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Vážení spoluobèané,
v dnešních poznámkách se budu vìnovat dvìma tématùm,
jak jsem to uvedl v posledním èísle Zpravodaje. Jedná se
o èesko-polskou spolupráci a o funkèní partnerství v oblasti
školství.
Nejdøíve však nìkolik, øekl bych, provozních postøehù.
Zaprvé chci pøipomenout první konkrétní výsledek dlouhodobého programu (zaèato v r. 2003) s názvem Pozemkové
úpravy v Horním Lánovì. Je jím nová zpevnìná
komunikace od starého lomu po Dolní Dvùr. Je urèena pro
obsluhu tohoto území a na Obci nyní je zajistit, aby sloužila
pouze tomuto úèelu a nikoliv jako opilecká zkratka mezi
Hoøejším Vrchlabím a Dolním Dvorem.
Zadruhé ke kanalizaci. Velké podìkování tìm, kteøí
plní svùj slib a realizují pøípojky ke svým domùm.
Plné a efektivní fungování celé kanalizace a èistièky
dá ještì hodnì práce, ale dobrý základ je položen.
Podmínky financování obdobných akcí tak, jak jsou
zakotveny pro období 2014 – 2022, by byly dnes pro Obec
nepøijatelné a kanalizace by nebyla.
A nyní ke dvìma slíbeným tématùm. Mají nìco
spoleèného.
- Obì jsou dobrovolná, nikdo nás nenutí, je to možnost,
kterou mùžeme, ale nemusíme uchopit.
- Jejich pøíprava a úspìšná realizace závisí pouze na tom,
jsou-li v obci ochotní, schopní a pracovití lidé.
- Jsou to dva krùèky tím smìrem, kterým obec (a tím
myslím obec v tom nejširším slova smyslu) jde již
minimálnì od roku 1995. Uvedu pøíklad: to, že máme
obyvatelstvo velmi mladé a hodnì dìtí, je mj. výsledkem
prvního územního plánu pøipravovaného od r. 1993, kde byl
vytvoøen prostor pro realizaci 150 nových rodinných domù.
- Obec má pouze pìt, øekl bych, výhod, a to:
1) je dobøe umístìna (pod horami, tìsnì u Vrchlabí),
2) prochází jí dùležitá silnice I. tøídy
3) máme øeku, ve které je vždy voda
4) je zde významné ložisko nerostu dolomitu
5) a to rozhodující – žijí zde schopní a pracovití obèané.
Bude-li se ještì alespoò 10 rokù tak usilovnì pracovat
jako dosud, bude vesnice v tom základním v poøádku. Je to
o práci a penìzích, ale 10 let uteèe jako voda.
Z výše uvedeného jasnì vyplývá, že je èas pøemýšlet,
co dál – co zamìstnanost, co mladá generace. Bude pro nì
za 10 èi 15 let vesnice Lánov zajímavá?
Nyní konkrétnìji.
První téma je spolupráce obcí, spolkù, škol a podobnì
na èeské a polské hranici. Obec Lánov není sice obcí na
hranici, ale úspìšnou spolupráci s polskými mìsty
(Szklarska Porêba a Karpacz) rozvíjí již více jak 10 let.
Pro pøipomenutí :
- Krakonošovi potomci – spolupráce žákù ZŠ
- sraz žákù a rodákù v r. 2010
- spoleèné lyžaøské závody mládeže ve Strážném v r. 2011
- spolupráce hasièù
Nyní je možnost (vè. finanèního spolufinancování
z Operaèního programu pøeshranièní spolupráce)
v kontaktech na široké bázi pokraèovat. V Lánovì se již
v kvìtnu setkali zástupci spolkù, obce, školy a rozvojové
agentury z Rychnova, aby diskutovali, zda mají zájem
o spolupráci s polskými mìsty a pokud ano, v èem

konkrétnì. Takto vzniklý první pracovní podklad je nyní na
polské stranì, aby i oni øekli své pøedstavy. Zájem o
spolupráci s Lánovem potvrdili již na pøedcházejících
osobních jednáních pøi dokonèování projektu spolupráce
hasièù. Máme nìkolik mìsícù na spoleèné konzultace.
Konkrétní zámìr cca tøíleté spolupráce by mìl vzniknout
nejdéle do letošního listopadu, aby byl èas na pøípravu
žádosti o dotaci na spoleèné akce, která musí být podána
nejdéle do konce bøezna pøíštího roku. Smyslem celého
projektu je podívat se, jak to dìlají jinde, navázat pøátelství,
ale i pobavit se.
Druhé téma má pracovní název „lánovská škola v 21.
století“ a její následné zasazení do „funkèního partnerství“
spolupracujících subjektù v širším okolí. Základem je
položit si otázku, zda my, tj. rodièe, obec jako zøizovatel
školy, pedagogický sbor, podnikatelé, støední školy atd.,
dìláme vše tak, aby dìti opouštìjící po deseti letech 9. tøídu
byly pøipraveny co nejlépe. A poctivì si na tuto otázku
odpovìdìt.
V pøípadì, že se ukáže, že je na èem pracovat, pak na
èem, jak, kdo, jaké jsou bariéry legislativní, personální,
finanèní, s kým a v jakém rozsahu spolupracovat, jak to celé
zorganizovat a zastøešit. Nejdùležitìjší je tedy øíci si, co
chceme a jakými konkrétními kroky toho chceme
dosáhnout. Není to práce na rok èi dva, ale na pìt a více.
Nápomocny nám budou metodiky postupu z Kraje èi
Ministerstva školství. Pøi jejich naplnìní se pak otevøe cesta
k získávání dalších finanèních zdrojù z evropských fondù
pro nové plánovací období 2014 -2022. Je tedy pouze
na nás, zda budeme aktivní, nebo pøevládne pocit
spokojenosti se stávajícím stavem.
Vážení spoluobèané, pøeji pìkné a bezpeèné léto.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
konaného 16. 6. 2015, od 17.30 hodin
Pøítomni: dle prezenèní listiny 14 èlenù zastupitelstva
Usnesení è. 1/02/15
ZO urèuje zapisovatelem p. Kováøe a ovìøovateli zápisu
p. Schliegsbira a p. Kuøíka. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 2/02/15
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) Projednání a schválení úèetní závìrky obce a ZŠ Lánov
za r. 2014
6) Projednání a schválení závìreèného. úètu obce za r. 2014
7) Rozpoètová zmìna è.2/2015
8) Èinnost Vodárenské spoleènosti Lánov
9) Zabezpeèení povinné výše spoluúèasti na investièní
akci: „Obec Lánov - Nástavba a stavební úprava
odborných uèeben u ZŠ Lánov
10) Stav pøíprav 3. zmìny Územního plánu obce Lánov
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Specifická oblast - zaøazení obce Lánov
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13) Seznámení s výsledkem kontroly z 27. 5. 2015, MV
ÈR, odbor veøejné správy
14) Bezúplatný pøevod do majetku obce od Státního
pozemkového úøadu ÈR – veøejnì pøístupné komunikace VPC 2, 3 a 4, realizované v rámci KPÚ H. Lánov
15) Kontrola plnìní vzájemných smluv s KVK
16) Smlouvy
17) Rùzné, diskuze, závìr (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 3/02/15
ZO bere na vìdomí zprávu o kontrole plnìní usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 18. 3. 2015.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 4/02/15
ZO schvaluje zprávu o èinnosti rady obce za období od
jednání ZO dne 18. 3. 2015 (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 5/02/15
ZO schvaluje:
a/ úèetní závìrku obce k 31. 12. 2014
b/ úèetní závìrku pøísp. organizace ZŠ a MŠ, Lánov,
okr. Trutnov, vè. výsledku hospodaøení pøísp. organizace
k 31. 12. 2014. Hospodáøský výsledek ve výši 132 898,50
Kè ZO schvaluje pøevést dle návrhu v plné výši
do rezervního fondu.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 6/02/15
ZO schvaluje celoroèní hospodaøení obce a závìreèný úèet
obce za r. 2014 vèetnì zprávy nezávislého auditora
o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za r. 2014 bez
výhrad.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 7/02/15
ZO schvaluje rozpoètovou zmìnu è. 2/2015.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 8/02/15
ZO obce bere na vìdomí zprávu o èinnosti a plán práce
Vodár. spoleènosti Lánov. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 9/02/15
ZO schvaluje finanèní prostøedky obce ve výši 4 323 000 Kè
jako vlastní zdroje na povinnou spoluúèast na investièní
akci: „Nástavba a stavební úprava odborných uèeben u ZŠ
Lánov“, zdrojem je rozpoèet obce na r. 2015, resp. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 10/02/15
ZO bere na vìdomí informaci o prùtazích pøi poøizování
3. zmìny Územního plánu sídelního útvaru Lánov.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 11/02/15
ZO schvaluje:
1) Zveøejnìní zámìru prodeje novì vzniklého pozemku
(èásti) z p. è. 2407 o výmìøe 141 m2 (ostatní plocha,
manipulaèní plocha) v k. ú. HL, který vznikne oddìlením
dle nového GP pro zmìnu hranice pozemku a rozdìlení
pozemku za odsouhlasených podmínek prodeje: Prodejní
cena bude stanovena dohodou, kde bude podkladem znal.
posudek a „Zásady hospodaøení s nemovitostmi pro rok
2015-16“. Nabyvatelé pøedmìtných pozemkù uhradí cenu
GP (pøíp. odpovídající èást), poplatek související s podáním
návrhù na vklad do KN a budou poplatníkem danì z nabytí
nemovitých vìcí (4 %). Podmínkou prodeje a pøevodu novì
vzniklých pozemkù (èástí) je nabyvateli strpìní inž. sítí
a dešové kanalizace (odvádìjící srážkové vody)
ve vlastnictví obce Lánov formou zøízení VB v rámci kupní
smlouvy.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 12/02/15
2) Zveøejnìní zámìru prodeje novì vzniklého pozemku
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(èásti) z p. è. 2407 o výmìøe 569 m2 (ostatní plocha,
manipulaèní plocha) v k. ú. HL, který vznikne oddìlením
dle nového GP pro zmìnu hranice pozemku a rozdìlení
pozemku za odsouhlasených podmínek prodeje: Prodejní
cena bude stanovena dohodou, kde znal. posudek a „Zásady
hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2015-16“ budou
podkladem. Nabyvatelé pøedmìtných pozemkù uhradí cenu
GP (pøíp. jeho odpovídající èást), poplatek související
s podáním návrhù na vklad do KN a budou poplatníkem
danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %). Podmínkou prodeje
a pøevodu pøedmìtných novì vzniklých pozemkù (èástí) je
nabyvateli strpìní inž. sítí a dešové kanalizace (odvádìjící
srážkové vody) ve vlastnictví obce Lánov formou zøízení
VB v rámci kupní smlouvy. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 13/02/15
3) Zveøejnìní zámìru prodeje novì vzniklého dílu „b“
(èásti) o výmìøe 82 m2 z p. p. è. 57/2 (ostatní plocha)
v k. ú. PL, který vznikne oddìlením dle návrhu nového
GP è. 940-235/2015 pro zmìnu hranice pozemku
a rozdìlení pozemku za odsouhlasených podmínek prodeje:
Prodejní cena bude stanovena dohodou, kde znal. posudek
a „Zásady hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2015-16“
budou podkladem. Nabyvatelé pøedmìtných dílù
a pozemku uhradí cenu GP (pøíp. jeho odpovídající èást),
poplatek související s podáním návrhù na vklad do katastru
(1000 Kè) a budou poplatníkem danì z nabytí nemovitých
vìcí (4 %).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 14/02/15
4) Zveøejnìní zámìru prodeje novì vzniklého dílu „g“
(èásti) o výmìøe 1 m2 z p. p. è. 57/2 (ostatní plocha) v k. ú.
PL, který vznikne oddìlením dle návrhu nového GP è. 940235/2015 pro zmìnu hranice pozemku a rozdìlení pozemku
za odsouhlasených podmínek prodeje: Prodejní cena bude
stanovena dohodou, kde znal. posudek a „Zásady
hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2015-16“ budou
podkladem. Nabyvatelé pøedmìtných dílù a pozemku
uhradí cenu GP (pøíp. jeho odpovídající èást), poplatek
související s podáním návrhù na vklad do KN a budou
poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 15/02/15
5) Zveøejnìní zámìru prodeje novì vzniklého dílu „h“
(èásti) o výmìøe 2 m2 z p. p. è. 55/7 (ostatní plocha) v k. ú.
PL, který vznikne oddìlením dle návrhu nového GP è. 940235/2015 pro zmìnu hranice pozemku a rozdìlení pozemku
za odsouhlasených podmínek prodeje: Prodejní cena bude
stanovena dohodou, kde znal. posudek a „Zásady
hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2015-16“ budou
podkladem. Nabyvatelé pøedmìtných dílù a pozemku
uhradí cenu GP (pøíp. jeho odpovídající èást), poplatek
související s podáním návrhù na vklad do KN a budou
poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 16/02/15
6) Zveøejnìní zámìru prodeje p. p. è. 55/7 (ostatní plocha)
o nové výmìøe 2 m2 v k. ú. PL, který zùstává po oddìlení
a scelení dílù „h“ a „e“ dle návrhu nového GP è. 940235/2015 pro zmìnu hranice pozemku a rozdìlení pozemku
za odsouhlasených podmínek prodeje: Prodejní cena bude
stanovena dohodou, kde znal. posudek a „Zásady
hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2015-16“ budou
podkladem. Nabyvatelé pøedmìtných dílù a pozemku
uhradí cenu GP (pøíp. jeho odpovídající èást), poplatek

související s podáním návrhù na vklad do KN a budou
poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 17/02/15
7) Pøípravu odkoupení èásti p. p. è. 32/3, k. ú. PL
do vlastnictví obce Lánov – 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 je cca 87 m2. Prodejní cena bude
stanovena dohodou, kde znal. posudek a „Zásady
hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2015-16“ budou
podkladem. GP pro oddìlení pozemku a zápis do KN zajistí
a uhradí obec Lánov s tím, že návrh GP bude 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: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 18/02/15
8) Dohodu o zaústìní pøípojky dešových vod do øadu
dešové kanalizace - zaústìní pøípojky dešových vod
od RD „340“ na pozemku st. 663, k. ú. PL do øadu dešové
kanalizace na p. p. è. 1171/1 v k. ú. PL ve vlastnictví obce
Lánov s tím, že byla splnìna podmínka Rady obce Lánov
ze dne 6. 5. 2015, usnesení è. 11/0915 o nutnosti doložení
geodetického zamìøení pøípojky. Pøípojka dešových vod
bude zkolaudována v rámci kolaudaèního øízení na vlastní
RD Stavebním úøadem Vrchlabí, který si pøedmìtnou
dohodu vyžádal.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 19/02/15
9) Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení VB –
služebnosti a smlouvu o právu stavby èíslo: IP-122006905/VB/2, akce „PL vvn p. è. 32_7 Opoèenský“, kde
se jedná o vybudování nového zemního kabelového vedení
NN pro nový RD na p. p. è. 32/7, k. ú. PL, tj. zøízení umístìní
a provozování zaøízení distribuèní soustavy v délce 27 m
na dotèených p. p. è. 1505/1 a 18/7, k. ú. PL ve vlastnictví
obce Lánov. Výše jednorázové náhrady od budoucí
oprávnìné ÈEZ Distribuce, a. s. za zøízení VB - služebnosti
k p. p. è. 1505/1 a 18/7 v k. ú. PL (pozemky obce Lánov) se
sjednává ve výši 10 000,- Kè + DPH dle zákonné sazby
(Zásady hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2015-16).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 20/02/15
10) Zámìr obce Lánov o koupi pozemkù ve vlastnictví ÈR
(pøíslušnost hospodaøit má ÚZSVM) do vlastnictví obce
Lánov, a to:
a) pozemku p. è. 794/6, výmìra 441 m2, k. ú. PL
b) pozemku p. è. 400/2, výmìra 260 m2, k. ú. PL
Jedná se o koupi pozemkù ve vlastnictví státu, které mají
pùvod v èásti p. p. è. 1591 bývalého pozemkového katastru.
GP è. 261-5481/92 pro obnovení vlastnictví vznikla z èásti
p. p. è. 400 p. p. è. 400/2 o výmìøe 260 m2, z èásti p. p. è.
794/2 vznikla p. p. è. 794/6 o výmìøe 441 m2. P. p. è. 400/2
a 794/6 dále spravoval Statek Kovársko, s. p. se sídlem
v Lánovì. Pøedmìtné parcely dle dostupné identifikace
pøesnì kopírují historickou cestu, která obsluhovala dané
okolní území. Dùvodem je zajistit prùchodnost územím, tj.
nesnižovat tak možnosti veøejného pøístupu do volné
pøírody a zároveò podpoøit obslužnost èásti území mezi
silnicí III/32552 (na Hostinné) okolo bývalého kravína
K100 na silnici I/14 (na Vrchlabí) s výjezdem u benzinové
pumpy. Schválený zámìr obce Lánov o úplatnou koupi
pøedmìtných pozemkù bude realizován podáním žádosti

