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1. UDÁLOSTI CHRONOLOGICKY
Leden
- novoroční pohádka Františka a Krápník, kterou zahrál divadelní „občaspolek“
Lázeňská 41
- tradiční novoroční divadelní představení Divadla Járy Cimrmana z Prahy
Žižkova – České nebe, vstupné bylo 450 Kč
- Reprezentační lyžařský ples k příležitosti 111. výročí založení oddílu
Únor
- 2. Reprezentační ples Státních léčebných lázní v Kolonádě
- 2. Dětský ples
Březen
- Velikonoční dělánky v Obchodní akademii Janské Lázně
Duben
- pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti
Květen
- oslava Dne dětí
Červen
- Zahájení lázeňské sezóny
- 21. ročník Mezinárodního turnaje ve stolním tenise tělesně postižených
- odpolední koncerty na Kolonádě
- Magický den sv. Jana
- závody v běhu do vrchu Janské Lázně – Černá hora
Červenec
- kreativní akce OdÁrtuKus
- promenádní koncerty
Září
- Krkonošská 70 MTB
- odpolední koncerty
Listopad
- Adventní trhy v Kolonádě
Prosinec
- Mikulášská besídka

1.

OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zasedání Rady města Janské Lázně – leden
Rada města schválila:

nařízení města Janské Lázně č. 1/2016, o vymezení oblastí města, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla dle předloženého návrhu

ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích,
vymezených Nařízením města Janské Lázně č. 1/2016
- příloha č.1

1 parkovací místo pro firmu KOS – reklamy a 1 parkovací místo pro pana
Tomáše Kopeckého na parkovišti mezi čp. 36 a čp. 52

umístění uzamykatelného sloupku v ulici Sportovní, ze strany od Lesního
domu

s bezplatným použitím znaku města Janské Lázně pro vědeckou publikaci Klíč
ke znakům měst České republiky za podmínky dodržení zásad k jeho užívání a zaslání
1 ks publikace městu Janské Lázně

Zasedání Rady města Janské Lázně – únor
Rada města schválila:

připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské
vlajky na budově městského úřadu dne 10. 3. 2016

aktualizaci ceníku za pronájem nebytových prostor v objektech města dle
předloženého návrhu
Rada města jmenovala:

Ing. Pavla Kouta za člena komise pro rozvoj města
Rada města souhlasila:

jako účastník územního řízení s umístěním stavby „ Janské Lázně knn p. p. č.
184/2 pro RO Height“ (za Grácií)

s poskytováním pečovatelské služby Oblastní charitou Trutnov občanovi města
za podmínky finanční spoluúčasti rodiny ve výši 30 – 50 %

Zasedání Rady města Janské Lázně – březen
Rada města schválila:

pronájem části pozemků p. p. č. 295/1, 350/1 a 293/2 v k. ú. Č. H. o výměře
celkem cca 112,5 m2 za účelem umístění a provozování stavby a realizace záměru
„Stezka korunami stromů Krkonoše“, za nájemné ve výši 1.497 Kč/rok společnosti
Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. IČ 044 48 618 na dobu určitou do 31. 10.
2035 s každoročním navýšením o míru inflace

uzavření smlouvy o výpůjčce vozidel Toyota Land Cruiser a Škoda 706
(cisterna) mezi městem Janské Lázně a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Janské
Lázně, p. s.

prodej sterilizátoru STERICELL 55 (výrobce BMT a. s.) s tiskárnou CITIZEN za
cenu 5.500,- Kč


pronájem nebytového prostoru v čp. 15 – Zdena za účelem provozování
prodejny potravin, drogistického zboží, ovoce a zeleniny vítězi výběrového řízení, tj.
Van Nam Ninh, IČ: 284 91 416 a uložila starostovi města připravit návrh nájemní
smlouvy ke schválení

vytvoření 2 pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací od 1.5. 2016

za zpracovatele změny č. 1 Územního plánu Janské Lázně Ing. arch. Vladimíra
Smilnického

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janské
Lázně, okres Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2015 a převedení nespotřebovaného
příspěvku na provoz ve výši 186.026, 39 Kč zpět na účet zřizovatele
Rada města souhlasila:

se vstupem do lázeňských parků k umožnění odběru vzorků půdy (ruční sonda
3 kg zeminy) v rámci projektu „METSPA Spolupráce VŠB – TUO a GIG Katovice na
výzkumu toxických kovů a organických látek v půdě“ s podmínkou uvedení pozemků
do původního stavu
Rada města stanovila:

poplatek za vyznačení místa vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP
či ZTP/P ve výši 1.000 Kč (pořizovací náklady), který žadatel uhradí před vydáním
povolení

Zasedání zastupitelstva města Janské Lázně – březen
Zastupitelstvo města schválilo:

zápis z 8. Zasedání zastupitelstva města včetně usnesení z tohoto zasedání bez
připomínek

pojmenování ulice od čp. 91 (Vysoká varta) k čp. 105 (penzion Merlin) ulicí
K Zámečku
Zastupitelstvo města souhlasilo:

s bezúplatným převodem pozemků p. p. č. 143 k. ú. Černá Hora v Krkonoších
p. p. č. 134/1 k. ú. Černá Hora v Krkonoších, vše zapsané na LV 10002, v územním
obvodu Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště
Trutnov, dle § 7 odst. 1 písm. a), b), c), a e) zákona č. 503/2012 Sb., „zákon o SPÚ“

Zasedání rady města Janské Lázně - duben
Rada města schválila:

dopravu seniorů do Trutnova do Kauflandu na nákup 1x měsíčně (poslední
úterý v měsíci) na 1,5h; dopravce p. Josef Kahoun (taxi 8 míst) za cenu 500,- Kč /
jízda (na zkoušku do 30. 6. 2016); organizaci zajistí předsedkyně komise pro
občanské záležitosti

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 15 – Zdena
za účelem provozování prodejny potravin, drogistického zboží, ovoce a zeleniny mezi
městem Janské Lázně a Van Nam Ninh, IČ : 284 91 416 dle předloženého návrhu
s doplněním o kauci



znění Soutěžních podmínek architektonické soutěže o návrh „MULTIFUNKČNÍ
OBJEKT – NÁMĚSTÍ SVOBODY JANSKÉ LÁZNĚ“ (bývalé veřejné záchodky), upravené
na ustanovující schůzi poroty dne 12. 4. 2016 a schválila podání žádosti na Českou
komoru architektů o „vydání regulérnosti“ soutěže

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 16POV01-0048/TR/INV na projekt „ Rekonstrukce sociálního zařízení a
světelného systému v budově MěÚ“

