
 

          číslo 10    ročník XXXII    7. října 2022    cena 3,- Kč 
 

 

 

  



 

2 

 

Informace z radnice 
 

Zasedání Zastupitelstva města Janské 
Lázně dne 5. září 2022 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 zápis z 21. zasedání zastupitelstva města, 
včetně usnesení z tohoto zasedání bez 
připomínek 

 uzavření kupní smlouvy se zřízením 
služebnosti a zákazem zcizení o koupi 
budovy - stavby občanské vybavenosti čp. 
274, pozemku st.p.č. 271 o výměře 328 m², 
pozemku st.p.č. 270/5 o výměře 153 m², 
pozemku p.p.č. 18/12 o výměře 127 m² a 
pozemku p.p.č. 296/2 o výměře 22 m², 
včetně součástí, zapsané na LV 164 pro 
katastrální území Janské Lázně, obec Janské 
Lázně, od České pošty, s.p., IČ: 47114983 za 
cenu 10.090.000 Kč bez DPH do vlastnictví 
města Janské Lázně (osvobozeno od DPH v 
souladu s § 56 zákona o dani z přidané 
hodnoty) 

 uzavření smlouvy o advokátní úschově, 
jejímž předmětem je částka ve výši 
10.090.000 Kč, kterou se město Janské 
Lázně (strana kupující - složitel) zavazuje 
uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů od 
účinnosti kupní smlouvy na účet advokáta 
JUDr. Lukáše Havla, IČ: 66254981 

 uzavření smlouvy o zajištění služeb pro 
Českou poštu, s.p. a provozování pošty 
Partner od 01.11.2022 

 rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se 
zvyšují příjmy 397.315,86 Kč a výdaje o 
10.816.628 Kč 

Zastupitelstvo města uplatnilo: 

 k předloženému vyhodnocení č.j.: MUTN 
51185/2022, sp. zn.: 2022/2659/R/KOM a 
č.j.: MUTN 37208/2022, sp. zn.: 
2022/2659/R/KOM pořizovatele následující 
připomínky: 

- Z 3/3 (p.p.č. 57/1, 79/1 a 238/8 v k.ú. J.L.) 
– souhlas 
- Z 3/6 (p.p.č. 274/2, 274/4, 276 a 274/3 v 
k.ú. J.L.) – nesouhlas – požadovaná změna 
je v rozporu s koncepcí ochrany území v 
dané lokalitě 
- Z 3/12 (p.p.č. 82/2 v k.ú. Č.H.) – nesouhlas 
– požadovaná změna je v rozporu s 
koncepcí ochrany území v dané lokalitě 
- Z 3/13 (p.p.č. 161/35, 163/8 a st.p.č. 23 v 
k.ú. Č.H.) – nesouhlas, příliš obecné využití, 
bez specifikace konkrétního záměru 
- Z 3/1 (p.p.č. 197/3 a 197/13 v k.ú. J.L.) – 
nesouhlas se změnou z důvodu zvýšených 
nároků na dopravní infrastrukturu 
- Z 3/9 (p.p.č. 143 a st.p.č. 76/1 v k.ú. Č.H.) 
– souhlas 
- Z 3/11 (st.p.č. 12 a p.p.č. 101 v k.ú. Č.H.) - 
nesouhlas – požadovaná změna je v rozporu 
s koncepcí ochrany území v dané lokalitě 

Zastupitelstvo města odložilo žádosti o 
změnu územního plánu: 

 - Z 3/2 (p.p.č. 304/1, 304/2, st.p.č. 281, 279 
a 280 v k.ú. J.L) – z důvodu absence 
komplexního zástavbového posouzení 
lokality a nedořešených směn pozemků 
mezi městem JL a SLL s.p. – nejasná globální 
koncepce využití lokality v budoucnu 
- Z 3/4 (p.p.č. 176/1, 176/2, 171/1 a 174/1 v 
k.ú. J.L.) - žádost příliš obecná, bez 
specifikace konkrétního záměru, k jehož 
realizaci je změna žádána 
- Z 3/8 (p.p.č. 172/16 v k.ú. Č.H.) - nutné 
prověření kapacit provozovatelů sítí 
(zejména VaK), a to i v návaznosti na 
plánovaný rozvoj lokality „Za Kavkazem“ 

