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Slovo z radnice 
 

Vážení a milí spoluobčané, 
 
v říjnu se uskutečnily komunální volby a já 
bych Vám všem touto cestou chtěl velmi 
poděkovat za Vaši účast. Zároveň bych také 
rád poděkoval i zastupitelům za projevenou 
důvěru. Svou funkci budu vykonávat 
s pokorou a s tím nejlepším přesvědčením.  
Jsem přesvědčen o tom, že v novém 
zastupitelstvu, radě i ve vedení města zasedli 
lidé, kteří budou pro naše krásné horské 
město vykonávat tuto veřejnou funkci dle 
svého nejlepšího vědomí a svědomí za účelem 
stále lepšího a spokojenějšího života nás 
všech. Pevně věřím, že naše týmová 
spolupráce bude objektivní a efektivní.  
Nastal adventní čas a i přesto, že nejen naše 
země prochází krizí, nenechme si vzít životní 
spokojenost a radost ze života. Na chvilku se 
zkusme zastavit a zamyslet se nad tím, co nám 
v životě dává smysl. Buďme nápomocni těm, 
kdo pomoc potřebují a přítomni tam, kde nám 
je dobře. Buďme na sebe hodný, laskavý a 
upřímný. 
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, na 
Štědrý večer, ať zasednete ke stolu s těmi, 
které máte nejraději a Ježíšek, ať rozzáří každé 
dětské oči. Mnoho štěstí, zdraví a radosti 
v novém roce 2023 přeje 

Martin Hudrlík 
 

Informace z radnice 
 

Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
7. listopadu 2022 
Rada města schválila: 

• předání žádosti Sportovního klubu Janské 
Lázně o uzavření dodatku ke smlouvě o 
úvěru právnímu zástupci k posouzení a 
přípravě dodatku ke smlouvě o úvěru  

• zveřejnění záměru na pronájem volného 
bytu 1+kk v čp. 15 – Zdena s podmínkou pro 
žadatele a to, trvalý pobyt v Janských 
Lázních a starobní důchod 

• výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
města na rok 2023 s doplněním o údaj o 
počtu členů organizace a počet členů z 
Janských Lázní s termínem k podávání 
žádostí do 28.11.2022 

• zveřejnění záměru města pronajmout byty 
v čp. 15, 85 a 81  od 01.01.2023 na dobu 
určitou stávajícím nájemníkům 

• prováděcí předpis k Nařízení města Janské 
Lázně č. 1/2018 o provádění zimní údržby 
pro zimní sezónu 2022/2023 dle 
předloženého návrhu 

Rada města vzala na vědomí: 

• žádost o zařazení mezi zájemce městské 
nájemní bydlení s tím, že ji bude evidovat 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
21. listopadu 2022 
Rada města schválila: 

• navýšení hodnoty dárkového balíčku pro 
seniory při jubileích a na vánoční posezení 

• vnitřní směrnici k vedení pokladny 
Rada města jmenovala: 
• členy komise pro občanské záležitosti a to: 

paní Věru Válovou, paní Evu Šrůtkovou a 
paní Janu Pourovou 

Rada města vzala na vědomí: 

• žádost o změnu Územního plánu Janské 
Lázně u pozemku p.p.č. 82/8 v k.ú. J.L. z 
plochy k bydlení a plochy zeleně na plochu 
pro dopravní a technickou infrastrukturu a 
ukládá žádost do dalšího kola příjmu žádostí  

• informace o stavu techniky technických 
služeb města 

• sdělení ředitelky ZŠ a MŠ Janské Lázně k 
vyplácení vánočních odměn 

Rada města souhlasila: 
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• s umístěním stavby „Rodinný dům, Dolní 
promenáda, čp. 96, st.p.č. 140, Janské 
Lázně, nová kanalizační přípojka“ za 
podmínky že, stavba bude provedena 
protlakem pod místní komunikací a na 
základě smlouvy budoucí s časovým 
omezením provedení stavby uzavřené na 
dobu určitou 2 let (součástí smlouvy 
zpoplatnění jednorázovou náhradou 
věcného břemene na základě znaleckého 
posudku, který uhradí žadatel) 

