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1. UDÁLOSTI CHRONOLOGICKY
Leden





volba prezidenta republiky
Tříkrálová sbírka
Dětský ples
tradiční novoroční divadelní představení Divadla Járy Cimrmana – hra
Švestka

Únor
 oslavy historického mistrovství světa FIS v lyžování v Janských Lázních
 Lyžařský ples
Březen
 velikonoční Dělánky
Duben
 pálení čarodějnic
Květen
 Oslava dne dětí

Červen
 Zahájení lázeňské sezony
 Magický den Sv. Jana
Červenec
 zahájení Promenádních koncertů
Srpen
 běh do vrchu Janské Lázně – Černá hora
 vystoupení umělců ze Zimbabwe
 Den s Krakonošem
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Září
 Krkonošská 70 MTB
 90. narozeniny lanovky na Černou horu
 Kulinářský den
Říjen
 volby do zastupitelstva
Listopad
 otevření stálé expozice lázeňství
 Den vína
 Adventní trhy v kolonádě
Prosinec
 Divadlo S. N. Ú. – Poslední kulich
 Adventní koncert skupiny Neřež
 rozsvícení vánočního stromu a živý betlém

4

2. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI

Zasedání rady města – leden
Rada města schválila:
 návrh na nové vítací tabule při vjezdech do města a jejich výrobu
 prodej stroje Antonio Carraro TTR 4400 za cenu 84. 600 Kč
 finanční příspěvek od společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše s. r.
o. ve výši 49. 000 Kč na činnost Městské policie Trutnov
 připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ vyvěšením
tibetské vlajky na budově městského úřadu
 pronájem bytu 2+1 v čp. 15 – Zdena ve 3. NP
 pronájem bytu 1+1 v čp. 15 – Zdena ve 3. NP
 pronájem bytu 1+1 v čp. 15 – Zdena ve 4 NP
 odepsání pohledávky ve výši 2. 180 Kč č. fa 31550038 a 31550266
 rozpočtové opatření č. 5/2017, kterým se příjmy zvyšují o 15. 000 Kč
 umístění dvou reklamních cedulí o rozměrech 100 x 70 cm na sloupech
veřejného osvětlení
Rada města souhlasila:
 s projektovou dokumentací k umístění stavby „Stavební úpravy čp. 87, ul.
Lesní Janské Lázně
 se záborem veřejného prostranství na p. p. č. 82/3 v k. ú. J. L. do konce
března 2018 pro odstavnou plochu osobního vozidla (ulice Lesní)

Zasedání Rady města Janské Lázně – únor
Rada města schválila:
 pronájem části pozemku p. p. č. 157/8 v k. ú. Č. H. o výměře cca 207 m2
za 5 Kč/m2/rok na dobu neurčitou (u Krkonošských bytů
 uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v čp. 85 –
Quisisana v 2. NP za účelem provozování zubní ordinace na dobu
neurčitou za nájemné 1 Kč/měsíčně
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 pronájem nebytových prostor v čp. 85 – Quisisana o výměře 15 m2 v 1.
NP na dobu neurčitou za měsíční nájemné ve výši 1. 800 Kč + služby za
účelem provozování prodejny suvenýrů, dárkových předmětů a
regionálních produktů, doplněné o poskytování informačních služeb
 nový billboard u břízy dle návrhu č. 2 společný pro lázně a město
 odpisový plán na rok 2018 na elektrický sporák pro školní jídelnu
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně,
okres Trutnov
 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Janské Lázně, okres Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2017 a převedení
nespotřebovaného příspěvku na provoz ve výši 3. 130, 82 Kč zpět na účet
zřizovatele, a to převedením do rezervního fondu příspěvkové
organizace, z rezervního fondu do investičního fondu a poté na účet
zřizovatele
 pronájem pozemku p. p. č. 24/7 v k. ú. Janské Lázně o výměře 150 m2 do
31. 03. 2018 za částku 1. 875 Kč
 prodej Malotraktoru MT – 08 za cenu 90. 000 Kč
 prodej štěpkovače Bystroň Pyrana za cenu 7. 050 Kč
 prodej sněhové frézy Trejon 120/150 za cenu 15. 500 Kč
Rada města souhlasila:
 s udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní
dopravy pro dopravce DAILY BUS s. r. o. na linku 350730 Kamenice nad
Lipou – Praha – Hradec Králové – Pec pod Sněžkou – Horní Malá Úpa,
Pomezní Boudy

Zasedání Rady města Janské Lázně – březen
Rada města schválila:
 uzavření smlouvy na dlouhodobý pronájem osobního vozidla 4x4 se
společností Autostyl, a. s. na základě poptávkového řízení
 rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se zvyšují příjmy o 265. 149, 50 a
výdaje o 55. 000 Kč
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 na základě žádosti nájemce SPA hotel Vyhlídka s. r. o. ukončení nájemní
smlouvy č. N 03/17 výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou
 přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava komunikací města
Janské Lázně“ společnosti STREET s. r. o., IČ: 24663310 za cenu ve výši
250. 000 Kč s DPH
Rada města souhlasí:
 s místním akčním plánem Trutnovsko
 s vjezdem vozidel akce Studenecká míle dne 26. 05. 2018 do centra
města Janské Lázně

