
1 
 

KRONIKA MĚSTA JANSKÉ LÁZNĚ 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

Zpracovala Tereza Boleslavská 



2 
 

Obsah 
1. UDÁLOSTI CHRONOLOGICKY ............................................................................................................ 3 

2. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI ........................................................................................................................ 5 

3. VEŘEJNÝ ŽIVOT VE MĚSTĚ .............................................................................................................. 23 

4. ZDRAVOTNICTVÍ ................................................................................................................................. 26 

5. SPORTOVNÍ ODDÍLY............................................................................................................................ 27 

5.1 Fotbalový oddíl ............................................................................................................................. 24 

5.2 Lyžařský oddíl ............................................................................................................................... 28 

6. KLUB DŮCHODCŮ ............................................................................................................................... 30 

7. ŠKOLSTVÍ............................................................................................................................................. 31 

7.1 Základní škola a mateřská škola ................................................................................................... 31 

7.2 Obchodní akademie Olgy Havlové ............................................................................................... 34 

8. KRNAP ................................................................................................................................................. 31 

9. SKI RESORT ......................................................................................................................................... 37 

10. SLL ..................................................................................................................................................... 38 

11. STEZKA KORUNAMI STROMŮ ........................................................................................................... 38 

 

  



3 
 

1.  UDÁLOSTI CHRONOLOGICKY 

Leden  

• Lyžařský ples 

• Tříkrálová sbírka 

Únor 

• Reprezentační lázeňský ples 

Březen 

• Jarní den vína 

Duben 

• Čarodějnice 

• Malý velikonoční trh v Kolonádě 

• Velikonoční dělánky 

Květen 

• Volby do evropského parlamentu 

• Mistrovství Evropy veteránů v běhu do vrchu 

• pochod na Černou horu 

Červen 

• Zahájení lázeňské sezóny 

• Magický den sv. Jana 

• Mezinárodní turnaj o „Putovní pohár města Janské Lázně 2019“ 

• Dětský den 

Červenec 

• zahájení Promenádních koncertů 

Srpen 

• Promenádní koncerty 
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Září 

• Kulinářský den 

Říjen 

• sázení stromů do budoucího veřejného sadu 

Listopad 

• Den vína 

• Tvořivé adventní trhy v Kolonádě 

Prosinec 

• Vánoční koncert H – KVINTET  

• Rozsvícení vánočního stromu a živý Betlém 

• Mikulášské setkání 
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2. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Zasedání Rady města – leden 

Rada města schválila: 

• uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor 

v 1. PP čp. 85 Quisisana, kterým se rozšiřuje výměra pronajatého 

prostoru o 6, 5 m2 

• připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 

tibetské vlajky na budově městského úřadu dne 10. 3. 2019 

• nový platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov s účinností od 1. 1. 2019 

v souvislosti s novými tabulkami pracovníků ve veřejné správě 

Rada města souhlasila: 

• s dokumentací pro akci III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 

rekonstrukce komunikace – úsek č. 3 a zároveň navrhuje při realizaci 

umístění dalších 2 míst pro přecházení následovně: 

1) před křižovatkou mezi čp. 160 (st. P. č. – 59/2 Č. H.) a čp. 84 (st. P. č. – 

106/1 J. L.), směrem k MK na p. p. č. 4/6 J. L. 

2) naproti čp. 151 (st. P. č. – 23 Č. H.), směrem k chodníku na p. p. č. 151/12 

(393) Č. H. 

• s odstraněním a okleštěním stromoví na pozemku p. p. č. 122/10 v k. ú. J. 

L. dle dispozic vedoucího odboru TS 

• se záborem veřejného prostranství na pozemku p. p. č. 229/1 v k. ú. J. L. 

(u kostela) Římskokatolické farnosti Janské Lázně pro odstavnou plochu 

dvou osobních vozidel 2x týdně po dobu 1 hodiny s tím, že náklady na 

vyznačení parkovacích míst uhradí žadatel 

Rada města rozhodla: 

• na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky 

malého rozsahu Stavba 21 odstavných stání, zázemí pro „Staré dobré 

lázeňské cesty“, Janské Lázně vybranému uchazeči, tj. Tlachač s. r. o., IČ: 

03505847 za 2. 309. 649, 06 Kč bez DPH (nové parkoviště u Quisisany) 
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Zasedání Rady města Janské Lázně – únor 

Rada města schválila: 

• odpisový plán na rok 2019 na elektrický sporák pro školní jídelnu 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně, 

okres Trutnov 

• změnu nájemce u nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. 

PP čp. 85 z fyzické osoby podnikající, IČ: 47084928 na společnost 

OLYMPIA Services s. r. o., IČ: 07719393 

• účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Janské Lázně, okres Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2018 a převedení 

nespotřebovaného příspěvku na provoz ve výši 175, 28 Kč zpět na účet 

zřizovatele, a to převedením do rezervního fondu příspěvkové 

organizace, z rezervního fondu a poté na účet zřizovatele 

Rada města souhlasila: 

• s realizací projektu Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní 

ose 3 na Základní škole a Mateřské škole Janské Lázně, okres – Trutnov 

• s bezplatným užitím znaku města Janské Lázně na papírový model 

Sokolské boudy při dodržování zásad k jeho užívání 

Rada města vzala na vědomí: 

• bez připomínek provedené kontroly u příspěvkové organizace a příjemců 

veřejné podpory v roce 2018 a schvaluje plán veřejnoprávních kontrol 

k provedení kontroly vyúčtování příjemců veřejné podpory a kontroly 

hospodaření příspěvkové organizace pro rok 2019 

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – únor 

Zastupitelstvo města schválilo: 

• rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se zvyšují příjmy o 128. 700 Kč a 

výdaje o 112. 000 Kč 

Zastupitelstvo města vydalo: 
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• obecně závaznou vyhlášku města Janské Lázně č. 1/2019, kterou se mění 

a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Janské Lázně č. 2/2016, o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství                PŘÍLOHA č. 1 

Zasedání Rady města Janské Lázně – březen 

Rada města schválila: 

• pacht pozemků p. p. č. 307 v k. ú. J. L. o výměře 5 096 m2 za cenu 450 

Kč/rok a p. p. č. 302/1 v k. ú. J. L. o výměře 11 061 m2 za cenu 1. 650 

Kč/rok za účelem pasení ovcí a sušení sena na 2 roky s uhrazením 

nákladů za cenový odhad 

• zadávací dokumentaci akce „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 

rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“, zadavatelé, na základě článku 3. 2 

Smlouvy o spolupráci mezi městem Janské Lázně a Královéhradeckým 

krajem, jejímž předmětem je výběr zhotovitele díla III/2961 Svoboda nad 

Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3 

Rada města souhlasila: 

• s vyhrazením parkovacího místa držiteli průkazu ZTP na pozemku p. p. č. 

105/2 v k. ú. J. L. za podmínky uhrazení poplatku (před vydáním povolení) 

ve výši 2. 000 Kč za vyznačení místa 

• s vyhrazením parkovacího místa držiteli průkazu ZTP na části pozemků p. 

p. č. 92/4 a 211 v k. ú. Janské Lázně (prodloužení stávajícího) 

• s věcným břemenem pro plynovou přípojku k čp. 346 na pozemku p. p. č. 

85/4 v k. ú. J. L. za jednorázovou částku dle znaleckého posouzení 

 

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – duben 

Zastupitelstvo města schválilo: 

• uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování 

služeb spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace ze dne 23. 

9. 2015 mezi městem Janské Lázně, městem Svoboda nad Úpou a 

Domem s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou 
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• rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým se zvyšují příjmy o 424. 526, 80 Kč 

a výdaje o 345. 342, 10 Kč 

Zastupitelstvo města delegovalo: 

• pana Petra Hřebačku jako zástupce města Janské Lázně na valnou 

hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. konanou dne 

27. 5. 2019, jako náhradníka delegovalo pana Martina Košťála 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – duben 

Rada města schválila: 

• zhotovitele na akci „Oprava schodiště čp. 68, Janské Lázně“ společnost 

Kalin s. r. o., IČ: 25607782 za cenu 338. 579, 14 Kč s DPH 

• pacht pozemků p. p. č. 123/21 o výměře 1 205 m2 a 123/22 o výměře 610 

m2  v k. ú. J. L. za účelem zřízení zahrádky pro pěstování zeleniny, květin a 

drobného ovoce za pachtovné ve výši 1. 000 Kč/rok na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou tři měsíce 

• pronájem pozemku p. p. č. 293/2 o výměře 279 m2 v k. ú. J. L. dne 6. 7. 

2019 za cenu 2. 000 Kč společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše s. 

r. o. za účelem pořádání akce „Narozeniny Stezky“ a souhlasí s uzavřením 

komunikace po dobu uvedenou v žádosti 

Rada města souhlasila: 

• s realizací projektu Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní 

ose 3 s názvem projektu Šablony II – Zvýšení a zlepšení výuky na ZŠ a MŠ 

na Základní škole a Mateřské škole Janské Lázně, okres Trutnov 

• se zapojením příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Janské Lázně, okres Trutnov do projektu Potravinová pomoc dětem 

v Královéhradeckém kraji III – obědy do škol pro školní rok 2019/20 

• s konáním sportovní akce „NaHoruRun“ dne 27. 04. 2019, kterou pořádá 

sportovní klub Kasper – Swix Trutnov, z. s. 

• s umístěním stavby „ST140593_Poříčí_REKOSCZT Janské Lázně – přípojka 

Janka“, dle předložené dokumentace vypracované společností ENESA, 

datum 02/19, pod číslem zakázky 17P104 s podmínkou uvedení 
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dotčených pozemků ve vlastnictví města Janské Lázně do původního 

stavu 

Rada města revokovala: 

• usnesení č. R 97/09/19 a schválila pacht pozemků p. p. č. 307 v k. ú. J. L. 

o výměře 5 096 m2  za cenu 450 Kč/rok a p. p. č. 302/1 v  k. ú. J. L. o 

výměře 11 061 m2 za cenu 1. 650 Kč/rok za účelem pasení ovcí a sušení 

sena na dobu neurčitou s uhrazením nákladů za cenový odhad, 

s výpovědní lhůtou jeden rok, s roční valorizací pachtovného a 

každoročním předložením výše čerpaných dotací 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – květen 

Rada města schválila: 

• dodavatele zakázky „Snížení světelného znečištění – Janské Lázně – 

realizace I. etapy“ společnost Tlachač s. r. o., IČ: 03505847 za cenu 2. 

