UDÁLOSTI – CHRONOLOGICKY
14. 2. se konal v kavárně Kolonáda Reprezentační Lázeňský ples, 28. 2. se ve
stejné kavárně konal 1. Ročník dětského plesu, 28. 2. se na sjezdovce Idyla
konala oslava historie lyžování SKI RANDEZVOUS. Účastníci si zde mohli
vyzkoušet lekce telemarku se zapůjčeným vybavením nebo si zasoutěžit
v závodu dvojic. 27. – 29. 3. se v Kolonádě konaly Velikonoční trhy, 28. 3.
pořádala OA velikonoční tvoření pro malé i velké s názvem Dělánky, 30. 4.
pořádal SK již tradiční pálení čarodějnic u fotbalového hřiště, 30. 5. proběhl za
kolonádou a v lese za Vesnou Dětský den, 1. 6. byla v trutnovské Staré radnici
slavnostně předána Kulturní cena města Trutnova fotografovi Bohdanu
Holomíčkovi za celoživotní přínos nejen trutnovské kulturní scéně, 5.7. - 30. 8.
se na pódiu před Kolonádou konaly oblíbené nedělní Promenádní koncerty,
během víkendu 5. – 6. června se v hale hotelu Omnia konal další ročník turnaje
ve stolním tenise O putovní pohár města Janské Lázně, 6.6. pořádaly společně
SLL s.p. a město Janské Lázně Slavnostní zahájení lázeňské sezóny, 24. 6. byl na
Kolonádě Magický den sv. Jana, 31.7. se konala celodenní akce OdÁrtuKus, 8.8.
byl v centru města odstartován tradiční závod v běhu do vrchu Janské Lázně –
Černá hora, na konci srpna, 30.8. si děti mohly užít Den s Krakonošem, v den
státního svátku 28.9. se konal v centru města Kulinářský den, 5.9. startovali od
Kolonády účastníci cyklistického závodu tříčlenných družstev na horských
kolech Krkonošská 70MTB, ten, kdo měl před Vánoci chuť tvořit mohl v období
od 20. do 22 listopadu navštívit Adventní tvořivé trhy v Kolonádě, na akci
s názvem Poslední týden v roce si mohli letos návštěvníci užít např. taneční
večery v Kolonádě, koncert kapely Vaťák v kině, noční pochod s loučemi na
Muchomůrku nebo Silvestrovský ohňostroj.

INFORMACE Z RADNICE
Zaměstnanci, kteří pracují pro městský úřad, zůstali až na jednu výjimku stejní.
1. 7. 2015 Miroslav Císař vystřídal v pozici vedoucího odboru technických služeb
Mgr. Filipa Bejdáka.
Zasedání Rady města Janské Lázně – leden
Rada města vzala na vědomí:

Dosavadní průběžné práce na kronice města Janské Lázně
Rada města konstatovala:


Že ve dvou případech nebyla zimní údržba zvládnuta. Vedoucímu odboru
TS doporučila změnu organizace pracovní doby a efektivnější využití techniky
Zasedání Rady města Janské Lázně – únor
Rada města schválila:

připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

žádost p. Marie Moravcové o parkovací místo za podmínky bydliště v čp.
43 a podmínek platných v těchto místech
Rada města vzala na vědomí:

seznámení s čerpáním rozpočtů na akce „ Oprava koryta Janského
potoka“ a „Oprava zatrubnění Janského potoka v Janských Lázních“

informaci o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje ve výši
750.000 Kč
Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – únor
Zastupitelstvo města schválilo:

poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města na rok 2015,
organizacím a institucím dle seznamu, který je přílohou zápisu č.1
Zasedání Rady města Janské Lázně – březen
Rada města souhlasila:

s vyjmutím objektu čp.. 54 – penzion Domov z rejstříku památkově
chráněných objektů
Rada města schválila:

uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými občanskými sdruženími a
dalšími organizacemi a pověřila starostu města k jejich podpisu

uzavření nájemní smlouvy se společností Zubní ordinace Janské Lázně
s. r. o. na nebytové prostory v 2. NP ul. Černohorská čp. 85 na rok, od 1. 6. 2015
do 31. 5. 2016 s možností prodloužení
Zasedání Rady města Janské Lázně – duben
Rada města schválila:

vytvoření 2 pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací od 1.5.
2015

vytvořit facebookové stránky města Janské Lázně

další kroky v realizaci Územní studie Protěž na základě návrhu komise pro
rozvoj, na realizaci Územní studie US2, UO Protěž rozpracovat variantu „2
zmenšená“ upravenou následovně:

- hmotu kumulovat na západní straně, s možností plně využít výškový
parametr uvedený v územním plánu, hmotu objektů lze v této části
kumulovat do podoby uceleného objektu
- postupně snižovat výšku objektů (kaskádovitě) k východu, s ustupující
výškou budoucích staveb
- směrem k severu a východu rozvolnit hmotu objektů
- dodržet limity územního plánu
- nenarušit stávající pohodu bydlení – nebude překročen dvojnásobek
stávající kumulace návštěvníků lokality – tj. cca 250 osob
- do možného využití území zapojit objekty služeb podporující aktivity
ubytovaných (krytá sportoviště, venkovní sportoviště, venkovní
mobiliář, apod.)
- ubytování navrhovat převážně apartmáno-hotelového typu.
Samostatné apartmány minimálně – ochrana před syndromem mrtvého
města v mimo sezóně

zřízení pracovní komise pro přípravu pravidel pro poskytování dotací
z rozpočtu města a jmenovala členy ve složení: Petr Janovec, Norbert Tippelt
ml., Norbert Tippelt st., Věra Válová, Jindřich Kalivoda. Administraci bude
zajišťovat Bc. Karolína Antošová.
Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – duben
Zastupitelstvo města schválilo:

zápis ze 3. Zasedání zastupitelstva města včetně usnesení, bere na
vědomí kontrolu plnění a zprávu o činnosti rady

zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Janské Lázně,
Zvonečková ulice“

seznam obeslaných firem pro zakázku malého rozsahu „ Janské Lázně,
Zvonečková“, a to: M – SILNICE, a. s., SOVIS CZ, a. s. EUROVIA CS, a. s., COLAS
CZ, a. s.