na ÚZSVM.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 21/02/15
11) Smlouvu o zøízení VB IV-12-2011064/VB/01 Lánov,
knn ÈS 7, pè. 233 – Obec Lánov (dále jen „Smlouva“), kde
se jedná o vybudování nové kabelové pøípojky pro novou
pøeèerpací stanici budovanou v rámci stavby „Kanalizace
a ÈOV Lánov“, oznaèena jako „ÈS 7“. Rozsah VB podle
této Smlouvy je vymezen v GP èíslo 948-56/2015, který je
nedílnou souèástí Smlouvy. Výše jednorázové náhrady
od budoucí oprávnìné ÈEZ Distribuce, a. s. za zøízení VB služebnosti k pozemku parc. è. st. 233 v k. ú. PL (pozemek
obce Lánov, jako budoucí povinné) se sjednává ve výši
10.000,- Kè + DPH v zákonné výši (Zásady hospodaøení
s nemovitostmi pro rok 2015-16).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 22/02/15
12) Uzavøení smlouvy o zøízení VB – služebnosti pro
zøízení umístìní a provozování VÝTLAKU V8, PE 110
veøejné splaškové kanalizace, který byl v délce 21 m
vybudován v rámci stavby „Kanalizace a ÈOV Lánov“ na p.
p. è. 234/5 v k. ú. PL. Rozsah VB je vymezen v GP èíslo
937-39/2015, který bude nedílnou souèástí smlouvy
vložené do KN. Pøedmìtný pozemek je ve vlastnictví ÈR
(pøíslušnost hospodaøit s majetkem má SPÚ). Výše
jednorázové náhrady od budoucí oprávnìné obce Lánov
za zøízení VB – služebnosti k p. p. è. 234/5 v k. ú. PL
(pozemek SPÚ) se sjednává ve výši 100 Kè za 1 bm délky,
tj. celková cena cca 2 100 Kè + DPH v zákonné výši. Obec
Lánov zároveò uhradí poplatek související s podáním
návrhu na vklad do KN.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 23/02/15
ZO schvaluje zaøazení obce Lánov do specifické oblasti
Krkonoše-Jizerské hory.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 24/02/15
ZO bere na vìdomí informace o provedené kontrole výkonu
samostatné pùsobnosti svìøené orgánùm obce Lánov.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 25/02/15
ZO schvaluje bezúplatný pøevod staveb od SPÚ do majetku
obce. Jedná se o veøejnì pøístupné komunikace VPC 2, 3 a 4,
realizované v rámci KPÚ Horní Lánov.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 26/02/15
ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní vzájemných smluv obce
Lánov a fa KVK.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 27/02/15
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a fa KOBIT
Slatiòany, poøízení autocisterny, cena 4 830 000 Kè + DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 28/02/15
ZO schvaluje Dodatek è. 1 uvedené kupní smlouvy mezi
obcí a fa KOBIT Slatiòany, poøízení autocisterny. Odstavec
IV – Kupní cena. Zmìna ceny, cena bez DPH èiní 4 580 000
Kè. V technické specifikaci Výbava dodaná dodavatelem Dýchací pøístroj – zmìna na Láhev ocel. Dále
Elektrocentrála - zmìna výrobce. Z rozsahu dodávky se
vypouští: hadice 75 x 20 2 ks, náhradní tlaková láhev 3 ks,
plovoucí èerpadlo, CAN - bus. Ostatní text smlouvy se
nemìní.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 29/02/15
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov a HK krajem
o poskytnutí dotace z rozpoètu HK kraje 15RRD01-0007,
Podpora hasièské techniky pro obce s JPO, investièní
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dotace ve výši 1 000 000 Kè na poøízení CAS.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 30/02/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa Pavel Boøek stavební firma, Dvùr Králové, akce: Nástavba a stavební
úpravy odborných uèeben ZŠ v Lánovì – realizace stavby.
Cena díla 8 575 492 Kè bez DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 31/02/15
ZO schvaluje smlouvu pøíkazní mezi obcí Lánov a fa
1. Vrchlabská stavební a znalecká kanceláø, akce: Nástavba
a stavební úpravy odborných uèeben ZŠ v Lánovì –
provedení investorsko-inž. èinnosti - kontrola fakturace,
ceny prací, digitální fotodokumentace, odborný dozor.
Cena 1,9 % ze zapoèitatelných nákladù díla, 350 Kè/hod
práce provádìné v HZS.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 32/02/15
ZO schvaluje smlouvu pøíkazní mezi obcí Lánov a fa
1. Vrchlabská stavební a znalecká kanceláø, akce:
Rekonstrukce místní komunikace „K lomu“ Lánov - 2.
etapa a prodloužení kanalizaèního a vodovodního øadu
vèetnì sdružených pøípojek a pøíprav pøípojek k. ú. Horní
Lánov - provedení investorsko-inž. èinnosti - kontrola
fakturace, ceny prací, digitální fotodokumentace, odborný
dozor. Cena 1,9 % ze zapoèitatelných nákladù díla, 350
Kè/hod práce provádìné v HZS.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 33/02/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa HNH Hrabaèov,
akce: Rekonstrukce místní komunikace „K lomu“ Lánov 2. etapa a prodloužení kanalizaèního a vodovodního øadu
vèetnì sdružených pøípojek a pøíprav pøípojek k. ú. Horní
Lánov – realizace stavby. Cena díla 5 525 174,86 Kè +
DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 34/02/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa KAMPA MARYNKA s. r. o., akce: Stavební úpravy opìrné zdi na p.
p. è. 117/3 k. ú. Horní Lánov, realizace stavby. Cena díla èiní
389 784 Kè + DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 35/02/15
ZO schvaluje SOD z pøedložené nabídky mezi obcí Lánov
a fa HNH Hrabaèov, akce: Chodník podél sportovištì ZŠ budova „B“, Lánov, realizace stavby. Cena díla 360 106 Kè
+ DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 36/02/15
ZO schvaluje SOD z pøedložené nabídky mezi obcí Lánov
a fa HNH Hrabaèov, akce: Odpoèívky u mateøské školy
Horní Lánov, realizace stavby. Cena díla 369 522,93 Kè +
DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 37/02/15
ZO schvaluje smlouvu è. 14208703 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ÈR, OPŽP, dotace 39 369,48 Kè na akci „Snížení
energetické nároènosti hasièské zbrojnice“.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 38/02/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa Semerád, Trutnov,
akce: Výmìna krytiny na severní èásti hasièské zbrojnice
PL a nátìr støechy hlavní budovy, výmìna krytiny na vìži.
Cena 214 292 Kè vè. DPH. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 39/02/15
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Lánov a ØSD, Praha
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4. Pøedmìtem této kupní smlouvy je úplatný pøevod p. p. è.
1741/12 o výmìøe 115 m2, ostatní plocha, v k. ú. PL. Jedná
se o pozemek pod cyklostezkou – èást C v úseku „U Letecké
školy“. Kupní cena je 11 640 Kè dle znal. posudku è.
3773/268/2015 z 2. 6. 2015. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 40/02/15
ZO schvaluje znìní OZV obce Lánov è.1/2015
– o stanovení systému shromažïování, sbìru, tøídìní,
pøepravy, využívání a odstraòování komunálních odpadù
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lánov.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 41/02/15
ZO projednalo návrh Správy KRNAP o vyslovení
pøedbìžného souhlasu s pøevodem p. p. è. 2854 a 2821 ostatní plochy, urèené v rámci KPÚ Horní Lánov pro
spoleèná zaøízení (veøejnì pøístupnou úèelovou
komunikaci). Obì poz. parcely byly v rámci KPÚ
vytvoøeny za úèelem realizace výše uvedené komunikace
investorem, SPÚ.
ZO schvaluje tyto kroky k pøípadnému pøevodu:
a) Nepøevádìt, v pøíp., že SPÚ pøistoupí k realizaci
komunikace v nejbližších letech
b) Umožnit realizaci komunikace na pozemku, který
zùstane ve vlastnictví obce – VB na 20 let.
c) Bezúplatný nebo úplatný pøevod s podmínkou stanovení harmonogramu pøípravy a realizace akce a stanovení
zatøídìní komunikace a zpùsobù užívání v letních, resp.
zimních mìsících.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ovìøovatelé: Kuøík M., Schliegsbir R.
Starosta: Ing. Vancl Jiøí
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V bøeznu se narodil Dan Mlateèek, v dubnu Jiøí Marek,
Kristýna Gregorová a Jaromír Hnilièka, v kvìtnu Rozálie
Schliegsbirová a v èervnu Jiøí Mikule. Vítáme Vás
v Lánovì!
V období bøezen až èerven dovršili svá významná
životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále po roce) tito
naši obèané:
70 let - pan Ditmar Hádera, pan Vladimír Seidl,
pan Jiøí Beneš, paní Jana Jacková a paní Eva Èermáková
75 let - paní Irena Dlouhá a paní Annelise Štolfová
80 let - paní Miloslava Šedivá, pan Miroslav Wanìk
a pan Ladislav Tringela
85 let - pan Jiøí Hartig a paní Emília Francová
87 let - paní Justyna Chlapovièová
89 let - paní Ludmila Lešáková a paní Libuše Adolfová
91 let - paní Miloslava Vanclová
Všem jubilantùm srdeènì pøejeme všechno nejlepší,
pevné zdraví, hodnì štìstí a radosti do dalších let.
Život pøináší bohužel i smutné události - v bøeznu nás
navždy opustila paní Ludmila Procingerová, v kvìtnu paní
Vìra Janeèková a paní Hana Vráblíková.
Dovolte mi jménem Obce Lánov a všech lidí, kteøí je
znali a vzpomínají, vyjádøit upøímnou soustrast
pozùstalým rodinám.
Karolina Boková
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Èeský èervený køíž každoroènì oceòuje na slavnostních setkáních mnohonásobné bezpøíspìvkové dárce krve.
Jedná se o ty z nich, kteøí dovršili poèet 20 a 40 odbìrù krve
a plazmy. 14. kvìtna 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):
Josef Matras, Prostøední Lánov
Zlatou plaketu MUDr. Janského (40 odbìrù):
Lubomír Bušek, Prostøední Lánov
Michal Pagáè, Prostøední Lánov
Josef Zákoucký, Dolní Lánov
Blahopøejeme a dìkujeme!
Karolína Boková
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Dne 6. 6. 2015 jsme si
udìlali den plný soutìží
pod názvem Hrátky s
konìm. Na hrátky se sjeli
jezdci z Paky, Studence,
Èerného Dolu a jeden
koník z naší stáje, ale jela
ho jezdkynì z Roškopova.
Celkem bylo deset koní
a devìt jezdcù.
Naše Lucka pøipravila
Barely s vajíèkem na lžíci.
hodnì soutìží jako tøeba
barely s vajíèkem na lžíci, klobouky, trail a rùzné
westernové soutìže. Bylo také jablíèko ve vodì a bonbónek
v mouce. A nakonec ve dvojicích se zavázanýma oèima se
navzájem krmili jogurtem. Myslím si, že se jim tato soutìž
líbila nejvíc.
Nakonec jsem všem rozdala cukroví, podìkovala
za úèast a rozešli jsme se k domovùm. Jezdci z Paky
a Studence domù dojeli až kolem tøiadvacáté hodiny veèer.
Za Ranè na Kopeèku Helena Kopecká

Cestou zpátky èekalo na úèastníky výstupu opìt malé
pøekvapení v podobì hledání písmen a skládání krátké
tajenky. Za správné vyluštìní byla pro všechny pøipravená
milá odmìna, hand made dárek jako od Popelky - úèastníci
toto pøirovnání jistì pochopí.
Letos mì mile pøekvapilo, že se žádný z úèastníkù,
možná až na jednoho èi dva, nesetkal s nìjakým neèekaným
problémem (v minulých roènících pár úèastníkù
zabloudilo, došlo k drobnému zranìní, èi nám nepøálo
poèasí) a všichni nám akci pochválili.
Drobnou perlièkou na závìr je reakce jednoho
zahranièního úèastníka (z Ukrajiny), který po obdržení
dárku za uhodnutí tajenky øekl své známé: „Co s tím mám
dìlat?“ To mì skuteènì velmi pobavilo. A právì tyto
úsmìvy jsou, alespoò pro mì, nejlepším podìkováním
za poøádání celé akce.
Tìším se pøíští rok na setkání pøi 12. roèníku Výstupu.
I za kolegyòku dìkuji všem úèastníkùm akce a pøeji pìkné
letní dny.
Lenka Støíbrná, asistentka