402. 448, 70 Kč s DPH 

• pronájem části pozemku st. P. č. 107 v k. ú. J. L. o výměře cca 16 m2 za 

účelem umístění předzahrádky pro Bistro La Petit za cenu 1 000 Kč/rok 

• uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektů výměníkových stanic Na 

Sluneční stráni čp. 251 – st. P. č. 229, Černohorská čp. 68 – st. p. č. 45, 

Školní čp. 81 – st. p. č. 99, Černohorská čp. 15 – st. p. č. 3 a Černohorská 

čp. 85 – st. p. č. 107, vše v katastrálním území Janské Lázně na dobu 

určitou do 31. 12. 2026 za cenu 10 000 Kč/rok společností ČEZ 

Teplárenská, a. s., IČ: 27309941 

• dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení parkovacích 

automatů na vydávání povolení k vjezdu“ společnost WSA doprava a 

parkování s. r. o., IČ: 27913309 za cenu 374 270 Kč s DPH 

Rada města souhlasila: 

• se zateplením budovy městského úřadu 

Rada města zplnomocnila: 
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• obec Strážné k jednání jménem města Janské Lázně na sněmu Svazu 

měst a obcí ČR 23. a 24. 5. 2019 v Ostravě 

Rada města projednala: 

• 1) důvodovou zprávu a závěry hodnotící komise z hodnocení a posouzení 

nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „III/2961 Svoboda nad 

Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“ 

• 2) návrh na nové vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce „III/2961 

Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 

3, 

rozhodla o zrušení zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky dle 

ust. § 127 odst. 1 zákona, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek 

v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení 

a schválila  

1) nové vyhlášení veřejné zakázky formou otevřeného řízení dle § 56 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, na stavební práce „III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně 

– rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“ 

2)  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavební práce „III/2961 

Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 

3“ 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – červen 

Rada města schválila: 

• uzavření pojistné smlouvy o právní ochraně se společností D. A. S. 

Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, IČ: 03450872 

• dodavatele zakázky „DOKUMENTACE ZATEPLENÍ ČP. 273, JANSKÉ LÁZNĚ“ 

společnost JANSA PROJEKT s. r. o., IČ: 27539679 za cenu 302. 500 Kč 

s DPH 

Rada města souhlasila: 
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• s doporučením komise pro rozvoj města u všech žádostí o změnu č. 2 

Územního plánu Janské Lázně; doporučila projednání a rozhodnutí o 

pořízení změny č. 2 ÚP Janské Lázně zastupitelstvu města 

Rada města jmenovala: 

• paní Janu Pourovou za člena Školské rady při Základní škole Janské Lázně 

na další období 

 

Zasedání Zastupitelstva města – červen 

Zastupitelstvo města schválilo: 

• Účetní závěrku města Janské Lázně sestavenou k 31. 12. 2018 a převod 

hospodářského výsledku – zisku ve výši 2. 965. 253, 98 Kč na nerozdělený 

zisk minulých let 

• Závěrečný účet města Janské Lázně za rok 2018 a souhlasilo s celoročním 

hospodařením města bez výhrad 

• rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se zvyšují příjmy o 430. 584, 28 Kč 

a výdaje o 288. 735 Kč 

• prodej části pozemku p. p. č. 278/18 k. ú. Janské Lázně o výměře 4m2 

s přičtením nákladů na vypracování GPL, znaleckého posudku a vložení 

do KN (lokalita Zlatá vyhlídka) 

• bezúplatný převod p. p. č. 15/5 a 314/5 oba k. ú. Janské Lázně v souladu 

se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění 

od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 

vlastnictví města Janské Lázně (u mateřské školy) 

 

Rady města Janské Lázně – červenec 

Rada města schválila: 

• pronájem nebytového prostoru restaurace Café Biograf v čp. 273 od 1. 

10. 2019 

• pronájem bytu 1+kk o výměře 29 m2 ve 2. NP čp. 15 – Zdena 
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• Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště dle předloženého návrhu, 

viz příloha 12. 1 

• vnitřní směrnici Kontrolní řád dle předloženého návrhu 

• vnitřní směrnici O reálné hodnotě majetku určeného k prodeji – příloha 

č.2 

Rada města souhlasila: 

• s ukončením pachtu na pozemku p. p. č. 105/4 v k. ú. Janské Lázně 

s dodržením výpovědní lhůty 6 měsíců 

• s umístěním svodidel na hranici pozemků města p. p. č. 92/7, 92/10 v k. 

ú. Č. H. a na části pozemku p. p. č. 82/9 v k. ú. J. L. 

• se smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého 

kraje č. 19FGI02 – 0245 na realizaci výměny sedaček v kině Vlast 

• s umístěním stavby Parkoviště – Hotel Lesní dům, dle předložené 

dokumentace č. zakázky 016/19, ze dne 20. 6. 2019, vypracované firmou 

DiK Janák, s. r. o. a zároveň upozorňuje žadatele, že souhlas s napojením 

do dešťové kanalizace musí být získán od vlastníka této stavby 

• se stavbou IV – 12–2018863 „Janské Lázně, RD Kristen, přeložka knn“ 

• s předloženým záměrem demolice hotelu Siréna a stanovila podmínky 

• s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. p. č. 170/1 

v k. ú. Jánské Lázně na zřízení depote stavebního materiálu v rámci akce 

„Rekonstrukce části místní komunikace III/2961 a chodníků na ní 

navazujících“ za částku 4 Kč/m2 na dobu třiceti dnů od uzavření smlouvy 

Rada města projednala: 

• důvodovou zprávu a závěry hodnotící komise z hodnocení a posouzení 

nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „III/2961 Svoboda nad 

Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“, rozhodla o 

výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější a dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení: M – 

SILNICE a. s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 

42196868 (cena 3. 204. 464, 54 Kč bez DPH, 3. 877. 402, 09 Kč vč. DPH), 

schválila výsledek veřejné zakázky na stavební práce „III/2961 Svoboda 

nad Úpou – Janské Lázně – rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“ a 

smlouvu o dílo s vybraným účastníkem zadávacího řízení a schválila 
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financování stavební akce „ III/2961 Svoboda nad Úpou – Janské Lázně – 

rekonstrukce komunikace – úsek č. 3“ z vlastních a jiných zdrojů ve výši 

rozdílu mezi dotací přidělenou SFŽP rozhodnutím č. 00581931, tj. 1. 435. 

460 Kč a nabídkovou cenou, tj. 3. 877. 402, 09 Kč včetně DPH, který činí 

2. 441.942, 09 Kč 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – srpen 

Rada města schválila: 

• zřízení věcného břemene za odhad ceny stanovený soudním znalcem na 

pozemcích budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Duncan 

• dělení pozemků p. p. č. 187/1 a 131/1 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně - září 

Rada města souhlasila: 

• s úpravou odstavné plochy na části p. p. č. 170/1 v k. ú. Černá Hora 

v Krkonoších  

• s prodloužením smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Janské Lázně 

a spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p. s. do 30. 

4. 2020 a doporučila hasičům najít pro cisternu jiné prostory 

• s úpravou hranic na pozemcích u mateřské školy a pověřila k jednání 

mezi městem Janské Lázně a Českobratrskou církví evangelickou o směně 

částí pozemků p. p. č. 15/2 a 12/2 v k. ú. J. L. o výměře 87 m2 

• s navrhovanou výměrou katastrálních území a pověřila starostu města 

k jednání se Správou KRNAP, Katastrálním úřadem v Trutnově a 

s vedením Svobody nad Úpou ohledně narovnání obecních hranic 

• se změnou dodavatele silové elektřiny a schválila na období 1. 1. 2020 – 

31. 12. 2021 nabídku od dodavatele MND a. s., Úprkova 807/6, 695 01 

Hodonín, IČ: 28483006 z 25. 9. 2019 

Rada města schválila: 

• informaci o veřejném sadu na p. p. č. 116/1 v k. ú. Janské Lázně 
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• zveřejnění záměru města prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu části 

pozemku p. p. č. 170/1 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 200 m2  

(část cca 34x6m před TS) jako odstavnou a manipulační plochu 

stávajícímu nájemci 

• zveřejnění záměru prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu části 

pozemku p. p. č. 170/1 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších o výměře 40 m2 

(část cca 7x6 m u hlavní silnice) jako manipulační a odstavnou plochu 

stávajícímu nájemci 

• zveřejnění záměru prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu části 

pozemku p. p. č. 170/6 a části p. p. č. 170/7 v k. ú. Černá Hora 

v Krkonoších vedle hotelu Omnia jako manipulační a odstavnou plochu 

stávajícímu nájemci 

Rada města zřídila: 

• z členů rady města a členů finančního výboru pracovní komisi, která 

projedná 3 znalecké posudky na prodej části p. p. č. 172/1 v k. ú. Černá 

Hora v Krkonoších a doporučí další postup 

Rada města vydala: 

• k záměru „ST 140 593_Poříčí_REKO SCZT Janské Lázně – přípojka Janka“ 

souhlasné stanovisko s podmínkou uvedení dotčených pozemků ve 

vlastnictví města Janské Lázně do původního stavu 

Rada města stanovila: 

• na základě ustanovení článku 9 odst. (2) Vnitřní směrnice č. 1/2017, o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, že veřejná zakázka na 

dodávku kabelového vedení a dvou sloupů veřejného osvětlení v ulici 

Lázeňská bude přidělena jednomu dodavateli bez oslovení dalších 

uchazečů z důvodu naléhavosti řešení a časové tísně (technologické 

termíny prací při rekonstrukci silnice III/2961) a schválila dodavatele 

společnost Štěpánský & Fišer, iČ 14531780 

 

Zasedání Zastupitelstva města – září 
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Zastupitelstvo města schválilo: 

• dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov 

• žádost města Pec pod Sněžkou a obce Malá Úpa o připojení do 

společného projektu s účinností od 1. 1. 2020 s názvem Spolupráce 

v oblasti poskytování sociální služby (pečovatelské služby) včetně 

poskytnutí dotace, jehož poskytovatelem je příspěvková organizace Dům 

s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, IČ 49290738 a garantem 

projektu je zřizovatel příspěvkové organizace město Svoboda nad Úpou 

• bezúplatný převod pozemku z majetku Královéhradeckého kraje do 

vlastnictví města Janské Lázně. Jedná se o pozemek pod stavbou 

autobusové zastávky vedle průjezdního úseku komunikace II/297 

v katastrálním území a obci Janské Lázně: část z původní pozemkové 

parcely 242/1 o její původní celkové výměře 8947 m2 (ostatní plocha – 

silnice), zapsané na LV 166, jíž je Královéhradecký kraj vlastníkem, ze 

které byla GP pro rozdělení pozemku č. 517 – 284/2019 ze dne 29. 5. 

