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Slovo z radnice 
 

Vážení spoluobčané,  
doufám, že jste si všichni užili vánoční svátky 
se svými blízkými, odpočinuli si od svých 
celoročních povinnosti a do nového roku vám 
přeji zdraví, štěstí a pohodu. V druhé polovině 
prosince proběhlo druhé zasedání 
zastupitelstva, kde byly nejdůležitějšími body 
návrh rozpočtu města na rok 2023 a také 
projednání rozpočtového opatření 4/2022. 
Zvolili jsme si kontrolní výbor. Zastupitelům 
jsme předložili plán investic, tedy projektů, 
které bychom v roce 2023 rádi v našem 
krásném horském městě realizovali. Jedná se 
především o poslední plánovanou trasu VO 
Horní promenáda, rekonstrukce ulice Lesní 
kolem Vltavy, oprava cesty kolem bývalé 
Sirény ulice Modrokamenná, oprava schodiště 
nad Mateřskou školkou a omlazení vozového 
parku technických služeb.  Zastupitelstvo 
schválilo nákup nového traktoru značky 
Kubota, který posílí v zimním období údržbu a 
sjízdnost místní komunikace. Janky by si měli 
co nejdéle držet podobu tradičního 
krkonošského čistého a klidného horského 
městečka, které je a bude vhodné pro život 
stálých a nových obyvatel, kde se bude dařit 
velkým i malým podnikatelům ale ne na úkor 
krásy města. 
Všem přeji pohodové vykročení do nového 
roku 2023. 

Starosta Martin Hudrlík 
 

Informace z radnice 
 

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

 uzavření nájemních smluv na dobu určitou 
od 01.01.2023 do 31.12.2023 na pronájem 

bytů v čp. 15 – Zdena, pronájem bytů v čp. 85 
– Quisisana a pronájem bytu v čp. 81; nájemné 
bude zvýšeno na 71 Kč/m²/měsíc a pro 
starobní důchodce 47 Kč/m²/měsíc 
 členství v Místní akční skupině Krkonoše, z.s. 

 navýšení provozního příspěvku příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Janské Lázně, okres Trutnov na rok 2022 o 
250.000 Kč 

 uzavření smlouvy o pojištění vozidel města 
Janské Lázně na rok 2023 s pojišťovnou Česká 
podnikatelská pojišťovna, a.s. za roční pojistné 
44.657 Kč 

 program 2. veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Janské Lázně, které se 
bude konat v pondělí dne 19.12.2022 od 17 
hodin 

 opravu Unimogu a zahrnutí nákladů do 
rozpočtového opatření č. 4/2022 

 výjimku ze směrnice č. 1/2017 o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu (čl. 9 odst. 
2) z důvodu časové tísně, naléhavosti řešení a 
havárie na zakoupení traktoru Kubota s 
nakladačem LA1854 od Zemědělského 
družstva Všestary, IČ: 00124087 za cenu 
1.965.988 Kč bez DPH s podmínkou schválení 
finančních prostředků v rozpočtovém opatření 
č. 4/2022 
Rada města souhlasila: 
• s čerpáním dotace přes SOVK na úpravu 
běžeckých lyžařských tratí a pověřila 
místostarostu města k dalšímu jednání 
Rada města vzala na vědomí: 
• informace o činnosti zapsaného ústavu 
Paměť Krkonoš a žádost o poskytnutí 
peněžních prostředků  

 usnesení Okresního soudu v Trutnově ze 
dne 02.12.2022 a souhlasila s nabytím 
majetku nepatrné hodnoty po zemřelém 
občanovi 

 informace České pošty s.p. o plánovaných 
změnách od 01.01.2023, které se týkají 
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zavedení centrálního sdíleného úložiště pro 
smluvní dokumentaci a zvýšení odměn na 
provoz pošty Partner 

 informace o možnostech online video 
přenosů ze zasedání zastupitelstva 
Rada města doporučila zastupitelstvu města: 
• schválit návrh na pořízení změny funkčního 
využití p.p.č. 315/5 k.ú. J.L. (plocha 
občanského vybavení – lázeňská zařízení) a 
části 22/5 k.ú. J.L. (plocha dopravní 
infrastruktury – silniční doprava) na plochu 
občanského vybavení – komerční zařízení 
malá a střední (hotel Arnika) 
Rada města zamítla: 
• žádost o přidělení obecního bytu 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 19. prosince 2022 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 zápis z 1. ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města, včetně usnesení z 
tohoto zasedání bez připomínek 

 rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se 
zvyšují příjmy 12.796.872,31 Kč a výdaje o 
11.088.039,38 Kč 

 rozpočet města Janské Lázně na rok 2023 
dle předloženého návrhu s příjmy ve výši 
46.590.829 Kč a výdaji ve výši 46.590.829 Kč, 
jako rozpočet vyrovnaný 

 poskytnutí příspěvků těmto organizacím a 
sdružením: 
Pavel Klimeš - Veselý výlet – příspěvek na 
vydání časopisu – 32.000 Kč 
Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup 
knih do výměnných fondů – 4.000 Kč 
Místní akční skupina Krkonoše, z.s. – 6.820 Kč 
Sportovnímu klubu Janské Lázně z.s. - 295.000 
Kč na činnost a provoz všech oddílů 
sportovního klubu (z toho 15.000 Kč na turnaj 
stolního tenisu a 30.000 Kč na závod 
Krkonošská 70 MTB) 

- 140.000 Kč na údržbu a provoz sportovního 
areálu V Klauzu 
SK HS Janské Lázně z.s. – 20.000 Kč na 
záchranářské vybavení - nůžky pro členy HS 
Paměť Krkonoš z.ú. – 120.000 Kč na editaci 
historických informací a obrazových 
dokumentů objektů, událostí, osob do veřejně 
přístupné webové databáze Archa Krkonoš 

 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze 
dne 18.09.2014 mezi městem Janské Lázně a 
Sportovním klubem Janské Lázně z.s. 

 žádost o bezúplatný převod 
pozemkové parcely č. 565/2 v k.ú. Maršov I 
v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů; komunikace je zařazena jako místní 
komunikace III. třídy v souladu se zákonem č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, pozemek je 
zastavěn místní komunikací, jejíž těleso je ve 
vlastnictví města Janské Lázně a údržbu na ní 
provádí město Janské Lázně 
Zastupitelstvo města vydalo: 

 Jednací řád Zastupitelstva města Janské 
Lázně 
Zastupitelstvo města zvolilo: 

 do funkce předsedy kontrolního výboru 
pana Martina Košťála 

 do funkce člena kontrolního výboru Ing. 
Pavla Kouta a Ing. Jiřího Hradeckého 
Zastupitelstvo města souhlasilo: 

 se zařazením příspěvku pro Paměť Krkonoš 
z.ú. ve výši 120.000 Kč do rozpočtu města 

 s přihláškou ke členství v Místní akční 
skupině Krkonoše, z. s. 
Zastupitelstvo města zamítlo: 

 žádost o dotaci Tělovýchovné a sportovní 
unie Trutnovska, z.s.- náklady na akci anketa 
Sportovec roku 2022 – okres Trutnov 
Zastupitelstvo města navrhlo: 

 starostu pana Martina Hudrlíka jako 
zástupce za člena ke zvolení za člena 
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představenstva společnosti Vodovody a 
kanalizace Trutnov, a.s., a to namísto 
dosavadního člena představenstva pana Petra 
Hřebačky 

 místostarostu pana Petra Hřebačku jako 
zástupce města za člena dozorčí rady 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. 
s., pro aktuální funkční období 
Zastupitelstvo města rozhodlo: 

 o pořízení změny územního plánu 
zkráceným postupem dle § 55a stavebního 
zákona, v rozsahu požadovaných změn a za 
využití externího pořizovatele (lokalita Arnika) 
Zastupitelstvo města stanovilo: 

 rozsah žádostí zařazených do zadání Změny 
Územního plánu Janské Lázně následovně: 
změna funkčního využití p.p.č. 315/5 k.ú. JL 
(plochy občanského vybavení – lázeňská 
zařízení OL) a p.p.č. části 22/5 k.ú. JL (plochy 
dopravní infrastruktury – silniční doprava DS) 
na plochy občanského vybavení – komerční 
zařízení malá a střední (OM) a změna 
koeficientu zastavění plochy na hodnotu 
KZF=0,70 pro konkrétní plochu s rozdílným 
způsobem využití plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení malá a střední 
(OM) vymezenou (a rozšířené dle výše 
uvedeného návrhu) severně od ulice 
Obchodní na pozemcích p.p.č. 15/1, 15/8, 
16/5, 22/5, 312/1, 312/2, 315/4, 315/5, 315/6 
a st.p.č. 90, 291 a 292 v k.ú. Janské Lázně a 
určilo zastupitele města pro spolupráci s 
pořizovatelem při realizaci Změny Územního 
plánu Janské Lázně, a to Ing. Pavla Kouta 
Zastupitelstvo města deklarovalo: 

 zájem o uzavření směnné smlouvy č. SMLJ-
22-2253/2022 mezi městem Janské Lázně a 
Správou KRNAP a rozhoduje o učinění kroků 
nutných k realizaci směny pozemků dle 
směnné smlouvy 