Zastupitelstvo města vydalo: 

 Obecně závaznou vyhlášku města Janské 
Lázně o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky a hlučných činností dle 
předloženého návrhu 

Zastupitelstvo města delegovalo: 
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 pana Ing. Pavla Kouta jako zástupce města 
Janské Lázně na valnou hromadu 
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, 
a.s.; jako náhradníka určilo pana Ing. Petra 
Straku; toto pověření platí od 01.10.2022 
do 31.12.2022 

 
Zasedání Rady města Janské Lázně dne 
14. září 2022 
Rada města schválila: 

 zvýšení počtu zaměstnanců města v 
městském úřadu na dobu určitou o jednoho 
zaměstnance na dobu zaškolení (odchod do 
starobního důchodu) 

 zvýšení celkového počtu zaměstnanců 
města v městském úřadu o jednoho od 
01.11.2022 na pozici pracovníka pošty 
Partner a administrativního pracovníka 
městského úřadu  

 uplatnění reklamace u společnosti 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. na 
propad vozovky na části pozemku p.p.č. 
250/1 v k.ú. J.L. v souvislosti se stavbou 
gravitační kanalizace v lokalitě Duncan 

 podání žádosti o směnu pozemků mezi 
městem Janské Lázně a Správou KRNAP bez 
doplatku 

(MV) 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
o regulaci používání zábavní 
pyrotechniky a hlučných činností 
 
Zastupitelstvo města Janské Lázně se na svém 
zasedání dne 05.09.2022 usnesením  
č. Z 187/22/22 usneslo vydat na základě 
ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 

                                                           
1  Statut lázeňského místa Janské Lázně schválený usnesením 

vlády č. 608 ze dne 17. 7. 1959 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Předmět a cíl 
1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky 

je regulace činností, které by mohly narušit 
veřejný pořádek ve městě nebo být 
v rozporu s dobrými mravy, ochranou 
zdraví, bezpečnosti a majetku a vytvořit 
opatření směřující k ochraně před 
následnými škodami a újmami 
způsobenými narušováním veřejného 
pořádku, jehož ochrana je ve veřejném 
zájmu, v zájmu chráněním městem jako 
územním samosprávným celkem. 
 

2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je 
vytvoření příznivých podmínek pro život ve 
městě, pokojné bydlení a klidný odpočinek. 
 

3) Za činnosti, které by mohly narušovat 
veřejný pořádek ve městě, se považuje: 
a) používání zábavní pyrotechniky, 
b) používání hlučných strojů a zařízení 

v nevhodnou denní dobu. 
 

Čl. 2 
Používání zábavní pyrotechniky 

1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno 
na veřejných prostranstvích vymezených 
v přílohách č. 1 až č. 4 této vyhlášky (příloha 
č. 1 - lokalita Siréna, příloha č. 2 – lokalita 
Duncan, příloha č. 3 -  vnitřní lázeňské území 
lázeňského místa Janské Lázně1 a příloha č. 
4 - lokalita centrální parkoviště). 
 

2) Zákaz podle odst. 1 tohoto článku neplatí od 
31. prosince v době od 22.00 do 02.00 
hodin následujícího dne.  
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příloha č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
příloha č. 2 
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příloha č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
příloha č. 4 
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Čl. 3 
Regulace hlučných činností v nevhodnou 

denní dobu 
1) Každý je povinen zdržet se veškerých prací 

spojených s užíváním zařízení a přístrojů 
způsobujících hluk, například sekaček na 
trávu, cirkulárek, motorových pil, brusek, 
křovinořezů, apod.: 
a) o všech nedělích a  
b) státem uznaných dnech pracovního 

klidu2 v době od 6:00 do 10:00 hodin a 
od 16:00 do 22 hodin  

2) Ustanovení odst. 1 tohoto článku se 
nevztahuje na: 
a) řešení mimořádných situací, jako jsou 

např. kalamitní stavy způsobené 
přírodními vlivy (odklízení sněhu, 
odstranění spadlých dřevin 
z komunikací apod.), 

b) zajištění obnovy a zmírnění škod 
způsobených haváriemi a poruchami 
dodávek vody, energií a dopravní 
obslužnosti, 

c) na údržbu veřejně prospěšných zařízení 
a komunikací. 