2019 (není dosud zapsán v KN) oddělena část pozemku o výměře 21 m2 a 

nově označena jako pozemková parcela 242/3 (ostatní plocha – silnice), 

s tím, že smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného 

zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let 

ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí nepřevede právo k daru třetí osobě a o dar bude 

přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako 

pozemek pod autobusovou zastávkou, v souladu s veřejným zájmem, tj. 

zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům 

a ani jej k takovým účelům neposkytne 

• rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se snižují příjmy o 1. 085. 335, 64 

Kč a výdaje se zvyšují o 1. 863. 691, 76 Kč 

• předložené zadání Regulačního plánu „Janské Lázně – Protěž“ 

• uzavření smlouvy o spolupráci, na základě které se MEGA PLUS s. r. o. 

zavazuje podporovat projekt „Snížení světelného znečištění Janské Lázně 

– etapa Centrální parkoviště“ a pověřilo starostu k podpisu smlouvy 

s doplněním o vícenáklady, které by hradila společnost MEGA PLUS s. r. 

o., schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení 
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v Janských Lázních, III. Etapa a schválilo zahájení přípravných prací pro 

podání žádosti o dotaci (zejména vypracování projektové dokumentace) 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – říjen 

Rada města vzala na vědomí: 

• Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, 

Janské Lázně, okres Trutnov za školní rok 2018/2019 

Rada města schválila: 

• Prováděcí předpis k Nařízení města Janské Lázně č. 1/2018 o provádění 

zimní údržby pro zimní sezónu 2019/2020 dle předloženého návrhu 

• cenu za věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě a umístění vodního 

díla na pozemcích budoucí výstavby rodinných domů v lokalitě Duncan 

jednorázově ve výši 10. 000 Kč 

• cenu nájemného v bytech ve vlastnictví města Janské Lázně od 1. M1. 

2020 ve výši 64Kč/m2/měsíc a snížené nájemné pro invalidní a starobní 

důchodce ve výši 43Kč/m2/měsíc 

• pronájem části pozemku p. p. č. 82/3 v k. ú. J. L. o výměře 110 m2 za 

účelem příjezdu k čp. 35 – Vltava s podmínkami dle projednání 

• prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p. p. č. 170/1 v k. 

ú. Č. H. o výměře m200 m2 (část cca 34x6m před TS) jako manipulační a 

odstavnou plochu do 21. 12. 2020 s navýšením ceny o roční míru inflace 

• prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p. p. č. 170/1 v k. 

ú. Č. H. o výměře 40m2 (část cca 7x6m u hlavní silnice) jako manipulační a 

odstavnou plochu do 31. 12. 2020 s navýšením ceny o roční míru inflace 

• prodloužit nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p. p. č. 170/6 o 

výměře 60m2 a části p. p. č. 170/6 a 170/7 o výměře 80m2 v k. ú. Č. H. 

vedle hotelu Omnia jako manipulační a odstavnou plochu do 30. 11. 2020 

s navýšením ceny o roční míru inflace 

• že veřejná zakázka na provedení prací na úpravě chodníků podél III/2961 

nad rámec projektové dokumentace pro akci „III/2961 Svoboda nad 

Úpou, Janské Lázně, rekonstrukce komunikace, úsek č. 3“ bude přidělena 

jednomu dodavateli bez oslovení dalších uchazečů z důvodu naléhavosti 
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řešení a časové tísně (technologické termíny prací při rekonstrukci silnice 

III/2961). Dodavatelem bude stavební firma M – SILNICE a. s., IČO: 

42196868. Předpokládaná výše plnění zakázky je 107. 000 Kč včetně DPH 

• že veřejná zakázka na provedení prací na úpravě příjezdu (od místa 

napojení MK na silnici III/2961 až po zámkovou dlažbu u vchodu do bistra 

LA PETIT Olympia v čp. 85) k nově budovaným 21 odstavným stáním 

bude přidělena jednomu dodavateli bez oslovení dalších uchazečů 

z důvodu naléhavosti řešení a časové tísně (technologické termíny prací 

při výstavbě dotačně podpořených 21 odstavných stání). Dodavatelem 

bude stavební firma Tlachač s. r. o., IČO: 03505847. Předpokládaná výše 

plnění zakázky je 450. 000 Kč bez DPH 

• že veřejná zakázka na provedení nutných prací při sanaci havarijního 

stavu kuchyně restaurace Café Biograf, dle výkazu výměr a rozpočtu ze 

dne 8. 10. 2019 bude přidělena jednomu dodavateli bez oslovení dalších 

uchazečů z důvodu naléhavosti řešení a časové tísně (havarijní stav 

elektro a vodoinstalace, obecně platným předpisům nevyhovující stav 

obkladů a dlažbu prostor vymezených pro přípravu a výdej pokrmů). 

Dodavatelem bude stavební firma Kalin s. r. o., IČO: 25607782. 

Předpokládaná (rozpočtová) výše plnění zakázky je 468. 123, 08 Kč bez 

DPH 

• rozpočtové opatření č. 5/2019 ve věci navýšení výdajů rozpočtu na rok 

2019 příslušného paragrafu o částku 566. 500 Kč s DPH na akci „Sanace 

havarijního stavu kuchyně restaurace Café Biograf“ 

Rada města souhlasila: 

• v rámci územního řízení s realizací stavby „Parkoviště Hoffmanky – 

retenční nádrž – čerpací stanice, sklad – gastro provoz“ 

• s provedením dvou sond na pozemcích p. p. č. 54/1 a 53/14 v k. ú. J. L. 

• s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

stávajícího parkoviště u trafačky“ s firmou Tlachač s. r. o., IČ: 03505847 

za 444. 602, 76 s DPH 

• s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu „Doplnění VO 

v ulici K Zámečku“ s firmou Tlachač s. r. o., IČ: 03505847 za 299. 396, 39 

s DPH 
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• s dočasnou stavbou lešení na pozemcích města pro zateplení čp. 243 a 

s uzavřením smlouvy o právu provedení stavby na cizím pozemku na p. p. 

č. 4/3, 4/5, 4/32 v k. ú. J. L. a p. p. č. 163/7 v k. ú. Č. H. ve vlastnictví 

města 

Rada města změnila a doplnila: 

• usnesení č. R 174/15/19 s tím, že nájemní smlouva na pronájem 

nebytového prostoru restaurace Café Biograf v čp. 273 bude uzavřena od 

1. 11. 2019 se společností Kiki&Niki Catering s. r. o. IČ: 08510784 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – listopad 

Rada města schválila: 

• uzavření smlouvy na akci „Kompletní výměna kinosedaček – kino Janské 

Lázně“ se společností HOKO – VH s. r. o., Vlčnov, IČ: 26918862 za cenu 1. 

048. 800 Kč bez DPH 

• uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Janské Lázně a městem 

Trutnov na zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků 

• cenu za věcné břemeno – právo umístění a užívání trubních a kabelových 

rozvodů pro stavbu „Parkoviště Hoffmanky – retenční nádrž – čerpací 

stanice – gastroprovoz“ jednorázově ve výši 10. 000Kč 

• mimořádnou odměnu ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov v navržené výši 

 

Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně – prosinec 

Zastupitelstvo města schválilo: 

• rozpočtové opatření č. 6/2019, kterým se zvyšují příjmy o 1. 126. 625 Kč  

• poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu města Janské Lázně na rok 

2020 organizacím a spolkům: 

Sportovní klub Janské Lázně, z. s. – příspěvek na turnaj ve stolním tenisu 

25. 000 Kč, příspěvek na úhradu pronájmu tělocvičny 6. 500 Kč, příspěvek 
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na provoz oddílů sportovců 250. 000 Kč, příspěvek na pořádání závodu 

Krkonošská 70 MTB 30. 000 Kč, příspěvek na údržbu hřiště a provoz SK 

oddíl fotbalu 506. 000 Kč 

Centrum handicapovaných lyžařů, z. s. – 5. 000 Kč 

SK HS Janské Lázně, z. s. – 15. 000 Kč 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Janské Lázně, p. s. – 30. 000 Kč 

Veselý výlet – příspěvek na vydání časopisu – 28. 000 Kč 

Městská knihovna Trutnov – dotace na nákup knih do výměnných fondů 

– 4. 000 Kč 

Oblastní charita Červený Kostelec – 5. 000 Kč 

Proškolák, z. s. – 20. 000 Kč 

Jednota sboru dobrovolných hasičů obce Horní Maršov – 20. 000 Kč 

A dále schválilo uzavření veřejnoprávních smluv na uvedené příspěvky 

• schodkový rozpočet města Janské Lázně na rok 2020 s příjmy ve výši 30. 

