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Soutok Labe v Proseèném s našim Malým Labem. Foto Ivo Havlíèek.
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Zprávy z obce Lánov
Tipy na akce
Pohledem objektivu
Ze zastupitelstva obcí
Spolková èinnost
Historické okénko
Zprávy z obce Dolní Dvùr
Zprávy z obce Dolní Lánov

è.32

Ze života obce Lánov pohledem objektivu.

2

Demolice ÈOV u bývalého sídla Vodárny.

Demolice ÈOV u bývalého sídla Vodárny.

Práce na cyklostezce procházející centrem obce.

Garáž novì opravené hasièárny v Horním Lánovì.

Ze zimní údržby.

Práce na archivu v suterénu budovy OÚ Lánov.

Instalace døevorytiny v zasedací místnosti obce Lánov.

Detail centrální èásti døevorytiny.
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Vážení obèané
i touto cestou mi dovolte popøát vám vše dobré
v nacházejícím roce 2015.
Pro obec a její obèany rokem 2014 skonèilo období
charakterizované hospodáøským útlumem, volebním
obdobím 2010 – 2014 a plánovacím obdobím Evropské
unie 2007 – 2013. Nebudu zde dìlat inventuru tohoto
období, všichni jsme jej prošli a máme své zkušenosti.
Èeká nás další období, další kus práce. Co se mìní?
Hospodáøská situace státu se lepší, je jasno v operaèních
programech Evropské unie pro období 2014 - 2020, odkud
lze získat dotace na posílení financování našich investic.
I obec má jasno, co chce v následujících letech realizovat.
Naproti tomu se horší situace v oblasti bezpeènosti, a to jak
u obecné kriminality, tak v dopravì, ale i v pøípadì
extrémních klimatických situací. Na to je potøeba reagovat.
Zásadní záležitost tohoto regionu však je souèasná
a budoucí hospodáøská síla, resp. slabost tohoto regionu
a s ní pøímo související nezamìstnanost. Zde mùžeme uspìt
pouze spojeným úsilím.
Co konkrétnì obec zamýšlí pøipravovat a realizovat,
bylo uvedeno v minulém èísle Zpravodaje a ve volebních
materiálech volebních stran pro komunální volby pøed pár
mìsíci. Pøipomenu jen kanalizaci – pøípojky, hasièárny,
cisternu, cyklostezku, pokraèování v dostavbì školských
zaøízení a cca 10 drobných akcí dohodnutých z minula pro
rok 2015. Pøibude øešení biologického odpadu.
Nakonec chci doplnit poznámku o vzájemné
sounáležitosti obèanù z minulého Zpravodaje. Nekazte si,
prosím, své dny vzájemnou nevraživostí, mìjte na pamìti,
že vedle prostoru vašich domù, bytù a zahrad existuje též
veøejný prostor, který musí plnit své dùležité funkce a tedy
k nìèemu vypadat. Nelze pøipustit, aby sloužil k odkládání
vìcí nepotøebných anebo byl zneužíván, a to v neprospìch
úèelu, k nìmuž musí sloužit. Udìlat si na svém hezky a co se
mi nehodí hodit za plot nebo do Labe, to není dobré øešení.
Nìkteøí mají stále s chápáním sounáležitosti problém.
Nelze však slevovat. Veøejný prostor potøebujeme pro
øádný chod obce všichni a urèitou úroveò øádu a poøádku
má v sobì velká vìtšina obyvatel obce a ta malá zbývající
èást se musí pøizpùsobit.

Schválení programu jednání
Plnìní usnesení zastupitelstva
Zpráva o èinnosti rady obce
Plnìní hlavních úkolù obce za rok 2014
Rozpoètové zmìny è. 4/2014
Rozpoèet obce na rok 2015
Rozpoètový výhled obce na r. 2015 - 2017
Kontrola plnìní vzájemných smluv s KVK
Smlouvy
Nakládání s nemovitostmi obce
Rùzné, diskuze, závìr
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 3/04/14
ZO Lánov bere na vìdomí zprávu o kontrole plnìní
usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 11. 9. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 4/04/14
ZO Lánov schvaluje zprávu o èinnosti rady obce za období
od jednání ZO dne 11. 9. 2014
(Pro:13, Proti:0, Zdržel se:0)
Usnesení è. 5/04/14
ZO Lánov bere na vìdomí zprávu o plnìní hlavních úkolù
obce v r. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 6/04/14
ZO Lánov schvaluje rozpoètovou zmìnu è. 4/2014.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Usnesení è. 7/04/14
ZO Lánov schvaluje rozpoèet obce na r. 2015.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 8/04/14
ZO Lánov schvaluje rozpoètový výhled obce
na r. 2015 - 2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Usnesení è. 9/04/14
ZO Lánov bere na vìdomí zprávu o plnìní vzájemných
smluv s KVK.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení è. 10/04/14
ZO Lánov schvaluje opravu tiskové chyby u èísla Dodatku
è. 1 smlouvy o dílo mezi obcí a fa H-STAS, schváleno v ZO
11. 9. 2014. Má být správnì Dodatek è. 2 – cena víceprací na
è.p. 51. Dodatek è. 1 øeší prodloužení termínu dokonèení
akce do 30. 6. 2014, schválen v ZO 16. 6. 2014.
Pøeji nám všem klasickou pìknou zimu.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ing. Jiøí Vancl, starosta
Usnesení è. 11/04/14
ZO Lánov schvaluje Dodatek è. 1 smlouvy o dílo mezi obcí
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Ea fa Pavel Boøek - stavební firma, akce Cyklostezka „D“,
rozšíøení smlouvy o odst. 3, èl. 8.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
Usnesení è. 12/04/14
konaného dne 18. 12. 2014
ZO Lánov schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy o dílo mezi obcí
Pøítomni: 13 èlenù zastupitelstva
a fa Pavel Boøek - stavební firma, akce Cyklostezka „D“,
Omluven: p. Kuøík, Mgr. Pùlpán
prodloužení termínu dokonèení do 30. 6. 2015.
Usnesení è. 1/04/14
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
ZO Lánov urèuje zapisovatelem p. Kováøe a ovìøovateli
zápisu p. Šedivého a p. Foubíka.
Usnesení è. 13/04/14
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
ZO Lánov schvaluje Dodatek è. 3 smlouvy
èíslo
Usnesení è. 2/04/14
CZ.1.13/1.2.00/31.01234, akce: „Terminál autobusové
ZO Lánov schvaluje následující program jednání:
dopravy uzlového bodu Lánov“, zmìkèení pøi insolvencích
1) Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
a zástavách.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení è. 14/04/14
ZO Lánov schvaluje Dodatek è. 1 smlouvy o dílo mezi obcí
a fa Pavel Boøek - stavební firma, akce: „Provozní objekt u
ÈOV Lánov“, dokonèení díla 19. 12. 2014, cena 55 008 Kè.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 15/04/14
ZO Lánov schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy o úvìru
è. 0920/12/5650.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 16/04/14
ZO Lánov schvaluje Dodatek è. 4 smlouvy è. 2503/2012
mezi obcí a fa Stavoka, akce: Kanalizace a ÈOV Lánov“,
zmìna DPH na 21 %.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 17/04/14
ZO Lánov schvaluje smlouvu è. 13146576 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ÈR, dotace 51 064 Kè, akce: „Regenerace
vzrostlé zelenì v zastavìné èásti obce Lánov“
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 18/04/14
ZO Lánov schvaluje pøijetí pøíspìvku ze SFDI na výstavbu
Cyklostezky è.22, etapa „D“ ve výši 2 358 000 Kè
a povìøuje starostu podpisem smlouvy o pøíspìvku.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 19/04/14
ZO Lánov schvaluje objednávku fa Ivan Adam – akce
„Výpoèetní technika pro OÚ Lánov a infocentrum“, cena
139 440 Kè.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 20/04/14
ZO Lánov schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy o dílo mezi obcí
a fa Stavební spoleènost s. r. o. Hostinné, akce: „Obèanská
vybavenost – Hasièárny HL è.p. 74 a 75“, zmìna ceny díla
a posun termínu do 30. 11. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 21/04/14
ZO Lánov schvaluje objednávku u fa STAS s. r. o. na opravy
objektu è.p. 87 - MŠ Horní Lánov, cena max. do 200 000 Kè
vè. DPH.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 22/04/14
ZO Lánov schvaluje:
1) Kupní smlouvu na prodej st. parcely è. 423 o výmìøe
182 m2, druh pozemku: zastavìná plocha a nádvoøí v k. ú.
PL - jedná se o prodej pozemku pod stavbou bytového domu
è.p. 263, která není souèástí pøevádìné nemovitosti a je ve
vlastnictví kupující (J. J. STAV s.r.o.). Celková kupní cena
za pozemek je sjednána dohodou ve výši 81 900 Kè, tj. 450
Kè za m2. Nabyvatel uhradí správní poplatek související
s podáním návrhu na vklad do KN (1000 Kè) a bude
poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 23/04/14
2) Koupi pozemku p. è. 411/2 o výmìøe 120 m2 se zøízením
VB na èásti nemovitosti, tj. odkoupení èásti pozemku
p. è. 411, k. ú. PL do vlastnictví obce Lánov se zøízením VB
pro prodávajícího za úèelem cesty pøístupu a pøíjezdu dle
GP è. 920-597/2014 – jedná se o èást pozemku, na které je
umístìna èerpací stanice (ÈS 4) a dvì trasy kanalizaèního
potrubí. Celková kupní cena bude sjednána dohodou dle
Zásad hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov pro rok
2013 -14, kde podkladem bude znal. posudek a souèástí
výsledné ceny bude i VB. Obec Lánov hradí cenu za GP
a dále uhradí správní poplatek související s podáním návrhu
na vklad do KN (1000 Kè) a bude poplatníkem danì z nabytí
nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení è. 24/04/14
3) Koupi pozemku p. è. 365/3 o výmìøe 192 m2 a dílu „a“
o výmìøe 12 m2, tj. odkoupení èásti pozemku p. è. 365/1, k.
ú. PL do vlastnictví obce Lánov dle GP è. 922-598/2014 –
jedná se o èást pozemku, na které je umístìna èerpací
stanice (ÈS 6) a dvì trasy kanalizaèního potrubí. Díl „a“ je
slouèen do pozemku MK p. è. 1537, k. ú. PL ve vlastnictví
obce Lánov. Celková kupní cena bude sjednána dohodou
dle Zásad hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov pro rok
2013 -14, kde podkladem bude znal. posudek. Obec Lánov
hradí cenu za GP a dále uhradí správní poplatek související
s podáním návrhu na vklad do KN (1000 Kè) a bude
poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 25/04/14
4) Koupi pozemku p. è. 1176/22 o výmìøe 118 m2,
tj. odkoupení èásti pozemku p. è. 1176/1 (díl „a“) a èásti
pozemku p. è. 1176/13 (díl „b“), k. ú. PL do vlastnictví obce
Lánov dle GP è. 898-803/2013 – jedná se o èásti pozemkù,
které jsou v tìsné blízkosti „Terminálu“ a jsou v nich
uloženy inženýrské sítì. Celková kupní cena bude sjednána
dohodou dle Zásad hospodaøení s nemovitostmi obce
Lánov pro rok 2013-14, kde podkladem bude znal.
posudek. Obec Lánov hradí cenu za GP a dále uhradí
správní poplatek související s podáním návrhu na vklad
do KN (1000 Kè) a bude poplatníkem danì z nabytí
nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 26/04/14
5) Koupi pozemku p. è. 186/6 o výmìøe 57 m2 a zøízení VB
na èásti nemovitosti p. p. è. 186/1, tj. odkoupení èásti
pozemku p. è. 186/1, k. ú. PL do vlastnictví obce Lánov
a zøízení VB na èásti pozemku p. è. 186/1 ve prospìch obce
Lánov dle GP è. 923-596/2014 – jedná se o èást pozemku,
na které je umístìna trasa kanalizaèního potrubí a zèásti
MK. Celková kupní cena bude sjednána dohodou dle Zásad
hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov pro rok 2013 -14,
kde podkladem bude znal. posudek a souèástí výsledné
ceny bude i VB. Obec Lánov hradí cenu za GP a dále uhradí
správní poplatek související s podáním návrhu na vklad
do KN (1000 Kè) a bude poplatníkem danì z nabytí
nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 27/04/14
6) Koupi pozemkù p. è. 3230 o výmìøe 259 m2 a p. è. 3231
o výmìøe 50 m2 se zøízením VB na èástech nemovitostí,
tj. odkoupení èásti st. p. è. 110/8 (3230) a èásti st. p. è. 110/1
(3231), k. ú. HL do vlastnictví obce Lánov dle GP è. 557282/2014 – jedná se o èásti pozemkù, na kterých je umístìna
trasa kanalizaèního potrubí. Celková kupní cena byla
zakotvena ve Smlouvì o smlouvì budoucí kupní k pøevodu
vlastnictví nemovitostí se zøízením VB na èásti nemovitosti
a bude èinit celkem 30 900 Kè a souèástí výsledné ceny
bude i VB. Obec Lánov hradí cenu za GP a dále uhradí
správní poplatek související s podáním návrhu na vklad
do KN (1000 Kè) a bude poplatníkem danì z nabytí
nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 28/04/14
7) Smlouvu o zøízení VB IP-12-2006196/VB/01 PL vvnn,
pè. 803/5, RD Pitáková – jedná se o zøízení a vymezení VB
– osobní služebnosti – zøízení umístìní a provozování
zaøízení distribuèní soustavy podle § 25 odst. 4
energetického zákona, tj. prodloužení distribuèní soustavy
(AYKY 4x70) mj. k zajištìní kabelové pøípojky pro nový
RD na pozemku p. è. 803/5 pøes pozemky p. è. 366/6 a p. è.