Zasedání rady města Janské Lázně – duben
Rada města schválila:
 přidělení veřejné zakázky „Regulační plán Janské Lázně – Protěž“ bez
výběrového řízení mimo režim směrnice č. 1/2017 společnosti TENET,
spol. s. r. o. architektonický ateliér, IČ: 63220385 za 287. 496 Kč včetně
DPH
 na základě ustanovení Článku V., bodů 5. 2. A 5. 3. Smlouvy ze dne 19.
10. 2016 o zemědělském pachtu výpověď smlouvy, jejímž předmětem je
propachtování pozemků p. p. č. 324/1 a 59/1 k. ú. Černá Hora
v Krkonoších; výpovědní lhůta je 12 měsíců a zemědělský pacht končí
koncem pachtovního roku, tj. 30. Září 2019
 pronájem části pozemku p. p. č. 100/1 v k. ú. Č. H. o výměře 128 m2 za
cenu 48 Kč/m2/rok za účelem údržby
 vzhledem k nutné dostupnosti k objektům čp. 114 a čp. 144, aby část
pozemku p. p. č. 100/1 v k. ú. Č. H., která je v katastru nemovitostí
vedena jako ostatní komunikace, byla dána do souladu s katastrem
nemovitostí (v části vedle čp. 164 a čp. 322)
 upravený návrh reklamního zařízení pro provozovnu Black Hill
předložený dne 16. 04. 2018 s odstraněnou částí o šíři 800mm
s termínem odstranění neschválené konstrukce nejpozději do 15. 05.
2018
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Rada města souhlasí:
 s umístěním stavby „RODINNÝ DŮM, JANSKÉ LÁZNĚ“, dle předložené
dokumentace ve stupni DUR, zakázkové číslo M16_403, datum 04/2017,
vypracované ATELIÉR, SVATOPLUKA ČECHA 35, 612 00 BRNO (Dolní
promenáda)
 s odstraněním stavby rekreační chaty čp. 202 a se stavbou nového
rekreačního rodinného domu na p. p. č. 45/10 a st. P. č. 121 v k. ú. Č. H.
s podmínkou použití kombinace klasické omítky a dřevěného obkladu,
případně materiálů dřevo imitujících (Modrokamenná ulice)
 s úpravou pozemku ve vlastnictví města p. p. č. 82/9 v k. ú. Janské Lázně
za podmínky, že pozemek bude žadatelem – vlastníkem čp. 35 – Vltava (a
na jeho náklady) v celé předmětné délce oddělený obrubou od pozemku
p. p. č. 82/8 v k. ú. Janské Lázně
 se zapojením příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Janské Lázně, okres Trutnov do projektu Potravinová pomoc dětem
v Královéhradeckém kraji II – obědy do škol pro školní rok 2018/19
Rada města Revokovala:
 usneseníé č. R 890/77/18 a schvaluje na základě žádosti nájemce SPA
hotel Vyhlídka s. r. o. ukončení nájemní smlouvy č. N 03/17 výpovědí
s tříměsíční výpovědní dobou, tj. dnem 30. 6. 2018 anebo dohodou
k datu uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem (dle skutečnosti,
která nastane jako první
Rada města rozhodla:
 na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu „Samosběrný mulčovač“ vybranému uchazeči, tj. PEKASS
a. s., IČ: 416 93 426 za 145. 360 Kč s DPH

Zasedání Rady města Janské Lázně – květen
Rada města souhlasila:
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 s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu „ Oprava dveří čp.
273, Janské Lázně“ s firmou Tlachač s. r. o., IČ: 03505847 za 383. 902, 75
Kč s DPH
 s terénními úpravami k vybudování snowtubingu, respektive
snowtubingové trasy na pozemcích p. p. č. 324/1 a 59/1 k. ú. Černá Hora
v Krkonoších s podmínkou použití zeminy se zatravněním (lokalita Lesní
dům)
 s úpravou dopravního značení v lokalitě Duncan, a to tak, že začátek
obytné zóny bude ponechán a konec obytné zóny bude přemístěný
k výjezdu z obytné zóny (začátek i konec budou na stejném místě) a trvá
na umístění zákazu vjezdu všech motorových vozidel s tím, že není důvod
omezovat vjezd do lokality Duncan (slepá ulice)

Zasedání Rady města Janské Lázně – červen
Rada města schválila:
 nabídku společnosti AB – Cont s. r. o., IČ: 274 82 341. Na 1 kus stavební
buňky za 200. 134 Kč s DPH s odkazem na čl. 9 odst. 2 směrnice č. 1/2017
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 uzavření smlouvy o vzdání se práva na náhradu škody na pozemcích p. p.
č. 17/2 a 17/3 v k. ú. J. L. a náhradu nemajetkové újmy mezi městem
Janské Lázně a Správou KRNAP (plánované parkoviště u Quisisany)
Rada města vydala:
 souhlas dle § 184a zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tj.
souhlas vlastníka pozemků p. p. č. 181/1 a 348 k. ú. Černá Hora
v Krkonoších k záměru: „Odstranění lyžařského vleku „Lučňák“ v Janských
Lázních“, za podmínek odstranění patek (-200 mm) a konstrukce vleku
Rada města souhlasila:
 s opravou přístupového chodníku k čp. 243 na pozemku p. p. č. 4/3 v k. ú.
Janské Lázně (Na Sluneční stráni)
 s uzavřením nájemní smlouvy na byt v čp. 15 se stávajícím nájemníkem
do 31. 12. 2018
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Zasedání Rady města Janské Lázně – červenec, srpen
Rada města schválila:
 uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Janské Lázně a společností
MEGA PLUS s. r. o. o poskytnutí si elektrické energie k zajištění provozu
informačního systému společnosti a kamerového systému města
 uzavření smlouvy o umístění kamery mezi městem Janské Lázně a
Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně, s. p. na čp. 38 – Janský dvůr
 směrnici pro provoz kamerového systému se záznamem pro městský
úřad Janské Lázně a pro město Janské Lázně
Rada města revokovala:
 usnesení č. R 840/73/18 o odpisu pohledávky ve výši 2. 180 Kč a
schvaluje prominutí této pohledávky

Zasedání Rady města Janské Lázně – září
Rada města rozhodla:
 na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu „Komunální nosič nářadí“ vybranému uchazeči, tj.
PEKASS a. s., IČ: 416 93 426
Rada města souhlasila:
 s projektovou dokumentací pro stavbu „DLL Vesna čp. 268, Janské Lázně
– rekonstrukce části budovy ve 2. a 6. NP, samostatná úniková cesta
z objektu včetně evakuačních výtahů a únikových schodišť“ ke
sloučenému územnímu souhlasu a ohlášení stavby a pro změnu v užívání
stavby
Rada města schválila:
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 pronájem nebytového prostoru Café Biograf v čp. 273 od 01. 10. 2018 na
dobu neurčitou za měsíční nájemné ve výši 33. 500 Kč Pasquale
Lacerenzovi, IČ: 07406860
 bezplatnou výpůjčku prostor hasičské zbrojnice – plechové garáže
technických služeb v lokalitě u Kavkazu spolku SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Janské Lázně, p. s. do 30. 06. 2019
Rada města souhlasí:
 s užíváním komunikace ve vlastnictví města pro stavbu „Demolice
objektu – Sokolská bouda Janské Lázně“ na pozemcích p. p. č. 280/9,
293/1, 293/13, 293/18 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších s podmínkou
uvedení pozemků do původního stavu

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – září
Zastupitelstvo města schválilo:
 rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým se zvyšují příjmy o 3. 615.247 Kč a
výdaje o 4. 134. 124 Kč
Zastupitelstvo města revokovalo:
 usnesení č. Z 153/18/17 ze dne 18. 12. 2017 u příspěvku Sportovnímu
klubu Janské Lázně, z. s. pro rok 2018 a schválilo Sportovnímu klubu
Janské Lázně, z. s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15. 000 Kč,
příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6. 500 Kč, příspěvek na provoz
oddílů sportovců 250. 000 Kč, příspěvek na pořádání závodů Krkonošská
70 MTB 30. 000 Kč, příspěvek oddílu fotbalu 499. 246 Kč na údržbu a
provoz sportovního areálu