869. 577 Kč a výdaji ve výši 38. 432. 037 Kč. Schodek ve výši 7. 562. 460 

Kč (plánované projekty) a 372. 162 Kč (úvěr TTR Carraro), je financován 

z ušetřených prostředků minulých let. Příspěvek příspěvkové organizaci 

bude poskytnutý ve výši 900. 100 Kč za podmínky vyúčtování 

• prodej části pozemku p. p. č. 172/1 v k. ú. Černá Hora v Krkonoších o 

výměře 1 611 m2, druh pozemku ostatní plocha, za cenu 8. 000. 000 Kč 

společnosti RODOP, a. s., Nábřežní 87/2, 150 00 Praha 5, IČ: 25082779 

s podmínkami, že se kupující v kupní smlouvě pod smluvní pokutou mimo 

jiné zaváže, že účel využití pozemku bude splňovat podmínky platného 

Územního plánu Janské Lázně a vystaví na pozemku dle zaslané nabídky 

depandanci ke stávajícímu hotelu Omnia a dále, že pozemek ve lhůtě 10 

let nezcizí 

• prodej pozemku st. p. č. 198 k. ú. Janské Lázně o výměře 22 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, za cenu 950 Kč/m2 s přičtením nákladů na 

vypracování znaleckého posudku a vložení do KN 
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• výměnu části pozemku p. p. č. 15/2 k. ú. Janské Lázně (vlastník město 

Janské Lázně) o výměře 87 m2 dle GP č. 524 – 429/2019 označené jako díl 

„b“ za část pozemku p. p. č. 12/2 k. ú. Janské Lázně (vlastník 

Českobratrská církev evangelická) o výměře 87m2 označené jako díl „a“ a 

zmocňuje starostu města k podpisu směnné smlouvy 

• uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku 

č. 75/512/2019, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemkových 

parcel č. 15/5 a 314/5 zapsaných na LV č. 60000 pro k. ú. Janské Lázně, 

kdy Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

vystupuje v roli převodce a město Janské Lázně v roli nabyvatele 

Zastupitelstvo města vydalo: 

• Obecně závaznou vyhlášku města Janské lázně č. 5/2019, která ruší 

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 o místním poplatku ze vstupného 

• Obecně závaznou vyhlášku města Janské lázně č. 2/2019 o místním 

poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst 

a částí města 

• Obecně závaznou vyhlášku města Janské lázně č. 3/2019 o místním 

poplatku ze psů 

• Obecně závaznou vyhlášku města Janské lázně č. 4/2019 o místním 

poplatku z pobytu 

• Obecně závaznou vyhlášku města Janské lázně č. 6/2019 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 

 

Zasedání Rady města Janské Lázně – prosinec 

Rada města souhlasila: 

• s rekonstrukcí objektu školy v přírodě Duncan čp. 211 

• s odstraněním stavby chaty Alenka čp. 33 za podmínky uzavření dohody 

o zpoplatnění užití místní komunikace na pozemku p. p. č. 51/1 v k. ú. J. 

L. v ulici K Zámečku před započetím demolice a její statické zajištění od 

demolice až do dokončení výstavby nového objektu 

Rada města schválila: 
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• uzavření smlouvy o pojištění vozidel města Janské Lázně s Českou 

pojišťovnou, a. s. za roční pojistné 51. 492 Kč 

• rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Janské 

Lázně, okres Trutnov na rok 2020 

• střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a 

Mateřská škola Janské Lázně, okres Trutnov na roky 2020 – 2022 

• uzavření dodatku č. 18 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu mezi 

městem Janské Lázně a společností TRANSPORT Trutnov s. r. o. a 

zmocnila starostu města k podpisu tohoto dodatku 

• uzavření nájemních smluv na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

na pronájem bytů v čp. 15 – Zdena (za 43 Kč/m2/měsíc), pronájem bytů 

v čp. 85 – Quisisana a čp. 81 (za 64 Kč/m2/měsíc) stávajícím nájemníkům 

Rada města 

• se připojila k výzvě Svazu města obcí ČR „VÝZVA DESET DŮVODŮ, PROČ 

ŘÍCI JASNÉ „NE“ NOVÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU“ a vydává k novému 

stavebnímu zákonu nesouhlasné stanovisko 

 

 

 

Informace z matriky: 

K 1. 1. 2019 bylo přihlášeno k trvalému pobytu 707 občanů a 702 k 21. 12. 

2019, z toho 354 mužů a 348 žen, průměrný věk byl 56, 62 let. Přistěhovalo se 

27 občanů, narodilo se 9 dětí (5 děvčat a 4 chlapci), odstěhovalo se 32 občanů a 

zemřelo 9 (6 mužů a 3 ženy). V roce 2019 bylo v Janských Lázních uzavřeno 15 

sňatků, z toho 4 v obřadní síni, 3 v altánu na Horní promenádě, 1 na louce u 

Zinneckerových bud, 1 na Stezce korunami stromů, 3 na louce u hotelu 

Večernice, 1 u čp. 303, 1 v evangelickém kostele a 1 na louce u Modrokamenné 

boudy. Vítání občánků proběhlo v roce 2019 jedenkrát, a to dne 22. 10. 2019. 

Zúčastnilo se ho celkem 5 občánků. 
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Likvidace komunálního odpadu: 

- svoz z popelnice 110 l, 120l (52 svozů za rok – zelená známka/svoz 1x týdně) 

1. 924,- 

- svoz kontejnerů 1100 l – cena na základě uzavřených smluv s jednotlivými 

žadateli – svoz provádí TRANSPORT Trutnov s. r. o. 

- svoz pytlů 120l - 71,- - pytel označený TRANSPORT Trutnov s. r. o.  

- od 1. 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 20. 4. a 12. 10. 

- jarní sběr odpadu (svozy odpadu, který nemá charakter běžného 

komunálního nebo nebezpečného odpadu – tj. shrabané listí, větve, různé 

poházené obaly, zničené vybavení domácnosti apod.) – 13. 4., 20. 4., 27. 4. 

- podzimní sběr odpadu (svozy odpadu, který nemá charakter běžného 

komunálního nebo nebezpečného odpadu – tj. shrabané listí, větve, různé 

poházené obaly, zničené vybavení domácnosti apod.) – 5. 10., 12. 10., 19. 

10. 

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí. Loni 

občané odevzdali k recyklaci 996 kilogramů starých spotřebičů. Tím, že byl 

elektro odpad předán k recyklaci, jsme uspořili 5, 00 Kwh elektřiny, 121, 78 litrů 

ropy, 30, 31 m3 vody a 0, 42 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise 

skleníkových plynů o 1, 29 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 6, 

57 tun. 

Ceny vodného a stočného: 

Pro rok 2019 byly ceny vodného a stočného (Vak Trutnov) stanoveny takto: 

Vodné – 45, 79 Kč/m3 (rok 2018 – 43, 49 Kč/m3) vč. DPH 

Stočné – 33, 96 Kč/m3 (rok 2018 – 32, 81 Kč/m3) vč. DPH 

Celkem – 79, 75 Kč/m3 vč. DPH 
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3. VEŘEJNÝ ŽIVOT VE MĚSTĚ 

V prvních lednových dnech proběhla již po devatenácté Tříkrálová sbírka 

pořádaná oblastní charitou Trutnov. Sbírka proběhla za pomoci Jany Honzíkové 

a koledníků Johanky Honzíkové, Matyáše Růžičky a Nely Reginové, kteří mezi 

místními obyvateli vybrali rekordních 18. 374,-. 25. ledna proběhl v Kolonádě 

Lyžařský ples. Vstupné stálo 400,- a k poslechu a tanci hrála kapela Člověče 

nezlob se.  

15. února se v janskolázeňské kolonádě konal Reprezentační lázeňský ples. 

Akci moderoval Marek Malík a k tanci hrála kapela Another way Brno. O 

předtančení se postarala Romana Motlová a v průběhu večera vystoupil Václav 

Noid Bárta, DUO ART a Lenka Kolářová. Vstupné stálo 600,-.  

Jarní den vína letos připadl na 23. 3. a konal se v Kolonádě. Vstup byl zdarma a 

návštěvníci zde mohli ochutnat moravská i zahraniční vína nebo si nakoupit 

uzeniny a sýry. Od 14:00 začal hudební program.  

Oblíbené Velikonoční dělánky připadli na 13. 4. Akce začala divadelním 

představením ve 13 hodin. Po představení se už mohli všichni vrhnout na 

sportovní soutěže, bubnování s Radkem a tvořivé dílničky. Vstupné bylo 

dobrovolné a výtěžek byl použit na volnočasové aktivity žáků se zdravotním 

postižením. 19. 4. se v Kolonádě konal Malý velikonoční trh, na kterém si 

návštěvníci mohli koupit velikonoční ozdoby, bytové doplňky, šperky a dámský 

textil. Na trh navazoval velikonoční kulturní program – koncert studentského 

orchestru REGIOBAND, dílničky pro děti i dospělé, loutkové pohádky pro děti a 

diskotéka a koncert kapely MIRROR. Poslední duben patří každý rok pálení 

Čarodějnic. I letos proběhlo na dvou místech. Začalo se na Kolonádě, kde hrála 

hudba, a pokračovalo se zapálením velké vatry na fotbalovém stadionu, kde 

nechybělo občerstvení, hudba a zábava pro malé i velké účastníky.  

V sobotu 18. 5. se konal Janský pochod na Černou horu PRO DOBROU VĚC. 

Startovalo se v 10:00 před ředitelstvím lázní na náměstí Svobody v Janských 

Lázních. Účastnili se pěší i cyklisté a trasa vedla přes Modrokamennou boudu a 

Pardubické boudy na Černou horu a zpět dolů lanovkou. Zkrácená trasa vedla 

na Modrokamennou boudu a zpět. Po návratu čekalo v Kolonádě na účastníky 

pochodu občerstvení. Startovné stálo 200 Kč a ve spolupráci se Společností 

Duha byly z výtěžku zakoupeny pomůcky pro dvouletá trojčátka Viktorku, 
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Amálku a Žofinku Hráčkovy, které se narodily s vícenásobným postižením a jsou 

pacientkami dětské léčebny Vesna. Každoroční vakcinaci proti vzteklině mohli 

letos zájemci pro své psi a kočky využít 22. 5. na parkovišti pod čp. 85 – 

Quisisana. Očkování prováděl MVDr. Stanislav Novotný, Veterinář s. r. o. 23. – 

25. 5 se v Janských Lázních konalo Mistrovství Evropy veteránů v běhu do 

vrchu. 25. května se konali volby do Evropského parlamentu. 