803/3, k. ú. PL ve vlastnictví obce Lánov. Výše jednorázové
náhrady od budoucí oprávnìné ÈEZ Distribuce, a. s.
za zøízení VB k p. p. è. 366/6 a 803/3, k. ú. PL (pozemky
obce Lánov, budoucí povinné) se sjednává ve výši 10 000
Kè + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskuteènìní
platby (Zásady hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov
pro rok 2013 -14).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 29/04/14
8) Zámìr obce Lánov prodat èást p. p. è. 1664/3 v k. ú. PL
(dle GP è. 929-768/2014 se jedná o p. p. è. 1664/7, výmìra
172 m2, ostatní plocha/jiná plocha) – jedná se o èást
pozemku (p. p. è. 1664/3), která je uvnitø areálu za plotem.
Podmínky prodeje jsou: zájemce uhradí obci Lánov
alikvotní èást nájemného vypoèteného k datu podpisu kupní
smlouvy o pøevodu vlastnictví k nemovitosti, náklady
na GP, správní poplatek související s podáním návrhu na
vklad do KN (1000 Kè) a bude poplatníkem danì z nabytí
nemovitých vìcí (4 %). Cena za pøedmìtnou nemovitost
bude sjednána dohodou dle Zásad hospodaøení
s nemovitostmi obce Lánov pro rok 2013-14, kde
podkladem bude znal. posudek.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 30/04/14
9) Smlouvu o zøízení VB za úèelem práva stavby, vstupu
a vjezdu na pozemek a pro údržbu stavby „Cyklostezka
è. 22 – Vrchlabí-Lánov, èást C" ve prospìch obce Lánov
na p. p. è. 1741/15, k. ú. PL (vlastník SJM Ing. Køivánek
Karel a Ing. Køivánková Hana), kde jednorázová cena
úhrady za úplatné zøízení VB bude stanovena dle znal.
posudku zpracovaného podle zák. è. 151/1997 Sb.,
o oceòování majetku v platném znìní ke dni podpisu
pøedmìtné smlouvy a bude uhrazena do 14 pracovních dnù
po podání návrhu na vklad do KN. Obec Lánov dále uhradí
správní poplatek související s podáním návrhu na vklad
do KN (1000 Kè).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 31/04/14
ZO Lánov souhlasí s èásteèným zásahem požárnì
nebezpeèného prostoru kùlny u objektu RD è. p. 138
(st. p. è. 125), k. ú. HL do pozemku p. è. 2140/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. HL, tj. do pozemku MK,
která je ve vlastnictví obce Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 32/04/14
ZO Lánov urèuje Ing. Jiøího Vancla zastupitelem
povìøeným spoluprací s poøizovatelem pøi územnì
plánovací èinnosti.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 33/04/14
ZO Lánov souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu
Královéhradeckého kraje „Komplexní úprava nebo
dovybavení veøejných prostranství a místních komunikací,
infrastruktura, z Programu obnovy venkova, èíslo 15PV02,
a následným pøijetím dotace. Akce: „Odpoèívky u Mateøské
školy Horní Lánov“.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 34/04/14
ZO Lánov schvaluje zaøazení katastrál. území obce Lánov
do pùsobnosti MAS Krkonoše, IÈ 270 05 844 a Integrované
strategie území.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 35/04/14
ZO Lánov schvaluje ZŠ Lánov pøíspìvek 50 000 Kè
na nákup uèebnic.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení è. 36/04/14
ZO Lánov schvaluje harmonogram jednání zastupitelstva
na rok 2015.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 37/04/14
ZO Lánov schvaluje odkup betonové kanalizace, prùmìr
300 mm, délka 212 m od fa Kovársko, a. s., se sídlem
v Blansku, cena 671 192 Kè. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Starosta: Ing. Jiøí Vancl, Ovìøovatelé: p. Šedivý, p. Foubík
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Obec Lánov v roce 2014 zrealizovala projekt
financovaný z fondù Evropské unie s názvem „Snížení
energetické nároènosti a výmìna zdroje tepla budovy èp. 51
v Lánovì“ akceptaèní èíslo 12109052. Pøedmìtem projektu
byla náhrada spalovacích zdrojù na tuhá paliva za kotle
na zemní plyn a snížení energetické nároènosti formou
zateplení svislých a vodorovných konstrukcí a výmìna
oken. Z celkových nákladù akce ve výši 2 058 tis. Kè je
z fondù Evropské unie – ERDF hrazena èástka ve výši 1 066
tis. Kè, ze Státního fondu životního prostøedí èástka ve výši
62 tis. Kè. Realizací projektu dochází k roèní úspoøe emisí
primárních èástic a prekurzorù sekundárních èástic ve výši
421 kg a úspoøe energie na úrovni 267 GJ.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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Obec Lánov v roce 2014 zrealizovala projekt
financovaný z fondù Evropské unie s názvem „Snížení
energetické nároènosti a instalace TÈ do MŠ Horní Lánov“
akceptaèní èíslo 14168283. Pøedmìtem projektu byla
instalace tepelného èerpadly typu zemì - voda do objektu
mateøské školy a dále snížení energetické nároènosti
formou zateplení svislých a vodorovných konstrukcí
a výmìna oken. Z celkových nákladù akce ve výši 3 200 tis.
Kè je z fondù Evropské unie – ERDF hrazena èástka ve výši
1 975 tis. Kè, ze Státního fondu životního prostøedí èástka
ve výši 115 tis. Kè. Realizací projektu dochází k roèní
úspoøe emisí CO2 ve výši 46 tun a úspoøe energie na úrovni
91 GJ.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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Období od 10. 10. 2014 do 31. 12. 2014
Stav obyvatel k 31. 12. 2014 1771
Pøistìhovaní 15
Narození (3 dìvèátka a 2 chlapeèci) 5
Odstìhovaní
10
Zemøelé (3 ženy)
3
Pøestìhovaní v rámci Lánova 10
Karolína Boková
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Na pùlce se jel dostih pony a konì. V pony se na prvním
umístila Tereza Kulhánková s Griffem a v koních
Hana Škodová s Bìtkou. K obèerstvení byl opìt guláš, letos
z divoèáka, klobásy, koláèe a káva a po celou dobu jízdy
i na pùlce se podávalo pivo a limo.
Po pøíjezdu zpìt na plácek se ještì trhalo cukroví
a nakonec se dekorovalo. Jako pøevlek jezdec a kùò byla
na prvním místì Jitka Kulhánková s konìm Bingo a mezi
diváky byl nejlepší Saša Koráb. Po dekorování jsme se
rozjeli domù.
Za Ranè na Kopeèku Helena Kopecká
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Vmístì
V listopadu se narodili Anna Bursová, František Dostál
a Veronika Nesvadbová, v prosinci Ema Minková a Mikuláš
Pištora a v lednu pak Tobiáš Suchý. Vítáme Vás v Lánovì!
V období øíjen až prosinec dovršili svá významná
životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále po roce)
paní Kvìtoslava Filipová - 70 let, pan Jiøí Malínský - 70 let,
pan Josef Jeništa - 70 let, paní Jarmila Havlíèková - 70 let,
paní Vlasta Pospíšilová - 86 let, paní Miluše Fingerová - 87
let, paní Vìra Jankù - 88 let, paní Ludmila Procingerová - 91
let, pan Stanislav Krebs - 91 let, pan Bohumil Mach - 91 let,
paní Lidmila Pilaøová - 92 let, paní Emilie Hörnichová - 94
let a paní Františka Bulíøová - 94 let. Všem jubilantùm
srdeènì pøejeme všechno nejlepší, pevné zdraví, hodnì
štìstí a radosti do dalších let.
Kdo chcete, nahlaste mi prosím (pro úèely
zveøejòování ve Zpravodaji) narození svého dítìte, a to co
nejdøíve. Tak nebudu pøi psaní spoleèenské rubriky závislá
na informacích z Výpisù zmìn, které mohou pøijít až po
uzávìrce. Mùžete mi z podobného dùvodu nahlásit i Váš
sòatek a také jeho smutný opak - rozvod; jména nebudou
uvádìna, pouze poèet tìchto událostí v daném období.
V øíjnu nás bohužel navždy opustila paní Rùžena
Zámeèníková, v prosinci paní Ivona Dlouhá a paní Helena
Vltavská a v lednu paní Jarmila Patoèková. Dovolte mi
jménem Obce Lánov a všech lidí, kteøí je znali
a vzpomínají, vyjádøit upøímnou soustrast pozùstalým
rodinám.
Karolina Boková
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Ve ètvrtek a v pátek
jsme pøipravovali
a stavìli pøírodní
pøekážky na naši již
devátou Hubertovu
jízdu, která se konala
v sobotu 27. 9. 2014
v Horním Lánovì.
V pátek veèer se
k nám na ustájení sjeli
Vìzeò si dal pauzu.
jezdci z Paky se svými
koòmi, zbytek dorazil v sobotu ráno na tréninkový plácek,
kde byl sraz všech zúèastnìných jezdcù a koní.
V sobotu ráno jsme vše potøebné naložili na plošinu
a jeli na zahájení Hubertovy jízdy. I letos jsme mìli dvì
plošiny, na kterých jeli diváci. Na zahájení pøijelo dvacet
dva jezdcù a na pùlce se k nám ještì dva jezdci pøidali.
Lišku dìlala Simona Olhová na koni Èiko a mástr
byla Lucie Kopecká s konìm Bizmark. Musím pochválit
Simonu Olhovou, že odvedla moc dobrou práci coby Liška
za ty roky, co poøádáme Hubertovu jízdu.
Skokù jsme mìli kolem osmnácti a jezdci si je plnì
užívali. I letos se jelo v pøestrojení, a to na téma - Co
v pohádce nebylo. Pøijeli jeptišky, motorkáø, èarodìjnice,
telátka, dáma v sedle, dva batmani, vìzeò, Sarumanùv
strážce. Ale i diváci mìli pìkné pøestrojení.
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Dne 4. 12. 2014 byla paní Annì Gregorové* pøedána
pamìtní medaile III. stupnì Èeského svazu bojovníkù
za svobodu (ÈSBS). Pamìtní medaili jí pøedal pøedseda
Oblastního výboru ÈSBS z Jièína pplk. Vilém Janouch.
Medaile jí byla pøedána za stateènost, skromnost
a vytrvalost, kterou projevila v životì po boku svého
manžela p. Jana Gregora, bývalého zahranièního vojáka
1. Ès. Armádního samostatného sboru, který se zúèastnil
mnoha bojových akcí, mj. i boje o Duklu.
Za svou bojovou èinnost byl pan Jan Gregor ocenìn
nìkolika vysokými vyznamenáními. V padesátých letech
byl deset let nespravedlivì vìznìn a v roce 1993 plnì
rehabilitován.
Paní Annì Gregorové blahopøejeme a pøejeme hodnì
zdraví do dalších let!
Za OV ÈSBS Jièín napsala Regina Bartoníèková
*Pozn. red.: Paní Gregorová je maminka paní Luby
Èermákové z Prostøedního Lánova.
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Pøi psaní letošního èlánku o Zpívání u vánoèního
stromu mì napadá jediné slovo jako popis této akce
(neslušné), ale vzhledem k okolnostem jej radìji nepoužiji.
V pátek 19. 12. jsme pod záštitou Obecního úøadu opìt
poøádali Zpívání, které letos „slavilo“ kulaté, dvacáté
narozeniny. Spolu se Zpíváním probìhl též malý jarmark,
který je již také bìžnou souèástí tohoto „slavnostního“ dne.
Bohužel nám letos pøíliš nepøálo poèasí a i další smutná
událost ovlivnila mé nadšení z pøíprav Zpívání. Ráda bych
tu vzpomnìla na Ivonu Dlouhou, která je již mezi andìly
a v pátek 19. 12. se konal její pohøeb.
Ještì ve ètvrtek pøed Zpíváním jsem (tajnì) doufala,
že se poèasí umoudøí a pøestane pršet. Sníh jsem radìji ani
neoèekávala. Bohužel mìl Krakonoš asi spoustu práce jinde
a na nás nevzpomnìl, aby nám sem trochu tìch snìhových
mraèen poslal.
Ve zkratce mohu popsat „boj s vìtrnými mlýny“
v podání našich altánù a vìtrných poryvù, které je neustále
zvedaly ze zemì. Litry a litry vody, které pøi každém malém
zafoukání stékaly na pøipravené stoly jarmareènic, èi na mùj
a kolegyòèin krk (spíše za krk). Hledání vhodného místa pro
hudebníky skupiny Naváhutì a pro místní pomocníky, díky
kterým mohli návštìvníci ochutnat výborné bramboráky
a klobásy.
By jsme s kolegyòkou Kájou Bokovou, které jsem
jako každý rok pomáhala, pøi pøípravì akce mìly obèas
chu spíše plakat, nakonec celá akce nedopadla fiaskem
a lidé si hezky zazpívali, ochutnali dobrého vína a grogu.

Vzhledem ke špatnému poèasí byla sice vìtšina jarmareènic
pøesunuta do zasedací místnosti Obecního úøadu
a návštìvníci Zpívání byli zøejmì dost promoèení deštìm,
pøesto jsem ráda, jak pìknì nakonec akce dopadla.
Veliké díky, krom kolegyòce a klukùm od obèerstvení,
patøí též Milenì Knapíkové Kavánové, která mi velmi
ochotnì pomáhala u obèerstvení, a kolegyòka tak mìla více
èasu na zaøizování potøebného u jarmarku. Vzhledem
k tomu, že se letos jednalo o dvacáté výroèí akce, pøipravily
jsme pro návštìvníky také malé dáreèky. Perníèky, pohledy
a leporela Krkonoš a Podkrkonoší a také prskavky, které
jsme pøi zpívání koled rozdaly hlavnì mezi dìti.
Rozzáøené oèi a široké úsmìvy dìtí a podìkování
a pochvala od dospìlých byly tou nejlepší odmìnou, kterou
jsme, jako poøadatelky mohly od úèastníkù akce dostat.
Dìkujeme.
Pøíští rok vás všechny opìt zveme a já pøeji pìkné zimní
dny. Bc. Lenka Støíbrná
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Sportovní hala základní školy opìt po roce zažila nervy
drásající boje. 25. 12. 2014 se konal již 23. roèník turnaje
v sálové kopané poøádané pro mládež širokého okolí.
Po roce obhájil vítìzství tým Torzo legie ve složení - Pùlpán
Milan, Schauer Pavel, Schauer Martin, Václavík David,
Èerný Lukáš, Hamáèek František a Šastný Marek.
Turnaj zahájil zakladatel turnaje Závodník Stanislav
a v 8:45 h vedl rozlosování Pùlpán Milan. Týmy
rozlosované do dvou skupin zahájily boje v 9:00 hod. Letos
byly do skupin týmy vylosovány vyváženì, po dvou silných
týmech a dvou málo zkušených. Silnìjší týmy se
ve skupinách prosadily na první místa skupin.
V dramatických utkáních mladí ukázali dobrý pøíslib
do budoucnosti. Skupinu A pøekvapivì vyhrál tým
Spoleèenstvo prstenu pøed favoritem turnaje týmem
Pribináèci. Ve skupinì B obsadily první místo Ibalgin 2014
pøed obhájcem týmem Torzo legie. V obou skupinách
favorité zpoèátku pøedvádìli velmi ospalé výkony a své
umístìní zachraòovali v posledním utkání skupin.
Výsledky skupin urèily nasazení do zápasù ètvrtfinále.
A hned v prvním ètvrtfinále se zrodilo nejvìtší pøekvapení.
Vítìz skupiny A Spoleèenstvo prstenu po velmi tuhém boji
prohrálo 0 : 1 brankou v posledních vteøinách utkání
s posledním ze skupiny B týmem BA Jindra, jenž ve skupinì
nezískal ani bod. Další ètvrtfinálové výsledky potvrdily sílu
favoritù. Torzo legie - Pøésnì 12 : 3, Pribináèci - Netvoøi
4 : 2, Ibalgin 2014 - OC Batalion 7 : 1. V semifinále se sešli 3
favorité a jeden outsider, a právì ten postoupil proti obhájci
prvenství Torzo legie - BA Jindra a v druhém semifinále dva
rivalové Pribináèci - Ibalgin 2014. Obì semifinálová utkání
skonèila jednoznaèným vítìzstvím finalistù. V tìchto
utkáních jsme již poznali hru týmù na vysoké úrovni. Torzo
legie - BA Jindra 5 : 1 a Pribináèci - Ibalgin 2014 8 : 4. Podle
pøedvedené hry v semifinále se ve finálovém utkání dal
oèekávat urputný a rychlý fotbálek. V utkání o tøetí místo
tým Ibalgin 2014 dramaticky v posledních vteøinách
odvrátil blamáž a 4 : 3 porazil tým BA Jindra. Ve finále
ve velkém stylu zaèala skvadra Torzo legie, rychle vedla
2 : 0 a do konce poloèasu si vytváøela jednu pøíležitost
za druhou, ale pøesná muška se vytratila. Druhý poloèas byl
pravý opak prvního. Tentokrát si pøíležitosti vytváøeli
Pribináèci. Šance støídala šanci, tyèe zvonily, až se pøeci jen

podaøilo Pribináèkùm vyrovnat. Finále Torzo legie Pribináèci 2 : 2. O vítìzi musely rozhodnout penalty
a na penalty zvítìzil tým Torzo legie 3 : 2 a obhájil vítìzství
z posledního roèníku. Bylo to nejlepší utkání celého turnaje.
Vánoèní turnaj v sálové kopané - 23. roèník Lánov 25. 12.
2014 ve výsledcích:
Skupina A
1. místo Spoleèenstvo prstenù
9 bodù 14 : 6 skóre
2. místo Pribináèci
6 bodù 19 : 6
3. místo Pøésnì
3 bodù
8 : 13
4. místo OC Batalion
0 bodù
4 : 21
Skupina B
1. místo Ibalgin 2014
7 bodù
10 : 5 skóre
2. místo Torzo legie
5 bodù
5: 4
3. místo Netvoøi
4 bodù
7: 5
4. místo BA Jindra
0 bodù
1: 9
Koneèné poøadí turnaje:
1. místo Torzo legie
2. místo Pribináèci
3. místo Ibalgin 2014
4. místo BA Jindra
5. - 8. místo Spoleè. prstenu, Pøésnì, Netvoøi, OC Batalion
Støelci turnaje:
1. místo Pružinec Michal 10 branek
2. místo Zdržálek Dominik 9 branek
3. místo Žïárský Petr 8 branek
Nejlepší brankáø - Èerný Lukáš
Vítìzové posledních turnajù:
20. roèník - Bonduel; 21. roèník - Pribináèci; 22. roèník Torzo legie; 23. roèník - Torzo legie
Podìkování organizátorùm turnaje: Pùlpán Milan
s manželkou Michaelou, Hartig Jiøí s manželkou Marcelou.
Zapsal Závodník Stanislav
VÍTÌZ 23.ROÈN?KU
V? NOÈN?HO TURNAJE
25. 12. 2014

TORZO LEGIE
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Vážení spoluobèané, drazí èíèomilové,
mám moc ráda koèky, a i když nyní žiju ve vesnici
a vím, jaký názor na nì lidé mìli a nìkteøí ještì i dnes mají,
myslím, že už to vìtšinou vnímáme jinak. Na rozdíl
od døívìjších èasù, kdy koèky žily u stavení jen venku, aby
ochránily zásoby pøed škùdci, dnes je máme doma
pøedevším jako mazlíèky. Nejen za to, že nás ty „venkovní“
ochraòují pøed škùdci a ty „vnitøní“ nám dávají rozptýlení,
pobavení, spoleènost, lásku a energii, ale pøedevším za to,
že koèky byly tak laskavé a „adoptovaly“ si nás – lidi, jim
vìtšina z nás projevuje vdìk. A to tím, že se o nì dobøe
staráme. Od kotìte je oèkujeme, odèervujeme, zbavujeme
blech a krmíme kvalitní potravou, proèesáváme srst
a dáváme jim teplé a pohodlné zázemí, což v dnešní dobì
není nejlevnìjší záležitost.
Žádný div, že takové koèkomily, jako jsem já, naštve,
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když se jeho milovanému a šlechtìnému mazlíèkovi,
kterému chceme (vzhledem k tomu, že žijeme ve vesnici)
dopøát i komfort pobytu ve volné pøírodì, stane nìco
takového, co se poslední mìsíce dìje v našich vesnicích.
Ztrácejí se nám zdravé a vitální koèky, nenacházíme ani
jejich ostatky, nebo je nacházíme otrávené, postøelené
a zastøelené. A já chci pátrat po vinících!
Na jaøe se z nièeho nic nevrátila domù moje adoptovaná
koèka z útulku, mladá a zdravá a já ji zoufale hledala. Když
jsem zveøejnila inzerát o tom, že se ztratila a zaèala jsem
obvolávat sousedy a známé, zjistila jsem, že bohužel
nejsem sama. Jenom v naší „ulièce“ v Horním Lánovì se
bìhem mìsíce ztratilo pøibližnì 10 koèek, a to doslova dùm
od domu. Na základì toho jsem zveøejnila výzvu, aby se mi
hlásili lidé, kterých se to týká, nebo kteøí o tom nìco vìdí,
nìco slyšeli, nebo vidìli. Z doslechu vím o dalších cca 5
ztracených koèkách v dalším sousedství ve stejném období.
Také mám zprávy z Prostøedního a Dolního Lánova. Je to
smutné, ale moc lidí se mi neozvalo, i když je zjevné,
že ztracených koèek je opravdu víc, než zdrávo! Jedná se
pøibližnì o 30 koèek v rozmezí zhruba 3 mìsícù a kromì
tìch, které pøišly domù pøiotrávené, nebo postøelené (tìch
bylo málo), jsme vìtšinu z nich nenašli ani mrtvých.
Rozjeli jsme pátrání … zahrnuli jsme do nìho obèany
našich vesnic, myslivce, hajné, veterináøe a znalce pøírody
z KRNAPu a dospìli k nìkolika – bohužel zatím nepotvrzeným – domnìnkám. Jedna (a asi nejpravdìpodobnìjší)
možnost je, že se naše koèky staly snadnou koøistí výra
velkého, hnízdícího v nedalekém vápencovém lomu
(dle Wikipedie výr velký v dobì hnízdìní loví v okruhu až
15 km a kromì až 4 kg zajícù zvládne ulovit i malé srnèí,
nebo lišku). Další variantou je choromyslný èlovìk, který
nenávidí koèky až tak, že je støílí, nebo tráví. Také zde
vzniklo podezøení, že by to mohl být nìkdo z myslivcù,
nebo veterináø, který je nemá rád. Padla v úvahu i jistá
menšina, v jejíž domovinì je módou koèky pojídat, nebo
nìkdo ze sousedù, kterým koèky z rùzných dùvodù vadí.
To poslední mì ale pøijde nejménì pravdìpodobné – zase
tolik nových lidí tu není a starousedlíci jsou na koèky
zvyklí, má je témìø každý. Kdyby tu nìkdo takový byl,
nejspíš bychom o nìm vìdìli.
V každém pøípadì – pokud našimi oèkovanými
a odèervenými mazlíèky krmil Bubo bubo (výr velký) svá
mláïata - sice mì to ani v nejmenším netìší, ale bylo by to
jistì o kousek lepší, než pøedstava, že nám koèky likviduje
nìjaký èlovìk. V tomto pøípadì je jedinou obranou
nepouštìt koèky v noci ven. Od jara úzkostlivì dbám na to,
aby moje koèky nebyly za tmy venku, což nìkdy není úplnì
jednoduché. Znáte koèky!
Koncem bøezna nebo poèátkem dubna snáší samice
výra vejce. Samec ji bìhem celého období inkubace krmí,
koøist jí ale vìtšinou nepøedává pøímo v hnízdì. Doba sezení
je 34 - 36 dní. Mláïata jsou po dobu prvních dní zahøívána
samicí a pozdìji krmena obìma rodièi. Po 5 - 6 týdnech
opouštìjí hnízdo a rozlézají se dál po okolí, rodièi jsou však
krmena až do dosažení vzletnosti, k tomu dochází ve stáøí 9
týdnù (výòatek z Wikipedie) – to je období, které odpovídá
nejèetnìjším ztrátám, takže letos buïme ve støehu!
Na závìr vás chci požádat o to, abyste mi i nadále
podávali informace o ztracených, otrávených, nebo ranìných koèkách, všímali si, co se okolo vás dìje a nebyli
k tomu lhostejní. Kontakt na mì je k dispozici u Karolíny
v infocentru.
Bìhem psaní tohoto èlánku mi jedna z mých miláèkù
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shodila pøi lovení mouchy z parapetu okna vánoèní
osvìtlení a orchidej v keramickém kvìtináèi. Ještì jednou
nìco rozbije … a pùjde k panu Výrovi! ;-)
Za tým milovníkù koèek a pátraèù
Škùdka (Jana Škodová)
Pozn. redakce: Ve výše uvedeném èlánku se hovoøí
o problému se ztrácením koèek. Ovšem je tady i problém úplnì
opaèný - jejich nekontrolované pøibývání. Bohužel jsou
pøípady, kdy a už z nevìdomosti, lhostejnosti nebo jiných
dùvodù majitelé svých koèek neøeší koèièí množivost
a dopouští, aby na svìt pøicházela stále další a další koata.
Koata, která nikdo nechce, o nìž se nikdo nestará nebo stará
málo, kterým není hledán nový domov, která si ho sama hledají
v sousedství a která zakládají další generace nechtìných
zvíøat žijících ve špatných podmínkách. Pøitom by staèilo tak
málo - nechat svou koèku vykastrovat. Vynaložené peníze
na operaci jedné koèky jsou jistì menším zlem než veletucty
zanedbaných, èasto nemocných a podvyživených koèièek
a mnohdy nelehké, smutné èi bolestivé øešení jejich existence.
K. B.