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 16POV02-0053/TR/NEINV na projekt „ Oprava místní komunikace Lázeňská
ulice Janské Lázně“

pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu dle předloženého návrhu
s účinností od 27. 4. 2016

výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Jednotný vizuální styl
města“ a uzavření smlouvy o dílo na uvedenou akci s vítězným uchazečem XANTIPA
AGENCY s. r. o., Kateřinská 482/26, 128 00 Praha, IČ: 259 47 940
Rada města souhlasila:

s členstvím pana Petra Hřebačky ve školské radě Obchodní akademie,
odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně za zřizovatele

s projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení k umístění stavby „
Rodinný dům na pozemku parc. Č. 164/10, k. ú. Černá Hora v Krkonoších“ dle
předložené dokumentace vypracované Ateliérem Albis s. r. o., III/16 (vila Hraběnka)

s PD pro sloučené územní a stavební řízení na stavbu „Stavební úpravy horní
stanice lanovky čp. 266 Janské Lázně, na st. P. č. 147, k. ú. Černá Hora v Krkonoších“,
vypracované ROSA - ARCHITEKT, č. zakázky 1300104, 10/15

s udělením licence pro dopravce Ing. Romana Koulu na linku 690 977 Pec pod
Sněžkou – Janské Lázně za podmínky využití přepravního prostředku splňujícího min.
„ EURO 5“ (TourBus)
Rada města rozhodla:

na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu „ Park u Sanssouci – Janské Lázně“ vybranému uchazeči, tj. KAVYL, spol. s. r.
o., Mohelno 563, IČ : 49975358

rozhodla na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu „ Staré dobré lázeňské stezky“ vybranému uchazeči, tj. GRAS SPOL
s. r. o., Úpská 340, Svoboda nad Úpou, IČ : 25993020
Rada města neschválila:

poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 Domovu důchodců Lampertice
s tím, že žadatel bude informován o možnosti podání žádosti na rok 2017
Rada města jmenovala:

paní Janu Pourovou za člena Školské rady při Základní škole Janské Lázně pro
další období
Rada města doplnila:

usnesení č. R 298/30/16 ze dne 16. 3. 2016 o následující postup: uvedený
výsledek hospodaření předělit do rezervního fondu; z rezervního fondu příděl do

investičního fondu ve stejné výši, tj. v částce 186 026, 39 Kč; dle § 28 odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb. nelze nařídit odvod HV přímo na účet zřizovatele (odvod provozních
prostředků); z investičního fondu převést odvod zřizovateli až do výše přídělu

Zasedání Rady města Janské Lázně – květen
Rada města schválila:

rozdělení nákladů spojených se zpracováním změny územního plánu č. 1 ve
výši 222.640 Kč mezi žadatele podle m2

poskytnutí příspěvku na rok 2016 Oblastní charitě Trutnov ve výši 18.747 Kč
na poskytování pečovatelské služby občanům města Janské Lázně s odkazem na
usnesení č, R 285/28/16 a uzavření veřejnoprávní smlouvy

ponechání prodejní ceny vaků na BRKO občanům ve výši 140 Kč za kus s tím,
že vyšší pořizovací cena bude dotována z rozpočtu města
Rada města souhlasila:

s tím, že město Janské Lázně akce: sáňkařská dráha na p. p. č. 288/1 v k. ú. Č.
H. a sportoviště za Lesňákem na p. p. č. 61/1, 60, 59/3 a 59/1 v k. ú. Č. H. zahrne do
změny územního plánu č. 1 za podmínky finanční spoluúčasti společnosti MEGA
PLUS s. r. o.

s umístěním stavby „ Přístavba šaten ČLA Trutnov, středisko Svoboda Nad
Úpou“, dle dokumentace vypracované Ing. Arch. Hanou Havrdovou, datum 05/2016

s vydáním licence pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro dopravce BusLine
a. s. na linku 540 955 Liberec – Jablonec n. N. – Tanvald – Vysoké n. J. – Jilemnice –
Vrchlabí – Trutnov

s umístěním vodoměrného zařízení (ultrazvukový snímač a vodočetná lať
pozemku města Janské Lázně p. p. č. 101/2 v k. ú. Janské Lázně (mostek u Plyšanky)
a s uzavřením smlouvy k umístění zařízení s městem Svoboda nad Úpou
Rada města rozhodla:

na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE LYŽAŘSKÁ ULICE Janské Lázně „ vybranému
uchazeči, tj. EUROVIA CS, a. s., IČ : 452 74 924

Zasedání Rady města Janské Lázně – červen
Rada města schválila:

odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor v čp. 85 uzavřené dne 1.
1. 2012 mezi městem Janské Lázně a společností C2C s. r. o. a uzavřít s ní dohodu o
ponechání v prostorách nábytek a vybavení do 30. 6. 2016 a vyklizení do tohoto
termínu (pokud budoucí nájemce neprojeví o nábytek zájem)

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti umístění a užívání
dešťové kanalizace na p. p. č. 293/2, 293/13 a 293/18 v k. ú. Č. H. v rozsahu dle GP č.
518-25/2016 mezi městem Janské Lázně a společností Vodovody a kanalizace
Trutnov a. s.

pronájem bytu 3+1 v čp. 81 – základní škola od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016

Rada města souhlasila:

s udělením licence na linku 350 501 Kamenice nad Lipou – Praha – Hradec
Králové – Pec pod Sněžkou pro dopravce H. F. TOUR s. r. o., IČO : 27452140, za
podmínky využití přepravního prostředku splňujícího min. „EURO 5“

s návrhem společnosti IMP Architekti, s. r. o. dodat kompletně zpracovanou
studii „Územní studie US2 Janské Lázně, plocha přestavby P3, VO Protěž“ do 30. 9.
2016 a uplatnění sankcí za nedodržení termínů dle uzavřené smlouvy a jejich
dodatků
Rada města rozhodla:

na základě doporučení hodnotící komise o přidělení zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce sociálního zařízení a světelného systému v budově MěÚ“
Rada města jmenovala:

na návrh tajemnice pana Jiřího Martinka do funkce vedoucího ekonomickosprávního odboru Městského úřadu Janské Lázně od 1. 9. 2016

Zasedání Rady města Janské Lázně – srpen
Rada města schválila:

přijetí dotace na „Školní hřiště ZŠ a MŠ Janské Lázně “ od Ministerstva pro
místní rozvoj na základě registrace akce č. 117D815004241 a uzavření smlouvy o dílo
se společností TR Antoš s. r. o.
Rada města souhlasila:

s projektovou dokumentací k územnímu řízení pro záměr „dopravní pás“,
včetně zajištění zázemí pro rekreační a sportovní činnost v lokalitě Formánek, Janské
Lázně“, vypracovanou Ing. Lubošem Kasperem, pod číslem zakázky 13/2016

s návrhem vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů
minerálních vod lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR po zapracování připomínek RNDr. D. Smutka
a RNDr. T. Vylity

s přípravou projektové dokumentace pro rekonstrukci části ulic Rekreační –
Lesní ve 2. Samostatných etapách. 1. Etapa rekonstrukce od náměstí k Sanssouci. 2.
Etapa od Sanssouci k odbočce k čp. 87 (Mervartovi)

s částkou 1.500,- za pronájem louky za Lesním domem p. p. č. 324/1 v k. ú.
Černá Hora v Krkonoších, k pastvě dobytka v období od 15. 4. do 30. 10. běžného
roku

s návrhem komise vyměnit pozemky Apartmánu Jestřáb s. r. o. s městem
Janské Lázně o výměře 133 m2 (Apartmány Jestřáb městu Janské Lázně) za 42 m2
(město J. L. Apartmánům Jestřáb) bez finanční kompenzace

s umístěním volebních plakátů na zábradlí autobusové zastávky Kolonáda, a
nesouhlasila s umístěním volebních plakátů v křižovatce „u břízy“

s dočasným vynětím ze zemědělského půdního fondu části pozemku p. p. č.
324/1 k. ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 212 m2 (140 m umístění dopravního
pásu, 72 m objekt zázemí pro poskytování služeb spojených s provozem dopravního

pásu), a to do 31. 3. 2040 a souhlasila s formou smlouvy o právu k provedení stavby,
ve které budou ujednány podmínky stavby

s dočasným vynětím ze zemědělského půdního fondu části pozemku p. p. č.
324/1 k. ú. Černá Hora v Krkonoších“ o výměře 141 m, a to do 31. 3. 2040 a
souhlasila s formou Smlouvy o právu k provedení stavby, ve které budou ujednány
podmínky stavby

s odstraněním stavby penzionu „Domov“, Černohorská ul. Čp. 54, Janské
Lázně, dle předložené dokumentace bouracích prací vypracované HPDK s. r. o. a
stanovila podmínky pro provádění demolice v následujícím rozsahu:
a) Časové omezení prací: všední dny 7:00 – 18:00, v sobotu 8:00 – 17:00, v neděli
úplný zákaz
b) Vyvážení sutě bude probíhat směrem k lanovce, nikoliv centrem města
c) Budou provedena opatření proti prašnosti při vlastních demoličních pracích
(kropení)
d) Budou provedena opatření i proti prašnosti obecně, následně po vlastní demolici
e) Budou průběžně čištěny veškeré komunikace v katastru města Janské Lázně
dotčené demolicí