Z
Š a
M
Š L
Á
N
O
V
T
R
O
C
H
A
Z
P
R
Á
V
I
Č E
K
Z
L
Á
N
O
V
S
K
Ý
C
H
ŠK
O
L
I
Č E
K

Tak jako mávnutím kouzelného proutku se i dny
ve školkách pøehouply jako voda. Pøipadá nám to jako
vèera, co naši nejmladší stáli prvnì pøed brankou školky.
Dnes tam stojí znova, ale otoèeni jiným smìrem. Po tøi roky
ji každé ráno ještì celí rozespalí otvírali. Nìkdy zvesela,
jindy s mírným rozmarem podle toho, jak se právì vyspali.
Nechce se vìøit, že dnes ji za sebou zavøou naposledy.
Tedy alespoò do té doby, než se kolobìh života znovu naplní
a z dìtí budou zase rodièe.
Pro dìti dlouho oèekávaný vstup do školy se již blíží
a nám nezbývá nic víc než popøát, aby se jim v ní líbilo
a poèáteèní entuziasmus dlouho vydržel. Posledních pár
dnù ve školkách je v ovzduší cítit tato slavnostní atmosféra,
dìti se tìší na prázdniny a možná ještì více na to, až skonèí
a usednou do školních lavic. Ještì než se tak stane, èekají je
ve školce malé „maturitky“, pasování na školáky
a rozlouèení se školkou, kdy si na zahradì dohromady
s jejich rodièi opeèeme vuøty a spoleènì zavzpomínáme
na èas, kdy jejich „velcí“ pøedškoláci byli ještì malými
ratolestmi.
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si pøipomenout události uplynulých pár mìsícù, které
Milí ètenáøi, i letos je mi potìšením napsat krátké
ozvláštnily bìžný provoz MŠ. Jednou z takových
shrnutí 11. roèníku naší pìší akce (Výstup na Snìžku), která
zvláštností pro dìti byl i pøíchod paní policistky. Když má
se konala v sobotu 27. 6. 2015.
nìkdo na sobì uniformu, informace o bezpeènosti na silnici
By nám poèasí až tak nepøálo, nakonec promoèení
se poslouchají mnohem pozornìji. Ono i povídání
úèastníkù nebylo tak zlé, jak jsme s kolegyòkou Kájou,
o nelehkém živobytí našich pøedkù na horách se poslouchá
které tímto dìkuji za výbornou spolupráci, pùvodnì èekaly.
jinak pøímo od pana Libora Duška - zamìstnance KRNAP,
Naší akce se úèastnilo celkem 52 lidí, z toho 20 šlo delší
než z úst nás uèitelek.
trasu, na Snìžku, a 32 lidí šlo kratší trasu, která vedla
Za námi jsou i úspìšnì zahrané besídky pro maminky,
na Lesní boudu. Všichni se vrátili spokojení a v poøádku,
výlet do ZOO ve Dvoøe Králové, oslava Dìtského dne,
by nìkteøí unavení.
závody na kolobìžkách a závody v lehké atletice, kde si
Cíl byl i letos v TEDEC, kde si dorazivší úèastníci
dìti mìly možnost porovnat síly hned ve tøech disciplínách za „odmìnu“ mohli dát nìco dobrého k pití a vepøový guláš
skok do dálky, hod míèkem a bìh na 20 metrù. Jak jsou
s chlebem. V cíli jsme na všechny èekaly též s pøipravenými
na tom se svými silami školáci, se brzy pøesvìdèíme
diplomy za úèast a za zdolání Snìžky a „Snìžkaøi“ si opìt
na „Olympijském dni na ZŠ“, kam jsme i my, malí bìžci,
vysloužili døevìnou postavièku „Lánováka“.
byli pozváni.
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Jak se co nejrychleji, bezpeènì a hlavnì bez paniky
dostat z hoøící školky, si za asistence hasièù vyzkoušíme pøi
nácviku evakuace. Nebojte se, pùjde opravdu jen o planý
poplach, nikomu nebude ublíženo. Školka zùstane
v poøádku stát na stejném místì a bude se i nadále tìšit
z každodenního pøíchodu dìtí - nových i tìch stávajících.
Závìrem bychom chtìli podìkovat manželùm
Kavánovým za finanèní pøíspìvek, z jejich daru se poøídí
dìtem nové pastelky. Velké díky patøí i zruèným rukám paní
Ryplové, která ušila nové návleky a molitanové kostky.
Za kolektiv MŠ bych chtìla všem popøát hezké léto,
vydaøené prázdniny a odpoèinkové dovolené.
Hana Vaòouèková
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Naši žáci doputovali díky projektu „S bílým èápem
letem svìtem“ až do Ameriky. Školní jídelna nezùstala
pozadu a dne 26. 5. se promìnila ve FASTFOOD. Paní
kuchaøky místo pracovních halen oblékly trika s potiskem
americké vlajky, rifle a barevný kšilt. Vedle výdejního
okénka znìla nabídka dne takto:
POLÉVKA Houmera Simpsona – fazolová
HRANOLKY a HOT DOG s keèupem
COLÈA
AMERICKÝ DONUT s jahodovou polevou, byl sladkou
teèkou na závìr.
Talíøe a pøíbory nebyly potøeba. Hranolky si naši
strávníci konzumovali z barevných kornoutù dle vlastního
výbìru a hot dog z originálního potištìného sáèku. Jako
podnos posloužil papírový tácek.
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Ve školním roce 2014 - 2015 fungovala v naší škole tøi
oddìlení školní družiny o celkové kapacitì 75 dìtí. Bìhem
celého školního roku probíhala rozmanitá èinnost.
Na podzim s námi besedoval policejní mluvèí, strávili
jsme zajímavé odpoledne na místním letišti a zpracovali
jsme vypìstované obøí dýnì, které posloužily jako výzdoba
naší zahrady na Halloween..
V zimních mìsících dìti absolvovaly lyžaøský výcvik
na Knìžickém kopci a vyžívaly se v dalších radovánkách na
snìhu a ledu.
Po jarním oteplení jsme vyjeli na kola a vytáhli
koleèkové brusle. Oprášili jsme i další hraèky pro pobyt
na školní zahradì. Zaèal se také opìt využívat stùl na stolní
tenis, prùlezky, houpaèky a hrazdy. Dìti si zasoutìžily
bìhem Dìtského dne. Na konec školního roku nám pøistál
na zahradì opravdovský vìtroò. Dìti si mohly vše osahat
a sednout si na místa pilotù. Na všeteèné otázky odpovídali
ochotní pracovníci
místního letištì, kteøí
ho pøivezli a sestavili.
Velkou zmìnou
prošly o jarních a velikonoèních prázdninách
dvì oddìlení školní
družiny. S pøispìním
finanèních prostøedkù
od Obecního úøadu
Lánov se podaøilo
vymìnit lina, koberce a veškerý nábytek, který je pøimìøený
velikosti dìtí, za což dìti i vychovatelky velmi dìkují.
V novém, barevném prostøedí jsou dìti mnohem
spokojenìjší.
Vzhledem k døívìjšímu ukonèení školního roku
probìhl ve školní družinì „Pøívesnický tábor“
s programem.
Vychovatelky ŠD
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Kolektiv školní jídelny.

Paní kuchaøky se mìly opravdu co ohánìt, ale velkou
odmìnou jim byly rozzáøené oèi našich strávníkù. Byl to
velký zážitek nejen pro dìti, ale i pro nás.
Za náš kolektiv školní jídelny bych ráda popøála všem
spoluobèanùm krásné léto plné sluníèka a pohody.
Monika Klimešová, vedoucí stravování
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Období od 21. 3. 2015 do 30. 6. 2015
Stav obyvatel k 30. 6. 2015 1767
Pøistìhovaní 7
Narození (4 chlapci a 2 dìvèátka) 6
Odstìhovaní 6
Zemøelí (3 ženy)
3
Pøestìhovaní v rámci Lánova 7
Karolína Boková

8

Vážení rodièe, žádáme Vás o spolupráci v oblasti
prevence rizikových jevù. V souèasné dobì hrozí dìtem
velké nebezpeèí nejen ve skuteèném, nýbrž i ve virtuálním
svìtì. Má-li Vaše dítì pøístup k internetu, je ohroženo
Sdílí-li informace a fotografie na sociální síti, jste ohroženi
zároveò i Vy, Vaše domácnost, Váš majetek. Škola žáky
prùbìžnì varuje, informuje, popø. øeší nastalou situaci
(v rámci tøídy napøíklad). Vy své dítì kontrolujte, mluvte
s ním. Máte-li zájem, na http://www.bezpecne-online.cz,
http://bezpecnyinternet.cz se dozvíte více. V pøípadì
potøeby se samozøejmì mùžete obrátit na pedagogické
pracovníky školy. Nepodceòujte prosím tyto informace,
kyberšikana a pronásledování na základì informací
z internetu „dorazily“ i do Lánova!
Anna Køelinová
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I letos se uskuteènilo pokraèování projektu „Poznejme
se navzájem“. Nìmeètí žáci pøijeli v nedìli 7. 6. a opìt byli
ubytováni u svých èeských pøátel. Bìhem spoleènì
stráveného týdne navštívili èeské školy a školní jídelny,
zúèastnili se aktivit ve vzdìlávacím centru Krtek

veèerníèky vznikají. Prý to bylo velmi
zajímavé! Anièko, blahopøejeme!
Dana Jakubcová

zakonèenou zkušebním testem, a pak
je èekalo dopravní høištì, kde si
vyzkoušely nabyté znalosti v praxi.
Jùùù, to byla jízda! Pøesné najetí
do pruhu, vzornì projetá køižovatka
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s èistým výjezdem. Pan Jiøièka byl
Na dnešní den 22. dubna je pøísný, ale dobøe mínìné rady budou
vyhlášen Den Zemì, který se stal urèitì dìtem prospìšné.
Dana Jakubcová
ekologicky motivovaným svátkem,
upozoròující lidi na dopady nièení
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životního prostøedí. Právì i naše škola
se již tradiènì úèastní oslav tohoto
Vlastivìda dìti seznamuje
svátku. Pro nìkoho (napø. mého
šestiletého syna) mùže být s podivem, s osobnostmi naší historie, s míst
že i takovým zpùsobem mùže probíhat v Praze, kde se odehrály události, které
oslava, ale jak jinak pomoci naší mìly vliv na vývoj v naší zemi, a tak
planetì, kterou si sami nièíme, než tím, jsme se rozhodli, že se tam vypravíme.
že jí odlehèíme od hrùzostrašného Vydali jsme se z Hradèan pøes Karlùv
množství odpadkù, které se válejí most na Staromìstské námìstí a všímali
si soch velikánù historie naší zemì prakticky kdekoli.
Karla
IV., T. G. Masaryka, Jana Husa,
Žáci z první až šesté tøídy mìli celé
sv.
Václava,
Jana Žižky. Zpìt jsme se
dopoledne rozdìlené na dvì èásti,
Ve vrchlabském Krtkovi.
vraceli
pøes
Podìbrady, abychom
kterých se postupnì zúèastnili. V jedné
Projekt se uskuteènil díky finanèní èásti dìti poctivì uklízely nejen zahlédli Jiøího z Podìbrad. Nejvíce
podpoøe Královéhradeckého kraje, v blízkém okolí školy, ale i ve vzdále- však na dìti zapùsobil Chrám sv. Víta,
mìsta Vrchlabí a obce Lánov. nìjších lokalitách. A opravdu si Staromìstský orloj a jízda metrem. Dìti
Podìkování patøí samozøejmì také „mákly“, protože mezi námi stále žijí byly hodné a pražské dláždìní jejich
hostitelským rodinám, které se o hosty lidé, kteøí si z pøírody dìlají skládku. nožky ani neunavilo.
Dana Jakubcová
po celou dobu vzornì staraly.
Nacházeli jsme opravdu cokoli –
Èeské žaèky i žáci se už nyní tìší plastové láhve, plechovky, kus
na pøíští rok, kdy jsme pozváni záchodové mísy, pneumatiky, papíry aj.
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V druhé èásti programu, který
Eva Køivohlávková pøipravila zástupkynì školy paní
Letos jsme zvolili velmi netradièní
Køelinová za pomoci svých asistentù zpùsob ukonèení školního roku. Den
z vyšších tøíd, dìti prošly rùznými rozdání vysvìdèení pøipadl na stejné
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stanovišti s rozmanitými úkoly týkající datum jako každoroèní Olympijský
V úterý 23. 6. jsme s pátou tøídou se ekologie. Stanovištì byla pøipravena bìh, a tak místo do Vrchlabí jsme si
navštívili Muzeum podzemí v Èerném v prostoru za školou, kde se dìti mìly uspoøádali bìh sami a nazvali ho
Dole. Zajímavou expozicí, která možnost nasvaèit i opéci buøt. Dìti Bìžíme pro vysvìdèení. V tìlocviènì
vypovídá o havíøské historii, nás pracovaly pilnì, každá tøída si zakopala dìti z lánovských školek i z naší školy
provedl Radek Etrych, který nám na høbitovì odpadkù svùj vlastnì obìhly dva okruhy malé pøekážkové
poutavým zpùsobem pøiblížil jak vybraný, aby mohla pozorovat, jak se dráhy, a získaly tak krásný diplom,
minerály a dùlní mapy, tak pùvodní postupnì rozloží èi nikoli. Také jsme speciální lánovskou samolepku a další
hornické náèiní - vrtaèky, lampy tøídili hliník, povídali jsme si o tøídìní drobnosti. Ve volné chvíli se dìti
podívaly na velmi zajímavé promítání
a modely tìžebních strojù. Dìti velmi odpadu, no prostì zábavné vzdìlávání.
Dìvèata a chlapci z osmé i deváté o historii olympiád a se svými uèiteli
zaujala replika štoly ve skuteèné
velikosti, ale i pøed muzeem stojící tøídy také mìli napilno, pracovali ve zhodnotily uplynulý školní rok a na
døevìná stoupa na drcení rudy a dùlní Sklenáøovicích pod Rýchorami, kde závìr dostaly oèekávané vysvìdèení.
vozíky. Dìti byly z muzea nadšené a na pod vedením odborníkù z KRNAPu
Olga Èermáková
závìr prohlídky každý namaloval uklízeli paseky od vìtví a kamenù.
svého dùlního permoníka, za což byl V právem jim zasloužené pauze si také
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odmìnìn malým zlatým pokladem.
Myslím,
že
jsme
všichni
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Nina Javorová
vali, jak nejlépe dokážeme, a celý den
Ve ètvrtek 16. dubna se opìt žáci
vìnovaný naší matce Zemi si opravdu
5. a 9. tøídy promìnili v krásné dámy
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Áužili.
Nina Javorová a pány, a tak opìt ukázali, že na rozdíl
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od nìkterých mìstských škol jsou
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E schopni spoleèensky vystupovat.
Anièka velmi ráda píše, a tak se
pøihlásila do soutìže ÈT, která je
S
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I
? Krásnì odìni jsme vyrazili
do trutnovského Uffa na støedovìké
o veèerníècích. Tentokrát téma znìlo
Ètvrtá tøída se vypravila do Dvora pøedstavení agentury Boøivoj Rytíø.
Jak Duháèek zlobil s Hurvínkem. Bylo
vybráno 20 dìtí, které mìly možnost Králové nad Labem na dopravní høištì. Po vstupu do sálu jsme však byli
nahlédnout do zákulisí a vidìt, jak Dìti nejprve prošly teoretickou èástí všichni pøekvapeni, protože jsme jako
ve Vrchlabí, byli pøivítáni na vrchlabské radnici, podívali se do Prahy
i na Snìžku. Pøi spoleèném veèeru se
nauèili opékat vuøty na ohni (nìkteøí se
s napichovákem a uzeninou vypoøádávali opravdu originálnì). V pátek,
v den odjezdu, ještì všichni spoleènì
navštívili libereckou IQ Landii
a centrum mìsta. Vše se vydaøilo dle
plánu, vstøíc nám vyšlo nakonec
i poèasí.
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diváci byli posazeni na jevištì. Žáci
mìli možnost nejen sledovat poutavý
pøíbìh o rytíøské cti, o hájení lidské
svobody proti zneužívání moci a taky
trochu o lásce v dobì vlády Karla IV.
jako diváci, ale sami se stali úèastníky
støedovìkého pøíbìhu o rytíøi Janu
ze Smojna, pánovi ze Žampachu. Svou
úèastí tak mìli možnost participovat na
vytváøení celé divadelní hry. A opravdu
byli nìkteøí svými skvìlými nápady
schopni obohatit pøíbìh a spolupracovat s herci na dìji.
Myslím, že návštìva divadla byla
pro všechny dìti krásný zážitek a že se
tìší na další pøedstavení.
Nina Javorová

