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Nové studio KTV.

Nová zastávka.

Pøípojka NN pro hasièárnu v Prostøedním Lánovì.

Základy pro novou zastávku v Horním Lánovì.

Z montáže nového studia KTV.

Napojení infocentra na kanalizaci obce.
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Vážení spoluobèané,
nejprve mi dovolte podìkovat Vám za spolupráci v roce
minulém a do roku nastávajícího Vám popøát hodnì zdraví,
štìstí, osobní a pracovní pohodu.
Když jsem pøemýšlel, o èem by mohly být dnešní
poznámky, uvìdomil jsem si, že konec roku 2015 je vhodný
k urèité bilanci života a èinnosti obce.
Nìkdy v roce 1991 jsem pøi obecné diskuzi v Radì øekl,
že minulých 40 rokù obec nemìla podmínky, aby se
vyvíjela dostateènì rychle a byly realizovány potøebné vìci.
Podmínky se zmìnily a je na nás, abychom existující
mezery vyøešili a pøidali tedy „do kroku“. Bude to však trvat
dalších 40 let. Máme za sebou 25 rokù a tato myšlenka se
potvrzuje.
Život v obci je bezpeèný a stabilní (až na problémy
s nezamìstnaností), poèet obyvatel pravidelnì mírnì
stoupá, obyvatelstvo jako celek v prùmìru nestárne, spíše
naopak. Je tedy prostor starat se systematicky o základní
vybavenost obce.
Potøeb bylo a stále je mnoho a daòové a vlastní pøíjmy
zdaleka nestaèí, rozhodujícím zdrojem penìz na investice
jsou dotace z rùzných vhodných zdrojù (pøedevším
ze zdrojù programù EU). S tím pøímo souvisí skuteènost,
že investièní cyklus v Lánovì není dán ètyøletým obdobím
komunálních voleb, ale cca sedmi až osmiletým
plánovacím obdobím Evropské unie a jejích operaèních
programù pro ménì rozvinuté zemì, kam naše republika
patøí.
Rok 2015 má dvojí charakter, a to jednak je posledním
rokem minulého plánovacího období (2007–2014 + 2),
jednak je druhým rokem nového období (2014 – 2020 + 3).
V minulém období se podaøilo realizovat hodnì
investic, to mùže každý vidìt, a získat na nì pøes 120
milionu korun z dotací. Použili jsme též všechny vlastní
zdroje i rozumnou míru úvìrù. Výše vlastních zdrojù se
v následujícím období stává limitem, nebo % dotací se
snižuje.
Jaké jsou možnosti? Pøipravit a zrealizovat potøebné
investice v objemu cca 150 milionù korun s tím, že pomìr
dotace – vlastní zdroje, který byl 80 : 20, se sníží nejspíš
na pomìr 60 : 40. Navíc musí být pøed podáním žádosti
hotov projekt, stavební povolení, vybrán dodavatel, což
jsou tvrdé, ale splnitelné podmínky.
Podaøí-li se výše uvedené splnit, pak pøibližnì do deseti
let budou v rovnováze potøeby obce (mimo cestní sí)
a možnosti tyto potøeby uspokojit.
Co je tøeba?
1) Rok 2016 vìnovat realizaci drobných akcí, které byly
slíbeny tìm obèanùm, kteøí vyhovìli obci pøi realizaci
investic v posledních 2 – 3 letech, a dále tak posílit
vzájemnou dùvìru. Vìnovat se dotažení kanalizace.
2) Každodennì usilovnì pracovat. Vše je pøedevším
na nás.
3) Pøizpùsobit organizaci Obecního úøadu zmìnìným
podmínkám.
4) Podmínky dotaèních programù se koneènì rýsují.
Je nezbytné projektovat, získávat stavební povolení,
pøipravovat výbìrová øízení. Jedná se pøibližnì o 50 akcí,
které to jsou, v tom je jasno.
Jsou však záležitosti, které mùžeme ovlivnit jen nepøímo,

a pøesto jsou pro život v obci dùležité. Zmíním alespoò tøi.
Za prvé je to ekonomická základna tohoto území
a s tím související mzdy a ostatní pøíjmy obèanù.
Trojúhelník mìst Hostinné, Vrchlabí, Jilemnice a jejich
okolí se èím dál víc dostává do nevýhodné pozice
v konkurenci s ostatními územími.
Za druhé potøebujeme stabilní hospodáøství této
republiky a rozumný vývoj v Evropské unii, což je spolek
nesourodých zemí, kde je normální, že smlouvy se
nedodržují. Bude to ještì divoká jízda.
A za tøetí – všechno bude jinak, zhorší-li se podstatnì
bezpeènostní situace v zemi èi Evropì.
Vážení spoluobèané, smát se èi plakat je za stejné
peníze. Jsem pro dobrou náladu v roce 2016.
Ing. Jiøí Vancl, starosta

Usnesení z jednání ZO Lánov, konaného dne 9. 12. 2015
Pøítomni: dle prezenèní listiny 12 èlenù zastupitelstva
Usnesení è. 1/04/15
ZO urèuje zapisovatelem p. Kováøe a ovìøovateli zápisu
p. Schliegsbira a Mgr. Pùlpána.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 2/04/15
ZO schvaluje následující program jednání:
1) Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnìní usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o èinnosti rady obce
5) Rozpoètová zmìna è. 4/2015
6) Plnìní hlavních úkolù obce za r. 2015
7) Rozpoèet obce na r. 2016
8) Rozpoètový výhled na r. 2017 - 2019
9) Nakládání s nemovitostmi obce
10) Kontrola vzájemných smluv s KVK
11) Smlouvy
12) Rùzné, diskuze, závìr
(Pro:12, Proti:0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 3/04/15
ZO bere na vìdomí zprávu o kontrole plnìní usnesení z
minulého jednání ZO, které se konalo dne 10. 9.
2015.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 4/04/15
ZO schvaluje zprávu o èinnosti rady obce za období
od jednání ZO obce dne 10. 9. 2015.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 5/04/15
ZO schvaluje rozpoètovou zmìnu è. 4/2015.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 6/04/15
ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní hlavních úkolù obce
za rok 2015.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 7/04/15
ZO schvaluje rozpoèet obce na rok 2016.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 8/04/15
ZO schvaluje rozpoètový výhled na r. 2017 – 2019.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení è. 9/04/15. ZO schvaluje:
Prodej novì vzniklého p. p. è. 2407/6 o výmìøe 141 m2
(ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. HL, který vznikne
oddìlením z èásti p. p. è. 2407 (ostatní plocha, manipulaèní
plocha) v k. ú. HL dle nového GP è. 560-495/2014 pro
vymezení rozsahu VB k èásti pozemku a rozdìlení
pozemku, kde je prodávaná novì vzniklá pozemková
parcela ohranièena na severní stranì body 1 a 2 a dále
na jižní stranì body 421-119 a 555-1 s tím, že souèástí
prodeje pozemku je i prodej stavby plotu mezi body 1, 421119 a 555-1 a za pøedem odsouhlasených podmínek
prodeje. Výše urèený pøedmìt prodeje, tj. novì vzniklá
nemovitost p. p. è. 2407/6 o velikosti 141 m2 je prodávána
paní …, trvale bytem …(1 podíl) a panu …, trvale bytem
…(1 podíl). Prodejní cena dané majetkové dispozice je
stanovena dohodou, kde znal. posudek ze dne 8. 12. 2015
a „Zásady hospodaøení s nemovitostmi“ jsou podkladem,
na jednotkovou èástku 70 Kè/m2, tj. 9 870 Kè s tím, že cena
za pozemek je navýšena o cenu za plot 3 650 Kè a ponížena
o cenu za zøízení VB 420 Kè. Dále nabyvatelé pøedmìtného
pozemku uhradí èást ceny GP ve výši 3 388 Kè a poplatek
související s podáním návrhu na vklad do KN (1000 Kè)
a budou poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
Podmínkou prodeje a pøevodu pøedmìtného novì
vzniklého pozemku je nabyvateli strpìní inž. sítí a dešové
kanalizace ve vlastnictví obce Lánov, a to formou zøízení
VB za úplatu v èástce 420 Kè a v èástce 100 Kè nejlépe
v rámci kupní smlouvy mj. i na p. p. è. 250/2 v k. ú. HL
ve vlastnictví nabyvatelù. Nabyvatelé zaplatí cenu
sjednanou za nemovitost s pøíslušenstvím v èástce 13 520
Kè a obec Lánov uhradí 420 Kè za VB na p. p. è. 2407/6
a 100 Kè za VB na p. p. 250/2 vše v k. ú. HL, tj. obec Lánov
obdrží od nabyvatelù celkem 16 388 Kè
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 10/04/15
Prodej novì vzniklého p. p. è. 2407/5 o výmìøe 490 m2
(ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. HL, který vznikne
oddìlením z èásti p. p. è. 2407 (ostatní plocha, manipulaèní
plocha) v k. ú. HL dle nového GP è. 560-495/2014 pro
vymezení rozsahu VB k èásti pozemku a rozdìlení
pozemku, kde je prodávaná novì vzniklá pozemková
parcela ohranièena na severní stranì body 7 (spodní sloupek
branky, vnìjší strana), 6 a 468-6 s tím, že východní strana je
navíc vymezena body 5, 4 a 3 a dále na jižní stranì body 1 a 2
s tím, že souèástí prodeje pozemku je i prodej stavby plotu
mezi body 1 a 7 a za pøedem odsouhlasených podmínek
prodeje. Výše urèený pøedmìt prodeje, tj. novì vzniklá
nemovitost p. p. è. 2407/5 o velikosti 526 m2 je prodávána
panu …, trvale bytem … Prodejní cena dané majetkové
dispozice je stanovena dohodou, kde znal. posudek ze dne
8. 12. 2015 a „Zásady hospodaøení s nemovitostmi“ jsou
podkladem, na jednotkovou èástku 70 Kè/m2, tj. celkem
34 300 Kè s tím, že cena za pozemek je navýšena o cenu
za plot 34 785 Kè a o cenu za trvalý porost 12 280 Kè
a ponížena o cenu za zøízení VB 1 540 Kè. Dále nabyvatel
pøedmìtného pozemku uhradí èást ceny GP ve výši 3 388
Kè a poplatek související s podáním návrhu na vklad do KN
(1000 Kè) a bude poplatníkem danì z nabytí nemovitých
vìcí (4 %). Podmínkou prodeje a pøevodu pøedmìtného
novì vzniklého pozemku je nabyvatelem strpìní inž. sítí
a dešové kanalizace ve vlastnictví obce Lánov, a to formou
zøízení VB za úplatu v èástce 1 540 Kè nejlépe v rámci kupní
smlouvy. Nabyvatelé zaplatí cenu sjednanou za nemovitost
s pøíslušenstvím v èástce 81 365 Kè a obec Lánov uhradí
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1 540 Kè za VB na p. p. è. 2407/5 v k. ú. HL, tj. obec Lánov
obdrží od nabyvatele celkovou èástku 83 213 Kè.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 11/04/15
Koupi novì vzniklého p. p. è. 186/6 o výmìøe 57 m2z p. p. è.
186/1 (trvalý travní porost) v k. ú. PL do vlastnictví obce
Lánov – jedná se o èást pozemku, která zasahuje veøejné
prostranství a je pod pozemní komunikací podél p. p. è.
186/1 v k. ú. PL, a kde pod oddìlovanou èástí p. p. è. 186/6
2
o velikosti 57 m v k. ú. PL je uložen øad splaškové
kanalizace s tím, že na èást jeho ochranného pásma
zasahujícího do p. p. è. 186/1 v k. ú. PL je zøízeno VB.
Kupní cena dané majetkové dispozice je stanovena
dohodou, kde znal. posudek è. 7586-046/15 ze dne 31. 3.
2015 a „Zásady hospodaøení s nemovitostmi“ jsou
podkladem, na jednotkovou èástku 100 Kè/m2, tj. celkem
5 700 Kè s tím, že pro blízkost nacházející se inž. sítì je
stanovena možná odchylka od základní ceny + 50 %,
tj. obec Lánov zaplatí prodávajícím èástku 8 550 Kè
za pozemek a 100 Kè za zøízení VB, celkovì tedy 8 650 Kè.
GP pro oddìlení pozemku v cenì 6 322 Kè s DPH a zápis do
KN (1 000 Kè) zajistila a uhradila obec Lánov s tím, že
návrh GP byl pøedložen k odsouhlasení stávajícím
vlastníkùm p. p. è. 186/1 v k. ú. PL. Obec Lánov bude
zároveò poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4%).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 12/04/15
Smlouvu o právu provést stavbu „Kanalizaèní pøípojka
2 pro objekty na st. p. è. 194, 195/1, 195/2, 231, 426/1,
426/2, 530“ do èásti pozemku ve vlastnictví obce Lánov p.
p. è. 1380/5 vše v k. ú. PL s tím, že dle èlánku II. odst. 4)
pøedmìtné smlouvy se smluvní strany dohodly
na budoucím zøízení práva odpovídajícího VB k èásti p. p. è.
1380/5 v k. ú. PL a dotèeného výše uvedenou stavbou. VB
bude zøízeno za úplatu 1 000 Kè + DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uskuteènìní platby a za pøedpokladu,
že „investor stavby“ zároveò uhradí cenu zamìøení, GP
a poplatek související s podáním návrhu na vklad do KN
(1000 Kè).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 13/04/15
Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení VB služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu è. IV-122013835/3 „Prostøední Lánov knn p. è. 922/1 kemp Sýs“,
kde se jedná o vybudování nového zemního kabelového
vedení NN (1-AYKY-J 3 x 240 + 120 mm2) øízeným
protlakem pod silnicí I/14 a cyklostezkou v délce trasy
2x22m, viz situace stavby D. 1 pro nový objekt pro bydlení
(byt správce) na p. p. è. 922/1, k. ú. PL. Výše jednorázové
náhrady od budoucí oprávnìné ÈEZ Distribuce, a. s.
za zøízení VB - služebnosti k p. p. è. 1741/14 v k. ú. PL
(pozemek obce Lánov, jako budoucí povinné) se sjednává
ve výši 10 000,- Kè + DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uskuteènìní platby (Zásady hospodaøení s nemovitostmi).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 14/04/15
Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení VB služebnosti a smlouvu o právu stavby èíslo: IP-122006905/VB/2, akce „Prostøední Lánov VVN p. è. 32_7
Opoèenský“, kde se jedná o vybudování nového zemního
kabelového vedení NN, jako souèást distribuèní soustavy
pro nový RD na p. p. è. 32/7 a 32/3 v k. ú. PL. Výše
jednorázové náhrady od budoucí oprávnìné ÈEZ
Distribuce, a. s. za zøízení VB - služebnosti k p. p. è. 1505/1,
1306, 1644/1 a 1375/4 vše v k. ú. PL (pozemky obce Lánov,

jako budoucí povinné) se sjednává ve výši 10 000,- Kè +
DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskuteènìní platby
(Zásady hospodaøení s nemovitostmi).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 15/04/15
Smlouvu o zøízení VB – služebnosti èíslo IV-12-2000916/1,
název stavby „Prostøední Lánov – úprava TS a KNN 51
RD“, kde se jedná o umístìní souèásti distribuèní soustavy
zemního kabelového vedení NN pro lokalitu RD
„Za ozdravovnou“. Rozsah VB podle této Smlouvy je
vymezen v GP èíslo 924-9049/2014, který je nedílnou
souèástí Smlouvy. Výše jednorázové náhrady od oprávnìné
ÈEZ Distribuce, a. s. za zøízení VB - služebnosti k p. p. è.
1171/1, 1181/7, 1181/13, 1197/11, 1199/1, 1199/2, 1251/9,
1252/6, 1252/12, 1262/1, 1262/2 a 1633/3 v k. ú. PL
(pozemky obce Lánov, jako povinné) se sjednává ve výši 18
950 Kè + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uskuteènìní
2
platby (758 m2 x 25 Kè/m = 18 950 Kè - Zásady hospodaø.
s nemovitostmi).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 16/04/15
Koupi novì vzniklého dílu „a“ (èásti) o výmìøe 86 m2z p. p.
è. 32/3 (trvalý travní porost) v k. ú. PL do vlastnictví obce
Lánov – jedná se o èást pozemku, která zasahuje veøejné
prostranství a pozemní komunikaci pøed p. p. è. 32/3
a sousedním p. p. è. 32/4 oba v k. ú. PL, kde oddìlovaná èást
pozemku o velikosti 86 m2 je pøi slouèena do stávajícího
p. p. è. 1505/1 v k. ú. PL, viz vyznaèení v pøiloženém návrhu
GP è. 958-484/2015, který je a zùstává ve vlastnictví obce
Lánov (MK). Prodejní cena dané majetkové dispozice je
stanovena dohodou, kde znalecký posudek ze dne 7. 9. 2015
a „Zásady hospodaøení s nemovitostmi“ jsou podkladem,
na jednotkovou èástku 100 Kè/m2, tj. celkem 8 600 Kè. GP
pro oddìlení pozemku v cenì 5 445 Kè s DPH a zápis do KN
(1 000 Kè) zajistí a uhradí obec Lánov s tím, že návrh GP byl
pøedložen k odsouhlasení stávajícímu vlastníkovi p. p. è.
32/3 a 32/7 oba v k. ú. PL. Obec Lánov bude zároveò
poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 17/04/15
Zøízení VB na p. p. è. 1203/2, k. ú. PL ve vlastnictví obce
Lánov dle GPL è. 946-78/2015 ve prospìch pana … na èást
pøítoku a na odtok pro vodní nádrž umístìnou na p. p. è.
1202/2, k. ú. PL. Jedná se o pozemek v zahrádkáøské
lokalitì za Oázou. Výše jednorázové náhrady od
oprávnìného pana … za zøízení VB - služebnosti k p. p. è.
1203/2 v k. ú. PL (pozemky obce Lánov, jako povinné) se
sjednává ve výši 100 Kè (Zásady hospodaøení
s nemovitostmi). Strana oprávnìná zároveò uhradila cenu
GP a uhradí poplatek související s podáním návrhu na vklad
do KN (1000 Kè).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 18/04/15
Pøípravu odkoupení èásti p. p. è. 33/5, k. ú. PL do vlastnictví
obce Lánov – jedná se o èást pozemku, která zasahuje
veøejné prostranství a pozemní komunikaci pøed p. p. è.
33/5 v k. ú. PL, kde oddìlovaná èást pozemku je cca 4 m2.
Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znalecký
posudek a „Zásady hospodaøení s nemovitostmi“ budou
podkladem. GP pro oddìlení pozemku a zápis do KN zajistí
a uhradí obec Lánov s tím, že návrh GP bude pøedložen
k odsouhlasení stávajícím vlastníkùm p. p. è. 33/5 v k. ú. PL.
Obec Lánov bude zároveò poplatníkem danì z nabytí
nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení è. 19/04/15
Bezúplatný pøevod p. st. p. è. 255 v k. ú. HL (pozemek pod
pozemní komunikací u è. p. 61, HL) z vlastnictví ÈR
(z pøíslušnosti hospodaøit s majetkem státu pro SPÚ)
do vlastnictví obce Lánov. Jedná se o pozemek
ve vlastnictví státu, který je pod pozemní komunikací
p. p. è. 2284 a p. p. è. 2324 vše v k. ú. HL se štìrkovým
povrchem.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 20/04/15
ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní vzájemných smluv
s KVK.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 21/04/15
ZO schvaluje Dodatek è. 9 ke SOD z 15. 2. 2007 mezi obcí
Lánov a RDA Rychnov n. Knìžnou, smlouva se vystavuje
na dobu urèitou do 31. 12. 2016, ostatní ustanovení SOD
beze zmìny.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 22/04/15
ZO schvaluje Dodatek è. 3 ke SOD z 3. 9. 2014 mezi obcí
Lánov a f. Pavel Boøek-Stavební firma, akce Cyklostezka è.
22, zvýšení ceny o 56 100 Kè, nároènost lávky pøes Malé
Labe. Ostatní ustanovení beze zmìny.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 23/04/15
ZO schvaluje Dodatek è. 3 smlouvy o úvìru
è. 0920/12/5650 mezi obcí Lánov a ÈSOB Praha, výše
kontokorentního úvìru do 31. 12. 2015 10,0 mil Kè,
v období do 29. 12. 2016 9,0 mil Kè, od 30. 12. 2016
7,0 mil Kè.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 24/04/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a M-Silnice a.s.
Pardubice, akce Cesta do lomu, asfaltové vrstvy, cena
1 218.543 Kè vè. DPH.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 25/04/15
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu
Královéhradeckého kraje è.15RRD05-0014 mezi obcí
Lánov a Královéhradeckým krajem, akce „Cyklostezka
Lánov – Èistá-pøíprava“, dotace ve výši 612 000 Kè.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 26/04/15
ZO povìøuje radu obce projednáním a schválením, starostu
podpisem SOD na dokumentaci a inženýrskou èinnost
akce: „Cyklostezka Lánov-Èistá“ se subjektem, který vyjde
z výbìrového øízení.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 27/04/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Nábytek u Tužù,
Jilemnice, akce - nábytek do nástavby ZŠ, cena 648 418 Kè
+ DPH
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 28/04/15
ZO schvaluje partnerskou smlouvu mezi obcí Lánov a MAS
Krkonoše, pøedmìt smlouvy: Strategie komunitnì
vedeného místního rozvoje pro území MAS Krkonoše,
èástka 10 Kè na 1 obyvatele. (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 29/04/15
ZO schvaluje Dodatek è. 2 SOD z 1. 6. 2015 mezi obcí
Lánov a f. HNH Hrabaèov, akce „Rekonstrukce místní
komunikace „K Lomu“, zmìna termínu dokonèení na 30. 4.
2016.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 30/04/15
ZO schvaluje Dodatek è. 5 ke Smlouvì o poskytnutí dotace
z rozpoètu Královéhradeckého kraje è. RRD032009/28 –
poøízení, aktualizaci a digitalizaci územních plánù obce
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do 2 000 obyvatel, ukonèení projektu 31. 12. 2016.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 31/04/15
ZO schvaluje harmonogram jednání Zastupitelstva obce
Lánov na r. 2016.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ovìøovatelé: p. Schliegsbir R., Mgr. Pùlpán M.
Starosta: Ing. Vancl Jiøí