 (MV) 

Místní poplatek za komunální odpad 
v roce 2023 
Vážení občané a vlastníci nemovitostí na 
území města, 
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. Předmětem poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci je odkládání směsného komunálního 
odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující 
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, která se nachází na území obce. 
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. 
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Možnost přikoupení pytlů (pouze s 
ohlášeným/uhrazeným poplatkem na 
příslušný kalendářní rok a max. 5 ks  za rok).  
U svozové společnosti jsme objednali známky 
na rok 2023 a již jsou k vyzvednutí na 
městském úřadě. Stávající známky platí do 
konce února 2023. Správu místního poplatku 
zajišťuje paní Taťána Vláčilová – referentka ES 
odboru, e-mail: pokladna@janske-lazne.cz, 
tel. 499 875 101. Uhrazení místního poplatku 
za komunální odpad lze provést v hotovosti 
nebo platební kartou na městském úřadě, 
nebo převodem na účet města č. 115-
1085130297/0100, VS: číslo popisné nebo 
evidenční.  

Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice 
 

Svozový kalendář komunálního odpadu 
na rok 2023 (vždy středa) 
Svozový den = červeně 

LEDEN 4 11 18 25   

ÚNOR 1 8 15 22   

BŘEZEN 1 8 15 22 29 

DUBEN 5 12 19 26   

KVĚTEN 3 10 17 24  31 

ČERVEN 7 14 21 28  

ČERVENEC 5 12 19 26   

SRPEN 2 9 16 23 30 

ZÁŘÍ 6 13 20 27   

ŘÍJEN 4 11 18 25   

LISTOPAD 1 8 15 22 29 

PROSINEC 6 13 20 27   

 

Informace o cenách vodného  
a stočného 
Pro rok 2023 byly ceny vodného a stočného 
(Vak Trutnov) stanoveny takto: 
Vodné:  

59,40 Kč/m³ (rok 2022 – 53,35 Kč/m³) vč. DPH 
Stočné:  
43,45 Kč/m³ (rok 2022  - 36,08 Kč/m³) vč. DPH 
Celkem: 102,85 Kč/m³ vč. DPH 
 

Oznámení  
 

O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY 
PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 
Starosta města Janské Lázně podle § 34 odst. 
1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů informuje. 
Volba prezidenta České republiky se 
uskuteční: 
1. kolo 
v pátek dne 13. ledna 2023  

od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu dne 14. ledna 2023 

od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
případně 2. kolo 
v pátek dne 27. ledna 2023  

od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu dne 28. ledna 2023  

od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
Místem konání volby prezidenta ČR ve 
volebním okrsku č. 1 Janské Lázně je pro voliče 
v tomto volebním okrsku místnost pro 
hlasování ve vstupní chodbě Městského 
úřadu Janské Lázně (1. patro).  
Každému voliči s trvalým pobytem budou 
dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 
zastupitelstva kraje hlasovací lístky, včetně 
informací pro uplatnění volebního práva. Ve 
dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

Martin Hudrlík v.r., starosta města  
 

Informace k voličským průkazům 
Kde lze o voličský průkaz žádat? 

mailto:pokladna@janske-lazne.cz
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U obecního úřadu (magistrátu, městského 
úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části 
nebo městského obvodu územně členěného 
statutárního města, úřadu městské 
části hlavního města Prahy) v místě trvalého 
pobytu voliče. Volič zapsaný v zahraničí do 
zvláštního seznamu voličů může požádat 
pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární 
úřad. 
 
Jak a do kdy lze žádost podat? 
Podáním v písemné nebo elektronické podobě 
s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 
hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. 
ledna 2023 do 16.00 hodin) 
• na listině opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče 
• v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky voliče 
• prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro 
tento způsob podání žádosti potřebuje 
disponovat elektro-nickou identitou a 
datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při 
podávání žádosti. 
Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro 
případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 
do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, 
prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní 
úřední záznam. 
 