rozpočtové opatření č. 2/2015, které se v seskupení 413 povinně třídí s
§6330

uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Janské Lázně a Sportovním
klubem Janské Lázně dle předloženého návrhu
Zastupitelstvo města jmenovalo:

komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, včetně posouzení
kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „ Janské Lázně, Zvonečková
ulice“ ve složení: Ing. Petr Straka, Mgr. Filip Bejdák, Milan Bečvář, Jiří Vorel, Ing.
Pavel Kout. Jako náhradníci byli jmenováni: Bc. Karolína Antošová, Petr
Janovec, Michal Honzík, Ing. Jiří Hradecký, Martin Košťál

Zasedání Rady města Janské Lázně – květen
Rada města schválila:

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola,
Janské Lázně, okres Trutnov za rok 2014

pronájem nebytového prostoru v 1. PP čp. 85 – Quisisana za účelem
provozování cukrárny a kavárny paní Marcele Abrahámové, IČ: 65699378, za
měsíční nájemné ve výši 3.550 Kč na dobu neurčitou od 1. 6. 2015 s výpovědní
lhůtou 6 měsíců

přidružené členství města Janské Lázně v Asociaci horských středisek ČR,
z. s.

rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018 dle předloženého návrhu

změnu dopravního značení na silnici k lesnickému učilišti, a to umístění
dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel a pevné betonové
překážky z obou stran
Rada města vzala na vědomí:

zprávu o kontrole Základní školy a Mateřské školy Janské Lázně, kterou
provedla Česká školní inspekce
Zasedání Rady města Janské Lázně – červen
Rada města schválila:

osvobození od poplatku za výlep plakátů u akcí, které pořádá město
Janské Lázně, akce které spolupořádá město Janské Lázně a akce pod patronací
města Janské Lázně

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 11. 2014 na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Regenerace zeleně parku u Lesního domu“ mezi
městem Janské Lázně a společností Okrasné zahrady aforistika s. r. o. a
zmocnila starostu k podpisu smlouvy
Rada města jmenovala:

do funkce vedoucího odboru technických služeb Městského úřadu Janské
Lázně pana Miroslava Císaře od 1. 7. 2015
Rada města souhlasila:

se záměrem zbourání čp. 48 – Rudá hvězda a s výstavbou nového
objektu, za splnění podmínek Územního plánu Janské Lázně a podmínek
Českého inspektorátu lázní a zřídel ČR
Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – červen
Zastupitelstvo města schválilo:


realizaci přípravných prací pro podání žádosti o dotaci na vybudování
systému questingových a vzdělávacích stezek v Janských Lázních a následné
podání žádosti o finanční podporu v této věci na SFŽP

účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31. 12. 2014 a převod
hospodářského výsledku – ztráty ve výši Kč 1.361.895, 02 na neuhrazenou
ztrátu minulých let

závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2014 a souhlasilo s celoročním
hospodařením města bez výhrad
Zastupitelstvo města vydalo:

obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města dle
předloženého návrhu
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

zápis č. 1/2015 z kontrolního výboru, který provedl kontrolu vyúčtování
příspěvků poskytnutých z rozpočtu města v roce 2014
Zasedání Rady města Janské Lázně – červenec
Rada města schválila:

zvýšení počtu zaměstnanců na veřejně prospěšné práce až o 3
zaměstnance
Rada města rozhodla:

na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu „Svoz BRKO, Janské Lázně“ vybranému uchazeči a zmocnila
starostu k podpisu smlouvy
Zasedání Rady města Janské Lázně – srpen
Rada města schválila:

poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 5.000 Kč s vyúčtováním do
30.11.2015 na výcvik asistenčního psa a uzavření veřejnoprávní smlouvy

nový ceník služeb poskytovaných odborem technických služeb
Městského úřadu Janské Lázně platný od 1.9.2015

změnu banky pro běžný účet města z GE Money bank, a. s. na Komerční
banku, a. s.
Zasedání Rady města Janské Lázně – září
Rada města schválila:

uzavření smlouvy č. 15242944 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Svoz BRKO – Janské Lázně)“ a zmocnila starostu
města k podpisu smlouvy


zakoupení 20 ks vaků na bioodpad
Rada města souhlasila:

s uzavřením smlouvy o poskytování služby systému MOBISYS se
společností Macron Software, spol. s r.o.
Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – září
Zastupitelstvo města schválilo:

uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby
s Domem s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a městem Svoboda nad
Úpou platnou od 1. 1. 2016 a zmocnilo starostu k podpisu této smlouvy po
schválení ostatními obcemi zapojenými do tohoto systému

převzetí sochy Krakonoše nacházející se na pozemku p.p.č. 79/1 k.ú.
Janské Lázně, v hodnotě 59.500,- Kč včetně oplocení, u kterého nelze dohledat
majitele, do evidence města Janské Lázně
Zasedání Rady města Janské Lázně – říjen
Rada města schválila:

zařazení částky 90.000,- Kč do návrhu rozpočtu na rok 2016 a vyhlásila
architektonickou soutěž o návrh „ Multifunkční objekt – náměstí Svobody
Janské Lázně“ (bývalé veřejné záchodky); k tomu schválila soutěžní podmínky
s tím, že k vyhlášení dojde v roce 2016

nájemné v bytech ve vlastnictví města pro invalidní a starobní důchodce
od 1. 1. 2016 ve výši 40 Kč/m/měsíc, základní nájemné zůstává ve výši 62
Kč/m/měsíc