Období od 20. 9. 2015 do 3. 1. 2016
Stav obyvatel k 3. 1. 2016 1768
Pøistìhovaní 8
Narození (2 chlapci a 2 dìvèátka) 4
Odstìhovaní 8
Zemøelí (4 ženy a 2 muži)
6
Pøestìhovaní v rámci Lánova 12
Karolína Boková

Obec Lánov v roce 2015 realizovala projekt s dotací
fondù Evropské unie s názvem „Snížení energetické
nároènosti hasièské zbrojnice“. Cílem projektu bylo snížení
energetické nároènosti budovy hasièské zbrojnice.
Realizováno bylo zateplení obvodových zdí, výmìna
otvorových výplní a zateplení stropu objektu. Z celkových
nákladù akce ve výši cca 1,37 mil. Kè byla z fondù
Evropské unie – ERDF uhrazena èástka ve výši 670 tis. Kè,
ze Státního fondu životního prostøedí èástka ve výši 40 tis.
Kè. Realizací projektu dochází k úsporám nákladù
za vytápìní, ke snížení spotøeby energie o cca 39 GJ tepla,
což odpovídá úspoøe 2,2 tun CO2 roènì.
OÚ Lánov

Programová skladba je pestrá, snažíme se o zastoupení
všech žánrù - sport, informace, kultura, zábava, dokumenty,
vzdìlání. Technologické inovace se snažíme pøenášet
i do vysílání a tím zajistit co nejlepší služby pro své
zákazníky. Všechny vysílané programy jsou ve formátu
DVB-T (digitálnì) a pro starší zaøízení jsme ještì zachovali
analogové vysílání, kde jsou duplexnì šíøeny hlavní TV
programy.
Roèní poplatek za užívání KTV se odvíjí
od programové úrovnì, kterou si koncový uživatel vybral.
K dispozici jsou 2 programové úrovnì (od digitalizace
vysílání 5. 11. 2013):
"Z" - základní: 42 programù v DVB-T a 8 programù v
analogovém vysílání - 900 Kè/rok
"R" - rozšíøená: 51 programù v DVB-T a 8 programù
v analogovém vysílání - 1800 Kè/rok
Platba za KTV probíhá formou složenek, které jsou 1x
roènì rozesílány obecním úøadem.
Potøebné údaje k platbì (úèet, èástka, variabilní symbol)
naleznete na tìchto složenkách.
Technické záležitosti vyøizuje administrátor p. Jákl
(telefon - 607 602 738).
Záležitosti smluvní, platební a podobnì vyøizuje
p. Havlíèek (telefon - 499 432 220).
Vše je na na webu, spoleènì s výètem programù.
Obecní úøad Lánov
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V øíjnu se narodila Veronika Lissnerová a Hugo Braun,
v listopadu Denis Karásek a Rozálie Libnarová. Vítáme Vás
v Lánovì!
V období záøí 2015 až leden 2016 dovršili svá
významná životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále
po roce) tito naši obèané:
70 let - paní Jana Èermáková, paní Nadìžda Hrubá
75 let - pan Vladislav Šír, pan Jiøí Zuckermann,
paní Anna Slabá
85 let - paní Miluše Èerná, paní Milada Chrásková
87 let - paní Vlasta Pospíšilová
88 let - paní Miluše Fingerová
89 let - paní Vìra Jankù
92 let - pan Stanislav Krebs, pan Bohumil Mach
93 let - paní Lidmila Pilaøová
95 let - paní Františka Bulíøová
Všem jubilantùm srdeènì pøejeme všechno nejlepší,
mnoho štìstí a zdraví.
Život nám pøináší i smutné události. V øíjnu nás bohužel
neèekanì opustil pan František Saibt, v listopadu paní
Emília Francová, v prosinci paní Vìra Šedivá, náhle pan
Lubomír Hebký, paní Miloslava Šedivá a paní Hana
Tryznová.
Dovolte mi jménem Obce Lánov a všech lidí, kteøí je
znali a vzpomínají, vyjádøit upøímnou soustrast
pozùstalým rodinám.
Karolina Boková

Dne 9. 5. 2016 ubìhne 25 let ode dne,
kdy nás navždy opustila naše maminka
a babièka,

paní Jana Jurèeková.
Kdo jste ji znal, vzpomeòte si na ni
s námi.
Paní Jana Jurèeková
z Horního Lánova.

Dcery a vnouèata
s rodinami

Následující èlánek mìl být uveden již v podzimním
èísle. Vinou (stále žijícího) redakèního šotka se tak ale
bohužel nestalo. Tímto to napravujeme nyní,
v èísle zimním. Panu Nedeliakovi se tímto upøímnì
omlouváme.
Karolina Boková

Ve dnech 12. a 13. 9. 2015 se konala výstava jiøinek
v prostorách velkého sálu v Horním Lánovì. Návštìvníci
této výstavy a milovníci krásné kvìtiny mìli pøíležitost
obdivovat královnu podzimu v nejrùznìjších barvách,
velikosti úborù i tvarech. Aranžování jsem provádìl se
synem, který mi pomáhal promìòovat kvìty v krásná
aranžmá. Pro návštìvníky bylo pøipraveno 200 kvìtních
úborù v 180 vázách. Zaslouženou pozornost budily odrùdy
S PA RTA C U S , TA RTA N , Y E L L O W S P I D E R ,
GLORIOSA, KIDD´S CLIMAX, CECILKA,
KRKONOŠE, HORNOLÁNOVAÈKA, GLADIATOR,
BLACK JACK, INTERBLUE, JENNIE, CONTRASTE èi
TYLER JAMES. Co nejde popsat, je nádherná atmosféra,
která tu panovala. Osobní kontakt vystavovatele
s návštìvníky v prùbìhu výstavy má své kouzlo. Dìkuji
za pochopení pracovníkùm obecního úøadu, kteøí výstavu
ve velkém sále umožnili. Rovnìž chci podìkovat
za poøadatelskou službu a vytvoøení nádherné atmosféry
Klubu dùchodcù Lánov.
Vladimír Nedeliak

Dne 11. 11. se konal již
tradièní lampionový
prùvod. Z vaší vysoké
úèasti pøedpokládáme,
že i populární. Pøed pátou
hodinou jsme se sešli
pøed Lánovským Dvorem,
abychom mohli od pìti
hodin sledovat Báru
Štefanovou a jejího pejska
Martin na bílém koni.
pøi agility show. Všem se
její vystoupení moc líbilo a velmi ho ocenili hlavnì
vzhledem k tomu, kolik práce za ním musí být. Po krásném
vystoupení za námi pøijel kùò s podzimní vílou, která nás
všechny s rozsvícenými lampiony dovedla až k budovì B,
kde na ni èekala víla zimní. Víla podzimu tam pøedala své
žezlo víle zimní, a tak mùžeme jen oèekávat, jestli právì
toto gesto bude mít na blízké poèasí vliv. Øekla bych ale,
že se dnes mírnì ochladilo… Tímto dìkujeme Jonovým
za koníka, kterého na tuto akci dali k dispozici. U krásnì
vyzdobené (díky družinì) budovy B na nás neèekala jen
paní zima, ale také úžasná zpìvaèka paní uèitelka Nikola
Bílá s hudebníky Ondøejem Paskou a Lukášem Absolonem.
Jejich vystoupení všechny nadchlo a nìkteré i roztanèilo.
Také žáèci naší školy se nenechali zahanbit a jejich zpívání
se všem divákùm líbilo. Pøedvedla se nám první tøída pod
taktovkou paní uèitelky Jakubcové, tøetí tøídu vedla paní
uèitelka Bílá a 4. A zapìla pod vedením paní uèitelky
Hájkové. Žáci tøetí tøídy se nám pochlubili se svými
kulturnì-ètenáøskými deníky, které v rámci našeho
projektu Na køídlech knížky podporujeme. Je dobré vidìt,
že dìti i v dnešní pøetechnizované dobì mají zájem o knížky
a kulturu. Samozøejmì bylo jako každý rok pøipraveno
skvìlé obèerstvení, o jehož pøípravu se postarala paní
uèitelka Èermáková a žáci osmé tøídy.
Myslím, že se celá akce podaøila, a vìøím, že Vás
všechny nejen nadchla i pobavila, ale zároveò naladila
na pøicházející zimní èas.
Nina Javorová

Èeský èervený køíž každý rok oceòuje mnohonásobné
bezpøíspìvkové dárce krve. Jedná se o ty z nich, kteøí
dovršili 20 a 40 odbìrù krve a plazmy. 12. listopadu 2015
pøedal Oblastní spolek ÈÈK na slavnostním shromáždìní v
Koncertní síni Bohuslava Martinù v Trutnovì plakety tìmto
našim obèanùm:
Støíbrnou plaketu MUDr. Janského (20 odbìrù):
Jan Rypl, Prostøední Lánov
Zlatou plaketu MUDr. Janského (40 odbìrù):
Michal Szkibik, Prostøední Lánov
Blahopøejeme a dìkujeme!
Karolina Boková

25. 12. 2015 se konal již 24. roèník turnaje v sálové
kopané poøádané pro mládež širokého okolí. Turnaj pro 8
týmù letos omladil, ale vítìzila zkušenost. 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 se rozlosování jevilo
nevyvážené. Ve skupinì "A" jeden zkušený tým a tøi týmy
nabývající zkušenosti. Ve skupinì "B" tøi týmy bývalých
vítìzù a tým mladíkù. V základních skupinách se prosadily
týmy mladé krve. Ve skupinì "A" velmi urputné boje s ménì
brankami. To skupina "B" byla na góly štìdøejší. Výsledky
skupin urèily nasazení do zápasù ètvrtfinále. Ve ètvrtfinále
se již prosadila zkušenost a do semifinále postoupily týmy
bývalých vítìzù. NETVOØI podlehli BONDUELU 1:4,
MLADÉ PUŠKY - TORZU LEGIE 1:3, LANGUSÁCI PRIBINÁÈKÙM 1:8 a IBALGIN 2015 porazil
PIDIŽVÍKY 6:2. Støelci se trochu rozstøíleli. V prvním
semifinále se potkali loòští vítìzové - Torzo legie proti týmu
BONDUEL. Takticky vedená bitva mìla více pøíležitostí
ke vstøelení branky na stranì obhájcù. Na stranì
BONDUELU však vynikal brankáø Èáp David.
Po výsledku 0:0 pøišly na øadu penalty a v nich mìli lepší
mušku støelci BONDUELU 5: 4. Ve druhém semifinále byla
stejná sestava jako loni. Tým PRIBINÁÈCI versus
IBALGIN 2015. Strhující podívaná nejlepšího utkání
turnaje oèarovala pøihlížející. Skóre 5:6 se pøelévalo
z remízy k vedení IBALGINU a zpìt k remíze. Až deset
vteøin pøed koncem støelec Tošovský zajistil IBALGINU
2015 postup do finále. Podle pøedvedené hry v semifinále se
ve finálovém utkání dal oèekávat urputný fotbálek.
O TØETÍ MÍSTO: TORZO LEGIE - PRIBINÁÈCI.
V utkání o tøetí místo tým TORZO LEGIE jednoznaènì
pøehrál tým PRIBINÁÈCI 8:3. TORZO LEGIE se ujalo
vedení, ale PRIBINÁÈCI záhy srovnali na 1:1. Potom se
rozehráli støelci Torza legie až do vedení 5:1. Dovolili
Pribináèkùm vstøelit gól na 5:2, ale sami pøidali góly na 8:2.
Nakonec utkání Pribináèci snížili na 8:3. Bylo to pohledné
utkání, ve kterém již Pribináèkùm chybìly síly.
FINÁLE: BONDUEL - IBALGIN 2015. Ve finále
do hry vstoupil lépe tým IBALGIN 2015 dvìma rychlými
góly a rychle vedl 2 : 0. Potom se do hry vložil neudržitelný
Jakub Víšek a dvìma góly srovnal skóre. Vítìzný gól týmu
BONDUEL vstøelil brankaø Èáp David. BONDUEL porazil
IBALGIN 2015 3 : 2.
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Vánoèní turnaj v sálové kopané - 24. roèník Lánov
25. 12. 2015 ve výsledcích:
Skupina A
1. místo NETVOØI
6 bodù
9 : 5 skóre
2. místo LANGUSÁCI
6 bodù
7:6
3. místo TORZO LEGIE
6 bodù
8:8
4. místo PIDIŽVÍCI
0 bodù
3:8
Skupina B
1. místo IBALGIN 2015
6 bodù
11 : 9
2. místo MLADÉ PUŠKY 4 bodù
13 : 13
3. místo PRIBINÁÈCI
4 bodù
11 : 10
4. místo BONDUEL
2 bodù
7 : 10
Koneèné poøadí turnaje:
1. místo BONDUEL
2.místo IBALGIN 2015
3. místo TORZO LEGIE
4. místo PRIBINÁÈCI
5. - 8. místo
NETVOØI, MLADÉ
PUŠKY, LANGUSÁCI,
PIDIŽVÍCI
Støelci turnaje
1. místo Zdržálek Dominik
12 branek
2. místo Hájek Lukáš
Vítìz 24. roèníku vánoèního turnaje
9 branek
BONDUEL - Kuèeravý Martin,
3. místo Václavík David
Svoboda Tomáš, Štemberka Jan,
8 branek
Víšek Jakub, Balog David,
Nejlepší brankáø Èáp David
Kováè Jakub, Èáp David.
Vítìzové posledních turnajù
20. roèník Bonduel; 21. roèník Pribináèci; 22. roèník Torzo
legie; 23. roèník Torzo legie; 24. roèník BONDUEL
Podìkování organizátorùm turnaje: Pùlpán Milan
s manželkou Michaelou, Hartig Jiøí s manželkou Marcelou.
Zapsal Závodník Stanislav, sen.