Kdy a jak volič průkaz dostane? 
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů 
přede dnem volby (29. prosince 2022). Předá 
jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou 
moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej 
voliči zašle. 
Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i 
na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič 
rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v 
den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, 
kde bude voličský průkaz předán a následně 

může volič přistoupit k hlasování. 
 
Postup ve volební místnosti 
Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 
Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku 
a případně i sadu hlasovacích lístků. 
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský 
průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve „svém“ 
volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž 
odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu 
komise hlasování neumožní.  
Na voličský průkaz může volič hlasovat v 
jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí. 
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu 
nelze vydat duplikát! 
 

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 
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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 
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) 

 

Krajské dotace by významně mohly 

pomoci rozpočtu města 
V pátek 2.12. přijela na pozvání 

zastupitele Ing. Aleše Cabicara (Janské Lázně 

"jinak") do našeho města na pracovní 

návštěvu Mgr. Ivana Kudrnáčová, Vedoucí 

Odboru grantů a dotací Královehradeckého 

kraje. Pracovního jednání, které proběhlo na 

Městském úřadě byl pak přítomen vedoucí 

stavebního odboru Ing. Straka, člen Rady 

města Mgr. Bejdák, tajemnice MěÚ Bc. 

Vojtěchová a p. Leblová, členka Finančního 

výboru města. 

"Musíme být podstatně aktivnější a snažit se 

pro město a jeho obyvatele získat i externí 

finanční zdroje a nespoléhat se jenom na 

finance přerozdělené státem. Pokud se 

aktivně nezapojíme, těžko budeme stačit 

reagovat na plánované, ale i havarijní opravy 

městského majetku či obnovu 

technologického parku odboru technických 

služeb", řekl k této pracovní schůzce její 

iniciátor Aleš Cabicar. 

Konkrétním výsledkem by mohlo 

být například získání nové automatické 

sekačky pro potřeby Technických služeb, či 

rekonstrukce IT pro potřeby úřadu v rámci 

dotačního programu "Chytrá řešení". Dalším 

námětem pro získání dotace byla kompletní 

rekonstrukce Qusisany či výměna 

mailto:karta.hosta@krajinapodsnezkou.cz
http://www.krajinapodsnezkou.cz/
http://www.vychodnikrkonose.cz/
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teplovodních rozvodů včetně radiátorových 

těles v budově mateřské školky a školky, na 

které je dotační titul také vypsán a ze strany 

města je zpracována technická 

dokumentace.  

Ing. Aleš Cabicar, zastupitel 

 
 

 

 

 
 

Tříkrálová sbírka 2023 
Tříkrálová sbírka je největší charitativní 
sbírkovou akcí v České republice. Sbírka je 
pořádána Oblastní charitou Trutnov. Letos se 
bude konat již třiadvacátým rokem, a to od 1. 
do 15. ledna 2023. Cílem sbírky je nejen vybrat 
peníze a poskytnout je tam, kde jsou třeba, ale 
především zachovat sílu tradice, která nás už 
po tisíciletí provází.  
 Za příspěvek do úředně zapečetěné 
pokladničky dostanete od tříkrálových 
koledníků kalendář a cukřík. Případně 
požehnají vašemu domu nápisem K+M+B 
2023. Zajisté nezapomenou ani tradičně 
zazpívat svou tříkrálovou koledu, kterou vám 
do nadcházejícího roku vinšují štěstí a zdraví. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2023 u nás na 
Trutnovsku bude směřovat do tří charitních 
služeb. Převážná část půjde na rozvoj Domácí 
paliativní péče, která se v září 2022 oddělila 
od Zdravotní služby naší Charity. Vybrané 
prostředky budou sloužit k zakoupení 
potřebného vybavení pro službu. Domácí 
paliativní péče se věnuje pacientovi 
v terminálním stádiu nemoci nebo člověku, 
který se ocitl na sklonku života. Ze sbírky 
budou dále hrazena psychologická a 
psychoterapeutická sezení pro děti 
s traumatem. Nyní stát proplácí dětem 