 

Čl. 4 
Zrušující ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2017 
o regulaci zábavní pyrotechniky a hlučných 
činností ze dne 12.06.2017. 
 

Čl. 5 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti počátkem patnáctého dne 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 
 
Petr Hřebačka v.r.                Ing. Pavel Kout v.r. 
starosta                                  místostarosta 
                                                           
2  zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 

svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 

znění pozdějších předpisů 

VOLBY do Zastupitelstva města Janské 
lázně dne 23. – 24.09.2022 
Jména a příjmení zvolených členů 
zastupitelstva 
Volební strana č. 1 – Janské Lázně „jinak“ 
Pořadí    Jméno a příjmení               věk  pořadí na HL  počet hlasů 

1. Norbert Tippelt  29 1. 95 
2. Ing. Michal Němec 42 13. 71 
3. Prokop Karmáček 44 4. 63 
4. Pavel Vondra  38 8. 62 
 
Volební strana č. 2 – Janské Lázně – náš společný domov 
Pořadí    Jméno a příjmení               věk  pořadí na HL  počet hlasů 

1. Michal Churavý, DiS. 44 5. 59 
2. Martin Hudrlík 50 1. 55 
 
Volební strana č. 3 – ZODPOVĚDNĚ ZA MĚSTO 
Pořadí    Jméno a příjmení               věk  pořadí na HL  počet hlasů 

1. Jiří Vorel  71 1. 67 
2. Ivo Boleslavský 60 2. 49 
 
Volební strana č. 4 – Za Janské Lázně krásnější 
Pořadí    Jméno a příjmení               věk  pořadí na HL  počet hlasů 

1. Martin Košťál  48 1. 36 
 
Volební strana č. 5 – Žijeme společně – volíme společně 
Pořadí    Jméno a příjmení               věk  pořadí na HL  počet hlasů 

1. Miroslav Císař  39 4. 51 
 
Volební strana č. 6 – Volba pro město  
Pořadí    Jméno a příjmení               věk  pořadí na HL  počet hlasů 

1. Petr Hřebačka  53 1. 112 
2. Ing. Pavel Kout 51 2. 99 
3. Mgr. Filip Bejdák 51 5. 96 
4.  Ing. Jiří Hradecký 65 12. 84 
5. Josef Zilvar  55 4. 77 
 

Informace pro každého 
 

Podzimní sběr odpadu 
Součástí podzimního úklidu města po letošní 
letní sezóně budou pro občany města (netýká 
se právnických osob a podnikatelských 
subjektů) zajišťovány zdarma svozy odpadků, 
které nemají charakter běžného komunálního 
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nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako 
shrabané listí, větve, různé poházené obaly, 
zničené vybavení domácnosti apod.). Občané 
mohou naložit tyto odpadky na přistavený 
kontejnerový automobil v termínech a 
místech: 
 

01.10.2022 od 8:00 - 9:00 hod.: Krkonošská u 
objektu garáží Lesní dům 
01.10.2022  od   9:30 - 10:30 hod.: 
Modrokamenná  u obj. čp. 155 (Siréna) 
01.10.2022 od 11:00 - 12:00 hod.: Lázeňská u 
obj. čp. 36 (Konzum) 
 

08.10.2022 od   9:00 - 10:00 hod.: 
Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 
08.10.2022 od 10:00 - 11:00 hod.: Lesní ulice  
u objektu čp. 260 (Merkur) 
08.10.2022  od 11:30  - 12:30 hodin: Lesní ul.  
na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) 
 

15.10.2022 od 8:00 -  9:00 hod.: Lyžařská ulice  
u objektu čp. 20 (Protěž) 
15.10.2022 od 9:30 - 10:30 hod.: Dolní 
promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 
15.10.2022 od 11:00 - 12:00 hod.: dvougaráž  
u čp. 181 - (Sýkorovi) 
 