M
O
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Č I
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Upoutaly mì fotky koèek a koátek vyvìšených
na rùzných nárožích a taky v kabelové televizi,ve kterých
Lánovští pátrají po svých ztracených koèièkách. S úlevou
jsem pomyslela na ty své, které žijí v pohodlí a bezpeèí
domova. Mnozí chovatelé svých volnì žijících koèièek jistì
namítnou, že by své chlupaté mazlíèky nechtìli tak
omezovat. Je výzkumem dokázáno, že doma chovaná
koèièka je stejnì šastná jako ta venkovní a je uchránìna
mnoha nebezpeèí, jako jsou støety s auty, zlým èlovìkem
a nebo starším, mohutnìjším a zkušenìjším kocourkem,
který si hájí svoje teritorium, a tak èasto uštìdøí svému
sokovi nejeden šrám a bolestivé zranìní. Na druhé stranì
jsou tu koèièky, které rodí koátka nìkolikrát do roka a to je
velmi oslabuje a mohou snadnìji podlehnout nemoci.
Venku žijící koèièky snadnìji získají pøenosné choroby.
Moje koèièky patøí k tzv. ušlechtilým koèièkám. Jsou to
britské krátkosrsté koèky. Mám celkem tøi. Nejstarší
Adriana Lety´s v únoru oslaví tøinácté narozeniny a má
nejrozšíøenìjší modrou barvu. Její dcera Amelie Karulo je
lilová. Nejmladší a nejkrásnìjší kocourek Egypt Honorable
je bílý. Všechny tyto barevné varianty mají sytì oranžové
oèi, bohužel se vìkem vrací k zelené “koèièí“ barvì. Srst
mají krátkou a hustou, a tím vypadá jako plyšová. Britské
koèièky jsou mohutné až robustní, ale milé a spoleèenské.
Všechno je zajímá, a pokud je páníèek doma, jsou stále
v jeho blízkosti a jsou schopné lotrovinek. Moje rády
aportují rùzné drobné pøedmìty, každá ten svùj, gumièky
do vlasù, kroužek od pet lahve a taky plastové zátky. Zažily
si spoleèenské vyžití, když jsme spolu jezdili po výstavách
koèek. Stát se vystavovatelem je stav podobný závislosti,
èlovìk nejezdí ani tak kvùli titulùm, ale pro ten pocit,
že patøí ke stejným nadšencùm a lidièkám, kteøí témìø
každý víkend vstávají brzo po pùlnoci a køižují po silnicích
èeských i evropských a tìší se na setkání s lidièkami stejnì
postiženými. Stojí již kolem sedmé hodiny ve frontì
na veterinární prohlídku. Fronta bývá dlouhá, ale nikomu to
nevadí, protože vždy je to pøíležitost setkat se s chovatelem
stejného nebo jiného plemene a probírají se problémy
kolem zdraví a krmení, poslední koátka a nové nadìjné
pøírùstky. Když prohlídka dopadne dobøe a vše je
zkontrolováno, dostane chovatel propozice o prùbìhu

výstavy a je mu pøidìlena klec
s výstavním èíslem, pod kterým je
uveden v katalogu, kde každý
návštìvník najde všechny informace
o vystavované koèce.
Výzdoba výstavní klece je
prestižní záležitost a jsou to v pravém
smyslu slova malé pokojíèky se
záclonkami, pelíšky, mistièkami
s dobrotkami a koèièími hraèkami.
Na kleci se umísují alba s foteèkami
vystavovaných mazlíèkù, vizitky
s odkazem na webové stránky a taky
trofeje, medaile a poháry z minulých
úèastí. Návštìvníci výstavy hodnotí
výzdobu klecí a vítìz je odmìnìn
koèièím papáním.
Dopoledne se hodnotí jednotlivá
plemena a barevné varianty v kategoriích podle stáøí, pohlaví a již døíve
získaného titulu. Vítìzové jednotlivých kategorii se utkají v odpoledním
slavnostním hodnocení Best in Show.
Tato pøehlídka trvá nìkolik hodin.
Vítìzové dostávají medaile a poháry
a postupují. Na konci dne se vyloupne
ten nejkrásnìjší – Vítìz mezi vítìzi –
nejlepší z nejlepších.
Výstavy se obvykle poøádají
po oba dva víkendové dny, takže koèík
mùže bìhem jednoho víkendu získat

dva tituly. Nemusí to ale tak být,
protože každý den hodnotí jiný
rozhodèí. Výstavy se netýkají pouze
ušlechtilých koèek, hodnì chovatelù
vystavuje obyèejné koèièky a tato
kategorie je hojnì vyhledávaná.
Nádherné myšilovky si získávají
zaslouženou pozornost návštìvníkù
výstav a tituly od rozhodèích.
Je to koníèek nároèný na èas a taky
finanèní zázemí, ale kdo mu propadne,
jen tìžko se louèí s koèíky a lidmi
kolem tohoto dìní. Jsou to lidé vesmìs
pøátelští, vyrovnaní a komunikativní,
nebo jejích koèièáci jim odebírají
negativní energii. Øekla bych, že
i koèièkám se toto podnikání líbí
(ne všem) a není pro nì problém
cestovat i tisíce kilometrù v pøepravce,
spát na hotelu a být pøedvádìny a brány
do ruky neznámými lidmi. Jsou na to
zvyklé a rády soutìží, i když ne
všechny. Jedna moje koèièka taky patøí
k tìm, které nestojí o pozornost, a tak ji
netrápím a nechávám ji užívat klidu
domova. Modrá koèièka Adrianka se
ráda pøedvádí a dosáhla titul IC (Inter
šampion). Nejúspìšnìjší je ale bílý
kocourek, který se již ve tøech mìsících
na výstavì v Rakousku stal nejkrásnìjším zvíøetem ve své barvì, takže

porazil jako koátko nejkrásnìjší bílou
koèièku i kocourka a to po oba dny.
Ve sbírání titulù pokraèoval a dosáhl
titul EC, což je titul Evropský šampion.
Na Svìtové výstavì v Bratislavì získal
titul Nejkrásnìjší bílý kocour, což je
titul nejcennìjší.
Pøes všechny úspìchy na výstavách zùstal milým a skromným
„lánovským“ kocourkem a èasto z okna
pozoruje život kolem.
Libuše Omrtová

Z
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Co se dìlo ve školkách od listopadu
do prosince?
Úvodem bychom rády podìkovaly
manželùm Venclovým za opravu
kolobìžek, Státnímu statku Lánov
za pøíspìvek na Mikuláše a manželùm
Žïárským za finanèní pøíspìvek, který
byl využit na nákup pastelek. Dále moc
dìkujeme panu Maternovi za sponzorský dar - žaluzie do školky v Horním
Lánovì a panu Chromému za držák
na televizi do hornolánovské MŠ
a za pøíspìvek na novou televizi do MŠ
v Prostøední Lánovì. Velký dík patøí
také Janì Aubrechtové za ušití sukýnek
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na besídku a za vìnování výtìžku
z prodeje betlémù ze šustí.
„I když venku prší, mrzne, leje,
ve školkách se poøád nìco dìje...“
Pøestože nejèastìjší metodou práce je
v MŠ hra, zpestøením pro dìti bývá
i beseda nebo pøednáška. Tak tomu
bylo i zaèátkem listopadu, kdy se dìti
na budovì B prostøednictvím sleèny
Kláry Máslové dozvìdìly, jak se ptáci
pøipravují na zimu. Na zvídavé dìtské
dotazy ráda odpovídá i paní Kamila
Nývltová, která jednou do mìsíce jezdí
do školek vždy s novým zajímavým
programem ze svìta rostlin a zvíøat.
Už jsme se mimo jiné dozvìdìli, jak
rostliny cestují a kam se podìjí v zimì
motýli. Mezi netradièní vzdìlávací
program patøil i celostátní projekt
„Zdravá 5“ zamìøený na zdravý životní
styl. Pod vedením lektorky se dìti
zábavnou formou nauèily zásadám
zdravého stravování. Starší dìti také
úspìšnì absolvovaly plavecký výcvik
v Jilemnici. Odmìnou za snahu
a zbavení se ostychu z vody jim bylo
mokré vysvìdèení. 5. 12. naše školky
navštívil Mikuláš s andìlem a èertem.
Nebylo tøeba se bát. Zazpívali jsme jim
písnièky a dìti pøislíbily, že se v lecèem
polepší. Mikuláš dìtem nadìlil balíèky
se sladkostmi a všichni byli spokojeni.
Teï ve školkách panuje vánoèní
nálada. Vše je nazdobeno a pøipraveno
na ten kouzelný èas, kdy se plní dìtská
pøání. Slavení Vánoc bylo i hlavním
tématem divadelního pøedstavení
Ludmily Frištenské v pohádce „Jak
vepøík a kùzle slavily Vánoce“.
Tento krásný pøedvánoèní èas
zakonèíme besídkami pro rodièe
a vánoèní nadílkou. Starší dìti už se
nemohou doèkat, až pøedvedou svým
rodièùm, co vše se v MŠ nauèily.
Mladší dìti do své práce rodièe pøímo
zapojí. V podobì tvoøivých dílen si
odnesou nejeden hezký výtvor. Rodièe
dìtí z budovy B už s tìmito dílnami
mají zkušenost. První dílny probìhly
už na podzim. Pøejeme dìtem i jejich
rodièùm, a se vše zdárnì podaøí.
A nejen ve školce, ale i spolu doma si
užijí kouzla Vánoc a všeho hezkého,
co s tìmito svátky souvisí.
Za MŠ Hana Vaòouèková
a Jana Pružincová

Obrázky finalistù jsme mohli zhlédnout na výstavce na chodbì školy,
zašleme je i do soutìže do KRNAPu.
Ocenìní: za 3. A - Aneta Maršálková,
za 6.tø. Nikola Rybáøová, za 7. tø.
Nikola Hofmanová, za 8. tø. Nikola
Zvirotská, za 9. tø. – skupinová práce Jan Zámrský, Jan Rojt, Veronika
a Michaela Kováøovy.
Eva Hájková

kreslili asijské stavby
Náboženství - Pøehled náboženství
v asijských zemích
Origami
Asijská kuchynì
Osmitisícové hory – horolezci
Èínská zeï
Legenda o èínském drakovi
Pentatonika – Asijská hudba
Natoèené video mùžete shlédnout na
této webové adrese:
S
B
Í
L
Ý
M
Č Á
P
E
Mhttp://2zslanov.webnode.cz/a4-trida-vv/
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E Bojové sporty – 4. 12. se žáci podívali
V rámci projektu S bílým èápem
letem svìtem nyní cestujeme po Asii.
V úterý 18. 11. se žáci druhého stupnì
podívali do Pákistánu, Afghánistánu
a Tádžikistánu. Cestovatel a antropolog Mgr. Libor Dušek tyto zemì
opìtovnì navštìvuje, o nejnovìjší
zážitky z letošního podzimu se nyní
podìlil také s našimi žáky. Program
probìhl ve škole a byl zdarma. Žáky
pøednáška s prezentací zaujala, mohli
se na cokoliv zeptat, a tak se mj.
dozvìdìli, jaký mají pákistánské dìti
vztah k èokoládì, kolika jazyky se
tamní obyvatelé domluví a zvládli
i kurz perštiny.
Velmi zajímavì byly žákùm
podány i informace o Indonésii, pro
které jsme se v pondìlí 24. 11. vydali
do KD Støelnice do Vrchlabí. Videoprojekce doprovázená živým slovem
obsahovala nejen spoustu faktù, ale
také napìtí a dobrodružství, která žáci
prožívali spolu s cestovatelem, hlavní
postavou filmu. Pøi závìreèné
rekapitulaci ve škole žáci prokázali,
že úèast na pøednášce ani investované
peníze za ni zbyteèné urèitì nebyly.
Eva Køivohlávková

A
S
I
E

V záøí jsme proletìli s bílým èápem
Evropu. Všemi hlavními mìsty,
pohoøími i vodstvy. Pøi projektovém
dopoledni žáci plnili úkoly spojené
s Evropou. Nyní u nás nastala zima
a èáp se vydal na dobrodružnou cestu
s benátským kupcem Marco Polem
po krásách Asie. Cesta byla naplnìna
zajímavými úkoly a tématy. Každý
roèník si mohl vybrat jeden z úkolù
K
R
K
O
N
O
Š E
O
Č I
M
A
D
Ě T
Í zadaný na téma Asie a splnit ho.
Témata:
Na konci listopadu probìhla tøídní Asijské stavby
kola soutìže KRKONOŠE OÈIMA - Pøi pracovních èinnostech žáci
DÌTÍ, tentokrát na téma život ve vodì vytvoøili papírovou maketu Tadž
a s vodou. Nejlepší výkresy jsme Mahalu
ocenili diplomem a drobnou cenou. - Pøi výtvarné výchovì žáci 4. tøídy
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na pøednášku Pavla Kesnera
o bojových sportech – KARATE.
Chceme podìkovat Janu Vaòkovi,
který navštìvuje 9. tøídu na naší
škole, za pøedvedení svého umìní
v KARATE.
Všechny roèníky plnily úkoly,
ze kterých vznikla velká školní mapa
Asie (viz foto).
Nikola Chrenková
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Všichni ti, kteøí mìli zájem,
navštívili ve ètvrtek 6. 11. v Mladé
Boleslavi divadelní pøedstavení
svìtoznámého dramatika Moliera
Scapinova šibalství. Herec Matouš
Ruml si hlavní roli doslova užívá,
a diváci s ním. Tentokrát jsme mìli
opravdu štìstí, sedìli jsme v prvních
tøech øadách, a tak se právì nás nejvíce
týkaly jeho improvizované i naplánované „vpády“ mezi diváky. Jan
Zámrský byl napøíklad pøedstaven
celému divadlu coby možný advokát
jedné z postav. Daniel Jotanoviè
podával Scapinovi nùž a tøetí øada
byla hlavním hrdinou kompletnì
„podpluta“. Troufám si tvrdit, že toto
divadelní pøedstavení se tentokrát líbilo
opravdu všem.
Eva Køivohlávková
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Tradice na naší škole pokraèuje.
V úterý 11. 11. 2014 na parkovišti pøed
Lánovským Dvorem zahájila lampionový prùvod naše žákynì Bára
Štefanová se svým psem Stacey.
Pøedvedla krásný tanec se psem
a velmi zajímavou ukázku agility.
Pøed školou èekalo na úèastníky
prùvodu další úžasné pøekvapení. Žáci
devátého roèníku rozehráli pøekrásné
stínové divadlo o sv. Martinovi pod
vedením paní uèitelky Husarové a paní
uèitelky Køivohlávkové. O hudební
zpestøení se postarali žáci ze ètvrtého

a druhého roèníku s paní uèitelkou
Jakubcovou a Chrenkovou. Školní
vystoupení zakonèili dobrovolníci z 5.
tøídy, 3. A a z 2. tøídy písnièkami pod
taktovkou paní uèitelky Hájkové
a Chrenkové.
Všechny dìti, které dorazily
s lampionkem, si za odmìnu odnesly
nejen sladkost, ale i kouzelnou kartièku
splnìných pøání. Veèer zpestøila
hudební skupina VZH, jízda na koni
(díky Jonovým) a obèerstvení.
Chutné zákusky pøipravily žákynì
deváté tøídy pøi vaøení s paní uèitelkou
Èermákovou.
Jsme velmi rádi, že jste pøišli,
a vìøíme, že se Vám celá událost líbila.
Radka Koniková

zastavení i pohoštìní. Dìti se svými
maminkami zhotovovaly opravdu
hezké vìneèky, zbyl èas i na popovídání a tøeba i zavzpomínání. Paní
uèitelka byla nejen nápomocna pøi
výrobì, ale také pøipravila pohoštìní.
Maškarní rej s pøíchodem
Mikuláše a èertù v kulturním domì
byl opìt vydaøený. Myslím, že kdo
pøišel, odcházel dobøe naladìn. Žáci
si pøipravili i kratièké vystoupení
se zpìvem a taneèní kroužek pøispìl
pøedtanèením. Bìhem odpoledne jsme
si zasoutìžili, zatanèili, obèerstvili se,
ale pøedevším jsme se pobavili.
Nejvìtším a milým pøekvapením byl
pøíchod Mikuláše. Témìø s každým se
pozdravil, podal si ruku a pochopitelnì
tìm hodným pøinesl dáreèky. Dìti za
odmìnu pøeøíkávaly básnièky a ti vìtší
L
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odvážlivci i zazpívali. Celé odpoledne
ubìhlo
a rozcházeli jsme se spokojeni
V pátek 31. 10. žáci páté a sedmé
do
svých
domovù.
tøídy v doprovodu svých tøídních
Druhý
den nás však èekalo
uèitelù (paní uèitelky Javorové a pana
pøekvapení
i ve škole. Také nás
uèitele Šimùnka) navštívili trutnovské
divadlo UFFO, kde na nì èekalo navštívili èerti s Mikulášem. Jen si
divadelní pøedstavení pro opravdu nemyslete, že nám ve škole hned nìco
velké diváky. Divadlo AHA sehrálo nevyvedli – psali na tabuli nesmysly,
napínavý pøíbìh o pìti kamarádech snažili se poèítat a ty zlobivìjší žáèky si
a jejich náramném dobrodružství. Dìti hned èernì i èervenì oznaèili. Mikuláš
se tak mìly možnost seznámit nám však všem rozdal dáreèky,
s Rychlými šípy od Jaroslava Foglara a z kterých jsme mìli upøímnou radost.
jejich trnitou cestou za známým Co jsme jim mohli dát za odmìnu my?
hlavolamem ježkem v kleci. Na jevišti Alespoò jsme jim zazpívali vánoèní
tak ožily dávné události ze Stínadel, do koledy a slíbili, že se na nì opìt
kterých se nebáli vstoupit ani budeme za rok tìšit.
Rychle jsme si uvìdomili, že se
Rychlonožka, Èervenáèek, Mirek
nám
blíží školní vánoèní trhy. Kdo ještì
Dušín, Jindra Hojer, Jarka Metelka, ale
doma
nevyrábìl, mìl nejvyšší èas zaèít.
ani naše dìti, které byly vzornými
Dìti
si pøinášely krásné vánoèní
diváky. Obsadili jsme první øady, a tak
výrobky
a my dospìlí jsme v tichém
mohu øíci, že jsme vše mìli jako
obdivu
sledovali
jejich snahu stát se
na dlani. Musím naše žáèky pochválit.
Celou hru sledovali velmi peèlivì dobrými obchodníky a prodávat.
a zároveò se i výbornì do divadla Na stolech se objevilo nejen cukroví,
oblékli. Jeli tedy elegantní dámy vánoèky, svícínky, ale také blahopøání,
a úžasnì odìní pánové. Pøála bych Vám vyšité ozdoby, stromeèky, kulièky,
všem je vidìt. Moc jim to slušelo. Byla apod. Po celý týden vánoèních trhù
jsem na nì všechny pyšná, protože ve nám znìly celou budovou koledy.
Vánoèní svátky se však rychle
srovnání s jinými, tøeba i mìstskými
blížily
a my poèítali dny, kdy nejen
školami jsme obstáli skvìle. Dìkuji
nastanou,
ale také pøijdou vytoužené
dìtem, ale i Vám rodièùm za výteènou
zimní
prázdniny.
Poslední den pøed
pøípravu. Podle ohlasù z dìtských øad si
nimi
jsme
se
sešli
u rozsvícených
myslím, že dìvèata, tedy dámy, ale
vánoèních
stromeèkù.
Vymìnili
jsme si
i chlapci, pánové byli též s návštìvou
dáreèky,
zazpívali
a
zahráli
jsme
si
divadla zcela spokojeni.
koledy
a
s
radostí
rozdìlali
dárky
ve
Nina Javorová
školce i družinì. Co jsme si ještì více
mohli
pøát? Snad jenom ten sníh,
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V venku. Zatím však na nás kapaly
Vše zaèalo prvním adventním dešové kapièky…
Ani to nás ale neodradilo a pøišli
svátkem. I pro nás ve škole to byl èas
jsme si spoleènì v pøedveèer Štìdrého
k velkým pøípravám:
Adventní vìnce spolu s rodièi, krátké dne zazpívat i zahrát k rozsvícenému

stromeèku v Dolním Lánovì vánoèní
koledy. Dìti zaèaly hrou na flétnièky
a pak už se okolím rozeznìly známé
vánoèní zpìvy. Ti, co pøišli, urèitì
nelitovali stráveného èasu. Na závìr
jsme si popøáli zdraví, pohodu, klid
a lásku v celém nadcházejícím roce
Zapsala: Mgr. Jitka Ulvrová
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Ve ètvrtek jsme se opìt ve velkém
poètu sešli na našem Vánoèním
jarmarku. Všechny návštìvníky èekala
pøíjemná vánoèní atmosféra, krásné
výrobky nejen od našich žákù, ale
i šikovných rodièù. Bìhem odpoledne
zazpívaly malé sbory žáèkù i žákù
známé koledy, v dílnièce si každý mohl
vyrobit svou vlastní tašku a zruèné
kosmetièky namalovaly na oblièej, co
jste si pøáli. Celou školou vonìlo
výborné obèerstvení, které pøipravily
starší roèníky žákù pod taktovkou
zkušených kuchaøek – uèitelek.

