dvě bytové jednotky. První z 
nich slouží jako služebna. Druhý byt je 
rozdělen na dvě místnosti. První průchozí 
slouží jako ložnice pro dvě osoby a 
společenská místnost a druhá jako ložnice pro 
6 uživatelů služby. Sociální zázemí včetně 
sprchy s teplou vodou je k dispozici na patře.  
Dostupnost služby: 
Noclehárna bude otevřena od 1.12.2021 do 
30.4.2022 a poté od 1.11.2022 do 30.4.2023. 
Bude tedy fungovat sezónně, vždy od 
listopadu do dubna. Služba bude dostupná 
denně od 19:00 do 7:00. Uživatelé služby 
mohou přicházet mezi 19:00 a 21:00.  
 

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů 
ČEZ Distribuce, a. s.  
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm.  g) zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme 
upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes 
něž vede nadzemní elektrické vedení 
distribuční soustavy provozované společností 
ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje 

ochranné pásmo, na povinnost odstranění a 
okleštění stromoví a jiných porostů 
ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy v 
majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále 
jen „zásah“). 
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ 
VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO 
ROZSAHU 
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu 
tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost 
a spolehlivost provozování zařízení 
distribuční soustavy, je pracovník pověřený 
společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn 
ke vstupu na dotčené pozemky za účelem 
provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po 
těžbě budou zlikvidovány a vytěžená 
užitková dřevní hmota bude uložena v 
celých délkách do jednotlivých hromad na 
okraji ochranného pásma nebo ve 
vzdálenosti 10 m od osy vedení na 
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník 
pozemku písemně osloven, tak je nutné 
postupovat dle obdržených pokynů. 
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od 
vodičů uvedené v PNE 33 0000–6. K vodičům 
se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost 
ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah 
nesmíte provádět v případě, že se větve 
stromů a jiných porostů před zásahem 
dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané 
větve stromů a jiných porostů dotyk s 
vedením. V případě, že zásahem může být 
ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení 
distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 
800 850 860. 
Více informací včetně videonávodu k 
bezpečnému provedení ořezu stromoví 
najdete na našich internetových stránkách 
www.cezdistribuce.cz/orezy. Zásah proveďte 
tak, aby byla zachována níže uvedená 

http://www.cezdistribuce.cz/orezy
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nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných 
porostů od nadzemního vedení: 
- u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230  V): 

 2 m od holých vodičů a 1,5 m od 
izolovaného nebo kabelového vedení u 
stromů a jiných porostů, u kterých se 
předpokládá výstup osob  

 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného 
nebo kabelového vedení u stromů a jiných 
porostů, u kterých se nepředpokládá 
výstup osob Doporučená minimální 
bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k 
vodičům nn při provádění zásahu je 1 m. 

- u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 
kV v rozsahu ochranného pásma:  vedení bez 
izolace 7 m, izolované vedení 2  m 
Doporučená minimální bezpečná vzdálenost 
pro přiblížení se k vodičům vn při provádění 
zásahu je 2 m. 
- u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 
kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma: 
vedení bez izolace 12 m. Doporučená 
minimální bezpečná vzdálenost pro přiblížení 
se k vodičům vvn při provádění zásahu je 3 m. 
UPOZORNĚNÍ:  V ochranném pásmu 
nadzemního vedení je zakázáno nechávat 
růst porosty nad výšku 3  m. Při neplnění 
povinností vlastníka může být Energetickým 
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při 
vzniku škody v souvislosti s neplněním 
povinnosti dále mohou být uplatněny náklady 
související s likvidací vzniklé škody. V zákonem 
vymezených případech musí vlastníci nebo 
uživatelé pozemků před plánovaným kácením 
dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si 
vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb., v 
platném znění. Děkujeme za spolupráci. 
 