aktualizaci seznamu a vyřazení zájemců o stavební pozemek, kteří
k 7.10.2015 již nesplňují podmínky, na základě kterých byli do seznamu zařazeni

umístění 3 ks dopravních značek B 20a s nejvyšší povolenou rychlostí 30
km/h do Černohorské ulice pro možnost měření rychlosti v okolí základní školy

prodejní cenu vaků na bioodpad občanům za 140,- Kč/kus
Rada města souhlasila:

s udělením licence na linku 690 970 Janské Lázně – lanová dráha Černá
hora (CITYBUS, provoz 25.12.2015 – 13.3.2016) dopravci Ing. Romanu Koulovi
pod podmínkou, že budou splňovat emisní normu Euro 5

s udělením licence na linku 690 920 Pec pod Sněžkou – Velká Úpa- Horní
Maršov – Svoboda nad Úpou – Janské Lázně) SKIBUS, provoz 23. 12. 2015 – 20.
3. 2016) pro dopravce MISservis s. r. o.

se záměrem „Dětská lyžařská škola Hofmanky“ na pozemku p. p. č.
192/10 v k. ú. Č.H. s podmínkou doložení zajištění sociálního zařízení
Rada města vzala na vědomí:


výroční zprávu za školní rok 2014/2015 příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov
Zasedání Rady města Janské Lázně – listopad
Rada města schválila:

prodloužení nájemní smlouvy se společností W-TREND v. o. s., na dobu
určitou do 31.12.2018 za podmínky, že do 31.12.2015 budou uhrazeny veškeré
pohledávky, pokud ne, tak nájem provozovny Black Hill skončí 31.12.2015

uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě ze dne 1.6.2015 na pronájem
zubní ordinace v čp. 85 – Quisisana se společností Zubní ordinace Janské Lázně
s.r.o. za 1 Kč/měsíc s účinností od 1.12.2015

pronájem bytu 3+1 v čp. 85 Quisisana (pro potřeby zubní ordinace) za 40
Kč/m/měsíc od 1.12.2015 na dobu neurčitou s každoročním navýšením o inflaci
vyhlášenou ČSÚ

Zařazení pana Dudy zpět do seznamu uchazečů o pozemek na stavbu
rodinného domu v Janských Lázních
Rada města stanovila:

S účinností od 1.12.2015 dobu pro konání svatebních obřadů : čtvrtek od
10:00 do 15:00 hodin, místo pro uzavření manželství: obřadní síň v budově
Městského úřadu Janské Lázně, náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně a
schválila výši provozních poplatků dle předloženého návrhu
Rada města souhlasila:

S umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů Janské Lázně v čp. 85 –
Quisisana, Janské Lázně
Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně - listopad
Zastupitelstvo města schválilo:

Rozpočtové opatření č. 5/2015 kterým se příjmy zvyšují o 2.399.911 Kč a
výdaje o 2.399.911 Kč
Zasedání Rady města Janské Lázně – prosinec
Rada města jmenovala:

Paní Janu Degerovou do funkce vedoucí ekonomicko – správního odboru
Městského úřadu Janské Lázně s platností od 1. 1. 2016
Rada města souhlasila:

S předloženou projektovou dokumentací IV-12-2013604 pro stavbu „
Janské Lázně knn p. č. 301 11x RD Město“ a zároveň upozornila žadatele na
budoucí niveletu a tloušťku konstrukčních vrstev komunikace v návaznosti na
umístění sloupků a kabelů SR602/NKW2 (parcela A07)


S projektovou dokumentací „ Janské Lázně čp. 35 – Lázeňský dům Vltava,
oprava objektu, řešení fasád lázeňského domu“
Rada města schválila:

Uzavření nájemních smluv na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
na pronájem bytů v čp. 15 – Zdena, pronájem bytu v čp. 81 stávajícím
nájemníkům

Uzavření havarijního pojištění na nákladní automobil FUSO a strojní
pojištění pro Reform Mounty
Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – prosinec
Zastupitelstvo města schválilo:

Zápis ze 7. Zasedání zastupitelstva města včetně usnesení z tohoto
zasedání bez připomínek

Prodej pozemku st. P. č. 254/2 k. ú. Janské Lázně (lokalita Zlatá Vyhlídka),
druh pozemku zastavěná plocha, o výměře 2m za cenu 1. 250 Kč/m s přičtením
nákladů města

Prodej pozemku p. p. č. 24/8 k. ú. Janské Lázně (u čp. 80 – Zámeček),
druh pozemku trvalý travní porost, o výměře 215m za cenu 1. 250 Kč/m
s přičtením nákladů města

Rozpočet města Janské Lázně na rok 2016 dle předloženého návrhu
s příjmy ve výši 20. 811. 145 Kč a výdaji ve výši 21. 390. 713 Kč, který je přílohou
zápisu, přičemž závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy
rozpočtu, schodek bude krytý finanční rezervou minulých let, příspěvek
příspěvkové organizaci bude poskytnutý za podmínky vyúčtování

Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města na rok 2016
organizacím a spolkům a uzavření veřejnoprávních smluv:
10. 000 Kč Sportovní klub Janské Lázně, o. s. – příspěvek na účast v soutěži
mužů ve volejbale
15. 000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o. s. – příspěvek na turnaj ve stolním
tenisu
6. 500 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o. s. – příspěvek na úhradu pronájmu
tělocvičny ASPV
250. 000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně o. s. příspěvek na provoz oddílu
sportovců
30. 000 Kč – Sportovní klub Janské Lázně, o. s. – příspěvek na pořádání závodu
Krk. 70 MTB
482. 236 Kč + inflace za rok 2015 – odhad 489. 000 Kč – Sportovní klub Janské
Lázně – příspěvek na provoz sportovního klubu (oddíl fotbalu)
40. 000 Kč Centrum handicapovaných lyžařů, o. s.
30. 000 Kč Sportovní klub Obchodní akademie Janské Lázně, o. s