• s uložením kanalizační přípojky pro 
novostavbu rodinného domu na pozemku 
p.p.č. 133/3 v k.ú. Č.H. do pozemku p.p.č. 
133/19 v k.ú. Č.H. s podmínkou 
minimalizovat zásah do městského 
pozemku p.p.č. 133/19 vedením trasy 
přípojky horním západním rohem pozemku 
p.p.č. 133/19 k pozemku p.p.č. 133/25 a 
podmínkou uzavření smlouvy budoucí s 
časovým omezením provedení stavby na 
dobu určitou 2 let (součástí smlouvy bude 
zpoplatnění jednorázovou náhradou 
věcného břemene na základě znaleckého 
posudku, který uhradí žadatel) 

•  s umístěním stavby „Meteostanice Janské 
Lázně“ na pozemcích p.p.č. 22/4 a p.p.č. 
16/4 v k.ú. Janské Lázně 

• s ukončením nájemní smlouvy k 30.11.2022 
a zveřejněním záměru na pronájem volného 
bytu v čp. 15 - Zdena o velikosti 1+kk o 
výměře 25,94 m² v 3. NP s podmínkou pro 
zájemce, a to starobní důchod a trvalý 
pobyt v Janských Lázních 

Rada města zamítla: 

• žádost o souhlas s přístavbou chaty čp. 219 
na Zlaté vyhlídce 

Rada města odložila: 

• žádost společnosti BH Drink s.r.o. o souhlas 
s rekonstrukcí pronajatých nebytových 
prostor v čp. 273 na noční restauraci s 
kuchyní 

Rada města požaduje: 

• aby vlastníci čp. 260 - Merkur a čp. 45 – 
Stříbrný pramen neprodleně odstranili 
nádoby na komunální odpad z pozemků ve 
vlastnictví města Janské Lázně s tím, že na 
tyto pozemky lze kontejnery přistavit pouze 
v den svozu 

Rada města předkládá komisi pro lázeňství a 
propagaci: 

• provedení revize navigačních prvků po 
městě a jeho případné doplnění 

 (MV) 

Oznámení 
 

  

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 
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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 
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 můžete 
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 pro každého 
 

Prováděcí předpis 

k nařízení o provádění zimní údržby 
pro zimní sezónu 2022/2023 
schválený Radou města Janské Lázně dne 07.11.2022 
usnesením č. R 27/02/22  

článek 1 
Technické zabezpečení provádění zimní údržby 

Mechanizace: 
-    pluhování, posyp Unimog -  radlice, posyp 
 Multicar - posyp 
 Antonio Carraro TTR 10900  
                                        - sněhová fréza 
 UNC 060 nakladač 
 Antonio Carraro TTR 4400 HST 
    - sněhová fréza 
-   odvoz sněhu 2 x nákladní automobil 
-   rezerva pro sněhovou kalamitu - sněhová fréza    
 Z 7745 
Posypový materiál: 
- drť  kamenolom Lánov 
- ekosůl - pouze při extrémních podmínkách 
Umístění nádob s posyp. materiálem (k dispozici 
občanům): 
- před Českou poštou u schodiště 
- před objektem čp. 85 (Quisisana)  
- u trafostanice na sídlišti Na Sluneční stráni 
- u obytného domu čp. 15 (Zdena) 
- v Lyžařské ulici – 2 nádoby (u křižovatek) 
- ve Zvonečkové ulici u čp. 169 (Domeček) 
- Modrokamenná ulice – za mostem u čp. 107 (Zákl. 
odbor. org. Fakult. nem. HK ) 
- v Luční ulici – za čp. 305 (hotel Vladimír)   
- na Horní promenádě u opěrné zdi (kostel) 
- v Rekreační ulici před čp. 260 (Merkur) 
- v Školní ulici před čp. 81 
 

článek 2 

mailto:karta.hosta@krajinapodsnezkou.cz
http://www.krajinapodsnezkou.cz/
http://www.vychodnikrkonose.cz/
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Organizační zabezpečení provádění zimní údržby 
Časový rozvrh provádění: 
 
 

- Po - So:   4:00 – 20:00 
- Ne, svátky:  6:00 – 16:00 
- Časový rozvrh se může lišit dle aktuálních 
sněhových podmínek 

 

Provádění úklidu sněhu protahováním: 