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 LISTOPADU 2022 oslaví životní 
výročí: 
 paní BERANOVÁ Jarmila 
 paní MUDr. PETKÓVÁ Věra 
 paní TOMŠOVÁ Eva 
 pan URBAN Ladislav  
 paní VÁLOVÁ Věra  
 a paní HAINIŠOVÁ Božena 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 
 

Klub důchodců pořádá dne 10.11.2022 
celodenní výlet pro trvale bydlící důchodce 
z Janských Lázní. 
Program: návštěva muzeum Perličkové 
ozdoby   Poniklá, muzeum Krkonošských 
řemesel Poniklá, muzeum minerálů Dvůr 
Králové n/L. 
Odjezd od kolonády ve čtvrtek 10.11.2022 v  
8:00 hod. Kdo přijde, ten jede. 
Bližší informace podá p.Hainiš tel.736147628 
 

Program kina 
 

Listopad 2022 
Tel.: 499875121, 737884743 
E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 

2. středa v 19.00  BĚŽNÁ SELHÁNÍ   ČR  2022  85‘ 
Dramatický film je příběhem tří žen různých generací 
v průběhu jednoho dne.  
Vstupné 110,-   do 15 let nepřístupný 
 
3. čtvrtek v 19.00  BLACK ADAM  USA  2022  125‘  tit. 
Téměř 5000 let poté, co byl obdařen mocí egyptských 
bohů je Black připraven rozpoutat v moderním světě 
svou jedinečnou formu spravedlnosti. Akční fantasy 
film.  Vstupné 130,-   do 12 let nevhodný 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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7. pondělí v 19.00  DOBRÝ ŠÉF 
Lehce černá komedie, ve které šéf tvrdí, že 
zaměstnanci jeho továrny jsou pro něj jako vlastní 
rodina.  Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
Španělsko  2021  119‘  tit. 
 
9. středa v 19.00  ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 
Středobodem komediálního příběhu jsou tři 
kamarádky a tři osudy - krásná Alex, sympatická Marta 
a svéhlavá Irena. Každá z žen má svůj sen a všechny 
řeší vztahové peripetie.  ČR  2022  105‘ 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
 
10. čtvrtek v 18.00  WEBSTEROVI VE FILMU 
Humorné i laskavé příběhy propletené nečekaným 
dobrodružstvím se v animovaném filmu věnují 
každodenním dětským radostem i trápením a ukazují, 
že nejpevnější síť je rodina.  ČR, SR  2022  65‘ 
Vstupné 120,-  děti 80,-  přístupný 
 
14. pondělí v 19.00  PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO 
PAŘÍŽE  VB  2022  116‘  tit. 
Ada Harrisová žije velmi poklidným životem 
v poválečném Londýně a už toho od života moc 
nechce, kromě šatů od Christiana Diora. Komedie 
názorně předvádí, že když jdete za svými sny „po 
hlavě“, nic není nemožné. Vstupné 100,-  přístupný 
 
15. úterý v 19.00 ADAM ONDRA: POSUNOUT 
HRANICE  ČR  2022  80‘ 
Skrze Adamův příběh a jeho tvrdou přípravu na 
olympiádu v Tokiu v dokumentu sledujeme proměnu 
sportovního lezení a sportu obecně, vliv komerčních 
tlaků, médií a diváků toužících po show.  
Vstupné 110,-  přístupný 
 
16. středa v 19.00  HAVEL  ČR  2020  100‘ 
Životopisný film se odehrává mezi roky 1968 a 1989 a 
zachycuje Václava Havla z časů disentu, kdy ještě 
nebyl slavnou osobností.  
Vstupné 70,-  do 12 let nevhodný 
 
21. pondělí v 19.00  ĎÁBLOVA KOŘIST 
Sestra Ann je pětadvacetiletá dívka, která oddaně 
věří, že provádění exorcismu je jejím posláním. Její 
touha dokázat, že je sama sebou, nabere osobní 
rozměr, když se setká s jedním z nejvíce narušených 
pacientů.   Vstupné 130,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  93‘  tit. 