Po celou dobu nakládání odpadů bude 
přítomen řidič auta a strážník Městské policie, 
kteří budou kontrolovat nakládání 
stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Petr Hřebačka v. r., starosta města 

 
Svoz nebezpečného odpadu od občanů 
je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. 
Vrchlabí přistavením speciálního sběrného 

vozu v SOBOTU 08.10.2022 
 

od 9:00 - 10:00 hod. Černohorská u objektu  
čp. 117 (Kavkaz) 

od 10:00 - 11:00 hod. Lesní ulice u objektu čp. 
260 (Merkur) 
 

Od občanů budou přebírány pouze 
nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky 
barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické 
výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, 
akumulátory apod.) 
 

Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného 
komunálního odpadu! 
 

Po celou dobu nakládání odpadů bude 
přítomen řidič auta a strážník Městské policie, 
kteří budou kontrolovat nakládání 
stanoveného druhu, a to pouze od občanů 
bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou 
podnikatelskými subjekty! 
Petr Hřebačka v. r., starosta města 
 

Společenská kronika 
 

V této rubrice uveřejňujeme jména 
janskolázeňských občanů, kteří slaví svá 
významná životní jubilea: 70, 75 a 80 let, nad 
80 let pak i každý rok.   
 
V měsíci ŘÍJNU 2022 oslavují: 
paní KORNFELDOVÁ Jiřina, pan HAINIŠ Jan a 
pan ŠRŮTEK Jan. 
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! 
 

Program kina 
 

Říjen 2022 
Tel.: 499875121  E-mail: kino@janske-lazne.cz 
Kino hraje 2D projekce se zvukem Dolby 
Surround 7.1 
 
3. pondělí v 19.00   BANGER. 
Adrenalinový příběh jedné páteční noci je 
zběsilou jízdou plnou drog a rapu. Hlavní 
postava Alex v podání Adama Mišíka prodává 

mailto:kino@janske-lazne.cz
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ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale 
jednou provždycky nechat. Jeho snem je 
prorazit v rapu. ČR  2022  105‘ 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
 
5. středa v 19.00   KRÁSNÉ BYTOSTI 
Snímek o drsném i magickém dospívání na 
islandské periferii vypráví s poetickým citem i 
syrovostí o vztazích, které nás pomáhají 
formovat v těch nejdůležitějších chvílích. 
Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
Island  2022  123‘  tit. 
 
6. čtvrtek v 18.00  AVATAR (obnovená premiéra) 

Dobrodružný sci-fi film otevírá svět za 
hranicemi naší fantazie, svět střetu dvou 
naprosto odlišných civilizací. 
Vstupné 130,-  přístupný 
USA  2022  166‘  dabing 
 
10. pondělí v 19.00   INDIÁN 
Komedie vypráví o hektickém životě 
zaneprázdněného, arogantního finančníka, do 
kterého vstoupí duch umírajícího indiánského 
náčelníka.  Vstupné 120,-  přístupný 
ČR  2022  94‘ 
 
12. středa v 19.00   TO NIC, DRAHÁ 
Mysteriózní psychologický thriller pojednává o 
Alici, ženě v domácnosti z 50. let, žijící se svým 
manželem v naoko dokonalém vztahu. Záhy se 
však Alice začne obávat, že jeho okouzlující 
společnost možná skrývá znepokojivá 
tajemství.  
Vstupné 130,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  123‘  tit. 
 
13. čtvrtek v 19.00   BROADWAY 
Příběh tanečnice Nelly, která utekla z bohaté 
a panovačné rodiny a v současných Aténách se 
přidá ke skupině zlodějů. Dramatický film o 
vzestupu a pádu gangu na okraji společnosti. 

Vstupné 100,-  do 15 let nepřístupný 
Řecko  2022  97‘  tit. 
 
17. pondělí v 19.00   KDE ZPÍVAJÍ RACI 
Mysteriózní romantické drama o „dívce 
z mokřin“, strohé a odmítavé Kye, izolované 
od místní komunity. Když se v jejím životě 
objeví dva přitažliví mladíci z města, začne se 
neznámému světu otevírat.  
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
USA  2022  125‘  tit. 
 