Dne 24. 10. jsme uzavøeli jezdeckou sezonu našeho
ranèe Westernovým odpolednem. Na tuto akci se sešlo
dvanáct koní a tøináct jezdcù. Pøijeli jezdci ze Studence,
Roškopova, Èerného Dolu, Proseèného a jezdci z naší stáje.
Nejmladší jezdkyní byla malá Katka Øeháková s ještì
menším koníkem Japíkem.
Jely se tyto disciplíny: barely, tyèe, trail, speed race,
jízda zruènosti - tady si to jezdci užili nejvíce, a klobouky.
Všechny tyto soutìže absolvovala malá Katka na svém koni
a vodièe ji dìlala její mamka Daniela Pietrasová. Po seètení
bodù se na prvním místì umístila Lucka Olhová s Apollem
a malá Katka ze tøinácti jezdcù byla sedmá.
Jezdci dostali pìknou kokardu a cukroví
a po dekorování jsme se rozešli domu.
Helena Kopecká

Pøi dekorování
nejmladší úèastnice
westernového
odpoledne
Katky Øehákové
s koníkem Japíèkem.
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Dne 26. 9. 2015 náš Ranè
na Kopeèku poøádal
X. Hubertovu jízdu. Dva dny
dopøedu jsme stavìli pøírodní
pøekážky a vše potøebné
pøipravovali na tréninkovém
plácku. Letošní hubert se jel na
téma – Halloween.
Sjelo se dvacet jezdcù a
koní. Z Paky a Roškopova
pøijeli jezdci opìt po kopytì,
ale už v pátek veèer. Z Valteøic,
Èerného Dolu, z Knìžic,
Lužan, Podhùøí a blízkého
okolí. Velká èást jezdcù pøijela Nejmladší jezdkynì na hubertu
Terezka Erbenová.
v pøestrojení.
Po nástupu, kdy nám opìt zatroubil Honza Vlaèiha
halali, se jezdci a konì vydali na cestu. Na pùlce se dìlal
dostih pony a konì. V pony první místo obsadila Petra
Tomešová s Minkou a dostih konì vyhrála Lenka Horská
s Ronnym.
Také se vyhodnotil nej pøevlek jezdec, a to byla malá
Terezka Erbenová, která ještì dostala cenu za nejmladšího
jezdce na našem hubertu. V divácích vyhrál Michal
Machaèka.
Celý den bylo hezké poèasí, nestal se žádný úraz, snìdl
se všechen guláš, který nám každý rok dìlá pan Jaroslav
Sekerka st. Po pøíjezdu zpìt na plácek ještì jezdci trhali
cukroví a po dekorování jsem všem jezdcùm, ale i divákùm
podìkovala za úèast a rozlouèila se s nimi.
Helena Kopecká

Královéhradecký kraj je poskytovatelem èásti finanèních prostøedkù
(85,06 % - 36.500 Kè) na realizaci
projektu Podpora èinnosti turistických informaèních
center 15CRG04.
V rámci tohoto projektu byla poøízena venkovní
vývìska u infocentra a dva druhy letáku - Lánov, Dolní
Dvùr, Dolní Lánov a Údolí Malého Labe.
Karolina Boková

Zde je ochutnávka z nových knih:
Bájeèná léta pod psa – Michal Viewegh
Bídníci – Victor Hugo
Deník – Anne Frank
Divoký západ: Prùkopnická doba Ameriky – Thomas Jeier
Honzíkova cesta – Bohumil Øíha
Hovno hoøí – Petr Šabach
Madisonské mosty – Robert J. Waller
Malé lalulá aneb Strašilet pøes bibáseò – Christian
Morgenstern a další
My dìti ze stanice ZOO – Christiane Felscherinow
Smrt je mým øemeslem – Robert Merle

Netvoøi, tyrani a zlosynové èeských dìjin - Jan Bauer
Suknì a šaty: zaèínáme se šitím – Christine Haynes
Intimní historie – Vlastimil Vondruška
Mým marodùm: jak vyrobit pacienta - Jan Hnízdil
Kryštof Gendorf – Jiøí Louda, Petra Severýnová
Pozoruhodná místa naší vlasti – Marek Podhorský
Na odkazu http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostøednictvím on-line katalogu dozvíte, jaké knihy jsou v
lánovské knihovnì aktuálnì k dispozici. Nejnovìjší
pøírùstky se odtud sice nedozvíte, ale mohu vám seznam
poslednì pøivezených knih z Trutnova okopírovat.
Karolina Boková

Vážení ètenáøi, rádi bychom Vás informovali o knize,
kterou se podaøilo našemu infocentru získat k dispozici.
Knihu Výsadek CHAN se nehlásí, autorù Pavla Sajenka,
Vladimíra Boldaòuka, Stano Bursy, vydala spoleènost
Avartos, s. r. o., loni v bøeznu k 70. výroèí ukonèení druhé
svìtové války. Kniha poutavým zpùsobem seznamuje
ètenáøe s osudy pøíslušníkù paraskupiny CHAN a s její
èinností od 27. bøezna
1945 do konce války
v prostoru Krkonoš
a Podkrkonoší.
Poprvé po 70 letech
velmi podrobnì
odhaluje i okolnosti
ztráty obou svých
radistù a navázání
nového spojení
Miloslav a Blahoslav Hartigovi.
pomocí sesterského
výsadku VOLK, který operoval na Mnichovohradišsku.
Kniha je hojnì proložena dobovými podobenkami
a fotografiemi.
Výsadkáøi by nemohli operovat bez pomoci a podpory
místních obyvatel. Seskok byl proveden v Horní Kalné, ale
výsadkáøi se pohybovali také v prostoru Èerné hory a jejího
okolí. Na èernodolském námìstí je dodnes pomník jednoho
z jejích èlenù, který pøi pronásledování skupiny padl.
Možná že málokdo již dnes ví, že jedním z prvních
dùležitých spolupracovníkù výsadkáøù byl i náš
spoluobèan, pan Václav Sucharda, který v období okupace
v Horní Kalné bydlel.
Po válce se pøestìhoval do Lánova
a jistì si ho nìkteøí
upamatují jako správce zdejšího kina.
Velmi významnou úlohu sehrál
i Miloslav Hartig
z Horního Lánova,
který v dobì okupace
bydlel s rodièi v RoudNávštìva výsadkáøe Ivana Boldaòuka
nici v Krkonoších.
u
Suchardových, asi v r. 1968/69. Zleva
On i jeho otec osobnì
stojí p. Sucharda, jeho dcera Rùžena,
doprovázeli výsadprovdaná Lešáková, I. Boldaòuk a syn
k á ø e z M a r t i n i c p. Suchardy. Pod I. Boldaòukem je jeho
do nového úkrytu syn Vladimír, se kterým p. Sajenko knížku
na Roudnici. Ten byl
vytvoøil. Holèièka zcela vlevo je dcera
nachystán v domì I. Boldaòuka, Zina. Ostatní tøi kluci jsou
synové Rùženy Lešákové.
u Hartigových. Teprve

po 68 letech od této události podal Miloslav Hartig osobní
svìdectví, které je v knize rovnìž popsáno.
Výsadek také úzce spolupracoval s odbojovou
organizací MAMUT, která vznikla z domácích odbojáøù
na Jilemnicku. Mezi èleny skupiny MAMUT
a spolupracovníky výsadku CHAN patøili také pováleèní
lánovští spoluobèané, pánové Miloslav Šimùnek
a Alexandr Šilhavý.
Infocentru se podaøilo zajistit omezený poèet výtiskù
a pøípadným zájemcùm je tak kniha Výsadek CHAN se
nehlásí k dispozici na našem prodejním pultu.
Kdo by si chtìl knihu pouze pøeèíst, jeden výtisk byl
opatøen i do naší knihovny.
Karolina Boková, Pavel Sajenko

Zhruba každý mìsíc se pracovníci krkonošských
infocenter (drtivou vìtšinou ovšem ženy) scházejí, aby si
pøedali informace, novinky a zkušenosti, týkající se jejich
èinnosti. A protože se (pøed zákazníky infocentra) lépe
mluví o tom, co známe, než o tom, co máme vyètené z textu,
jsou nìkterá z tìchto setkání výjezdní, umožòující poznat
krásy a zajímavá místa Krkonoš na vlastní kùži.
Tentokrát byla øada na lánovském infocentru, aby své
kolegy aspoò trochu provedlo po území spadající do jeho
kompetence, což zahrnuje obce Dolní Dvùr, Lánov a Dolní
Lánov.
A tak se 19. listopadu, za vydatného deštì, sešlo 13
neohrožených úèastnic na námìstí v Dolním Dvoøe, aby
vzápìtí vyrazily do
nedalekého obchodu, propagujícího
èeské výrobky.
I taková místa
potøebují pracovnice „íèek“ znát,
nebo stále více
lidí se po možnostech nákupu místních produktù ptá. V obchodì v Dolním Dvoøe já s paní Homolovou
(uprostøed ve vestì) a mými kolegynìmi.
Za milou prùvodkyni této malé exkurze se nám ochotnì propùjèila
kronikáøka obce, paní Hana Homolová. Následoval poslech
zvonkohry na kostele a návštìva výstavy starých øemesel,
modelù budov, figurek Krakonošù a betlémù na obecním
úøadì, kde se nás ujal pan Jiøí Novotný, který prohlídku
doplòoval zajímavým vyprávìním. Poté jsme se auty
dopravily do Rudolfova na parkovištì, odkud jsme šlapaly
pìknou procházkou kolem Zlatého Mlýna na Apaluchu,
chalupu z natáèení komedie S tebou mì baví svìt. Poèasí
naštìstí zvlídnìlo a už jsme nemokly. Pro naše rokování
jsme posléze zakotvily v útulné svìtnici Zlatého Mlýna.
Èas pøi tom rychle ubíhal a nakonec jsme si z úst pana Ivana
Zdìnka vyposlechly také strašidelný pøíbìh o Rudim,
o nìmž bylo na stránkách Zpravodaje již psáno. Rozlouèily
jsme se s malebným místem a spìchaly k svým vozùm,
abychom se pøesunuly do Chaty Gall (objekt Správy st.
hmot. rezerv). Zde jsme díky vstøícnosti pana Homoly mìly
jedineènou možnost shlédnout rozsáhlou sbírku starých
krásných pohlednic Dolního Dvora. Na závìr našeho výletu
jsme si prohlédly areál Letecké školy Vrchlabí
a Krkonošského aeroklubu, kde nám na naše zvídavé
dotazy odpovídal øeditel Letecké školy, pan Jiøí Sochor.
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Dìkuji všem, kteøí se nám ochotnì vìnovali, zvláštì
paní Homolové, která nám putování po Dolním Dvoøe
navíc zpestøovala zajímavostmi z historie. Také patøí dík
samozøejmì tìm, kteøí se nezalekli ranního neèasu a pøijeli.
Karolina Boková

Infocentrum Lánov ve spolupráci s Obecním úøadem
Lánov vyhlašuje soutìž Lánovský snìhulák 2016.
V dobì psaní tohoto èlánku se sice v Lánovì žádný
materiál ke stavbì snìhulákù nevyskytuje, ale napevno
poèítáme s nìjakou nadílkou v dobì vyjití Zpravodaje.
Fantazii meze rozhodnì neklademe, snìhuláci mohou být
všech tvarù a velikostí a rùzného provedení. Úèastnit se
mohou dìti i dospìlí! Jedinou podmínkou je tvorba
v katastru obce Lánov.
Neváhejte a vrhnìte se do stavìní! Vytvoøené dílo
(nejlépe ve dne :-) vyfote a zašlete spolu se svými
kontaktními údaji na adresu infocentrum@lanov.cz nebo se
s fotoaparátem/mobilem dostavte pøímo do infocentra;
v tom pøípadì prosím nezapomeòte kabel. Pokud žádný
takový pøístroj nevlastníte, do vzdálenosti 0,5 km
od infocentra jsme schopni fotografii poøídit sami.
Nestranná (nebo maximálnì mírnì stranící) porota
ve složení Boková, Støíbrná a Knapíková Kavánová
vyberou tøi nejlepší výtvory. Odmìnou soutìžícím bude
nejen dobrý pocit, ale i hodnotné ceny! Výsledek soutìže se
dozvíte v jarním Zpravodaji.
Již teï se tìšíme na rozrùstající se snìhulákovou
fotogalerii. Pokud nikdo žádnou fotku nepošle, budou
èlenky poroty nuceny postavit snìhuláky samy a to vám
tedy nepøeji:-)
Karolina Boková

CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ PODPORY, z.s.
IÈ: 03359344
Sídlo: Dolní Branná 266;
Provozovna: Pražská 1248, Vrchlabí
www.poradna-vrchlabi.cz
email:cpp@poradna-vrchlabi.cz,
vedouci@poradna-vrchlabi.cz
Tel: 603 283 743 – linka k dispozici v následujících èasech:
pondìlí a støeda: 11.30-17:30, ètvrtek: 11.30-15.30
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondìlí
11.30 – 17.30 hod.
Støeda
11.30 - 18.00 hod.
Ètvrtek
8.30 - 18.00 hod.
Pátek
12.00 - 16.00 hod.
Konzultace lze sjednat i v jiných termínech, na základì
telefonické dohody s jednotlivými pracovníky:
PhDr. Eva Bøezinová – psycholožka, statut. orgán
Zamìøení: individuální psychologické konzultace s dìtmi,
dospívajícími èi rodièi. Kontakt: tel: 731 472 890, email:
vedouci@poradna-vrchlabi.cz
Støeda: 14.00-18.00
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Mgr. Jarmila Kupèeková - psycholožka
Zamìøení: psychologické poradenství v široké škále
životních situací (manželské a rodinné poradenství,
úzkosti, deprese).
Kontakt: tel.: 734 708 449,
email: jarmila.kupcekova@seznam.cz
Ètvrtek: 14.00-18.00, pátek: 12.00-16.00
PhDr. Miroslav Novotný - terapeut
Zamìøení: osobnostní rozvoj, zvládání krizových situací
a traumat, vztahové problémy, práce se sny,coaching,
mediace.
Kontakt: tel: 603 745 282
www.terapie-rozvojosobnosti.cz
email: novotny.terapie@centrum.cz
Pondìlí: 13.00-17.00, ètvrtek: 8.30-12.30
Bc. Alena Johnová – sociální pracovnice
Zamìøení: základní sociální poradenství,
první kontakt se zájemci o službu
Kontakt: tel: 603 283 743
email: cpp@poradna-vrchlabi.cz
Pondìlí a støeda: 11.30-17.30, ètvrtek: 11.30-15.30

Krkonoše – svazek mìst a obcí má za sebou pracovnì
bohatý rok. Výsledky snažení jsou v rámci turistických
novin shrnuty a pøedstaveny. Zimní vydání Krkonošské
sezony 2015/2016 zve ètenáøe nejenom do Pohádkových
Krkonoš a Podkrkonoší a informuje rodièe s dìtmi, že je
z èeho vybírat. A formou pozvánky na jaro a léto plné her
(razítkovací hry, questy, geofuny), soutìží a sportu, nebo
prostøednictvím tištìných, tématicky zamìøených map:
Tipy na výlety pro rodièe s dìtmi, Co dìlat když prší, Tipy
na ètyøi dny, mapy o cykloturistice a letní nabídce, ale také
elektronicky publikované propagaèní materiály: Lázeòství
a Pivovarnictví v Krkonoších. Propagaèní a informaèní
materiály, motivující k akcím, soutìžím a hrám získáte
v krkonošských infocentrech nebo si je mùžete stáhnout na
www.krkonose.eu. Prohlédnìte si fotodokumentaci napø.
i z masopustu v Dolním Lánovì a pøeètete si o Ledové jízdì
v Dolním Dvoøe. Ètenáøe jistì zaujme reportáž „Jak jsem
pøežil v lavinì“. Najde zde i upoutávku na „Krkonošské
ledopády“, ale i pozvánku na ledosochání, koòské pólo
v zimì, volejbal na snìhu a další. Nechybí pozvánka
na rodinné lyžování do Strážného, Dolního Dvora
a Èerného Dolu. Krkonoše jsou tradiènì – lyžaøským
bìžeckým rájem, který pøedstavuje nejenom novinky, ale
také všechny krkonošské skiareály.
Nabídka zimních sportù v Krkonoších
„Knihovnièku“ propagaèních materiálù Svazku
Krkonoše doplòuje trhací leták s mapou, obsahující
nabídku zimních sportù v Krkonoších, na èeské i polské
stranì. Je vydán v èesko-polské a v nìmecko-anglické
jazykové mutaci.
Mapka má vyznaèenu Krkonošskou lyžaøskou
magistrálu, turistické i závodní lyžaøské tratì
a skialpinistické trasy na území KRNAP. Vyznaèeny jsou
také jednotlivé sjezdové skiareály v regionu. Dále jsou
v legendì odkazy na možnosti vyjíždìk na saních èi jízdy se

psím spøežením, pùjèovny skútrù,
sáòkaøské dráhy, ledopády urèené
k ledolezení a kluzištì.
Textová èást obsahuje mj. Desatero
zásad bezpeèného chování pøi pohybu
v horském terénu, kontakty na Horskou
službu èeských i polských Krkonoš
a kontakty jednotlivých skiareálù
na území èeských i polských Krkonoš,
dále tipy na výlety na bìžkách
do rozmanitých èástí pohoøí. Nechybí
nabídka trasy na snìžnicích.
Tento propagaèní materiál, jakož
i zimní vydání Krkonošské sezony,
zdarma získáte v krkonošských
informaèních centrech.
Buïme k sobì ohleduplní
Upravené lyžaøské bìžecké tratì
nejsou samy sebou. Úpravy stop jsou
realizovány nejenom díky finanèním
prostøedkùm z dotací Královéhradeckého i Libereckého kraje,
Nadace ÈEZ, spoleènosti Birell
a dalších partnerù, ale pøedevším díky
práci a iniciativì nadšencù. Finance
totiž nikdy zcela nepokrývají
vynaložené náklady.
A tak když už jsou stopy upraveny,
a vzápìtí díky nechápavosti nìkterých
jednotlivcù znièeny, je to škoda.
Ve svobodné zemi nemùže nikdo
nikomu zakázat pohyb ve volné pøírodì
a chùzi v terénu v okolí upravených
lyžaøských stop už vùbec ne. Tratì
vìtšinou rozbíjí necitliví øidièi
ètyøkolek a skútrù, ale i lidé putující
pìšky, se sanìmi nebo na snìžnicích èi
na koních.
Bìžkaøi chtìjí panenskou stopu
ve snìhové pokrývce, øidièi potøebují
prostor k pøepravì z místa na místo,
pìší vyráží na procházky. V nìkterých
místech slouží všem jenom jedna
komunikace. Kde nastává smíšený
provoz, upozornìní je pravdìpodobnì
bezpøedmìtné. Stopy budou tìžko
uhájeny pøed nièením. V místech, kde
lze provoz rozdìlit a stopy jsou
devastovány necitlivým pøístupem, je
na místì apel na slušné chování
- u nástupu do bìžeckých stop budou
umístìny informativní tabulky,
upozoròující na upravené bìžecké
stopy.
Dáša Palátková
Informace o aktuálním dìní
z turistického regionu Krkonoše
a ze života Svazku Krkonoše najdete
na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu a také
na facebookovém profilu
www.facebook.com/Krkonose.eu