maximálně 10 terapií ročně, což je v některých 
případech nedostačující. Naše služba Maják – 
Centrum náhradní rodinné péče doprovází 
pěstounské rodiny, poskytuje jim podporu, 
poradenství a odbornou pomoc. Stabilizování 
rodiny je nezbytné pro její celkové fungování.  
V neposlední řadě pak pomoc půjde na 
zakoupení aktivizačních pomůcek pro seniory. 
Chtěli bychom pořídit aktivizační kufříky, se 
kterými by naši asistenti u seniorů pracovali a 
podporovali nácvik a upevňování 
motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností. Osobní asistence je 
službou pro osoby se s níženou soběstačností 
vyžadující pomoc jiné fyzické osoby. Díky této 
službě mohou lidé s hendikepem setrvávat 
v přirozeném domácím prostředí. Je důležité, 
aby si i senioři potřebující každodenní pomoc 
udržovali své schopnosti, které pomáhají 
předcházet stagnaci a chátrání duševního 
stavu člověka. 
Rádi bychom Vás pozvali na Vyslání 
tříkrálových koledníků a každoroční Tříkrálový 
koncert pořádaný sborem Chorea Concortica. 
VYSLÁNÍ KOLEDNÍKŮ – 1. ledna 2023 od 17:00 
hodin – Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Trutnově 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT CHOREA 
CONCORTICA – 8. ledna 2023 od 15:00 hodin 
– Kostel Nanebevzetí Panny Marie V Trutnově. 
Pokud nemáte možnost se účastnit, ale rádi 
byste přispěli, můžete tak učinit na účet TKS 
66008822/0800, nutné zadat variabilní 
symbol Oblastní charity Trutnov – 777955026. 
Dále pak pomocí QR kódu nebo na 
www.trikralovasbirka.cz 
Vám všem, kteří se na sbírce budete podílet, 
bychom chtěli ze srdce poděkovat. 

Lucie Poláčková 
tel. 737 333 665 

www.trutnov.charita.cz 
koordinátor sbírky za Oblast. charitu Trutnov 
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Schválený rozpočet města na rok 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 LEDNU 2023 oslavují: 
paní CHVALOVSKÁ Marie, paní LEIBNEROVÁ 
Jaroslava, paní BERKOVÁ Jiřina, pan ŠIMEK 
Vlastimil a paní KOTYKOVÁ Blanka. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: E.Hronešová, P.Karmáček. 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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Program kina 
 

Leden 2023 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
4. středa v 19.00  KŮŇ 
Zakřiknutý učitel Dušička nemá právě nejlepší 
životní období a k tomu ještě najde na Vánoce 
u sebe doma živého koně. Rodinná komedie o 
vnitřní svobodě, o jejích podobách i hranicích. 
Vstupné 110,-  do 12 let nevhodný 
SR, ČR  2022  80‘ 
 
5. čtvrtek v 19.00  KOUSEK NEBE 
Romantické drama z odlehlé horské vesnice, 
kde je mladá láska Anny a Marca vystavena 
zkoušce.  Vstupné 110,-   do 12 let nevhodný 
Švýcarsko  2022  137‘  tit. 
 
9. pondělí v 19.00  BULLET TRAIN 
Komediální příběh nájemného zabijáka, který 
je odhodlán vykonávat svou práci 
mírumilovně, jelikož se mu spousta 
předchozích kšeftů vymkla z rukou a smůla se 
mu lepí na paty. USA  2022  127‘  tit. 
Vstupné 100,-   do 15 let nepřístupný 
 
11. středa v 19.00  IL BOEMO  
Historický velkofilm je inspirovaný příběhem 
jednoho nejvyhledávanějších hudebních 
skladatelů 2.pol. 18. století – Josefa 
Myslivečka. Vtahuje nás do světa 
neobyčejného člověka, který jde za svou 
touhou a opravdovou nutností tvořit.  
Vstupné 100,-  přístupný 
ČR  2022  140‘ 
 
12. čtvrtek v 18.00  KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ        

Legendární hrdina Kocour v botách, který se 
dobrovolně vrhal do těch nejbláznivějších 
dobrodružství, se rozhodne pověsit boty na 
hřebík a žít v relativním bezpečí kočičího 
útulku jako obyčejný chlupatý mazlíček… 
Animovaná dobrodružná komedie. 
Vstupné 120,-   přístupný 
USA  2022  101‘  dabing 
 
13. pátek v 19:00   DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU 
Tradiční představení slavného Divadla Járy 
Cimrmana z Prahy - Žižkova. 
Vstupné 500,-   JIŽ VYPRODÁNO 
 