Zasedání Rady města Janské Lázně – říjen
Rada města schválila:
 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 17RGI02-0369 (na vybudování parkoviště pod
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objektem Quisisana „Staré dobré lázeňské cesty – doplnění
infrastruktury“ ve výši 1. 100. 000 Kč)
změnu ceníku za stání motorových vozidel v Obchodní ulici, Lázeňské
ulici a v Dolní promenádě dle projednání od 01. 12. 2018
ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 273 mezi městem
Janské Lázně a Restaurant a Penzion Tibor dohodou k 30. 09. 2018
pronájem nebytového prostoru v čp. 85. V 1. PP o výměře 54, 43m2 za
účelem provozování kavárny a pekárny za měsíční nájemné ve výši 4. 890
Kč s tím, že nájemné bude hrazeno od 1. 12. 2018
uhrazení rozdílu ceny za pronájem náhradního vozidla ve výši 4. 140 Kč
z rozpočtu města
pronájem bytu 1 + 1 v 1. NP čp. 15 – Zdena o výměře 45, 75 m2 na dobu
určitou do 31. 12. 2018 za nájemné 40 Kč/m2/měsíc + služby
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. p. č. 170/6 o
výměře 60 m2 a části pozemků p. p. č. 170/6 a p. p. č. 170/7 v k. ú. Č. H. o
výměře 80m2 pod hotelem Omnia jako manipulační a odstavnou plochu
společnosti SKIRESORT HOTELS s. r. o. do 30. 11. 2019

Rada města vzala na vědomí:
 Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola,
Janské Lázně, okres Trutnov za školní rok 2017/2018
Rada města vydala:
 Nařízení města Janské Lázně č. 1/2018, 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 sezonu 2018/2019 dle předloženého návrhu

Zasedání Rady města Janské Lázně – listopad
Rada města schválila:
 Rozdělení jednotlivých úseků činnosti města na členy rady, a to
následovně:
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- Ing. Jiří Hradecký, starosta – rozpočet města, městská
policie, JSDH
- Petr Hřebačka, 1. Místostarosta – školství, zdravotnictví a
lázeňství, tělovýchova a sport
- Ing. Pavel Kout, 2. Místostarosta – územní plánování a
rozvoj, životní prostředí
- Martin Košťál – technické služby, SDH
- Ivo Boleslavský – kultura, propagace
- složení redakční rady pro měsíčník Fontána – Elen
Hronešová, David Lorenc, Dr. Aleš Hrabě, Mgr. Klára
Stejskalová
- stálé zastupování města Janské Lázně – ve společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. – starosta, ve svazku
obcí Východní Krkonoše – starosta, v radě KRNAP – starosta,
ve sdružení Glacensis – starosta, ve Svazku měst a obcí ČR –
starosta, ve Sdružení lázeňských míst ČR – starosta
 mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Janské Lázně
 směrnici o poskytování příspěvku na stravování zaměstnancům města
 pravidla k vydávání povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných
míst města Janské Lázně
Rada města zřídila:
 komisi pro rozvoj města, za předsedu jmenovala pana Petra Janovce a za
členy komise: člena zastupitelstva pana Jiřího Vorla, člena zastupitelstva
Ing. Pavla Kouta, pověřeného zástupce Státních léčebných lázní s. p. ,
pověřeného zástupce společnosti MEGA PLUS, s. r. o. , pověřeného
zástupce Sportovního klubu Janské Lázně, z. s. , pověřeného zástupce
Správy KRNAP a Ing. arch. Vladimíra Smilnického
 komisi pro propagaci města; do funkce předsedy jmenovala Josefa Zilvara
a za členy Sabinu Hrnčířovou a paní Irenu Korytářovou
 komisi pro občanské záležitosti; do funkce předsedy rada města
jmenovala paní Věru Válovou a za členy komise paní Evu Šrůtkovou, paní
Janu Pourovou a paní Marii Černou
Rada města potvrdila:
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 komisi pro projednávání přestupků města Janské Lázně ve stávajícím
složení
 Rada města jmenovala:komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení
nabídek, včetně posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého
rozsahu Stavba 21 odstavných stání, zázemí pro „Staré dobré lázeňské
cesty“, Janské Lázně ve složení: Ing. Petr Straka, Ing. Pavel Kout, Ivo
Boleslavský, jako náhradníky jmenovala: Petra Hřebačku, Jiřího Vorla,
Miroslava Císaře

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – listopad
Zastupitelstvo města stanovilo:
 složení rady města z pěti členů zastupitelstva města
 funkci starosty města jako uvolněného funkcionáře
 funkce místostarostů jako neuvolněné funkcionáře
Zastupitelstvo města schválilo:
 počet místostarostů 2
Zastupitelstvo města zvolilo:










do funkce uvolněného starosty města pana Ing. Jiřího Hradeckého
do funkce neuvolněného 1. Místostarosty města pana Petra Hřebačku
do funkce neuvolněného 2. Místostarosty města pana Ing. Pavla Kouta
do funkce člena rady města pana Ivo Boleslavského
do funkce člena rady města pana Martina Košťála
do funkce předsedy finančního výboru pana Norberta Tippelta ml.
za členy finančního výboru Mgr. Filipa Bejdáka a Filipa Dudu
do funkce předsedy kontrolního výboru pana Norberta Tippelta st.
Za členy kontrolního výboru Ivo Boleslavského a Martina Košťála

Zastupitelstvo města zřídilo:
 tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor
Zastupitelstvo města pověřilo:
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 tyto členy zastupitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření
manželství: Věru Válovou, Petra Janovce, Norberta Tippelta ml., Martina
Košťála, Ivo Boleslavského
Zastupitelstvo města vydalo:
 obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2018 o místním poplatku za
povolení k vjezdu s účinností od 01. 01. 2019