19. středa v 19.00   BUKO 
Komediální film o tom, že štěstí přeje 
připraveným a taky těm, kteří se svému 
strachu dokážou postavit. Jarmila se po ztrátě 
muže ocitne na životní křižovatce a také 
chalupě v romantické divočině s vysloužilým 
cirkusovým koněm.  
Vstupné 140,-  přístupný 
ČR  2022  112‘ 
 
20. čtvrtek v 19.00   TROJÚHELNÍK SMUTKU 
Model Carl a jeho partnerka Yaya jsou pozváni 
na luxusní výletní plavbu. Společnost jim zde 
dělá opravdu vybraná smetánka. Když 
nečekaná událost zamíchá kartami, charaktery 
cestujících se ukáží v pravém světle. Satirická 
komedie nenechá na žádném z pasažérů nit 
suchou. 
Vstupné 120,-  do 12 let nevhodný 
Švédsko  2022  142‘  tit. 
 
24. pondělí v 19.00   TŘI TISÍCE LET TOUHY 
Akademicky vzdělaná doktorka Alithea Binnie 
vede svůj život osaměle se striktně 
racionálním přístupem. Na svých cestách se v 
Istanbulu střetne s kouzelným džinem z lahve. 
Film kombinuje fantasy s prostředím orientu a 
vypráví příběhy touhy napříč historií. 
Vstupné 110,-  do 15 let nepřístupný 
USA  2022  108‘  tit. 
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26. středa v 19.00   SPOLU 
Děj filmu ze současnosti je příběhem 
pětadvacetileté Terezy, která se po rozchodu 
s přítelem vrací domů ke své mámě a bratrovi 
Michalovi, desetiletému klukovi zajatém v 
dospělém těle. ČR  2022  117‘ 
Vstupné 110,-  přístupný 
 
27. čtvrtek v 18.00   CIRKUS MAXIMUM 
Rodinná komedie, ve které a musí všichni 
členové cirkusácké rodiny zamyslet nad tím, 
jak zachránit mezinárodní cirkusový festival a 
vlastně i Cirkus Maximum…  
Vstupné 110,-  přístupný 
ČR  2022  97‘ 
 
31. pondělí v 19.00   IL BOEMO 
Historický velkofilm je inspirovaný skutečným 
příběhem jednoho z nejvyhledávanějších 
hudebních skladatelů druhé poloviny 18. 
století – Josefa Myslivečka a vtahuje nás do 
světa neobyčejného člověka. 
Vstupné 120,-  do 15 let nepřístupný 
ČR  2022  140‘ 
 

Informace z MŠ a ZŠ 
 

Září v základní škole 
Tak jako všechny školy v zemi jsme i my 1. 9. 
2022 po prázdninách přivítali naše žáčky. 
Nejslavnostnější den je to vždy pro děti 
z prvních tříd. V letošním roce nastupuje do 
první třídy 12 žáků.  
Děti i jejich rodiče nejprve přivítala paní 
ředitelka školy Mgr. Z. Hrnčířová, paní učitelka 
Mgr. Alena Moštěková a také pan starosta 
města Janské Lázně Petr Hřebačka. Děti 
dostaly spoustu dárečků, ale největším 
překvapením pro ně jistě byla pohádka o 
hloupém Pepíkovi, kterému se nechtělo 

chodit do školy. 😊 Nemusíte se bát, nakonec  

to s ním dobře dopadlo. 😊 

Nejen našim novým prvňáčkům, ale všem 
žákům školy, přejeme hodně úspěchů a 
zážitků v novém školním roce.  
A jak to vlastně bylo s tím hloupým Pepíkem? 
Můžete se podívat na našem videu na 
webových stránkách školy. 
 