20. 000 Kč – SK HS Janské Lázně, o. s.
15. 000 Kč – Bosorka, o. s. – příspěvek na turistickou poznávací hru
4. 000 Kč – Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů
28. 000 Kč redakce sezónních novin Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu

VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
Obchodní síť
Tam, kde dříve býval koloniál pana Hückeho je nyní obchod Mandlička, který
nabízí širokou škálu ořechů v polevě, různé druhy čajů a dekorace do bytu.
Podobný obchod s víceméně stejným sortimentem je také naproti poště
v budově Quissisana.
Na náměstí provozuje pan Adamec cukrárnu Duha, která má kromě pár dní na
jaře a na podzim otevřeno po celý rok.
V širším centru Janských Lázní se nacházejí dvoje potraviny. První se jmenují
konzum Trio, jehož provozovatelkou je paní Zdenka Kopecká. Konzum nabízí
všechny základní potraviny + uzeniny a zákusky. Druhé potraviny jsou vedle
hotelu Arnika.
Každou středu přijíždí do Janských Lázní pekař Oldřich Klobas z Dobrušky a
přímo na kolonádě prodává své výborné pečivo, čerstvý chléb, koláče, mini
rohlíčky nebo preclíky. Každý čtvrtek si mohou lidé před budovou Quissisana
koupit maso od řezníka ze Studence.
Dále jsou v Janských Lázních dva obchůdky se suvenýry a dárkovým zbožím.
První je přímo v centru města v budově Quissisana. Tento obchod minimální
velikosti nabízí různé druhy suvenýrů, lázeňské oplatky, čepice atd. Další
obchod s podobným sortimentem nese název Ostrov dobré nálady. Tento
obchod se nachází v Černohorské ulici. Přiznám se, že jsem v tomto obchodě
byla letos poprvé a velice mile mě překvapil svou pestrou a promyšlenou
nabídkou. Nechybějí zde například knížky z mého oblíbeného vydavatelství
dětských knížek Baobab, které sídlí v pražské Krymské ulici.
V Janských Lázních působí praktický lékař pro dospělé MUDr. Pavel Petrů a od
30.11. 2015 zubní lékařka MUDr. Jana Danielová, která vystřídala MUDr. Janu
Noskovou.
Je zde také poměrně velké množství restaurací, kaváren, hospod a jeden noční
bar s hernou. Je až s podivem, že se v tak malém městě všechny tyto podniky
dokáží uživit. Během celého roku mají otevřeno restaurace Karmela a
restaurace v hotelu Omnia (obě jsou umístěny u dolní stanice lanové dráhy) a
také Biograf Sanssouci. Dále ve městě působí několik restaurací, které mají na

jaře a na podzim v mezisezóně alespoň měsíc zavřeno. Patří k nim restaurace
Lesní Dům a Golf. Restaurace Na Golfu prošla letos velkou proměnou. Malá
hospůdka, ve které nabízeli jídla typu bramborák, párek v rohlíku nebo langoš
byla zbourána a místo ní postavili zcela novou prosklenou restauraci nabízející
mnoho druhů jídel, kde si může každý vybrat podle své chuti. Rekonstrukcí
prošel i samotný minigolf. Místo něj bylo postaveno zcela nové dětské hřiště
s dřevěným hradem, pískovištěm, houpačkami a trampolínou. Za hřištěm je 9
nových drah pro minigolf.
Kino Vlast
Vedle budovy městského úřadu se nachází kino Vlast. V roce 2015 se v něm
promítalo celkem 153 představení, která shlédlo 2776 diváků. Tržba za celý rok
činila 264.165 Kč.
5. 1. bylo v kině uvedeno tradiční novoroční představení Divadla Járy
Cimrmana Afrika – aneb Češi mezi lidožravci. Vstupné stálo 450 Kč
5. 12. se v kině Vlast představil ochotnický soubor ze Svobody nad Úpou a
Janských Lázní Divadlo S. N. Ú v autorském představení Hotel – Kotel. Vstupné
bylo dobrovolné

AKCE KONANÉ V JANSKÝCH LÁZNÍCH
V sobotu 27. 5. se na louce pod Sokolskou boudou konal 1. Ročník soutěže
Krkonošský sekáč. Závodilo se na čas a kvalitu posekání daného úseku. 1. místo
získala dvojice Norbert Tippelt a Jiří Trkal, 2. místo obsadila dvojice Josef Košťál
a Míla Tuček a na třetím místě skončila dvojice Ondřej Eminger a Ladislav
Hnilička. Nejmladším sekáčem byl Vojta Hřebačka, který kosil ve dvojici se svým
otcem.

Dětský den
Loni Dětský den pořádaly Janské Lázně společně se Svobodou a konal se na
Farmaparku Muchomůrka. Dle mého názoru to nepřineslo nic dobrého. Letos
se oslava Dne dětí konala na Horní promenádě za Kolonádou a v lese nad
léčebnou Vesna. Do této velice příjemné akce pro děti se opět vrátila osobitost,
kterou do ní vkládají všichni ti, kteří se na přípravách tohoto dne podílejí.
V sobotu 30. května si zde mohly děti zasoutěžit o různé ceny, vyzkoušet si
hasičský zásah nebo se projet na ponících. K vidění byla také práce policistů
s policejními psy. Všem se celé dopoledne velice líbilo a kdo chtěl, tak si mohl

ještě od 15h zajít do kina Vlast, kde se pro děti promítala pohádka Tučňáci
z Madagaskaru.