Zasedání Rady města a zastupitelstva města Janské Lázně – prosinec
Zastupitelstvo města schválilo:
 rozpočtové opatření č. 5/2018, kterým se zvyšují příjmy o 1. 833. 831, 49
Kč a výdaje o 352. 448, 85 Kč
 schodkový rozpočet města Janské Lázně na rok 2019 dle předloženého
návrhu s příjmy ve výši 28. 704. 800 Kč a výdaji ve výši 32. 804. 060 Kč,
schodek bude krytý finanční rezervou minulých let; příspěvek
příspěvkové organizaci bude poskytnutý za podmínky vyúčtování
 poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Janské Lázně na rok
2019 organizacím a spolkům: Sportovní klub Janské Lázně, z. s. –
příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 15. 000 Kč, příspěvek na úhradu
pronájmu tělocvičny 6. 500 Kč, příspěvek na provoz oddílů sportovců
250. 000 Kč, příspěvek na pořádání závodu Krkonošská 70 MBT 30. 000
Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK oddíl fotbalu 506. 000 Kč,
centrum handicapovaných lyžařů, z. s. – 5. 000 Kč, Sportovní klub
Obchodní akademie Janské Lázně, z. s. – 20. 000 Kč, SK HS Janské Lázně,
z. s. – 15. 000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p. s.
– 45. 000 Kč, Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28. 000 Kč,
Knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů – 4. 000
Kč, Oblastní charita Trutnov – 5. 000 Kč, Proškolák, z. s. – 20. 000 Kč,
MOTO klub – 35. 000 Kč
Zastupitelstvo města stanovilo:
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 svým neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce
odměny za měsíc dle předloženého návrhu
 že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž
náleží nejvyšší odměna
 že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se
budou poskytovat od 01. 01. 2019. V případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
Zastupitelstvo města určilo:
 zastupitele města pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování veškeré
územně plánovací dokumentace města Janské Lázně ve volebním období
2018 – 2022, a to Ing. Pavla Kouta
Rada města schválila:
 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 170/1 v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších o výměře 40 m2 jako odstavnou a
manipulační plochu za cenu 405 Kč/m2/rok společnosti K+K Ski school s.
r. o., Černohorská 323, Janské Lázně, IČ: 275 09 575 od 01. 01. 2019 do
31. 12. 2019 (část cca 7 x 6 m u hlavní silnice)
 uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p. p. č. 170/1 v katastrálním
území Černá Hora v Krkonoších o výměře 200 m2 jako odstavnou a
manipulační plochu za cenu 325 Kč/m2/rok společnosti Vyhlídka Janské
Lázně s. r. o., Černohorská 151, Janské Lázně, IČ: 066 40 061 od 01. 01.
2019 do 31. 12. 2019 (část cca 34 x 6m před areálem technických služeb)
 pronájem pozemku p. p. č. 24/7 v k. ú. J. L. o výměře 150 m2 za cenu 250
Kč/m2/rok s termínem uzavření nájemní smlouvy do 10. 01. 2019 (ulice
K Zámečku)
 uzavření nájemních smluv na dobu určitou od 01. 01. 2019 do 31. 12.
2019 na pronájem bytů nájemníkům v čp. 15. Zdena, pronájem bytů
nájemníkům v čp. 85 – Quisisana a pronájem bytu v čp. 81
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 uzavření smlouvy o spolupráci smlouvy mezi Královéhradeckým krajem,
Údržbou silnic Královéhradeckého kraje a. s. a městem Janské Lázně,
jejímž předmětem je:
a) sjednání společného postupu zadavatelů a úprava vzájemných práv a
povinností smluvních stran při zadávání veřejné zakázky na:
1. stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně –
rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“
2. vybudování společné dešťové kanalizace podle projektové
dokumentace zpracované Ing. Janem Čížkem – Vodohospodářská
kancelář Trutnov, datum zpracování 02/2013, č. zakázky: 2013. 1
b) financování jednotlivých částí projektu
c) úprava vlastnictví výstupů projektu, provozování a užívání kanalizace
 uzavření dohody mezi městem Janské Lázně a společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a. s. pro akci „Janské Lázně – Duncan – přeložka
vodovodního řádu“, na základě které předávající investor (Vak) předává
stavbu přebírajícímu investorovi (město), a to k umožnění její realizace

Výsledky komunálních voleb
5. a 6. 10 se konaly volby do Zastupitelstva města Janské Lázně a dopadly
následovně:
Volební strana č. 1 – Volba pro město Janské Lázně
Pořadí Jméno a příjmení

věk

pořadí na HL

počet hlasů

1.

Petr Hřebačka

49

4.

134

2.

Věra Válová

65

3.

129

3.

Ing. Jiří Hradecký

61

1.

121

4.

Ing. Pavel Kout

47

5.

117

5.

Mgr. Filip Bejdák

47

6.

105

6.

Josef Zilvar

51

15.

105

7.

Petr Janovec

51

2.
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86

Volební strana č. 2 – Za Janské Lázně krásnější
Pořadí Jméno a příjmení

věk

pořadí na HL

počet hlasů

1.

Martin Košťál

45

1.

58

2.

Filip Duda

44

2.

47

Pořadí Jméno a příjmení

věk

pořadí na HL

počet hlasů

1.

Norbert Tippelt ml.

25

1.

68

2.

Ing. Jan Vojtěch

72

6.

67

3.

Norbert Tippelt st.

55

4.

66

Volební strana č. 3 – TOP 09

Volební strana č. 4 – Zodpovědně za město
Pořadí Jméno a příjmení

věk

pořadí na HL

počet hlasů

1.

Jiří Vorel

67

1.

87

2.

Ivo Boleslavský

56

2.

65

3.

Ing. Tomáš Vojtěch

53

8.

62

Od listopadu lze na městském úřadě platit platební kartou. Platební terminál
byl nainstalován na hlavní příjmové pokladně na ekonomicko – správním
odboru Městského úřadu Janské Lázně.

Informace z matriky:
K 1. 1. 2018 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 713 občanů a k 31. 1. 2018 707,
z toho 359 mužů a 348 žen. Průměrný věk byl 49, 92 let. Přistěhovalo se 21
občanů, narodilo se 9 dětí (6 děvčat a 3 chlapci), odstěhovalo se 25 občanů a
zemřelo 11 (7 mužů a 4 ženy). V roce 2018 bylo v Janských Lázních uzavřeno 15
sňatků, z toho 3 v obřadní síni, 5 v altánu na Horní promenádě, 4 na Černé
hoře, 1 na Stezce korunami stromů, 1 v hotelu Omnia a 1 na louce u
Modrokamenné boudy.
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Likvidace komunálního odpadu:
- svoz z popelnice 110l, 120l (52 svozů za rok) 1.833,- svoz kontejnerů 1100l – cena na základě uzavřených
smluv s jednotlivými žadateli
- svoz pytlů 120l - 68,- od 9. dubna měli občané každé pondělí možnost svozu
biologického odpadu rostlinného původu – cena vaku
byla 140,- svoz nebezpečného odpadu se koná 2x ročně ve
vypsaných termínech. Letos se tak konalo 14. 4. a 13. 10.
- jarní sběr odpadu – 7. 4., 14. 4., 21. 4.
- podzimní sběr odpadu – 6. 10., 13. 10.