 
 
Jednou z prvních sportovních aktivit ve 
školním roce je plavecký výcvik dětí z 1. a 2. 
třídy, který probíhá v plaveckém bazéně 
v Trutnově. Děti se průběžně seznamují s 
plaveckými dovednostmi jednotlivých stylů. 
Odstranění strachu z vody, otužování, 
bezpečný pohyb ve vodě, orientace pod 
hladinou, splývání, správný pohyb rukou a 
nohou – to jsou výstupní činnosti plavecké 
abecedy.  
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Na první školní výlet jsme se vydali 21. září do 
Archeoparku pravěku ve Všestarech, kde se 
děti seznámily s dobou posledních lovců na 
našem území a životem prvních zemědělců. 
Vyzkoušely si práci s pazourkovými nástroji, 
práci na poli s dřevěnou motykou, sekání 
dřeva replikami pravěkých seker, broušení a 
vrtání kamenných seker. Nadrtily obilí na 
zrnotěrce, ochutnaly obilnou placku, zaházely 
si oštěpem z ruky i pomocí vrhače. Dozvěděly 
se, jak se tehdejší lidé šatili, zdobili i jaké 
vytvářeli umění. 
 

 
 
Celá akce byla pro děti zdarma. Díky využití 
dotačních programů Šablony II a III jsme 
v uplynulých letech mohli umožnit dětem 
spoustu akcí, výletů a projektových dnů zcela 
zdarma. V současné chvíli tyto dotační 
programy končí. Další dotační program tzv. 
„Amos“ už nám tento nadstandard bohužel 
neumožní. Moc bychom si přáli, aby se našli 

sponzoři z řad rodičů, podnikatelů a přátel 
školy, díky kterým bychom mohli v našich 
aktivitách bez omezení pokračovat.  
                                        Ze základní školy zdraví 

Mgr. Alena Moštěková  
a Mgr. Zdeňka Hrnčířová 

 

Pozvánka 
 

DEN VÍNA V KOLONÁDĚ 
Sobota 22.10.2022 v 10.30 – 18 hod. 
Oblíbená a již tradiční akce, kdy v Kolonádě 
potkáte moravské vinaře i prodejce 
zahraničních vín. Můžete celý den ochutnávat 
a porovnávat kvalitní vína. K tomu zahraje 
cimbálová hudba. 
 

 
 

 
 
 
Měsíčně vydává Město Janské Lázně, IČO 00277967, nám. 
Svobody 273, 542 25 Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. 
Redakční rada: E.Hronešová, D.Lorenc, Mgr. K.Stejskalová. Text nepodléhá 
jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. 
Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, 
elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně 
podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a 
šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ. Fotografie na titulní straně: 

E.Hronešová     Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. 
 

Informace pro každého 
 

Hlasujte pro naši jednotku  
V anketě Dobrovolní hasiči roku 2022 byla 
naše jednotka vybrána mezi 5 nejlepších v 
oblasti Východních Čech za zásah ve Svobodě 
nad Úpou ze dne 15.9.2021, kdy jsme byli 
vysláni k otevření uzamčeného automobilu, ve 
kterém se nacházel kojenec. Během zásahu 
bylo při pokusu o zklidnění dítěte zjištěno, že 
to není možné ani od zasahujících hasičů, ale 
ani od přítomné matky. Ta si totiž dítě právě 
dovezla z kojeneckého ústavu a tak na ni 
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nebylo ještě navyklé. Zásah s plačícím dítětem 
byl tedy nezvykle psychicky náročný.  
Automobil se nám podařilo bez poškození 
otevřít a kojence předat přítomné matce.  
V anketě se hraje o finanční a věcné dary v 
celkové hodnotě 2.400.000 Kč. 
Případná výhra by posloužila nejenom našim 
hasičům, ale všem v našem okolí, kde naše 
jednotka zasahuje, tedy i občanům v Janských 
Lázních. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hlasovat můžete až do 20. října a to dvěma 
způsoby: 
1) přes formulář  
https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ 
2) pomocí SMS zaslané na telefonní číslo 900 
77 06 ve tvaru HASICI JVC2 
Cena za sms je 6 Kč 
Každý může naší jednotce udělit dva hlasy. 
Mockrát děkujeme za Vaši podporu. 

Tadeáš Hlinka 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/
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Chcete vyřešit své dluhy a začít lepší život?  
Využijte Milostivé léto II 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