23. středa v 19.00  PREZIDENTKA  ČR  2022  97‘ 
V romantickém filmu se první česká prezidentka 
Kateřina Čechová musí snažit, aby si vybojovala právo 
na lásku, která jí náleží stejně, jako kterémukoliv 
jinému člověku na světě. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
 
24. čtvrtek v 18.00  PRINC MAMÁNEK  ČR  2022  100‘ 
Veselá pohádka jako ze života o princi, který musel 
dospět v krále. Rozmazlený Ludvík se musí vydat za zdi 
přepychového zámku, aby zjistil, jak vypadá 
opravdový svět.  Vstupné 120,-  přístupný 
 
28. pondělí v 19.00  HRANICE LÁSKY  ČR  2022  95‘ 
Hana začíná cítit, že její vztah s Petrem se pohybuje v 
příliš zajetých kolejích. Rozhodne se ho tedy osvěžit a 
začne s Petrem sdílet své erotické představy a tajné 
sny. Od vyprávění je pak už jen krůček k činům.  
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
 
30. středa v 19.00  VRAŽDA V LONDÝNĚ 
V londýnském West Endu 50. let se náhle zastaví plány 
na filmovou verzi divadelního hitu poté, co je 
zavražděn jeden z klíčových členů štábu. Když se 
případu ujmou světem unavený inspektor Stoppard 
a snaživá začátečnice strážnice Stalkerová, ocitnou se 
oba v zapeklité záhadě. Mysteriózní komedie. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  98‘  tit. 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Říjen v základní škole 
Příroda se 
pomalu ukládá 
k zimnímu 
spánku, ale ve 
škole je naopak 
velmi živo. První 
a druhá třída 
pokračuje ve 
výuce plavání 
v trutnovském 
bazénu, starší 
děti zase vyrazili 
na první lekci 
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letošního bruslení. Ale nebavíme se pouze 
sportem…  
V přírodovědě jsme zkoumali, co se stane, 
když smícháme jedlou sodu a ocet v 
uzavřeném prostoru. Díky této chemické 
reakci si mohly děti z 3. - 5. třídy prožít vznik 
oxidu uhličitého. Posuďte sami, jak jim 
nadšení září z očí!  
Už jste někdy viděli papejše? Papejš je tvor, 
který dětem našeptává lumpárny: "Rozlij to! 
Neuklízej hračky! Kopni ho!" S papejši se 
ovšem dá účinně bojovat. My jsme se to 
naučili s dětmi z 1. a 2. třídy. V okolí školy 
bylo viděno několik papejšů, které bylo nutné 
rychle pochytat, než dojde k jejich 
přemnožení. Na výpravu za papejši bylo 

důležité vzít s 
sebou silnou vůli, 
sběrný vak a 
lexikon, kde bylo 
napsáno, jak který 
papejš vypadá a co 
dělá. Děti se do 
hledání pustily s 
velkou odvahou a 
díky tomu, že 
držely při sobě, se 
jim podařilo 

papejše zničit.  
Naše podzimní nabývání vědomostí a 
dovedností má mnoho podob...  pospolitost 
při dlabání dýně, trpělivost při navlékání 
jeřabin nebo sklizeň 
slunečnicových semínek 
do ptačího krmítka. 
Při prvouce jsme si 
zahráli na žížaly a půdní 
bakterie. Cílem bylo 
pochopit, jak je důležité 
všechny rostlinné zbytky 
ze zahrady schraňovat a 
ukládat je do kompostu, 

který se pak stane přirozeným hnojivem pro 
zahradu.  
Naše říjnové aktivity jsme ukončili krásným 
výletem do Domu pod jasanem ve 
Voletinách. Děti tak navštívily unikátní 
tkalcovské muzeum a 
výtvarnou dílnu, kde jim 
paní lektorky ukázaly 
základy lidových řemesel 
tkaní a předení.  
Při zpáteční cestě jsme 
pomocí speciálních brýlí 
pozorovali zatmění 
slunce. 
Krásné listopadové dny přejí ze základní školy 

Mgr. Alena Moštěková 
a Mgr. Zdeňka Hrnčířová 

 

Pozvánky 
 

ADVENTNÍ TRHY V KOLONÁDĚ 
18. – 20. 11. 2022 denně v 10.30 – 18 hod. 
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A ŽIVÝ 
BETLÉM 
27. 11. 2022 v 16.30 hod. před Kolonádou 
Setkání u Vánočního stromu se zpíváním 
koled.  
 

NEŘEŽ TRIO - ADVENTNÍ KONCERT 
Zdeněk Vřešťál, Vít Sázavský a Robert 
Fischmann 
27. 11. 2022 v předsálí kina od 19 hod. 
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