Dìti s jejich krásnými výrobky.

Za spolupráci a pomoc pøi
organizaci již tøetího vánoèního
jarmarku dìkuji uèitelùm, zamìstnancùm a hlavnì žákùm. Rovnìž
dìkuji všem sponzorùm jak ze strany
rodièù, tak i firmám, které svými dary
škole velmi pomáhají. Této spolupráce
si nesmírnì vážím.
Pøíspìvek z jarmarku bude vìnován
èásteènì MŠ na nákup sportovních vìcí
a pastelek, èást penìz pùjde na nové
vybavení do školní družiny.
Za celý kolektiv zamìstnancù pøeji
všem žákùm, rodièùm, pøátelùm školy
mnoho štìstí, zdraví, lásky a pracovních úspìchù v roce 2015.
Radka Koniková, øeditelka školy
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Oznaèování alergenù u potravin
a jídel
S koncem roku 2014 nám pøibyla
povinnost informovat strávníky
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o alergenech, u kterých je vìdecky
prokázáno, že vyvolávají u spotøebitelù alergii, nebo nesnášenlivost
pøedstavující nebezpeèí pro zdraví.
Oznaèování alergenù na jídelním
lístku bylo oficiálnì stanoveno
na 13. 12. 2014 s odvoláním
na legislativu EU 2000/13 do 13. 12.
2014 a pak nahrazena 1169/2011EU
èlánek 21 a v ÈR – Vyhláška
113/2005Sb.
Naše jídelna oznaèuje na jídelním
lístku vyrobený pokrm alergenní
složkou pod daným èíslem alergenu již
od 3. 11. 2014. Naše povinnost je pouze
informovat. Nebereme zøetel na
jednotlivé pøecitlivìlosti strávníkù.
Tuto skuteènost si musí každý ohlídat
sám.
EU bylo specifikováno 14 hlavních
alergenù, podléhajících legislativnímu znaèení:
1 - obiloviny obsahující lepek
2 - korýši
3 - vejce
4 - ryby
5 - podzemnice olejná
6 - sójové boby
7 - mléko
8 - skoøápkové plody
9 - celer
10 - hoøèice
11 - sezamová semena
12 - oxid siøièitý a siøièitany
13 - vlèí bob (lupina)
14 - mìkkýši
I v tomto roce 2015 má náš
strávník možnost výbìru ze dvou
pokrmù a naobìdvat se v pøíjemném
prostøedí novì vybavené školní jídelny.
Ráda bych Vám za celý kolektiv
školní jídelny popøála pohodový
a šastný rok 2015.
Monika Klimešová, ved. stravování
Co jsou to alergeny v potravinách?
Rùzné druhy alergií postihují až 30
% populace a na alergii není lék. Každý
jedinec musí zjistit podle pøíznakù,
jaké potraviny se vyvarovat, jedinì
voda není alergenní.
Alergeny jsou pøirozenì vyskytující látky bílkovinné povahy, které
zpùsobují u pøecitlivìlých jedincù
nepøimìøenou reakci imunitního
systému, která mùže vyústit až
k anafylaktickému šoku. V podstatì se
jedná o poruchy imunity, kdy normálnì
neškodné látky fungují negativnì - jako
alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.
Oznaèení nebalených potravin zhotovených pokrmù
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Znaèení alergenù je pouze
informaèní požadavek: Tato povinnost
se týká všech výrobcù potravin, všech
èlánkù veøejného stravování jako
napø. restaurací, jídelen, nemocnic,
sociálních ústavù, prodejen, pekáren
atd.
Na jídelním lístku uvádìném
na KTV nebudou alergeny z technických dùvodù uvádìny. Zájemcùm
ale mùže infocentrum lístek v plném
znìní (= s alergeny) pøeposílat mailem.
Karolina Boková
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Centrum náhradní
rodinné péèe Domov
a rodina se sídlem ve
Vrchlabí, ul. Pražská
1548 bylo založeno v
roce 2009. V souèasné
dobì spolupracuje v Libereckém
a Královéhradeckém kraji s více než
70 rodinami a své služby nabízí
i zájemcùm o náhradní rodinnou péèi
a široké veøejnosti. Centrum Domov
a rodina (DAR) zajišuje poradenskou
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èinnost, rozvoj v oblasti vzdìlávání,
umožòuje
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Msetkávání a sdílení prožitých
zkušeností. Na pracovníky centra se
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mohou tedy obrátit všichni ti, kdo mají
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zájem se do procesu náhradní rodinné
péèe zapojit, chtìjí se o tomto tématu
dozvìdìt více a samozøejmì ti, kteøí
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Yuž svìøené dítì vychovávají.
Centrum poskytuje také vzdìláPøišel èas promluvit - Helena Lewisová
vací
semináøe, které jsou koncipovány
(rodaèka z Trutnova)
v
souladu
se zvyšováním znalostí
Reflexologie - Ann Gillanders
a
dovedností
pro osobu peèující.
Jiøina Jirásková - Hvìzdou z vlastní
Významnou
úlohu
plní pøi setkávání
vùle (aut. životopis) - Renáta Novotná
dítìte,
pìstounù
a
biologických
rodièù.
Bratrstvo neohrožených - E. Ambrose
Vzdìlávánía
setkávání
probíhá
nejen
Pevnost devíti vìží - Qais Omar Akbar
pøímo
ve
vrchlabském
centru,
klienti
Hospoda na mýtince - Jára da Cimrman
jsou zváni také na víkendové pobyty.
Divadlo Járy Cimrmana - L. Smoljak
Zde
na nì èeká plno nových zážitkù
Vratné lahve - Zdenìk Svìrák
i
vìdomostí.
Bájeèná léta pod psa - Michal Viewegh
Centrum DAR se snaží pomoci,
Mimo tento èas - Kvìta Legátová
doufáme,
že jeho snaha je a bude
Kdo nehøeší, nežije - M. Mlynáøová
pøemìòována
v lepší životní situaci
Strakonický dudák aneb Hody divých
všech
tìch,
kteøí
se na nás obrátí.
žen - Josef Kajetán Tyl
Promìna - Franz Kafka
Hrátky s èertem - Jan Drda
Petrolejové lampy - Jaroslav Havlíèek
Povídky z jedné a z druhé kapsy
- Karel Èapek
Matka - Karel Èapek
Modlitba pro Kateøinu Horovitzovou Arnošt Lustig
Postøižiny - Bohumil Hrabal
Lucerna - Alois Jirásek
Psohlavci - Alois Jirásek
Lucemburkové - kolektiv autorù
Husitské století - kolektiv autorù
V listopadu koneènì vyšla dlouho
oèekávaná knížka Proseèné v dìjinách
na horním Labi z pera pana Františka
Jiráska. Kdo by mìl o knížku zájem,
je k dostání na Obecním úøadì
v Proseèném.
Na webovém odkaze
http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostøednictvím on-line katalogu
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
knihovnì aktuálnì k dispozici.
Karolina Boková

www.centrumdar.cz
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Patronkou kampanì proti
množírnám a podvodným prodejùm je
hereèka Jana Stryková. Zachránila pøed
utracením fenku, která již nedokázala
v množírnì rodit nová štìòata.
Než si mì koupíš a poprvé mi
pøipneš obojek, pøeèti si deset rad.
N E K U P U J, K D Y Ž :
- dotyèný inzeruje po celý rok
neomezený poèet štìòat na internetu,
v novinách atd.
- vás prodávající nepustí do bytu
domu, kde štìnì vyrùstá, opakovanì
na návštìvu, což potøebuje k tomu,
aby si na vás zvyklo. Prodávající bude
z rùzných dùvodù nabízet odbìr
na zastávce, benzínce nebo nádraží
- je štìnì pøíliš malièké. Pokud
chovatel nabízí štìnì mladší 50 dní
(nìco pøes 7 týdnù), je to nezákonné!

M

Mléèné zuby se zaèínají proøezávat
teprve ve 3 týdnech, pokud je nemá, je
jisté, že je štìnì pøíliš malé! Lze ovìøit u
veterináøe.
- má prodávající mnoho psù a nikde
nemá matku štìnìte nebo tvrdí, že to
je fena, která se o štìnì nestará. Všude
je nepoøádek a zápach.
- štìnì není viditelnì zdravé - má
blechy (èerné teèky v srsti), špinavé
uši, rýmu, kašel, prùjem, má viditelné
defekty na tìle - fontanelu (nesrostlé
kosti lebky, lebka není hladká,
propadne se prst), kýlu (boule na
pupíku nebo v tøíslech), krátkou horní
nebo dolní èelist, chybí varle èi
konèetiny.
- má štìnì ještì sací reflex (když
strèíte prst k tlamì, štìnì se pøisaje) - je
staré maximálnì 3 týdny.
- prodávající nedokáže odpovìdìt
na vaše dotazy týkající se zdraví
štìnìte, jeho rodièù a péèe o štìnì, ani
èím bylo krmeno.
- impulzivnì jste se rozhodli bez
rozmýšlení - pak se snadno stanete
obìtí podvodu.
- je cena nápadnì nižší než cena
obvyklá.
- nemá kupující platnou smlouvu
a doklady ke štìnìti (oèkovací
prùkaz/pas), a to není èipované. Chybí
záznamy o odèervení a oèkování vèetnì
datumù a razítek veterinárních lékaøù.
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ÚNOR 2015
Dolní Lánov, kult. dùm, Ples Dìtského domova Dolní Lánov - 21.
roèník plesu s tombolou
21. 2.
Lánov, Myslivecký ples - myslivecký ples se zvìøinovou tombolou
26. 2. -1. 3. Start a cíl Ski Family Dolní Dvùr, Memoriál Dr. Václava Vojtìcha Ledová Jízda - 25. roèník závodu psích spøežení, výjimeèný závod,
v nìmž družstvo tvoøí musher se psím spøežením a lyžaø
únor nebo bøezen (podle zimy) Lánov,
Karneval na lyžích - maškarní na lyžích na Špièce
20. 2.

BØEZEN 2015
14. 3.
14. 3.
21. 3.

Lánov, Hasièský ples - tradièní hasièský ples v sále v Horním Lánovì
Dolní Lánov, Tradièní karneval pro dìti - zábava pro dìti, soutìže,
hry, tanec, obèerstvení (maškarní)
Lánov, Dìtský karneval - karneval pro dìti v sále v Horním Lánovì

DUBEN 2015
Velikonoèní tvoøení s dìtmi
Dolní Lánov, KD, Velikonoèní šachový turnaj dìtí a mládeže
Dolní Lánov, høištì, Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže a hry
Lánov, Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže a hry
Dolní Dvùr, Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže pro dìti (hod
krysou, èarodìjné úkoly, kouzelné lektvary)
duben nebo kvìten, Lánov, 1. roèník taneèní zábavy - na sále v Horním Lánovì
duben
3.4
25. 4.
30. 4.
30. 4.

Radìji si ovìøte termín konání události, které se chcete zúèastnit.
Poøádáte-li nìjakou akci pro veøejnost a chcete, aby se dostala k co nejvíce lidem,
pošlete její plakátek do infocentra. Mohu ji zdarma umístit na infokanál, dát na
obecní web (jen lánovské akce), rozeslat ji po okolí a okolních infocenter.
To vrchlabské ji umístí na celokrkonošský web, www.krkonose.eu, pøièemž
nejzajímavìjší události se dostanou do Top akcí, které jsou rozesílány na skoro
Pøipravila
100 e-mailových adres, i mezi novináøe. Na e-mailovou adresu Vám mohu zasílat
Karolina Boková všechny akce z regionu, které se ke mnì prùbìžnì dostávají, a rovnìž i zprávy
z obce (sbírka ošacení, odstávky elektøiny a podobnì). K dispozici je vám
i kalendáø událostí v Krkonoších pro rok 2015 v el. podobì - buï mým prostøedS
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nictvím, nebo na stránkách www.krkonose.eu.
Karolína Boková
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U pøíležitosti 19. setkání bývalých
obyvatel Dolního Dvora žijících nyní
v Nìmecku, které se koná ve dnech
12. - 14. èervna 2015, si Vás, širokou
veøejnost, dovolujeme pozvat na mši
a koncert v kostele sv. Josefa
v Dolním Dvoøe:
Sobota 13. 6. 2015
14:00 Mše svatá, celebrovaná
v èeském a nìmeckém jazyce gen.
vikáøem Msgr. Josefem Sochou, zast.
biskupem z biskupství v Hradci
Králové, s hudebním doprovodem
varhan od Helmuta Gollwitzera
a Gisely Kraus a za zpìvu pøítomných
16:00 Koncert smíšeného pìveckého
sboru Záboj ze Dvora Králového n. L.,
úvod a program v èeštinì a nìmèinì;
jedná se již o 13. koncert pøi setkání
rodákù.

Mše bude Msgr. Sochou øízena
velmi jednoduše, dle toho, co bude
hráno na varhanách.
Koncert je vždy zlatým høebem
setkání, jen je ovšem škoda, že tak
málo místních obyvatel se ho
zúèastòuje. Paní Gisela Kraus,
švagrová organizá-tora celé akce
pana Ericha Krause, pocházejícího
z Dolního Dvora, je vedoucí
velkého sboru v Harzu a hodnotí
vždy tyto koncerty jako nìco
jedineèného. Setkání je poøádáno
vždy ve shodì s Obecním úøadem
a starostou v Dolním Dvoøe a díky
pomoci paní Lenky Èermákové pøi
pøípravách.
Podle informací od p. Krause
pøipravila Karolina Boková

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
v LÁNOVÌ poøádá

MYSLIVECKÝ

PLES

který se koná jako klubový veèer

s možností bohatého obèerstvení
tombolou a zábavou pøi hudbì - hraje TRIAS

21. února 2015

sobota
od 20.00 hodin
vstupné 100,-Kè

ve velkém sále v HORNÍM LÁNOVÌ

PØEDPRODEJ vstupenek v sobotu 7. února 2015 v INFOCENTRU Lánov od 9 hod.
DOPRODEJ vstupenek v Infocentru Lánov v pracovní dobì.
NEKUØÁCKÝ PLES INFO p. Pavel Kolman tel.: 604 990 508
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pøi pøíležitosti jejich narozenin a pøed
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vánoèními svátky jsme je potìšily
dáreèkem. Všem ženám nad 70 let jsme
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Ohlédneme-li se za rokem 2014,
musíme konstatovat, že èinnost
našeho KD byla opìt velmi bohatá a
nápaditá. Bylo uskuteènìno 24 akcí:
- Divadelní pøedstavení v Úpici a ve
Vrchlabí – celkem 5
- Koncert -Úpice, Vrchlabí, Jaromìø – 5
- Spoleè. setkání a akce s dìtmi z MŠ – 3
- Poznávací zájezdy a výstavy – 5
- Ostatní akce – 6
Nejnároènìjší na pøípravu byl zájezd
do Drážïan (4. 9.), výlet do Polska
(24. 9.) s návštìvou koncentraèního
tábora v Gross Rosenu a 12. setkání
seniorù (21. 11.) v Horním Lánovì.
Do tržnice Kudowa Zdrój jsme jeli
dvakrát – Velikonoce, Dušièky.
Letos se už podruhé naši èlenové
úèastnili Krajského srazu seniorù
v Hradci Králové (1. 10.). Do pøedvánoèního období je nutno jmenovat
Spoleèné setkání seniorù ( 21. 11. ),
které je velmi oblíbené. Tam se
pravidelnì setkávají èlenové z celého
obvodu – pøi spoleèné zábavì s hudbou,
kulturním programem i výborným
obèerstvením v režii hasièù z Horního
Lánova.
Dne 5. 12. probìhla závìreèná
schùze výboru KD za rok 2014
s pøedstaviteli obcí. 7. 12. adventní
koncert v chrámu sv. Mikuláše
v Jaromìøi, vánoèní trhy v Lysé nad
Labem dne 12. 12. s návštìvou
vánoèního skanzenu v Pøerovì nad
Labem a vánoèní koncert 20. 12.
v Úpici v divadle A. Jiráska.
Z tohoto bohatého výbìru si jistì
každý našel, co jej zaujalo, nebo
vìtšinou odjíždìly pro zájemce
2 autobusy pana Jeøábka, jemuž tímto
také za ochotu a výbornou spolupráci
dìkujeme. A samozøejmì i celému
velmi tvùrèímu a obìtavému kolektivu
výboru KD v èele s paní Margitou
Capouškovou.
Pøejeme všem jeho èlenùm hodnì sil
a nápadù pro další rok a hlavnì
pohodovou a bezproblémovou
spolupráci.
Za KD Jana Lacinová
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Ráda bych Vás, milí ètenáøi,
seznámila s èinností SPOZu
v uplynulém roce.
Po celý rok jsme navštìvovaly naše
spoluobèany, kteøí dovršili 80 a více let
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popøály ke Dni matek a pøedaly malou
drobnost.
Na jaøe a na podzim jsme pøivítaly
nové lánovské obèánky.
V èervnu jsme se rozlouèily s žáky
9. tøídy ZŠ a pøedaly jim pamìtní listy
s dárkem na památku. V záøí jsme
vìnovaly malým prvòáèkùm prostírání
a razítko se jménem.
V listopadu jsme pozvaly na Støíbrný
podveèer 60leté a 70leté obèany
Lánova. V zasedací místnosti OÚ jsme
pro nì pøipravily pohoštìní a veselou
zábavu pøi zvuku harmoniky.
Po dlouholeté práci ve SPOZu se
rozhodla ukonèit svoji èinnost paní
Leona Tóthová. Za její práci jí velice
dìkujeme. Naše øady posílí paní Jana
Kracíková.
Ráda bych podìkovala všem
èlenkám za jejich celoroèní práci, také
panu starostovi a všem zamìstnancùm
OÚ, bez kterých by se tyto akce
neuskuteènily.
Pøeji všem obèanùm Lánova
v roce 2015 mnoho štìstí, zdraví
a spokojenosti.
Za SPOZ Lenka Vocásková

Lánováci v UFFO v Trutnovì na Sletu bubeníkù.