byly skvìlé, tvrdì døely, aby se co Do okresního kola tak postoupila
nejlépe pøedvedly. Je jasné, že každé družstva z prvního stupnì. V silné
uvedené èíslo bylo pilnì a peèlivì konkurenci obsadily dívky 5. místo
pøipraveno, a tak jste mìli možnost a chlapci 4. místo. V Trutnovì na nás
i díky výborným moderátorùm z deváté nastoupila silná sestava klukù i holek
tøídy to vše zažít. Co vás nejvíce z pátých tøíd. Naše týmy musely být
zaujalo? Možná neposlušní žáci, praví poskládány i z mladších dìtí, ale i tak
indiáni, africká zvíøátka, japonský naši žáci hráli velmi stateènì a dokázali
t a n e c , b u b n o v á n í n a k e l í m k y se staršími dìtmi sehrát vyrovnané
a popelnice, bajka o myškách zápasy.
èi objevení Austrálie nebo úplnì nìco Sportu zdar, nazdar!
jiného? Myslím, že vše bylo skvìlé
Jaroslava Krulišová
a bájeèné a u všech èísel jste se
pøíjemnì bavili.
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Dìkujeme všem rodièùm,
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že vytvoøili výbornou atmosféru pro
Dne 22. 6. jsme se s žáky páté
své úèinkující dìti, a také si vážíme
všech našich žákù, kteøí do toho šli a osmé tøídy vydali na výlet do Liberce,
i pøes stud a bázlivost. Tìšíme se na Vás kde jsme navštívili zoologickou
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a botanickou zahradu.
v pøíštím roce.
Celá akce se nesla v pøíjemném
Nina
Javorová
Amerika
duchu, dìti byly nadšené, protože se
V mìsících kvìtnu a èervnu
V
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Í dostaly do dosud neprobádaných míst.
pøeletíme z Austrálie do Ameriky,
Zvíøata v liberecké ZOO jsou úžasná
abychom navštívili na našich cestách
i tento kontinent. Austrálii jsme poznali
Pøed Velikonocemi 1. 4. jsme se a nìkteré druhy zvíøat ze ZOO
dokonale, vìnovali jsme se faunì v naší škole sešli, abychom si nad- ve Dvoøe Králové nad Labem
i flóøe, národním parkùm a dalším cházející èas užili spoleèným jarnì neznáme, napø. krásné orly èi lachtany
zajímavostem. Ale teï hurá do ladìným tvoøením. Nabídka dílnièek a tulenì. Dìti zahradou procházely
Ameriky!
byla široká, a tak si každý z malých ve vìkovì smíšených skupinkách, a tak
Tímto kontinentem nás provázejí i velkých návštìvníkù mohl vybrat, se mohly vzájemnì obohatit i o své
pan uèitel Šimùnek a paní uèitelka co právì jemu se líbilo èi co bylo v jeho znalosti a nadšení. Stejnì tak se nám
Husarová, kteøí pro nás pøipravili velmi schopnostech vyrobit. Nìkdo upletl líbilo v botanické zahradì, kde jsme
zajímavá témata. Jako indiáni mùžeme pomlázku èi vìnec z vrbového proutí, nejvíce obdivovali masožravé kvìtiny
vyrábìt èelenky a malovat symboly jiný zdobil polystyrenová vejce, ostatní a obrovské kaktusy. Jen nìkteøí žáci
indiánských mìsícù, èi jako šamané vytváøeli ptáèka z barevných papírù litovali, že se nedá nìjaká ta masomùžeme vytváøet masky nebo tanèit. nebo si mohli vyrobit nìco z opravdu žravka poøídit i domù.
Výlet byl pøíjemný a naši žáci se
Kdo bude mít zájem, mùže si pestré nabídky, kterou uèitelé naší
chovali
opìt pøíkladným zpùsobem,
vyzkoušet psaní deníku jako oprav- školy peèlivì pøipravili. Kdo nemìl
dový objevitel a námoøník. Starší dìti chu vytváøet, mohl se zaposlouchat za což jim musím podìkovat.
mohou porovnat Ústavu USA a Ústavu v rámci našeho muzicírování do krásné
Nina Javorová
Èeské republiky. V neposlední øadì se hudby, písní èi básní, které v podání
seznámíme s faunou i flórou, státy našich žákù bylo pøekrásné. A komu
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i kulturou. Tím naše èapí turné po tom všem vyhládlo, mìl možnost se
ukonèíme. A co nás èeká v pøíštím obèerstvit u našeho malého bufetu,
První den 1. èervna jsme jeli
školním roce? To je zatím veliké který byl právì pro vás pøipraven.
autobusem do Mladých Bukù a z autopøekvapení, na které se mùžete bìhem
Myslím, že se vše podaøilo úžasnì, busové zastávky jsme vyrazili pìšky
prázdnin tìšit.
a vìøím, že pøíští rok si celou akci rádi do Retro parku Sejfy na lesní plovárnu.
Krásné prázdniny Vám všem pøeje zopakujeme. Setkávání lidí rozlièného Bydleli jsme v malých døevìných
Nina Javorová vìku je vždy pøíjemné pro všechny. chatkách po ètyøech, kde jsme spali dvì
Dìkujeme všem návštìvníkùm, noci. V samotném Retro parku jsme ale
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Í že pøišli do naší školy a právì ji využili byli minimálnì, protože jsme chodili
na túry. První den jsme se stravovali
Ž Á
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O
V jako místo obohacujícího setkávání.
Nina Javorová sami, ale druhý den byla snídanì
Dne 18. 6. se konalo úžasné
a veèeøe v hlavní budovì v jídelnì.
vystoupení našich žákù, kteøí se
S panem uèitelem jsme byli na
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i tentokrát pøedvedli opravdu bravurnì.
Rýchorské boudì, u Snìžných Domkù
Bìhem celého vystoupení jsme
Bìhem dubna žáci naší školy a na procházce po okolí. Poslední den
mìli možnost proletìt se celým svìtem. odehráli postupové turnaje ve vybí- jsme si dopoledne sbalili batohy,
Náš celoroèní projekt „S bílým èápem jené. Družstva, která se skládala z žákù uklidili jsme chatky, naobìdvali se
letem svìtem aneb cesta kolem svìta“ tøetích tøíd, ètvrté, páté a šesté tøídy, a opustili park. Nakonec jsme došli
jsme tímto zakonèili. Celý školní rok odehrála okrskové kolo ve Vrchlabí. na zastávku a odjeli domù.
jsme vás poctivì informovali o našich Týmy chlapcù i dívek z prvního stupnì
Eliška Èerná a Katka Klimešová
celosvìtových aktivitách, ale tentokrát obsadily 1. místo a v kategorii šestých
jste vše mohli vidìt na vlastní oèi. Dìti tøíd obsadili chlapci 3. místo.
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byla pøeložena k mé kolegyni Lence
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a tímto jí tedy dìkuji za ochotu. Dìkuji
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Bulimie a záchvatovité pøejídání
– Peter J. Cooper
Mentální anorexie – Fr. David Krch
Mozek a jak ho cvièit – David Gamon
Hitlerova dìtská armáda
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– Harald Stutte
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S
. Císaøùv prezident: tajemství rodiny
TGM – David Glockner
Nabízíme:
Sudety 1938 – Jan Lakosil
poradenství
Svìtla
a stíny islámu
tlumoènické služby
–
Bøetislav
Tureèek
pùjèování kompenzaèních pomùcek
Pohled do tmy – Peter Robinson
setkávání nedoslýchavých
a neslyšících osob
Musela jsem zemøít – Anita Moorjani
rekondièní pobyty
Vyhoïme ho z kola ven – Ken Kesey
pøednášky, besedy, výlety a další
Rekviem za Nanking – Ha Jin
akce
Pan
kaplan má stále tøídu rád
Otevírací doba poradny:
–
Leo
Calvin Rosten
Pondìlí 8,30-12,00
12,30-16,30
Kdo chytá v žitì – J. D. Salinger
Úterý
8,30-12,00
12,30-16,30
Støeda 8,30-12,00
12,30-17,00
Hrdý Budžes – Irena Dousková
Ètvrtek 8,30-12,00
12,30-14,00
Suknì z listí – Patrick White
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Kontakty – poradna:
Poselství od protinožcù
I
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mobil: 773 595 327, 773 595 328
– Marlo Morganová
tel.: 495 533 138
M
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Moje písnièky
e-mail: hradeckecentrum.cz
Líza a Pupík – Eva Bavorová
I
N
F
O
R
M
U
J
E
Potøebuje objednat tlumoèení?
Únos. Katriona – R. L. Stevenson
Monika Krúpová
Kam chodí spát Usínáèek
ZMÌNA OTEVÍRACÍ DOBY IC mob.: 773 592 326
– Oldøiška Ciprová
nebo tel.: 495 533 138,
Auta a náklaïáky – Andrea Erne
Jako loni, tak i letos bude pracovní e-mail: hradeckecentrum.cz)
O létajících strojích – Jiøí Kahoun
týden infocentra v èervenci a srpnu Tereza Skákalová
posunut o jeden den dopøedu. Bude Hradecké centrum pro osoby se A jako Aligátorka – Jindøiška Ptáèková
zaèínat v úterý, konèit v sobotu sluchovým postižením o.p.s.,
Na webovém odkaze
a v nedìli bude otevøeno dopoledne.
Milady Horákové 504,
http://online.mktrutnov.cz/lanov/
Loòská letní sezóna ukázala, že to 500 06 Hradec Králové
smysl mìlo, a turisté, kteøí se v dobì tel.: 495 533 138 mobil: 773 592 326, se prostøednictvím on-line katalogu
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
prázdnin v Lánovì více vyskytují, 773 595 327, 773 595 328
knihovnì
aktuálnì k dispozici.
služby infocentra pøes víkend e-mail: hradeckecentrum@seznam.cz
využívali.
http://www.hradeckecentrum.cz
Karolina Boková
Po prázdninách se otevírací doba
vrátí do normálu – otevøeno bude od
pondìlí do pátku, bez soboty a nedìle.
Karolina Boková
Cestou do Prahy jsem sedìl
s Honzou. Na pražském hradì jsme
procházeli býèí branou. Šli jsme
do chrámu sv. Víta a tam jsme vidìli
vitrážová okna. Na Hradì jsme vidìli
výmìnu stráží. Na Karlovì mostì byli
žebráci. Na Staromìstském námìstí se
mi líbil orloj.
Žák 3. tøídy
Cestou autobusem jsem sedìla se
Stellou. Pražský hrad byl pìkný. Šli
jsme do rajské zahrady. Výmìna stráží
byla pìkná. Byl tam pìkný strážce.
Na Karlovì mostì bylo hodnì lidí, lidé
tam hráli na housle a na basu. Bylo tam
hodnì krámkù, na chvilinku jsme se
s Erikem ztratili. Na Staromìstském
námìstí byly bubliny. Jeli jsme metrem,
v podzemí byla tma a zima. Cestou
domù jsme se Stellou spaly.
Žákynì 3. tøídy
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13. a 14. kvìtna se pod
organizaèními køídly
infocentra podruhé uskuteènila sbírka v rámci
Èeského dne proti rakovinì.
Zatímco vloni se prodalo
26 kvítkù za celkovou èástku 705
korun, letos jste si zakoupili kvítkù
33 v celkové hodnotì 625 Kè.
Sbírka se v infocentru bohužel
nakonec nemohla odehrávat, takže akce

také všem milým dárcùm za pøíspìvek.
Napøesrok se chceme opìt zapojit
do této celorepublikové sbírky.
Karolina Boková

VÝSTAVA 200 DRUHU JIOIN
Z KRKONOŠ

12. a 13. záøí

2015
od 10 do 18 hodin
Jste srdeènì zváni...

Velký sál v Horním Lánovì
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Hanèi, Pana lesního a sojky. Krakonoš,

moudrý muž, nabádá k pokoøe, poznání
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a vzdìlávání. Sojka ví o všem. Hlásí
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ŠE novinky a zajímavé dìní odkudkoliv
z hor a podhùøí. Hanèe, podobnì jako
každá peèlivá maminka, doprovodí
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pohádkovými stezkami, doporuèí
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kde se schází horalé, kde se
Krkonoše – svazek mìst a obcí
získal pro oblast cestovního ruchu
z Evropské unie v rámci 37. kola
výzvy Regionálního operaèního
programu NUTS II Severovýchod,
prioritní osy 3 Cestovní ruch, oblasti
podpory 3.2. Marketingové
a koordinaèní aktivity v oblasti
cestovního ruchu, finanèní podporu
na realizaci projektu „Pohádkové
Krkonoše a Podkrkonoší“.
Souèástí jsou nové
pohádkové pøíbìhy
Krakonoše, Hanèí,
sojky a Pana lesního,
foto pointy - figury
vyøezané pro
úsmìvné fotografie, stylové kostýmy Krakonoše a Hanèe
pro prezentace
na veletrzích cestovního ruchu a dalších spoleèenských
akcích, pravidelné informaèní
newslettery zasílané elektronickou
poštou zájemcùm. Byly natoèeny
videospoty, rozhlasový spot a dva
Rozhovory s Krakonošem, vypsány
fotosoutìže na facebooku: „Zimní
bílá“, „Dìti v Krakonošovì zahrádce“.
Vyrobeny byly prezentaèní desky
a igelitové tašky, probíhá rozsáhlá
propagaèní kampaò na facebooku a 10
významných turistických serverech.
Pøedevším však byly vytvoøeny nové
vìdomostní hry – tøi trasy questu,
mapka zajímavých „kešek“ geocachingu, ètyøi trasy geolokaèní hry
geofun a v území ojedinìlá razítkovací
hra „Po stopách Krakonoše“ a „Krakonošovo Podkrkonoší“ s malými dárky
jako odmìna. Bližší informace
k aktivitám se každý dozví na stránce:
www.pohadkove.krkonose.eu, která
byla sestavena speciálnì pro publicitu
projektu. Vydán byl leták shrnující
nabídku Pohádkových Krkonoš a dále
budou vytištìny ètyøi trhací mapy pro
turisty: Tipy na 4 dny na výlety,
Co dìlat v Krkonoších když prší, Tipy
na výlety pro rodiny s dìtmi
a Zajímavosti v Podkrkonoší.
Projekt imaginárnì i fakticky
provází malované postavy Krakonoše,
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konají trhy, poutì, kulturní poøady,
pouèí o historii. Pan lesní, nadšený
cyklista, vytrvalý turista a milovník
pøírody, je prùvodcem na cykloturistických a turistických trasách.
Grafika postav je a bude souèástí
propagaèních materiálù.
Nabízíme vám i vašim dìtem novou
zajímavou náplò volného èasu.
Krakonošova partièka a zážitky s ní
se vám všem budou líbit.

Pamlsek byl odmìnou za jejich snahu
pøi rùzných soutìžích. Dìkujeme
za pozvání i obèerstvení.
9. èervna jsme v Hradci Králové
v Obøím akváriu poznali rùzné druhy
ryb. Obìd jsme si dali v Hradci Králové
a pak dál jsme cestovali do Hrádku
u Nechanic. Prùvodce nás informoval
o historii zámku a jeho majitelích.
S prohlídkou jsme byli všichni
spokojeni.
Vìøíme, že i další výlety se nám
vydaøí.
Za KD napsala Vìra Volmutová
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Ve 2. ètvrtletí roku navštívily
èlenky výboru dìti v MŠ v Horním
i Prostøedním Lánovì. Na besídkách
k Svátku matek a dále ke Dnu dìtí, kde
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probìhlo dopoledne plné herního
a soutìžního zápolení, do nìhož se naše
èlenky aktivnì zapojily..
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Dne 29. kvìtna byl zorganizován
Nìkolik èlenek klubu navštívilo zájezd na divadelní pøedstavení
ke Dni matek školky v Horním pražských hercù ve Vrchlabí. Ve høe
a Prostøedním Lánovì. Dìti nás vždy „Jo, není to jednoduché“ jako vždy
svým vystoupením potìší. Odmìnou herci nezklamali a pobavili (Gondíod nás za jejich pozvání je troška ková a Langmajer).
Vysoké hodnocení úèastníkù
mlsání (bonbóny). Ke Dni matek jsme
získaly
dva zájezdy. Dne 17. 5. jsme
mìli posezení s dobrým obìdem
vyjeli
do
Terezína. Spolu s námi jela
a hudbou v hotelu Tedec. Dìkujeme
personálu hotelu Tedec, že se o nás i malá delegace – 4 dívky a 2 chlapci
vždy dobøe starají. Podìkování patøí z Dìtského domova ve Vrchlabí
i dìtem ze školky, které nás potìšily s vychovatelkou, pí Miladou Jindøišsvým vystoupením a pøedáním kovou. V 10:00 hodin na Národním
pøáníèka. Dík i uèitelkám, které mají høbitovì byla zahájena tryzna
s dìtmi hodnì práce. A vás dìti nástupem èestné stráže, hudby
a kladením kytic a vìncù. Mezi hosty
nezlobí.
Výlet Mladá Boleslav – Praha se byli naši nejvyšší pøedstavitelé
vydaøil. V Mladé Boleslavi jsme se (prezident a èlenové vlády i Senátu),
v muzeu vrátili do zaèátku výroby zahranièní hosté, zástupci Terezínské
automobilù. V Praze v Národním iniciativy Praha, Židovské obce a OV
divadle spoleènì s prùvodcem jsme ÈSBS v ÈR, kardinál Dominik Duka
prošli od základních kamenù divadla a nejvyšší pøedstavitel Židovské církve
až po støechu, odkud byl pìkný výhled Karol Sidon. Zaznìla køesanská
na Prahu. Možnost posedìt chvíli i židovská modlitba a v podání
v hledišti i na galerii a vidìt oponu Dìèínského pìveckého souboru árie
Národního divadla v nás zanechala z opery Giuseppe Verdiho Nabucco.
Potom nás èekala prohlídka
pìknou vzpomínku.
15. kvìtna jsme si rozhýbali své již Památníku s vynikajícím prùvodcem.
starší kostièky na schodech k zámku Na závìr jsme prošli Národním
Kuks. Po prohlídce zámku jsme jeli høbitovem s dvìma dominantami:
do Jaromìøe – Josefov. Nejdøíve malé køesanským køížem s trnovou
posilnìní a pak prohlídka pevnosti korunou a Davidovou hvìzdou.
Josefov. Ještì Vojenské muzeum Na Národním høbitovì je 2386
a muzeum Waldemara Matušky. Domù jednotlivých hrobù tisícù mužù, žen
a dìtí, kteøí zde v letech 1942 – 45
jsme se vrátili pìknì unaveni.
1. èervna byl MDD, a tak jsme si nalezli smrt; je zde i nìkolik pylonù,
ve školce s dìtmi malièko zasoutìžili. pod nimiž je umístìn popel nìkolika
Dáša Palátková