V týdnu od 11. 10. do 17. 10. se
nìkteøí žáci a nìkteré žákynì osmé
a deváté tøídy v doprovodu paní
uèitelky Hany Rudišové zúèastnili
v rámci projektu Výzva 56 zahranièního jazykovì-vzdìlávacího kurzu.
Cílem jejich cesty byl anglický
Brighton. Dìti byly ubytovány
v anglických rodinách, v odpoledních
hodinách navštìvovaly jazykovou
školu, ve které se zdokonalovaly
v anglickém jazyce. V dopoledních
hodinách žáci podnikali výlety na
zajímavá místa. O tom, co pøi své
zahranièní cestì prožili, si mùžete
pøeèíst v jejich poznámkách z cest.
Nina Javorová
V pondìlí jsme navštívili rybáøské
mìsteèko Hastings, šli jsme do
rybáøského muzea. Vyjeli jsme
zubatkou nahoru. Navštívili jsme také
pašerácké muzeum.
Markéta Štrosnerová
V úterý jsme navštívili známé
útesy v Anglii, které jsou oblíbeným
místem sebevrahù, ale i pøesto jsou
krásné. Je zde nádherný výhled
a zajímavé okolí. Vidìli jsme odsud
slunce za moøem, maják a na samotné
útesy. Sice bylo vìtrno, ale i tak je to
místo kouzelné, tajemné a zajímavé.
Pokud bych nìkdy navštívila Anglii,
urèitì bych se vrátila na tyto útesy. Poté
jsme autobusem jeli zpìt do Brightonu
a vystoupili jsme pøímo u Sealife
centre. Když jsme vstoupili, vyfotili
nás na památku a poté jsme dostali
rozchod po moøském svìtì. Je to
kousek pod zemí a je to jedno velké
akvárium. Byl tam tunel, ve kterém mìl
procházející èlovìk ryby i nad hlavou.
Potkali jsme spoustu moøských
živoèichù, jako jsou želvy, ryby,
žraloci, ještìøi. Bylo to velmi zajímavé
a pouèné zároveò. Seznámili jsme se
s tajemnými rybami a jejich životem.
Jakmile jsme odešli z centra, mìli jsme
na chvíli rozchod. Kolem druhé hodiny
jsme se vydali ke škole. Já osobnì jsem
si výlet i návštìvu centra velice užila.
Simona Maisnerová
Ve støedu ráno jsme se jeli podívat
do mìsta Lewes. Lewes je hlavním
mìstem anglického hrabství Sussex.
Blízko tohoto mìsta se také odehrávala
bitva u Lewes. Cestou do Lewes Castle
jsme navštívili typické anglické

zahrady a mìsto jako takové. Podívali
jsme se do nedalekého muzea. Byly zde
kosterní pozùstatky, starovìké lovící
nástroje, dochované šperky a mnoho
dalších zajímavostí. Netrvalo dlouho
a došli jsme k samotnému Lewes
Castle. Mnì se nejvíce líbil výhled
do širokého okolí, odkud mám asi
nejvíce fotek z celého dne. Pobyt
v Anglii se mi velice líbil a doufám,
že budu mít ještì možnost se tam znovu
podívat.
Míša Hylmarová
Ve ètvrtek ráno jsme se vydali
ukonèit náš pobyt v Anglii tím, že jsme
jeli do Londýna. Nejprve jsme se šli
podívat k astronomické vìži na nultý
poledník, poté jsme procházeli alejí
listnatých stromù smìrem k øece Temži
a tam jsme nastoupili na loï, která nás
odvezla k Toweru. V Toweru jsme se
byli podívat na korunovaèní klenoty,
umìlá zvíøata a na rùzné vìže, z nichž
jsme mohli pozorovat okolí. V Toweru
jsme se nalodili zpìt na loï a navštívili
jsme centrum Londýna. Pozorovali
jsme Big Ben a nastoupili na známé
Londýnské oko. Odsud byl nádherný
výhled do širého okolí, tudíž jsme
poøídili spoustu krásných a unikátních
fotek. Když skonèila jízda Londýnského oka, tak jsme jen poèkali na loï
a nastoupili do autobusu, který nás
dovezl až na trajekt. Pobyt v Anglii se
nám velice líbil a doufáme, že ještì
nìkdy budeme mít pøíležitost se do
Anglie vrátit.
Nikola Hofmanová

Na základì úspìšné èásti v grantu
„Popularizace technického vzdìlávání
na ZŠ“ vypsaného spoleèností Škoda
auto a za pøispìní zøizovatele Obce
Lánov získala škola sadu žákovských
souprav Elektøina 1, které slouží pøi
výuce fyziky. Na zaèátku letošního
školního roku jsme ze stejného zdroje
získali žákovské soupravy Elektromagnetizmus a Elektrostatika, které
výraznì rozšiøují možnosti využití
pùvodní, základní soupravy. Výuka té
èásti fyziky, která se zabývá elektøinou,
tak mùže být pro žáky podstatnì
atraktivnìjší.
Aleš Vejnar
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Chválím žáèky školy, kteøí se
v hojném poètu pøihlásili do
sportovních kroužkù. Na kroužek
atletiky chodí 25 dìtí hlavnì z prvního
stupnì. Využíváme pøevážnì prostory
haly, na kroužku rozvíjíme sportovní
dovednosti, které jsou základem pro
všechny sporty.
Škoda, že nám v Lánovì chybí
atletické sportovištì, skákat do dálky
nemùžeme, protože nemáme doskoèištì, bìhat na asfaltové silnici, kde
jezdí auta, nebo sprintovat na nerovné
louce je zcela nevhodné.
Na kroužek sportovních her se
zamìøením na volejbal se pøihlásilo 30
dìtí, tentokrát i z druhého stupnì.
Zájem je natolik velký, že jsme hráèe
museli rozdìlit do dvou skupin.
S trénováním pomáhají paní uèitelka
Jakubcová a hráèky oddílu volejbalu
tìlovýchovné jednoty, které už nìkolik
let úspìšnì hrají krajskou soutìž.
Zájem o volejbal nás moc tìší. Je to
technicky nároèná hra, zájemcùm
proto nabízíme ještì ranní trénink.
Scházíme se pravidelnì v úterý v 7,00
v hale ZŠ Lánov.
Jaroslava Krulišová

Dne 19. listopadu jsme s žáky 8.
a 9. tøídy navštívili trutnovské UFFO,
abychom mohli odlétnout do divadelních fantazií. Pøipravena pro nás
byla oneman show Bliss v podání
skvìlého Vojty Švejdy, který nás
nenechal po celou hodinu trvání
pøedstavení na pochybách, že je
výborný herec, mim i improvizátor.
Nepotøeboval k tomu skoro žádné
rekvizity a pøece vytvoøil zcela
dokonalou imaginaci bytu, ulice,
zbabìlství, neštìstí, nesmìlosti, radosti
i snìní. Pøíbìh o osudu jediného
èlovìka v nás vyvolal mnoho otázek,
nejvíce nás ale pøekvapil závìr hry,
který byl, jako když vypnete film pøed
samotným koncem. Podle mého
názoru je tak uèinìno zámìrnì, aby si
mohl každý divák hru dokonèit sám
podle svých pøedstav. Myslím,
že máme o èem pøemýšlet. Pøedstavení
se nám líbilo a tìšíme se na další.
Samozøejmì musím pochválit naše
žáky, kteøí se opìt promìnili v krásné
pány a úžasnì odìné dámy, jsem ráda,
že i vy rodièe vždy podpoøíte tuto
mou myšlenku vhodného obleèen
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do divadla, i když se nejedná o veèerní
pøedstavení.
Nina Javorová

Dne 7. 12. žáci páté tøídy a druhého
stupnì v doprovodu svých tøídních
uèitelù navštívili Kulturní dùm
Støelnice, kde na nì èekala úžasná
podívaná. Na hodinu a pùl jsme se
v rámci programu Planeta Zemì 3000,
který je unikátní, populárnì nauèný,
multipøedmìtovì zamìøený vzdìlávací
projekt s pøírodovìdnì-historickozemìpisným pøesahem, pøenesli
do vzdálené Afriky. Probíhá ojedinìlou
formou - nejmodernìjší multimediální
projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických
zvukù, hudby a naživo komentovaným
výkladem, a tak jsme mìli možnost
pøeletìt pøes moøe do vzdálené
východní Afriky, zejména do Etiopie
a Keni.
Seznámili jsme se s životem lidí
i zvíøat, s ojedinìlou pøírodou, která
nabízí opravdické skvosty, ale i s problémy, které Afriku sužují, jako je
nedostatek vody, vysoká chudoba,
úmrtnost v nízkém vìku a dalšími. Dìti
velmi zaujal etiopský koèovný kmen
Mursi (Mursiové), který patøí k nejnebezpeènìjším a nejagresivnìjším
kmenùm. Ženy tohoto kmene
si zdobí své rty hlinìnými èi døevìnými
talíøky (no, jiný kraj, jiný mrav).
Již nyní se tìšíme na další
promítání v novém školním roce, která
by nás mìla pøenést do vzdálených
Filipín. Myslím, že program se žákùm
líbil, i vzhledem k jejich vzornému
chování bìhem promítání.
Nina Javorová

Pøijel k nám bubeník z kapely
VACANCY. Jmenuje se Lukáš
Absolon. Døíve hrál v kapelách
Floating in darkness, ale ta se bohužel
rozpadla. A nyní pùsobí v kapele Until
sunlight a dále v kapele Let' s do it easy
project. Na pøednášce nám øekl nìco
o bicích. Dozvìdìli jsme se, že celá bicí
souprava stojí nìco málo okolo 80 000
Kè. Také jsme si zazpívali písnièku
Toulavá od zpìváka Sebastiana.
Pøedstavil nám, jak se jmenují
jednotlivé kusy bicích a také nám øekl
nìco málo o svìtových i èeských
bubenících. My jsme mìli za úkol øíkat
nìkteré bubeníky. Napøíklad Lukáš

Mizera øekl Marpa. Lukáš nám øekl,
že ho nemá rád a že mu není
sympatický. Moje hodnocení
pøednášky je, že se mi to líbilo,
ale mohlo to být delší.
Klára Kováøová

V pátek 9. 10. 2015 se žáci ètvrtých
tøíd podívali do Dvora Králové nad
Labem.
Zde v Domì dìtí a mládeže
Jednièka probìhla výuka a opakování
základních dopravních znaèek
a pravidel. Žáci si své znalosti ovìøili
pomocí zkušebního testu pravidel
silnièního provozu. Poté na dopravním
høišti vyzkoušeli praktickou jízdu
na zapùjèených kolech, nejdøív
naneèisto a potom i s trestnými body.
Mnozí si uvìdomili, že jezdit na kole
podle pravidel není úplnì jednoduché.
Výlet se zdaøil a i pøes chladnìjší
poèasí se všem líbil.
Eva Hájková

V mìsíci øíjnu jsme se v rámci
našeho celoroèního projektu zamìøili
na literaturu pro dìti, což znamená
na knížky, ve kterých jsou právì dìti
hlavními hrdiny. Která knížka nebo
který pøíbìh se vybaví z dìtství právì
vám, rodièùm? Jaká byla ta vaše?
Na jakou knihu vzpomínáte ještì dnes?
Èetli jste si ji sami nebo vám ji èetli
rodièe? Máte ji ve své knihovnì ještì
dnes a prožíváte osudy svých
milovaných hrdinù se svými dìtmi?
Ano, to je to nejlepší. Prostøednictvím
svých vlastních dìtí se právì my rodièe
mùžeme vracet do nám již tak vzdálené
krajiny našeho dìtství a pøíbìhù i her,
které jsme jako malí milovali.
A co jsme prožili v øíjnu my?
Na køídlech úžasných pøíbìhù zejména
švédské autorky Astrid Lindgrenové
jsme se vznášeli velmi vysoko. Žáci
deváté tøídy skvìle pøedèítali svým
mladším spolužákùm z prvního stupnì
právì z pøíbìhù Astrid Lindgrenové –
Dìti z Bullerbynu, Karkulín ze støechy
èi Madlenka. Menší žáci na základì
slyšeného namalovali k pøíbìhùm
vlastní ilustrace, které mùžete
obdivovat na nástìnkách naší školy.
Všem se pøedèítání velmi líbilo.
Myslím, že v nìm budeme pokraèovat
i nadále. Tímto také musím podìkovat
šikovným deváákùm, kteøí se svého
úkolu zhostili opravdu skvìle.
Nina Javorová

V naší škole opìt jako v každém
školním roce zaèal pracovat žákovský
parlament. Hned na zaèátku školního
roku si žáci ve svých tøídách zvolili své
dva zástupce do parlamentu, který
pracuje jako prostøedník mezi dìtmi
a uèiteli a vedením školy. Parlament
vede paní uèitelka Eva Køivohlávková,
která pravidelnì svolává schùzky
a pracuje se zvolenými dìtmi.
Zástupci parlamentu jsou pro
školní rok 2015 – 2016 zvoleni: 3. tøída
– Matìj Schejbal, Martin Vosáhlo, 4. A
– S t e l l a Vo n d r á š k o v á , A d a m
Vondrášek, 4. B – Ondøej Èížek, Tomáš
Mašek, 5. tøída – Anna Havlíèková,
Kristýna Tomíèková, 6. tøída – Eliška
Koulová, Marian Jedlièka, 7. tøída –
Šimon Korda, Eliška Shonová, 8. tøída
– Michaela Hylmarová, Simona
Maisnerová, 9. tøída – Vojtìch
Èermák.
22. 9. Probìhlo podepisování
smluv mezi zvolenými zástupci a paní
øeditelkou a první schùzka se konala
21. 10., kdy byl naplánován Úèesový
den a probrána další témata, o kterých
vás budeme informovat.
Eva Køivohlávková, Nina Javorová

Zápis ze školské rady dne 24. 11.
2015. Pøítomni: Karel Capoušek,
Miroslav Hofman, Nina Javorová,
Radka Koniková, Jaroslava Krulišová,
Milan Kuøík, Petra Mašková, Jitka
Svatá, Pavel Šimùnek, Jiøí Vališka.
Program:
1) Seznámení s jednacím øádem Všichni èlenové se seznámili s
jednacím øádem a jednohlasnì ho
schválili.
2) Volba pøedsedy a místopøedsedy
školské rady - návrh kandidátù:
pøedseda: Ing. Pavel Šimùnek,
místopøedseda: paní Mašková Petra
- kandidáti byli jednohlasnì zvoleni
3) Informace o škole
- poèet žákù 218 + dva žáci v zahranièí
- MŠ – pozvání logopeda – špatná
mluva dìtí v pøedškolním vìku (nutná
spolupráce rodièù)
- akce školy:
17. 12. – Vánoèní jarmark
19. 1. – Semináø pro rodièe – prevence
– Semiramis
26.1. – Zápis do 1. tøídy, Den
otevøených dveøí, otevøení nových
prostor školy
- Projekty: Výzva 56 – (zahranièní

studium pro žáky a uèitele, stínování,
ètenáøské dílny)
- Primární prevence
- Mimoškolní zájmová èinnost (Vv)
- Škoda auto, a. s. – vybavení pro
fyziku
- školní projekt – Na køídlech knížky
(kontakty na veškeré aktivity
vztahující se k výrobì, pøípravì
knížek)
- pilotní projekt MŠMT – Hodina
pohybu navíc (1. – 3. tøída)
4) Pøíprava nových webových
stránek
5) Rùzné – pomoc rodièù pøi
organizaci školních akcí, pøi
vyhledávání sponzorù, návrhy další
spolupráce – zapojení rodièù do života
školy ve vìtší míøe
6) Pøíští setkání – jaro 2016
Zapsala Mgr. Radka Koniková
(øeditelka školy)

Ke konci listopadu mìli vybraní
žáci 8. a 9. tøídy možnost strávit týden
v hlavní metropoli Nìmecka. Cílem
projektu financovaném Evropskou
unií bylo zdokonalení jazykových
schopností, poznání reálií a v neposlední øadì motivace k dalšímu studiu.
Žáci absolvovali 9 hodin výuky
v tamìjší jazykové škole, navštívili
nejvýznamnìjší památky: Braniborskou bránu, Potsdamerplatz a Alexanderplatz, z povìstné televizní vìže
shlédli mìsto z ptaèí perspektivy,
vyfotili si sídlo nìmeckého prezidenta, budovu Øíšského snìmu
i Vítìzný sloup, Památník holocaustu
a samozøejmì také Berlínskou zeï.
Pondìlí bylo vìnováno návštìvì
v Evropì nejvìtšího krytého moøe –
areálu Tropical Islands, jednalo se
o pøíjemné zpestøení sychravých
dní. Ètvrtek jsme zasvìtili poznání
m ì s t s k é h r o m a d n é d o p r a v y.
Vyzkoušeli jsme všechno možné –
S-Bahn, U-Bahn, autobus i vlak.
Každý den si úèastníci zájezdu,
tj. Tomáš Javor, Dominik Máslo, Anna
Marie Wagnerová, Daniel Jotanoviè,
Daniel Tuže, Lukáš Èivrný, Martin
Svatý, Vojtìch Èermák, Alena
Gaborová a Klára Kováøová mìli
zapisovat nová slovíèka a sami se
snažit „získat kontakty“, tz. co nejvíce
využívat situace ke konverzaci, napø.
v obchodì. Úkoly plnili svìdomitì
a snad i trochu se zájmem a radostí.
Cestou zpìt jsme si prohlédli ještì
Drážïany, nejen historické centrum,
ale také zaèínající adventní trhy.

Vše jsme zvládli, Annì se splnilo
pøání jízdy v patrovém autobuse, pro
pány se bude zøejmì jedna z nejsilnìjších vzpomínek skrývat pod heslem
Kebab.

Naši žáci u berlínské zdi.

Závìrem bych chtìla všem
zúèastnìným podìkovat za vstøícný
pøístup, vzorné chování a snahu nejen
pøi plnìní úkolù. Máme fajn žáky :-)
Eva Køivohlávková

V prosinci se to kouzly, zázraky
a kouzelnými bytostmi jen hemžilo.
Mezi významné prùvodce kouzelným
adventem patøí kromì sv. Barborky
a sv. Lucie také Mikuláš, èert a andìl.
Proto si dìti v MŠ vyrábìly andílky,
èertíky a už se nemohly doèkat
Mikulášské nadílky. Sice nìjaká ta
slzièka ukápla, ale po rozdání dáreèkù
a spoleèném taneèku s Mikulášem,
andìlem a èertem se strach z dìtských
oèí vytratil.

Nadílka od Barborky.

Po návštìvì Mikuláše se už všichni
tìšili na Ježíška. To èekání jsme si
zpøíjemnili rozsvícením adventních
vìncù, poslechem vánoèních koled,
spoleèným zdobením stromeèkù,
peèením perníèkù, cukroví a hlavnì
pøípravou na vánoèní besídky pro
rodièe. Velké dìti “Berušky“ potìšily
vánoèním vystoupením nejen rodièe,
ale i èleny Klubu dùchodcù Lánov. Dìti
z MŠ Horní Lánov a z budovy B nejen
pøedvedly vánoèní vystoupení, ale
spoleènì s rodièi vyrábìly pøekvapení,
které si odnesly domù.