Zájezd na muzikál do Prahy
listopad 2015
Adventní koncert ve spolupráci
s klubem dùchodcù - prosinec 2015
Za OB Nadìžda Bezstarosti
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Koncem roku 2014 jsme s vedoucími
jednotlivých oddílu upravili statistiky
èlenù Tìlovýchovné jednoty, z dùvodu
jejich odeslání na Èeskou unii sportu
(ÈUS). Od každého èlena pak budou
vedoucí zaèátkem roku vybírat
pøíspìvek do 50,- Kè (pokud jste
zapsáni ve více oddílech najednou,
pøíspìvek zaplatíte pouze JEDNOU).
V tomto roèním období náš
nejsledovanìjší a nejvytíženìjší oddíl
lyžaøù doopravil kotvy a vše je již
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pøipraveno ke spuštìní jeho provozu.
Vážení úèastníci zájezdù, všechny Teï už jen záleží na snìhových
Vás zdravím jménem OB Lánovy, podmínkách! A pokud poèasí dovolí,
dìkuji za pøízeò v roce 2014 a zároveò doèkáme se i tradièního karnevalu
Vám pøeji v roce 2015 hodnì pìkných na lyžích.
A na co se mùžete v nejbližší dobì
kulturních a spoleèenských zážitkù.
Pøedkládám program na letošní rok, tìšit? Pro “všechny“ èleny TJ bude
ale není v nìm zahrnuto obèasné uskuteènìna Výroèní valná hromada.
pozvání do divadla UFFO v Trutnovì, Pro širokou veøejnost pak chystá
nebo ve Vrchlabí; to plánujeme podle výkonný výbor první taneèní zábavu,
aktuálních možností programových která se uskuteèní na sále v Horním
a finanèních. Stále platí, že informace Lánovì. O nadcházejících akcích Vás
získáte z kabelové TV, z vývìsek a v IC. budeme samozøejmì informovat, a to
pomocí kabelové televize, plakátù,
- Tradièní karneval pro dìti
popøípadì
i internetu.
14. 3. 2015 Dolní Lánov
Zábava pro malé, soutìže, hry, tanec,
Za VV Dominika Erbenová
obèerstvení
- Zájezd do Prahy
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muzikál a procházka jarními zahradami
16. 5. 2015
Rozhovor s Emilií Hörnichovou
- Tajný výlet pro rodièe s dìtmi
20. 6. 2015
Odkud pocházíte?
- Divadelní pøedstavení pro dìti Z Nekoøe v Orlických horách.
vítejte v novém školním roce
Byla jsem tam od té doby?
22. 9. 2015 Dolní Lánov, Kulturní dùm
Jo, vždy tam mám všechny
- Tradièní vinobraní,
pøíbuzné. Z Nekoøe jsou 3 ministøi víno s folklorem ze Strážnice
Pepa Lux, mùj bratranec, který se
17. 10. 2015 Dolní Lánov
narodil vedle nás v baráku, Ing. Mirek
Ochutnávka vín ze Žerotína, veèerní Šmok a ministr Dostálek za první
zábava s živou hudbou „Vichr z hor“.
republiky. A Pavel Šmok, ten taneèník,

to je taky pøíbuzný, bratr Mirka.
Dìdeèek Friml pocházel z Pastvin, tam
mìl restauraci, kde se narodila moje
maminka. A v chaloupce vedle se
narodila teta mého muže. Dìdeèek
musel hospodu zbourat kvùli pøehradì,
dostal za to odstupné, které dal jako
vìno nám, vnuèkám. Pøehradu
napouštìli v r. 1938 a každých 20 let se
kvùli èištìní vypouštìla. Když ji v r.
1958 poprvé vypustili, byly jsme se
tam podívat s maminkou, jestli prý tam
dìda ve sklepì nenechal láhev vína.
Sklepy zùstaly, ale flaška nikde, nìkdo
nás pøedešel!

dolù. A on opravdu pøišel z Klášterce po
Divoké Orlici dolù do Nekoøe. Uhodla
to!
Každý z èetníkù mìl služebního psa
(nìmeckého ovèáka) a já tomu, kterého
jsme mìli doma, vaøila. Byli s nimi 3
mìsíce v Pyšelích na výcvik. Èetníci
mìli motorky, jezdili na kolech nebo
chodili pìšky.

Kdy a proè jste se pøestìhovala do
Lánova?
Protože jsem si vzala èetníka
(v r. 1941), museli jsme se odstìhovat,
èetník nemohl být ve stejné vesnici,
kde si vzal ženu. Holka také musela mít
20.000 korun, plnou výbavu a zaøízení,
aby její muž byl neúplatný, nestranný.
Èetníci se svými služebními psy
Nesmìl být v žádné politické stranì,
- zleva Bezdíèek, Burda, Hörnich.
v žádném spolku. V uniformì nesmìl
Za války musel taky sloužit
jet s koèárkem s dítìtem a ani nést
v Terezínì, hlídat ghetto. Když
bandasku s mlékem, to bylo naøízení.
nastoupili, tolik èetníkù, pod trestem
smrti museli pøísahat, že s nikým o své
službì tam nepromluví, a kdyby podali
krajíèek chleba nebo promluvili
s nìkterým židem, byli by v tu ránu
zastøeleni. Službu mìli vždy dva
mìsíce, pak je vystøídali jiní. Byl tam
takhle asi tøikrát.

Svatba Emy a Maxe Hörnichových 15. 7. 1941.
V módì byly kaly, kostýmek byl vybrán tak,
aby mohl být nošen i v bìžném životì;
souèástí vycházkové uniformy byla i šavle.

Tak nás v r. 1942 pøeložili
do Èeského Meziøíèí, tam jsme byli
do r. 1945. V tom roce všichni èetníci
do 40 let museli osídlit pohranièí,
zrovna jako financové. Ti starší zùstali
ve vnitrozemí. Manžel byl nejdøív
pøeložen do Trutnova a pak ho pøidìlili
do Lánova. Pøišel sem 28. 5. 1945.
Jako dìti jsme se sestrou jednou šly
ke kartáøce a mnì øekla, že za mnou
pøijde mùj manžel po vodì, po Orlici

Bydlíte poøád v tomto domì (èp. 197)?
Ano, od zaèátku, od r. 1945. Èetníci
si tu mìli zabrat nìjaký barák, nejdøív
museli ale vystìhovat Nìmce. Potom
jsme museli vymalovat, koupit záclony,
vystìhovat starý nábytek.
Ta lípa, co tu máme, byla zasazená
spolu s ostatními stromy tady v r. 1935,
takže pøíští rok jí bude 80 let.
Po Nìmcích tu ještì zbyla ta hruška.
Dùm byl postaven v r. 1932. Bydleli tu
Wonkovi, on byl lesní dìlník, mìli
jedinou dceru a tu si vzal Benesch.
Wonkovi bydleli v pøízemí, Beneschovi
nahoøe. Byl tu vèelín, ale muž se strašnì
potil a vèely na nìj šly, tak to všecko dal
Chrtkovi. Za naším plotem tekl potok
a u nìj byl obrovský topol. Babièka
Vìrky Kleplové (roz. Klusoòové) si
vždycky naškrobila suknì a vyšla si
k nìmu každý den na procházku. Po
válce si dùm nejdøív chtìli zabrat
Morávkovi, pøišli asi o dva dny døív,
ale když pán dùm vidìl, øekl, že je to pro
nì moc velké, že tolik penìz nemají,
že by to nezaplatili. A tak šel se
Suchardou, co byl na MNV, a vybral si
domek u høištì (dnes Hebcí).

Pozn. red.: Vnuk paní Hörnichové,
Milan, k tomu dodal, že jeho dìdeèek si
stále nemohl vybrat, který dùm osídlit,
ale že u èp. 197 bylo tolik paøezù
dobrých na topení, a to že prý rozhodlo.
Byl vyuèený truhláø a rád dìlal se
døevem. Já si svou pùlku (z vìna od
dìdeèka) koupila, muž svou pùlku
splácel.
Jaké to tu po válce bylo?
Když to v kvìtnu 1945 prasklo, tak
toho Wonku jako velmi èinného
v NSDAP zavøeli mezi prvními. Dùm
byl plný praporù. Pùl roku byl
ve Valdicích, poté se sem pøišel podívat,
že si sem jde pro nìjaké šaty, ale v domì
už nic nebylo. Když tudy totiž táhli
vìzni z koncentráku, dostali šaty,
sebrané po Nìmcích z obce. Obleèení
a jiný jejich majetek byl soustøeïován
v bývalém kinì. Jako první vìc tu
èetníci dìlali soupis nìmeckého
obyvatelstva a jejich majetku, vèetnì
zvíøectva, seznam pøes místní úøad
poslali do Trutnova na Osídlovací úøad,
který vše øídil, i prodej domù. Nejdøív
šli Nìmci, pak smíšená manželství.
Lidé ze smíšených rodin mohli zùstat,
ale vìtšinou odešli. Lorenzovi, paní
Kleinanderová v èp. 13, která bydlela
s Opoèenskými a mìla pøíbuzného
primáøe v Náchodì, paní Suchardová
v Horním Lánovì, která byla také
Èeška a mìla za manžela Nìmce, ale to
je asi vše.
Èetníci dìlali soboty i nedìle, poøád.
Na Dolní Dvùr chodili hlídat, jestli tu
nejsou banderovci z Polska, ti se ale
uhnuli na Pardubice a dál pøes
Vysoèinu. Také v Dolním Dvoøe ještì
pøed odsunem hlídali, jestli Nìmci
v noci nepašují svoje krávy do Polska,
protože èekali, že budou muset jít pryè.
S paní Bezdíèkovou jsme se sem
pøišli podívat, kde budeme bydlet. Obì
jsme mìly za muže èetníka. Naše dìti
(Alenka Bezdíèková a Milan Hörnich)
zatím zùstaly u našich rodièù, nedali
nám je, protože kdyby nás prý tady
postøíleli, tak co potom s dìtmi. Ètyøi
mìsíce jsme tu byly bez nich.
Èetnická stanice byla tam, co je dnes
obecní úøad, celé to patro. Dole, jak je
dnes pošta, byla pro èetníky ubytovna,
v té zadní místnosti. Na jídlo chodili
èetníci nejdøív do hospody na køižovatce, vaøili jim Nìmci, než je odsunuli.
Potom tam bydleli Brádlerovi a po nich
pak v místnosti vedle sálu Kubešovi.
Podlaha se houpala, už když jsme
tam chodili tancovat. Øezník Jebavý
vždycky øíkal: "Oni se mi propadnou
do krámu!"
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V zatím prázdném baráku jsme se já
a paní Bezdíèková bály, a tak nám dali,
než jsme se v domì zaøídily, na stanici
v ubytovnì dvì postele. Ale že byla
okna v pøízemí, ani jednu noc z toho
týdne jsme nespaly; lehly jsme si pod
postele a zatáhly deku. Chlapi byli
mezitím na noèní. Øíkali, a se
nebojíme, a dali nám každé revolver,
z kterého jsme ale ani jedna nikdy
nestøílela.
Jednou jsme s Bezdíèkovou èistily
na verandì angrešty, že je zavaøíme.
Tady zastavili partyzáni:" Tak dìvèata,
kufry a jdeme!" Øekly jsme kam, vždy
jsme se zrovna pøistìhovaly! On na to
jak to? Máte nás v seznamu? Koukli na
èíslo baráku a - vidíte, ne... To byly ty
pøepadové èety, co rabovaly. Na obci
už byl do MNV jmenován pan Chrtek
a pan Hakl.
V Dolním Lánovì byl taky partyzán,
s konìm, a zabral si tam statek. V životì
ale skuteèným partyzánem nebyl.
To byli takoví grázlové tady. Jezdili
po celém okrese, ale oni je pak naèapali
a asi pozavírali, že místo aby
odsunovali Nìmce, tak vykrádali.
Odsun, to jsem všecko vidìla. Když
je soustøedili na ten plácek u úøadu, s 50
kily, manžel to hlídal, podle jmen.
Odsunuli je do sbìrného tábora
ve Vrchlabí (nedaleko autobusového
nádraží) a pak na vlak a do Nìmecka.
Po Nìmcích tu prý zbylo hodnì
dobrých plánù. Napøíklad na
stavebním dozoru ve Vrchlabí nechtìli
plány pøekreslené Èechem, chtìli ty
pùvodní nìmecké. V 60. èi 70. letech tu
nebyly tak pøísné stavební zákony jako
tenkrát.
V Lánovì byla Osvìtová beseda, hrálo
se divadlo, na sále nad hospodou
na køižovatce - náš Zdenìk, Jarka,
Láïa a Boøík Jandovi a hlavnì jejich
maminka, dál Alenka Morávková
(dnes Hebká), Tonièka Honcová.
Vojtíšek to vedl, Chadima taky.
Byla jsem u toho, když se po válce
otvíral evangelický kostel (èeskoslovenská církev), pøítomen byl biskup,
který jej svìtil, vydány byly zvláštní
vstupenky na tu slávu. Chodila jsem
do kostela zpívat spolu s Alenkou
Morávkovou, Kynèlovými, Palonkovými (bydlel u nich jeden faráø).
Paní Pršalová tam hrála na harmonium.
To bylo hezké, tady bylo církve hodnì Klusoòovi, Maøasovi, Jandovi,
Štìpánovi. Královi tam kostelnièili,
paní tam šla vždycky otevøít a jako
první rozžít svíèky, nosila tam kytky
do váz na oltáø, vyluxovala koberce.
Krásné to bylo. V nedìli dopoledne
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chodili evangelíci, odpoledne
èechoslováci. Køtìn tam byl napøíklad
náš Zdenìk a tøi dìti Kavanovy.
Kavanovým jsme byli na pohøbu ještì
na høbitovì za kostelem, zpívat
v prùvodech. Dále tam byli pochováni
Fridrichovi. Pochovávalo se tam asi
do r. 1948. Hroby (èeské) se po zrušení
høbitova pøevezly do Dolního Lánova,
Kavanovi si je také vyzvedli.

Max Hörnich v roce 1945 Dolním Dvoøe,
kam èetníci chodili hlídat kvùli Banderovcùm

Jak to, že to tak odumøelo?
Za komunistù zaèali zavírat faráøe,
školní dìti vymlátily krásný barevný
okna u kostela, pak vyrazily dveøe,
do vìže lezly. Uèitelé se báli nìco øíct,
aby je nezavøeli. Když chtìli tu vìž
(døevìnou) zbourat, zachraòoval to èsl.
faráø, odvezli zvon do Rtynì a pak
do Hradce Králové. Lavice a koberec si
faráø odvezl do kostela do Vrchlabí,
když vidìl, jak se s tím tady zachází.
Obec nevìdìla, co s tím, poøád èekali
na naøízení shora. Byly to ale ètyøi roky
práce, než se s tím mohlo nìco dìlat.
V tu dobu už to bylo zplundrované.
Nahoøe na ochozu bylo nádherné
tepané zábradlí, než ho nìkdo ukradl.
Setkala jste se ještì s pùvodními
obyvateli, Nìmci?
Spíš s tìmi, co byli ze smíšených
manželství. S paní Lorenzovou, ta ke
mnì chodila a vyprávìla mi, posedìly
jsme. Byla Èeška a vzala si Nìmce.
Když ji pak odsunuli, psala mi
k svátku, mám od ní nìkde dva dopisy.
Bydleli tam, kde potom Fiòkovi (èp.
193). Mysleli si, že tu zùstanou, ale pak
chtìli taky pryè. Že prý všichni lidi
koukají, že má Nìmce, to byl "zloèin".
A její muž a syn Erich neumìli slovo

èesky, tak dobøe, že šli. Copak by tu
dìlali. Jinak tady byl Bedøich Kováø,
Václav Štìpán, Pepa Jebavý, Petr
Farský - ti tu byli po celou dobu
okupace, totálnì nasazení.
Dvakrát tu po r. 1989 byl na návštìvì
pan Benesch (vnuk Wonkových),
podívat se, kde se narodil. Byl mu rok,
když šli odsud. Tam, kam se
do Nìmecka tehdy dostali, se to také
jmenuje Langenau (èesky Lánov).
Když se v Nekoøi manžel chodil uèit
jako èetník nìmèinu, tak jsem chodila
taky. Naši mìli krám, tak abych umìla
nìmecky.
Jaké èeské/slovenské rodiny tu byly
první?
Z rodin, kde byl chlap èetníkem,
tu byl velitel stanice Burda, dál
Bezdíèkovi, Pajkrovi, Chadima,
Jindøiškovi, Skoøepovi, Hörnichovi.
Z dalších rodin Chrtkovi (pod zdr.
støediskem), Jírovi (truhlárna, dnes
second hand), Pacákovi (autodoprava,
krám), Ryplovi (autodoprava),
Fiòkovi, Kováøovi, Maøasovi. V naší
ulici bylo 32 dìtí! Maøasovi 12,
Štìpánovi 5 a Pacákovi 4, èili 21 dìtí ve
3 rodinách! Soboty, nedìle dìti
sáòkovaly za zotavovnou, nahoru,
dolù. Kluci pak mìli motorku, ti se s ní
nìco najezdili, lítali po Bínì. Na Bínu
vedly jen úvozy pro povozy s koòmi,
døíví se tamtudy vozilo.
Pan Klusoò byl voják, pak s paní
v továrnì (bývalá TIBA), pak šel
k èetnictvu. Košál dìlal vedoucího
zotavovny. Èermákovi mìli gumárnu,
Opoèenští zahradnictví, než jim to
sebrali, znárodnili.
Èetníky z první republiky potom
všechny vyházeli, protože nebyli
ve stranì. Vyházeli je poté, co si
vyškolili nové lidi. Muž odešel jako
poslední, 8. února 1959. Dìlal pak
na dopravce ve Vrchlabí a potom
v truhlárnì u Jírù. Tady v Lánovì zbyl
z èetníkù jen jeden jako okrskáø, pan
Klusoò, a velení mìl z Vrchlabí,
protože tady zrušili stanici. Název
èetníci byl používán do r. 1948, pak už
to byla národní bezpeènost. Jírovi
truhláøi hodnì chodili po chatách
na horách, udržovat je, takže muž byl
èasto z baráku, nejen jako èetník, ale
i jako truhláø. Šli v pondìlí ráno a vrátili
se mi v sobotu veèer. Po èetnièinì se
mu vùbec nestýskalo - dìlat soboty
nedìle, to nebyl žádný život. Ostatní šli
tancovat a èetníci tu museli strašit,
odvážet ožraly a hlídat, aby nìco
nevymlátili. Kamarádi èetníci stejnì
pak odešli...