Zasedání rady města Janské Lázně – září
Rada města schválila:

narovnání majetkových vztahů u pozemku st. P. č. 270/5 v k. ú. Janské Lázně
(pod budovou MěÚ) ve vlastnictví České republiky (právo hospodaření Česká pošta,
s. p.) jeho bezplatným převodem na město Janské Lázně

uzavření dohody o užívání části pozemku p. p. č. 278/1 v k. ú. Janské Lázně
k přístupu a občasnému příjezdu za účelem dopravy materiálu a zásobování
rekreačního objektu č. e. 252 (lokalita Zlatá vyhlídka)

zařazení paní Duškové do seznamu uchazečů o pozemek na stavbu rodinného
domu v Janských Lázních

uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Janské Lázně a správou
KRNAP, na základě které správa KRNAP přispěje na opravu mostku a přístupu ke
Starostovu pramenu
Rada města souhlasila:

s odkoupením části pozemku p. p. č. 182/5 v k.ú. Janské Lázně (Horní
promenáda) o výměře 43 m2 s tím, že maximální cena bude 1.000,- a pověřila
starostu jednat o ceně nižší

Zasedání zastupitelstva města – září
Zastupitelstvo města schválilo:

rozpočtové opatření č. 2/2016, kterým se zvyšují příjmy o 1.495.758,- a výdaje
o 1.925.715,
prodej pozemku p. p. č. 250/2 v katastrálním území Janské Lázně o výměře 16
2
m , druh pozemku ostatní plocha, odděleného z p. p. č. 250 v katastrálním území

Janské Lázně za cenu 1.040,- stanovenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů
na vypracování GPL, znaleckého posudku a vložení do KN Ing. Pavlu Koutovi

obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 2/2016 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
- příloha č.2

Zasedání Rady města Janské Lázně – říjen
Rada města schválila:

dodání textové části „Územní studii US2 Janské Lázně, plocha přestavby P3,
VO Protěž“ společností IMP architekti, s. r. o. do 20. 11. 2016

pronájem nebytového prostoru o výměře 185,75 m2 v 1. NP čp. 85 – Quisisana
za účelem provozování výdejny léků společnosti Královéhradecká lékárna, a. s., IČ:
27530981 za nájemné 3.000,-/měsíc a uložila starostovi města připravit nájemní
smlouvu

ukončení stávající nájemní smlouvy č. N 05/94 a uzavření smlouvy o pachtu na
pozemky p. p. č. 324/1 o výměře 24 561 m2 a 59/1 o výměře 11 862 m2 v k.ú. Černá
Hora v Krkonoších za cenu 2.407 Kč ročně

uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. N 9/97 ze dne 20. 10. 1997 mezi
městem Janské Lázně a Sportovním klubem Janské Lázně

uzavření dohody o splátkách k zaplacení dluhu za pronájem neb. Prostoru
v čp. 274 – Black Hill dle předloženého návrhu
Rada města vzala na vědomí:

výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské
Lázně, okres Trutnov za školní rok 2015/2016 a děkuje paní ředitelce za dobrou práci
Rada města souhlasila:

s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na linku
690 800 Horní Malá Úpa – Pec pod Sněžkou – Trutnov – Hradec Králové – Praha pro
dopravce H. F. TOUR s. r. o., IČ: 274 52 140

s udělením licence na linku 690 970 Janské Lázně – lanová dráha Černá hora
(CITYBUS, provoz 25. 12. 2016 – 19. 3. 2017) dopravci Ing. Romanu Koulovi pod
podmínkou, že bude používat autobusy, které budou splňovat emisní normu Euro 5

s úpravou reklamního zařízení provozovny Black Hill v čp. 274, a to
s umístěním pouze jediné reklamy s možností jejího prostorového vystoupení
z fasády s podmínkou předložení konečného návrhu ke schválení

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně říjen
Zastupitelstvo města schválilo:

odkoupení části pozemku p. p. č. 17/2 k.ú. Janské Lázně o výměře 847m2 za
cenu 300,-/m2 a zmocnilo starostu města k podpisu kupní smlouvy (záměr parkoviště
pod Quisisanou)

odkoupení části pozemku p. p. č. 182/1 k. ú. Janské Lázně o výměře 43 m2 za
cenu 1.000,-/m2 a zmocnilo starostu města k podpisu kupní smlouvy (u sochy
Krakonoše)


rozpočtové opatření č. 3/2016, kterým se zvyšují příjmy o 21.000 Kč a výdaje o
64.200 Kč

Zasedání Rady města Janské Lázně – listopad
Rada města schválila:

uzavřít pachtovní smlouvu mezi městem Janské Lázně a spolkem Krkonoše a
Podkrkonoší z. s., IČ: 228 49 882 na pozemek p. p. č. 105/4 v k. ú. J. L. o výměře
1 718 m2 za 8.590,- /rok na dobu 5 let (pod čp. 50 – Astrid)

1 parkovací místo pro osobní automobil na pozemku p. p. č. 192/1 v k. ú. J. L.
pro období od 01. 11. 2016 do 31. 3. 2017 zpoplatněné podle OZV č. 2/2016,
dopravní značení na náklady žadatele (pod čp. 64 – Mariánská výšina)

nařízení města Janské Lázně č. 3/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a
lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací, na kterých
se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a prováděcí
předpis k tomuto nařízení pro zimní sezónu 2016/2017

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Janské Lázně a společností
Královéhradecká lékárenská a. s., IČ: 275 30 981 na neb. Prostory v čp. 85 –
Quisisana k provozování výdejny léků

návrh loga č. 2 – vzhled Kolonády spojený s vedle sebe stojícími vodotrysky (4
oblouky) jako základ pro „Jednotný vizuální styl města Janské Lázně“

uzavřít dodatek č. 1 mezi městem Janské Lázně a společností GRAS SPOL s. r.
o. s termínem dokončení prací „Staré dobré lázeňské cesty“ do 31. 5. 2017

umístění dopravního značení zákaz vjezdu vozidlům nad 5 t do Lyžařské ulice a
zpoplatnění užití místních komunikací vozidly nad 5 t pro stavby a demolice dle
schválených pravidel
Rada města souhlasila:

s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro
dopravce OSNADO spol. s r. o. na linku 690 990 Harrachov – Rokytnice n. Jizerou –
Vrchlabí – Janské Lázně – Pec pod Sněžkou – Horní Malá Úpa pod podmínkou, že
bude používat autobusy, které budou splňovat emisní normu Euro 5

s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na linku
690 950 Janské Lázně – Černý důl pod podmínkou, že bude používat autobusy, které
budou splňovat emisní normu Euro 5

s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na linku
690 930 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně lanovka pod podmínkou, že bude
používat autobusy, které budou splňovat emisní normu Euro 5