13

A potom pøišlo to kouzelné
zazvonìní. Dìti navštívil Ježíšek
a pøinesl jim zajímavé hraèky. To bylo
radosti. Konec Vánoc jsme si
pøipomnìli tradicí Tøí králù.
Závìrem bychom chtìli touto
cestou podìkovat všem rodièùm
a pøíznivcùm MŠ, kteøí nám poskytli
sponzorské dary. Urèitì je s dìtmi co
nejlépe využijeme.
Kolektiv mateøských škol
v Lánovì pøeje Všem obèanùm hodnì
zdraví a úspìšné vykroèení do nového
roku 2016.

Malé ohlédnutí - Základní škola
Prostøední Lánov
Konec kalendáøního roku 2015 je
pro školu témìø polovina školního roku
2015/2016. I pøes to jsme toho hodnì
zvládli. Pøivítali jsme 24 nových
prvòáèkù a pìt nových žákù, novou
paní uèitelku angliètiny (Mgr.
Rudišovou), zabìhli jsme krásné nové
šatny a èekáme na dokonèení pøístavby
školy.
Od záøí se rozbìhla øada vzdìlávacích projektù. Ve škole se žáci vznáší
v rámci projektu Na køídlech knížky
a prostøednictvím projektových dnù se
seznamují s tematickými okruhy
vztahující se ke knihám. Volnì
využíváme možnosti z projektu MŠMT
– Výzva 56. V rámci šablon Výzvy 56
se žáci podívali do Anglie a Nìmecka,
kde se zdokonalovali ve výuce cizího
jazyka a mohli nahlédnout do života
v cizí zemi. Uèitelé angliètiny
a nìmèiny vybrušovali svou jazykovou
zásobu pøi výuce v zahranièí. Sedm
uèitelù mìlo možnost stínovat výuku
na Slovensku. Byla to obrovská
zkušenost. Mìli možnost pohovoøit se
zahranièními kolegy, porovnávat
a motivovat se pro další práci. Tento
projekt umožnil naší škole zakoupit
nové knihy a vybavení do školní
knihovny. Už se tìšíme na knihovnu,
která bude v nových prostorách školy,
a na relaxaèní koutky pro žáky.
Díky firmì ŠKODA AUTO, a. s.
a grantu pro projekt „Popularizace
technického vzdìlávání na základních
školách“ jsme dovybavili pøírodovìdnou uèebnu novými stavebnicemi
pro magnetismus a elektromagnetismus, které dìlají výuku daleko
zajímavìjší.
Mohla bych pokraèovat ve výètu
dalších aktivit (Primární prevence,
Mimoškolní vzdìlávání …), do kterých
14

jsme se zapojili, ale radìji podìkuji
všem uèitelùm, organizátorùm tìchto
aktivit, a hlavnì zøizovateli, bez
kterého bychom o tyto granty nemohli
žádat. Jsou velkým pøínosem pro naše
žáky, uèitele a kvalitu vzdìlávání
ve škole.
V prosinci jsme spustili nový
školní web (www.zslanov.cz), který
pro nás kvalitnì pøipravila firma
APREAL. Pøipojte se, podívejte
a budeme velmi rádi, když stránky naší
školy budete èasto navštìvovat
a využívat.
A je závìr roku nebo tøeba
jen polovina, dìkuji všem uèitelùm,
rodièùm, partnerùm i žákùm
za bájeènou spolupráci, za pomoc
a výbornì odvádìnou práci.
Pøeji nám všem v novém roce
hodnì zdraví, štìstí, lásky a trpìlivosti.
Radka Koniková, øeditelka ZŠ

Po roce se u nás ve škole opìt konal
vánoèní jarmark, který byl velice
úspìšný. Dìkujeme touto cestou všem
žákùm, rodièùm, uèitelùm, kteøí se
zúèastnili, a už jako výrobci, nebo
jako kupující. Opravdu si Vaší pomoci
moc vážíme. Výtìžek z jarmarku bude
použit na relaxaèní koutky pro žáky,
na zakoupení pomùcek pro rozvoj
jemné a hrubé motoriky a na artikulaèní
zrcadla.
Anna Køelinová

Podzim byl zahájen zájezdem
do Èastolovic, kde se konala výstava
„Zahrada Východních Èech“ s výpìstky ovoce, zeleniny a kvìtin. Doplòkem
byla prohlídka zámku.
Další akcí byla návštìva „Krakonošova divadelního podzimu“
ve Vysokém nad Jizerou. Probìhla
ve dvou termínech: 10. 10. první
pøedstavení hudební komedie z trampského prostøedí „Zloèin v Posázavském
Pacifiku“, za týden druhá èást èlenù
navštívila hru „Pepino“ – obì
pøedstavení pøinesla výbornou zábavu.
O zahájení se vždy postaral Krakonoš.
21. 10. vyrazili naši èlenové
do Polska do tržnice Kudowa Zdrój
za nákupy hlavnì „dušièkového“
zboží.
5. 11. v Úpici probìhlo divadelní
pøedstavení „Kuchaøka a generál“. Byla
to úsmìvná komedie o ženì, která
vìdìla, co chce, a o muži, kterému ujel
vlak.
10. 11. se jako každoroènì konalo
Setkání seniorù v Horním Lánovì –
tradiènì velmi oblíbené, doplnìno jako
vždy kulturním vystoupením mladých
hasièù, hudbou Ètyølístek z Arnultovic
a výbornou obsluhou a kuchyní
hornolánovských hasièù.
Následoval Adventní koncert
v Úpici dne 25. 11. v podání zpìvaèky
Kamily Nývltové a Mariána Vojtka,
kteøí pøednesli sólovì i jako dueta písnì
z muzikálù i vánoèní písnì doplnìné
dìtmi z Batòovic.
Letos, už 2. 12. se sešli èlenové
výboru se zástupci OÚ, pøišly
i zástupkynì KD Lánov a pøejeli i hosté
z Èerného Dolu, aby zhodnotili
celoroèní èinnost. Schùzi obohatili
svým vystoupením dìti z MŠ pásmem
veršù, písní i taneèky. Zaznìly i známé

Klub dùchodcù v Betlému Hlinsko - historická stavení uprostøed mìsta.

melodie „Horské dvojky“, které
vyzvaly ke zpìvu i tanci.
Dne 6. 12. odjeli naši èlenové
na Vánoèní koncert do Náchoda, kde
vystoupily dvì hudebnice (kytara
a basa) se zpìvaèkou Janou Rychterovou. Naše zástupkynì také navštívily
výroèní setkání KD v Èerném Dole
Posledním byl zájezd 9. 12. do
skanzenu Veselý kopec – s vánoèní
tématikou – výzdoba, zvyky. Doplòkem pak byla návštìva Hlinska
s prohlídkou skanzenu „Mìstská èást –
Betlém“.
V tomto období šlo o velmi bohatý
program nároèný na organizaci – obèas
narušený nemocností. Díky všem, kteøí
s velkou péèí a obìtavostí vše
pøipravili, ale i úèastníkùm, kteøí svou
ukáznìností pøispìli k zdárnému
prùbìhu.
Dìkujeme celému výboru v èele
s paní Margitou Capouškovou a Vìrou
Hejdukovou a pøejeme všem do období
Vánoc hodnì spokojenosti a radostí pøi
dalších akcích v novém roce 2016.
Rovnìž pøejeme všem organizacím i spolkùm hodnì úspìchù
v jejich èinnosti a všem spoluobèanùm
vše dobré, hlavnì zdraví.
Za KD Jana Lacinová

Jak jsme prožili rok 2015?
Na naše pravidelné schùzky
pøišlo 23 – 28 èlenù klubu tak, jak to
každému z nás vycházelo. V souèasné
dobì máme 53 èlenù. Debatovalo se
o dìní v klubu, co koho tíží èi bolí,
trošku bylo humoru a do toho všeho
malièko o tom, co se dìje v obci,
v Èesku i ve svìtì.
Navštívili jsme dìti ve školkách
ke Dni matek a MDD. Dìkujeme
za jejich pozvání do školek a též
za pìkné vystoupení v hotelu TEDEC
ke Dni matek. Dìti nám pøedaly krásná
srdíèka. Pøejeme i uèitelkám, a se ji m
v jejich práci daøí.
V roce 2015 jsme mìli nìkolik
výletù: v dubnu Mladá Boleslav

Gratulace a kytièka nejstarším èlenkám
klubu dùchodcù – paní Pilaøové a paní Jankù.

(muzeum) a Praha ND (exkurze),
v kvìtnu hospital Kuks a pevnost
Jaromìø (vojenské muzeum a muzeum
W. Matušky), v èervnu akvárium
v Hradci Králové a zámek Hrádek
u Nechanic, v srpnu Velké Losiny
(papírna a zámek), v záøí hvìzdárna
v Hradci Králové a muzeum E. Holuba
v Holicích.
Na zaèátku prosince jsme mìli
pøíjemné posezení v klubu. Mikuláš
nám dárky rozdával, andìl mluvil
do duše a èert tropil neplechu.
Ukonèení roku bylo v hotelu TEDEC
s obìdem a hudbou. Pøišel mezi nás
i starosta Ing. Jiøí Vancl. Dìkujeme mu
za jeho návštìvu. Mìli jsme zde
k nahlédnutí fotky z dìní v klubu
a z našich výletù. Vánoèní dáreèek nám
pøedaly dvì èlenky klubu (malièko
pøevléknuté do rùzných kostýmù).
Pøejeme všem obèanùm v roce
2016 hodnì zdraví a spìchù.
Dovoluji si i pár osobních slov.
Všem èlenùm klubu dìkuji za spolupráci pøi vedení klubu a zaøizování
výletù. Dìkuji za milý dárek.
Za Klub dùchodcù napsala
Vìra Volmutová

21. 10. 2016, Dolní Lánov
Ochutnávka vín ze Žerotína, veèerní
zábava s živou hudbou „VzH“
Zájezd na muzikál do Prahy
listopad 2016
Jose Carreras v Pardubicích
ve spolupráci s klubem dùchodcù
10. prosinec 2016
Za OB Nadìžda Bezstarosti

Stolním tenistùm skonèila podzimní èást regionálního pøeboru. Prùbìh se
dá popsat asi takto. Nìkolikrát jsme
výkonem pøekvapili soupeøe, nìkdy
jsme ani sami neèekali výhru,
natož pomìrnì vysokou. Vzhledem
k zdravotním potížím více hráèù bylo
nesnadné vùbec sestavit družstva, natož
pomýšlet na výhru. Díky snaze všech
hráèù vyrovnat se s nepøíznivou situací
se družstvo Lánov „A“ umístilo
v soutìži regionálního pøeboru na 2.
místì a družstvo Lánov „B“ v RP 3, kde
se úèastní 12 družstev, na 4. místì.
Kdybychom takto skonèili i po druhé
polovinì, tak to bereme všemi deseti.
Rozhodnì se budeme snažit hrát dobrý
stolní tenis, na který zveme fanoušky
Vážení úèastníci zájezdù, všechny do haly ZŠ Lánov, a cílem bude udržet
Vás zdravím jménem OB Lánovy, souèasné umístìní družstev v tabulce.
dìkuji za pøízeò v roce 2015 a zároveò
V Lánovì 4. 1. 2016, za stolní tenis
Vám pøeji v roce 2016 hodnì pìkných
Miroslav Hlava
kulturních a spoleèenských zážitkù.
Pøedkládám program na letošní
rok, zároveò zvu obèany k vlastní
tvorbì kulturních zážitkù. Vyberte si
dle vlastního vkusu pøedstavení
v Trutnovì, Jilemnici nebo ve Vrchlabí
Pátek 11. 12. 2015 byl pro všechny
a napište mi do mailu, co, kde a kolik „dobráky“, tedy pro všechny èleny
lístkù, já vám je koupím a zaplatíte OB Sboru dobrovolných hasièù v Horním
jen 50 %. Budete mít vstupenky s dotací Lánovì, opravdovým svátkem nebo
od obce a s vlastní dopravou.
možná Ježíškem v pøedstihu. Obdrželi
Pište na mail: n.bezstarosti@seznam.cz totiž hned dva úžasné dárky –
Stále platí, že informace získáte v letošním roce byl zrekonstruován
z kabelové TV, z vývìsek a v IC.
objekt sociálního zázemí pro hasièe,
souèasnì s tím byla odìna do nového
- Tradièní karneval pro dìti
hávu garáž pro hasièská vozidla
19. 3. 2016, Dolní Lánov
a
do této garáže vjela v tento den
Zábava pro malé, soutìže, hry, tanec,
fungl
nová cisternová automobilová
obèerstvení
støíkaèka.
- Zájezd do Prahy
Pro veøejnost byl naplánován den
Divadlo, èinohra a procházka jarní
otevøených
dveøí, aby si to mohli užít
Prahou - 14. 5. 2016
i všichni sousedé z Lánovù.
- Tajný výlet pro rodièe s dìtmi
Slavnostní akce se zúèastnil
25. 6. 2016
velitel stanice HZS z Vrchlabí npor.
Divadelní pøedstavení pro dìti - Bc. Vratislav Lánský. Zároveò dorazili
vítejte v novém školním roce
pozvaní hosté z Polska na základì
7. 9. 2016, Dolní Lánov, Kulturní dùm
akce „Spolupráce a výmìna zkušeností
Tradièní vinobraní – víno s folklorem mezi hasièi v obcích Lánov, Szklarska
Porêba a Karpacz.
ze Strážnice
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Bylo na co se dívat, garáž svítila
èistotou, stará hasièská Avia taktéž,
jakoby se tìšila na pøíjezd své
nové kolegynì støíkaèky. A což
teprve objekt pro nutné zázemí
ke kvalitní práci hasièù. Krásná
zasedací místnost, vybavená stylovým
nábytkem z masivu, k tomu kuchyòský
kout pro pøípravu malého obèerstvení.
Ve vitrínì byla vystavena chlouba
hasièù – 2 øady pohárù jako odmìna
za úspìšnou èinnost. Vše krásné
a pøipravené sloužit dobré vìci.
Starosta obce Ing. Jiøí Vancl
pøednesl úvodní projev, který pro

Slavnostní pøestøižení pásky.

polské hosty pøekládala tlumoènice.
Nutno dodat, že zde èile funguje
pøíhranièní styk, zejména pøi výletech
za turistickými lákadly na obou
stranách hranice, ale také pøi
nakupování, a z toho dùvodu vìtšina
pøítomných docela dobøe rozumìla
i bez pøekladu.
Slavnostní akt byl korunován
pøestøižením èervené pásky a nová
cisterna byla pokøtìna šampaòským.
Závìrem byli všichni pøítomní
pozváni do zasedací místnosti na malé
obèerstvení.
Pøeji jednotce Sboru dobrovolných hasièù v Horním Lánovì,
které velí Jaroslav Šedivý, hodnì
úspìchù na soutìžích a co nejmíò
ostrých a nebezpeèných výjezdù.
Lída Kuèerová

Toronto Mohawk
Toto jméno si do názvu dala
klukovská parta, která tu vznikla
v 60. letech. Podle Jirky Malínského
(viz pøedchozí Zpravodaj) mìli chajdu
v úvozu vpravo od Kanèí stezky,
velký déš je spláchl a dlouho
nevydrželi. Bylo to tak ale doopravdy?
Na otázky odpovídá Stanislav
Závodník st.
16

Kdy vaše parta vznikla?
V šedesátém šestém.
Kdo ji založil, kdo byl èlenem?
Sešli se Èivrný, Hylmar, Doubek
ve Døevìnce v Dolním Lánovì a u piva
se rozhodli, že si založí trampskou
osadu (pamì pana Závodníka
samozøejmì neobsahuje vše, v kronice
party, kterou vlastní pan Bohumír
Hylmar, se píše, že šerifem byl zvolen
A. Hatti, maršálem Jiøí Doubek
a Luboš Mal a kronikáøem osady Mirek
Èivrný). Bylo jim šestnáct. Mnì bylo
17, já jsem se k nim potom bìhem
nìkolika mìsícù pøidal. S Bohoušem
Hylmarem jsme totiž spolu byli
na pracovištích. Jezdil sem mùj
spolužák Alexandr Hatti. Bydleli, jak je
školní jídelna. Potom, když jsme vyšli
ze školy, se Hattiovi odstìhovali
do Maršova. Jsem tam s nimi (v úvozu)
stavìl tu chalupu.
Kde jste se scházeli?
Když se jde od ozdravovny dál, pøes
potùèek, tak potom vpravo byl takový
rýgol, úvoz, a tam jsme mìli tu chalupu
postavenou.
Co jste v partì dìlali?
Chodili jsme tam každý den po práci
a o víkendech. Poøídili jsme si takový
ty klobouky. Já jsem mìl po tátovi
èerný klobouk, tak mì k tomu máma
pøišila takovou tu kovbojskou šòùrku.
Každý jsme mìli nìjakou tu vestu,
kalhoty a kozaèky - to bylo tenkrát
v módì (smích), tak jsme chodili v tìch
kozaèkách. No samozøejmì každý
musel mít nùž na opasku. Ještì ho
do dneška mám, takovej nožejk
(smích). Teï nad tím kroutím hlavou
(smích), tenkrát nic jiného nebylo.
Poøádali jsme rùzné výlety. Než
jsme šli na vojnu - já jsem šel jako
první, 1. øíjna 1967 - jsme byli asi
tøikrát na trampském výletì ve
Zdobnici v Orlických horách. Tam byla
taky nìjaká osada. Než jsem šel na tu
vojnu, tak Doubek øíkal: „No a to je
konec s osadou, to už se sem nikdy
nevrátíš.“ Jak èlovìk odejde na vojnu,
tak ztratí o to zájem, ta vojna to prostì
rozhází. Dostal jsem od nich ještì pøání
k Vánocùm, a když jsem se vrátil, tak
už jsem se tam nedostal, už jsem mìl
holku a jiný zájmy. Za rok, za dva,
co jsem se vrátil v øíjnu 1969, tak se to
prostì likvidovalo. Odnesla to voda –
ten úvoz je vlastnì takový suchý potok,
když naprší, tak to tamtudy steèe.
Tenkrát napršelo hodnì vody, tak to
smetlo. Tenkrát se i øíkalo, že myslivci
byli proti tomu, ale z toho dùvodu se to
nelikvidovalo, bylo to tou vodou.
Než jsme to tam postavili, tak Doubek

s Hylmarem lítali po národním výboru
kvùli povolení, abychom si to tam
mohli postavit; i od myslivcù povolení.
Nesmíte dìlat rámus, nesmíte plašit
zvìø. No a udržte se kolikrát, že jo
(smích)! My jsme tam vegetili v létì
i v zimì. Nevím, kdo dával povolení,
abychom si brali suché kmeny a vìtve;
co leželo na zemi, to jsme si natahali
a topili si. To bylo z prken zbité
a olištované, aby do toho nefoukalo.
Bylo tam udìlané takové letištì, ètyøi
jsme se tam vyspali, a byl tam stùl,
nìkdo tam dotáhl krásné køeslo
vyhozené, židle a mìli jsme kamna.
To jsme mìli oplechované, aby nám
to od toho nechytlo, myslím, že tam
kluci mìli i hasièe. Støecha byla
zároveò s úvozem, za chajdou jsme
mìli narovnané døevo pod pøístøeškem.
Zalezli jsme, topili, vaøili, èervené víno
hlavnì a plánovali jsme, co budeme
dìlat. Ten strom, chudák, nad tím
trùnem, ten si tedy užil, tam byly vìènì
sekyrky zasekaný, furt se trénovalo
házení (smích). V šedesátým sedmým
jsme byli pozvaní nahoru do lomu
na zahajovací potlach. Oni tam tenkrát
snad nefungovali pøes zimu, nevím,
nepamatuji si pøesnì; my jo, protože
jsme to mìli blízko od té ozdravovny,