Chodníky: 
- Černohorská ulice (směrem od centrálního 
parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 
náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel 
Astoria)  
- parková cesta od "Prameníku"- Radnice - Česká 
pošta  
- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od 
odbočky k Vysoké vartě k odbočce do Rekreační ulice 
podél hlavní silnice) 
- Lesní cesta od garáží u Lesního domu na Duncan 
- asfaltová plocha před čp. 256 a 257 – pouze 
středovým pruhem 
Místní komunikace: 
- zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 
(Moravěnka)                   (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna)  
                                          (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Údolní ulice od čp. 268 (Vesna) ke křižovatce se st. 
silnicí                                (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- Dolní promenáda až k čp. 7 (Betlém) 
- parkovací plocha u čp. 7 (Betlém) 
- Obchodní ulice  
- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na 
náměstí Svobody 
- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke 
křižovatce s Obchodní ulicí 
- Modrokamenná ulice, od křižovatky s 
Krkonošskou ulicí podél čp. 155 (Siréna), čp.204 
(Horský dvůr) až k čp. 150 (Večernice)                                                          
- Lesní ulice, od čp. 207 (Růženčin dvůr), k čp. 210 
(Duncan) a k čp. 75 (Sanssouci)   
- sídliště Na Sluneční stráni a přístup ke 
kontejnerům 
- Školní ulice k mateřské škole 
- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) – 
pouze k trafostanici 
- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k odbočce čp. 
112 (Idyla)  
- Lyžařská ulice až k objektům čp. 280, čp. 271, čp. 
264 (rodinné domy)  

- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, 
Zátiší, Hofmanova bouda 
- * Janská ulice od čp. 125 (Hofmanova bouda) k čp. 
197 (Zlatá vyhlídka)                                                    
-  přístupová cesta k čp. 319 a 320 (nové bytovky) – 
pouze k vjezdu do garáží 
- *přístupová cesta od garáží čp. 319 a 320 ke 
garážím čp. 317 a 318 
- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k čp. 120 (Radka) 
- *ulice K Zámečku od vjezdu z Krkonošské ulice po 
čp. 105 (Merlin) 
 

* poznámka: provádí se v rozsahu dle PŘÍLOHY č. 1 

- GARÁŽE Na Sluneční stráni - pouze průtah středu 
mezi garážemi (v případě dohody všech uživatelů 
garáží a uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid 
celé plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY 
č.2) 
- GARÁŽE za Lesankou - pouze průtah středu mezi 
garážemi v případě dohody všech uživatelů garáží a 
uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé 
plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 
-   GARÁŽE za Kavkazem - pouze průtah středu mezi 
garážemi v případě dohody všech uživatelů garáží a 
uzavření smlouvy s TS bude prováděn úklid celé 
plochy vjezdů do garáží v cenách dle PŘÍLOHY č. 2) 
 

Provádění posypu: 

Chodníky: 
- Černohorská ulice (směrem od centrálního 
parkoviště jen po pravé straně komunikace) – 
náměstí Svobody – Lázeňská ulice k čp. 52 (hotel 
Astoria)  
- parková cesta na náměstí Svobody od 
"Prameníku"- Radnice - Česká pošta  
- Krkonošská ulice (část nad Obchodní akademií od 
odbočky k Vysoké vartě k odbočce do Rekreační ulice 
podél hlavní komunikace) 
- parková cesta na sídlišti Na sluneční stráni 
k výměníku (šikmý chodník vedle schodiště) 
Místní komunikace: 
- Zásobovací ulice od čp. 85 (Quisisana) k čp. 69 
(Moravěnka)         
- Horní promenáda až k čp. 268 (Vesna) – na 
vyžádání SLL s.p.                                         
- Údolní ulice od Dolní promenády k čp. 268 (Vesna) 
– na vyžádání SLL s.p.                   
- Dolní promenáda až k čp. 3 
- Obchodní ulice  
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- Rekreační ulice, od křižovatky s Obchodní ulicí na 
náměstí Svobody 
- Rekreační ulice, od čp. 208 (Lesní dům) ke 
křižovatce s Obchodní ulicí 
- Lesní ulice od čp. 75 (Sanssouci) k odbočce do 
lomu 
- Modrokamenná ulice od křižovatky s Krkonošskou 
ulicí k objektu čp. 177 (Valja)  
- Lyžařská ulice až k objektu čp. 280 (rod. dům)     
- Zvonečková ulice od čp. 155 (Siréna) k čp. 112 
(Idyla) 
- sídliště Na Sluneční stráni                                                                   
- Školní ulice                                                                                  
- přístupová cesta k čp. 281 (Krkonošské byty) -
pouze k trafostanici 
- přístupová cesta k čp. 319 a 320 
- zastávky autobusů v Krkonošské ulici: Lesní dům, 
Zátiší, Hofman. bouda    
- Luční ulice od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k odbočce pod čp. 122 (hotel Luční dům) 

* 
V době sněžení se práce spojené s posypem 
neprovádějí. Rozsah a četnost posypu vždy určí 
vedoucí odboru TS, nebo jeho zástupce! Posypem 
jsou udržovány pouze plochy charakteru stoupání! 