O

tisíc obìtí. Celkem je zde pohøbeno na
deset tisíc osob.
Dùstojným i milým bylo naše
setkání s lánovským mnohaletým
obèanem, p. Vilémem Janouchem.
Podle svých slov je nejmladším
a posledním terezínským vìznìm
(narodil se pøímo v Terezínì); po válce
žil s rodièi a sestrou v Lánovì, kde oba
navštìvovali ZŠ. Nyní pùsobí v Praze.
Sestra Regina nám tento zájezd
pomohla zajišovat.
Po obìdì jsme navštívili zámek
v Ploskovicích, kde nás zaujaly stropní
malby pøírodních motivù našeho
krajináøe Navrátila. V zámeckém parku
nás pøivítali i se rozlouèili svým
vøeštìním nádherní pávi a pávice.
Druhým velkým zážitkem byla
3. 6. exkurze do Pivovaru Velké
Popovice (nachází se nedaleko Prahy).
Po zasvìceném a zajímavém výkladu
nejen historie, ale i novinek
až po souèasnost, jsme prošli nejdùle
žitìjšími oddíly provozu. Zlatým
høebem programu bylo setkání s živým
maskotem pivovaru – kozlem Oldou.
Starší 18 let potìšila ochutnávka
nejnovìjšího výrobku - 13° Kozel
Florián (vìnován hasièùm).
Naše putování pokraèovalo
na zámek Louèeò. Tam jsme
absolvovali nejprve chutný obìd
a dál následovala prohlídka zámku
s vtipným a znalým prùvodcem. Škoda,
že bylo málo èasu na nádherný park
s mnoha pøírodními bludišti – typ
na vynikající výlet pro rodièe a dìti.
Letos máme v plánu ještì jeden
zajímavý výlet – ale ten zatím zùstává
tajemstvím – uskuteèní se na podzim.

turistickou akci nazvanou Pohádkové
Krkonoše, je to velmi dobøe
koncipovaný program k motivaci dìtí
a rodièù pøi poznávání Krkonoš
a Podkrkonoší. Takže jsem si na IC
ve Vrchlabí opatøila mapièky,
nastudovala webovou stránku: www:
pohadkove.krkonose.eu a vybrala
jsem pøíjemný okruh pøes 3 vršky,
tj. na Poniklou, do Vítkovic
a na Benecko. Takže dìti v jeden den
splnily 4 úkoly, získaly 4 razítka
a ze 2 míst i dárek. Startovali jsme
ve Vrchlabí v Klášterní zahradì, která
skýtá kompletní informace o profilu
Krkonoš, z èeho jsou, co na nich roste
a jak se o to stará èlovìk, vše
na jednom místì, jak o vegetaci, tak
o horninách a stromech. Po pøejezdu
do Poniklé jsme vidìli výrobu
perlièkových vánoèních ozdob, dìti si
vyrobily jednu vánoèní hvìzdièku,

Babièky pomáhají.

odpovìdìly na kontrolní otázky
v rámci soutìže a dostaly odmìnu.
Pøejezd do Vítkovic a výstup pìšky
k Farmì hucul nám nejen poskytl
krásné panoramatické pohledy
na Krkonoše, ale seznámili jsme se
s ekologickým chovem huculù
na Janovì hoøe, na koních se dìti
Za KD Jana Lacinová i projely jako rodilí kovbojové,
všichni se tam chutnì naobìdvali a
dìti vyzkoušely moc pìkné pøírodní
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dìtské høištì. Tøetí kopec byly
vzdušné láznì Krkonoš, nám známé
Vážení a milí úèastníci kulturnì Benecko, opìt krásné panoramatické
osvìtových akcí, zdravím Vás v èase pohledy smìrem k horám, a také do
letních prázdnin a dovolených, v èase kraje. Benecko má pro dìti pøipravenu
dlouho oèekávaných zážitkù a hru „Lufákova stezka“, moc pìkná
procházka se šesti zastávkami a úkoly
sladkého nicnedìlání.
Osvìtová beseda si zážitky již pro dìti, do kterých se Lánovští vrhali
vybrala, takže bude zaslouženì sladce s úžasnou vervou a odhodláním, také
nicnedìlat. Kdo byl u toho, jistì mi dá za své výkony dìti obdržely diplomy
za pravdu, že jsme uspoøádali dvì a dárek, což jim nìkteøí dospìláci
velmi pìkné aktivity. Zájezd do Prahy závidìli . Závìr výletu byl plánovaný
na Vámi oblíbený muzikál, tentokrát s výstupem na Žalý, ale to z èasových
Mamma Mia a dìtský zážitkový zájezd dùvodù již nebylo možné zvládnout,
pouze byla doporuèena pøíjemná cesta
Tajný výlet.
Já osobnì jsem absolvovala akci právì z Benecka od hotelu Diana,
pro dìti a také Vám ji více popíši, je tam dost velké parkovištì,
aby i ti, co nebyli pøítomni, si mohli 2 km k vrcholu, lze zvládnout
za odpoledne i s koèárkem. Tam dìti
zážitek vyzkoušet.
Využila jsme novì pøipravenou získají do své mapky páté razítko

a za 10 razítek si na IC Vrchlabí mohou
vyzvednout pìkný dárek.
Takže hodnotím velmi kladnì,
myslím, že všem se výlet moc líbil,
hlavnì dìtem, den ubìhl jako voda
a to, že nám i pršelo, nikomu nevadilo.
Touto cestou všem rodièùm pøipomínám, dojdìte si do IC Vrchlabí
na radnici, vyzvednìte si mapku hry
Pohádkové Krkonoše a druhou mapku
Pohádkové Podkrkonoší s návodem
na další blízké výlety. Také se podívejte
na webové stránky, kde je návod
na cesty za pokladem, tak zvané questy,
moc pìkný typ na spoleènou aktivitu.
Za OB Lánovy pøeji krásné letní
zážitky.
Nadìžda Bezstarosti
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Ráda bych za všechny prarodièe
podìkovala èlenkám výboru OB
Lánovy a hlavnì paní Nadì Bezstarosti
za pìknì promyšlený a zorganizovaný
zájezd pro dìti, jejich rodièe
a prarodièe.
Výlet byl skvìlý i pøesto, že byl
organizován do našeho okolí – tj.
klášterní zahrada ve Vrchlabí, kde
rostou rùzné druhy krkonošské flóry
a kde se nachází stanice pro
handicapované živoèichy. V Poniklé
jsme navštívili výrobnu vánoèních
ozdob z korálkù a dále Janovu horu –
farmu huculù, kde se dìti mohly
povozit na koních a poobìdvat.
A na závìr Benecko a jeho tzv.
Lufáckou stezku se zajímavými
zastávkami a plnìním úkolù pro dìti.
Výlet se všem moc líbil a pro
všechny bylo pouèné, co se dá kolem
nás vidìt. Dìti si moc užily. Prarodièe
chtìjí paní Nadì podìkovat za obìtavost a èas, který pøípravì zájezdu
vìnovala.
Margita Capoušková
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Mìsíce duben až èervenec jsou pro
hasièe z Horního Lánova obdobím
spousty pohárových a postupových
soutìží. Koncem dubna se rozjela
série pohárových soutìží i soutìží
o pøeborníka v šedesátkování prozatím po dalších tøech soutìžích si
nejlépe z našich zástupcù vedou
v pøípravce Barunka Schejbalová
a Matìj Jandík, v mladších dívkách
Anièka Strnadová, v mladších
chlapcích Jakub Rutar, Lukáš Vaníèek,
Kája Capoušek a ve starších dívkách
Tereza Pavelková.
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Mladí hasièi se dále zúèastnili
pohárové soutìže v Brada Rybníèek,
odkud si pøivezli cenu za nevzdálenìjší
tým - vodníka z Rybníèka. Další
pohárovou soutìží byla soutìž ve
CTIFy v Borovnici, kde družstvo
mladších zvítìzilo a starší obsadili páté
místo.
Pohárovou soutìž v Hajnicích jsme
z dùvodu poøádání okrskové soutìže
v Horním Lánovì vynechali a kolektivy
mladých hasièù se zúèastnily této
soutìže. Za mladé hasièe zde byla
pouze naše družstva. Velkou radost
mìli ti nejmenší z družstva „B“,
doplnìni pøípravkou (dìtmi od 3 do 6
let), protože porazili družstvo „A“.
Okrskové soutìže se za dospìlé
zúèastnila z našeho sboru dvì družstva
mužù a dvì družstva žen. Muži obsadili
první a ètvrté místo, ženy první a tøetí.
Ženy nás dále reprezentovaly na okresním kole v Trutnovì, kde zvítìzily
a postoupily do krajského kola
v Lanškrounì. Bylo jejich velkým
pøáním zvítìzit a postoupit na MÈR,
které se bude konat v Trutnovì.
Bohužel selhala technika, nová hadice
„B“ nevydržela tlak vody a odpojila se
koncovka, tím se rozplynul ženám sen o
úèasti na mistrovství v Trutnovì. Tak je
pøed nimi velký úkol pro pøíští rok –
MÈR Brno. Vìøím, že tuto šanci si již
nenechají ujít.
Dorostenecké kolektivy se zúèastnily okresního kola v Trutnovì, kde
dorostenci obsadili druhé místo
a dorostenky zvítìzily a postoupily do
krajského kola, které se tentokrát
konalo v Týništi nad Orlicí. Zde
s pøehledem zvítìzily ve všech disciplínách a tím si zajistily postup na MÈR
do Prahy. Protože vìtšina dìvèat v této
kategorii konèí, jejich snem je stát
na nejvyšším stupni a já vìøím, že se jim
to letos podaøí.
Kolektivy mladších a starších se
zúèastnily okresního kola hry
PLAMEN v Úpici. Všechna družstva
mìla velký úkol, vylepšit nevydaøenou
podzimní èást celoroèní hry
a dosáhnout co nejlepšího umístìní.
Mladší „B“ – zaèínající v této kategorii
doplnìné pøípravkou skonèili na 8.
místì, mladší „A“ obsadili nepopulární
ètvrté místo a starší se probojovali
na druhé místo a tím si zajistili úèast
na krajském kole v Týništi nad Orlicí
a Bystré. Zde se jim první den nedaøilo a
za velmi nepøíznivého deštivého poèasí
obsadili sedmé místo. Tento kolektiv
byl poprvé na krajském kole a myslím,
že dosáhl hezkého umístìní, svou roli
zde sehrálo poèasí a pak také nervozita.
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Tomuto kolektivu vìøím, že v pøíštím
roce opìt postoupí a že dosáhne již
medailového umístìní.
Zatím, co mládež se soustøedila
na pøípravu na závody avlastní závody,
dospìláci plnili úkoly z pøeshranièní
spolupráce. O víkendu 11. - 12. 4. 2015
jsme pøivítali zástupce hasièù
z Karpacze a Szklarské Porêby
v Horním Lánovì. V sobotu probìhlo
námìtové cvièení v budovì školy
v Prostøedním Lánovì, kterého se
zúèastnila skupinka mladých hasièù
a nìkolik rodièù. V budovì byl
simulován požár, budova byla
zakouøena pomocí zamlžovacího
pøístroje. Dìti a dospìlí se rùznì
rozmístili po pøízemí školy, odkud byli
prùbìžnì vyvádìni a vynášeni. Byla
zde pøedvedena i odborná první pomoc
za vedení paní Capouškové, paní Suché
a zapojila se i hasièka z Polska. Pro dìti

vidìt. Tedy jsou ve výsledcích našich
soutìžních týmù.
Náš sbor si vzal na starost stáne
na MÈR v Trutnovì, a tak naše èleny
èeká tøídenní maratón.
Na závìr bych chtìla podìkovat
všem za výbornou reprezentaci sboru,
za jejich výsledky, kterých v letošním
roce prozatím dosáhli. Rodièùm patøí
podìkování za podporu na závodech,
za pomoc pøi pøepravì dìtí na závody,
nebo v souèasné dobì máme 52
mladých hasièù všech kategorií pøípravka, mladší, starší, dorostenky
a dorostenci.
Dorostenkám Marcele Hartigové,
Tereze Capouškové, Petøe Hùlkové,
Anetì Roudné, Zuzanì Hrèníøové,
Lucii Mikulcové, Michaele Petøíkové a
Elišce Tchöpové pøeji hodnì úspìchù
na MÈR v Praze ve dnech 11. - 12. 7.
2015. Tìšíme se na podporu fanouškù
jak v Praze, tak doma u pøenosu
televize FIRE TV.
Ladislava Šedivá

Nejnovìjší úspìch našich zástupcù
Sice jsme na MÈR do Trutnova
jako tým nepostoupili, ale tøi naše ženy
(dívky) si úèastí na postupových
soutìžích vybìhaly. Umístìní mezi 16
nejlepšími ženámi, které se mohou
zúèastnit MÈR. V konkurenci 144 žen
se v souboji o absolutní mistryni v bìhu
na 100 m s pøekážkami umístila naše
Krajské závody dorostu Týništì - první místa
Natálie
Honcù na 3. místì èímž získala
patøila dorostenkám z Horního Lánova
titul
druhá
vicemistrynì ÈR roku 2015.
1. Marcela Hartigová, 2. Aneta Roudná
a 3. Eliška Tchöpová.
Další dvì dìvèata Petra Hùlková
a Marcela Hartigová se umístila v první
i dospìlé to byla velice zajímavá tøetinì, což je také velmi pìkné.
zkušenost a pro hasièe dobré provìøení
Ladislava Šedivá
jejich akceschopnosti. Odpoledne se
spoleènì hasièi vypravili na prohlídku
hasièárny HZS v Trutnovì, prohlídku
jejich techniky. Naopak polští hasièi
ukázali technický materiál k výjezdu,
který u nás není známý. V nedìli
dopoledne následovalo školení
k zásahùm a pøedávání zkušeností.
Další spoleènou akcí byla úèast
na školení o lesních požárech
ve Szklarské Porêbì, kde byl proveden
simulovaný zásah na hoøící porost.
Probìhlo i teoretické školení. V nedìli Na tøetí pøíèce Natálie Honcù - zcela vpravo.
se pak naši zástupci zúèastnili soutìže
v Jelení Góøe, kde pùvodnì mìli být
jako pozorovatelé, ale nakonec zde
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pøedvedli i ukázku požárního útoku.
Pøi tìchto aktivitách musel být èas
Zdravím všechny ètenáøe
i na brigády. V dubnu se uskuteènil sbìr Zpravodaje obce Lánov.
železa. Nìkolikrát se již muselo
Koncem mìsíce zaèala oprava
posekat høištì. Následovala oprava a rekonstrukce naší hasièárny. Pro nás
pøekážek na trénink mládeže. Prùbìžnì hasièe to znamenalo vše uklidit
se opravuje cvièební materiál, za èímž a vystìhovat. De facto jsme ztratili
jsou hodiny práce, které nikde nejsou støechu nad hlavou. Není to pro nás

lehké období. Nedá se nic dìlat
a doufám, že až budete èíst tento
èlánek, budeme nastìhováni v nové
rekonstruované hasièárnì.
Výjezdová jednotka je i pøes obtíže
pøipravena zasáhnout. Dne 24. 3. byla
pøivolána k požáru rodinného domu
v Dolním Lánovì. Jednalo se
o zahoøení sazí v komínì. Výjezdovou
jednotku se snažíme dovybavit tak,
aby byla co nejlépe pøipravena
k pøípadnému zásahu. Disponujeme
tøemi rùznými èerpadly, která si
dovezeme k zásahu a mohou být
použita jednotlivì nebo všechna
najednou. Jedná se o motorovou
støíkaèku PS 12, plovoucí èerpadlo
Honda a kalové èerpadlo Hero, které je
lehký a výborný pomocník. Mùžeme
poskytnout i ne zcela bìžnou službu
dobrovolných hasièù. Poøízením
ochranného obleku Sršeò jsme
pøipraveni zasáhnout k odstranìní
bodavého hmyzu.
Podaøilo se odstranit asi nejvìtší
nedostatek, který nás nejvíce trápil,
a to svolávání jednotky v pøípadì
zásahu. Siréna sice funguje, ale
bohužel je slyšet málo, nebo
v nìkterých èástech obce vùbec.
Docházelo k tomu, že ne všichni
èlenové výjezdové jednotky zvuk
sirény zaslechli. Aby se toto nestávalo,
bylo poøízeno svolávání jednotky SMS
zprávou.
V sobotu 18. dubna se konal sbìr
železného šrotu. Všem obèanùm
Lánova, kteøí nám darovali nìjaký ten
šrot, moc dìkujeme.
V dubnu se otevøelo dìtské høištì.
Byly vyøezány oschlé vìtve ze stromù
na pravé stranì smìr Špièka. Zamezilo
se tím pøípadnému pádu vìtve a zranìní
dìtí. Shrabali jsme staré listí a upravili
cestièky. Dìtské høištì je pravidelnì
sekáno a udržováno.
V kvìtnu se naše družstvo mužù
zúèastnilo okrskové soutìže v Horním
Lánovì. Družstvo žen se tentokrát
nezúèastnilo. Co se týká sportovních
aktivit našich družstev, do dokonèení
rekonstrukce hasièárny, zejména vìže
na sušení hadic se nebudeme
hasièských závodù zúèastòovat, nebo
jen zcela výjimeènì.
Vše smìøujeme na 18. záøí, kdy se
na fotbalovém høišti v Prostøedním
Lánovì bude konat soutìž v požárním
sportu o Pohár starosty 8. okrsku.
V kvìtnu jsme si pøipomnìli svátek
patrona hasièù svatého Floriána.
Druhým rokem spolupracujeme
s mateøskou školkou v Prostøedním
Lánovì. Dìti se zúèastnily výtvarné