Domovenka Toronto Mohawk.

jsme si tam vyšlapali, když nás bylo
pìt, cestièku. Kdežto oni to mìli daleko
horší. Uèili jsme se manipulovat
s nožem, se sekerkou, dokonce jsme se
uèili vaøit alkoholické nápoje (smích).
Dokonce jsme si vaøili na kamínkách.
Vìtšinou jsme tam pøespávali pøes
sobotu do nedìle, z pátka už tøeba.
Máma nadávala (smích), že jsme byli
vìènì nahoøe. Tam bylo krásné
prostøedí, to bylo nádherné. Karty jsme
se tam taky uèili hrát. Plánovali jsme
rùzné výlety. Jak jsem se zmínil o té
Zdobnici, to byla prostì romantika,
napodobení Posázavského Pacifiku prostì ty lokálky, jaké byly v šedesátých letech, kdy nesedíte v kupé,
ale u toho zábradlí venku na schodech,
a když vám okolo lítají jiskry od parní
lokomotivy, to byla úžasná atmosféra.
Když jsem odešel na vojnu, jak tam
pøišel Standa Jebavý z toho Estacada

Vìra Jakubcová, Miloslav (Ben) Farský
z Dolního Lánova, Alexandr (Lexa) Hatti,
dole Bohumír Hylmar a Jiøí Prášil.

s partou, zaèali jezdit do Èeského ráje.
Samozøejmì uèili jsme se všichni spát
pod širákem. Moc se to hodilo na vojnì
(smích).
Mìli jste nìjaká pravidla?
Pravidla byla, ale bohužel po tìch
letech si to nepamatuju. Byla to velmi
pøíjemná kamarádská atmosféra, kdy
prostì, jak to je v tìch klukovských
partách, jeden drží za druhého. To bylo
nádherné.
Proè jste si dali jméno Toronto
Mohawk?
Myslím, že pan Doubek v tom má prsty.
Mám takový dojem, nejsem si ale jistý,
že Toronto a Mohawk byly názvy
indiánských kmenù v Kanadì. Toronto
jako mìsto je odvozené od nìjakého
indiánského názvu, nevím, jestli
od kmene nebo od nìjaké oblasti z toho
indiánského náøeèí (podle internetu
název Toronto vznikl z indiánského
jazyka a znamená „Místo, kde rostou
stromy z vody“). Teï si vzpomínám,
že tam šerif používal èelenku z per.
Kdoví, kde to skonèilo (smích). To už je
50 let.
Co jste si mysleli o partì z Bumbálky a
o Rudém blesku?
My jsme jim závidìli - to prostøedí
nahoøe v tom lomu, daleko od lidí, bylo
to otevøené, slunné. My jsme to tam
mìli ve stínu, mezi stromy v úvozu.
Žádná skála tam nebyla, žádná rovina.
Akorát pøed chajdou jsme tam mìli
kousek takového placu na ohništì, kde
jsme mìli ty svoje nástupy. V tìch
skalách to daleko víc odpovídalo tomu
trempskému duchu. Oni nahoøe to mìli
krásnì osvìtlené sluníèkem, bylo to
rozlehlé, ale pøitom uzavøené.
Ale nemìli vodu.
My jsme taky nemìli vodu. Potùèek
dole, ale ten byl tak 200 metrù. Nebo
100 metrù, nebudeme pøehánìt. Od té
doby jsem se tam nebyl podívat. Ale už

jsem tam teï na podzim smìøoval
(smích). To byl hlavní rozdíl. Ale
hlavnì tam mìli ideové, trempské
vedení. Ten Bleha, Kníže, dìlal
skauting, tomu prostì rozumìl, byl
profík, to bylo opravdu, jak to má být.
To my dole jsme to bohužel nemìli.
Proto vìtšina pak pøešla tam, nebo
hodnì, zejména z toho Estacada, a pak
od tìch Vališákù. Tam pokraèovali.
Nevím, jestli to tam žije dodneska,
ale soused Pepík Vydrù øíká, že mají
první a poslední oheò v sezonì, takže to
tam dodržují a scházejí se tam. V létì
tam poøádají trempské potlachy, kde se
jim scházejí krajánci z vnitrozemí,
skauti, ti trempové a ti to tam udržují.
Trampská osada Estacado Standy
Jebavého mìla postavenou chajdu
za Esseltem v tom køoví. Další parta
byla u Vališkù (Rudý blesk) nahoøe nad
Matyášovými, až úplnì na vršku lesa.
A tam byl Standa a Jirka Vališkù, Pepik
Vydrù, kluci Hejdukovi, další si
nepamatuju. Takže tu byly 4 osady –
Roy, Toronto Mohawk, Estacado
a Vališáci. A ty právì potom právì pøešli
hlavnì nahoru do lomu. Pan Vydra tam
chodí dodnes.
Mìli jste nìkdy nìjaké problémy kvùli
èlenství v partì?
Ne, nic takového nepamatuju. Vím,
že nás teda dost sledoval tady jeden
pán, který tedy byl nahoøe, nevím, jestli
mùžu øíct jméno. Dodneška nemám
jasno, proè. Byla to prostì èinnost,
která nebyla podporovaná. Kdyby to
byl pionýr, tak to bylo nìco jiného.
Já jsem v pionýru nikdy nebyl, nikdy
jsem se tam nehlásil a nikdo mì tam
nedostal. Ty zkušenosti z tohohle, jak
jsme mìli tu naši osadu a jak jsme
chodili navštìvovat tu Bumbálku, tak to
se mì všechno hroznì hodilo na vojnì odolný pomìrnì dost, fyzicky. Psychicky to bylo trošku horší. Jsem se zklamal
ve vojnì. My jsme tam nahoru pøišli
málo. Byli jsme tam dvakrát pozvaní
v šedesátém sedmém roce, co já si
pamatuju.
Kdy a proè parta zanikla?
Parta zanikla tím, že voda odnesla
boudu. No a už prostì jsme se oženili,
mìli jsme jiné starosti, jiné zájmy.
A hlavnì roztrhala to vojna. Ty dva
roky, to byl ztracený èas. Vojna udìlá
z kluka chlapa, to je svatá pravda. Rok
by staèil. Ale nesmìla by být taková
šikana, jako byla poslední dobou na té
vojnì. Z tohohle pohledu ta trempská
zkušenost hodnì pomohla.
Na co nejradši vzpomínáte?
Na toho pøátelského ducha, svobodného, kamarádského. Když se èlovìk

ožení, už myslí na rodinu a už to není
kamarádství. Už jsou vztahy rozházené. A když je èlovìk svobodný, tak to
je tak, jak to má být.
Od jara šedesát šest do sedmdesátého
druhého roku – šest let. Víc by k tomu
snad øekl Standa Jebavý, tady bydlí
jeho syn po rodièích.
Dìkuji za rozhovor. Karolina Boková

Milí pozorní ètenáøi, v minulém
èísle jsem se na Vás obrátila o pomoc.
To, co následovalo brzy po vyjití
Zpravodaje, bych oznaèila za informaèní smrš, dosud zde nezažitou.
V neuvìøitelnì krátké dobì, díky panu
Václavu Novotnému, panu starostovi,
paní Waòkové, paní Stránské a paní
Janouškové jsem se dozvìdìla více
o rodinì, životì a poslední cestì
strážmistra Novotného. Byla jsem
pøekvapena, jak propojena je jeho
osoba s lidmi, které vlastnì znám.
Díky tìmto zdrojùm jsem dokumentátorovi Muzea policie ÈR, panu
Švecovi, mohla po mìsíci a pùl
odpovìdìt na jeho dotaz, zda se
schránka s Miloslavovými ostatky
v Lánovì nachází a zda je možno urèit
pøesné místo. Urna skuteènì mimo jiné
v Horním Lánovì uložena byla, ale
nyní spoèívá v rodinném hrobì ve
Vrchlabí. Panu Švecovi jsem také
mohla poskytnout mnoho zajímavých
fotografií, které dosud nemìl.
Odhalení pamìtní desky u hájenky
ve Varínu na Slovensku, kde Miloslav
Novotný padl, byla pøítomna i jeho

Pohøeb strž. Novotného, vypravený z Horního
Lánova – v popøedí rodièe Josef a Marie,
bratr Ladislav a neteø Vìra.

neteø, Vìra Novotná, provdaná
Hrochová, která o nynìjších dušièkách
své sestøenici, Marii Janouškové,
pøivezla album, které strážmistrovým
rodièùm vìnovali jeho kolegové
kamarádi z útvaru Daftova bouda
(Davidovy boudy nad Špindlem).
Je plné zajímavých fotografií s popisky,
jež poutavì dokumentují cestu
pøíslušníkù SNB odsud na Slovensko
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a to až do doby, kdy Miloslav zemøel.
Jeho spolubojovníci jsou zde vyfoceni
napøíklad pøi pochodu, nebo jak
odpoèívají ve stanech, u táboráku,
ve frontì na proviant èi pøi lovu ryb.
Nechybí ani obrázky místa tragédie
a zatèených èi zastøelených Banderovcù. Ti najednou v denním svìtle
zdaleka nevypadají tak démonicky, jak
si je èlovìk podle ústního vyprávìní
v dìtství pøedstavoval.
Na motivy tìchto událostí, podle
knihy Eduarda Fikera, byl v r. 1951
volnì natoèen film "Akce B",
odpovídající dobì svého vzniku.

6. 2. Lánov, Ples SDH Prostøední Lánov
únor Vrchlabí, Divadelní klub Vrchlabí s OB Lánovy - Dotované vstupenky
s vlastní dopravou
6. 2. Dolní Lánov, 13:00 u kostela, Masopust - 3. roèník masopustního veselí,
prùvod masek z Dolního do Prostøedního Lánova, soutìže, hudební doprovod,
scénky, obèerstvení za lidové ceny
13. - 15. 2. start a cíl Dolní Dvùr, Memoriál Dr. Václava Vojtìcha - Ledová Jízda Jubilejní 25. roèník závodu psích spøežení
19. 2. KD Dolní Lánov, Ples Dìtského domova Dolní Lánov
20. 2. Lánov, Myslivecký klubový veèer
únor èi bøezen (podle zimy), vlek Lánov, Karneval na lyžích - maškarní na Špièce

Karolina Boková
MYSLIVECKÝ SPOLEK
LÁNOV poøádá

MYSLIVECKÝ

PLES

který se koná jako klubový veèer

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

20. února 2016

sobota
od 20.00 hodin
vstupné 100,-Kè

ve velkém sále v HORNÍM LÁNOVÌ

DOPRODEJ vstupenek v Infocentru Lánov v pracovní dobì.

12. 3.
19. 3.
20. 3.
24. 3.

Lánov, Hasièský ples SDH Horní Lánov
KD Dolní Lánov, od 14:00 Karneval pro dìti
Lánov, Dìtský karneval v Horním Lánovì
KD Dolní Lánov, II. Velikonoèní šachový dolnolánovský turnaj pro dìti
a mládež, propozice naleznete na: www.sachylanov.sweb.cz

duben Trutnov Centrum UFFO Trutnov s OB Lánovy - Dotované vstupenky s vlastní
dopravou
duben Dolní Dvùr Velikonoèní tvoøení s dìtmi
23. 4. Lánov - sál v Horním Lánovì, Lánovský Kostival XVII. - Rockový koncert
kapely Driák a jejích hostù
30. 4. Dolní Lánov, høištì, Pálení èarodìjnic
30. 4. Lánov, Pálení èarodìjnic
30. 4. Dolní Dvùr, Pálení èarodìjnic
Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou poøádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li
zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce mailem, pøihlaste se mi v infocentru.

NEKUØÁCKÝ PLES INFO p. Josef Kalenský tel.: 603 244 446

Karolína Boková

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

Venkovské
v mezisezónì:

v sezónì:

èervenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Po:

zavøeno

zavøeno

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
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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:

infocentrum
mikroregionu

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

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.

Vážení spoluobèané,
nejdøíve mi dovolte popøát Vám všem hodnì zdraví,
pohody, štìstí a spokojenosti v nastávajícím roce 2016.
Rok 2015 byl prvním rokem v tomto volebním období.
Na zaèátku minulého roku si Zastupitelstvo obce stanovilo
akce a úkoly, které jsou potøeba udìlat v rámci obce k jejímu
dalšímu rozvoji. Tyto akce vycházely z Plánu hlavních akcí
obce Dolní Lánov pro léta 2014 – 2018. Již v prùbìhu roku
2015 jsem Vás prùbìžnì informoval, kam smìøovaly
obecní finanèní prostøedky. Jen v krátkosti bych chtìl
rekapitulovat, co se za minulý rok v obci udìlalo. Vše
vycházelo z finanèních možností obce. Jednalo se o opravy
místních komunikací, údržbu zelenì, údržbu místního
høbitova, vybudováno bylo další zpevnìné víceúèelové
høištì u školy. Pozornost byla vìnována objektu Základní
a mateøské školy, objektu kulturního domu v obci, došlo ke
zlepšení pracovního prostøedí na Obecním úøadì. Probìhla
rekonstrukce obecní prodejny potravin a vybrán byl nový
nájemce, zvýšila se tak kultura prodeje potravin. Podaøilo se
v roce 2015 získat nemalé finanèní prostøedky ze Státního
fondu životního prostøedí na likvidaci bioodpadu. Dále
z Ministerstva školství byla získána dotace na dovybavení
dìtského høištì u ZŠ a MŠ v naší obci. Byly získány
i finanèní prostøedky z kraje, které èásteènì pokryjí náklady
na projektovou dokumentaci „Pøevedení povrchových vod
Dolní Lánov v prostoru plánované zástavby - Varianta III“.
Obec nezapomnìla ani na øádné hospodaøení v obecních
lesích. I když nejsem spokojený se vším, co se v obci dìje,
pøesto se domnívám, že naše obec stále patøí k bezpeèným
místùm pro život zde. Samozøejmì nejsem spokojený s tím,
že se nám nepodaøilo uskuteènit vše, co jsme si na zaèátku
roku 2015 naplánovali, èasto to bylo zapøíèinìno

499 522 216

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

objektivními pøíèinami ze strany dodavatelù. O to více bude
naší snahou dokonèit nìkteré akce v letošním roce. Obec
nezapomínala ani na starší spoluobèany pøi jejich životních
jubileích. Myslím, že hezká byla i spoleèná posezení pøi
setkání seniorù. Je pøíjemné, že každoroènì mùžeme v naší
obci vítat nové obèánky. Pøíjemné bylo i setkání obèanù
s dìtmi u vánoèního stromu v pøedveèer oslav Vánoc pøi
koledách v podání dìtí ze Základní školy.
Zastupitelstvo obce se pravidelnì schází na svá jednání
a v loòském roce jednalo celkem sedmkrát. Vždy se
spoleènì projednávaly zásadní vìci týkající se naší obce
a nakládání s obecními finanèními prostøedky a obecním
majetkem. Je na místì podìkovat èlenùm Zastupitelstva
obce za aktivní pøístup pøi rozhodování o zásadních vìcech
v naší obci.
V loòském roce se v naší obci uskuteènilo celkem 16
spoleèensko-kulturních a sportovních akcí. Chtìl bych
touto cestou podìkovat za organizaci a pomoc pøi tìchto
akcích èlenkám SPOZ, èlenkám OB Lánov, èlenùm SK
Dolní Lánov, èlenùm SDH, Mysliveckého spolku Malá
Snìžka, žákùm a pedagogickému sboru v naší škole,
podìkovat panu Losenickému L., který je duší všech
sportovních akcí. Podìkování patøí též paní Mihokové B.
za práci v knihovnì a kronikáøce paní Mgr. Losenické E.
za dokumentaci o dìní v obci a dalším spoluobèanùm, kteøí
jsou nápomocni pøi tìchto akcích.
V roce 2016 obec plánuje další kroky ke zlepšení života
a vzhledu v obci. Finance budou smìøovány opìt na opravy
komunikací, opravy asfaltových ploch, do sportoviš,
výstavby haly na uložení obecní techniky, celkové opravy
objektu hasièárny, do údržby dalších obecních objektù.
S pøesnìjším plánem akcí na tento rok budete seznámení
v jarním èísle tohoto Zpravodaje a web. stránkách obce.
Pøedpokládali jsme, že v tomto roce budou zahájeny práce
na chodníku od školy po zastávku BUS u Šimùnku,
ale neèekaným úmrtím projektanta se tato stavba opozdí.
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Závìrem bych rád pøipomnìl, že v mìsíci únoru a bøeznu
2016 budou na základì smlouvy o výpùjèce vydány
kompostéry obèanùm, kteøí o to projevili zájem.
JUDr. Miloslav Tomíèek

Usnesení ZO Dolní Lánov konané dne 27. 10. 2015
1/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem povìøuje Evu Losenickou.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
2/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení Jiøí Svatý, Michal Trobl.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
3/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètovou zmìnu
è. 6/2015 a 7/2015.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
4/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou
vyhlášku è. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních odpadu.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
5/6-15
2015.