* 
Schodiště: 
- náměstí Svobody: schodiště od Lázeňského domu 
k „pítku“ (zajišťují Státní léčebné lázně) 
- náměstí Svobody: před Českou poštou   
-   náměstí Svobody: před městským úřadem, kinem a 
Café Biograf 
 

Sezónní změny dopravního značení: 
 

1/  Rekreační ulice v úseku od křižovatky s Obchodní 
ulicí k čp. 208 (Lesní dům) – směrem do kopce 
dopravní značka č. B 2 (ZÁKAZ VJEZDU VŠECH 
VOZIDEL) a stejný úsek v opačném směru dopravní 
značka č. IP 4b  (JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ) 
2/  Při kalamitním stavu a po nezbytně nutnou dobu 
může rozhodnout městská policie na žádost 
vedoucího technického oddělení SLL o zakrytí 
stávajících dopravních značek v celém úseku Horní 
promenády a oboustranném umístění dopravní 
značky č. B 1 v úseku Údolní ulice od Dolní 
promenády k čp. 268 (Vesna) - (zajišťují Státní 
léčebné lázně) 
3/  Černohorská ulice u centrálního parkoviště 
směrem do centra dopravní značka č. B 5 

4/  Umístění informačních tabulí s nápisem "Zákaz 
lyžování a sáňkování": 
- Černohorská ulice 
- Rekreační ulice 
- Dolní promenáda 
- Lyžařská ulice 
- Zvonečková ulice 
- v úseku od čp. 35 (Vltava) k čp. 72 (Evropa) 
- v úseku od autobusové zastávky Zátiší k budově 

dolní stanice lanové dráhy na Černou horu 
 

Martin Hudrlík                                              Petr Hřebačka 
starosta                                                        místostarosta 
 

PŘÍLOHA č. 1  
k „Prováděcímu předpisu k nařízení  
o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2022/2023“ 
- * Janská ulice od čp. 125 (Hofm. bouda) k čp. 197 
(Zlatá vyhlídka)     
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 
- * Černohorská ulice od vjezdu do garáží čp. 319 a 
320 k vjezdu do garáží čp. 317 a 318                                
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB). 
- *Luční ulice, od výjezdové brány na centrálním 
parkovišti k čp. 120 (Radka) 
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) – čp. 188, 305, 119, 122, 
120, 156, 139. 
- *Ulice K Zámečku od vjezdu z ulice Krkonošská 
k čp. 105 (Merlin) 
Provádí se na základě objednávky na celou zimní 
sezónu na vyžádání a po dohodě s vedoucím TS za 
úhradu (viz CENÍK SLUŽEB) čp. 33, 80, 105 a 91. 
 

PŘÍLOHA č. 2  
k „Prováděcímu předpisu k nařízení  
o provádění zimní údržby pro zimní sezónu 
2022/2023“ 
Provádění úklidu sněhu protahováním (bez posypu!): 

a/ účelové komunikace  
provádí se na základě uzavřené individuální smlouvy 
nebo objednávky na celou zimní sezónu na vyžádání 
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a po dohodě s vedoucím TS za úhradu (viz CENÍK 
SLUŽEB) 

CENÍK SLUŽEB:  

- práce UNIMOG pluhování     

 300 Kč za každých započ. 15 min. 

-  práce UNIMOG sypač   
  300 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce UNC-060  
  250 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce malé sněhové frézy  
  250 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce střední sněhové frézy  
  300 Kč za každých započ. 15 min. 
- práce velké sněhové frézy  
  400 Kč za každých započ. 15 min. 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

b/ garážové boxy (řadové garáže) 

CENÍK SLUŽEB: 

- všechny garážové boxy v řadě (v případě uzavření 

smlouvy na všechny garážové boxy v řadě)    

   3000 Kč na 1 box a celou zimu 

- samostatný garážový box  
   1000 Kč na 1 box a 1 vyhrnutí 
Uvedené ceny jsou bez DPH 
 

c/ údržba chodníků (za vlastníky pozemků) 
CENÍK SLUŽEB: 
- na základě smlouvy  150 Kč za 1bm 
Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

Martin Hudrlík                                              Petr Hřebačka 
starosta                                                        místostarosta 
 
 

POZVÁNKA 
na 2. zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně, které se koná v pondělí 19. prosince 
2022 od 17 hodin ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Janských Lázních.  
Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. 
 