s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro
dopravce P – transport s. r. o. na linku 690 344 Trutnov – Janské Lázně pod
podmínkou, že bude používat autobusy, které budou splňovat emisní normu Euro 5

s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro
dopravce SKI – BUSY s. r. o. na linku 690 290 Pec pod Sněžkou – Velká Úpa – Horní
Maršov – Svoboda nad Úpou – Janské Lázně pod podmínkou, že bude používat
autobusy, které budou splňovat emisní normu Euro 5


s návrhem geometrického plánu a zveřejnění záměru města vyměnit části
pozemku p. p. č. 174/1 v k. ú. Č. H. o výměře 114m2 a 1m2 ve vlastnictví Apartmány
Jestřáb s. r. o. za část pozemku p. p. č. 294 o výměře 48m2 a část pozemku p. p. č.
140 o výměře 14 m2 ve vlastnictví města Janské Lázně bez doplatku s věcným
břemenem příjezdu (za centrálním parkovištěm)
Rada města souhlasila:

s prováděním posypu v rámci zimní údržby ulice Lesní od Švýcarského dvora
k Duncanu ve stejném režimu jako v loňské zimní sezóně, tj. že úsek budou
technické služby sypat operativně v případě potřeby (náledí, ledovka…)

s udělením licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy pro
dopravce OSNADO spol. s r. o. na linku 690 150 Trutnov – Svoboda nad Úpou – Pec
pod Sněžkou
Rada města potvrdila:

pořadí v architektonické soutěži o návrh „Multifunkční objekt – náměstí
Svobody Janské Lázně“ (objekt bývalých WC na kolonádě) stanovené porotou a
schválila vyplacení finančních odměn zpracovatelům návrhů na 1. až 3. místě

Zasedání Rady města Janské Lázně – prosinec
Rada města schválila:

ukončení 1. etapy projektu „Vizuální styl města Janské Lázně“ v souladu
s uzavřenou smlouvou se společností Xantipa Agency s. r. o. a souhlasila
s pokračováním 2. etapy v roce 2017

dopravu seniorů do Trutnova do Kauflandu na nákup 1x měsíčně (poslední
úterý v měsíci) na 1,5 h, dopravce p. Josef Kahoun (za cenu 500,-/1 jízda)

navýšení počtu zaměstnanců odboru technických služeb Městského úřadu
Janské Lázně o jednoho zaměstnance od 01. 01. 2017 ze 4 na 5

postup k vyklizení nebytových prostor v čp. 85 a výzvu k doplacení
neuhrazeného nájmu ve výši 16.816,- a smluvní pokuty ve výši 97.000,- s tím, že 20.
12. 2016 dojde k vyklizení prostor na náklady společnosti C2C s. r. o. za asistence
městské policie, vybavení bude uskladněno v prostorách TS, účtováno skladné a vše
předáno právnímu zástupci k vymáhání

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – prosinec
Zastupitelstvo města schválilo:

prodej části pozemku p. p. č. 181/1 k. ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře
2
500m (nově označené jako p. p. č. 181/7 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších, druh
pozemku travní porost, dle GP č. 537-345/2016) za cenu 475,-/m2 s příslušenstvím
manželům Aleně a Jiřímu Váchalovým do SJM

rozpočtové opatření č. 4/2016, kterým se zvyšují příjmy o 3.549.186,39,- a
výdaje o 3.108.752,
rozpočet města na rok 2017 dle předloženého návrhu jako vyrovnaný s příjmy
ve výši 21.893.733 Kč a výdaji ve výši 21.893.733 Kč, přičemž závaznými ukazateli

rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtu, příspěvek příspěvkové organizaci bude
poskytnutý za podmínky vyúčtování

poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Janské Lázně na rok 2017
organizacím a spolkům:
- Sportovní klub Janské Lázně, z. s. – 10.000 Kč na účast v soutěži mužů ve
volejbale, 15.000 Kč na turnaj ve stolním tenisu, 6.500 Kč na úhradu pronájmu
tělocvičny ASPV, 250.000 Kč na provoz všech oddílů sportovců, 30.000 Kč na
pořádání závodu Krk. 70 MTB, 25.000 Kč na pořádání 40. ročníku lázeňského poháru,
483.683 Kč + inflace za rok 2016 – odhad 489.000 Kč na provoz sportovního klubu
(fotbalový oddíl)
- Centrum handicapovaných lyžařů, z. s. – 35.000 Kč
- Sportovní club Obchodní akademie Janské Lázně, z. s. – 20.000 Kč
- SK HS Janské Lázně, z. s. 20.000 Kč
- Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4.000 Kč
- Redakce sezónních novin Pavel Klimeš – Veselý výlet na vydání časopisu 28.000 Kč
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p. s. – 42.000 Kč
- Farní charita Dvůr Králové nad Labem – 1.000 Kč
- Oblastní charita Červený Kostelec – 4.000 Kč

výměnu části pozemku p. p. č. 140 o výměře 15m2 (nově označené jako p. p. č.
140/2, druh pozemku ostatní plocha) a část pozemku p. p. č. 294 o výměře 48m2
(nově označené jako p. p. č. 294/2, druh pozemku ostatní plocha), vše v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších zapsané na LV 10001, za část pozemku p. p. č. 174/1
o výměře 115 m2 (nově označené jako p. p. č. 174/3, druh pozemku travní porost) a
část pozemku p. p. č. 174/1 o výměře 1m2 (nově označené jako p. p. č. 174/4, druh
pozemku travní porost), vše v katastrálním území Černá Hora v Krkonoších zapsané
na LV 193 – Apartmány Jestřáb s. r. o. a uzavření věcného břemene práva vstupu a
vjezdu na pozemek, za úplatu ve výši 10.000,-, dle zákresu v předloženém
geometrickém plánu č. 525 – 32/2016 na pozemku p. p. č. 294/1 v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších o výměře 41 m2

7. – 8. 10. se konaly volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. V Janských
Lázních získala nejvíce hlasů strana TOP 09. Bylo jich 49 z 208 možných hlasů.

Akce realizované městem v roce 2016 (dotace):
- rekonstrukce sociálního zařízení a světelného systému v budově MěÚ.
- obnova sochy Krakonoše.
- školní hřiště ZŠ a MŠ Janské Lázně.
- oprava místní komunikace – Lyžařská ulice.
Likvidace komunálního odpadu:
- svoz z popelnice 110l, 120l (52 svozů za rok) 1.780 Kč

- svoz kontejnerů 1100l – cena na základě uzavřených smluv s jednotlivými žadateli
- svoz pytlů 120l – 66 Kč
- od dubna měli občané každé pondělí možnost svozu biologického odpadu
rostlinného původu – cena vaku byla 140 Kč
- svoz nebezpečného odpadu se koná 2x ročně ve vypsaných termínech
Zásahová činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov na
území města Janské Lázně:
- požár osobního automobilu
- odstranění stromu z vozovky
- odstranění větví z vozovky
- odstranění větví z vozovky
- dopravní nehoda 2 osobních automobilů
- náraz sanitního vozu do stromu
- náraz linkového autobusu do stromu
- požár stromu
- otevření bytu
- požár auta
- likvidace obtížného hmyzu
- požár stroje Reform
- pomoc osobě uvízlé na cestě mezi Vesnou a Zlatou vyhlídkou po poruše
invalidního vozíku
- požár dřeva
- likvidace bodavého hmyzu
- dohašení dohořívajících míst po pálení klestí
- doplnění vody do rezervoárů
- dohašení doutnající a prohořívající kupy listí
INFORMACE Z MATRIKY
K 31. 12. 2016 bylo k trvalému pobytu přihlášeno 722 občanů, z toho 368 mužů a 354
žen, průměrný věk byl 44,81 let.
Přistěhovalo se 15 občanů, narodily se 4 děti (děvčata), odstěhovalo se 23 občanů a
zemřelo 10 (4 muži a 6 žen).
V roce 2016 bylo v Janských Lázních uzavřeno 15 sňatků, z toho 3 na Černé hoře, 1
sňatek u čp. 156, 1 v čp 24, 4 v altánu na Horní promenádě, 5 v obřadní síni městského
úřadu a 1 církevní sňatek.
2.
VEŘEJNÝ ŽIVOT VE MĚSTĚ
V lednu se konala Tříkrálová sbírka. Díky Janě Honzíkové a koledníkům Johance a
Vojtovi Honzíkovým, Vlastíkovi Růžičkovi a Aničce Francové se tak dělo i na území
Janských Lázní. Letos se jim podařilo vybrat rekordní částku 11.255 Kč.
30. 4. se konalo již tradiční pálení čarodějnic. Nejprve se na kolonádě stavěla májka,
byly zde ohně a opékání buřtů, pro zájemce malování na obličej – pořadatelé byli SLL
Janské Lázně s. p. ve spolupráci s dobrovolnými hasiči a výtvarnou dílnou Bosorka.