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur na rok
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)

6/6-15
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizaèní
komise k provedení inventur majetku obce za rok 2015.
Komise konèí svoji èinnost k 31. 1. 2016.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
7/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje neúèelový finanèní
dar èlenkám SPOZ Dolní Lánov a èlenkám Osvìtové
besedy Lánovy z Dolního Lánova.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
8/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
è. 15243704 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostøedí ÈR v rámci Operaèního programu
Životní prostøedí uzavøenou mezi Státním fondem
životního prostøedí Èeské republiky se sídle Praha 11 a Obcí
Dolní Lánov se sídle Dolní Lánov 132. Povìøuje starostu
obce podpisem smlouvy.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
9/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje znìní Smlouvy
o výpùjèce a darování, jejichž pøedmìtem je výpùjèka
zahradního kompostéru obèanùm obce Dolní Lánov.
Povìøuje starostu obce podpisem smluv pøi výpùjèce
pøedmìtu smlouvy.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
10/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o bezúplatném pøevodu majetku è. 102/512/2015
uzavøenou mezi Èeskou republikou – Úøadem pro
zastupování státu ve vìcech majetkových, se sídlem Praha 2
jako pøevodcem a Obcí Dolní Lánov, Dolní Lánov 132 jako
nabyvatelem, ve vìci pøevodu pozemkové parcely p. è.
1290/9 v k. ú. Dolní Lánov. Zastupitelstvo obce povìøuje
starostu obce podpisem této smlouvy. Zároveò s tím
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení ZO è. 7/2-15 ze dne
29. 4. 2015.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
11/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpoètu
pro pøíspìvkovou organizaci Základní škola a mateøská
škola Dolní Lánov o 100 000,- Kè (sto tisíc), jako
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neinvestièní pøíspìvek na provoz školy pro rok 2015.
(pro 6, proti 0, zdržel se 1)
12/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje roèní pøíspìvek
10,- Kè na obyvatele obce na provoz a èinnost Místní akèní
skupiny Krkonoše se sídle v Lánovì po dobu 10 let.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
13/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do
dotaèního programu Královéhradeckého kraje è. 16POV01
(Obnova a údržba venkovské zástavby a obèanské
vybavenosti). Povìøuje starostu podáním žádosti.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
14/6-15 Zastupitelstvo obce schvaluje zveøejnìní prodeje
obecního pozemku p. è. st. 205 v k. ú. Dolní Lánov
vedeného jako zastavìná plocha a nádvoøí o velikosti 446
2
m . Povìøuje starostu zveøejnìním zámìru.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- Výroèní zprávu Základní a mateøské školy za školní rok
2014-2015
Usnesení ZO Dolní Lánov konané dne 16. 12. 2015
1/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem povìøuje Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/7-15
Zastupitelstvo obce schvaluje ovìøovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Pavel Šimùnek, Miroslav
Hofman.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètovou
zmìnu è. 8/2015.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje pøedložený
rozpoèet obce Dolní Lánov na rok 2016 jako vyrovnaný ve
výši pøíjmù 9 332 925,- Kè a výdajù ve výši 9 332 925,- Kè.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/7-15
Zastupitelstvo obce schvaluje výhledový rozpoèet na roky
2016 – 2019.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby
na zimní období 2015 – 2016.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje podanou žádost do
dotaèního programu Královéhradeckého kraje è. 16POV01
na opravu objektu hasièské zbrojnice v Dolním Lánovì.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
8/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku p. è. st. 205 v k. ú. Dolní Lánov, vedený jako
zastavìná plocha a nádvoøí o velikosti 446 m2 za cenu 80,Kè/m2. Povìøuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje zveøejnìní zámìru
prodeje obecního pozemku p. è. 48/3 v k. ú. Dolní Lánov
vedený jako zahrada. Povìøuje starostu zveøejnìním
zámìru.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
10/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky pro
užívání prostor Kulturního domu v Dolním Lánovì a Ceník
za poskytování služeb ze strany obce Dolní Lánov
s platností od 1. 1. 2016.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
11/7-15 Zastupitelstvo obce schvaluje – cenu pitné vody
dle kalkulace 10,- Kè/m3 + 15% DPH (celkem cena pitné
vody 11,50 Kè/m3) s platností od 1. 1. 2016.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

12/7-15 Zastupitelstvo obce stanovuje mìsíèní odmìnu
za výkon funkce neuvolnìného pøedsedy kontrolního
a finanèního výboru ve výši 1 130,- Kè mìsíènì dle pøílohy
è. 1 naøízení vlády è. 37/2003 Sb. ve znìní pozdìjších
pøedpisù s platností od 1. 1. 2016.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13/7-15 Zastupitelstvo obce stanovuje mìsíèní odmìnu
za výkon neuvolnìného místostarosty obce ve výši 10 300,Kè mìsíènì dle pøílohy è. 1 naøízení vlády è. 37/2003 Sb.
ve znìní pozdìjších pøedpisù s platnosti od 1. 1. 2016.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
14/7-15 Zastupitelstvo obce stanovuje mìsíèní odmìnu
za výkon neuvolnìného èlena Zastupitelstva ve výši 491,Kè mìsíènì dle pøílohy è. 1 naøízení vlády è. 37/2003 Sb.
ve znìní pozdìjších pøedpisù s platnosti od 1. 1. 2016.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- Plán jednání Zastupitelstva obce na r. 2016
- Informaci o stavu SDH
Místostarosta:Bc. Jiøí Svatý v. r
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.

Následující èlánek mìl být uveden již v podzimním èísle.
Vinou redakèního šotka se tak ale bohužel nestalo. Tímto
to alespoò trochu napravujeme nyní, v èísle zimním. Paní
Karle Svaté se tímto upøímnì omlouváme.
Karolina Boková

Za krásného teplého poèasí, na podzim až skoro
nevídaného, se uskuteènilo sportovní louèení se sezonou
v sobotu 3. 10. Po nohejbalu následovaly disciplíny – hod
na koš, netradièní – golf a tajná – jízda autíèkem na dálkové
ovládání skrz stanovenou trasu na asfaltovém høišti.
Zúèastnilo se 8 odvážných týmù, které si to náležitì užily.
K vítìzství se dostal tým: 1. Pátraèka, 2. Studenti,
3. Statkáøi. Zvláštní ocenìní dostal tým KOVO, jelikož už
nìkolikátou sezonu za sebou mají vždy nejvìtší útratu
v obèerstvení pøi tìchto sportovních výkonech na konci
sezony. Nad vším dohlížel i sám pán hor Krakonoš, který si
pochvaloval mimo jiné i toèené pivo ve stánku :-)
Již nyní se tìšíme na další sportovní setkání nejen
s obyvateli Dolního Lánova.
Za SK
Dolní Lánov
Karla Svatá

Nad vším
dohlížel
i sám pán hor
Krakonoš...
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28. 11. 2015 se uskuteènilo pøedadventní sportovní
uvolnìní v kulturním domì v Dolním Lánovì. Bylo jím
utkání v ping-pongu, kde se zúèastnilo v kategorii dìtí do 15
let 8 dìtí. Na vítìzných pozicích se umístili: 1. Dan
Vavøínek, 2. Matìj Máslo, 3. Dominik Petrecký. V kategorii
mužù byla nižší úèast než v pøedešlém roèníku v poètu 14,
což nás velice mrzí. Vítìzem se stal Miloš Tesaø, 2. Oleg
Petrecký a 3. Karel Klimt. Loòská premiéra v kategorii žen
mìla letos pokraèování ve tøech hráèkách. Doufají v další
soupeøky, což je výzva do dalšího roèníku. O post nejvyšší
vedla boj a vyhrála paní Eva Losenická, dále pak 2. Jana
Tumová a na 3. místì se umístila Zuzana Minková. Tato
poslední sportovní akce v roce 2015 byla velice vydaøená
a pøíští rok rádi pøivítáme i nové pøíznivce tohoto sportu pøi
VII. roèníku a budeme se tìšit i na jejich fanoušky.
Za SK Dolní Lánov Karla Svatá

Zaèátek letošní zimy je opìt na toto období velice
netypický. Teplo, beze snìhu, pro lesní zvìø vcelku
vyhovující poèasí. Ale pøesto musí docházet k pøikrmování
zvìøe hlavnì jádrem. Myslivci tedy pravidelnou kontrolou
krmných zaøízení doplòují krmítka ovsem, kontrolují, zda
zvìø má dostatek lizu – krmné soli. Pøes souèasné celkem
teplé poèasí musí být krmná zaøízení zavezena dostateèným
množstvím sena, jelikož nevíme, jaký bude další vývoj
zimy. Prosincem skonèila doba lovu drobné zvìøe (u nás
zajíce) a doba lovu srnèí zvìøe. Proto se myslivci v souèasné
dobì vìnují odstøelu èerné zvìøe za úèelem snižování jejího
stavu a tím snižování výše škod, které páchají na polních
porostech. Pozornost je vìnována snižování stavu zvìøe
škodné (liška, kuna apod.) a to té, kterou je zákonem
povoleno lovit. Nejdùležitìjší kromì pøikrmování je
zachovat v pøírodì klid a zvìø zbyteènì nerušit. U samièí
zvìøe je v tuto dobu klid dùležitý pro vývoj dalšího
potomstva. Další lovnou zvìøí, která se vyskytuje v naší
honitbì hlavnì v zimním období, je zvìø jelení.
Jelen lesní (Cervus elaphus), známý také pod názvem
jelen evropský, se vyskytuje na témìø celém území Evropy.
V Èeské republice je jelen rozšíøen hlavnì v horských
a podhorských oblastech, ale mùžeme ho spatøit
i ve vnitrozemí. Krkonoše a Podkrkonoší jsou oblíbeným
místem výskytu jelení zvìøe z dùvodù rozmanitosti lesních
porostù støídajících se s luèními porosty.
Jelení zvìø, myslivci èasto oznaèována jako zvìø vysoká
(vzhledem ke svému vzrùstu), je naší nejvìtší spárkatou
zvìøí, patøí do øádu sudokopytníkù. Typickým znakem
jelenovitých savcù je to, že samcùm na hlavì vyrùstají
rozvìtvené parohy, které jim každoroènì na poèátku jara
odpadají (shazují) a znovu dorùstají (nasazují). Obnova
paroží trvá pøibližnì 3 - 4 mìsíce. Paroží je tvoøeno kostí bez
dutin. Nové rostoucí paroží je obaleno jemnì osrstìnou
a prokrvenou kùží, která se nazývá lýèí. Bìhem léta lýèí
odumírá a jelen se odumøelé pokožky zbavuje odíráním
o stromy. Paroží jelena se každoroènì vyvíjí a sílí, aby èasto
v pozdìjším vìku samce opìt sláblo. Každému jelenu se
paroží vyvíjí jinak, takže mùžeme spatøit mladého jelena
s mohutným parožím s nìkolika výsadami a naopak starého
jelena, který bude mít na hlavì krátké a slabé paroží. Síla
a barva paroží èasto záleží na zdravotním stavu jedince
a lokalitì v jaké jelení zvìø žije.
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Samièí zvìø od jelena se nazývá laò a mládì se oznaèuje
jako kolouch. V našich podmínkách jelen lesní dorùstá
hmotnosti od 100 kg – 150 kg. Lanì mají váhu nižší.
V souèasné dobì se jelen a laò loví od 1. srpna do 15. ledna,
kolouch se loví do konce bøezna.
Jelen lesní je býložravec a pøežvýkavec. Živí se
travinami, spásá borùvèí a v polních honitbách spásá obilí
nebo kukuøici, ale okusuje i mladé výhonky stromù, keøù,
má rád kùru jehliènatých, bukvice, kaštany apod.
Období rozmnožování, známé jako jelení øíje, probíhá
od poloviny záøí a vrchol øíje je koncem záøí. Jelen se v dobì
øíje ozývá charakteristickým hlasitým troubením, pøi
kterém se snaží upoutat pozornost samic. Možnost
pozorovat prùbìh jelení øíje je vždy pro pozorovatele
obrovský zážitek. Samice pohlavnì dospívají druhým
rokem a bøezost u nich trvá 240 – 260 dní, kdy poté rodí
nìkdy i 2 mláïata.
Jelen lesní se dožívá ve volné pøírodì až 13 - 14 let.
V oborách i o nìkolik let déle. Jelen je pro své paroží
vyhledávanou lovnou zvìøí. Další trofejí z jelení zvìøe jsou
tzv. kelce (grandle), jedná se o zakrnìlé špièáky, které u
starší zvìøe dostávají tmavší barvu. Èasto se používají jako
souèást mysliveckých šperkù. Samozøejmì maso této zvìøe
je velice chutné.
Dolnolánovští myslivci dìkují všem pøátelùm za úèast
pøi vzpomínkové akci u kaplièky Sv. Huberta, která se
konala za krásného poèasí první týden v listopadu k uctìní
památky patrona myslivosti již po osmé.
Èlenové mysliveckého spolku „Malá Snìžka“ Dolní
Lánov pøejí všem pøátelùm pøírody a spoluobèanùm zdraví,
pohodu, hodnì krásných zážitkù z pøírody v roce 2016.
Miloslav Tomíèek

Za celoroèní snahu pøi sbìru a tøídìní hliníkového odpadu
v obci Lánov a Dolní Lánov vám všem patøí velký dík. Je až
neskuteèné, kolik se tohoto odpadu dá nasbírat nejen
z rodinných odpadù, ale také v pøírodì pøi procházkách.
Je fajn, že i dìti si více uvìdomují dùvody a dùležitost
tøídìní jakéhokoliv odpadu, i to, kde všude se s hliníkem
mohou setkat – v obalech – víèka od jogurtù, mistièky
od paštik, od žrádla pro psí èi koèièí miláèky; kalíšky
od èajových svíèek, všudypøítomné plechovky od nápojù,
kuchyòský alobal z domácností … dalo by se ještì dlouho
pokraèovat.

HLINÍK JE RECYKLOVATELNÁ SUROVINA!
Stále je nutné se ale zamýšlet nad odpadem, který chceme
vytøídit jako hliník. Ne vše je hliníkem vhodným
ke tøídìní. Poznat ho je relativnì lehké. Staèí sledovat znaky
na obalech, které nám øeknou, z èeho je obal složen. Zde
v pøehledu pøipomínáme znaky oznaèující hliník, jakékoliv
jiné jsou již kombinací plastu, papíru èi jiných materiálù,
i když s pøímìsí hliníku. Ten již však není v tu chvíli
tøíditelný. Pokud máte plechovku, èi pøíbor a nejste si jisti,
zda jsou z hliníku, pomùže vám jednoduše magnet. Hliník
magnet nepøichytí, železo však ano.
Pár èísel pro pøehled – za rok 2015 jsme odevzdali hliník
za 624,-/84,5 kg a z toho vytøídìné železo za 60,-/23,5 kg.
Penízky pøispìly dìtem ze školy v Dolním Lánovì
na výlety, vánoèní besídku, dìtský den a další akce.

Pøejeme si další nové dušièky, které pøispìjí svým "málem"
k èistší pøírodì a více znovuzpracovatelnému hliníku.
Karla Svatá, maminka tøíditelka
Poznámka redakce: Velký dík ale patøí také Káje Svaté,
která i pøes èasovou nároènost obìtavì všechen sesbíraný
hliník (a že jsou ho hromady!) ještì kontroluje a tøídí, protože ve
sbìrných surovinách jsou velmi pøísní. Proto Vás prosím,
abyste dávali pozor a do hliníku se Vám nezatoulalo železo, jako
napø. železná plechovka od piva. Je rovnìž dùležité, aby v kalíšku po svíèce nezbyl žádný vosk a terèík, který je bohužel železný.
Takovéto drobné železo odebereme také, ale musí být zvláš.
Prosíme také o dùkladné sešlápnutí toho, co sešlápnout lze :-).

Žáci naší školy se s chutí zapojují do sportovních
aktivit. Nejenom v dobì vyuèování pøi hodinách sportu, ale
i v rámci družiny si vyhledávají rùzné pohybové aktivity.
Každý týden se na naší škole za velkého zájmu zúèastòují
pravidelného sportovního kroužku, kde si mohou
vyzkoušet fotbal, basketbal, házenou, florbal, základy
aerobiku, gymnastiky a mnohé další disciplíny.
V tomto školním roce byla naše škola vybrána
do projektu pokusného ovìøování „Hodina pohybu navíc“
vyhlášené MŠMT a NÚV pro dìti z 1., 2. a 3. roèníku.
Pøi tìchto hodinách si dìti osvojují základy basketbalu,
fotbalu, házené, volejbalu, ragby... Individuálnì se
zdokonalují v jednotlivých sportech, ale hlavnì si hrají
a užívají plno legrace.
Naši žáci-sportovci se zapojují do školních sportovních
soutìží. Za poslední mìsíc se zúèastnili hned dvou
sportovních akcí. První z nich byl tradièní vrchlabský
závod „Bìh zámeckým parkem“ na 1 km pro žáky prvního
až pátého roèníku základních škol.
Ve velkém poètu jsme se umístili na krásných pøedních
místech. Klárka Hanèová dobìhla na 3. místì. Kaèenka
Nosková z MŠ a Milanek Blažej /1. roèník/ skonèili ve své
kategorii na 4. místì. Barunka Svatá /4. roèník/ dobìhla
také ètvrtá, na 3. místo ji chybìl jen krok. Všichni ostatní
zaslouží také pochvalu za nebojácnost a odvahu. Potìšilo
nás, kolik výborných sportovcù naše škola má.
10. prosince 2015 jsme byli na našem prvním turnaji
v halové kopané pro 1. stupeò ZŠ, poøádané ŠSK pøi ZŠ
Školní Vrchlabí ve sportovní hale TJ Spartak Vrchlabí.
Hráèi si tak mohli získané fotbalové dovednosti vyzkoušet
na turnaji, kterého se zúèastnilo 6 týmù z rùzných škol,
vèetnì sportovních. Pøestože jsme turnaj nevyhráli,
dokázali jsme být rovnocenným soupeøem. Výkonem
našich hráèù jsme byli mile pøekvapeni. Navíc vìtšina
z nich odehrála svùj první turnaj v životì. Všichni zažili
úžasnou sportovní atmosféru. Všem sportovcùm, kteøí naši
školu reprezentují, gratulujeme.
Zároveò dìkujeme všem rodièùm, kteøí nám pomáhají
s organizací na rùzných sportovních akcích. Spoleènì se
budeme tìšit na další sportovní zážitky.
Anita Blažejová, pedagog ZŠ

Sportovní klub Dolní Lánov, pøipravuje 2. roèník
VELIKONOÈNÍHO turnaje pro dìti a mládež od 6 do
17 let. Velikonoèní svátky se letos posouvají do mìsíce
bøeznam od 25.3.2016 do 28.3.2016. Turnaj se proto
uskuteèní ve ètvrtek 24. bøezna od 9 hodin v Kulturním

Domu Dolní Lánov, školní dìti budou mít tento den
velikonoèní prázdniny. Úèastníci budou rozdìleni do
kategorií 6 - 11 let a 12 - 17 let bez rozdílu pohlaví. Platí
pro nì stejná zásada: Donést si vlastní šachy.
Tato sportovní akce bude vèas plagátována a podrobné
informace naleznete i na webu www.sachylanov.sweb.cz
Rodièe mohou dìti pøihlásit prùbìžnì až do 20. 3. 2016
u pana Zdeòka Másla st. Dolní Lánov 11, è. tel.: 732 110
870 nebo u pana Luboše Losenického, è. tel. 728 033 895.
Všem mladým šachistùm, kteøí byli loni úspìšní, nebo
i ménì úspìšní, apelujeme na svìdomí, aby využili každé
volné chvilky doma a zahráli si šachy s kamarádem nebo
s rodièi, aby si své znalosti zdokonalili.
Zkušenìjší mohou využít šachové hry na internetu:
www.sachy.cz
Za SK v Dolním Lánovì Zdenìk Máslo st.