Oznámení 
 

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
zveřejňuje Městský úřad Janské Lázně  

záměr města pronajmout volný byt v čp. 15 
– Zdena  (na st.p.č. 3 v k.ú. Janské Lázně) 

1+kk o výměře 25,94 m² ve 3. NP 
Podmínky pro žadatele: trvalý pobyt 
v Janských Lázních a starobní důchod. 
Projednání záměru proběhne po uplynutí 
zákonem stanovené lhůty k vyvěšení na 
jednání rady města. Zájemci se mohou dle § 
39 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, vyjádřit k záměru a předložit své 
nabídky na podatelnu Městského úřadu v 
Janských Lázních do 09.01.2023 do 11 hodin. 
  

Martin Hudrlík v.r., starosta města 
 

Úřední doba městského úřadu mezi 
svátky 
21.12.2022 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 
22.12.2022 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 
23.12.2022 zavřeno 
24.12.2022 - 26.12.2022  zavřeno – VÁNOČNÍ SVÁTKY 
27.12.2022 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 
(podatelna, pokladna, uzavřen stavební úřad) 
28.12.2022 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30 
(podatelna, pokladna, uzavřen stavební úřad) 
29.12.2022 od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00 
(podatelna, pokladna, uzavřen stavební úřad) 
30.12.2022 - 01.01.2023  zavřeno 

(MV) 

 

Volba prezidenta republiky – základní 
informace pro voliče  
Volbu prezidenta republiky vyhlašuje 
předseda Senátu Parlamentu ČR nejpozději 
90 dnů před jejím konáním tak, aby se konala 
v posledních 60 dnech volebního období 
úřadujícího prezidenta republiky, nejpozději 
však 30 dnů před uplynutím volebního období 
úřadujícího prezidenta republiky.  
Volba prezidenta republiky se koná:  
1. na území České republiky ve 2 dnech, 
kterými jsou pátek a sobota. První den voleb 
začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 
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22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování 
v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.  
2. v zahraničí na zastupitelských úřadech 
nebo konzulárních úřadech České republiky, 
s výjimkou konzulárních úřadů vedených 
honorárními konzulárními úředníky (dále jen 
"zastupitelský úřad ČR"), ve 2 dnech, kterými 
jsou:  
a. čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 
14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin místního 
času, jde-li o hlasování v místě, v němž nastává 
shodně označený hodinový čas později o více 
jak 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem 
na území České republiky,  
b. pátek, kdy hlasování začíná ve 12.00 hodin 
a končí ve 22.00 hodin místního času, a 
sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a 
končí ve 12.00 hodin místního času, jde-li o 
hlasování v místě, v němž nastává shodně 
označený hodinový čas později o nejvýše 2 
hodiny ve srovnání s hodinovým časem na 
území České republiky,  
c. pátek, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin 
a končí ve 22.00 hodin místního času, a 
sobota, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a 
končí ve 14.00 hodin místního času, jde-li o 
hlasování v ostatních místech.  
 
V prvním kole je zvolen kandidát, který 
obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů 
oprávněných voličů. Není-li takový kandidát, 
koná se za 14 dnů druhé kolo volby, do 
kterého postupují dva nejúspěšnější kandidáti 
z prvního kola volby. Prezidentem republiky je 
zvolen kandidát, který obdržel ve druhém kole 
volby nejvyšší počet platných hlasů 
oprávněných voličů.  
Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát 
své kandidatury vzdá, pozbude práva být 
volen nebo zemře, postupuje do druhého kola 
voleb kandidát, který se v prvním kole voleb 
umístil na třetím místě.  

Kdo může volit?  
Voličem je občan ČR  
• který alespoň druhý den voleb dovrší věku 
18 let;  
• ve druhém kole pak i občan ČR, který 
alespoň druhý den konání druhého kola voleb 
dovrší věku 18 let,  
a nemá  
• omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví 
lidu a  
• omezenou svéprávnost k výkonu volebního 
práva.  
 