Zásahová činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov na
území města Janské Lázně:
4. ledna – odstranění stromů spadlých na vozovku silnice z Janských Lázní do
Černého dolu
6. ledna – odčerpání vody ze střechy Městského úřadu pomocí dvou plovoucích
a jednoho elektrického kalového čerpadla
23. ledna – vyproštění zapadlého sanitního vozidla. Během výjezdu byla sanitka
již vyproštěna a jednotka byla odvolána
16. února – likvidace oleje ze zaparkovaného vozidla v lokalitě Zlatá Vyhlídka
29. května – nahlášen požár v lázeňské kolonádě. Jednalo se o nahlášení
poplachu výpadkem napájení a tak byla jednotka odvolána
30. května – záchrana osoby uvězněné v porouchaném výtahu apartmánového
domu v Černohorské ulici
2. června – likvidace uniklého oleje z automobilu v Lázeňské ulici, likvidace
hořícího odpadkového koše u kolonády
19

27. července – nahlášení dohořívajícího požáru odpadků v lese u Hladíkovy
výšiny. Po příjezdu na místo je zjištěna již uhašená kupa elektrických kabelů.
3. srpna – likvidace sršního hnízda na jednom z lázeňských domů
5. srpna – odstranění dvou stromů spadlých přes celou šíři komunikace ze
Svobody nad Úpou do Janských Lázní
13. srpna – nehoda paraglidu. Při nehodě byl zraněn jeden z letců
14. srpna – likvidace zbytku úniku oleje po technické závadě osobního
automobilu na silnici
10. září – zajištění místa nehody v Krkonošské ulici
22. září – odstranění stromu spadlého přes celou příjezdovou komunikaci
k léčebně Vesna a odstranění stromu nahnutého přes silnici ze Svobody nad
Úpou do Janských Lázní
24. září – stažení a odstranění nakloněného stromu v Lesní ulici
25. září – usměrňování dopravy a asistence při vyprošťování vozidla po
dopravní nehodě na silnici směrem na Černý Důl
28. září – odstraňování následků tragické nehody osobního vozidla na silnici
z Janských Lázní do Černého dolu
14. října – otevření bytu s podezřením na zdravotní indispozici uživatele bytu a
následná pomoc s transportem a naložením do sanitního vozu
23. října – likvidace požáru lesního porostu na svahu Černé hory
28. října – povolání jednotky ke spadlému stromu přes celou vozovku. Jednotka
je během jízdy odvolána, protože strom byl již odstraněn
Stejně jako v roce 2015 a 2017 byli maršovští hasiči odbornou porotou vybráni
mezi pětadvacet jednotek z České republiky a tím se stali finalisty ankety
Dobrovolní hasiči roku 2018. Hasiči z Maršova skončili na prvním místě v oblasti
východ Čech. Dokonce získali nejvíce hlasů v kategorii jednotek ve všech
oblastech republiky, a to 1209. Díky tomuto krásnému umístění se jim podařilo
získat nejenom další věcné vybavení, ale i finanční odměnu 80 000 Kč, kterou
využijí na nákup nového vybavení.
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3. VEŘEJNÝ ŽIVOT VE MĚSTĚ
V prvních lednových dnech proběhla Tříkrálová sbírka. Sbírka proběhla za
pomoci Jany Honzíkové a koledníků Vojtěcha Honzíka, Johanky Honzíkové,
Vojtěcha Vrbenského a Dominika Dragouna, díky kterým bylo mezi místními
obyvateli vybráno 9. 881,- .
17. 2. proběhly na sjezdovce Duncan oslavy historického mistrovství světa
FIS v lyžování v Janských Lázních. K dispozici byla půjčovna telemarkového
vybavení, testování a výuka. V podvečer proběhla venkovní projekce
minulých ročníků, závody dvojic s vyhlášením vítězů a oslava byla zakončena
párty s živou hudbou – kapela Zflekuband.
26. 5. se na Horní promenádě za Kolonádou konala Oslava dne dětí. Pro děti
byly připraveny zábavné soutěže, hudba a atrakce a od 15:00 se v městském
kině promítala pohádka Letíme!, na kterou měly děti vstup zdarma a dospělí
za 100,-.
2. 6. mohli všichni zájemci navštívit velmi oblíbené Zahájení lázeňské
sezony, které bylo letos na téma: „Lázně stejné jako v Americe“. O hudební
zážitky se postaraly skupiny Těžkej Pokondr a Mig 21.
Od 2. 6. do 2. 9. byly v provozu Krkonošské cyklobusy. V červnu jezdily
každou sobotu a neděli, v červenci a srpnu denně a v září ve čt, so, ne a
svátky.
1. 7. opět začaly oblíbené Promenádní koncerty, které se konaly každou
neděli od 14:00 do 16:00 na pódiu před kolonádou. K poslechu byly tyto
kapely: JH BIG BAND z Hradce Králové, Podzvičinka z Bílé Třemešné,
Evergreen Dixieland Band z Nové Paky, Relax Band z Hronova, Dechový
orchestr VČE z Hradce Králové, Big band Drvorský ze Dvora Králové nad
Labem, REGIOBAND, KRAKONOŠKA z Trutnova, Art jazz band z Hradce
Králové.
V sobotu 11. 8. byl odstartován 34. ročník tradičního závodu v běhu do
vrchu. Závod je dlouhý 8, 6 km a vede po asfaltové silnici s převýšením
650m.
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22. 8. se na pódiu před Kolonádou uskutečnilo hudební vystoupení umělců
ze Zimbabwe. Futurelove Sibanda zde se zpěvačkou Nomou vystoupili od
15:30.
15. 9. proběhly oslavy 90. narozenin lanovky na Černou Horu. 15. – 16. 9
jezdila kabinová lanovka Černohorský Express za zvýhodněnou cenu. Děti
mladší 9 let měly jízdné zdarma a všichni ostatní za 90 Kč. Celý víkend byl
vstup zdarma do Dětského parku Kabinka s trampolínami, lezeckou stěnou,
lodičkami, slackline a šlapacími kárami. V sobotu byly pro děti připraveny
hry a soutěž o dětskou koloběžku Crussis a zimní skipasy do SkiResortu
Černá hora – Pec. Dospělí měli možnost si zasoutěžit o zapůjčení vozu Ford
na víkend a také na týden od Auto Trutnov. Dále se návštěvníci mohli
zúčastnit komentovaných prohlídek o historii lanovky
17. 11 proběhlo slavnostní otevření stálé expozice lázeňství v Janských
Lázních v historické budově Sokolovna z roku 1872

4. ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Pavel Petrů – praktický lékař pro dospělé
Ordinační hodiny:
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
7:00 – 14:30
Čtvrtek
11:00 – 18:00
Pátek
7:00 – 11:00
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Medical centrum
Provozní doba:
Pondělí - neděle 9:00 - 20:00
Od 2. 1. 2018 je opět v provozu lékárna v čp. 85 – Quisisana.
Provozní doba:
Po 8 – 12
12:30 – 15:00
Út
8 – 12
12:30 – 16:30
ST
8 – 12
12:30 – 18:00
Čt
8 – 12
12:30 – 16:30
Pá 8 – 12
12:30 – 14:30
Vedoucí: Mgr. Alena Demlová
Provozovatel: Královéhradecká lékárna, a. s.