Dne 24. 10. 2015 v dopoledních hodinách probìhlo
v zasedací místnosti Obecního úøadu v Dolním Lánovì
vítání obèánkù. Tento slavnostní akt doprovodily dìti ZŠ
Dolní Lánov pod vedením své øeditelky svými básnièkami
a písnìmi pro nejmenší.
Vítání se zúèastnily:

Adéla Doležalová
Ema Metelková

Diana Kavanová
Kateøina Mlejnková

Novým obèánkùm pøejeme hodnì zdraví a pohody
v jejich rodinách.
SPOZ

Adélka Doležalová

Emièka Metelková

Dianka Kavánová

Kateøinka Mlejnková

Dne 1. 12. 2015 ubìhlo 25 let
ode dne, kdy nás navždy
opustila naše maminka
a babièka,

paní Marie Zákoucká
Kdo jste ji znal,
vzpomeòte si na ni s námi.
Synové a vnouèata s rodinami

Paní Marie Zákoucká
z Dolního Lánova s vnuèkou.
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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

Vážení spoluobèané, sousedé,
nejprve se vrátím k poslednímu zasedání Zastupitelstva,
které probìhlo 9. prosince pøedešlého roku. Na tomto
zasedání jsme øešili nìkolik dùležitých bodù usnesení.
Nespornì nejdùležitìjším bodem tohoto usnesení je
schválený rozpoèet obce na rok 2016. Tento rozpoèet je
schválený jako schodkový o èástku 329 900 Kè. Tato èástka
bude kryta z finanèních prostøedkù obce ušetøených
z minulých let. Tento rozpoèet, mimo provozních záležitostí
obce a ostatních výdajù, obsahuje jako nejvýznamnìjší
rozpoètovou položku na stranì výdajù a to èástku 1,5 mil.
Kè vyèlenìnou na opravy komunikací. Èást této položky je
vyèlenìna na opravu komunikace, resp. kanálových vpustí,
ke høbitovu a propadlé kanalizace u Hotelu Ettel. Druhá èást
této položky je pøipravena na opravu komunikace na Zimní
stráò. Zde bohužel øešíme vlastnictví pozemkù ve dvou
èástech této komunikace. Èást komunikace v délce cca 40 m
leží na pozemku Státního pozemkového úøadu a èást v délce
200 m na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby. Zahájili
jsme jednání o nabytí tìchto èástí komunikace do vlastnictví
obce. Dle výsledku jednání budeme s opravou zmínìné
komunikace postupovat. Dále monitorujeme dotaèní
možnosti a vyhodnocujeme potøeby obce. Rozvojové
zámìry máme zastupitelstvem schváleny v investièním
plánu obce a podle tohoto plánu se øídíme. Dalším
dùležitým bodem jednání zastupitelstva 9. 12. bylo
schválení vodného a stoèného na rok 2016. Jako každý rok
se výše vodného a stoèného kalkuluje z nákladù v roce
pøedešlém. Nebudu se rozepisovat ke konkrétním èíslùm.
Jen to musím konstatovat, že náklady na provoz èistièek
a vodních zdrojù jsou vyšší. Zastupitelstvo obce se rozhodlo
oproti roku 2015 poplatky za tyto služby mírnì zdražit
a schválilo cenu vodného na rok 2016 ve výši 59 Kè/m3
a cenu stoèného na rok 2016 ve výši 30 Kè/m3. Celé
usnesení je zveøejnìno níže v tomto Zpravodaji.
Na závìr bych Vám rád touto cestou popøál nejen za sebe,
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belovskym@transcentrumbus.cz

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
ale i za zastupitele šastný a pohodový nový rok 2016. Všem
pevné zdraví a dostatek osobní energie. Pøál bych si,
abychom dále upevòovali naši vzájemnou soudržnost, a aby
si lidé bez rozmýšlení navzájem pomáhali.
Dìkuji za pozornost.
David Neumann

V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Dvùr konaného dne 9. 12. 2015
Anonymizováno dle zákona è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù

Pøítomno: 6 zastupitelù. Omluveni: Daniela Bednárová,
Ing. Miroslav Sazeèek, Martin Mikule
Usnesení è. 1: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo
program veøejného zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2015.
Usnesení è. 2: Zastupitelstvo obce pìti hlasy zvolilo
ovìøovatele zápisu pana Martina Zdìnka.
Usnesení è. 3: Zastupitelstvo obce pìti hlasy zvolilo
ovìøovatele zápisu pana Vladimíra Èivrného.
Usnesení è. 4: Zastupitelstvo obce pìti hlasy zvolilo èlena
návrhového výboru pana Milana Stránského.
Usnesení è. 5: Zastupitelstvo obce pìti hlasy zvolilo èlena
návrhového výboru pana Ladislava Homolu.
Usnesení è. 6: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo
prodej pozemku parc. è. 186/2 trvalý travní porost o výmìøe
818 m2 a pozemku parc. è. 187 o výmìøe 131 m2 ostatní
plocha manželùm xxx, bytem xxx, za cenu 37 960 Kè.
Kupující také zaplatí poplatek za vklad do KN.
Zastupitelstvo obce povìøuje starostu obce k uzavøení kupní
smlouvy.
Usnesení è. 7: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo
podání žádosti o poskytnutí dotace na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasièù obcí královéhradeckého kraje pro rok
2015. Zastupitelstvo obce povìøuje starostu k uzavøení
smlouvy o poskytnutím dotace z rozpoètu KHK è. 15JPO03.
Usnesení è. 8: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo

pøíspìvek ve výši 1000 Kè na èinnost Okrsku è. 8 – sdružení
Vrchlabsko. Pøíspìvek bude urèen na odmìny pøi soutìžích
- okrskové kolo a pohárové soutìže. Zastupitelstvo
povìøuje starostu k uzavøení darovací smlouvy.
Usnesení è. 9: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo
rozpoètové opatøení è. 13/2015, viz pøíloha, výsledek
rozpoètu je pøebytek ve výši 400 709,95 Kè.
Usnesení è. 10: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo
rozpoèet obce Dolní Dvùr na rok 2016. Rozpoèet obce je
schvalován jako schodkový takto:
Celkové pøíjmy rozpoètu ve výši 4 187 100 Kè
Celkové výdaje rozpoètu ve výši 4 517 000 Kè
O rozdíl mezi pøíjmy a výdaji ve výši 329 900 Kè bude
snížen meziroèní zùstatek finanèních prostøedkù obce.
Usnesení è. 11: Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo
a stanovilo, a to v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
è.128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, 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.
Usnesení è. 12: Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo na
základì kalkulace cenu vodného na rok 2016 ve výši 59
Kè/m3 a cenu stoèného na rok 2016 ve výši 30 Kè/m3.
Zapisovatel: Ing. Bìlovský
Ovìøovatelé zápisu: Martin Zdìnek, Vladimír Èivrný

Pan Josef Malkovský.

Známe ho jako souseda,
èlovìka spojeného s lesní tìžbou,
ale málokdo z nás o nìm ví, že pro
své potomky sepsal knihu „Mé
pamìti“. Vzpomínky sepisoval
nìkolik let, než je v roce 2011
mohl nechat svázat. Vynaložil
mnoho èasu na dohledání dokladù
o svých rodièích a prarodièích,
vše naštìstí zaznamenané v
matrikách farností, kde pøedkové

žili. Jednotlivé kapitoly knihy jsou pojmenované
romanticky, ale k té skuteèné romantice mají daleko.
Na pøíklad: Vzpomínky jako sen, nebo Zaèátky nového
života pod horami.
Pan Josef narozený v roce 1933 v Libodøicích, okres
Kolín, farní úøad Svojšice, je synem Antonína a Rùženy
Malkovských. V rodinì vyrùstalo 7 dìtí. Výchovu tak, jak
to bývalo, obstarávali starší sourozenci mladším. Rodièe
pracovali na statku jako deputátníci. První ranou
vzpomínkou z dìtství je „dohled sourozencù“ nad malým
Josefem na bøehu rybníka. Koèárek s ním se rozjel a nebýt
hrázného, nebyla by ani kniha „Mé pamìti“. Smrt „tatíèka“
v roce 1937 je další vzpomínka, kterou pochopil až pozdìji.
Tøicátý osmý rok se stal nejen dobou her a poznávání, ale je
poznamenán strachem z války. A vrátí-li se „ Vzpomínka
jako sen“, vybaví se panu Malkovskému slova jeho rodièù:
Bída, hlad, nezamìstnanost”. V tomto roce se rodina
odstìhovala do Kácova, oèima dítìte do jiného, velkého
svìta. Váleèná léta byla vyplnìna starostí o sourozence,
pomocí rodièùm, školou i dìtskými hrami. U Malkovských
se scházeli sousedé na karty, ale šlo hlavnì o poslech
Londýna a Moskvy. Ke Kácovu se vztahují i malé hrdinské
èiny èeských obyvatel. Pøed koncem války vidí ruské
zajatce utíkající z transportù, Nìmce z východu utíkající
pøed Rusi. I to, jak docházelo k sebevraždám, pohøbívání
ve spoleèných hrobech. Pak vytoužený konec války
a následná výzva nové vlády k osidlování pohranièí. Rodina
Malkovských dostala pøidìlenou zemìdìlskou usedlost
v Èisté v Krkonoších. Stali se pátými obyvateli této obce.
Dekretem od ministra Ïuriše a Smrkovského se noví
obyvatelé stali vlastníky živého i mrtvého inventáøe èp. 57.
Tìžké práce se rodina nebála a bouølivý zaèátek pøestála.
Rok 1950 se stal opìt dobou rozhodování. Kolektivizace
a co dál. Otec pana Malkovského chce dál hospodaøit
na svých pozemcích. Od té doby se stal kulakem. Pan Josef
jako sedmnáctiletý kluk nedostal øidièské oprávnìní, ani
doporuèení na zemìdìlskou školu v Hostinném. Než
nastoupil na vojnu, byl obvinìn z èinu proti kolektivizaci
i protistátní èinnosti. Šest mìsícù ve vìzení mu otevøelo oèi.
Mìl se stát nástrojem k usvìdèení tøí sedlákù, kteøí nic
špatného neprovedli. Vojna a pøijímaè ve Vimperku, prapor
kuchaøù v Sušici, to pøineslo hodnì nového. Vaøení pro štáb,
strážní rotu, pøehlídky i spartakiádu. Hodnotí-li pan Josef
vojnu, na špatné zapomnìl a vzpomíná jen na to dobré.
Ke konci vojny se oženil a od èervence 1955 žil se svou
vyvolenou Marií Škarvadovou, se kterou vychoval 4 dìti.
Chtìl zaèít pracovat v Automobilce, ale: v obèanském
prùkazu mìl zapsáno, že je zemìdìlský dìlník u rodièù,
kteøí soukromì hospodaøí. Na zemìdìlském odboru dostal
výtku, že rodièe zabrali statek pro nìho, a až mu ho pøedají,
bude na nìm hospodaøit. On aby vstoupil do JZD i se
statkem a tak se dobøe uplatní. Vše vyøešil pøihlášením
k trvalému pobytu v Dolním Dvoøe.
Nìkolik let v Automobilce, obèasné zdravotní problémy
a pak rozhodnutí, které mu vyplòovalo dny až do vìku 74
let. Stal se lesním dìlníkem a po èase majitelem koní
a tìžaøem. Polomy, kalamity, tìžba v širokém okolí, to bylo
jeho pracovištì. V osobním životì bydlištì Dolní Dvùr èp.
15, nájemný byt v èp. 10, pak dùm èíslo 142 a zpìt èíslo 15.
Výchova dìtí, starost o malé domácí hospodáøství, èastá
vojenská cvièení, èinnost u místních hasièù a v neposlední
øadì zamìstnání mimo domov.
Vrátí-li se pan Josef k životu svého otce a matky, vidí jen
odøíkání, døinu, vysoké dodávky a nespravedlnost ze strany
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úøadù. Od roku 1957 pøevzal z dùvodu úpadkového
hospodáøství v dùsledku nemoci a stáøí stát. Bìhem 3 hodin
nový majitel odvezl dobytek, konì, prasata, slepice, husy.
Z mrtvého inventáøe jen co se hodilo, ostatní do šrotu. JZD
se obohatilo o 87 900 Kè. V roce 1958 obec prodala rodièùm
zpátky dùm, který mìli již dávno zaplacený,
za dvojnásobek. Ještì 12 let dokázali rodièe pracovat
na svých bývalých pozemcích a zaplatit ONV Vrchlabí
užívací poplatek za obdìlávanou pùdu. Když došlo
poèátkem 90. let k odškodòování a rehabilitaci, rozhodl se
pan Malkovský oèistit otcovo jméno. Sehnal veškerou
dokumentaci a podklady, ale politické orgány byly
zahlceny. Vyøízení žádostí o navrácení majetku lidí
jednajících v tísni se zatím nekonala. Celé 4 roky trval
úøadùm návrh na vyrovnání. Když se ale jednalo o odebrání
majetku, trvalo to 3 hodiny. V záøí 1993 byl restituèní nárok
ve prospìch Malkovských v obci Èerný Dùl nakonec
vyøízen.
Hana Homolová
Èlánek byl autorizován

Po delší dobì se ve ètvrtek 24. prosince u nás
v dolnodvorském kostele sv. Josefa konala pùlnoèní mše
svatá k oslavì Narození Pánì. Pozvánka byla dána
do každého èísla popisného, oznámena v Lánovì a i dle
možností doruèena chalupáøùm a rekreantùm.
Ve 22 hodin pøíchozí pøivítal vojenský kaplan, pan Pešek
z táborské posádky, který tu byl jako host vrchlabského
dìkanství. Na varhany hrál pan Radek Hanuš. Promluva
pana kaplana ke všem lidem dobré vùle byla spíše civilní,
praktikujících
vìøících nebylo
mnoho. Z teplých domovù se
do kostela vydalo
kolem 80 lidí.
Bylo pìkné, že
na tuto tradièní
mši vzali nìkteøí
rodièe i své malé
dìti.
Hana Homolová.
Mši v Dolním Dvoøe
sloužil kaplan,
pan Pešek.

Vánoèní kostel se opravdu povedl.
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Druhou slavnostní
vánoèní událostí se
stal koncert k 250.
výroèí narození
skladatele, pedagoga a sbìratele
lidových písní
Jakuba Jana Ryby.
Jeho rozsáhlá tvorba
se však týká hlavnì
hudby duchovní.
Nìkolik písní nám

pøedstavilo velké hudební tìleso, složené ze Svatovavøineckého sboru z Jilemnice, Svatomikulášského sboru
z Horní Branné, orchestrálního sdružení „Amici musicae
pulchre“ a tøí èlenù Ettel Quartetu, pod vedením Ing.
Vladimíra Nováka. Prùvodní slovo k narození Ježíše, pøed
samotnou Èeskou mší vánoèní „Hej, mistøe“ pøednesl
dr. Luštinec, øeditel muzea v Jilemnici. Na závìr zaznìla
píseò „Narodil se Kristus Pán“, ke které se po vyzvání
mnozí opravdu pøipojili.
Dokonalý zážitek umocnil vynikající zpìv sólistù.
Koncert trval hodinu a pùl, byl velice krásný, kostel byl
zcela zaplnìn, jen „ta zima…“ .
Hana Homolová

Poslední sobotu pøed Štìdrým dnem 19. 12. 2015
ve veèerních hodinách se již po sedmé konalo zpívání
u vánoèního stromu na Rudném námìstí. Nálada byla již
pøedvánoèní, a tak nejvìtším lákadlem veèera byla kapela
NaVáHuTì s množstvím adventních písní a tradièních
lidových koled, které se z altánu linuly hlasitìji a kvalitnìji,
díky ozvuèovací aparatuøe a šikovným rukám p. Èivrného
a jeho bratrù. Toto setkání je i pøíležitostí zapomenout
na shon a zastavit se u stánkù s krásným zbožím, nejen
vánoèním, pøedevším u paní Laïky s náušnicemi, brožemi
a jinými ženskými nezbytnostmi. Byly zde také výrobky
z vrchlabské DIAKONIE, které jsou s našimi trhy spojeny
již od prvního roèníku, a koupí hrneèku, nebo voòavého
pytlíèku jste tak mohli pomoci dobré vìci, za což vám velmi
dìkuji.
Paní Hrodková s dcerou opìt upekla krásné perníèky,
které byly rozdávány bìhem veèera návštìvníkùm tohoto
pøíjemného setkání. Všechna tahle nádhera se prémiovì
prodávala na našich stáncích, které prošly zatìžkávací
zkouškou již minulý rok, a to bez ztráty kytièky. K prožití
pùsobivé vánoèní atmosféry pøispìla i atraktivní kombinace
dobrého jídla - XXL klobásy a bramboráèky a chutné pití
za rozumné ceny.
I letos nám skauti pøivezli Betlémské svìtlo, které
postupnì prozáøilo nejen námìstí, ale i naše domovy.
A co øíci závìrem? Vìhlas našich vánoèních trhù zatím
nemùže konkurovat tìm ve Vídni nebo v Drážïanech,
ale i tak nepatrnými krùèky zaèínáme postupovat za hranice
obce, ale hlavnì se Vánoce pod širým nebem jako vždy
vydaøily a navodily tu pravou slavnostní náladu v každém
z nás.
Daniela Bednárová

V OBDOBÍ ØÍJEN – PROSINEC 2015
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM

pan Jiøí Strnad
pan Zdenìk Èermák Ing.
OÚ Dolní Dvùr pøeje jubilantùm všechno nejlepší,
pevné zdraví, hodnì štìstí a elánu do dalších let.

Máme nový pøírùstek v prosinci se narodila manželùm Hromádkovým

holèièka Viktorie.
Miminku a jejím rodièùm pøejeme štìstí,
zdraví, hodnì radosti a spokojenosti.
Zdena Hanuláková

SDH Horní Lánov - kompletnì v novém...

Zpívání u vánoèního stromu - Prostøední Lánov.

SDH Horní Lánov - naši mladí hasièi jako
vlajkonoši na MÈR dospìlých v Trutnovì.

Hraní u vánoèního stromu - Dolní Dvùr.

Zpívání u vánoèního stromu.

Zpívání u vánoèního stromu
- Prostøední Lánov.

Sportovní okénko.

Vánoèní Klub dùchodcù Lánov.

13. setkání seniorù v Horním Lánovì.

Krakonoš a èlenky SPOZu Dolní Lánov..
Vánoèní turnaj v Lánovì.
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