Kde probíhá hlasování?  
Hlasování probíhá na území ČR a i v zahraničí 
na zastupitelských úřadech ČR.  
Na území ČR volič hlasuje ve volebním okrsku 
na území obce, u jejíhož obecního úřadu je 
zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. tam, kde 
má trvalý pobyt.  
V zahraničí může volič hlasovat na 
zastupitelském úřadu ČR, u něhož je zapsán do 
zvláštního seznamu voličů. Podrobnější 
informace k hlasování ze zahraničí lze nalézt v 
záložce Pro voliče / For voters v informaci Jak 
hlasovat v zahraničí.  
Výjimkou jsou v obou těchto případech voliči 
hlasující na voličský průkaz (viz níže).  
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 ke kterému okrsku.  
Obdobně informuje voliče žijící v zahraničí 
příslušný zastupitelský úřad ČR o době a místě 
konání volby prezidenta ve zvláštním 
volebním okrsku, o možnosti zápisu do 
zvláštního seznamu vedeného zastupitelským 
úřadem, o způsobu hlasování a o datu konání 
případného druhého kola volby prezidenta.  
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Hlasovací lístky  
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na území 
ČR na adresu svého trvalého pobytu 
nejpozději 3 dny přede dnem prvního kola 
volby. Voliči v zahraničí obdrží hlasovací lístky 
pro obě kola volby až ve volební místnosti u 
příslušného zastupitelského úřadu ČR.  
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky 
jsou vytištěny pro každého kandidáta 
samostatně.  
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo 
kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit 
úplnou číselnou řadu, pokud kandidátní listina 
některého kandidáta nebyla zaregistrována.  
Seznam kandidujících subjektů je možné 
nalézt po registraci kandidátních listin i na 
stránkách Českého statistického úřadu.  
Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací 
lístky až ve volební místnosti.  
Průběh hlasování  
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou 
totožnost a státní občanství ČR  
• platným občanským průkazem,  
• platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem ČR anebo cestovním 
průkazem.  
 
Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství České republiky 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 sadu 
hlasovacích lístků.  
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí 
volič odebrat do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování 
umožněno.  

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací 
lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl 
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.  
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky 
vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas 
voliče neplatný.  
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací 
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, 
které nejsou vloženy do úřední obálky.  
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným 
hlasovacím lístkem vloží před okrskovou 
volební komisí do volební schránky.  
S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu 
vybrat zvolený 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 vybrat a 
vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední 
obálku vložit do volební schránky.  
Hlasování na voličský průkaz  
Volič, který nemůže volit ve svém volebním 
okrsku, může požádat o voličský průkaz 
příslušný obecní úřad dle svého místa trvalého 
pobytu, anebo zastupitelský úřad ČR v 
případě, že je u tohoto úřadu zapsán ve 
zvláštním seznamu voličů.  
S voličským průkazem může volič hlasovat 
pak v jakémkoliv volebním okrsku na území 
ČR nebo v zahraničí na zastupitelských 
úřadech ČR.  
Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz 
pro příslušné kolo voleb.  
Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, 
je povinen ho odevzdat okrskové volební 
komisi.  
Hlasování do přenosné volební schránky  
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech 
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost do 
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přenosné volební schránky. Okrsková volební 
komise však může vysílat své členy s 
přenosnou volební schránkou pouze v rámci 
svého volebního okrsku.  
Pozor! Hlasování do přenosné volební 
schránky v zahraničí není možné.  
Návrat na území ČR ze zahraničí  
Pokud volič po návratu na území ČR ze 
zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu 
voličů na zastupitelském úřadě, hodlá 
hlasovat ve volbě prezidenta, musí požádat 
zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního 
seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o 
vyškrtnutí vydá potvrzení.  
Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu 
úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději 2 
dny přede dnem volby prezidenta nebo ve dny 
volby okrskové volební komisi ve volební 
místnosti příslušné podle místa trvalého 
pobytu.  