Kde jste pracovala?
My, mámy od malých dìtí, jsme
musely povinnì chodit na brigády pro
státní statek - vybírat brambory a sušit
seno na Bínì, a s námi 32 dìtí.
Dopoledne jsme uvaøily, po obìdì pak
sebraly dìti, vodu s citronem nebo
octem, Maøasová vždycky pìtilitrák
octové vody, Štìpánová napekla
bramboráèky, já hrušky a jablka, co se
našlo, a šly. Správce, co nás mìl
na starosti, zatopil táborák, aby dìti
mìly co dìlat a my mohly pracovat.
A potom jsem dìlala na letišti
v kuchyni až do r. 1980. Na letišti byly
kurzy, závody, mistrovství svìta. Milan
se vyuèil automechanikem a Zdenìk
také. Bäuml øíkal, máte dva syny a já
potøebuju mechanika. Milan nechtìl,
Zdenìk ano. Tak tam na letišti dìlal se
mnou a ještì po mnì do asi r. 2012, než
odešel do dùchodu. Jako mechanik byl
na závodech v Maïarsku, v Nìmecku.
Stálých zamìstnancù na letišti bylo
dvacet - 6 pilotù, 5 mechanikù, hlídaè,
náèelník, v kanceláøi, úèetní, øidièi,
meteorolog. Školili tu piloty, v zimì se
uèili teorii. Nejvíc práce bylo v sobotu
a nedìli.
Náèelníkem byl pan Bäuml, který
nedávno umøel. S ním tam byla i jeho
paní, která umøela o nìkolik dní døív.
V šedesátým osmým byla v lomì
vysílaèka a hlásila, kudy jdou sovìtská
vojska. Pøišlo se na to a on to vzal
na sebe, proto ho vyhodili.
Je to lepší dnes nebo kdysi?
To víte, že za první republiky, byli
jsme mladí. Chodila jsem 3 roky
do rodinky do Žamberka. Byla tam
armáda, mìla jsem krásného dùstojníka - poruèíka. Tatínek mi vyhrožoval,
že mi obì nohy urazí, ten to nenávidìl,
uniformy. Nejdøív èetníci v Nekoøi,
teï vojáci. A my tøi holky jsme si vzaly
uniformu, já èetníka a sestry
nadporuèíka v Pardubicích a parašutistu, velitele milic v Karlových
Varech. Mamince se to líbilo. Maxíèek
jí zatápìl v kamnech. Tatínek nás
strojil, kupoval nám vìci, protože
maminka nemìla vkus, koupila
vždycky nìjaké laciné hadry. Tatínek
mìl pekaøství a maminka krám
a trafiku.
Jak se Vám žije v Lánovì?
Dobøe. Mám strašnì hodný sousedy.
A když jedu z Vrchlabí, tak Lánov
a naše ulice krásnì svítí. Jsem šastná,
jak to tu máme hezké.
Nedávno se mì ptala Vìrka
Kleplová, jestli vím, že se téhle ulici
øíká ulice mládí, a já na to bodej,

vždy jsem to sama vymyslela! Když
jsme sem totiž pøišli, byli jsme všichni
mladí a mìli jsme malé dìti. Teï se jí
øíká ulice dùchodcù. A tu chatu na Bínì,
Bumbálku, jsem pojmenovala taky já,
podle nìjaké jiné Bumbálky
na Moravì. Byli tady nìjací trampové,
vedli to hlavnì Bleha, Jirka a Jarka
Malínský, Grofovi, Volfík. Øíkala jsem
našemu Zdeòkovi, že tam stejnì
nedìlají nic jiného, než bumbají.

nenasytnými sousedy za cenu
vysilujících válek. V monarchii
podnikla, vedena zkušenými rádci,
øadu reforem. Mezi jiným uzákonila
povinnou šestiletou školní docházku
pro drobotinu od 6 do 12 let. Reforma
však skonèila na polovinì cesty. Péèi
o hmotnou stránku škol (monarchie
tonula stále v dluzích) pøenechala
patronátním vrchnostem. Ty se k této
humánní péèi mnohde stavìly velmi
macešsky. Jako zbožná, v stáøí
Paní Hörnichová oslavila v listo- až bigotní katolièka ponechala školství
padu minulého roku 94 let a obdržela v podruèí církve. Kantor mìl nad
mnoho gratulací jak od rodiny, tak i sebou nejen vrchnost svìtskou, ale
od jejích sousedù. Øíká, že kvùli tomu i duchovní. Faráø byl jeho pøímým
3 dny jen slavili a nic jiného nedìlali. a èasto nemilosrdným nadøízeným.
Jen o pouhých nìkolik dnù je druhou Školy byly zøizovány jako farní.
nejstarší obyvatelkou Lánova.
S hmotným postavením uèitele
S paní Hörnichovou si v listopadu 2014 to bylo všelijak.Vypomáhal si vìtšinou
povídala Karolina Boková muzikou nebo také i domácí
tkalcovinou! Dostatek pøíkladù
poskytuje naše krásná literatura.
Tyto pomìry pøetrvávaly dlouhá
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a dlouhá desetiletí s malými zmìnami
a drobnými zlepšeními do druhé
poloviny 19. století.
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Dobøe je poznáváme, aniž by mìly
nìjakou pamìtní desku. Témìø v každé
poøádné vsi stojí na frekventovaném
místì, nìkdy poblíž kostela. Okny
prvního poschodí starostlivì obhlížejí
svùj obvod. Všechny vyrostly v krátké
dobì jednoho dvou desetiletí a podobají se jako vejce vejci. V jejich
sousedství pùvodní malebné døevìnky
ustoupily moderní bytové a jiné
zástavbì. V kraji mnohde jejich prùèelí
zdobí busta Uèitele národù a neklamnì
hlásá poslání budovy. Pojï sem, synu,
uè se moudrým býti! U nás v horách
sice pedagogové, i když Nìmci (nìkdy
s podezøele èesky znìjícími jmény),
brali Komenského na vìdomí, ale
copak by øekl pan faráø? Bímák
(hanlivì Èech) a k tomu protestant!
A tak se vracíme k nám do údolí
Malého Labe, sice bez Komenského,
ale abychom vzdali hold našim školám,
které vznikly už jako skuteèné dílny
lidskosti v období sedmdesátých
a osmdesátých let rušného 19. století.
Vzdali hold i jejich pøedchùdkyním,
tísnícím se ve døevìnkách, jež se
mnohde zachovaly a jsou po právu
v místní pamìti .
Trochu historie aneb Co bylo pøed
tím?
Marie Terezie (1740-1780) byla
obratná panovnice. Nejen proto, že se jí
podaøilo ubránit dìdictví po otci pøed

Nový vítr…
Po zdrcující porážce monarchie pod
žezlem Františka Josefa I. roku 1866
v rozhodné bitvì u Hradce Králové
a po nevýhodném zaèlenìní èeských
zemí do tzv. Pøedlitavska roku 1867
dochází k pozitivnímu kroku, který
uèinila vláda ve školství. Císaø dne
14. kvìtna 1869 podepsal nový školský
zákon. Dle nìj pøevzal veškerý školský
dozor z rukou církve stát, byla
zavedena povinná školní docházka
mládeže ve vìku od šesti do ètrnácti let,
tedy osmiletá, a stanoveno pevné
právní a hmotné postavení uèitelù.
Druhé ustanovení o školní docházce
s sebou pøineslo øadu závažných
dùsledkù. Vznikl tím takøka pøes noc
znaèný nárùst poètù školou povinné
drobotiny. Tu bylo nutné umístit
v dalších novì otevíraných uèebnách
a k nim také zajistit nové potøebné
pedagogické síly. S tím se musely obce
se státem vyrovnávat. A tak v pomìrnì
velmi krátkém období nejen v údolí
Malého Labe, ale všude jinde v zemi
vyrostly ony dílny lidskosti, o nichž
byla øeè v úvodu. Nìkteré dosud slouží
svému pùvodnímu úèelu, jiné potkal
jinaèí osud.
Relace z pera umìlcova
Velice plastický obrázek této situace
podává náš spisovatel Karel Václav
Rais (1859 - 1926) ve svých dvousvazkových vzpomínkách (Ze vzpomínek I. - II., Praha 1927). V mládí
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totiž pobyl v této dobì, aby se zmocnil dùkladnì nìmèiny
nutné pro vyšší studium, na handlu ve Vrchlabí. Tam ho
tatínek se strýèkem dovezli z rodného Bìlohradu
k nìmeckému tatínkovi a mamince do rodiny úèetního
Hofmanna výmìnou za jejich dcerku. S odstupem na první
roky platnosti nového školského zákona s uznáním
vzpomíná:
„Nové zákony pøinesly velké zmìny, hlavnì tím, že byl
stanoven poèet žactva, pro který má být tøída zøízena, že byl
ustanoven nejvyšší poèet žákù na tøídu, že naøízena byla
øádná docházka, že pøedepsáno bylo, jaké mají být budovy
školní, jak mají býti zlepšeny ústavy uèitelské atd. Bylo
nutno zøizovati a budovati školy nové a dosavadní
rozšiøovati. Pramizerné platy uèitelské také byly
zvýšeny”.
Zároveò však Rais pøipomíná dvojí metr, kterým mìøila
vláda pøi rozdìlování pøíspìvkù na školskou výstavbu
v rùzných èástech zemì. Pøineslo to sice pokrok
i ve vnitrozemí v èesky mluvících obcích, ale Nìmci
v pohranièí toho více využili. Ètìme, co píše dále:
„Nìmci uvítali nové zákony radostnì…Užili nových
zákonù náležitì: zøizovali si nové školy obecné
i mìšanské, dosavadní rozšiøovali, stavìli budovy, na nìž
dostávali subvence, vybývali si je pilnì…”
Tolik tedy Karel Václav Rais ve svých vzpomínkách
z handlu v èásti druhého svazku, již nazval V Nìmcích.
Je tu i mnoho jiného zajímavého o Vrchlabí.
A jak u nás?
Vykroème proti proudu Malého Labe s malou zastávkou
v Proseèném. Tady v roce 1876 byla dvojtøídka, ale dìtí
stále pøibývalo, že nestaèila ani pronajatá dosud stojící
døevìnka v èp. 41. V roce 1882 vzrostl dále poèet školákù

Škola v Proseèném.

Škola v Dolním Lánovì.

na trojtøídku. Obec tedy pøikroèila k výstavbì odpovídající
velké nové školní budovy a ta byla slavnostnì vysvìcena
17. záøí téhož roku. Jednopatrová škola (èp. 117) sloužila
svému úèelu do roku 2002. Dnes se ji pøed truchlivým
osudem, který jí pøipravili nešetrní soukromí majitelé, snaží
obec zachránit plány na vhodné využití.
Historie dolnolánovské školy je velmi pestrá a její
poèátky sahají snad až do 16. století. Nikoli však stávající
školní budova èp. 222, svým vzhledem podobná
proseèenské, ale daleko prostornìjší. Vždy pøi výstavbì
v letech 1884-5 se výhledovì poèítalo s umístìním 260-300
dìtí. Budova o stáøí 130 let slouží svému pùvodnímu úèelu
dodnes. Obec jí vìnuje stálou péèi za jiných podmínek
a s jinými poèty žákù vèetnì dìtí mateøské školy.
V Prostøedním Lánovì byl nový školský zákon vlastnì
pøíèinou vzniku školy vùbec. Díky nìkolikaletému úsilí
obce a zásluhou radního Johanna Zirma byla také v letech
1884-5 postavena nová školní budova èp. 121. Náklad
na stavbu 13 688 zlatých se vyplatil. Vždy dìtí, které
musely pùvodnì docházet do Dolního Lánova, bylo na plnì
obsazenou trojtøídku, která se rozrostla pozdìji o jednu
tøídu navíc. Školní budova po nákladných úpravách slouží
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Škola v Prostøedním Lánovì.

Škola v Horním Lánovì.

jako jedno z pracoviš úplné základní školy pro celé
Lánovsko.
Historie vzniku školní budovy v Horním Lánovì èp. 148
je též znaènì podobná popisovaným pøedchozím. Vždy
v roce 1884-5 tu pøekroèil poèet žákù dvì stovky
a ti potøebovali nutnì umístìní. Jako škola sloužila ještì
v šedesátých letech 20. století. Dnes je v soukromých rukou
a majitel tu usiluje o malé školní muzeum.
Dìjiny školní budovy
v Dolním Dvoøe se však
znaènì liší od pøedchozích.
Už v roce 1847 byla vysvìcena a uvedena do provozu
pøízemní stavba pro jednotøídku. Jako jinde se tu
už roku 1872 poèty dìtí
rozrostly na dvoutøídku.
Škola v Dolním Dvoøe..
Dolnodvorští tak nelenili
a k stávajícímu pøízemnímu stavení èp. 72 pøistavují první
poschodí. Další úpravy následovaly pozdìji, protože se
škola rozrostla až na ètyøtøídku. Úkol horské málotøídky
plnila školní budova až do šedesátých let 20. století. Dnes
tu sídlí obecní úøad.
Interiéry tìchto staveb jsou si velmi podobné. Každá
z nich mìla tøi až ètyøi uèebny, místnost pro pomùcky,
tj. kabinet, sborovnu, zahradu pro výuku ruèních prací,
školní høištì. Nikde nechybìl jako dùležitá èást školy
naturální byt s otopem pro pana øídícího uèitele s rodinou
(Oberlehrer - naduèitel). Každá obec si tak hledìla natrvalo
získat kvalitní stálou pedagogickou osobnost k øízení školy,
nebo další uèitelé se zde velmi èasto støídali.
Dovìtek
Pøedcházející øádky nejsou ani nechtìjí být historií
lánovského školství. Rády by poskytly odpovìï na otázky,
spojené se vznikem a existencí onìch dílen lidskosti, tj. proè
vznikly, proè jsou všechny až na výjimky podobné ap.
Dodejme, že jde o jev obecný, který mùžeme doložit
z širokého okolí. První vlna výstavby tìchto školních
budov ovšem nastala již v sedmdesátých letech 19. století.
Pospíšili si pøíkladnì v Podhùøí, na Strážném, v Èisté
v Krkonoších. Jinde pøistavovali.
Tyto venkovské dílny lidskosti ve své vìtšinì splnily svùj
úkol v zajišování vzdìlanosti generací dorùstajících
pokolení. A už slouží nyní jakémukoli jinému úèelu,
zaslouží si péèi a úctu. Vždy jde vlastnì o dosud
nedocenìné památníky minulosti.
Mgr. František Jirásko
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Krkonošský aeroklub Vrchlabí (dále KAV) bylo založen
bezprostøednì po II. sv. válce v roce 1945. KAV pùvodnì
provozoval s kluzáky na Jankovì kopci u Vrchlabí a v roce
1947 získal pozemky v katastru obce Lánov.

V roce 1947 KAV na letišti Vrchlabí postavil malý hangár,
který slouží po dílèích opravách do dneška; byly použity
èásti z montované døevìné stavby po Nìmcích
z vrchlabského lágru. Stavba probìhla za pøispìní majitele
firmy v Lánovì, který byl i majitelem motorového letadla
znaèky Piper L 4.
V roce 1948 provozuje KAV na novém letišti plachtaøský
provoz. V roce 1949 pøichází na letištì ve Vrchlabí Ústøední
plachtaøská škola Èeského národního aeroklubu (dále ÚPŠ,
po roce 1990 Letecká škola, a.s. Vrchlabí). Po roce 1948
ztrácí KAV právní subjektivitu a je podøízen celorepublikovým organizacím nejdøív Doslet a pozdìji Svazarm.
V období 1950 - 1963 byl KAV podøízen pøímo pod
Ústøední plachtaøskou školu ve Vrchlabí, KAV nemìl žádná
svá letadla a pùjèoval si je od ÚPŠ v pøípadì, že letadla
nebyla potøeba v ÚPŠ; k dispozici byly kluzáky LG 130
Kmotr, VT 109 Pionýr, VT 125 a VT 425 Šohaje.
Toto bylo období, kdy sportovní létání pod hlavièkou
Svazarmu dotovalo Ministerstvo národní obrany ÈR,
a to v rámci branné výchovy pilotù záloh armády ÈSR,
zadarmo. KAV provozoval plachtaøskou èinnost.
Roku 1963 dochází k reorganizaci ve sportovním létání
ÈSR, kdy se KAV stává samostatnou základní organizací
pod hlavièkou Svazarmu, dále již provozuje s pøidìlenou
leteckou technikou bez závislosti na ÚPŠ. KAV provozoval
kluzáky 2x Pionýry a 2x 125 a 1x 425 Šohaje a motorové
letadlo Aero 104. A také od tohoto roku dochází k hrazení
provozních nákladù za používání letecké techniky, èásteènì
z pøíjmù od èlenù KAV a výdìleènou èinností, autodopravou
KAV a pìstováním heømánku (v prostoru od benzínové
pumpy po Lánov, sbìr probíhal ruènì høebeny). V roce 1965
byly KAV pøidìlené 2 ks kluzákù L 13 Blaník.
Po 21. 8. 1968 byla nucená pøestávka v létání v dùsledku
okupace ÈSSR spøátelenými armádami. Podzimu 1968
KAV využil k postavení klubovny. Na jaøe 1969 byl provoz
KAV znovu obnoven.

Od roku 1969 KAV provozoval autodopravu na
profesionální úrovni pro rùzné firmy z regionu až do roku
2000. Na zaèátku se používaly 3 nákladní vozy Praga S 5,
které se postupnì vymìnily za nové Avie.
V prùbìhu 80. let byly do KAV pøidìleny nové kluzáky
VSO 10 a motorový kluzák L 13 SW Vivat. V roce 1989
KAV s ÚPŠ byl spolupoøadatelem leteckého dne. V témž
roce se stává zakládajícím èlenem Aeroklubu Èeské
republiky, a v roce 1992 získává KAV právní subjektivitu
a stává se obèanským sdružením.
Bìhem roku 1990 dostal KAV pøidìlený nový kluzák L 23
Super Blaník. V roce 1992 KAV koupil kluzák ASW 15 b
a v roce 1996 nové 2 ks L 13 Blaník a v roce 2005 je
zakoupen výkonný kluzák Discus CS.
V roce 1995 došlo ke srážce aeroklubových letadel Z 226
a L 23 Super Blaník. V prùbìhu 90. let se èlenové KAV
pravidelnì zúèastòovali plachtaøských krajských
a republikových závodù a soutìží. V souèasné dobì se
v KAV rozvíjí navigaèní soutìžní létání na L 13 SW Vivat.
V roce 2000 spoleènì s modeláøi z Horní Branné a Leteckou
školu KAV poøádal „Letecko- modeláøský den“.
V souèasné dobì provozuje KAV bezmotorové kluzáky,
motorové kluzáky a motorové letadlo Zlín 226 MS, dále
vychovává nové piloty kluzákù a motorových kluzákù.
KAV se každý rok úèastní Celostátní plachtaøské soutìže
AeÈR (Aeroklub Èeské republiky).
V prùbìhu roku 2014 KAV organizoval pro veøejnost
„Navijákové dny“, kdy se zájemci mohli proletìt
v bezmotorovém kluzáku L 13 A Blaník za nízkou cenu.
Dnes má KAV 50 èlenù, z toho ètyøi jsou z Lánova.
Více informací je možné získat na našem webu
akvr.estrany.cz a jsme otevøeni každému zájemci
o sportovní a rekreaèní létání.
Zdroj informací: èlenové Krkonošského aeroklubu
Vrchlabí, napsal Jiøí Pilný
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YZdravotní støedisko Lánov
MUDr. Zdenìk KUŽEL

Obecní úøad Lánov
Adresa:
Obecní úøad Lánov
Lánov 200
543 41 LÁNOV
informace: obec@lanov.cz

- praktický zubní lékaø -

Starosta

Ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Èt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

Asistentka
Tel., fax
Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00
13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezónì:

èervenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zøizovatel: Obecní úøad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková

Akutní
bolestivé
pøípady
budou
po osobní
nebo
telefonické
domluvì
ošetøeny
v nejbližším
volném
termínu.