Zahájení lázeňské sezóny letos vyšlo na sobotu 6. června. Z hudby zde byl
k vidění například Kamil Střihavka, Leona Machálková, Kaia Brown nebo Pirate
swing band. Bylo zde mnoho stánků s občerstvením, řemeslný trh, výtvarné
dílny, věštění z karet a po centru města se procházeli muži a ženy v krásných
kostýmech z doby první republiky. Před dětskou léčebnou Vesna byl indiánský
příbytek, vedle kterého si zájemci mohli vyzkoušet střelbu z luku, nebo hod
oštěpem. Svůj stánek zde měl také KRNAP, kde děti za správné odpovědi získaly
malý dárek. Kdo měl zájem, tak se po Janských Lázních mohl projet v silničním
vláčku, aby načerpal nové síly.

OdÁrtuKus – dříve Kreativní cirkus Bosorka
Tato letní akce pro všechny tvořivce se letos konala na konci července. Zájemci
ze všech koutů republiky si zde vyzkoušeli vydlabat ze dřeva vlastní lžičku nebo
si vyrobit kaleidoskop či maňáska ze špejlí, různých druhů látek, knoflíků a zipů.
Kdo si nestihl maňáska vyrobit na místě, tak mohl vše potřebné vzít sebou a
postavičku si dotvořit doma. Každý si zde mohl také zkusit sítotisk nebo linorit a
milovníci keramických hrnečků si je mohli namalovat a ozdobit dle vlastní
fantazie. Od 15h návštěvníci shlédli divadelní pohádku. K tomu všemu hrála
kapela Jananas.
8.8. se konal 31. ročník závodu Běh do vrchu Janské Lázně – Černá Hora. Na 1.
místě se v kategorii muži umístil Petr Pechek s časem 38:58, který závodil za
tým Maratonstav Úpice. V kategorii žen vyhrála Renata Vajrychová z týmu AK
Bílina s časem 47:36. V juniorech a juniorkách zvítězili František Kožnar z ČK SKI
Jilemnice s časem 48:17 a Carmen Beshirová z týmu Adidas Boots Team
s časem 48:47. Z Janských Lázní se v závodu objevili:
Tomáš Koubek
18. místo
53:51
Michal Němec
21. místo
55:56
Pavel Suchánek 23. místo 1:02:59
Eliška Mertlíková 4. Místo 1:08:24
A v kategorii muži 40 – 49 let:
Petr Hanyš
11. místo 53:17
Pavel Šedivý
12. místo 54:57
Na svátek Svatého Václava 28.9. 2015 se na Kolonádě konala akce plná jídla –
Kulinářský den. Tuto pořádaly Státní léčebné lázně společně s městem Janské
Lázně. Každý zde mohl ochutnat výrobky či jídla připravená převážně v místních

restauracích, ale i perníčky zdobené paní Danou Holmanovou ze Dvora Králové
nad Labem – Třebihoště, různé druhy sýrů a vín z Moravy a také uzené výrobky.
Z místních podniků se zde představila například restaurace Sanssouci
s výborným domácím uzeným, klobáskami a vepřovým masem. Také bylo
možno u dvou stánků ochutnat kávu. Zvláště Kafírna Trutnov si dala záležet na
kvalitě. Mile mě překvapily ženy se stánkem plným krásných prostírání, tašek,
chňapek, voňavých polštářků a ubrusů, které vyrobily s láskou z pěkných
materiálů. Díky počasí, které celé akci přálo, se sešlo hodně lidí a tak se mohl
každý pobavit nebo si popovídat. Sluníčko svítilo až do večera a k tomu se
během dne vystřídalo několik kapel.

ŠKOLSTVÍ
Obchodní akademie
Ke konci Ledna odešel po dlouhých letech ředitel OA PhDr. Karel Nosek do
důchodu. Pan Nosek byl úplně prvním ředitelem této školy a dlouholetým
zaměstnancem.
Obchodní akademie letos poprvé pořádala 1. ročník Dětského plesu. Ples se
konal 28.2. v kavárně Kolonáda. Na programu bylo např. vystoupení břišních
tanečnic Sultánek ze Svobody nad Úpou, baletek ze ZUŠ Trutnov nebo světelná
show. Vstupné bylo 50 Kč,- a v průběhu plesu se losovala tombola, kde byla
možnost vyhrát např.: medovník, dort s dětským motivem, 1-denní skipas nebo
společenské deskové hry.
Na jaře v roce 2015 pořádala OA již tradiční a velmi oblíbenou jarní akci
s názvem Velikonoční dělánky. Děti i dospělí si zde mohli vytvořit různé
velikonoční zápichy, upéct a ozdobit linecké sušenky a perníčky, nabarvit
vajíčka, vyrobit papírový košíček nebo větrník, vyrobit ovocný špíz v čokoládě
nebo vlastnoručně uplést pomlázku. Komu se zrovna nechtělo tvořit, tak si
mohl v tělocvičně OA zahrát florbal nebo si vyzkoušet některou z pomůcek pro
tělesně postižené.
V prosinci pořádala OA v kině Vlast školní akademii, kde mohli diváci shlédnout
divadelní představení žáků OA, módní přehlídku nebo si koupit některou
z pěkných věcí, které vyráběli žáci navštěvující OA.