Na Zahájení lázeňské sezóny se letos mohli návštěvníci těšit 1. 6. Na velkém 

pódiu vystoupili Ivan Mládek a Banjo band a skupina Buty a na malém pódiu 

Regioband a hosté, Lokálka Hradec Králové a Swing sextet a hosté. Návštěvníci 

se na akci mohli zdarma dostat kyvadlovou dopravou z Trutnova a po Janských 

Lázních jezdil taktéž zdarma silniční vláček. Ani děti se na akci nenudily. Byl pro 

ně přichystaný animační a hudební program, loutkové pohádky, kreslení na 

balonky, stánek KRNAP, dřevěný kolotoč, hlavolamy, šlapací plechová autíčka a 

soutěžní indiánská stezka. Magický den Sv. Jana se konal 23. 6. Jako každý rok 

si zde návštěvníci mohli koupit bylinky, léčivé čaje, koření, bylinné sirupy a 

masti. 

7. 7. opět začaly oblíbené Promenádní koncerty, které se konaly každou neděli 

vždy od 14:00 do 16:00 na pódiu před Kolonádou. K poslechu byly tyto kapely: 

Táboranka z Košťálova, Podzvičinka z Bílé Třemešné, Relax Band z Hronova, 

Dechový orchestr VČE, JH big band a Art Jazz band z Hradce králové, 

Krakonoška z Trutnova, Big band Dvorský ze Dvora Králové n, L. 

Tradiční Kulinářský den se konal 28. 9. Na dni dobrého jídla a příjemné zábavy 

se sjelo přibližně 40 stánků s různými dobrotami. Svoje vaření předvedl Petr 

Stupka. Na venkovním pódiu se od 10:00 do 18:00 střídaly kapely. 

V neděli 20. 10. proběhlo v kopci nad Plyšankou sázení stromů do budoucího 

veřejného sadu. Zájemci si mohli koupit svůj vlastní strom bez nároku na jeho 

sklizeň.  

V sobotu 9. 11. se mohli návštěvníci opět v Kolonádě setkat s vybranými vinaři a 

prodejci sýra a kvalitních uzenin na Dni vína. Po celý den hrály na pódiu kapely. 

22. – 24. 11. se v Kolonádě konaly Tvořivé adventní trhy. V adventních 

dílničkách si mohli velcí i malí návštěvníci vyrobit dárky. Kdo nechtěl vyrábět, 

ten si mohl zakoupit například oděvy, bylinkové čaje, koření, hračky, vánoční 

ozdoby, kované a korálkové šperky, kamenné výrobky nebo malované sklo. 
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1. prosince se na Kolonádě rozsvěcel vánoční strom, zpívaly se koledy a 

k podívání byl živý betlém. V Kolonádě bylo k poslechu hudební vystoupení 

žáků obchodní akademie.  

4. STAVBY 

Město Janské Lázně obdrželo v roce 2019 podporu Královéhradeckého kraje 

formou dotace. Název projektu: „STARÉ DOBRÉ LÁZEŇSKÉ CESTY – DOPLNĚNÍ 

INFRASTRUKTURY“. Vzniklo tedy 21 nových parkovacích míst za parkovištěm u 

pošty. Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí 

ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Stavět se začalo v dubnu 

a celá stavba byla dokončena v listopadu. 

Celkové způsobilé výdaje: 2 236 893 Kč 
Výše příspěvku SFŽP ČR:  1 000 000 Kč 
Výše příspěvku žadatele:  1 236 893 Kč 
 

19. 3. proběhla od 15:30 ve velké zasedací místnosti MěÚ Janské Lázně 

informační schůzka týkající se plánované akce „Konverze parovodu, 

rekonstrukce trubního vedení VaK, rekonstrukce chodníků a rekonstrukce VO, 

vše JL“, která byla zahájena na jaře. 

Započalo se opravou Lázeňské ulice. Té předcházela konverze parovodu na 

horkovod a rekonstrukce odběratelských výměníkových stanic. První etapa 

zasáhla v menší části lokalitu Duncan a Lesní ulici a ve větším rozsahu silnici 

III/2961 vedoucí do Svobody nad Úpou. 
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5. 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 

Medical centrum 

Provozní doba: 

Pondělí - neděle 9:00 - 20:00 

Od 4. 11. 2019 byla opět otevřena lékárna v čp. 85 – Quisisana. 

Provozní doba: 

Po 8 – 11:30  12:00 – 15:00 

Út 8 – 11:30  12:00 – 15:00 

ST 8 – 11:30  12:00 – 16:30 
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Čt 8 – 11:30  12:00 – 15:00 

 Pá 8 – 11:30  12:00 – 15:00 

Provozovatel: Královéhradecká lékárna, a. s.  

 

6. SPORTOVNÍ ODDÍLY 

6. 1 Fotbalový oddíl 

Muži sezonu 2018/2019 ukončili s 38 body na 10. místě. Nejvíce gólů nastřílel 

Jan Stránský - 10. Jako každý rok se zúčastnili Lázeňského poháru, který se 

tentokrát konal v Konstantinových Lázních. Tým Janských Lázní skončil na 8. 

místě. Před začátkem sezony 2019/2020 tým mužů posílili Jan Kuric ml. 

Z Hajnice a Zdeněk Maňuch z Libče. Opět se po dlouhých letech do sestavy 

vrátil Ríša Pour a Tomáš Regina st.  

Mládežnický oddíl poprvé okusil soutěž starších žáků, přestože v týmu byla 

většina dětí o dost mladších. Celkově skončil na 6 místě s 36 body. Nejvíce gólů 

nastřílel Tomáš Regina ml. – 26. V letní přestávce se do týmu opět vrátil 

staronový hráč Jáchym Veselý. V srpnu absolvovala většina dětí letní 

soustředění, kterého se zúčastnilo i několik chlapců ze Svobody nad Úpou. 

Soustředění bylo povedené a na závěr na děti čekal pětiboj. 

Výsledky pětiboje (běh, střelba na branku, kolo, výdrž ve visu, ručkování): 

Ročník 2003 – 2004  

1. Tomáš Regina ml.  2. Luboš Zlatník 3. Vojta Vrbenský 4. Jáchym Veselý 5. Filip 

Lev 

Ročník 2005 – 2007 

1. Víťa Vrbenský 2. Kačka Veselá 3. Jakub Kraus 4. Adam Nikl 5. Jan Pour 6. 

Vojta Říha 

Ročník 2008 – 2010 

1. Adam Richter 2. Nela Reginová 3. Linda Říhová 4. Jakub Boleslavský 5. Tomáš 

Boleslavský 
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Soupisky: 

Starší žáci: Hlaváček Štěpán, Hlaváček Petr, Mičánek Jakub, Nikl Adam, Růžička 

Vlastimil, Veselý Jáchym, Boleslavský Tomáš, Boleslavský Jakub, Kraus Jakub, 

Pour Jan, Reginová Nela, Tuček Šimon, Veselá Kateřina, trenér: Boleslavská 

Tereza, asistent trenéra: Ivo Boleslavský, vedoucí: Pour Aleš, kustod: Pourová 

Jana 

Muži: Bartusik Artur, Bernasinskí David, Borkovec Karel, Celba Dominik, Doležal 

Petr (1/2 sezóny - na jaře přestup do Bohuslavic), Dewat Otto, Dvořák Miloš 

ml., Dvořák Miloš st., Gombala Patrik, Hradecký Jan, Hruška Roman (1/2 

sezóny), Janíček Michal, Krudenc David, Křižan Kamil, Kult Jiří, Macháček Libor, 

Mihalík Jaroslav, Moravec Lukáš, Pavlis Filip, Pelcl Martin, Sameš Vojtěch, Sapár 

Michal, Stránský Jan, Štelzer Vít, Vorel Jiří ml., Zadražil Jiří 

Fotbalový oddíl letos na podzim oslavil 50 let od vzniku oddílu. Oslavy proběhly 

v sobotu 14. 9. od 16:00. Součástí oslav bylo setkání bývalých členů, fanoušků a 

hráčů klubu. K nahlédnutí byly také kroniky klubu. Od 17:00 tým mužů odehrál 

svůj soutěžní zápas s Podhůřím a večer následovala diskotéka s promítáním 

fotografií z historie klubu.  

6.2 Lyžařský oddíl 

Letošní zima byla pro lyžaře výborná na sněhové podmínky, ale také na 

výsledky závodníků. Juniorky Viktorie Vydrová se v Českém poháru umístila na 

3. místě a Aneta Fleischerová na 8. místě. Viktorie díky výborným výsledkům 

dostala nominaci na předjezd na světovém poháru ve Špindlerově mlýně. 

V žactvu (ročníky 2003 – 2006) si na republikové úrovni nejlépe vedli: Karolína 

Černá, Laura Kočí (Vojtěchová), Veronika Drahníková, Olda Čámský, Martin 

Antoš a Kateřina Matasová. Karolína Černá byla celkově 4. v Královéhradeckém 

kraji. V předžactvu (2007 – 2011) klub skvělým způsobem reprezentuje Honza 

Kolb. V poháru Head Cup se celkově umístil na 2. místě a v Leki Cupu na 3. 

místě. Dalšími úspěšnými závodníky, kteří stojí na stupních vítězů nebo v první 

desítce jsou Tibor Tschoche, Ema Kolbová, Teodor Tschoche a Jan Pour. 

Poslední březnový víkend zakončil lyžařský oddíl svou zimní sezonu na 

mezinárodních závodech v rakouském Zauchensee. Nejlépe oddíl reprezentoval 

Jan Kolb, který obhájil prvenství z loňského roku a stal se tak šampionem 
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Kidstrophy. Na slavnostním vyhlášení závodu, kterého se účastní 1000 

závodníků, tedy zazněla česká hymna.  

Celkem za klub závodí 50 závodníků a má také nezávodní sekci, kde se děti učí 

správné lyžařské technice a snowboardový oddíl.  

Lyžařský oddíl každoročně pořádá MTB závod tříčlenných družstev, který 

závodníky provází kopcovitou krajinou Krkonošského národního parku. Letos to 

byl již 11. ročník. 