16. pondělí v 19.00  WHITNEY HUSTON: I 
WANNA DANCE WITH SOMEBODY 
Od mladé gospelové sboristky z New Jersey až 
po jednu z nejoceňovanějších umělkyň všech 
dob – taková je inspirativní, dojemná 
a emocionální cesta životem a kariérou 
hudební ikony.  USA 2022  145‘  tit. 
Vstupné 130,-  do 12 let nevhodný 
 
18. středa v 19.00  PIARGY 
Film o lásce, vášni a naději. Vesnice Piargy žije 
hříšným životem, až o jedné masopustní noci 
zcela zmizí. Jako by ji peklo pohltilo i s lidmi, 
domy a zvířaty.  SR, ČR  2022  100‘  tit. 
Vstupné 140,-   do 12 let nevhodný 
 
19. čtvrtek v 19.00  SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST 
Komediální příběh filmové celebrity, která se 
na útěku nečekaně ocitne v poněkud 
výstředním stand-up klubu. Tak začíná 
seznámení Marvina Bosche s Friedou, které 
mu opravdu hodně změní život.  
Vstupné 100,-  do 12 let nevhodný 
SRN  2022  100‘  dabing 
 
23. pondělí v 19.00  BANGER 
Adrenalinový příběh jedné páteční noci je 
zběsilou jízdou plnou drog a rapu. Hlavní 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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postava Alex prodává ten nejlepší kokain 
v Praze, dealování chce ale jednou provždy 
nechat.  Vstupné 100,-  do 15 nepřístupný 
ČR  2022  105‘ 
 
25. středa v 19.00  KDE ZPÍVAJÍ RACI 
Historky o „dívce s mokřin“ izolovaly strohou a 
odmítavou Kyu od místní komunity. Když se 
v Kyině životě objeví dva přitažliví mladíci 
z města, začne se rozvíjet mysteriózní 
romantické drama a je stále nejasnější… 
Vstupné 100,-   do 12 let nevhodný 
USA  2022  125‘  tit. 
 
26. čtvrtek v 18.00  ÚŽASNÝ MAURICE 
Pořádně prohnaný mluvící kocour Mauric se 
dá dohromady se skupinou krys a s lidským 
klukem a vymyslí plán, jak v jednom nebohém 
městě přijít k penězům. Animovaná komedie 
vznikla podle knihy Terryho Pratchetta.   
VB  2022  90‘  dabing  Vstupné 130,-   přístupný 
 
30. pondělí v 19.00  PŘÁNÍ K NAROZENINÁM 
Komedie o jedné hodně bláznivé oslavě 
narozenin. Líba má každý rok jediné 
narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její 
oslavě sešla celá rodina, což všichni vždy 
splnili. Její syn Petr má však na tenhle rok jiné 
plány.  Vstupné 140,-   přístupný 
ČR  2022  93‘ 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Prosinec v základní škole 
Je leden, Vánoce jsou již za námi, ale dovolte 
nám malé ohlédnutí za prosincovými dny. 
Předvánoční čas laskavosti, veselosti, 
dobročinnosti a očekávání jsme zahájili 
slavnostním rozsvícením “Vánočního stromu” 
mezi budovami základní a mateřské školy. Za 
vánoční stromek děkujeme panu Petru 
Hřebačkovi. 

V pondělí 5. prosince navštívil naši školu 
Mikuláš. Přišel se svými důležitými pomocníky 
– andělem i čertem. Atmosféra ve škole byla 
napjatá od chvíle, kdy se ozvalo první burácení 
čerta. Návštěva prošla obě naše třídy a při tom 
zjišťovala, zda žáci byli celý rok hodní. Vše 
nasvědčovalo tomu, že hodní byli. Čertovi se 
to sice moc nezdálo, ale dopadlo to dobře, 
nikoho si s sebou do pekla neodnesl. Mikuláš 
měl o všech dětech skvělý přehled, a tak po 
koledě dovolil andělovi a čertovi, aby všem 
rozdali balíčky.  