5. SPORTOVNÍ ODDÍLY
5.1 Fotbalový oddíl

Mladší žáci
V sezoně 2017/2018 skončili v okresním přeboru na 4. místě. Celkem získali 23
bodů, vstřelili 43 branek a dostali jich 201.
Střelci branek
Frič Vojtěch
Hlaváček Petr
Kalivoda Štěpán, Kraus Jakub, Růžička Vlasta
Pour Jan, Růžička Matyáš, Tuček Šimon

8
7
4
2

Začátkem srpna proběhlo v Janských Lázních soustředění, kterého se zúčastnilo
10 dětí.
Po podzimu byl tým mladších žáků na 8. místě s devíti body.
Muži
Tým mužů se dlouhodobě potýkal s nedostatkem hráčů. Dvakrát dokonce ani
neodjeli k zápasu a tak tým neminula pokuta. Celkově skončili na konci sezony
2017/2018 na 10. místě s 27 body.
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Po sezoně se rozhodl ukončit svou práci v oddíle zakladatel fotbalu v Janských
Lázních Jaroslav Kopecký. Po téměř 50 letech se tak završila éra jedné
janskolázeňské legendy. Za svou celoživotní práci pro sport a hlavně fotbal
obdržel nejvyšší ocenění pro fotbalové činovníky, a to cenu Dr. Václava Jíry.
Na jaře oddíl koupil novou sekačku na trávu a na údržbě trávníku nadále
spolupracuje s firmou p. Jandy z Mladých Buků.
V rámci akce UEFA Regions Cup 2018 hostilo janskolázeňské hřiště amatérský
reprezentační tým republiky San Marino.
Během víkendu 21. – 22. 7. se tým mužů zúčastnil tradičního fotbalového
turnaje Lázeňský pohár. Tentokrát se turnaj konal v Mšených lázních. Našim
fotbalistům se příliš nedařilo. Ve skupině, kde byli společně s nimi Klimkovice,
Velichovky a Luhačovice, skončili s 0 body na posledním čtvrtém místě.
V souboji o 7. místo prohráli s Konstantinovými Lázněmi 2:3 a skončili na 8.
místě.
Po podzimní části sezony 2018/2019 jsou muži na 8. místě s 18 body.
ZAJÍMAVOST – ODEHRANÝ ČAS JEDNOTLIVÝCH HRÁČŮ MUŽŮ V SOUTĚŽNÍCH
ZÁPASECH (max. odehr. čas 2 340 min):
Sameš Vojtěch
Hradecký Jan
Sapár Michal
Borkovec Karel
Stránský Jan
Bernasinskí David
Janíček Michal
Radimský Kevin
Pelcl Martin
Doležal Petr
Dvořák Miloš ml.
Hromádko Radovan
Celba Dominik
Macháček Libor
Dvořák Miloš st.

2 211 min.
2 070 min.
2 070 min.
2 023 min.
1 906 min.
1 865 min.
1 662 min.
1 260 min.
1 148 min.
914 min.
901 min.
882 min.
782 min.
705 min.
611 min.
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94 %
88 %
88 %
86 %
81 %
80 %
71 %
54 %
49 %
39 %
39 %
38 %
33 %
30 %
26 %

Mihalik Jaroslav (podzim zranění)
Šus Pavel (jen podzim)
Bartusik Artur
Pavlis Filip
Říha František
Vorel Jiří ml.
Zadražil Jiří
Havlík Aleš
Štelzer Vít
Kryl
Krudenc David

595 min.
594 min.
526 min.
404 min.
354 min.
308 min.
271 min.
207 min.
207 min.
89 min.
26 min.

25 %
25 %
22 %
17 %
15 %
13 %
12 %
9%
9%
4%
1%

Střelci branek:
Stránský Jan
Doležal Petr
Hradecký Jan, Janíček Michal, Pelcl Martin
Radimský Kevin
Dvořák Miloš st.
Bartusik Artur, Hromádko Radovan, Mihalík Jaroslav, Říha
František, Sameš Vojtěch, Sapár Michal, Štelzer Vít
NEJ, NEJ, NEJ ...
Vítězství doma:
SK Janské Lázně – FK Mostek A
Vítězství venku:

4:0 (2:0)

TJ Sokol Malé Svatoňovice - SK Janské Lázně
Porážka doma:

0:3 (0:0)

SK Janské Lázně – FC Vrchlabí B
Porážka venku:

0:5 (0:2)

FK Poříčí – SK Janské Lázně

8:0 (4:0)

Diváci
12 utkání vidělo celkem 1 277 diváků, tj. prům. 49 na zápas
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8
6
4
3
2
1

Nejvíc doma:
SK Janské Lázně - FK Sokol Volanov
Nejvíc venku:

100

SK Spartak Hajnice – SK Janské Lázně
Nejméně doma:

80

SK Janské Lázně - TJ Jiskra Bohuslavice
Nejméně venku:

40

FK Poříčí - SK Janské Lázně
Nejvyšší porážka:
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FK Poříčí - SK Janské Lázně

10:1 (4:0)

Po podzimní části sezony 2018/2019 jsou muži na 8. místě s 18 body.
Soupisky:
Mladší žáci: Bejdák Josef, Frič Vojtěch, Hlaváček Štěpán, Hlaváček Petr,
Mičánek Jakub, Nikl Adam, Růžička Vlastimil, Veselý Jáchym, Boleslavský
Tomáš, Boleslavský Jakub, Červeňák Nikolas, Čekaňáková Daniela, Kalivoda
Štěpán, Kluchová Adéla, Kovářová Kateřina, Kraus Jakub, Podojil Robert, Pour
Jan, Reginová Nela, Růžička Matyáš, Tuček Šimon, Veselá Kateřina, trenér:
Boleslavská Tereza, vedoucí: Pour Aleš, kustod: Pourová Jana
Muži: Bartusik Artur,Bernasinskí David (brankář), Borkovec Karel, Celba
Dominik, Doležal Petr, Dvořák Miloš ml., Dvořák Miloš st., Hradecký Jan,
Hromádko Radovan (jaro), Janíček Michal, Krudenc David (jaro), Kryl Radek
(podzim), Macháček Libor, Mihalík Jaroslav, Pavlis Filip (jaro), Pelcl Martin,
Radimský Kevin, Říha František (jaro), Sameš Vojtěch, Sapár Michal, Stránský
Jan, Šus Pavel (podzim), Štelzer Vít (podzim), Vorel Jiří ml. (jaro), Zadražil Jiří,
trenér: Havlík Aleš, asistent trenéra: Macháček Libor, vedoucí mužstva: Janovec
Petr
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5.2 Lyžařský oddíl
V zimě proběhlo celkem 293 lyžařských tréninků. Z celkového počtu 80 – ti
trénujících dětí lyžařský oddíl reprezentuje na regionálních, krajských i
celorepublikových soutěžích 48 závodících dětí.
Největší letošní úspěchy: V juniorech reprezentují klub výborně Viktorie
Vydrová a Aneta Fleischerová. Viktorka se letos stala mistryní ČR v obřím
slalomu a Aneta mistryní ČR ve sjezdu. Obě stabilně bodují i na mezinárodních
FIS závodech. V žactvu si nejlépe na republikové úrovni vedla Karolína Černá (8.
V Královéhradeckém kraji)a Leonard Fleischer. V předžactvu nejlépe závodila
Veronika Drahníková, Laura Kočí (Vojtěchová) a Olda Čámský, kteří se
pravidelně objevovali v první desítce. V přípravce si výborně vedl Honza Kolb,
který několikrát stál na nejvyšší příčce. Největším jeho úspěchem bylo obhájení
titulu v kategorii U – 10 na mezinárodním závodě Kids Trophy v rakouském
Zauchensee.
Všechny skupiny absolvovaly od jara do podzimu více než 100 tréninků, jarní a
letní kondiční soustředění a několik podzimních tréninků na ledovcích
v Rakousku.
7. 10. pořádal LO 13. ročník Běhu za muchomůrkou. Závodilo se ve třech
kategoriích na 300m – 3km.
V sobotu 1. září proběhla v centru Janských Lázní významná sportovní i kulturní
událost, na kterou se každoročně sjíždí závodníci z celé České republiky – TE
Krkonošská 70 MTB.