Zdroj: MVČR  
 

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 PROSINCI 2022 oslavují: 
pan Žák Václav a pan SAMEK Jaroslav 
Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Klub důchodců 
 

Klub důchodců Janské Lázně zve důchodce 
trvale bydlící v Janských Lázních na vánoční 
posezení dne 14.12.2022 od 14 hodin do 
klubovny ve Zdeně. Pohoštění zajištěno. 
Pozváni byli zástupci města. Děti z mateřské 
školy vystoupí se svým programem. 
 

Program kina 
 

Prosinec 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
1. čtvrtek v 19.00  SAMI DOMA 
Filmař a muzikant Jan Foukal a Albert 
Romanutti, frontman kapely 
Bert & Friends a nepřehlédnutelná postava 
české hudební scény, se ocitají v rolích 
hlavních hrdinů první české bromance.  
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2022  74‘ 
 
5. pondělí v 16.00  MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ 
Tradiční vystoupení dětí z místní MŠ a ZŠ a 
návštěva Mikulášské družiny.  
 
5. pondělí v 18.00  TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU 
Příběh odvahy, lásky, dobrého srdce a magie 
Severská pocta české filmové klasice. 
Vstupné 50,- děti do 15 let zdarma   přístupný 
Norsko  2021  87‘  dabing 
 
7. středa v 19.00  GRAND PRIX 
Komedie vypráví příběh dvou bratranců 
Romana a Emila, jejichž snem je dostat se na 
závody Formule 1. Když Emil vyhraje 
vstupenky na Velkou cenu Španělska, netuší 
ani jeden z nich, že jejich výlet za snem se brzy 
změní na divokou jízdu napříč Evropou.  
Vstupné 120,-   do 12 let nevhodný 
ČR, SR  2022  107‘ 
 
8. čtvrtek v 18.00  ŠOUMEN KROKODÝL 
Animovaný příběh pro celou rodinu o 
zpívajícím krokodýlovi, který miluje koupele, 
kaviár a dobrou hudbu.  
Vstupné 100,-  přístupný 
USA  2022  107‘  dabing 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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10. sobota v 19.00  TO DÁME! 
Osmá autorská komedie ochotnického 
souboru Divadlo S.N.Ú.  Vstupné dobrovolné 
 
12. pondělí v 19.00  VÁNOČNÍ PŘÍBĚH  
Komedie s hvězdným obsazením, která se 
odehrává během Štědrého dne je 
plnánečekaných situací, emocí, dojemných 
chvil, ale i zábavy. 
Vstupné 140,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2021  118‘ 
 
14. středa v 19.00  MENU  
V horrorové komedii se Margot a Tyler 
vydávají na rande na ostrov, kde pro ně a pro 
další vybrané hosty připravil celosvětově 
proslulý šéfkuchař opulentní degustační 
menu, které má vyústit v pořádně šokující 
finále. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  108‘  tit 
 
15. čtvrtek v 18.00  PRINCEZNA ZAKLETÁ 
V ČASE 2 
V pokračování fantasy pohádky získává mladá 
alchymistka Amélie zakázanou kouzelnou 
moc. Zneužívání nových schopností ji však 
rozštěpí v čase a Amélie ze současnosti se tak 
setkává s Amélií z minulosti, která ji od té 
chvíle provází.  
Vstupné 120,-  přístupný 
ČR  2022  134‘ 
 
19. pondělí v 19.00  FABELMANOVI  
Částečně autobiografický snímek o dětství a 
dospívání slavného režiséra, vyprávěný 
optikou mladého začínajícího filmaře. 
Navzdory všem nepřízním osudu a překážkám, 
které mu stojí v cestě, se Sammy ponoří do své 
vášně a filmování se mu stane životní cestou. 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 

USA  2022  151‘  tit 
 
21. středa v 19.00  BANDITÉ PRO BALADU 
Vyhořelá skupina brněnských intelektuálů se 
rozhodne odjet do Koločavy na Ukrajině a 
odehrát tam představení Balady pro banditu. 
Jenže se všechno, úplně všechno pokazí...  
Vstupné 110,-  přístupný 
ČR, SR  2022  84‘ 
 
22. čtvrtek v 18.00  NEJVĚTŠÍ DAR 
Nová pohádka je doslova a do písmene boží. 
Osudy svérázných obyvatel malé valašské 
vísky se v ní totiž protnou s prastarými 
slovanskými bohy. Bohyně zimy Morena 
nechce předat žezlo nad světem jarní Vesně a 
lidé s bohy musí spojit své síly, aby se společně 
pokusili dát věci do pořádku.  
Vstupné 110,-  přístupný 
ČR  2022  93‘ 
 