 
 
S Mikulášem a jeho doprovodem jsme se 
setkali ještě jednou, a to na odpoledním 
představení v janskolázeňském kině, kde se 
nejprve představily děti z mateřské školy s 
vystoupením plným básniček, pohádek a 
krásným andělským tanečkem. Poté je 
vystřídali žáci základní školy se svojí 
čertovskou pohádkou. Zájemci si mohou 
pohádku připomenout na webu školy.  
Adventní čas jsme si zpříjemnili vánočním 
příběhem o putování Josefa a Marie do 
Betléma a o narození Ježíška. Toto 
představení divadla Emilion nás pohladilo po 
duši a připomnělo, proč vlastně slavíme 
Vánoce. Divadlo bylo provázeno živě hranými 
koledami, které jsme si mohli společně 
zazpívat. A kdo nestihl napsat všechna přání 
Ježíškovi, mohl mu je tajně pošeptat. 
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Vánoční koledy v podání našich dětí ze školy i 
školky rozezněly 16. prosince také kostel 
svatého Jana Křtitele. Za zprostředkování 
děkujeme panu Fajstavrovi. 
Ve vánočním týdnu naši školu navštívil lektor s 
programem Tonda Obal na cestách 
společnosti EKO-KOM. Cílem tohoto 
nevšedního programu bylo podpořit u dětí 
vědomí odpovědnosti za životní prostředí a 
uvědomění si důležitosti třídění odpadů. Žáci 
během jedné vyučovací hodiny rozeznávali 
základní druhy odpadu, ujasňovali si, který 
odpad patří do které popelnice. Překvapením 
pro mnoho žáků bylo, že se z vytříděného 
plastového odpadu dá vyrobit například 
materiál pro výrobu laviček a mnoho dalšího. 
Jsme rádi, že se naše škola mohla po třech 
letech, kdy byl u nás program realizován 
naposledy, zapojit opět i nyní. 

 
Na úterý 20. 12. děti nacvičily představení na 
Vánoční besídku. A tak si s námi rodiče mohli 
zazpívat nejznámější koledy a zasmát se u 
veselých pohádek. Po dvou kovidových létech, 
kdy jsme se sejít nemohli, jsme si tuto vánoční 
akci společně příjemně užili. Kdo by si chtěl 
s námi ještě jednou zazpívat, najde odkaz na 
video opět na webových stránkách školy. 
Naším posledním výletem letošního roku se 
stala 21. prosince návštěva zámku Potštejn, 
kde jsme společně s andělem došli až do 

„Betléma“ poklonit se a zazpívat malému 
Ježíškovi.  
Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili 
podívat na největší pohyblivý betlém u nás. 
Ten se nachází v muzeu betlémů v 
Třebechovicích pod Orebem.  

 
 
Dovolte nám na závěr ještě poděkovat. 
Děkujeme Vám, rodiče, za skvělou spolupráci 
a vstřícnost, zřizovateli školy za podporu a 
našim sponzorům za finanční dary, díky 
kterým můžeme dětem poskytovat 
nadstandard v podobě mnoha výletů a akcí.  
Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí 
a pohody s vašimi dětmi. 

Mgr. Z. Hrnčířová a Mgr. A. Moštěková 
 

Informace pro každého 
 

Pracujeme pro Krkonoše, protože jsou 
naše srdcovka 
Krkonoše – svazek měst a obcí 
Od roku 2000 budujeme značku a tvář Krkonoš 
v regionu, mimo něj i za hranicemi republiky. 
Určitě jste se s naší prací již setkali. A pokud 
ne, dovolte nám krátce představit, jaké 
projekty můžete využít, s jakými se potkáte 
třeba během vašich výletů nebo jaké přispívají 
ke zdravému rozvoji regionu, ve kterém jsme 
doma.  
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Pomáháme s úpravou běžkařských stop 
Pokud se rádi svezete bílou stopou, vězte, že 
zajistit pravidelné úpravy je finančně velmi 
nákladné. V rámci projektu Krkonoše – 
lyžařský běžecký ráj pomáháme 
upravovatelům získávat dotační příspěvky na 
údržbu běžkařských tras. V Krkonoších je jich 
kolem 800 km! Využít můžete jak hřebenové 
trasy s překrásnými výhledy, tak profesionální 
zázemí běžkařských areálů. S výběrem trasy 
denně poradí naše webové stránky, stejně tak 
pro vás přes portál www.bilestopy.cz 
monitorujeme i aktuální upravenost.  
www.krkonose.eu/aktualni-stav-bezkarskych-
stop  
Přinášíme program pro rodiny s dětmi 
Pokud s dětmi rádi aktivně poznáváte 
Krkonoše po všech stránkách a předáváte jim 
lásku k horám i lidem, využijte malovaného 
průvodce s razítkovací hrou Pohádkové 
Krkonoše. Najdete tu desítky tipů na výlety a 
zábavné hry pro děti. Navíc můžete na 
vybraných místech sbírat razítka a vyhrát 
skvělé ceny. Hrajeme vždy od května do října, 
klidně i více let po sobě. Přibalte brožurku na 
víkendové výlety nebo prázdninová putování.  
www.pohadkove.krkonose.eu   
Podporujeme železniční dopravu v duchu 
odkazu hraběte Harracha 
V rámci produktu Pojizerský Pacifik ve 
spolupráci se Spolkem železniční historie 
Martinice v Krkonoších podporujeme rozvoj 
lokálky Martinice – Rokytnice nad Jizerou. 
Tato trať, vybudovaná na podnět hraběte Jana 
Harracha, je pro region důležitá nejen 
z hlediska dopravní obslužnosti, ale také jako 
zajímavý turistický cíl a startovní bod výletů. 
Přesvědčte se o tom třeba během 
nostalgických jízd v rámci letních 
Krkonošských železničních víkendů.  
www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik  