Od 18 h se mohli zájemci přesunout na fotbalové hřiště, kde byl táborák s hudbou a
soutěž o nejhezčí čarodějnici. Akci na fotbalovém hřišti pořádal fotbalový oddíl ve
spolupráci s městem Janské Lázně.
Jako každý rok se v Janských Lázních konala oslava Dne dětí. Tento rok se tak dělo
v sobotu 28. 5. dopoledne, kdy byly na Horní promenádě pro děti připraveny
soutěže, hudba a různé atrakce. Po obědě bylo na kolonádě vystoupení švédského
dětského symfonického orchestru La BAMBA STRING. Od 15 h pořádali studenti
Obchodní akademie O. Havlové ve spolupráci s žáky ZŠ Janské Lázně a výtvarnou
dílnou Bosorka turnaj v minigolfu v areálu Relax.
V sobotu 4. 6. proběhlo velkolepé Zahájení lázeňské sezóny. K vidění byla například
přehlídka historických vozidel, motorek „řemenáčů“, ukázky dobového lázeňství a
městského života, výstava historických fotografií, rozmanitá hudební a taneční
vystoupení, řemeslné stánky a výtvarné dílničky pro děti, ukázky práce Horské
služby. Příznivci hudby si mohli užít vystoupení zpěvačky Dashy se skupinou Pajky
Pajk a koncert skupiny No Name. Pro návštěvníky byla zajištěna kyvadlová doprava
z Trutnova a parkování zdarma. Zahájení lázeňské sezóny bylo letos spojeno také
s 1010. výročím nalezení léčivého pramene.
Město opět pořádalo promenádní koncerty - v červenci a srpnu každou neděli ve 14
– 16 h. Během června a září, pokud to umožnilo počasí, se konaly také středeční,
venkovní odpolední koncerty, a to od 15 h. Promenádní koncerty jsou vždy bez
vstupného.
24. 6. proběhl na kolonádě magický Den sv. Jana. Je to den s tradicemi, kde jsou
tvořivé dílny pro děti, prodej bylinek, léčivých čajů, bylinných sirupů a mastí. V 15 h
vystoupil Pavel Novák ml. A v 18 h EVERGREEN DIXIELAND BAND.
Poslední červnový víkend hostilo město Janské Lázně 11. Mistrovství světa
sedmnáctiletých v běhu do vrchu. Významná světová akce se konala pod záštitou
hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France a ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy ČR Kateřiny Valachové. K mistrovství světa se přihlásilo celkem 121
závodníků z 16 zemí. Cenné 1. místo vybojovala česká závodnice Barbora Havlíčková,
která se věnuje zároveň běžeckému lyžování, když uběhla 2, 6 km dlouhou trať
s převýšením 290 m v čase 19:36. Závod chlapců na trati 4, 7 km s převýšením 570 m
ovládli na prvních třech místech závodníci Turecka, nejrychlejší z nich měl čas 26:19.
Soutěž družstev dívek vyhrály Polky před družstvy Turecka a Itálie, české družstvo se
umístilo jako 4. Na prvním a druhém místě soutěže družstev chlapců se umístili opět
závodníci Turecka před třetími Italy. Veřejný běh Janské Lázně – Černá hora,
zařazený do Českého poháru v běhu do vrchu odstartoval v 10:30 z náměstí
v Janských Lázních. 8,6 km dlouhá trasa závodu s převýšením 650 m vedla tradičně
k Hoffmanovým boudám a dále po silnici na Černou horu. Vítězem veřejného
závodu, kterého se zúčastnilo celkem 94 závodníků, se stal novopacký vytrvalec
František Vagenknecht s časem 40:57 min. a nejrychlejší ženou v cíli byla Dagmar
Rychnovská z Horní Branné s časem 47:46 min.
Kreativní akce OdÁrtuKus nabídla návštěvníkům výtvarný festival pod širým nebem,
propojující profesionální výtvarníky s kreativními nadšenci. K vyzkoušení byly
výtvarné a artistické dílny a k vidění žonglérské a divadelní vystoupení.

Jako každý rok pořádal lyžařský oddíl cyklistický závod Krkonošská 70 MTB.
Startovné bylo 900 Kč za tříčlenné týmy a 700 Kč za 2-členné týmy. Startovné pro
děti bylo 100 Kč.
Na prvních příčkách se umístily tyto týmy :
40 km Women – Bikové kopretinky – Lucie Hrnčířová, Monika Klapková, Žaneta
Ryšavá, čas 03:01:08
40 km Masters – Štvači – Radek Čipera, Roman Vašíček, David Štangler – 02:16:13
40 km firmy – Bike point Roudnice n/L – Stanislav Kozák, Pavel Horáček, Zdeněk
Krob – 02:20:21
40 km páry – Velosport Valenta Scott Team Mix – Jiří Suchánek, Anna Kolářová
02:27:54
70 km mix – KAH a Kellys Bikeranch Team – Lucie Hamanová, Michal Vlášek, Jan
Martin – 03:04:00
70 km man – Ka Shi Bu Racing – Michal Kaněra, Jakub Šilar, Michal Bubílek –
02:31:14
Součástí hlavního závodu je K7MTB určená pro děti, které v roce 2016 startovaly
v těchto kategoriích: Baby- děti do 6- ti let, trať dlouhá 200m, děti 6 – 8 let, trať
dlouhá 2 km, děti 9 – 14 let, trať dlouhá 6 km.
28. 9. se mohly na Kulinářském dni místní restaurace prezentovat v nejlepším světle
se svými stánky s občerstvením, farmářskými produkty nebo krajovými specialitami.
Hvězdou celého dne byl italský zpěvák, producent a odborník na italské speciality
Andrea Andrei. V rámci vystoupení zazpíval a uvařil italskou krajovou specialitu. Na
venkovním pódiu vystoupil JH Big Band z Hradce Králové pod vedením Jiřího Hasala.
25. 11. – 27. 11. pořádaly státní lázně Adventní trhy. Děti i dospělí si zde mohli
koupit řemeslné výrobky, adventní věnce, keramiku, mýdla, bylinkové čaje, šperky
z korálků nebo si vlastnoručně vyrobit nějaký dárek.
4. 12. byl slavnostně rozsvícen vánoční strom, který nově stál před Kolonádou.
Strom byl pokácen na Světlé hoře. K vidění byl také živý Betlém.
KULTURA V ČÍSLECH:
Filmová představení:
- celkem 158 (o 5 více než v roce 2015), počet diváků 4.120 (o 1.344 více než v roce
2015)
- celkové tržby za filmová představení dosáhly částky 419.900 Kč (o 155.735 Kč více
než v roce 2015) přičemž průměrná výše vstupného byla 101 Kč (jen o 3 Kč více než v
roce 2015)
Největší návštěvnost na filmy:
Padesátka – 2 projekce 131+151 diváků
(česká komedie)
Anděl Páně 2
181
(česká pohádka)
Lída Baarová
149
(český životopisný film)
Hledá se Dory
148
(americká animovaná pohádka)
Řachanda
107
(česká pohádka)
Divadelní představení:
Celkem 5x, z toho pro děti MŠ 2x