ZŠ a MŠ Janské Lázně
Začátkem ledna se každý rok koná Tříkrálová sbírka. I tento rok na ni vyrazilo
několik dětí z Janských Lázní. Johance Honzíkové, Vlastíkovi Růžičkovi a Vojtovi
Honzíkovi se podařilo v našem městě vybrat rekordních 11.931 Kč.
Měsíc červen byl na základní škole ve znamení výletů, různých akcí, projektů a
také exkurzí. Pro děti byl připraven sportovní den na Modrokamenné boudě,
projektový den plný ovoce, divadelní představení o loupežnících a výlet do
Harrachova, kde děti navštívily sklárnu a podívaly se k Mumlavskému
vodopádu. Celý školní rok završili žáci dnem stráveným společně se studenty
OA, kteří pro ně připravili trasu, která vedla kolem Farmaparku Muchomůrka a
přes Duncan zpět. Děti musely po cestě splnit několik úkolů, taktéž
připravených studenty Obchodní akademie.
1. září se v ZŠ konalo slavnostní zahájení školního roku. Letošní prvňáčci budou
silný ročník, do první třídy jich nastoupilo celkem 10. Děti, které letos zahájily
svou školní docházku, přivítal pan starosta Ing. Jiří Hradecký a paní ředitelka
Mgr. Zdeňka Hrnčířová.
4. 12. se v kině Vlast konala Mikulášská nadílka. V 16:58 rozsvítil čert na
Kolonádě vánoční strom a poté se všichni odebrali do kina, kde si děti z MŠ
připravily pro všechny návštěvníky pásmo písniček a pohádku s názvem Šiška
pro Elišku. Žáci základní školy sehráli pohádku o tom, jak zbrojnoš Jan objevil
Janské Lázně. Za vyzdvihnutí jistě stojí skvělý recitační výkon Honzíka Poura a
nádherně zazpívané sólo Johanky Honzíkové. Obě představení se vyvedla ke vší
spokojenosti a všem přítomným se odpoledne velice líbilo. Však také celý sál
děti odměnil potleskem. V závěru rozdal Mikuláš balíčky všem dětem, od
kterých uslyšel básničku, a na úplný konec se promítala pohádka Sedmero
krkavců.

SPORTOVNÍ ODDÍLY VE MĚSTĚ
Fotbalový oddíl
V lednu roku 2015 jsem začala pomáhat Pavlu Veselému s trénováním starší
přípravky, tedy dětí ve věku 10 let a mladší, takže se v této kapitole mohu
rozepsat dopodrobna.
Od ledna do března se trénovalo 1x týdně v tělocvičně Obchodní Akademie
v Janských Lázních, kde většinu tréninků absolvovaly především ty děti, které
nechodí do lyžařského oddílu. V měsíci dubnu se kvůli sněhové nadílce 14 dní
netrénovalo. Týž měsíc odehrál tým starší přípravky svůj první mistrovský
zápas, který byl také rozlučkový pro Pavla Veselého. Poté jsem po něm již

naplno převzala roli trenéra. Do konce sezóny, t. j. konec května, se trénovalo
2x týdně vždy v úterý a pátek.
5. června jsme po dohodě s rodiči uspořádali zakončení fotbalové sezóny.
Nejprve jsem pro kluky přichystala trasu označenou fáborky s různými
otázkami. Za její projití dostali kluci tašku se sladkostmi, plakátem české
fotbalové reprezentace, stulpny a sparťanské tričko. Po doběhnutí všech dětí
přišly na řadu dovednostní soutěže, kterých se účastnili i někteří rodiče a
sourozenci. V běhu přes půl hřiště zvítězil mezi dětmi Ivan Červeňák a mezi
dospělými Jan Hradecký. Po krátkém odpočinku, kdy se tatínci a jedna maminka
(Alena Fričová, která na sebe převzala roli brankáře), převlékli do dresů, mohl
začít zápas rodičů proti klukům. Výsledek byl díky rozhodčímu nerozhodný, a
tak byli všichni spokojeni. Po odehrání zápasu jsme předali diplomy za
dovednostní soutěže. Na řadu přišlo oceňování nejlepších hráčů za uplynulou
sezónu. Pohár pro nejlepšího brankáře získal Jakub Kraus, pohár pro nejlepšího
záložníka Jan Hradecký mladší, pohár pro nejlepšího obránce Jáchym Veselý a
pohár za největší bojovnost Štěpán Kalivoda. Po předání cen byla volná zábava,
která byla díky Markétě Tučkové a Jindrovi Kalivodovi doprovázena zvuky kytar.
Celý půlden si všichni náramně užili a většina zúčastněných se zdržela až do
22h. V měsíci červnu se na trénincích hrál už jen fotbal a na konci měsíce jsme
se rozloučili. Vzhledem k tomu, že na konci sezóny přišlo několik nových
starších hráčů a malých byl dostatek, tak jsem se rozhodla kluky rozdělit na dva
týmy, a to na mladší přípravku a mladší žáky.
Tým mladší přípravky se skládá z těchto hráčů: Tomáš Boleslavský (Janské
Lázně), Jan Hradecký (Janské Lázně), Jan Pour (Janské Lázně), Jakub Kraus
(Svoboda nad Úpou), Štěpán Kalivoda (Janské Lázně), Marek Čožík (Janské
Lázně), Nikolas Červeňák (Janské Lázně) Matyáš Růžička (Janské Lázně), Šimon
Tuček (Horní Maršov)
Tým mladších žáků se skládá z těchto hráčů: Vojtěch Frič (Horní Maršov),
Matěj Frkous (Janské Lázně), Michael Frkous (Janské Lázně), Patrik Červeňák
(Janské Lázně), Petr Hlaváček (Janské Lázně), Štěpán Hlaváček (Janské Lázně)
Jakub Hlaváček (Janské Lázně), Vlastimil Růžička (Janské Lázně), Matyáš Kout
(Janské Lázně), Dominik Kašpar (Janské Lázně), Daniel Košťál (Janské Lázně)
Dále chodí na tréninky ještě další hráči, kteří se, doufejme, od jara zapojí také
do zápasů. Jsou jimi – Jakub Boleslavský (Janské Lázně), Jiří Krudenc (Janské
Lázně), Adam Richter (Janské Lázně), Marek Šustr (Svoboda nad Úpou) a Robert
Podojil (Janské Lázně).
V letní přípravě začaly tréninky pro oba týmy 21. 7. 2015. Účast na trénincích
nebyla valná a nejaktivnější byla pětice Jan Hradecký, Jan Pour, Tomáš
Boleslavský, Jakub Kraus a Jakub Boleslavský, kteří se zúčastnili všech akcí. 23.7.
jsme vyrazili na túru, které se zůčastnili Jan Pour, Jakub Boleslavský, Jan