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

v sezónì:

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Èt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

7:30 -13:00
7:30 -13:00
12:00 - 18:00

So:

zavøeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavøeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavøeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

Adresa:
Obecní úøad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

Místostarosta:

Jiøí Svatý

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobèané,
nejdøíve mi dovolte podìkovat všem, kteøí se zúèastnili
podzimních komunálních voleb a dali hlas souèasným
zastupitelùm. Vím, že v naší obci byla pouze jedna
kandidátka, ale volili jste již zkušené spoluobèany, kteøí
mají zkušenosti s prací v zastupitelstvu již z pøedešlých
volebních období. Sám za sebe dìkuji za projevenou
dùvìru, kterou jste mi pøi volbách dali. Na prvním
ustanovujícím jednání obecního zastupitelstva byl pøijat
Plán hlavních akcí obce Dolní Lánov pro léta 2014 - 2018.
V tomto dokumentu jsou obsaženy prioritní akce, které
budou bìhem následujících let realizovány a které budou
financovány z obecního rozpoètu; na nìkteré se budeme
snažit získat dotace.
Vzhledem k tomu, že vstupujeme do dalšího roku, je
vhodné se ohlédnout za rokem minulým a èásteènì ho
zhodnotit. Již v minulém Zpravodaji jsem hodnotil práci
zastupitelstva a seznámil vás s tím, kam byly smìøovány
obecní finance. Ale pøeci jen musím znovu konstatovat,
že uplynulý rok byl rokem, kdy se nám povedlo odvést další
kus práce v obci. Byly opraveny místní komunikace,
pozornost byla vìnována naší škole, stále se snažíme
zlepšovat vzhled obce. Nemalá péèe byla vìnována údržbì
obecních nemovitostí, obecním lesùm. I v roce 2014 se
daøilo na úseku spoleèensko-sportovních akcí v obci,
kterých probìhlo celkem ètrnáct. Zde je na místì podìkovat
všem, kteøí se podíleli na organizaci sportovních
a spoleèenských akcí. Podìkování patøí panu
L. Losenickému, který je duší všech sportovních akcí.
Samozøejmì je nutné podìkovat všem složkám, které v obci
pùsobí. Jedná se o Sportovní klub, SPOZ, Myslivecké
sdružení, hasièe, Osvìtovou besedu Lánovy a Základní
20

499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
zaèátek v 18:00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úøadu Dolní Lánov

a mateøskou školu se svým pedagogickým sborem a Dìtský
domov. V obci nezapomínáme ani na starší spoluobèany,
a to ve spolupráci s èlenkami SPOZu, kterým je tøeba
obzvláš podìkovat. Jedná se o pí Janu Tumovou, Alenu
Tmejovou, Hanu Kynèlovou a Olgu Finkovou. Chtìl byl
vzpomenout na milou Mirku Vondrovou, která byla aktivní
èlenkou SPOZu a v minulém roce náhle zemøela.
Je na místì podìkovat naší knihovnici paní Bertì
Mihokové, která perfektnì vede obecní knihovnu i v jejím
pokroèilém vìku. Podìkování patøí paní Mgr. Evì
Losenické za vedení obecní kroniky a za úèast u všech
hlavních akcí v obci. Jsou tu další spoluobèané, kteøí
pomáhají v obci udržovat spoleèensko-kulturní život.
Podìkování samozøejmì patøí zastupitelùm obce
a zamìstnancùm obecního úøadu.
Pøál bych si, aby se nám spoleènì daøilo v naší obci
i v roce 2015, aby se daøilo uskuteènit plánované akce
a zajistit na nì dostatek finanèních prostøedkù, aby se nám
tu žilo stále lépe. Nesmíme zapomínat na naši nejmladší
generaci a pøipravovat jí takové prostøedí, ze kterého
by z naší obce pozdìji neodcházela.
Pøeji do nového roku 2015 hodnì zdraví, štìstí
a spokojenosti v osobním i pracovním životì všem našim
spoluobèanùm.
JUDr. Miloslav Tomíèek - starosta
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Usnesení z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Dolní
Lánov konané dne 3. listopadu 2014
1/1-14 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje program
ustavujícího zasedání a povìøuje zápisem z jednání Mgr. Evu
Losenickou. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
2/1-14 ZO schvaluje návrhovou komisi a ovìøovatele zápisu
ve složení J. Tumová a M. Trobl. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)

3/1-14 ZO schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k zákona
o obcích, že pro funkci starosty obce bude èlen zastupitelstva
dlouhodobì uvolnìn, ostatní funkce budou èlenové zastup.
vykonávat jako neuvolnìní. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
4/1-14 Pro nadcházející období bude volen jeden
místostarosta. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5/1-14 ZO schvaluje veøejný zpùsob volby starosty,
místostarosty, pøedsedù výborù a èlenù výborù.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/1-14 ZO zvolilo do funkce starosty obce Dolní Lánov
JUDr. Miloslava Tomíèka. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
7/1-14 ZO zvolilo do funkce místostarosty obce Dolní
Lánov Bc. Jiøího Svatého. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
8/1-14 ZO zøizuje finanèní a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tøíèlenné. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
9/1-14 ZO zvolilo pøedsedou finanèního výboru Michala
Trobla. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
10/1-14 Zastup. obce zvolilo pøedsedou kontrolního výboru
Olgu Finkovou. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
11/1-14 ZO volí èleny finanèního výboru Ing. Pavla Šimùnka,
Janu Rejdovou. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
12/1-14 ZO volí èleny kontrolního výboru Miloslava
Hofmana, Ing. Jiøího Pavliše. (pro 9, proti 0, zdržel se 2)
13/1-14 ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje odmìnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolnìného èlena zastupitelstva ve výši 10 000 Kè
mìsíènì. Odmìna bude poskytována ode dne zasedání ZO, tj.
3. 11. 2014. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
14/1-14 ZO v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje odmìnu za výkon funkcí pøedsedy
finanèního a kontrolního výboru zastupitelstva ve výši 1 000
Kè mìsíènì. Odmìna bude poskytována od 1. 12. 2014.
(pro 9, proti 0, zdržel se 2)
15/1-14 ZO v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odmìnu za výkon funkce neuvolnìného èlena
zastupitelstva obce ve výši 460 Kè mìsíènì. Odmìna bude
poskytnuta od 1. prosince 2014. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
16/1-14 ZO schvaluje pøedloženou rozpoètovou zmìnu
rozpoètu obce Dolní Lánov è. 7, 8, 9, a 10 na rok 2014.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
17/1-14
ZO schvaluje „Jednací øád zastupitelstva obce Dolní Lánov“
a „Jednací a organizaèní øád výborù ZO Dolní Lánov“ bez
zmìn pøijatý 22. 8. 2007. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
18/1-14 ZO schvaluje „Plán hlavních akcí obce Dolní Lánov
pro léta 2014 - 2018“ v rámci Programu obnovy venkova.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
19/1-14 ZO schvaluje obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2014
„O místním poplatku za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù“ s úèinností od 1. 1. 2015.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
20/1-14 ZO schvaluje „Plán inventur na rok 2014“
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
21/1-14 ZO schvaluje složení inventarizaèní komise
k provedení inventur majetku obce za rok 2014 ve složení
Slavomír Vyklický - pøedseda, Michal Trobl - èlen komise
a Miloslav Tomíèek - èlen komise. Komise konèí svojí èinnost
k 31. 1. 2015. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
22/1-14 ZO schvaluje finanèní dar èlenkám SPOZ Dolní
Lánov a èlenkám Osvìtové besedy Lánovy z Dolního Lánova
za èinnost v roce 2014. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
23/1-14 ZO schvaluje podání žádosti obce na Státní
pozemkový úøad pro Královéhradecký Kraj o bezúplatný
pøevod pozemku p. è. st. 161/2 k.ú. Dolní Lánov o výmìøe

522 m2. Povìøuje starostu obce podáním žádosti.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- složení slibu všemi èleny Zastupitelstva obce Dolní Lánov
- informaci ke stavu opravy støechy na ZŠ a MŠ
- informaci ke stavu prací na novì budované MK
Èivrný – Zemanová
- informaci k plánovaným akcím na mìsíc listopad
a prosinec 2014
- návrh na splátkový kalendáø pøedložený Janem
Maisnerem Doležalem na uhrazení škody zpùsobené obci
Dolní Lánov v roce 2013
- další jednání ZO se bude konat dne 10. 12. 2014
Místostar.: Bc. Jiøí Svatý Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 10. 12. 2014
1/2-14 Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schvaluje program
jednání a povìøuje zápisem Mgr. Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/2-14 ZO schvaluje návrhovou komisi a ovìøovatele zápisu
ve složení Miroslav Hofman a Pavel Šimùnek.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/2-14 ZO schvaluje pøedložený rozpoèet obce Dolní Lánov
na rok 2015 jako vyrovnaný ve výši pøíjmù 8 509 870 Kè
a výdajù 8 509 870 Kè. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/2-14 ZO schvaluje výhledový rozpoèet obce na roky
2015 – 2018. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/2-14 ZO schvaluje Plán zimní údržby na zimní období roku
2014 – 2015. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6/2-14 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci POV
èíslo programu 15POV01 „Obnova a údržba venkovské
zástavby a obèanské vybavenosti“ vyhlášené Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje na neinvestièní akci „Oprava
víceúèelového høištì u Základní a mateøské školy“. Povìøuje
starostu obce podáním žádosti. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7/2-14 ZO schvaluje podání žádosti o státní dotaci v rámci
vyhlášení POV Ministerstvem pro místní rozvoj Dotaèní titul
è. 2 Podpora zapojení dìtí a mládeže do komunitního života
v obci na akci „Vybudování dìtského høištì v obci Dolní
Lánov“. Povìøuje starostu obce podáním žádosti.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8/2-14 ZO schvaluje Smlouvu è. OS201420006157
o výpùjèce uzavøenou mezi fa EKO-KOM, a. s., se sídlem
Praha 4, Na Pankráci 1685/17 na stranì jedné a Obcí Dolní
Lánov na stranì druhé. Povìøuje starostu obce podpisem
smlouvy. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
9/2-14 ZO schvaluje bezúplatný pøevod pozemku p. è.
1290/9 v k. ú. Dolní Lánov, druh pozemku vodní plocha
o výmìøe 80 m2 z vlastnictví státu ÈR na obec Dolní Lánov
podle zákona è. 219/2000Sb. § 22 odst. 2. Povìøuje starostu
obce podáním žádosti o pøevod. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10/2-14 ZO schvaluje finanèní pøíspìvek obce Místní akèní
skupinì Krkonoše, o. s., ve výši 10 Kè na jednoho obyvatele
obce Dolní Lánov. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
11/2-14 ZO schvaluje finanèní pøíspìvek pro syna Vìry
Kováøové, bytem Dolní Lánov 245 ve výši 1 350 Kè.
(pro 7, proti 3, zdržel se 0)
12/2-14 ZO schvaluje navýšení nájemného v nájemním bytì
v èp. 132 Dolní Lánov o èástku 2 500 Kè s platností od 1. 1.
2015. Povìøuje starostu uzavøením dodatku k nájemní
smlouvì ze dne 18. 9. 2013. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
13/2-14 ZO schvaluje zveøejnìní zámìru pronájmu obecní
prodejny Potravin v obci Dolní Lánov. Ukládá starostovi
zveøejnìní zámìru a oslovení zájemcù. Termín do 10. 1. 2015.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
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Bere na vìdomí:
- Výroèní zprávu Základní a mateøské školy Dolní Lánov
za školní rok 2013 - 2014
- Informaci o hlavních akcích v obci za období od 3. 11. 2014
Místostarosta.: Bc. J. Svatý Starosta: JUDr. M. Tomíèek
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Schváleno Zastupitelstvem obce dne 3. listopadu 2014
Oblasti:
I) Vzhled obce
II) Péèe o komunikace a zeleò
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5III) Sport, škola, volný èas
IV) Péèe o památky
V) Ochrana životního prostøedí
VI) Obec, obèan, ochrana majetku obce
I) Vzhled obce
V tomto volebním období navázat na práci, která byla
v této oblasti zapoèata minulým zastupitelstvem, vìnovat
pozornost zlepšování vzhledu obce.
a) budování chodníku ZŠ - zast. BUS Šimùnkovi 2015 - 16
b) péèe o zelené plochy - parèíky, úprava a rozšiøování
2014 - 2018
c) umístìní vítacích tabulí na zaèátku obce 2015
II) Péèe o komunikace a zeleò
Bude pokraèováno ve zpevòování pøístupových
komunikací k obydlím obèanù a opravách stávajících
zpevnìných cest, které jsou v majetku obce.
a) oprava mostu pod kostelem, betonové lávky u býv. Noskù
2015-2016
b) oprava asfalt. plochy kolem prodejny potravin 2015 - 2016
c) pravidelná údržba zelenì - pøíkopy 2014 - 2018
d) výøezy náletových døevin kolem místních komunikací
2014 - 2018
e) zpevòování dalších místních komunikací k RD v obci
2014-2018
III) Sport, škola, volný èas
Využívat stávajícího sportovního zaøízení, spoleèenských
prostor na akce pro veøejnost a podpora spolkové èinnosti
v obci. Vìnovat pozornost ZŠ a MŠ.
a) pravidelná údržba sportovního areálu 2014 - 2018
b) podpora ze strany obce všem sportovním aktivitám
(turnaje v kopané, tenise, nohejbal, volejbal apod.) 2014-2018
c) obnova a zpevnìní víceúèelového høištì (volejbal, tenis,
dopravní výuka) 2015
d) oprava travnatého høištì 2015 - 2016
e) zastøešení u objektu obèerstvení 2015 - 2016
f) podpora kultur. akcí za maximálního využití KD 2014-2018
g) další zlepšování a doplòování areálu dìt. høištì 2014 - 2018
h) stálá pozornost objektu zákl. školy - oprava a nátìr omítek
2014 - 2018
ch) zlepšování prostøedí v zákl. a mateø. škole 2014 - 2018
i) vytváøet podmínky pro vybudování dìt. høištì v katastru
obce 2015-2016
IV) Péèe o památky v obci
Vìnovat pozornost všem památkám, které v obci máme,
jejich zvýraznìní a doplnìní.
a) postupná oprava høbitovní zdi 2015 - 2016
b) oprava chodníku od kostela k hor. høbitovu 2015 - 2016
c) stálá pozornost údržbì høbitovù - prùbìžnì
d) stálá údržba památkových míst - prùbìžnì
e) pokraèovat v jednání s Královéhradeckým biskupstvím
ohlednì využití objektu fary ve spolupráci s obcí Lánov prùbìžnì
f) vytváøet podmínky pro stavbu døevìné rozhledny
u vodárny 2015-2018
V) Ochrana životního prostøedí
Jedním z dùležitých úkolù obce musí být ochrana
životního prostøedí.
a) péèe o obecní lesy dle Lesního hospod. plánu 2014 - 2018
b) pravidelná péèe o obecní pozemky 2014 - 2018
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c) likvidace divokých skládek v katastru obce prùbìžnì
e) vybudování odvodnìní dle zpracované studie záplavové
plochy mezi RD Tomíèkovi - Meèíøovi 2015 - 2017
f) využívání sbìrného místa NO obèany prùbìžnì
h) jednat o zapojení obce do projektu kompostárny
ve Vrchlabí 2015 - 2016
VI.Obec, obèan, ochrana majetku obce
a) výmìna oken hasièárny, obnova sirény s dálkovým
øízením 2015 - 2016
b) podpora rodinné výstavby v obci 2014 - 2018
c) 1 zmìna Plánu územního rozvoje obce 2015 - 2016
d) pravidelná údržba dalších objektu obce (hasièárna,
ocelokolna) 2014 - 2018
e) vybudování garáže pro obecní techniku 2015 - 2016
f) materiální podpora spolkù a spoleèenských organanizací
v obci 2014-2018
g) spolupráce s Policií ÈR na úseku prevence 2014-2018
h) dovybavení a obnova obecní techniky (kontejnerový
podvalník) 2015 - 2016
ch) podpora obce podnikatelským subjektùm 2014-2018
i) informovanost obèanù o dìní v obci, zabezpeèovat nadále
cestou internetu, ètvrtletníku Zpravodaj a obecním
rozhlasem 2014 - 2018
j) doplnit Nauènou stezku dalšími informacemi 2015
k) oprava veøej. osvìtlení vè. doplnìní svìtelných bodù
a postupná výmìna svítidel za úsporné LED výbojky
2015- 2018
Plán hlavních akcí obce Dolní Lánov pro léta 2014
až 2018 je pøehled hlavních úkolù, kam budou smìøovány
finance z obecního rozpoètu a kam bude ze strany obce
vyvíjena snaha o získání dotací.
Schváleno ZO Dolní Lánov dne: 3. 11. 2014 pod. è. j.:18/1-14.
JUDr. Miloslav Tomíèek, starosta

a to cestou pøikrmování objemovým krmivem a jádrem. Dále
se u krmelcù pøidává letnina, jeøabiny apod., kdy tyto plody
pøírody mají i léèivé úèinky pro zvìø.
Pro myslivce skonèilo období spoleèných honù
a v souèasné dobì se vìnují hlavnì snižování stavu zvìøe
èerné. Tak, jak se veøejnost dovídá ze sdìlovacích prostøedkù,
se divoká prasata stávají problémem hlavnì z dùvodu škod,
které páchají na zemìdìlských a lesních plochách. Že došlo
k jejich pøemnožení, se pøesvìdèují i dolnolánovští myslivci.
Že se tomuto problému vìnují, je patrno z toho, že v prùbìhu
mysliveckého roku (od bøezna 2014 do souèasné doby) mají
uloveno celkem 78 ks èerné zvìøe. Toto èíslo je dosud nejvyšší
v historii našeho sdružení. První divoké prase bylo v Dolním
Lánovì uloveno v roce 1969 a od té doby, hlavnì pak
v posledních 10 letech, dochází k výraznému nárùstu stavu
této zvìøe. Tato zvìø má také èásteènì na svìdomí snižování
stavu zvìøe drobné (zajícù a bažantu).
I v letošním roce si myslivci z Dolního Lánova pøipomnìli
svátek sv. Huberta, patrona myslivcù, kdy 7. listopadu již
po sedmé uspoøádali vzpomínkovou akci u kaplièky
sv. Huberta pro veøejnost.
Rád bych pøipomnìl výroèí 100 let od narození (8. ledna
1915) zakládajícího èlena našeho mysliveckého sdružení
Miroslava Nìmce, dlouholetého mysliveckého hospodáøe,
který až do svého úmrtí byl èlenem MS Dolní Lánov.
Dolnolánovští myslivci dìkují všem, kteøí se v pøírodì
chovají ohleduplnì a myslivcùm pomáhají v ochranì pøírody.
Dìkují Zemìdìlskému družstvu vlastníkù za pomoc pøi
zajišování krmné základny pro zvìø. Pøeji svým kamarádùm,
pøátelùm, sousedùm, kterým na pøírodì záleží, pevné zdraví
a hezké zážitky z pøírody i v letošním roce.
S pøáním Myslivosti zdar za myslivce Miloslav Tomíèek
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Dne 3. dubna 2015 od 9 hodin se v KD
v Dolním Lánovì bude konat pod záštitou SK
Dolní Lánov VELIKONOÈNÍ ŠACHOVÝ
V
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TURNAJ dìtí a mládeže. Turnaje se mohou
zúèastnit dìti od 6 do 16 let chlapci
6. 12. 2014 se uskuteènilo pøedvánoèní sportovní uvolnìní
i dìvèata. Hráèi podle poètu pøihlášených
v kulturním domì v Dolním Lánovì. Bylo jím utkání v pingbudou rozdìleny do kategorií 6-11 a 12-16 let.
pongu, kterého se zúèastnilo v kategorii dìtí do 15 let 5 dìtí.
Organizaèní pokyny:
Na vítìzných pozicích se umístil: 1. Matìj Máslo, 2. Tomáš
Každý pøihlášený hráè si pøinese šachy a šachovnici.
Trobl, 3. Dominik Petrecký. V kategorii mužù byla velice
Vlastní - li šachové hodiny, mùže si je pøinést. Vítìzové
slušná úèast v poètu 21. Vítìzem se stal Oleg Petrecký,
ve vyhlášených kategoriich budou odmìnìny vìcnými
na druhém místì byl Karel Klimt a na tøetím Miroslav
cenami a pamìtním diplomem.
Novotný. K velké radosti SK Dolního Lánova mìla premiéru
Výzva poøadatelù: Oèekáváme úèast dìtí, které chodily
i kategorie žen, i když jen se ètyømi hráèkami. O post nejvyšší
do šachového kroužku ZŠ Dolní Lánov ve šk. roce 2008/09 vedla boj a vyhrála paní Alena Antošová, 2. Eva Losenická
2013/14 a všechny mladé zájemce o šachy. Pro rodièe,
a 3. Jana Tumová.
doprovod dìtí a úèastníky turnaje bude zajištìno obèerstvení.
Tato poslední sportovní akce v roce 2014 byla velice
Zájemci pøihlašte se pøedem do 19. 3. 2015 na tel. è.
vydaøená a pøíští rok rádi pøivítáme opìt pøíznivce tohoto
732 110 870 nebo pevná linka 499 432 180.
sportu pøi VI. roèníku a budeme se tìšit i na jejich fanoušky.
Za poøadatele Máslo Zdenìk, Dolní Lánov èp. 11
Za SK Dolní Lánov Karla Svatá
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Opìt nastalo období, které je pro lesní zvìø nejhorším
obdobím v roce. I když snìhová pokrývka není nejvyšší
a mrazy nejsou nijak kruté, je to pro lesní zvìø období, kdy
strádá, chybí sluneèní paprsky a i úbytek pestré stravy se na
zvìøi projevuje. Èasto mùžeme spatøit hlavnì srnèí zvìø
u lidských obydlí, kdy ztrácí plachost. Proto v tomto zimním
èase je nutné omezit pouštìní psù v pøírodì, jelikož každý
zvýšený pohyb zvìøe se projevuje úbytkem hmotnosti, kterou
si na zimu pøipravila. Pokud je zvìø psy pronásledována, mùže
uhynout na zápal plic. Povinností myslivcù je péèe o zvìø,