Největší návštěvnost – tradičně Divadlo J. Cimrmana: 335 diváků
Hudební produkce:
Celkem 17x, z toho:
9x promenádní koncert, 2x hudba na ples, 3x doprovodný koncert k akci (výtvarná
akce, čarodějnice, závody…), 1x taneční vystoupení africké skupiny na náměstí, 1x
adventní koncert, + spolupořadatelsví koncertů při Zahájení lázeňské sezóny
Cestopisná přednáška – 1x

3.

DOPRAVA, SPOJE, VÝSTAVBA

Doprava a spoje
Autobusové spojení z a 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 300 Kč na celou zimní
sezónu.
Výstavba
Společnost KAVYL spol. s r. o. vyhrála výběrové řízení na úpravu parku u Sanssouci.
Park byl obohacen o dřeviny, trvalky a traviny a byl vybudován nový zpevněný
chodník a lavičky. Dále je zde do záhonu usazena socha zbrojnoše Jana rytíře
Albrechta z Trautenberku a odhalen hraniční kámen – mezník, který nese letopočet
1752, který určoval hranice tehdejšího panství.
Městu Janské Lázně se podařilo získat dotaci na obnovu jednoho ze symbolů našeho
města - sochy Krakonoše. K této příležitosti pořádalo město ve spolupráci
s výtvarnou dílnou Bosorka, ZŠ a MŠ a OA akci s názvem „Kam se přestěhoval
Krakonoš“. Děti z místní školy připravily výstavku vlastnoručních keramických
výrobků a uspořádaly pro účastníky zábavnou hru. Děti z mateřské školky vytvořily
společně velký obraz Krakonoše z přírodnin. Žáci OA JL pak zahájili program
majestátním příchodem dvou tradičních postav v kostýmech - Krakonoše a Ančete,
se kterými se všichni nadšeně fotografovali. Starosta města Ing. Jiří Hradecký
seznámil přítomné s původem a historií kamenného Krakonoše, vysvětlil všechny

důvody, které vedly k přemístění sochy, a podrobně informoval o celém projektu, na
nějž se městu podařilo získat dotaci.
Na jaře letošního roku se v Janských Lázních začal realizovat projekt Staré dobré
lázeňské cesty, na který se městu podařilo získat dotaci ze Státního fondu pro
životní prostředí. V neděli 16. října se konala komentovaná prohlídka po těchto
cestách. Poté následovala diskuse v restauraci Relax.

4.

ZDRAVOTNICTVÍ

MUDr. Pavel Petrů – praktický lékař pro dospělé
Ordinační hodiny Janské Lázně:
Pondělí

8:00 - 11:00 (krev od 7:00)

Úterý

12:00 - 15:00

Středa

13:00 - 18:00

Pátek

8:00 - 12:00 (krev od 7:00)

MUDr. Jana Danielová – zubní lékař
Ordinační hodiny:
Pondělí

8:00 - 15:00

Úterý

11:00 - 18:00

Středa

7:30 - 14:30

Čtvrtek

11:00 - 18:00

Pátek

7:30 - 14:30

Medical centrum
Černohorská 332, Janské Lázně
Chirurgie - RTG
Pondělí - neděle 9:00 - 20:00
5.

ODDÍLY SPORTOVNÍHO KLUBU JANSKÉ LÁZNĚ

Fotbalový oddíl
Týmy mladší přípravky a mladších žáků zahájil zimní přípravu 12. 1. Tréninky měly
děti 2x týdně. V úterý ve sportovní hale ve Svobodě nad Úpou a v pátek v tělocvičně
v Obchodní akademii. Účast na trénincích byla velice vysoká i přes to, že většina dětí
chodí zároveň do lyžařského oddílu. Mladší přípravka sehrála během zimy 3 halové

turnaje. Na turnaji v České Skalici skončili kluci na 6 místě a v Nové Pace na 4 místě.
V březnu čekal na malé přípravkáře poslední turnaj, který pořádal fotbalový oddíl SK
Janské Lázně ve sportovní hale ve Svobodě nad Úpou. I přes náročnou organizaci se
celý turnaj velice vydařil a všechny týmy odjížděly spokojené. Tým Janských Lázní se
umístil na 2. příčce, když ve finálovém souboji podlehl velice dobře hrajícímu týmu
z Žacléře. Od dubna se začalo trénovat 3x týdně venku a dětem začaly mistrovské
zápasy. Během dubna se k týmu připojil další trenér Vojtěch Sameš. Mladší žáci
(2003 a mladší) skončili na 8. místě a nejvíce gólů nastřílel Vojtěch Frič. Celkem se do
branky soupeřů trefil 11x. Tým mladší přípravky (2007 a mladší) skončil ve své
kategorii na celkovém 4. místě a nejvíce gólů ve všech zápasech nastřílel Jan
Hradecký ml., který na konci sezóny přestoupil do MFK Trutnov. Dohromady jich
bylo 116.
K týmu mužů přišel na jaře nový trenér Aleš Havlík, který dle mého názoru celý tým
pozvedl. Na tréninky chodilo mnohem více hráčů, než za předchozího trenéra
Jaroslava Dvořáka. Na konci sezóny se A – tým umístil na 12. místě. Díky tomu, že
žádný z týmů z finálové skupiny III. Třídy neměl o případný postup do okresního
přeboru zájem, tak fotbalisté Janských Lázní nemuseli hrát baráž. Nejvíce branek dal
Michal Dvořák, který překonal brankáře 6x.
Nejvyšší vítězství doma: SK Janské Lázně – TJ FC Lánov 5:1
Nejvyšší vítězství venku: TJ Baník Rtyně – SK Janské Lázně 1:3
Nejvyšší prohra doma: SK Janské Lázně – FK Strážné 2:4
Nejvyšší prohra venku FK Mostek – SK Janské Lázně 9:0
Nejvíce diváků ze všech domácích utkání přišlo na zápas s Mladými Buky. Celkem jich
dorazilo 120.
Soupisky: Muži: Bernasinskí David, Borkovec Karel, Demuth Patrik, Doležal Petr,
Dvořák Michal, Dvořák Miloš ml., Dvořák Miloš st., Dewat Otto, Havlíček Pavel,
Hradecký Jan, Hromádko Radovan, Janíček Michal, Koblížek Roman, Kult Jiří ml.
Mihalík Jaroslav, Pavliš Filip, Říha František, Sameš Vojtěch, Sapár Martin, Sapár
Michal, Stránský Jan, Šaral Antonín, trenér – Aleš Havlík
Mladší žáci: Frič Vojtěch, Veselý Jáchym, Hlaváček Jakub, Hlaváček Petr, Hlaváček
Štěpán, Červeňák Patrik, Frkous Matěj, Frkous Michael, Růžička Vlastimil, trenéři –
Boleslavská Tereza, Sameš Vojtěch, asistenti – Kraus Tomáš, Pour Richard, vedoucí –
Frič Martin
Mladší přípravka: Kraus Jakub, Čožík Marek, Krudenc Jiří, Šustr Marek, Podojil
Robert, Růžička Matyáš, Pour Jan, Boleslavský Jakub, Boleslavský Tomáš, Tuček
Šimon, Hradecký Jan, Kalivoda Štěpán, Červeňák Nikolas, trenéři – Boleslavská
Tereza, Sameš Vojtěch, asistenti – Pour Richard, Kraus Tomáš, vedoucí Hradecký Jan
st.
Lyžařský oddíl
V zimě se v kategorii staršího žactva dařilo Viktorii Vydrové a Anetě Fleischerové.
Svými úspěchy v českých závodech se jim podařilo nominovat i na ty mezinárodní.
V prvním mezinárodním FIS závodu se Aneta Fleischerová umístila ve slalomu na 9.