Umístění v závodu: 

70 km družstva – Bušofi team, Ghost team, Bakako Nová Paka 

40 km ženy a veteráni – Lidé a hory/ultra paka, Kasper – Swix team, INS Atelier 

Náchod – veterans 

40 km firmy – INS Atelier Náchod – naděje, Kablo Vrchlabí 1, TE Connectivity 2 

40 km páry – Skibikecentrum. Cz team, Novatop Ghost, KH Sport 

Gravel Trophy 70 km jednotlivci – Tomáš Kašše, Ondřej Semerád, Radek Souček 

15 km Junioři – Jaroslav Kulhavy – cycling team and bitters superi, 

Carla.kupkolo.cz, SK Janské Lázně 

Dětská K7 růžová trať – Vojtěch Selvek, Daniel Polášek, Jan Munzar 

Dětská K7 modrá trať – Amálie Kornfeldová, Filip Žemlička, Matěj Hamáček 

Dětská K7 Baby – Ema Zikešová, Ema Lněnička, Róza Němcová 

 

6. 3 Stolní tenis  

V polovině června se uskutečnil již 24. Ročník turnaje ve stolním tenise o 

putovní „Pohár města Janské Lázně“. Jedná se o mezinárodní soupeření 

tříčlenných družstev tělesně hendikepovaných sportovců. Celý turnaj se 

odehrál ve sportovní hale hotelu Omnia v Janských Lázních, kde měli účastníci 

zajištěno ubytování a stravování. Závodníci měli k dispozici také bazén a 

jízdenku lanovkou na Černou horu. Celkem se zaregistrovalo 112 osob, včetně 

hráčů, náhradníků a doprovodů. Turnaje se zúčastnila družstva z Polska (TOP 
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Boleslawiec, Start Zeliona Góra a Start Wroclaw), Slovenska (ŠK TP 

Ružomberok, ŠK Valaliky), Německa (BSV Mnichov) a České republiky (Slovan 

Svoboda Praha, TJ Labe Kolín – 3 družstva, TJ Jičín, TJ ZPS Čechie Hradec 

Králové, TJ ZPS Sokol Lhůta – dvě družstva, a 3 družstva domácího SK Janské 

Lázně. Do hracího plánu bylo zařazeno celkem 20 družstev a na soupiskách se 

objevili hráči, kteří se zúčastnili Paralympijských her v Pekingu, Soulu a Sydney. 

Věkové kategorie byly zastoupeny od 14 do 78 let a celkem se na turnaji 

prezentovalo 72 hráčů a hráček. V sobotu 15. 6. V 8:30 hod. bylo provedeno 

zahájení nástupem všech družstev a účastníci byli přivítáni ředitelem turnaje a 

místostarostou města. Slavnostního zahájení byli přítomni též zástupci 

sponzorů, vedení hotelu a doprovody hráčů. Při slavnostním nástupu byl 

předán panu Jiřímu Vorlovi diplom Fair play, za výrobu exkluzivních pohárů po 

dobu 24 let. Minutou ticha byla uctěna památka paní Věry Obrdové, aktivní 

účastnice turnajů pro tělesně postižené osoby. Do finálové skupiny prošla 

družstva BSV Mnichov, SK Janské Lázně A, TJ Labe Kolín A, TJ Sokol Lhůta A, 

Start Zeliona Góra, SK Janské Lázně C, TJ Čechie Hradec Králové a TJ Jičín. 

Z těchto osmi družstev se do finále probojovala družstva tj Labe Kolín A a SK 

Janské Lázně A. Výsledkem 4:3 zvítězili hráči Kolína, když odvrátili 3 mečboly. 

Po společné večeři následovalo vyhlášení konečných výsledků, kde byla udělena 

letošní cena Fair play. V rámci letošního ročníku byla udělena panu Miroslavovi 

Fejfarovi TJ Jičín s diplomem a víkendovým poukazem pro dvě osoby, 

věnovaným Státními léč. Lázněmi, Janské Lázně.  

7. KLUB DŮCHODCŮ 

Seznam akcí konaných v roce 2019: 

14. 5. – Prohlídka zámku Loučeň s průvodcem, Ostrá – prohlídka skanzenu 

Botanicus a zahrady, Chleby – návštěva ZOO s průvodcem 

17. 9. – Návštěva zámku Žleby s průvodcem, prohlídka leteckého muzea 

Pardubice s průvodcem, prohlídka pivovaru Pernštejn Pardubice s průvodcem. 

16. 10. – Se členové Klubu důchodců zúčastnili prohlídky Obchodní akademie 

v rámci výročí založení této školy. Po malém občerstvení, které připravili 

studenti školy, se jim věnovala paní ředitelka Jana Honzíková a seznámila je 

s historií školy. Po prohlídce školy bylo na programu divadelní představení žáků 

Obchodní akademie. 
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8. ŠKOLSTVÍ 

8.1 Základní škola 

Leden: Děti se opět sešly ve školních lavicích 3. 1. V pátek 11. 1. se škola 

rozrostla o ježčího kluka „Ježourka“, a zapojila se tím do projektu Bodlinka, 

který každoročně připravují pracovníci správy KRNAP. Úkolem dětí bylo se o 

ježčího kamaráda starat, krmit ho, čistit pelíšek, vážit a zapisovat do deníčku 

důležité údaje o jeho zdravotním stavu. Na začátku se děti zúčastnily zajímavé 

přednášky pana Mgr. Daniela Bílka o životě ježků v přírodě. Příspěvek na krmení 

poskytla paní Petrášková. Žáci si v lednu užili první lyžovačku na sjezdovce 

Duncan. 25. 1. navštívil školu se svou dílnou „Rytmy sběrného dvora“ pan David 

Andrš a děti tak zažily netradiční hodinu hudební výchovy plnou hraní na 

„bubny“. 

Únor: Školáci se začali připravovat na každoroční lyžařské závody škol Úpského 

údolí, tentokrát pořádané Základní školou v Peci pod Sněžkou. Děti každý týden 

trénovaly pod odborným vedením pana učitele Šedivého. 14. února všechny 

děti vyrazily na dopolední výlet do Trutnova. Nejprve navštívily dětské oddělení 

městské knihovny, kde je přivítala vedoucí oddělení paní Jana Kopecká. 

Nejdříve dětem pověděla něco o organizaci, potom se děti dozvěděly, jaká je 

nejstarší kniha v knihovně a jak se o knihy správně starat. Po návštěvě knihovny 

se všichni přesunuly do Trutnovské galerie na výstavu Imaginárium Divadla 

bratří Formanů a jejich přátel. Na výstavě si děti pohrály a prohlédly si spoustu 

zajímavých věcí, hraček a loutek. V rámci výtvarné výchovy si děti pod vedením 

paní učitelky Stejskalové vyrobily podobné dřevěné hračky. 

Březen: V pondělí 4. března ovládl školní družinu dětský karneval. 6. března se 

nejlepší lyžaři školy zúčastnili závodu „Škol úpského údolí“ ve sjezdovém 

lyžování. Adam Richter vybojoval bronzovou medaili v kategorii chlapců 2. A 3. 

Ročníku. Ve čtvrtek 28. 3. navštívil děti z odpolední družiny známý divadelní 

režisér, herec a malíř Jiří Schmiedt. Společně s dětmi vytvořil obraz „Dívky“, kdy 

sám namaloval pouze kontury a děti střídavě části obrazu vymalovávaly. 

Společně si i zazpívali a popovídali.  

Duben: Začátkem dubna se uskutečnilo setkání předškolních dětí se školáky, 

které děti zakončily zábavnou hodinou plnou pohybu. Dále byli školáci pozváni 

základní školou ve Svobodě nad Úpou na projekt LiStOVáNí. Herec Lukáš Hejlík 
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živou akční formou představil knihu Ivy Procházkové Eliáš a babička z vajíčka. 

V rámci družiny vyráběly děti společně s paní učitelkou Štelzerovou Moranu, 

kterou se za doprovodu písniček rozhodly odnést a utopit v potoce v Klauzovém 

dole. 17. 4. si čtvrťáci a páťáci pro ostatní, pod vedením paní učitelky Kláry 

Stejskalové, připravili divadelní představení o Ježíši Kristu. Děti z nižších ročníků 

s ním prožily „poslední večeři“, zradu jednoho z jeho učedníků – Jidáše, soud, 

cestu do Golgoty, ukřižování i zmrtvýchvstání. Celé předvelikonoční dopoledne 

pokračovalo v duchu tradic Velikonoc, kdy si děti v jednotlivých dílničkách 

vyráběly pomlázky, velikonoční zápichy, vystřihovaly jarní dekorace a také se 

seznámily s jednou z mnoha technik zdobení kraslic – malování voskem. 

Poslední vnitřní dubnovou akcí byla přednáška na téma prevence závažných 

úrazů. Tato akce se konala v prostorách Obchodní akademie. 26. dubna byl 

zakončen projekt Bodlinka. Ježourka děti vypustily v lese u Muchomůrky. Za 

celou dobu, kdy o něj děti pečovaly, přibral 240 g. Po vypuštění ježka si děti 

zpříjemnily čas na Farmaparku Muchomůrka a cestou zpět si připomněly Den 

Země úklidem odpadků.  

Květen: Ve čtvrtek 9. 5. žáci navštívili divadelní představení studentů Obchodní 

akademie, kteří si připravili pásmo pohádek o oblíbeném hrdinovi dětských 

večerníčků – Krtečkovi. 20. 5. vyrazili všichni školáci na Kuks na divadelní 

představení princ Bajaja, které se odehrávalo v blízkosti areálu Kuks. Děti se 

dozvěděly, jak se v době středověku stolovalo, co nosili lidé v té době na sobě, 

jak se strojil rytíř do brnění a další věci. Po představení na ně čekaly dílničky, 

kde se dozvěděly, jak se starat o koně, jak se dříve mlelo na ručním mlýnku 

obilí, nebo jak se ze lnu vyrábí plátno. Výlet všichni zakončili procházkou kolem 

bylinkové zahrady, kde se snažili pojmenovat nejznámější rostliny.  