Dne 22. listopadu 2015 probìhlo na Obecním úøadì
v Dolním Lánovì vítání nových obèánkù:
Aneta Majerovièová
Tomáš Bílek
Maria Kebrle
Filip Pavliš
Barbora Vallušová
Jáchym Jandejsek
Do jejich dalšího života pøejeme hodnì zdraví a štìstí.
Poèet obyvatel v obci k 31. 12. 2014 757 osob
Úmrtí v roce 2014
7 osob
Narozeno v roce 2014 9 dìtí
Miloslav Tomíèek
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Obecní úøad Dolní Dvùr

Starosta: David Neumann tel.: 739 416 335 starosta@dolnidvur.cz
Místostarosta: Ing. Martin Bìlovský

Adresa:
Obecní úøad Dolní Dvùr
Dolní Dvùr èp. 78
543 42 DOLNÍ DVÙR
informace:

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Dvùr: 499 522 376
Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová

ucetni@dolnidvur.cz

Úøední hodiny:

Po, Út, Èt, Pá
St
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Vážení spoluobèané,
máme za sebou èas vánoèních svátkù a konec roku. Období
snad všemi oèekávané. Období volna, kdy naèerpáváme sílu
do dalšího pracovního a rodinného života. Období, kdy o to
více vzpomínáme na zesnulé a bilancujeme konèící rok,
a už byl úspìšný èi „nepovedený“. Pøemýšlíme, jak a co
v nadcházejícím roce vylepšit èi zmìnit. Plánujeme pracovní
èinnosti, rodinné akce, dovolené i zábavu. Pøeji Vám proto
v roce 2015 hodnì zdraví, štìstí, lásky, pohody, životních
úspìchù, mnoho krásných okamžikù s rodinou
i pøáteli a splnìní snad všech Vašich snù a životních cílù,
mnoho životní energie, abyste všechny plány a pøedsevzetí
zvládali.
Jako starosta bych si pøál více finanèních prostøedkù
na stranì pøíjmù do obecní kasy, aby výdaje spojené
z rozkvìtem naší obce byly v patøièné výši a pokryly
rozvojové zámìry, které máme s èleny zastupitelstva
v plánu do budoucna realizovat. Více vzájemné pomoci,
tolerance a ohleduplnosti mezi obèany naší obce. Více
ohleduplnosti k životnímu prostøedí, ke krajinì naší
obce a dùslednìjší dodržování pravidel v nakládání
s vyprodukovanými odpady.
Pøál bych si také, aby kamarádi a všichni Ti, kteøí
pomáhají pøi organizování spoleèenských, kulturních akcích
èi pøiloží ruku k dílu, tøeba jen když to je náhodou potøeba,
aby je energie a chu pomáhat neopouštìla. Však vynaložené
úsilí, popsané v pøedešlé myšlence, nevynakládáme pro
sebe, ale pro všechny obèany a návštìvníky Dolního Dvora.
Tìm všem, o kterých jsem beze jmen psal, bych za
vynaložené úsilí velice rád podìkoval.
Rád bych také podìkoval èlenùm již minulého
zastupitelstva za jejich èinnost; vìøím, že pokud bude tøeba,
pøijdou mezi nás, budou se zapojovat, tak jak se to zatím stále
projevuje. Novému zastupitelstvu pøeji hodnì štìstí, zdraví,
sily a dobré nálady.
David Neumann
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belovskym@transcentrumbus.cz

8:00 - 12:00
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U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dvùr konaného dne 21. 11. 2014
Pøítomno: 6 èlenù zastupitelstva
Omluveno: 3 èlenové zastupitelstva (pí Bednárová,
Ing. Sazeèek, p. Mikule)
1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
Smlouvu è. 14182754 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu
Životní prostøedí
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
ovìøovatelé zápisu: Martin Zdìnek, Vladimír Èivrný
starosta: David Neumann místostar.: Ing. Martin Bìlovský
U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dvùr konaného dne 17. 12. 2014
Pøítomno : 8 zastupitelù Omluven: Ing. Bìlovský
1/1 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit uzavøení
Smlouvy è. 05301411 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostøedí ÈR ve výši až Kè 507 355,- na akci
"Intenzifikace ÈOV v lokalitì Sluneèní stráò v Dolním
Dvoøe".
1/2 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit pøijetí dotace ve
výši až Kè 2 550 311,95 dle Rozhodnutí Ministerstva živ.
prostøedí ÈR o poskytnutí dotace ev. è. EDS/SMVS
115D242002609 na akci „Oddìlený sbìr BRO".
1/3 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit rozpoètové
opatøení è. 12/2014:
2321/6121 - Kè 650 000,(zrušení realizace akce intenzifikace ÈOV)
3722/6123 - Kè 3 050 000,(zrušení realizace nákupu svozové techniky)
0000/8115 - Kè 3 700 000,(snížení schodku rozpoètu - pøevod do roku 2015)
1/4 Zastupitelstvo obce se usneslo na tom, aby zveøejnìný
návrh rozpoètu obce na rok 2015 byl pøed svým schválením

upraven (rozšíøen) o tyto pøíjmy a výdaje:
- výdaj 70 000,- Kè za vyrovnání napojení na kanalizaci
v majetku p. Antoše
- výdaj 150 000,- na poøízení èelního nosièe a snìhové
radlice na komunální vozidlo
- pøíjem 150 020,- dotace od SFŽP ÈR na "Oddìlený sbìr
BRO”
- pøíjem 2 550 310,- dotace od MZE ÈR na "Oddìlený sbìr
BRO”
- výdaj 3 050 000,- nákup komunálního vozidla (akce
"Oddìlený sbìr BRO")
- pøíjem 507 360,- dotace od SFŽP ÈR na "Intenzifikaci
ÈOV v lokalitì Sluneèní stráò v Dolním Dvoøe”
- výdaj 650 000,- realizace akce "Intenzifikaci ÈOV
v lokalitì Sluneèní stráò v Dolním Dvoøe”
- úprava financování o 712 310,- (použití zùstatku fin.
prostøedkù z minulých let)
1/5 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit rozpoèet Obce
Dolní Dvùr pro rok 2015, a to pøíjmy a výdaje ve výších dle
odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby. Rozpoèet pro rok
2015 je schvalován jako schodkový takto:
Celkové pøíjmy rozpoètu ve výši Kè 7 378 170,Financování ve výši Kè 865 830,Celkové zdroje ve výši Kè 8 244 000,Celkové výdaje rozpoètu ve výši Kè 8 244 000,O rozdíl mezi pøíjmy a výdaji bude ve výši Kè 865 830,snížen meziroèní zùstatek finanèních prostøedkù.
1/6 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit na základì
kalkulace cenu vodného pro rok 2015 ve výši Kè 55,-/m3
3
a cenu stoèného pro rok 2015 ve výši Kè 27,-/m .
1/7 Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr se usneslo na tom,
že v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona è.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù,
stanovuje kompetenci starosty obce k provádìní
jednotlivých rozpoètových opatøení v roce 2015
v následujícím rozsahu:
Starosta obce mùže samostatnì provádìt rozpoètová
opatøení v pøípadech rozpoètového zapojení úèelovì
pøidìlených finanèních prostøedkù z jiných rozpoètù. Dále
mùže samostatnì provádìt rozpoètová opatøení, jsou-li
vyvolána organizaèními zmìnami, pokud tyto zmìny
nevyvolají vznik èi zvýšení schodku rozpoètu nebo snížení
pøebytku rozpoètu.
Rozpoètová opatøení, která vyvolají vznik èi zvýšení
schodku rozpoètu nebo snížení pøebytku rozpoètu, mùže
starosta obce samostatnì provádìt jen v pøípadech, kdy
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištìní chodu
obce, výdaj k odvrácení možných škod, v pøípadì havárií
nebo stavu nouze a dále když vèasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výraznì
pøekroèit pøípadná rizika z neoprávnìné úhrady. Dále
v pøípadech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadøízených
orgánù a dohledù a dalších nutných výdajù, kdy schválení
rozpoètového opatøení je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádìt rozpoètová
opatøení mimo rozsah stanovený starostovi obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
zapisovatelka: Daniela Bednárová
ovìøovatelé zápisu: Martin Zdìnek, Ing. Miroslav Sazeèek
starosta: David Neumann
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6. 12. 2014 k nám do Dolního Dvora jako každý rok,
zavítal Mikuláš s andílkem a s èerty. Pro dìti byla pøipravena
volná zábava, k tanci jim hrál jako vždy náš DJ Jirka Šádek.
Hrál dìtem písnièky na pøání, k tomu zapnul pøístroj
na saponátové bubliny a barevnou hudbu. Když bylo na èase
a venku se setmìlo, ozval se rachot øetìzù a cinkání zvonkù.
Už zdálky bylo èerty slyšet! Dìti se chytily maminek
a èekaly na pøíchod Mikuláše a jeho družiny. Mikuláš moc
dobøe vìdìl, kdo jak zlobí nebo je hodný a doma pomáhá.
Za pìknou básnièku každé dítko dostalo od andílka balíèek
s nadílkou, nìkteré zlobidlo bylo vzato i do pytle a odneseno
do pekla. Po rozdání všech balíèkù se dìti ještì s Mikulášem
a jeho družinou vyfotily a poté se Mikuláš s dìtmi rozlouèil
a slíbil, že se za rok zase vrátí.
Moc bych chtìla podìkovat sponzorùm, kteøí pøidali vìci
do balíèkù pro dìti. Oslovila jsem pana Hoška z BESIP, který
pro naše dìti dovezl reflexní bezpeènostní pásky. Hotel Ettel
pøichystal èokoládové Mikuláše a èokoládové botièky.
Dìkuji také všem, kteøí se na pøípravách podíleli a také
penzionu Mlynáøka, kde se besídka mohla uskuteènit.
Tak zase za rok !
Foto viz. barevná pøíloha na str. 27.
Za kulturní komisi Radka Neumannová
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Jsem moc ráda, že vás mohu seznámit s nejnovìjší
aktivitou v Dolním Dvoøe, kterou je tvùrèí kreativní spolek
TVOØILKY. Toto uskupení je urèeno všem ženám z naší
malebné vísky bez rozdílu vìku a šikovnosti. Proto tento
kroužek mohu navštìvovat i já, tedy jedinec, kterému
bohužel nebylo dáno do vínku vytváøet krásné vìci pro
potìchu srdce i oka. Na svou obranu musím øíct, že urèité
tvùrèí schopnosti ve mnì potlaèila moje maminka - jinak
seriózní, decentní dáma a uèitelka èeského jazyka (ano, to je
ten èlovìk, kterému vždy odpovídáme slušnì a celou vìtou tuto poznámku si pozornì pøeètìte ještì jednou), která, když
se jednou do roka chopila šicího stroje a jala se, tak jak bylo
v dobì totality zvykem, spravovat vše potøebné, se bohužel
u této èinnosti, která jí nešla pøíliš od ruky, promìòovala
v trojhlavou saò a vydávala naprosto neuvìøitelné skøeky,
ne nepodobné tìm z džungle. Èasto také používala slovník,
který by se vymykal bìžnému standardu i v nápravném
zaøízení. Také jsem zjistila, že nitì jsou lehké dívky, co se
neustále trhají, a jehly jsou pøíbuzné jednoho pøežvýkavce,
protože se lámou.Výsledkem tìchto akcí za spravené prádlo
bylo nejenom to, že byste mé solidní matce nesvìøili ani psa,
natož dítì, ale také mé doživotní trauma z ruèních prací.
Tímto odhalením svého handicapu bych tedy chtìla
dodat odvahu vám, které jste o našem kroužku ještì
neslyšely, nebo váháte s jeho návštìvou. Z výše uvedeného
vám musí být jasné, že vzhledem ke genetice nikdo víc
nešikovnej už tam nebude... Ale vìøte, že dùležitìjší než
výsledek je pozitivní zážitek z prùbìhu tvoøení.
Foto viz. barevná pøíloha na str. 27.
Vaše art-terapií léèící se tvoøilka
Daniela Bednárová
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Bez nìho by knížka o Dolním Dvoøe nebyla.
V tomto èísle bych ráda seznámila ètenáøe s panem
Ivanem Zdìnkem, žijícím v Dolním Dvoøe od svých 12 let.
Spoluvlastní Zlatý Mlýn, který byl od roku 1946 nejdøíve
rekreaèním objektem jeho rodièù, posléze i trvalým
bydlištìm. Mlýn koupili po válce v nepøíliš dobrém stavu.
O sobotách a nedìlích usedlost opravovali a zvelebovali.
V roce 1959 se otec jako invalidní dùchodce pøestìhoval
do naší obce i se synem Ivanem natrvalo. Od tohoto roku se
Ivan stal šikovným a obìtavým spoleèníkem svého otce
a též zásobovaèem. Pøi cestì do školy dával batoh
s napsaným nákupem na kliku obchodu u Šastných,
po vyuèování proviant odnášel domù. V zimì byla cesta
dolù na saních èi lyžích rychlá, hùøe to šlo zpìt. Oba muži
Zdìnkovi se pøi opravách nauèili mnoha dovednostem,
zednièili, natírali, tesali. Starali se o králíky, slepice, krávu
Malinu i koníka Lucku. V té dobì se urèitì zrodila láska
ke krásné samotì nad Dolním Dvorem. Pøièinil se o ni otec,
do jehož podoby nyní Ivan dospìl. V rozlehlém stavení bylo
poøád co vylepšovat, louky kolem sekat. V roce 1962 se
trvale pøistìhovala paní Ida s Jaruškou. Ivanùv otec od roku
1964 do roku 1971 zastával funkci pøedsedy MNV
a zároveò byl kronikáøem. Do událostí tìchto let lze
nahlédnout v kronice, která je uložená v trutnovském
okresním archívu.
Po ukonèení základní školy Ivan absolvoval lesnické
uèilištì, po nìm Støední školu lesnickou. Vzdìlání zakonèil
na Vysoké škole lesnické v Brnì, obor lesního inženýrství.
V letech 1970 - 1990 Ivan dojíždìl na Zlatý Mlýn
z Vrchlabí, opìt zapojen do všech prací uvnitø i venku.
Pro otce Jaroslava se historie Dolního Dvora stala
dlouhodobým koníèkem a bez Ivanovy obìtavé pomoci by
nemìl Dolní Dvùr knížku „Vyprávìní….“, ani „ Dodatky
k vyprávìní…“. A nebylo by ani krásné plastické mapy,
která je velmi zajímavá a hlavnì ruènì osazená. Dodnes je
k nahlédnutí v „lokále“. Nejvìtší podíl na ní má Ivan. Stal se
pravou rukou svého otce. Nikdy nelitoval èasu a námahy pøi
dovážení materiálù ke zpracování, nebo otcova
pohyblivost byla omezena. Jeho starostlivost o rodièe byla
obdivuhodná.
Od roku 1990 na Zlatém Mlýnì poskytují obèerstvení,
a tak jako kdysi pøed mnoha lety se toto místo stalo cílem
výletù a procházek. Ve vytopeném útulném lokále vás
pøivítá pan Ivan, i když už bez svých rodièù a manželky.
A pùjdete-li dolù do Rudolfova tmou, nebojte se tak jako
já, že potkáte Rudyho …
Hana Homolová, èlánek je autorizován.
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Tajemné pøíhody, vztahující se k Rudymu, døevorubci
z chalupy pod Zlatým Mlýnem, odstartovala tragická
událost z roku 1936. V té dobì žil v domku se svou družkou
a její matkou. Jednou se neèekanì vrátil døíve a svou družku
pøistihl s hajným. Matku i dceru udeøil sekerou a dùm
zapálil. Hajnému se podaøilo utéct. Majitelé Zlatého Mlýna
vidìli dým a pøispìchali na pomoc. Obì ženy se podaøilo
zachránit, ale dùm shoøel. Po dlouhé dobì našli sbìraèi šišek
v korunì smrku obìšence. Podle zbytku odìvu se jednalo
o Rudyho.
Podle vyprávìní pana Jaroslava Zdìnka se Rudy vrací
a vždy, když pøibude do Zlatého Mlýna nová žena, zauká
na okno.
A toto je svìdectví jednoho ze Zdìnkových hostù:
Pøi odchodu ze Zlatého Mlýna došlo veèer u Beránkovy
skládky k setkání s tajemnou zachumlanou postavou.
Zachumlance oslovil s tím, že na Mlýnì už šli spát. Muž
cosi zabruèel a šel snìhem dál ke Mlýnu. Svìdek uvádí,
že když se otoèil, žádné stopy po tajemném chodci za sebou
ale neuvidìl. Kolem Mlýna nikdo neprošel, ani žádné
šlápoty nebyly nalezeny.
Po nìkolika letech se na cestì pod Zlatým Mlýnem
objevily na snìhu stopy. Byly na neporušené snìhové
pokrývce, a to pouze v krátkém úseku, zaèínajíc znièehož
nic a konèíc zrovna tak.
Rudy se možná vrací, ale jsou to jenom povídaèky?
Kdo ví …
Hana Homolová, èlánek je autorizován.
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Dne 22. listopadu 2014 jsme do naší obce
pøivítali nové obèánky.
Lilianku Šídlovou
Kaèenku Svatou,
Dúnga Tiena Nguyena
a Tobiáše Tryznu.
Dìtem i rodièùm pøejeme hodnì zdraví
a životního elánu.
V OBDOBÍ ØÍJEN – PROSINEC 2014
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM
pan Ludìk Petržela
a paní Alena Zítková
OÚ Dolní Dvùr pøeje jubilantùm
všechno nejlepší, pevné zdraví,
hodnì štìstí a elánu do dalších let.
Nejen radostné okamžiky nám pøináší život,
patøí mezi nì i ty smutnìjší.
Bohužel nás navždy opustili

paní Jana Hájková,
paní Marie Tomíèková
a pan Stanislav Novotný.
Dovolte mi, prosím, jménem Zastupitelstva obce
Dolní Dvùr vyjádøit upøímnou soustrast
pozùstalým rodinám.
Pan Ivan Zdìnek doma pøed Zlatým Mlýnem.
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za kulturní komisi Zdeòka Hanuláková

Ze života obcí pohledem objektivu.

Oprava komunikací v Dolním Lánovì.

V. roèník turnaje ve stolním tenise v Dolním Lánovì.

Vzpomínková akce u kaplièky sv. Huberta.

Noví obyvatelé zahrady u školy v D. Lánovì - autor Josef Šír z Valteøic.

Dolnolánovští myslivci - naháòka prasat 27. 12. 2014.

Dúng Tien Nguyen s rodièi.

Lilianka Šídlová
s maminkou a tatínkem.

Vítání nových obèánkù 22. 11. 2014 v Dolním Lánovì.

Kaèenka Svatá se svými rodièi.

Panu Petrželovi pøišly k jeho
kulatým narozeninám popøát
paní Neumannová a paní Bednárová.

Tvoøilky v akci - foto k èlánku na str.25.

Vánoèní besídka v Dolním Dvoøe 6. 12. 2014.
Pár slzièek pro andìla - viz. èlánek na str.25.
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NÁKLADNÍ LANOVKA Z ÈERNÉHO DOLU. V POZADÍ ÈERNÁ HORA. Foto Ivo Havlíèek

Mikulášský rej v Dolním Lánovì.

Díky šikovným a pilným rukám paní Marie Faltusové
jsou okna infocentra vyzdobená jejími krásnými
vystøihovánkami.

MŠ Lánov - jak jsme slavili pøíchod 3 králù.

23. roèník Vánoèního turnaje v sálové kopané
v Lánovì ve sportovní hale základní školy.

Lyžaøský výcvik v Dolním Dvoøe.

Vícenásobný šampion paní Omrtové
- kocourek Egypt Honorable.
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