6. KLUB DŮCHODCŮ
Seznam akcí konaných v roce 2018:
29. 5. – Jednalo se o celodenní výlet. Na programu byla návštěva muzea skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou, výstava panenek a kočárků v Turnově, návštěva
zámku Svijany s průvodcem a exkurze pivovaru Svijany s průvodcem.
11. 9. – Návštěva Čapího hnízda v Olbramovicích s průvodcem a zámku
Konopiště s průvodcem.
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16. 10. – Zájezd do města Kudowa Zdrój – návštěva tržiště, prohlídka města.
7. ŠKOLSTVÍ
7.1 Základní škola a mateřská škola
Děti chodící do janskolázeňské školy měly i letos možnost zakoupit si
zvýhodněnou permanentku na sjezdovku Duncan. Cena byla 700 Kč
Leden až březen: Přednáška strážce Krkonošského národního parku pana
Ondřeje Mostěka, který dětem přiblížil zajímavosti o přírodě a historii Krkonoš.
Návštěva komunikativního představení s písničkami – pohádka z budíku
v podání Teátru Pavla Šmída v kině Vlast. Oslava Masopustu, která vyvrcholila
karnevalem. Nechyběla přehlídka zajímavých masek, soutěže pro děti a tanec.
Lyžařský výcvik v lyžařské škole K + K, lyžařská výuka na sjezdovce Duncan pod
vedením p. učitele Šedivého. S končící lyžařskou sezónou se vybraní žáci
zúčastnili lyžařských závodů škol „Úpského údolí“. Závodů se účastnily školy: ZŠ
Černý Důl, ZŠ Horní Maršov, ZŠ Mladé Buky, ZŠ Svoboda nad Úpou, ZŠ Janské
Lázně.
Janskolázeňské děti si vedly takto:
Stříbrná medaile: Matěj Sedláček
Bronzová medaile: Linda Říhová
Johanka Zelenková 4., Adam Richter 4., Jan Pour 5., Vincent Hrnčíř 6. Nela
Reginová 7., Štěpán Kalivoda
Zimu děti uzavřely výletem do jelení obory v Lysečinách, kde jim pracovníci
Krnapu vyprávěli o životě jelenů a významu přezimovacích obor. Po
velikonočních prázdninách žáci řešili společně s dětmi z mateřské školy „Záhadu
ztraceného zajíčka“. Dvacátého dubna na Den Země strávily děti úklidem okolí
školy a míst, kam si chodí hrát. Na den čarodějnic děti celé dopoledne plnily
úkoly a blížící se léto přivítaly výletem na Staré Hrady, kde se s čarodějnicí
naučily létat na koštěti, prohlédly si čarodějnou půdu a zúčastnily se zábavné
naučné cesty do světa zdraví. V červnu se děti zúčastnily sportovního dne na
Modrokamenné boudě a návštěvy Krkonošského centra environmentálního
vzdělávání Krtek.
Ve výtvarné soutěži Maestro hledá maestra získal první místo Fanda Ficker.
Mimořádnou cenu poroty získala i Gábinka Čožíková se svým dílem Šárka.
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Během září a října žáci 1. a 2. ročníku zdokonalovali své plavecké umění
v trutnovském bazénu. Starší děti z 3. – 5. ročníku ve stejnou chvíli
navštěvovaly výuku bruslení na zimním stadionu v Trutnově.
Děti si pod vedením p. uč. Mostěkové od jara pěstovaly okrasné dýně, které
v říjnu ozdobily šípky, listy a dalšími přírodninami a vznikli tak „podzimní
panáčkové“, kteří u hlavního vchodu vítali návštěvníky školy.
V rámci výtvarné výchovy si žáci s p. uč. Klárou Stejskalovou vyzkoušeli
netradiční výtvarné techniky land – art a Stone balancing. Děti si také
vyzkoušely Graffiti – malování obrazů barevnými spreji s využitím různých
šablon.
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili hudebního pořadu „Muzikantský rok“, kdy
společně putovali všemi ročními obdobími plnými písniček.
Během listopadu děti sbíraly kaštany a letos zvířátkům poslali 285 kg.
V prosinci ve škole a školce vrcholily přípravy na mikulášskou besídku.
Tentokrát děti hrály pohádku na téma les. Příběh ztracené princezny Rozárky,
která zůstala žít s lesními skřítky a vílami v kouzelném lese a nakonec stromy
tohoto lesa zachránila před pokácením, se divákům líbil. Další besídka se konala
v dolní budově školy. Vystoupení bylo plné veselých pohádkových scének a
doplněno nejznámějšími koledami.
Jako každý rok byly děti pozvány do ZOO Dvůr Králové nad Labem, kde za
symbolické vstupné navštívily zimní zoologickou zahradu a ozdobily jeden
z dřevěných stromů.
Poslední předvánoční čtvrtek se škola vypravila na zámek Potštejn. Žáci si zde
prohlédli spoustu tradičních i netradičních betlémů. Po cestě zpět se ještě
zastavili podívat se na největší pohyblivý betlém v Třebechovicích pod Orebem.