26. pondělí v 19.00  ŠÍLENÁ NOC 
Štědrý večer je pro partu zločinců ideální čas 
na přepadení nechutně bohaté rodiny a 
provětrání jejího sejfu. Ve svém plánu však 
nepočítali s velmi nepravděpodobným 
vousatým hrdinou, který komínem přinese 
dárky…  
Vstupné 140,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  111´  tit 
 
27. úterý v 18.00   
AVATAR: THE WAY OF WATER 
Fantastický velkofilm vrátí diváky zpět do 
nádherného světa Pandory ve velkolepém 
a strhujícím dobrodružství plném akce. Znovu 
se setkáváme s Jackem Sully, Neytiri a jejich 
dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi 
v bezpečí a naživu. 
Vstupné 150,-  přístupný 
USA  2022  192´  tit. 
 



 

12 

 

28. středa v 19.00   A PAK PŘIŠLA LÁSKA… 
Psycholožka Kristýna zoufale hledá lásku a 
štěstí. Rozhodne se proto odjet se svou 
dospělou dcerou Sárou na ozdravný víkend za 
kartářkou Zdenou. Přijde na konci uzdravování 
konečně i láska? 
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
ČR  2022  87´ 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Listopad v základní škole 
Dny se pomalu krátí, za chvíli jsou tu Vánoce, 
a tak je vhodný čas pro ohlédnutí za 
uplynulými týdny. 
Během listopadu ukončili naši nejmladší žáčci 
prvního a druhého ročníku plavecký výcvik. 
Během deseti dvouhodinových lekcí se 
zdokonalovali v plaveckých stylech, a tak už je 
čekal pouze poslední plavecký závod, kteří 

všichni úspěšně absolvovali. Gratulujeme! 😊 

 
 
Zažít halloweenskou oslavu na vlastní kůži 
mohli žáci naší školy v hodině anglického 
jazyka. Kdo měl náladu a nápad, přišel do 
školy v masce. Na chodbách se to tedy 
hemžilo čaroději a čarodějnicemi, netopýry, 
duchy, ale i temnými upíry, kostlivci, bílou 
paní aj. Mladší děti plnily ve skupinách 
šifrovací hru. 

2. listopadu jsme si také připomněli Dušičky, 
které propojují náš svět se světem 
zemřelých. 
 

 
 
Během listopadu jsme také zakončili náš kurz 
bruslení. Škola bruslení je určena pro děti z 3. 
- 5. třídy. Dbáme na to, aby bruslení děti 
především bavilo a těšily se na něj. A sem tam 
nějaká modřina samozřejmě k výcviku patří.  
 

 
 
Ve středu 9. listopadu jsme vyrazili do kina na 
představení O kohoutkovi a slepičce, které 
využívalo hry loutek, herců a živé muziky. 
Snad se děti z příběhu klasické pohádky o 
chamtivosti poučily.  
Přesto, že se v pátek 11. listopadu počasí 
venku na první sníh moc netvářilo, připomněli 
jsme si s dětmi tradici svatého Martina 



 

13 

 

pečením svatomartinských rohlíčků a tvorbou 
koníka.  
 

 
 
No a jste zvědaví, co se děje ve škole právě 
v tuto dobu? Samozřejmě se pilně 
připravujeme na Vánoce. Trénujeme 
vystoupení na Mikuláše v janskolázeňském 
kině a také naši vánoční školní besídku. 
Těšíme se, že se po dvou letech opět tato 

krásná tradice obnoví. 😊 
   Ze základní školy přejí krásné adventní dny 

Mgr. A. Moštěková a Mgr. Z. Hrnčířová 
 

Informace pro každého 

 

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.  
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Uzavírání smlouvy o poskytování sociální 
služby: 
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.  

 

 
 
 
 

 
 
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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	Organizační zabezpečení provádění zimní údržby
	Provádění úklidu sněhu protahováním:
	Provádění posypu:
	Provádění úklidu sněhu protahováním (bez posypu!):
	CENÍK SLUŽEB:
	- práce UNIMOG pluhování
	300 Kč za každých započ. 15 min.
	CENÍK SLUŽEB:
	- všechny garážové boxy v řadě (v případě uzavření smlouvy na všechny garážové boxy v řadě)       3000 Kč na 1 box a celou zimu