Červen: 5. června si jako každý rok děti užily sportovní den na Modrokamenné 

boudě. Zaskákaly si na trampolíně a absolvovaly sportovní disciplíny jako 

například hod kriketovým míčkem, či běh na 100 m. Hned další den vystřídal 

sportovní den den„Ovocný“. V rámci projektu „Ovoce do škol“ mohli školáci 

ochutnat různé cizokrajné ovoce. 12. 6. školu navštívila divadelní společnost 

Pernštejni, kteří pro děti zahráli pohádku o rytířích. O pár dní později přijela do 

školy paní Mílová z Červeného kříže. Děti seznámila se základními pravidly při 

ošetření popálenin, zlomenin apod. Všichni si také zkusili masáž srdce na 

figuríně. Na středu 19. 6. Připadl výlet do Bozkovských jeskyní. V rámci výletu 
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děti navštívily Bozkovské dolomitové jeskyně u Semil. Při zpáteční cestě ještě 

navštívily firmu Rautis v Poniklé. Děti v ní poznaly celý postup výroby ručně 

vyráběných skleněných korálků od vyfouknutí kuliček, barvení, malování, řezání 

i navlékání do vánočních ozdob. Jednu takovou ozdobu si děti v rámci prohlídky 

také vyrobily. V posledních dnech měsíce června zažily děti ještě „Sýrový den“, 

kdy nachystaly pohoštění pro sebe, ale i paní kuchařky. Rozmanité druhy sýrů a 

mléčných nápojů získaly v rámci projektu „Mléko do škol“ V posledním týdnu se 

starší děti zúčastnily meziškolního turnaje ve vybíjené ve Svobodě nad Úpou, 

kde obsadily třetí místo. Poslední akcí před prázdninami bylo koupání v kempu 

Slunečná v Čisté. Děti měly možnost střílet ze vzduchovky, projet se na 

motorovém člunu, nebo se učit ovládat paddleboard.  

Září: První školní den letos připadl na 2. září. Do janskolázeňské školy nastoupili 

tři noví prvňáčci – dva chlapci a jedna slečna. 24. září proběhl ve Svobodě nad 

Úpou sportovní den, který pořádala místní základní škola. Slavnostním 

zapálením olympijského ohně, vyvěšením olympijské vlajky, sliby rozhodčích a 

závodníků začal olympijský víceboj.  

Říjen: Jak fungoval život vojáků v pevnosti Josefov si děti vyzkoušely na vlastní 

kůži 11. října. Dozvěděly se o ubytování a stravě vojáků, hledaly dělové koule, 

poslouchaly zvuky, které slýchávali vojáci v pevnosti a čekala na ně cesta 

odvahy podzemní chodbou. Za každý splněný úkol děti dostaly část mapy, která 

je nakonec dovedla k pevnostnímu pokladu. V říjnu také proběhl plavecký 

výcvik pro žáky 1. a 2. ročníku a bruslařský pro starší děti, který se každoročně 

koná na zimním stadionu v Trutnově. Ve středu 23. října využily paní učitelky 

pozvání pana starosty Ing. Jiřího Hradeckého a společně s dětmi se šli podívat 

na městský úřad v Janských Lázních. Nejprve jim paní tajemnice Bc. M. 

Vojtěchová představila všechna oddělení městského úřadu. Poté se celá 

skupina i s panem starostou přesunula do velké zasedací síně, kde děti 

diskutovaly o tom, co by bylo podle nich třeba v Janských Lázních změnit nebo 

nově vybudovat. Ve stejný den čekala na děti ještě jedna akce. V rámci 

zájmového kroužku Anglického jazyka pro prvňáčky a druháčky připravil pan 

učitel Mgr. Pavel Šedivý společně s paní školnicí Janou a asistentkou Markétou 

pro děti Halloweenskou oslavu.  

Listopad: Celý listopad děti trénovaly na Mikulášskou a Vánoční besídku. 

Nejmenší žáci dokončili během listopadu plavecký výcvik, ze kterého si odnesli 
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„Mokré vysvědčení“. 8. listopadu se děti díky panu Daliboru z firmy EKO – KOM 

dozvěděly, jak správně třídit odpad. Dozvěděly se další nové informace o 

zpracování tříděných materiálů, o důležitosti spaloven atd. 11. 11 se ve škole 

konala Svatomartinská oslava. Děti ji zahájily divadelním představením o životě 

svatého Martina, které sehrály paní učitelky Klára Stejskalová a Alena 

Moštěková. Následně se děti rozdělily do tří skupin a postupně si vyrobily 

lampion, plnily svatomartinské úkoly a samostatně nachystaly těsto a usmažily 

kupu bramboráků z brambor, které si samy vypěstovaly na záhoncích v zahradě 

mateřské školy. Během dne oslav si děti společně vyrobily velkého 

svatomartinského koně. Poslední listopadovou akcí bylo zasazení ovocného 

stromu – jabloně u základní školy. 

Prosinec: V adventním čase se děti z první a druhé třídy vrhly do napínavého 

vyšetřování únosu Ježíška. Spolu s Nebeskou detektivní kanceláří v čele 

s detektivem Kornielem se děti pustily do pátrání a odhalování únosce a 

záchrany Vánoc. Luštily šifry, se svatou Barborou si utrhly větvičky třešně a 

s pomocí svaté Lucie odhalily neviditelné písmo. Nakonec vše dobře dopadlo a 

ježíška našly. Jako každoročně si děti ze školy připravily pro rodiče mikulášské 

představení v janskolázeňském kině. Vystoupení žáků základní školy, kteří si 

letos vybrali dětskou operu O dvanácti měsíčkách od autorů Zdeňka Svěráka a 

Jaroslava Uhlíře se všem moc líbilo. Po představení děti v předsálí kina 

prodávaly ve svých stáncích vlastní výrobky. 

Na zámku Hrádek u Nechanic, kam děti vyrazily v doprovodu pedagogů, se 

dozvěděly spoustu novinek o slavení Vánoc v době jejich prababiček. 13. 

prosince se se svým klavírním vystoupením představil pan Martin Kubát, učitel 

konzervatoře, který děti pomocí skladeb jako např. Humoreska či árie ježibaby 

z opery Rusalka provedl životem Antonína Dvořáka. Na středu 18. prosince si 

děti pro své rodiče připravily školní vánoční besídku v podobě veršované 

pohádky, básní a vánočních koled. V závěru adventu si paní učitelky se svými 

žáky připomněli vánoční tradice a zvyky. Děti si vyzkoušely lití olova, které bylo 

vyměněno za cín a podle výsledného tvaru zkoušely rozluštit, co je v příštím 

roce čeká.    

8.2 Mateřská škola 

Leden – březen: týden v lednu a týden v březnu se děti zúčastnily lyžařského 

výcviku. Celkem lyžovalo 15 dětí ve věku od 3 – 6 let. Poslední den výuky už 
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lyžovaly všechny děti, včetně těch nejmenších, na vleku Formánek. 

V březnovém týdnu už zdatnější lyžaři zdolávali náročnější terén na vleku Idyla. 

Na závěr výcviku pro děti lyžařská škola uspořádala závody. Každý odešel 

s diplomem, medailí a fotografií. První jarní výlet podnikly školkové děti do 

Svobody nad Úpou, kde navštívily expozici DO KRAKONOŠOVA. Ve čtvrtek 28. 3. 

navštívil děti z mateřské školy známý divadelní režisér, herec a malíř Jiří 

Schmiedt. Společně s dětmi vytvořil obraz „Dívky“, kdy sám namaloval pouze 

kontury a děti střídavě části obrazu vymalovávaly. Společně si i zazpívali a 

popovídali. V rámci projektu Čtenářská gramotnost navštívily děti knihovnu ve 

Svobodě nad Úpou.  

Duben: V dubnu proběhla společná setkání předškolních dětí se školáky, která 

byla zakončena zábavnou hodinou plnou pohybu, zaměřenou na všeobecný 

pohybový rozvoj dětí.  

Květen: 15. května proběhl v mateřské škole zápis. 20. vyrazili děti z mateřské 

školy společně se školáky na Kuks na divadelní představení princ Bajaja, které 

se odehrávalo v blízkosti areálu Kuks. Děti se dozvěděly, jak se v době 

středověku stolovalo, co nosili lidé v té době na sobě, jak se strojil rytíř do 

brnění a další věci. Po představení na ně čekaly dílničky, kde se dozvěděly, jak 

se starat o koně, jak se dříve mlelo na ručním mlýnku obilí, nebo jak se ze lnu 

vyrábí plátno. Výlet všichni zakončili procházkou kolem bylinkové zahrady, kde 

se snažili pojmenovat nejznámější rostliny. Na květnový svátek maminek měly 

děti pro své maminky nachystanou besídku a dílničky. Na Den otevřených dveří 

všichni společně navštívili DLL Vesna. Děti plnily úkoly na stanovištích a nejvíce 

se jim líbilo v tělocvičně a živá hudba na Kolonádě. Školní rok děti zakončily 

divadelním představením O rytířích a princeznách s pasováním předškoláků na 

školáky. V rámci navazování spolupráce s okolními MŠ připravily paní učitelky 

společně s dětmi pro děti z MŠ Svoboda nad Úpou šipkovanou s výletem do 

„Klauzáku“ a pouštěním lodiček. Předškoláci se na rozloučenou vypravili 

lanovkou na Černou Horu a sešli do Pece pod Sněžkou. Poslední červnový den si 

šli všichni společně zasportovat do lanového parku, kam je pozvala paní Kočí. 

Září: Školní rok ve školce zahájili Křemílek s Vochomůrkou s pohádkou Hodiny 

s kukačkou. Během září děti sklízely, co na jaře zasely a zasázely – rajčátka, 

mrkev a spolu se školáky také vybírali brambory, které si ve školce upekly. 

Školkáčci si užili tvořivé odpoledne ve škole, kde navštívili výtvarnou třídu.  
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Prosinec: Dopoledne děti ve školce navštívil Mikuláš a odpoledne si jako 

každoročně děti připravily pro rodiče představení v janskolázeňském kině. Letos 

si děti připravily divadlo o Sněhurce a zarecitovaly básničky. Na zámku Hrádek u 

Nechanic, kam děti vyrazily i se školáky, se dozvěděly spoustu novinek o slavení 

Vánoc v době jejich prababiček. 13. prosince se se svým klavírním vystoupením 

představil pan Martin Kubát, učitel konzervatoře, který děti pomocí skladeb 

jako např. Humoreska či árie ježibaby z opery Rusalka provedl životem 

Antonína Dvořáka. Na každoroční vánoční besídce si děti pro rodiče nachystaly 

vystoupení a tvořivé dílny, na kterých společně s rodiči vyráběly ozdoby 

z korálků a malovaly zimní stromečky. Poslední akcí před Vánoci byla návštěva 

Klubu důchodců, kde děti zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky a koledy. 

Poté předaly seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka. Děti ve školce navštívil 

Ježíšek a přinesl dětem pod stromeček spoustu dárků.   