7.2 Obchodní akademie Olgy Havlové
 20. 1. Dětský ples
 24. 3. Velikonoční dělánky
 5. 4. Prezentiáda – soutěž v prezentačních dovednostech
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 projekt přírodní zahrada ve středisku ekologické výchovy Dotek v Horním
Maršově
 16. – 19. 5. Abylimpiáda v Pardubicích
 zahájení lázeňské sezony – divadlo před dětskou léčebnou Vesna
 21. - 23. 5. zahájení maturitních zkoušek, slavnostní předávání
vysvědčení
 praxe v Anglii v rámci programu Erasmus+
 26. 6. exkurze Mladá Boleslav, Kowary, Karpacz
 27. 6. návštěva Stezky korunami stromů
 festival Menteatrál
 vlastivědná vycházka do Antonínova údolí
 9. – 11. 9. Richtrovy boudy
 11. 9. Obří důl, Pec pod Sněžkou
 6. 10. plavecké závody
 12. 10. strom pro Olgu Havlovou
 15. – 17. 10. divadelní festival Fest In
 10. 11. reprezentační ples OA
 monoski kurz
 15. 12. vánoční akademie
 18. 12. exkurze do ZOO
 20. 12. plavecké závody

8. KRNAP
Správa Krkonošského národního parku pořádala jako každý rok spoustu akcí pro
veřejnost. Například: návštěvy jelenní obory, mikroskopičiny, fotovycházky po
Krkonoších, komentované túry a terénní exkurze, úklid Krkonoš, vítání ptačího
zpěvu, víkend otevřených zahrad, Evropská noc pro netopýry, proč je hořec
hořký?
Na území města Janské Lázně byla opravena Naučná stezka – Černohorská
rašelina.
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9. SKI RESORT
V druhé půlce července a první půlce srpna pořádal Ski resort čtyři týdenní
turnusy příměstského tábora. Pro děti byl připraven pestrý program: lezecká
stěna, koloběžky, lanový park, slackline, horské výlety, bunde trampolína, hry,
soutěže, Farmapark Muchomůrka a výuka angličtiny.
Ceník – top sezóna zima (25. 12. – 1. 1., 20. 1. – 4. 3.)

1 den
Od 13:00
Od 14:00
4 hodiny

DOSPĚLÝ

JUNIOR/SENIOR

DÍTĚ

880,630,480,770,-

750,540,410,660,-

620,450,340,550,-

Ceník – standart sezóna zima (9. 12. - 24. 12., 2. 1. - 19. 1., 5. 3 . - 2. 4.)

1 den
Od 13:00
Od 14:00
4 hodiny

DOSPĚLÝ

JUNIOR/SENIOR

DÍTĚ

810,580,450,710,-

690,500,380,610,-

570,410,310,500,-

DOSPĚLÝ

JUNIOR/SENIOR

DÍTĚ

Ceník - léto

Nahoru
200,170,Dolu
90,80,Obousměrná
250,200,V roce 2018 se poprvé začalo na Černé Hoře lyžovat 30. 11.

10. SLL
Akce pořádané SLL:
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140,60,170,-

 Státní podnik zahájil opravu konstrukce vrtu Janského pramene, který
napájí bazén v Lázeňském domě teplou minerální vodou. Bazén zůstane
mimo provoz do léta.
 17. 11 Den vína – ochutnávka vín a sýrů, přednáška o moravských vínech.
Hrála cimbálová muzika Miroslava Kotlára
 23. 11. – 25. 11. – Tvořivé adventní trhy - prodej řemeslných výrobků,
malba na sklo, adventní věnce, drátkování, bylinkové čaje, koření, šperky
z korálků, keramika. Bylo možné si dárky jak koupit, tak i vyrobit.

11. STEZKA KORUNAMI STROMŮ
Během února a první půlky března se mohli návštěvníci zúčastnit večerních
prohlídek. Pro účastníky byly připraveny zábavné hry. Průvodci hravého večera
byli zástupci Správy KRNAP. Na vrcholku vyhlídkové věže na všechny čekal čaj
nebo grog na zahřátí.
25. března se na Stezce konalo vystoupení Plzeňského dětského sboru. Po celý
den byla pro děti připravena výtvarná dílna, kde si mohly vymalovat dřevěná
vajíčka. V restauraci byl pro každého připraven vaječný likér a to i
v nealkoholické verzi.
Od jara má Stezka nového maskota veverčáka Emila.
V neděli 8. 4. měli místní občané po předložení občanského průkazu vstup na
stezku zdarma.
30. 4. slet čarodějnic
20. 5. 1. ročník Běhu stezkou
Za první rok své existence se stezka s více jak 330 tisíci návštěvníky zařadila
mezi nejnavštěvovanější atrakce severních a východních Čech. Její oblíbenost
se projevila i v podobě absolutního vítězství v soutěži DestinaCZe 2018 o
nejoblíbenější atrakci v České Republice pořádanou agenturou Czech Tourism.
1. října byl Mezinárodní den seniorů a všichni návštěvníci nad 65 let měli ke
každé zakoupené vstupence další zdarma.
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I přes nepřízeň počasí se nenechalo několik lokálních patriotů odradit a
společně zasadili nový Strom svobody. Slavnostní zasazení zahájila krátkým
proslovem Marie Jarkovská, ředitelka Stezky. Několik vět k symbolice Stromu
svobody řekl návštěvníkům a příchozím také Jiří Hradecký, starosta Janských
Lázní.
Stezka korunami stromů Krkonoše zvítězila společně s Petrof Gallery v Hradci
Králové v soutěži Stavba roku 2018.
Otevírací doba:
Leden, únor, březen, listopad, prosinec
Říjen, duben, květen
Červen, červenec, srpen, září
Otevřeno je každý den kromě 24. prosince.

10:00 – 16:00
10:00 – 18:00
9:30 – 19:00

Vstupné:
Dospělý
250 Kč
Zlevněné vstupné (děti 3 – 14 let, osoby starší 65 let, ZTP/P + doprovod zdarma
190 Kč
Rodinné vstupné (2 dospělí a 1 – 2 děti do 14 let)
650 Kč
Každé další dítě do 14 let
+ 160 Kč
Skupiny nad 15 osob (cena za osobu)
190 Kč
Průvodce (za skupinu do 20 osob, na objednání)
600 Kč
Tobogán (od 6 let)
50 Kč
Děti do 3 let – zdarma
Skupiny o minimálním počtu 10 účastníků si mohou zvolit mezi programem 1, 5
hodiny a 3 hodiny. Na výběr jsou témata: Jak vypadá „pěkný“ les. Les od kořenů
po korunu. Půda – neviditelná součást lesa.
Stezka je vysoká 45 metrů a délka trasy včetně podzemní části je 1511 metrů.
Celý areál je bezbariérový.
Po cestě návštěvníci narazí na několik adrenalinových zákoutí a edukačních
informačních zastávek. V podzemí je interaktivní expozice, která návštěvníky do
kořenoví stromů, kde se to hemží nejrůznějšími živočichy.
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K dispozici je také restaurace a obchod se suvenýry.
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