Barunka Najbrtová se sestrou.

a literární soutìže Požární ochrana
oèima dìtí. V letošním roce Barunka
Najbrtová z Prostøedního Lánova
namalovala obrázek, který byl vybrán
mezi nejlepší, a umístila se na druhém
místì. Barunka se svými rodièi byla
pozvána na hasièskou stanici do
Trutnova, kde jí byla pøedána cena
za tak velmi dobré umístìní.
Dne 22. 6. si dìti z mateøské školky
vyzkoušely rychlou evakuaci v pøípadì
požáru. Po opuštìní budovy a seøazení
za školkou se pøesunuly za fotbalové
høištì, kde pro nì byly pøichystány
ukázky hašení a prohlídka techniky.
Dìti také navštívil náš èlen, pøíslušník
policie ÈR p. Miloš Zeman, který jim
umožnil prohlédnout si policejní
automobil, policejní výstroj a pøedvedl
jim ukázku pyrotechniky. Nakonec
byly dìti obdarovány drobnými dárky.
Úsmìv v jejich tváøích byl pro nás
nejvìtší odmìnou. Závìrem mi dovolte
popøát Vám krásné léto.
Za SDH Prostøední Lánov
Pavel Janèula

pojmenovali jako husitské století.
Základní myšlenky husitství,
zakotvené ve ètyøech pražských
artikulech a pozdìji v bazilejských
kompaktátech, to je pøijímání pod obojí
zpùsobou a kalich, museli respektovat
panovníci, pokud chtìli vládnout
v bohatém Èeském království. A to
nejen husitský král Jiøí z Podìbrad.
Pozdìji též katoliètí Jagellonci
a dokonce i v 16. a poèátkem 17. století
Habsburkové do konfliktu, který
vyvrcholil v tøicetiletou válku.
Úctu k památce Husovì v našem
regionu považujeme za samozøejmou
na všech dùležitých panstvích, jejichž
majitelé byli v té dobì kališníky,
ochránci Jednoty bratrské nebo pozdìji
luterány (Valdštejnové, Gendorf,
Zylvárové aj.) Dolnolánovská farnost
byla protestantská. Pùsobil tu jako
pastor kronikáø Valerius Bayer a další,
nìkteøí z blízkého Slezska, až do let
bezprostøednì po Bílé hoøe.
Období po ukonèení tøicetileté
války a násilné rekatolizace v 17. a 18.
století vedené habsburskou dynastií
a katolickou církví, je mj. ve znamení
snahy vytìsnit z vìdomí lidu památku
Mistra Jana. Mìl ji nahradit jiný Jan –
Jan Nepomucký, prohlášený urychlenì
papežskou kurií v Øímì za svatého.
Vzpomínky na Mistra Jana však
nepochybnì trvale zùstávají v myslích
tajných nekatolíkù v horských obcích,
zejména na Roudnicku, v Køížlicích,
Jestøabí a d. Pøibývají k nim ještì nové
na dalšího Jana – Jana Ámose
Komenského, který v Horní Branné,
by krátce, pobyl pøed odchodem do
Lešna v roce 1628. Ale všeho do èasu.

První záblesky svobody
patent o náboženské
snášenlivosti, vydaný císaøem Josefem
II. roku 1781, umožnil koneènì tajným
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z hor opustit lùno
samospasitelné
církve øímské a vybrat
K šestistému výroèí smrti upálením
si ze dvou omezených možností
„Hranice vzplála na bøehu Rýna . . povolených protestantských konfesí:
.” znìjí úvodní slova té trochu lutersko-augšpurské èi kalvínsképolozapomenuté písnì, která pøipomíná reformované.
událost, jež se stala dne 6. èervence
Záhy po vydání patentu vznikly
1415 v Kostnici. Mistr Jan Hus, dle v podhùøí Krkonoš dva luterskopísnì ten nejslavnìjší Èech, tu položil augšpurské sbory. Poøídily si prosté
svùj život za pravdu nejen svou. a jednoduché modlitebny, zprvu bez
Je zcela na místì, když každoroènì den vìží, v Køížlicích a v Heømanových
6. èervenec uctíváme jako státní svátek. Sejfech na Bolkovì (dnes Rudník). Tam
Tím spíš letošního roku, kdy od jeho se dostává Husovi náležité úcty,
smrti uplynulo právì šest set let.
zejména po dalším uvolnìní poèátkem
šedesátých let 19. století. Oba kostelíky
V bìhu staletí
Husùv myšlenkový odkaz stále žije dostávají dodateènì vìže s místem pro
a má co øíci i naší souèasnosti. Žil nejen zvony. Ty pak dne 6. èervence k poctì
v jeho dobì, kterou historikové Mistra Jana v Køížlicích hlaholí
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do širokého okolí, doprovázeny
moždíøovými ranami. Ponìkud
skromnìji je v Sejfech (zèeštìno
Mydlicích), kde obec je pøevážnì
etnicky nìmecká. Ale faráø, Èech Jan
Kupka si prosadil, aby jeden ze tøí
zvonù dostal jméno Hus.
Køížlice: vìž roku 1878, zvony Víra,
Nadìje a Láska roku 1881
Heømanovy Sejfy: vìž roku 1862,
zvony Pavel, Petr, Hus roku 1868.
V Památníku Vysockého Krakonoše (1886) se doèítáme, že i zde
a nejen u divadelníkù se Jan Hus tìšil
náležité úctì. Dochází tu již k posunu
úcty i na rovinu národní a politickou.
Vysoètí herci si vybrali k nácviku
a provedení drama Josefa Kajetána
Tyla Jan Hus z roku 1848, pøestože pak
mìli potíže s cenzurou.
V kameni a v kovu
Úcta k Mistru Janovi z Husince našla
své zhmotnìní i v øadì pomníkù
z kamene i z kovu. Je zajímavé, že mezi
množstvím tìchto výtvorù, rozesetých
po rùzných místech èeského venkova,
vede Podkrkonoší, kde se nacházejí
hned tøi nejstarší. První je bývalé
krajské mìsto Jièín. Místní vlastenci
vytvoøili podmínky pro odhalení
pomníku už v roce 1872. Provedení
díla bylo svìøeno novopackému mistru
Antonínu Suchardovi. V pøedveèer
slavnostního dne 6. èervence
pøedcházelo uvedení téhož Tylova
dramatu, které nacvièili vysoètí
ochotníci. Pomník byl pozdìji
pøemístìn do èela Husovy tøídy.
Odhalení dalších dvou památníkù
následovalo krátce po sobì. Od roku
1897 se pyšní obec Vojice, známá svou
kamenickou tradicí, dílem dvou
místních umìlcù - kameníkù Josefa
Kalivody a Aloise Khuna. Velkého
shromáždìní pøi odhalení pomníku se
tu prý úèastnilo 15 000 - 20 000 lidí.
Husùv pomník v Nové Pace je sice
z tìch tøí nejmladší – z roku 1898, ale je
významný svým umístìním ve støedu
mìsta na námìstí. Zde konkuruje
úspìšnì baroknímu mariánskému
sloupu se sochami z Braunovy dílny.
Kvùli umístìní došlo dokonce ke sporu
mezi mìstem a hradeckou biskupskou
konsistoøí. Husova socha je dílem
místního kameníka Antonína Lukeše,
vyuèence u Suchardù.
Uvedené skuteènosti pøicházejí
jaksi pøes urèitou podobnost do
kontrastu s hlavním mìstem Prahou.
Vždy mohutné monumentální
seskupení z kamene a bronzu pomníku
Jana Husa od Ladislava Šalouna
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opìt 200 kop a za dva roky o sv.
Michalu 70 kop. O nákladu na pøevodní poplatek mají se kupující
a prodávající dohodnouti. Nejbližším
sousedùm Šimonu Steffanovi a Hansi
Seehackovi zaplatil Petr Ossendorf
po pùl kopì, aby kupujícímu neèinili
pøekážek v užívání vodního toku.
K papírnì bylo pøidáno: 2 postele, kotel
na nožce, skøíò, 2 železa na hlazení
papíru, 2 kusy látky na klih, džber
na klih, 2 nabìrací džbery, 2 nové
konve, kotel na klih, 2 páry forem, pušt
plstí (pušt, puscht nebo také buscht
je poèetní jednotka používaná
v minulosti pøi výrobì papíru, 1buscht
se rovnal 160 listùm papíru), zámek
visutý, 2 høídele, stùl, kamnovec,
na Staromìstském námìstí bylo plechová roura ku kamnùm. Pøi prodeji
odhaleno teprve za války roku 1915. bylo pøítomno nìkolik svìdkù a mezi
Podobnì jako barokní mariánský nimi Fridrich Staude a Zachariáš
sloup, který byl však odstranìn roku Mönch, papírníci. Vrchností byl
1918 jako symbol vítìzství Habsburkù prodej povolen dne 20. èervence.
Schwerdtner zaplatil 200 kop, r. 1634
po tøicetileté válce.
Letos si Køížliètí také pøipomnìli opìt a 1635 70 kop, èímž vše
slavné Husovo výroèí – po svém. zaplaceno.
Schwerdtner také zaznamenán
V kostelíku ekumenickou bohoslužbou
a hodnotným umìleckým programem jako majitel papírny r. 1652
po ní. Nevyzvánìly tu slavnì zvony, ("Šwertla"). Jeho tovaryšem byl asi
neozývalo se dunìní moždíøù, pøesto Melichar Zeiske, jenž 13. prosince
však je tu vždycky pìknì. I za rok 1655 køtí dceru Annu Marii.
Snad z jeho dílny anebo jeho
poèátkem èervence se tu pro vás najde
pøedchùdce Petra Ossendorfa jest
místo.
kruhová znaèka s opisem
František Jirásko LANGENAV. Urèiti ji pøesnì dobovì
nelze, nebo listina není datována,
ale
z toho, že se v ní mluví
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) frýdlandského Albrechta z Valdštejna
nebo z doby nedlouho po jeho smrti
Po papírnì v Pelsdorfu (Kunèice) r. 1634.
jest nejstarší papírnou tohoto území
Když Schwerdtner zemøel, prodala
tato papírna na Malém Labi. Kdy vdova Zuzana 10. záøí 1656 papírnu
vznikla, sice nevíme, ale mùžeme øíci, svému zeti Tobiáši Godrovi, døíve
že v první ètvrti 17. století, nebo v r. (1652) papírníku v Lauterwasser
1633 dne 18. èervence ji prodává Petr (Èistá), se vším pøíslušenstvím a právy
Ossendorf Baltazaru Schwerdtnerovi. za 350 kop grošù, z èehož má zaplatiti
(Není tedy pravdou, že ji zøídil Mates jako závdavek o sv. Michalu hotovì
Kieszling r. 1687.)
150 kop, z èehož se dostane vdovì
Tento Petr Ossendorf jest synem 20 kop a dvìma nejmladším dìtem
Petra Ossendorfa, papírníka (jenž na jejich podíl a to Annì Marii 30 kop
pøišel do Niemes po r. 1610 z Nìmecka, a Hansovi 20 kop; ze zbytku 80 kop
z Münstru nebo z Mnichova) a asi týž, se mají zaplatiti dluhy (Hansi Krausovi
jenž mezi r. 1632 - 1647 založil papírnu 9 kop, Jiøímu Schwandtnerovi 5 kop
v Nieder-Politz bei Leipa (Dolní Police 5 gr. 4 d. a Tobiáši Godrovi 3 kopy 12
na Èeskolipsku), prodav papírnu gr. 6 d., celkem 17 kop 21 gr. 3 d.).
lanovskou.
Kupující má roènì o soudním dnu,
Baltazar Schwerdtner, nìkdy poèínaje r 1657, platiti 14 kop
S c h w a r d t n e r, k o u p i l p a p í r n u až do úplného zaplacení. K papírnì
lanovskou s pøíslušenstvím a všemi dostal kupující 2 stoly, kamnovou
právy, se stroji, v dobrém stavu za 470 vidlici, kamnovec, železnou tyè,
kop gr. míš. a má zaplatiti na tuto kupní železnou palici, železný kotel,
cenu o sv. Michalu 200 kop a za rok 2 postele, mandl, železný øetìz

a øemeslné nástroje. Prodávající si
vyhradila èistou komoru v domì
doživotnì. Kdyby jedna ze stran
nedodržela smlouvu, zaplatí poenale
20 kop. Smlouva se stala pøed mnoha
svìdky a vrchností byla schválena
v Hohenelbe 25. øíjna. Poplatky byly
zaplaceny.
Po smlouvì následuje zápis splátek
podle smlouvy i zároveò rozdìlení
otcovského dìdictví. Po vyplacení
dluhù, tedy celkem 87 kop 27 gr. 3 d.
zbylo ze závdavku 150 kop ještì 62 kop
38 gr. 4 d. jež rozdìleny na 7 dílù
dìdicùm, tedy po 8 kopách 56 gr. 6 4/7
den. V letech následujících 1657 - 1670
splácel kupující po 14 kopách. V r. 1664
rozdìlen podíl 14 kop, pøipadající
matce Zuzanì, ponìvadž zemøela,
po zaplacení jejich dluhù (4 kopy
30 grl.), tedy v èástce 9 kop 30 gr. šesti
dìtem po 1 kopì 35 gr.; podíly
nezletilých odevzdány konšelské
pokladnì. Byly tu dítky: Fridrich,
Zuzana, Kašpar, Dorota, Anna a Hans.
Zuzana byla manželkou Tobiáše Godra
a Anna byla v r. 1668 provdána
za Krištofa Baudiše. Z manželky
Zuzany se narodila Godrovi 12.
prosince 1657 dcera Anna.
Na papírnì byl zamìstnán jako
tovaryš Krištof Weisz, jenž se ženil
v Hohenelbe 16. srpna 1665
s Magdalenou, dcerou po zemøelém
Janu Ludvíkovi. Jest to budoucí první
papírník v Hohenelbe.
Znajíce nyní pøesnì, kdy se stal
Tobiáš Goder papírníkem v Langenau,
víme též, že papír znaèený kruhovou
znaèkou, na níž kolem písmene
L opis: TOBIAS GODER jest z této
papírny lanovské nikoli z papírny
v Lauterwasser.
Z dílny Godrovy jest též asi papír
se znakem Morzinským na listinì
z r. 1663. Považoval jsem ji za znaèku
papírny kunèické, ale ponìvadž jiný
filigrán se znakem Morzinským jest
provázen na druhém pùlarchu dvìma
hornickými kladívky, soudím, že tento
filigrán jest spíše znaèkou lanovskou.
Papírníku Godrovi se vedlo asi
dobøe, nebo 5. ledna 1674 koupil od
svého otce Michla Godra jeho dìdièný
statek za 270 zl., na nìjž dal hned 60 zl.
a po schválení koupì vrchností 15 zl.,
dále v r. 1676 a 1677 po 15 zl.
o soudním dnu a od r. 1678 po 6 zl.
roènì.
Tobiáš Goder zemøel asi v r. 1684
a jeho papírnu koupil 16. øíjna 1684
od vdovy Zuzany a 4 sirotkù jeho ze
Mates Kiesling, jenž pojal za manželku
dceru Godrovu Zuzanu 6. srpna 1669,

když se jim narodila 21. èervence
dcerka Alžbìta. V r. 1671 køtí 12. dubna
dítko Annu Marii, 21. února 1673
Tobiáše, 22. bøezna 1675 Annu Rùženu,
29. bøezna 1677 Hanse Jindøicha,
3. øíjna 1680 Kristiána (zemøel 1. ledna
1689) a 26. bøezna 1682 Zuzanu. Mates
Kiesling asi spravoval papírnu již døíve,
nebo v matrikách pøi køtu dìtí není
již od r. 1677 zapisován jako tovaryš,
ale "Papiermacher".
Kiesling koupil celý objekt s novou
i starou obytnou budovou, s hoøení
i dolení zahradou, za 750 zl. rýn. a byl
povinnen hned po schválení koupì
vrchností zaplatiti 150 zl. a potom
roènì vždy o sv. Havle spláceti po 50 zl.
S budovami dostal i všechno øemeslné
náøadí i celé domácí zaøízení v budovì,
pokud jest její souèástí. Výmìnkem
dostala vdova volný byt se zadní
komorou, kus trávníku v dolení zahradì
od vody až k hrušce, stáj pro kozu
a tøetinu ovoce. Kupující zaplatil
4. øíjna 1685 150 zl. jako závdavek
a r. 1686 50 zl. jako první splátku,
kterou se souhlasem vdovy dostal Hans
Baudisch na místì své ženy Rùženy.
Svùj papír znaèil Kiseling kruhem,
v jehož støedu L a v opisu MATHES