 

 

8. 3 Obchodní akademie 

Akce, kterých se žáci s pedagogy účastnili nebo je pořádali: 

- 24. 1. – 25. 1. Veletrh fiktivních firem – Olomouc 

- 23. 2. Dětský ples 

- 26. 2. Den otevřených dveří 

- 11. 1. návštěva Metropolitní Univerzity v Praze 

- 1. 3. návštěva informačního centra Augustin na Univerzitě Hradec 

Králové 

- 15. 3. Univerzita Pardubice – prohlídka školy a kolejí 

- ponožková výzva 

- Audimafor – přehlídka studentských divadelních souborů 

- výlet údolím Zlatého potoka 

- 11. 4. exkurze do Okresního archivu Trutnov 

- Velikonoční dělánky 

- 1. 5. výlet na Modrokamennou boudu 

- 12. 5. 1. ročník charitativního závodu Ford Run UP 

- 20. 5. – 21. 5. Maturitní zkoušky 

- 24. 5. předávání maturitních vysvědčení 
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- 3. 6. praktické závěrečné zkoušky 

- 12. – 14. 6. Emil Open 

- Letní turistický kurz – Běleč nad Orlicí 

- Menteatrál Neratov 

- 25. 6. školní výlet – Wroclav, Polsko 

- vzdělávací pobyt pedagogických pracovníků v rámci projektu Erasmus + 

- 10. 10. Erasmus day 

- 24. 10. Stužkování 

- Maturitní ples 

- 29. 11. Divadelní představení v Červeném Kostelci v rámci Adventu 

sociálního podniku Pro – charitu 

- 3D tiskárna 

- PLACKACOM – vánoční trhy + veletrh 

- Vánoční akademie 

- Veletrh fiktivních firem Plzeň 

10. SKI RESORT 

Letos se mohli lyžaři do Skiresortu Černá hora - Pec naposledy vypravit 7. 4. 

2019. 

Ceník – top sezóna zima (25. 12. – 1. 1., 20. 1. – 4. 3.) 

   DOSPĚLÝ  JUNIOR/SENIOR  DÍTĚ 

1 den   880,-   750,-    620,- 

Od 13:00  630,-   540,-    450,- 

Od 14:00  480,-   410,-    340,- 

4 hodiny  770,-   660,-    550,- 

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

   DOSPĚLÝ  JUNIOR/SENIOR  DÍTĚ 

1 den   810,-   690,-    570,- 

Od 13:00  580,-   500,-    410,- 
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Od 14:00  450,-   380,-    310,- 

4 hodiny  710,-   610,-    500,- 

 

Ceník - léto 

   DOSPĚLÝ  JUNIOR/SENIOR  DÍTĚ 

Nahoru   200,-   170,-    140,- 

Dolu       90,-      80,-      60,- 

Obousměrná  250,-   200,-    170,- 

V zimě 2019/2020 se poprvé lyžovalo 7. prosince na sjezdovce Anděl za 

zvýhodněné jízdné – dospělí – 400 Kč, junior/senior – 300 Kč, dítě - 200 Kč. 

11. SLL 

16. – 17. 7. se v kinosálu DL Vesna uskutečnil 4. Ročník konference Cerebrocon. 

Letos se konference věnovala roztroušené skleróze.  

Bonusem konference Cerebrocon 2019 byla opět multioborovost, protože se v 

přednáškovém sále léčebny Vesna sešli nejrůznější specialisté, například z 

oboru neurologie, rehabilitace, fyzioterapie i psychologie, a navzájem si 

předávali své zkušenosti z léčby. MUDr. Josef Kraus představil problematiku 

roztroušené sklerózy u dětských pacientů. Primářka léčebny dospělých MUDr. 

Ivana Uiberlayová seznámila s rehabilitační péčí v Janských Lázních, kde ročně 

odléčí na 200 pacientů s RS, a uznávaná odbornice na fyzioterapii z kliniky 

profesora Koláře MUDr. Martina Kövári pohovořila o trendech v rehabilitaci. 

12. STEZKA KORUNAMI STROMŮ 

 

Otevírací doba: 

Leden, únor, březen, listopad, prosinec  10:00 – 16:00 

Říjen, duben, květen     10:00 – 18:00 
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Červen, červenec, srpen, září       9:30 – 19:00 

Otevřeno je každý den kromě 24. prosince. 

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 

1. 10., kdy se slaví Mezinárodní den seniorů, dostali všichni důchodci 

k zakoupené vstupence jednu vstupenku 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. 

K dispozici je také restaurace a obchod se suvenýry. 

V roce 2019 se na stezce uskutečnily tyto akce: 

-   1. 1.  Novoroční zvonění 

- od 6. 2.  Večerní prohlídky a hry s překvapením 

- 20. 4.  Velikonoční víkend  
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- 25. 5.  Ranní rozbřesk se snídaní 

-   6. 7.   Oslava druhých narozenin Stezky 

- 16. 8   Stmívání na Stezce 

- 28. 9.  Sváteční stezka s Krakonošem 

-   5. 10.  Uklidíte s námi Krkonoše? 

-   1. 12.  Čertovská stezka 

13. PŘÍLOHY 

13. 1 Provozní řád víceúčelového hřiště 
 Majitel a provozovatel: město Janské Lázně 

nám. Svobody 273, 542 25 Janské Lázně 

IČ: 00277967 

I. Úvodní ustanovení 

1. Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště (dále jen „VSH“) upravuje režim využívání 

VSH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, basketbal, fotbal a florbal. 

2. Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele VSH (dále jen „uživatelé“). 

3. Osobám mladším 15 let je užívání VSH povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem 

rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby. 

4. Provoz na VSH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel. 

5. Uživatel hřiště je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu 

využití, předpisy pro ochranu zdraví osob i pro ochranu majetku. 

6. Vstup je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost 

za zranění uživatelů. 

7. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. 

8. Veškerou odpovědnost za chování uživatelů VSH i za případné škody a nesrovnalosti, 

které vzniknou používáním VSH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá 

uživatel. 

9. Funkci správce vykonává příslušná osoba pověřená provozovatelem. 

10. Každý uživatel hřiště nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení 

VSH, případě i za škody způsobené užíváním VSH na okolním nemovitém majetku. 

11. Město Janské Lázně, na jejímž pozemku je hřiště umístěno, nenese odpovědnost za škody 

na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při sportovní činnosti. 

II. Vstup na VSH 

1. Na VSH se vstupuje výhradně brankou. 

2. Klíči od VSH disponuje správce nebo osoba pověřená provozovatelem. Tyto osoby 

odpovídají za uzamčení VSH v době jeho nevyužívání. 

3. Uživatelé vstupují na VSH až po ohlášení a registraci u správce. 

4. Míče a jiné sportovní náčiní si hráči zajišťují sami. Hokejky lze používat pouze plastové, 

florbalové. 
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5. Vstup na hřiště je pro všechny uživatele zdarma. 

III. Provozní režim VSH 

1. Rezervace hřiště se zajišťuje u správce osobně nebo telefonicky. 

2. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. 

3. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, 

zásadně správce. 

4. Provozovatel může rozhodnout o zapůjčení či pronájmu VSH cizímu subjektu, 

např. za účelem pořádání turnaje apod. 

5. Při odchodu ze sportoviště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu. Je povinen 

uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek. 

6. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je uživatel 

povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada 

za případné škody vymáhána na uživateli. 

7. Uživatel je povinen nahlásit škody, které byly způsobeny jeho vinou či chováním ostatních 

uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit. 

  IV. Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku 

1. Jakékoliv znečišťování hřiště a poškozování značení je zakázáno. 

2. V prostoru hřiště je zakázáno: 

• používat nevhodnou obuv (zejména v kopačkách, tretrách, v botách s podpatky, v botách 

s černou podrážkou nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou aj.) 

• odhazovat žvýkačky na umělý povrch 

• znečišťovat hřiště a okolní plochy 

• zdržovat se na hřišti mimo vyhrazenou provozní dobu 

• vstupovat podnapilým osobám 

• vodit na hřiště jakákoli zvířata 

• vjezd na motocyklu, na kole, pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech nebo 

s vozíky 

• konzumovat alkoholické nápoje, jiné omamné, toxické a psychotropní látky, jídlo a slazené 

nápoje všeho druhu (např. Coca-Cola, Pepsi-Cola, Kofola, Fanta apod.); povolena je pouze 

konzumace neslazených nápojů 

• vstup s ostrými předměty 

• provádět jakékoliv úpravy a zásahy na vybavení sportoviště 

• kouřit v celém areálu VSH a rozdělávání ohně 

• lézt po konstrukcích a sítích 

• narušovat veřejný pořádek nadměrných hlukem 

2. Veškeré úrazy, vzniklé z důvodu provozních vad sportovního areálu nebo poškození hřiště, 

musí být ihned nahlášeny správci hřiště, aby bylo možné provést okamžitá opatření 

k nápravě. 

3. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví jiných, ani jinak 

omezovat nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky. Žádný uživatel hřiště nesmí svým 

jednáním nijak poškozovat žádnou z částí a vybavení sportoviště. 

4. Divákům je vyhrazeno místo k tomu určené (za oplocením hřiště apod.) 
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5. Každý je odpovědný za své chování a je povinen nahradit škodu na sportovišti způsobenou 

svým chováním, byť i z nedbalosti. Za chování a škody způsobené dětmi do 18-ti let 

zodpovídají jejich rodiče (zákonný zástupce). 

V. Provozní doba 

PROVOZNÍ DOBA víceúčelového sportoviště se stanovuje takto: 1. duben - 31. říjen 

a) ZŠ a MŠ Janské Lázně   Po-Pá    8:00 – 15:30 

b) Sportovní klub Janské Lázně (SK JL) duben – červen, září – říjen 

 středa 15:30 – 17:00 

 pátek 15:30 – 16:30 

c) veřejnost  Po-Pá   15:30 – 21:00 (mimo dobu vyhrazenou SK JL) 

d) víkendy, svátky a prázdniny   9:00 – 21:00 

VI. Závěrečná ustanovení 

Provozní řád je závazný pro všechny uživatele hřiště s účinností od 15.07.2019. 

Tento provozní řád VSH schválila Rada města Janské Lázně dne 10.07.2019. 
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