místě a Viktorie Vydrová v obřím slalomu na 5. místě (1. z ČR). Dalšími závody
v zahraničí byly slalomy ve Slovinsku a Chorvatsku a také v Itálii. Díky svým
vynikajícím úspěchům se rodačkám ze Svobody nad Úpou podařilo nominovat do
reprezentačního výběru ČR juniorů. Sezónu děvčata zakončila soustředěním
v Kanadě, kde pod vedením trenéra reprezentace ČR trénovala s kanadskými
závodníky. Soustředění zakončila mezinárodním závodem ve Whistleru v USA.
V kategorii přípravka se podařilo Janu Kolbovi získat 2. místo na závodě Kids Trophy
v Rakousku.
Během celého roku pořádá lyžařský oddíl pro děti všech věkových kategorií několik
soustředění. V roce 2016 se konala tato:
Jarní soustředění pro všechny kategorie se zaměřením na rafty, lezení po skalách a
kola. Letní kondiční soustředění Homole u Jičína pro přípravku a předžactvo. Letní
soustředění v teplických skalách. Letní kondiční soustředění se zaměřením na
windsurfing, Pálava – Vodní mlýny.
Děti z oddílu (závodící) mají možnost se účastnit výjezdů na ledovce. Na podzim roku
2016 se konala tato: Hintertux (říjen, listopad) a Kaunertal (listopad).
2. října se konal 12. Ročník v přespolním běhu na Muchomůrku. V kategorii
předškolních dětí se na trati dlouhé 500m na prvních třech příčkách umístily: 1.
Viktor Čámský, 2. Sofie Richtrová, 3. Vincent Hrnčíř, mezi dětmi 6 – 8 let 1. Jan Kolb,
2. Marie Turečková, 3. David Kalyn, 9 – 10 let – Tibor Tschoche, 2. Tadeáš Kašpar, 3.
Josef Bejdák, 11 – 12 let – Ondřej Tureček, Kája Černá, Daniela Čekaňáková.
Oddíl stolního tenisu
Na druhý víkend v červnu (10. – 12. 6.) se sešli již po jednadvacáté tělesně postižení
stolní tenisté ve sportovní hale hotelu Omnia v Janských Lázních k 21. ročníku
mezinárodního turnaje „O putovní pohár města Janské Lázně“. Celkem se na tomto
turnaji prezentovalo 20 družstev s 68 hráči a hráčkami z pěti zemí (Polska, Německa,
Slovenska, Maďarska a České republiky). Slavnostní zahájení se zúčastnil zástupce
města Janské Lázně Ing. Pavel Kout – 2. místostarosta města (SNK), zástupci
sponzorů a předsedkyně Českého svazu tělesně postižených sportovců Mgr. Radka
Kučírková. Při této příležitosti byla předána paní Radce Kučírkové cena Fair-play,
kterou každoročně uděluje ředitelství tohoto turnaje, za příkladný postoj k zachování
jednoty tělesně postižených sportovců. K této ceně jí byl předán poukaz pro dvě
osoby k víkendovému pobytu ve Státních lázních, kterou věnovalo ředitelství SLL.
Během tohoto slavnostního zahájení předal zástupce všech zúčastněných hráčů Ing.
Luboš Jančura cenu INTERNATIONAL GRAND PRIX FAIR PLAY – TABLE TENNIS
zakládajícímu a řediteli všech 21. ročníků turnaje „O putovní pohár města Janské
Lázně“ panu Petru Burešovi. Vyřazovacími zápasy se do finále o vítěze turnaje
dostala družstva TJ Jičín a TJ Labe Kolín. Finálový boj skončil pro Jičín poměrem 4-2.
O třetí a čtvrté místo si zahráli zahraniční účastníci SON Boleslawiec a ŠKST TPŠ
Ružomberok. Polské družstvo zvítězilo 4-1 a dosáhlo nejlepšího umístění ve své
několikaleté účasti. 5. místo obsadil domácí SK Janské Lázně, 6. místo Start Wroclaw,
7. místo další zahraniční účastník SV Hoffeld Stuttgart a finálovou osmičku uzavřeli
hráči ZSR Start Zelióna Gora. Malé finále o deváté místo obsadilo Budapešťské

družstvo SC Halassi Oliver Club, které v boji porazilo družstvo TJ ZPS Čechie Hradec
Králové 4-3. Před slavnostním vyhlášením konečných výsledků 21. Ročníku „Pohár
města Janské Lázně“, byl předán ještě jeden diplom Fair-play vedoucímu družstva ŠK
STZOP Valalik panu Emilu Maurerovi za propagaci stolního tenisu tělesně
postižených osob a přátelství mezi českými a slovenskými družstvy.
Mimo těchto oddílů jsou v Janských Lázních také volejbalový oddíl, ASPV a nově také
horolezecký oddíl.

6.

KLUB DŮCHODCŮ

Klub důchodců pořádá během roku několik akcí pro místní důchodce. Seznam akcí
konaných v roce 2016:
- dne 17. května - Častolovice prohlídka zámku Častolovice s průvodcem, Rychnov
nad Kněžnou - muzeum hraček s výkladem, Dobruška pivovar s výkladem, Skalka
Sedloňov s výkladem
- 13. září - zámek Kačina – prohlídka s průvodcem, Sedlec – prohlídka Kostnice s
průvodcem, Kutná Hora – prohlídka Chrámu Svaté Barbory, Poděbrady – plavba
parníkem po Labi
- 29. listopadu - prohlídka pískovcového Braunova Betlému u Kuksu, adventní
prohlídka zámku Hrádek u Nechanic s průvodcem, Všestary prohlídka Archeoparku
s průvodcem
- 14. 12. tradiční vánoční posezení v klubovně důchodců v objektu čp. 15 Zdena pro
důchodce z Janských Lázní. Pozváni byli zástupci města a děti z mateřské školy se
svým programem

7.

ŠKOLSTVÍ

Základní škola
Ve čtvrtek 4. 2. navštívila Janskolázeňskou malotřídní školu lektorka Milena Johnová
ze Zdravé 5. Děti se nejprve dozvěděly důležité informace o potravinách a postupně
se pokusily rozdělit je na zdravé a nezdravé. Paní lektorka děti také seznámila se
správným složením výživového talíře a děti se pokusily „jako“ zdravě nakoupit
potraviny na svačinu. Odměnou za jejich práci pak byla zdravá obrázková hostina.
V pondělí 4. dubna navštívily ZŠ studentky Vyšší odborné školy zdravotnické
v Trutnově. Pod vedením jansko-lázeňské rodačky Lenky Hanyšové se děti seznámily
se základy První pomoci. Děti se nejprve dozvěděly, co by měla obsahovat správně
vybavená lékárnička. Vyzkoušely si také základní obvazové techniky. Nejzajímavější
pro děti bylo vyzkoušet si na modelu masáž srdce.