Hradecký, Marek Čožík, Tomáš Boleslavský a Jakub Kraus. Trasa vedla od sochy
Krakonoše přes Janskou horu, kde jsme si zahráli na schovávanou, až do
Svobody nad Úpou, kde si kluci koupili svačinu a pokračovalo se přes
Muchomůrku na Duncan. Po obědě jsme si ještě zahráli pár her a odpoledne
rodiče vyzvedli své děti u Lesního Domu. Druhá túra se konala 29. 7. a zúčastnil
se jí Tomáš Boleslavský, Jan Pour, Jakub Kraus, Marek Čožík, Jáchym Veselý, Jan
Hradecký a Jakub Boleslavský. Tentokrát jsme se sešli na Duncanu a vyrazili
pěšky na nádraží do Svobody nad Úpou. Odtud nás odvezl vlak do Mladých
Buků. Vzhledem k tomu, že byl přeplněn, tak nikdo, kromě Jáchyma Veselého
nestihl zaplatit jízdné. Cestou od nádraží jsme na fotbalovém hřišti zahlédli
trénující tým Trutnova, který byl v tu dobu na soustředění v Retro parku Sejfy.
Jelikož má v tomto týmu několik našich hráčů sourozence, tak jsme se zde
chvilku zdrželi. Dále jsme pokračovali kolem Retroparku a přes Antonínovo
údolí, kde jsme hráli na honěnou na balících slámy až do Svobody nad Úpou.
Odtud nás odvezl autobus, směřující do Vrchlabí, do Janských Lázní na zastávku
Lesní Dům.Z té jsme pokračovali na Duncan. Tam si v 16.30 rodiče vyzvedli své
děti.
Po celou dobu letních prázdnin se konaly tréninky 2x týdně vždy v úterý a
pátek.
Na 8. 8. jsem za pomoci svého manžela Iva Boleslavského pro kluky a rodiče
zorganizovala zájezd do Prahy. Vyrazilo se v sobotu dopoledne od budovy školy
v přírodě Duncan 20-ti místným autobusem. Na Letnou jsme dorazili kolem
14h, všichni si dali malé občerstvení v MC Donaldu a poté na nás čekala u
hlavního vchodu do areálu Sparty Kateřina Dragounová, která nás provedla
celým fotbalovým stadionem, včetně zázemí, VIP prostor, šaten a fotbalového
hřiště. Po prohlídce byl rozchod a v 18.45 jsme se všichni sešli na zápase
SPARTA – FASTAV ZLÍN, který začínal v 19.15. Po zápase, ve kterém Sparta
zvítězila, jsme se příjemně unaveni naskládali do autobusu a odjeli směr Janské
Lázně, kam jsme dorazili kolem půlnoci. Celý výlet byl velice povedený a všichni
si ho užili. Nutno dodat, že díky tomu, že nám oddíl zaplatil dopravu a
vstupenky na zápas a prohlídka byla díky panu Boleslavskému zdarma, tak výlet
nikoho nic nestál.
Ač se někomu nelíbilo mé rozhodnutí rozdělit kluky na dva týmy, tak se již
v prvním trojutkání v Bílé Třemešné, ze kterého přivezla přípravka 9 bodů,
potvrdilo jako správné. Po podzimní části sezóny se mohli kluci radovat
z krásného 4. místa z celkem 16-ti týmů v okresním přeboru. Celkem si v 30-ti
zápasech připsali 22 výher, 1 remízu a 7 proher. Nejlepším střelcem podzimní
části se stal s 52 góly Jan Hradecký.
O něco horší to bylo s týmem mladších žáků. Vzhledem k tomu, že ještě před
sezónou skončil bez omluvy Daniel Košťál, a rodiče 4 hráčů nestihli včas odeslat

fotografie hráčů, tak žáci nastoupili ke svému prvnímu dvojutkání v Poříčí pouze
v 6-ti a to ještě posíleni o dva hráče přípravky. I přes bojovný výkon v těchto
zápasech prohráli 4:1 a 7:0. Po podzimní části sezóny skončil tým mladších žáků
na 8. místě, kdy z 22 zápasů nezískal jediný bod. Nejlepším střelcem podzimní
části se s 5-ti góly stal Vojtěch Frič.
V průběhu sezóny bez omluvy skončil Dominik Kašpar a Matyáš Kout po dvou
měsících zjistil, že ho fotbal vlastně nebaví a tak se hráči přípravky stali normou.
Nutno dodat, že byli v každém utkání oporami a patřili mezi nejlepší. Poslední
zápasy obou družstev se odehrály na konci října. V listopadu jsme chodili každé
úterý na dvě hodiny do haly a do bazénu v hotelu Omnia a v pátek byl trénink
na hřišti.
Celý prosinec měli hráči zasloužené volno.
Tým mužů se skládá z těchto hráčů: Dvořák Michal, Stránský Jan, Dvořák Miloš
st., Borkovec Karel, Brát David, Koblížek Roman, Hradecký Jan, Demuth Patrik,
Sameš Vojtěch, Mihalík, Romančák, Doležal Petr, Bernasinskí David, Bartusik
Artur, Celba Dominik, Dvořák Miloš ml., Kult Jiří ml., Mihalík Jaroslav, Romančák
Jan, Sapár Martin, Sapár Michal, trenérem byl Dvořák Jaroslav
U týmu mužů letní příprava neproběhla prakticky žádná a vůbec po celou
sezónu měli problém se na tréninky, potažmo zápasy sejít. Tréninky měli vždy
v úterý a pátek. V úterý přišel na trénink většinou jen pan trenér, občas jeden,
dva hráči. Společně zkontrolovali stav trávníku a zase se rozešli. V pátek to
s docházkou bylo o něco lepší, nicméně žádná sláva to nebyla.
Po podzimní části skončil v okresním přeboru tým mužů na 12. místě s patnácti
body.
Nejvíce gólů vstřelil Michal Dvořák. Celkem se do sítě soupeřů trefil 6x.
Lyžařský oddíl
Lyžařský oddíl zajišťuje celoroční sportovní náplň pro děti. Vedoucím trenérem
je zde Pavel Šedivý. Během roku se děti mohou hlásit na několik soustředění.
Letos to byly například tyto akce: soustředění v Havlovicích, horský přechod
s přespáním na vysokohorské chalupě Děvín, soustředění nejmladších členů bez
přespání v Janských Lázních, soustředění v Homoli u Jičína, společné
soustředění s rodiči na Pálavě – Vodní mlýny a v Říjnu a Listopadu to byla
soustředění na ledovcích Kaunertal a Hintertux. Děti si v oddílu kromě lyžování
mohou vyzkoušet základy i jiných sportů např. jízdu na in-line bruslích,
snowboardu atd.
Lyžařský oddíl každý rok organizuje závod pro všechny nadšence na kolech.
Krkonošská 70 MTB i letos startovala a končila v centru města na Kolonádě, a to
5. 9. Závodníci si mohli vybrat z několika kategorií (70 nebo 40 km). Zkrátka