Kieslingové, vdovì, 70 zl., Marii
P e s c h k o v é v Tr a u t e n a u ( ž e n ì
papírníka) 120 zl., a Annì Bittnerové
120 zl. Když 3. záøí 1688 zaplatila
vdova Kieslingová 100 zl., dostaly
po 50 zl. Marie Peschková a Anna
Bittnerová. V r. 1691 zaplatila 30. srpna
vdova opìt 150 zl., z èehož dostala
vdova Godrová 50 zl., Hans Baudisch
50 zl. a Zuzana Kieslingová 50 zl.
Za léta 1692 - 1694 platila Kieslingová
až 20. listopadu 1695 150 zl.,
což rozdìleno po 50 zl. Hansi
Baudischovi, Annì Elise Bittnerové 50
zl. a vdovì Zuzanì. Mají ještì dostati:
Marie Peschková a A. Bittnerová po 50
zl. a vdova Godrová 70 zl.; tìchto 70 zl.
spolu ještì s 50 zl., jež Godrová pùjèila
Peschkové, ženì Melichara Peschka,
jest rozdìliti 4 sirotkùm rovným dílem,
tedy po 30 zl., a to: Hansi Baudischovi,
na místì jeho manželky, vdovì
Kieslingové, Peschkové a Bittnerové.
Od r. 1687 až do r. 1695 bylo
na papírnì jakési interregnum, v nìmž
spravovala papírnu vdova Zuzana
Kieslingová, asi za vedení papírníka
Ondøeje Wachtla, jenž se žení
v Hohenelbe se Žofií, dcerou Davida
Steinera z Pelsdorfu 24. èervence 1672.

Z nalezených písemností v již zbouraném èp. 13, které stávalo u silnice naproti firmì Reklamy
a Pùjèovna svatebních šatù manželù Máslových. Materiály poskytl pan Pavel Janèula.

KIESLING. Z téže dílny jest i filigrán,
též jednoèlenný, totiž štít s dvìma
kladívky v dolení polovici a v hoøejší
písmeno L, nad štítem v pásce koruny
písmena M K.
Mates Kiesling stal se obìtí svého
povolání, byv rozmaèkán høídelí
27. ledna 1687, stár 45 let. A tak již
29. ledna 1687 splácí na kupní cenu
vdova Zuzana 50 zl., reps. odpisuje se jí
èástka ta z jejího podílu a zbývá platiti
ještì 500 zl. Tìchto 500 zl. rozdìleno
takto: vdovì po Godrovi 120 zl., ženì
Hanse Baudische 70 zl., Zuzanì

Vdova papírnice protestuje též
s ostatními okolními papírníky proti
dávce z papíru r. 1694. Dne 22. prosince
1695 ujal papírnu syn Matesa Kieslinga
Hans Jindøich Kiesling, teprve
osmnáctiletý, za 750 zl. rýn., jemuž
bylo dáti po schválení smlouvy
závdavkem 100 zl., potom o vánocích
1696 opìt 50 zl. a dále má spláceti
po 40 zl.; kdyby však pøirážka na papír
dlouho trvala, má platiti po 30 zl.
Náøadí øemeslné zùstává kupujícímu
a matka si vyhražuje výmìnek týž, jako
mìla její matka. Mimo náøadí dostane
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kupující pøedmìty, jež se pro uvarování
sporu v budoucnosti takto sepisují:
5 sáhù palivového døíví, 1 nový a 1 starý
štok, 2 høídele, k 5 žumpám døíví
na stroje, 4 postele, 2 peøiny, 1 pár
zdvihákù, prádelní mandl, 12 kop
šindelù, bicí hodiny, pánev na ryby,
2 železné plechové pánve, cínová láhev,
truhlík (asi na cejk), cínové necièky
na máslo, železný hmoždíø, velká
a malá ètvrtce a velká a malá osminka.
Vydání s koupí platí prodávající
a kupující na polovic. Potom následuje
rozdìlení kupní ceny 750 zl. mezi
dìdice.
Z dílny Hanse Jindøicha Kieslinga
se nám zachovala vzácná obchodní
znaèka. Jest to døevoryt, tištìný
èervenì, velikosti 18.5 x 31.4 cm.
V hoøejší èásti jest ve vavøínovém vìnci
erb majitele panství, hrabat Morzinù,
s tøemi klenoty nad tøemi helmami,
obejmutý pìknì kreslenými fafrnochy
(pøikryvadla, látka). Pod erbem jest
5 výjevù ze života hornického,
pøipomínajících dolování v blízkém
Schwarzenthalu. U hoøeního okraje
štoèku jest páska s nápisem
"Langenauisch Pappier" a u dolejšího
páska s nápisem "Hans Heinrich
Kiesling 1706". Znaèka tato jest
majetkem vrchlabského krkonošského
musea.
Sem zaøaïujeme i filigrán se
znakem Morzinským, menších
rozmìrù, jejž na druhém pùlarchu
provází dvì skøížená hornická
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kladívka, ukazující na Langenau.
V tomto mínìní podporuje nás i tato,
pozdìji nalezená, obchodní znaèka
papírny lanovské ve vrchlabském
museu z r. 1706. Z téhož roku, z kterého
jest obchodní znaèka, tedy asi z dílny
Hanse Heinricha Kieszlinga jest
filigrán, uprostøed archu umístìný,
velikých rozmìrù, jimiž svìdèí též
o úpadku umìní znaèkovacího; jest
na nìm veliký morzinský znak
s fafrnochy a tøemi klenoty, nad nimiž
v pásce písmena IRDHRRGVM.
Hans Jindøich Kieszling mìl
s manželkou Alžbìtou dítky: Apolonii,
jež jest kmotrou pøi køtu v Hohenelbe
2. dubna 1720, 18. bøezna 1703 Annu

Obchodní znaèka

Terezii, 13. srpna 1705 Hanse Pavla,
28. srpna 1707 Františka, 14. listopadu
1709 Annu Marii, 18. bøezna 1711
Kláru, dále 17. listopadu 1731 zemøel
mu syn Kajetán, sedmnáctiletý.
Nejen honosná znaèka obchodní,
jež by svìdèila o dobrém vývozu
a obchodu, ale i jiné známky ukazují
k tomu, že se tomuto papírníku dobøe
daøilo. Tak r. 1713 dne 25. dubna kupuje
k papírnì od Václava Hardtmanna kus
zahrady v délce 33 a v šíøi 15 loket
za 12 zl., zavázav se, že Hardtmannovi
a budoucím majitelùm toho domu bude
platiti o sv. Jiøí 3 kr. a o sv. Havle též
3 kr. (patrnì náhrada daní) a že plot
bude udržován v poøádku. V r. 1715
prodal mu Hardtmann docela svùj
obytný domek mezi Václavem
Steffenem a papírnou, pøidav k nìmu:
stùl, mìdìnec, pec, úplné náøadí
ke kamnùm, sekeru na štípání døíví,
hnojní vidle, paøeznici, káï na plátno,
koupací vanu, konev na vodu se
železnými obruèemi, kleštì, kladivo,
jedno mužské a jedno ženské sedadlo
v kostele, za které ale kupující musí
zaplatiti záduší. Kupní cena domku èiní
100 zl., na nìž pøi smlouvì zaplatí
kupující 55 zl. a roènì bude spláceti
3 zl. Výmìnice podrží svùj výmìnek,
ale kdyby se vystìhovala, dostane
roènì 30 kr. Též žena prodávajícího má
volný byt i pro dìti po 2 roky. Ku konci
uvedeny všecky pohledávky. V r. 1721
dne 21. dubna koupil opìt papírník
od Václava Erbena kus pozemku

na stráni, zaplativ 6 zl. hotovì. Pomìry
Kieslingovy byly jistì dobré, nebo mìl
též od r. 1711 pachtovanou papírnu
v Hohenelbe; o tom pøi papírnì
vrchlabské.
Když bylo papírníku H. J.
Kieslingovi 62 let, prodal 30. prosince
1739 papírnu s obytnou budovou
a zahradou synu Antonínu Kieslingovi
za 1200 zl. s "pøídavky", z nichž jen
uvádíme: 10 párù forem, buk na štok se
3 žumpami; ostatní vìci jsou témìø
tytéž jako v pøedcházejících
smlouvách. Na kupní cenu má hned
zaplatiti 400 zl., o výroèí smlouvy
r. 1740 200 zl. a potom splátky roèní
po 40 zl. Prodávající si vyhradil byt
v dolejší obytné budovì a kdyby tam
nebydlel, dostane na uschování vìcí
dvì komory v papírnì; též má právo
na tøetinu ovoce, trávu pro kozu a t. d.;
má také právo na práci, pokud jí bude
schopen. Kdyby se odstìhoval
na ujednání anebo mìl k tomu dùvod,
dostane 20 zl. na byt, jinak nièeho. Žena
prodávajícího dostane po jeho smrti
na byt jen 10 zl.
Do 24. prosince 1745 bylo
zaplaceno 800 zl. a zbytek 400 zl.
rozdìlen mezi dìdice, což vše uplaceno
teprve r. 1759. Pøed prodejem papírny,
4. øíjna 1739 prodal Hans Jindøich
Kiesling svou zahradu, bývalé
spáleništì u obecního pozemku
a papírny, synu Antonínu za 120 zl.

Pokraèování pøíštì

A
K
C
E
D
O
L
N
Í
H
O
D
V
O
R
A
,
L
Á
N
O
V
A
A
D
O
L
N
Í
H
O
L
Á
N
O
V
A
SRPEN 2015
srpen Lánov Zábava na høišti - Tanec, hudba u høištì
srpen Lánov Turnaje smíšených družstev - 4. roèník volejbalového utkání,
minimálnì 2 ženy v týmu, maximálnì 2 registrovaní muži v týmu,
obèerstvení zajištìno
srpen Dolní Lánov, høištì Turnaj v tenise - Tenisové utkání
srpen Dolní Dvùr Rozlouèení s prázdninami - Program pro všechny
1. 8.
Horní Lánov Krkonošské klání - 12. roèník parkurových a
westernových závodù

ZÁØÍ 2015
záøí
letištì Vrchlabí, Navijákový den – možnost letìt bezmotor. kluzákem
5.- 6. 9. høištì v Horním Lánovì, Hornolánovská hasièská pou - 2. roèník poutì
se støelnicí, øetízkovým kolotoèem, malováním na oblièej
12. - 13. 9. Horní Lánov, Výstava jiøin - 1. roèník výstavy kvìtin pana Nedeliaka
19. 9. Lánov, fotbalové høištì, O pohár starosty okrsku è. 8 - soutìž v požárním
sportu
22. 9. Dolní Lánov, Kulturní dùm, Divadelní pøedstavení pro dìti - vítejte
v novém školním roce
26. 9. Dolní Lánov, polní letištì, Drakiáda - Pouštìní drakù, soutìže pro dìti

ØÍJEN 2015
3. 10. Dolní Lánov, høištì, Turnaj nohejbal + víceboj + ukonèení sport. sezóny
10. 10. Lánov, Hornolánovské šedesátky - 2. roèník hasièských soutìží
17.10. Dolní Lánov, Kulturní dùm, Tradièní vinobraní - víno s folklorem
ze Strážnice – Ochutnávka vín ze Žerotína, veèerní zábava s živou
hudbou "Vichr z hor"
Poøádáte-li nìjakou akci pro veøejnost, pošlete mi plakátek, pomohu s propagací.
Naopak já vám mohu mailem zasílat všechny akce z regionu, které se ke mnì
dostanou, jakož i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky el. atd.). Staèí øíct.
Karolína Boková
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MUDr. Zdenìk KUŽEL

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

- praktický zubní lékaø -

Starosta

Ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Èt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

Asistentka
Tel., fax
Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

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

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezónì:

èervenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Po:

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

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

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

v sezónì:

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Èt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

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

So:

zavøeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavøeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavøeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:

Jiøí Svatý

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobèané
a už nám zase ten èas letí, snad ještì rychleji než v minulém
roce. Není to tak dlouho, kdy jsem na stránkách tohoto
zpravodaje tvrdil, že v jaro-letním období se budeme snažit
splnit co nejvíce volebních slibù a bodù našeho volebního
programu. Myslím, že se nám to i daøí.
Mám radost, že naše obecní prodejna potravin
po stavebních úpravách je na úrovni prodeje souèasné doby.
Po více než 40 letech došlo k vnitøním úpravám prodejní
plochy a domnívám se, že i vybraná firma Hruška spol. s
r.o., která prodejnu provozuje, splòuje oèekávání našich
obèanù.
Zahájili jsme úpravy na høišti za školou, kde byla
vybudována víceúèelová zpevnìná plocha o velikosti
470m2. Tato plocha bude po dokonèení posledních úprav,
jako je tréninková tenisová stìna a stojan pro košíkovou,
sloužit jak škole, tak veøejnosti. Dnes mùžeme konstatovat,
že se z tohoto sportovištì stává skuteèný sportovní stánek.
Bude zde možno provádìt i dopravní výchovu našich
nejmenších obèánkù. Náš zámìr byl rozšíøit herní prvky
na dìtském høišti. Bohužel zde jsme na dotaci nedosáhli,
a proto je to úkol pro další rok.
Obci se podaøilo získat dotaci na svoz a ukládání
bioodpadu z Fondu životního prostøedí. V souèasné dobì se
zpracovávají podklady pro výbìrové øízení na nákup
podvalníku za traktor, kontejnery a štìpkovaè. Tuto
techniku bychom mìli nakoupit do konce letošního roku.
Tím se nám pro pøíští léta podaøí zlepšit svoz trávy a døevní
hmoty po obci v rámci akce „Svážíme bioodpad v Dolním
Lánovì“, na kterou byly finance získány. Vzhledem k tomu,
že nám v obci pøibývá obecní techniky, rozhodlo
zastupitelstvo obce postavit sklad pro obecní techniku.
20