22. 4. děti oslavily Den Země společným úklidem. Vydaly se lesíkem nad školou,
minuly stanici Horské služby, uklidily v horním lesíku nad Protěží a prošly Lyžařskou
ulicí až k fotbalovému hřišti.
Ve čtvrtek 26. 5. shlédli žáci představení o Karlu IV. Divadlo bylo přichystáno
v tělocvičně ZŠ ve Svobodě nad Úpou. Po představení se posilnili svačinami a vydali
se přes Muchomůrku zpátky do školy.
Ve středu 1. 6. měly děti ve škole akci Ovocný den. Hrály různé hry a hádaly ovoce.
Nejdříve pomocí hmatu, pak pomocí čichu. Každá skupinka dostala podnos
s ovocem, které nakrájela a připravila ke konzumaci.
V roce 2016 byly pokáceny břízy mezi dolní a horní budovou a tak se žáci 5. třídy
rozhodli zasadit místo nich ovocné stromy (slivoň domácí a dvě jabloně). 31. 5. začali
o velké přestávce kopat jámy na zasazení stromků, které byly ráno dovezeny. Druhý
den, na DEN DĚTÍ jámy dokopali, prolili vodou, zasadili stromky a vše zalili.
2. 6. šli žáci na Modrokamennou boudu, kde měli sportovní den. Mohli si vyzkoušet
např. hod kriketovým míčkem, skok do dálky nebo uběhnout 50 m na čas.
Mateřská škola
Díky lyžařské škole K+K, paní Kočí a společnosti Mega plus se děti učily lyžovat pod
dohledem lyžařských instruktorů. Lyžařského výcviku se zúčastnilo celkem 12 dětí
starších 4 let. Ve dnech 9. – 12. 5. se konal zápis do MŠ. Začátkem prosince navštívil
děti Mikuláš s plným košem dárků a poté se společně s žáky ZŠ vydaly do ZOO Dvůr
Králové ozdobit zvířátkům stromeček. Na závěr roku děti ve školce navštívil Ježíšek.
Obchodní akademie Olgy Havlové Janské Lázně
- 12. 2. návštěva prezidentské kanceláře
- 13. 2. středisko volného času při Obchodní akademii Olgy Havlové ve spolupráci se
Státními léčebnými lázněmi, s. p. a městem Janské Lázně pořádalo Dětský ples.
Vstupné bylo 50,- 8. 3. exkurze MVE Hučák, Hradec Králové
- 19. 3. pořádala OA Velikonoční dělánky. Ti, kteří dorazili na akci plnou tvoření, si
mohli vyzkoušet pletení pomlázek, vyrobit velikonoční dekorace, nebo ozdobit
vajíčka. V odpoledních hodinách se hrálo divadlo pro děti „Tři čuníci na výletě“.
- 23. 4. výlet do Antonínova údolí
- 8. – 15. 5. veletrh fiktivních firem - Rumunsko
- 18. 5. zahráli studenti pro děti ZŠ a MŠ divadelní představení „Tři čuníci na
výletě“. Na přelomu května a června se vydali žáci 2.OAb na dvoudenní exkurzi do
KRNAPu
- v červnu navštívili někteří žáci muzeum Škoda v Mladé Boleslavi a někteří jeli na
exkurzi do Prahy
- 6. 6. byla slavnostně otevřena nová posilovna
V pondělí 3. října 2016 se v aule Obchodní akademie Olgy Havlové konalo slavnostní
přivítání studentky třetího ročníku obchodní akademie Šárky Musilové, která se
vrátila z brazilského Ria, kde získala bronzovou medaili.

Na počátku školního roku 2016 - 2017 proběhly v brazilském Rio de Janeiro letní
paralympijské hry, kterých se zúčastnila i jedna studentka OAJL a další tři absolventi
této školy. A tato účast byla více jak úspěšná. Kromě Šárky Musilové, která
vybojovala bronzovou medaili v týmové soutěži lukostřelců, přivezl další cenné kovy
také absolvent OAJL David Drahoninský. Ten v individuální soutěži získal stříbrnou
medaili a byl právě spoluhráčem Šárky v týmové soutěži lukostřelců. Oba zmiňovaní
sportovci začali svou lukostřeleckou kariéru právě v Janských Lázních. Šárka trénuje
teprve dva roky a tento sport ji doslova uchvátil. Pod vedením trenérů Daniela
Fridricha, který ji připravuje v Janských Lázních, a reprezentačního trenéra Vladimíra
Brady.

8.

KRNAP

- Krkonošský národní park má od nového roku nový Návštěvní řád
- Krkonoše navštívila velvyslankyně Norského království paní Siri Ellen Sletnerová.
Důvodem její návštěvy byla skutečnost, že Správa KRNAP úspěšně čerpá finanční
podporu svých projektů z tzv. norských fondů a paní velvyslankyně se chtěla
seznámit s jejich obsahem
- škoda Auto vysadila v KRNAP další sazenice stromků, již jich je přes 100.000
- od 20. 7. do 15. 10. byl omezen vstup do některých oblastí v KRNAPu, hlavním
důvodem tohoto opatření je zamezit devastaci krkonošské přírody v souvislosti
s masivním sběrem borůvek
- v úterý 26. 7. zemřel pan Miroslav Klapka – 1. ředitel Správy KRNAP
- v srpnu našla při houbaření na Janské hoře Jana Tláskalová ze Svobody nad Úpou
veliký kruh tvořený penízovkami
- náměstkem ředitele – vedoucím odboru péče o národní park se od 1. října stal
Ing. Václav Jansa, nahradil dosavadního náměstka Ing. Otakara Schwarze, který ke
konci roku odešel do penze
- před Vánoci se prodalo 180 vánočních stromků (smrčků) certifikovaných FSC

9.

SKI RESORT

V sobotu 12. listopadu se poprvé v letošní sezóně lyžovalo na horní části sjezdovky
Anděl.
ceník letního skipasu
denní
7-denní
Dospělý
450
580
Junior
380
490
Dítě
270
350

ceník zimního skipasu
denní
Dospělý
750
Junior
640
Dítě
530
Dítě – do 11, junior od 12 do 17 let.

10.

7-denní
3810
3240
2670

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ JANSKÉ LÁZNĚ, s.p.

V roce 2016 byl zrekonstruován ubytovací komplex Terra. Kapacita hotelu se snížila
ze 70 na 57 lůžek a celá rekonstrukce stála 29 milionů korun. Celou částku lázně
zaplatily z vlastních zdrojů.
Lázně pořídily nové vybavení díky grantu z Norských fondů. Nově bude lékařům
v léčbě pomáhat robotická ruka, mechanický závěsný systém vybavený sadou
různých lan a popruhů, vakuový přístroj Extremiter a supermoderní polohovací stůl.
Pořízení nových přístrojů lázně vyšlo na 7,5 milionů korun, čtyři pětiny částky pokryla
dotace.
V prosinci byl odvolán ředitel Rudolf Bubla.
V průběhu roku pořádají SLL spoustu akcí, tanečních večerů, přednášek a velikonoční
a vánoční trhy, které jsou přístupné i široké veřejnosti.

11.

POČASÍ

24. 4. se střídalo slunečné počasí se sněžením. Sníh ihned tál. V půlce května byla
teplota kolem 5°C. Začátkem října se rtuť teploměru vyšplhala ještě nad 20°C, poté
teploty už klesaly. Prvního sněhu jsme se tentokrát dočkali v listopadu.