Zajišťujeme pohodlnou dopravu cyklistům i 
pěším 
V roce 2023 to bude již 20 let, co 
koordinujeme provoz Krkonošských 
cyklobusů. Tyto turistické linky propojují 
pohoří od východu na západ i jeho hřebeny 
s podhorskými oblastmi. Svezou pěší i cyklisty 
s koly a výrazně usnadní pohyb po regionu a 
plánování výletů. 
www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy  
Představujeme region skrz zajímavé 
osobnosti a jejich příběhy 
Naše Krkonoše Podcast, to je novinka roku 
2022. Prozatím bylo natočeno 10 dílů 
rozhovorů se zajímavými osobnostmi, které 
v Krkonoších žijí a pracují. Každý je zná z jiného 
úhlu, každý má na nich něco rád, každý o nich 
ví něco zajímavého. Ludvík Strejček vám 
přiblíží práci v horské službě, Alena Zárybnická 
vysvětlí záludnost krkonošského počasí. 
Poznáte příběh krkonošské perly, Houpačky 
z hor, DOTEK nebo Veselý Výlet. O historii 
osidlování, fenoménech Krkonoš, nebo o tom, 
jak je důležité zůstat na cestě, povypráví 
pánové ze Správy KRNAP. Pusťte si Krkonoše 
do ucha prostřednictvím aplikace Spotify nebo 
Google Podcasty. Všechny díly můžete také 
shlédnout na YouTube.  
https://www.krkonose.eu/novinka-nase-
krkonose-podcast  
Podporujeme krkonošské minipivovary 
Víte, kolik je v Krkonoších minipivovarů? A že 
vybrané z nich spojuje stezka po hřebenech? 
Pokud ne, naplánujte si na léto s partou 
putování po Krkonošské pivní stezce a spojte 
skvělý gastronomický zážitek s pohybem na 
čerstvém vzduchu a po nádherných místech.  
www.krkonosskapivnistezka.cz  
Prezentujeme i jiné než populární části 
Krkonoš 
Objevte prostřednictvím bloggerky Hanky 
Jampílkové méně známá místa Krkonoš. 

http://www.bilestopy.cz/
http://www.krkonose.eu/aktualni-stav-bezkarskych-stop
http://www.krkonose.eu/aktualni-stav-bezkarskych-stop
http://www.pohadkove.krkonose.eu/
http://www.krkonose.eu/pojizersky-pacifik
http://www.krkonose.eu/krkonosske-cyklobusy
https://www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast
https://www.krkonose.eu/novinka-nase-krkonose-podcast
http://www.krkonosskapivnistezka.cz/
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Možná, že některé skvosty byly prozatím 
ukryté i vám, místním.  
Naplánujte si zase trochu jiné výlety a vyhněte 
se davům i v hlavní sezoně.   
www.neznamekrkonose.cz  
A co dál? Kromě představených produktů 
vydáváme tištěné materiály jako je 
Krkonošská sezona, pečujeme o regionální 
rozvoj a snažíme se ho regulovat a posouvat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tím správným, udržitelným směrem. 
Pravidelně vylepšujeme a aktualizujeme 
webový portál www.krkonose.eu. Brand 
Krkonoš tvoříme všichni společně. My ho 
řídíme na úrovni destinačního managementu 
a s využitím širokého spektra marketingových 
nástrojů.                                      Alena Cejnarová 

Krkonoše – svazek měst a obcí 
Destinační společnost pro TO Krkonoše 
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