nepřišly ani děti, pro které byl připraven závod dle jejich věkové kategorie.
Nejmenší děti závodily na trati dlouhé 200m a nejstarší na trase dlouhé 6 km.

DOPRAVA, SPOJE A VÝSTAVBA
Výstavba - Na jaře letošního roku začala plánovaná revitalizace parku u Lesního
domu. Nejprve se pokácely staré stromy, které byli nahrazeny novými. V parku
se vytvořily nové chodníky a byla položena nová dlažba. Celý park zahradníci
osázeli okrasnými rostlinami a byl doplněn o několik nových laviček. Celá
rekonstrukce se velice povedla. Z celkové ceny projektu 1,223 mil. Kč město
obdrželo dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR 978 tis. Kč
Doprava a spoje - Autobusové spojení z - do Janských Lázní je dle mého názoru
velmi dobré. Kdo se potřebuje dostat ze Svobody nad Úpou k Lesnímu Domu,
tak může využít spoj směřující do Vrchlabí, který jede ve všední dny každou
hodinu a o víkendu každé dvě. Jízdenka stojí pro dospělého 15,- Kč a pro dítě 7,Kč. Ten, kdo se potřebuje dostat do centra Janských Lázní, tak má více
možností. Může využít spoje z Prahy, Pece pod Sněžkou, Ledče nad Sázavou
nebo z Trutnova, které vedou přes Svobodu a konečnou zastávku mají právě na
Kolonádě. Každý se tak do našeho města může pohodlně dostat ve všední den
přibližně každých 40 minut a o víkendech dokonce každých 30 minut.
Z Janských Lázní se mohou cestující dostat například do Prahy, Trutnova,
Hradce Králové nebo Ledče nad Sázavou. Během zimních měsíců jsou pro
turisty i místní občany připraveny k přepravě oblíbené skibusy, které je dovezou
například do Černého Dolu, Pece pod Sněžkou, Horního Maršova nebo do
Svobody nad Úpou. V nich všichni cestují zcela zdarma. Po Janských Lázních je
možno se během zimy přepravovat Citybusem, který je zpoplatněn. Karta stojí
300Kč na celou zimní sezónu.

SKI RESORT
Lanová dráha se v letošní zimní sezóně naposledy rozjela 21. dubna, kdy se
v Janských Lázních naposledy lyžovalo.
V pátek 27.11. se začalo na Černé hoře poprvé lyžovat na sjezdovce Anděl.
Jezdilo se za zvýhodněné ceny. Celodenní skipas pro dospělého stál 350,-,
juniorský 250,- a dětský 150,-

Letošní rok si lyžaři mohou poprvé vyzkoušet novou šestimístnou sedačkovou
lanovku s bublinou proti nepříznivému počasí, která je vyveze na novou 1400
metrů dlouhou sjezdovku Hoffmanky. Slavnostní otevření se konalo 4. 12. Za
účasti lyžařského oddílu SK Janské Lázně.

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ s.p.
7. – 10. 1. proběhl 9. ročník lékařského Janskolázeňského symposia. Mezi
přednášejícími byli např. prof. Kolář, prof. Synková, prof. Poula, prof. Pohunka,
doc. Švestková.
14. února pořádaly SLL s.p. 1. Reprezentační lázeňský ples.
Během celého roku SLL s.p. pořádaly ve svých prostorách nespočet přednášek,
koncertů, poslechových večerů nebo výtvarných dílen.

POČASÍ
Poslední sníh v roce 2015 napadl v první půlce dubna a ještě 19.4. se teplota
držela kolem 0. Na jaře bylo počasí jako na houpačce, kdy ve všední dny
většinou svítilo sluníčko a o víkendu se skoro vždy ochladilo. Zato v létě se
musel každý poprat s notnou dávkou slunce. Tento rok nás totiž zasáhlo 46
tropických dní, kdy teplota vyšplhala výše než na 30 stupňů. Celé léto bylo až na
výjimky prakticky bez srážek a díky tomu se přemnožily vosy, které měly málo
potravy a tak poměrně agresivně útočily. Podzim se vydařil také teplý a
příjemný. Prvního sněhu jsme se dočkali 21. listopadu, kdy napadly 2 cm. Další,
již větší sněhová nadílka přišla o několik dní později. Napadlo celkem 30 cm,
ovšem i tento sníh za pár dní roztál. Do konce roku jsme se sněhových vloček
nedočkali.