499 522 216

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

V souèasné dobì je podána žádost o stavební povolení
na tuto stavbu a vìøím, že do konce letošního roku bude
obecní technika soustøedìna pod jednou støechou. Sklad
bude vybudován na obecním pozemku vedle garáží
za restaurací Døevìnka. Pro zlepšení a urychlení údržby
zelenì po obci byl zakoupen nový traktùrek se silnìjším
výkonem.
Bìhem tohoto období není zapomínáno na opravy
místních komunikací a údržbu vodoteèí. Provedeny byly
výøezy kolem místních komunikací. V obecních lesích se
provádí v letošním roce hlavnì pìstební práce. Vzhledem
k tomu, že se neprovádí tìžební práce, je i ménì palivového
døeva na prodej obèanùm.
Bìhem školních prázdnin budou probíhat i v naší škole
nìkteré údržbáøské a stavební práce, aby škola a školka byla
dobøe pøipravena na nový školní rok.
V jarních mìsících se nezapomnìlo ani na naše starší
spoluobèany. Obec spoleènì s èlenkami SPOZu
organizovala již tradièní setkání seniorù s kulturním
programem. Je trochu škoda, že tohoto setkání naši starší
obèané nevyužívají více. Hasièi uskuteènili pìknou akci
Èarodìjnice, probìhl tradièní turnaj v nohejbale a dìtský
den ve spolupráci s SK Dolní Lánov, ZŠ a MŠ
a Mysliveckým sdružením Malá Snìžka. Je na místì
podìkovat panu Luboši Losenickému, který všechny
sportovní a kulturní akce konané v naší obci osobnì
zabezpeèuje a jako správce sportoviš se vzornì stará
o údržbu sportovního areálu. Též dìkuji zamìstnancùm
školy za organizování kulturních akcí pro žáky naší školy
i pro širokou veøejnost.
Chtìl bych závìrem popøát našim dìtem teplé a sluneèné
prázdniny, aby se všechny v záøí odpoèinuté a zdravé vrátily
do školky a školních lavic. Vám, spoluobèané, pøeji též
pøíjemné prožití letního období, spokojenou a pohodovou
dovolenou.
JUDr. Miloslav Tomíèek - starosta

neuvolnìných èlenù zastupitelstva po novele naøízení vlády
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Eè. 37/2003 Sb. platné od 1. 4. 2015 se zvýší dle naøízení
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konaného dne 29. 4. 2015
1/2-15
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zapisovatelkou ustanovuje Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/2-15
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení: Jana Tumová, Michal
Trobl.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/2-15
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 2/15.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/2-15
ZO schvaluje úèetní závìrku obce Dolní Lánov vèetnì
výsledku hospodaøení za úèetní období 2014 sestavenou
ke dni 31. 12. 2014. Hospodáøský výsledek obce za rok
2014 èiní 786 562,82 Kè.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/2-15
Zastupitelstvo obce schvaluje úèetní závìrku pøíspìvkové
organizace Základní škola a mateøská škola Dolní Lánov
vèetnì výsledku hospodaøení pøíspìvkové organizace
za úèetní období 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.
Hospodáøský výsledek ve výši 60 322,63 Kè zastupitelé
obce schvalují pøevést dle návrhu v plné výši do rezervního
fondu pøíspìvkové organizace Základní škola a mateøské
školy, tvoøeného ze zlepšeného výsledku hospodaøení.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/2-15
Zastupitelstvo obce rozhodlo z dùvodù vyššího zhodnocení
finanèních prostøedkù pøevést finanèní prostøedky dosud
vykázané v úèetnictví na úètu 236 - Úèet rozvoje a rezerv
vedený u Komerèní banky, a.s. na úètu è.12225929601/0100 na nový spoøicí úèet vedený též u Komerèní
banky, a.s.. Souèasnì s tím zastupitelé rozhodli, že obec
nebude nadále vykazovat samostatnì fond RR, ani jeho
tvorbu a èerpání. Jedná se o fond tvoøený dobrovolnì,
jeho tvorba pøetrvávala z minulých let. V souèasné dobì
nemá další vykazování a úètování fondu RR smysl, proto
budou prostøedky z nìj v úèetnictví pøevedeny na úèet 401 Jmìní. V Komerèní bance bude založen spoøicí úèet
na který bude pøevedena hotovost. Spoøicí úèet se bude
nadále naplòovat stejným zpùsobem, každý rok se sem bude
pøevádìt zùstatek bìžného úètu k 31. 12. Zastupitelstvo
povìøuje starostu zøízením tohoto úètu.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/2-15
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku
è 37/512/2015 uzavøenou mezi Èeskou republikou Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových,
Praha 2 jako pøevodcem a Obcí Dolní Lánov, Dolní Lánov
132 jako nabyvatelem, ve vìci pøevodu pozemku p. è.
1290/9, k. ú. Dolní Lánov. Zastupitelstvo obce povìøuje
starostu podpisem této smlouvy.
(pro 9, proti 0,
zdržel se 0)
8/2-15
Zastupitelstvo obce navrhuje, že mìsíèní odmìny

vlády.
(pro 4, proti 4, zdržel se 1) NESCHVÁLENO
Návrh nebyl pøijat, odmìny neuvolnìným zastupitelùm
zùstanou v nezmìnìné výši, tj. stanovené a schválené
zastupitelstvem obce dne 3. 11. 2014.

Bere na vìdomí:
- Stav stavebních prací na rekonstrukci obecní prodejny
potravin
- Informaci o plnìní Plánu akcí na rok 2015 v rámci
Programu rozvoje venkova
Místostarosta: Bc. Jiøí Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konaném dne 24.6. 2015
1/3-15
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem Mgr. Evu Losenickou. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/3-15
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení Olga Finková, Slavomír
Vyklický.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/3-15
ZO schvaluje rozpoètové opatøení è. 3/15 a 4/15.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/3-15
ZO schvaluje závìreèný úèet obce za rok 2014 a Zprávu
o výsledku hospodaøení obce za rok 2014 bez výhrad.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/3-15
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
p. è. 546/4, výmìra 26 m2 a p. è. 546/5, výmìra 26 m2 v k. ú.
Dolní Lánov. Povìøuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
(pro 8, zdržel se 1, proti 0)
6/3-15
Zastupitelstvo obce schvaluje zveøejnìní zámìru pronájmu
obecního pozemku p. è. 282 o výmìøe 464 m2 v k. ú. Dolní
Lánov. Povìøuje starostu obce zveøejnìním zámìru
pronájmu.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- Rozhodnutí o uzavøení mateøské školy
- Dohodu o hmotné odpovìdnosti øeditelky Základní
a Mateøské školy v Dolním Lánovì
- Informaci o získání dotace na akci „Svážíme bioodpady
z obce Dolní Lánov“
- Informaci k prodejnì potravin - stavební úpravy
Místostarosta:Bc. Jiøí Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.
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6. 6. 2015 probìhlo zahájení sportovní sezony - krásné,
teplé poèasí nás všechny pøivítalo již ráno. 7. roèníku
turnaje se zúèastnilo 8 družstev. Hrálo se systémem „každý
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s každým“. Po úporném bojování skoèila družstva v tomto
poøadí: 1. CESTÁØI, 2. CYKLO, 3. KLEMPÍØOVÉ,
4. AUTOMOBILKA, 5. KOVO, 6. STATKÁØI, 7.
PRASEÈÁCI, 8. UKRAJINA. Všem úèastníkùm
gratulujeme k umístìní. Jako nejstarší úèastník byl ocenìn
tradiènì p. Blažek.
Osvìtová beseda Lánovy uspoøádala na fotbalovém
høišti týž den hravé odpoledne se soutìžemi k Dìtskému
dni.

honitbách. Jejím nejoblíbenìjším stávaništìm jsou stále
honitby s dlouhou hranicí tvoøenou lesem a poli.
Po zavedení velkoplošného hospodaøení v zemìdìlství se
tato zvìø pøizpùsobuje a vzniká tzv. polní srnèí zvìø, žijící
pouze v polích. Srnec obecný dosahuje hmotnosti 15 – 30
kg. Pøes léto má srnèí zvìø srst mírnì rezavo-èervenou
a koncem roku srnèí zvìø pøebarvuje - narùstá ji nová zimní
srst, která je znatelnì tmavá. Srnci, tedy samci, mají krátké
parùžky, které mohou dosahovat výjimeènì délky
až 25 cm. Srnci tyto parùžky každoroènì v období od konce
øíjna a v listopadu shazují. Na jaøe pøíštího roku jim
narùstají nové, které jsou zpoèátku pokryté sametovou
vrstvou zvanou lýèí. Po dokonèení vývoje parùžku srnec
zaèíná tzv. vytloukat. Zbavuje se odumøelého lýèí, a to
otíráním o slabé kmínky stromù nebo keøù. Od druhu døevin
se odvíjí odstín barvy parùžku. Na jedné stranì mùže mít
parùžek jednu výsadu (špièák), dvì výsady (vidlák), tøi
výsady (šesterák) - výsady se sèítají dohromady na obou
parùžcích. Srnec mùže dosáhnout až osmeráka
èi výjimeènì desateráka.

Hravé odpoledne se soutìžemi.

Velký dík patøí sponzorùm, jejichž pøíspìvek posloužil na
vìcné dary výhercùm, diplomy všem zúèastnìným
a odmìny pro dìti v dìtských soutìžích. Jsou jimi:
Stavební práce Vincent Mitaš, Pila Dolní Lánov, Autoservis
Pavel Maisner, HS-sport (Martin Schliegsbir), hospoda
Døevìnka Dolní Lánov, Myslivecké sdružení Malá Snìžka,
Košál Jan - Plyn - Topení - Voda, papírnictví Astir
Vrchlabí, s.r.o.
Všem poøadatelùm dìkujeme za jejich èas a energii pøi
pøípravách a konání akce. Zároveò bych chtìla podìkovat
Základní škole v Dolním Lánovì, že opìt uspoøádala velice
pìknì pøipravený pohádkový les pro dìti. I pøes velké teplo
byla cesta pøíjemná, protože vedla pøevážnì ve stínech
stromù. Pohádková zastavení byla na téma pohádky
Zlatovláska. Skupinky dìtí se støídaly v plnìní úkolù,
napøíklad u rytíøù, kuchtíka, zlaté rybky, mraveneèkù,
pavouka a princezny.
Èlenka SK Dolní Lánov - Karla Svatá

Srnèí øíje spadá do období druhé poloviny èervence
až srpna. Plod v srnì se do konce øíjna nevyvíjí, vyvíjet se
zárodek zaèíná až tedy v listopadu a srna rodí obvykle jedno
nìkdy i dvì srnèata v kvìtnu až èervnu. Právì v tuto dobu je
pro srnèí nejvìtším nebezpeèím dnešní zemìdìlská
technika, která velmi èasto èást populace srnèí zvìøe
usmrcuje pøi senoseèi. Tady mají být myslivci upozornìní,
kde se bude seè travin provádìt, aby tyto plochy pøedem
prošli nebo technika musí být vybavena plašicím zaøízením.
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Dalším nebezpeèím kromì prasete divokého jsou volnì
pobíhající psi.
Srpen 2015 Turnaj v tenise (høištì)
Srnèí zvìø se ve volné pøírodì dožívá maximálnì 10 let.
26.09. 2015 Drakiáda (polní letištì)
Regulace stavu srnèí zvìøe se provádí proto, aby nedošlo
3.10 . 2015 Turnaj nohejbal + víceboj + ukonèení sport.
k pøemnožení a zvyšování škod hlavnì na mladých lesní
sezony (høištì)
porostech.
Samozøejmì, že myslivci v letní dobì pouze nestøílí,
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ale zajišují dostateènou krmnou základnu pro srnèí
a drobnou zvìø na zimu.
Toto období, tedy od poloviny kvìtna do konce záøí, je
Dolnolánovští myslivci pøejí všem spoluobèanùm
pro myslivce obdobím, kdy se vìnují snižování stavu srnèí
hodnì zážitkuù v pøírodì a pøíjemné prožití letního období.
zvìøe, a to srncù. U srnèí zvìøe holé se ze zákona provádí
S pøáním myslivosti zdar za dolnolánovské myslivce
odstøel od 1. záøí do 31. 12. Není pravdou, že myslivci pøi
Miloslav Tomíèek
odstøelu srncù støílí na cokoliv. Odstøel této zvìøe má svá
pøísná pravidla, tak jako i u ostatní lovné zvìøe. Sledují se
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hlavnì chovná kritéria.
Tedy nìco k srnèí zvìøi. Srnèí zvìø je naší nejrozV tomto školním roce jsme se zúèastnili soutìžního
šíøenìjší spárkatou zvìøí, která se vyskytuje ve všech
klání poháru vìdy s naším pøírodotechnickým kroužkem
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Tým MIMONI z Dolního Lánova a jejich logo :-)

ZŠ v Dolním Lánovì. Prvním úkolem bylo vymyslet název
našeho devítièlenného týmu. Pojmenovali jsme se
MIMONI. Soutìžilo se ve ètyøech kolech a každé kolo mìlo
tøi èásti – kreativitu, teorii a výzkum, praxi a projekt.
Témata byla zajímavá – mosty, tlak vody a vzduchu, lidské
tìlo a fyzikální hraèky.
V oblasti kreativity jsme modelovali zajímavosti našeho
okolí – sestavili jsme model lanovky a kostela, vymýšleli
logo týmu, znázornili jsme neuron a pøedstavili celý tým.
Oblast teorie a výzkumu byla též velmi zajímavá.
Nejdøíve jsme zkoumali, jak fungují mosty, jak reagují
na zmìny teploty, jak se posunují. Velmi zajímavé. Tlak
vzduchu a vody, jeho závislost na hloubce a výšce jsme
zkoumali na vodou naplnìných plastových lahvích na tøech
místech v rùzné výšce prodìravìlých. Dále jsme zjišovali
složení lidského tìla, které jsme znázornili v koláèovém
grafu. Zajímavé je, že nejvíc je v našem tìle vody. Nakonec
jsme zkoušeli mìøit délku jinými pøedmìty – hraèkami
místo metry.
Praxe a projekt patøily k tìm nejzajímavìjším, uèili jsme
se zde mimo jiné spolupracovat, zapisovat mìøení, vytváøet
tabulky a závìry z mìøení. Mosty – museli jsme postavit
most z karet, most z libovolného materiálu. Pøes oba mosty
musel pøejet nìjaký dopravní prostøedek – autíèko apod.
Zkoumali jsme tlak ve vodì – støíkající trychtýø, trychtýø
s balónkem. V rámci zkoumání lidského tìla jsme mìøili
kapacitu plic, sestavili jsme si vlastní stetoskop
a poslouchali tep srdíèka. Výroba hraèek se nám líbila.
Vyrobili jsme zvukový vodopád, telefon, vzduchovou káèu,
vznášedla, káèu z CD a akrobata na hrazdì.
Všechny výsledky jsme zapisovali a odesílali
k hodnocení. Pøihlášeno bylo cca 70 týmù. Nakonec jsme se
umístili na krásném 10. místì. Výsledek krásný a ještì jsme
si užili dost legrace.
Mgr. Lenka Gažiková, vedoucí týmu

si mohli libovolnì užívat v celém areálu rùzných atrakcí,
jako napø.: skluzavky, houpaèky, lanové prolézaèky,
lanové dráhy, døevìných prùlezových domeèkù
a vzduchových trampolín.
Souèástí areálu je také malý geopark, který nám ukázal,
jak protéká naším krajem øeka Jizera, jaké nerosty se u nás
tìží nebo jaký tvar má krystal soli, køemene, granátu
èi rubínu. Jak døíve vypadaly domky v keltské vesnièce, jak
její obyvatelé drtili pískovec nebo jak mleli hrách.
Zpátky do reality jsme se vrátili v pozdních odpoledních
hodinách pìknì unavení. Troufám si øíct, že se dìtem výlet
opravdu líbil a že si ho pìknì užily. A pro nás uèitelky byl
o to pøíjemnìjší, že se dìti formou dobré zábavy
a na èerstvém vzduchu i mnoho nového nauèily.
Kateøina Slezáková
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Dne 1. èervence 2015 se dožil 90. let ve zdraví

Josef JIØIÈKA z Dolního Lánova
Obecní úøad Dolní Lánov mu pøeje hlavnì zdraví,
pohodu a spoustu elánu do dalších let.
Josef Jiøièka se pøistìhoval z Kalné do Dolního Lánova
v roce 1947, v roce 1948 se oženil s manželkou Miroslavou.
Celý aktivní život oba pracovali v zemìdìlství. Nejdøíve
soukromì hospodaøili na 14 ha pùdy. Po založení JZD oba
pracovali v družstvu. Josef Jiøièka zde pracoval jako
zootechnik.
S manželkou vychovali 3 syny. Oslavenec se dožil
tohoto vìku ve velmi dobré kondici. Je to v Dolním Lánovì
poslední žijící skuteèný sedlák.
Miloslav Tomíèek
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S blížícím se koncem školního roku jsme pøemýšleli,
kam s dìtmi na školní výlet. Po poradì s rodièi jsme dali
na doporuèení nìkterých z nich a s dìtmi se vydali do
Šastné zemì u Radvánovic. Bylo to 22. èervna 2015.
Od rána pršelo a ještì bìhem cesty pár kapek spadlo,
ale po pøíjezdu na místo se pøíjemnì vyèasilo. Po svaèince
a vtipném povídání sleèny prùvodkynì o historii nìkterých
našich hradù nás èekala stezka s úkoly. Jejich zdárným
vyøešením jsme získali tajenku a za ni dostali od
organizátorù hry malou odmìnu v podobì vystøihovánek
a omalovánek. Bìhem krátké dešové pøeháòky jsme
poobìdvali ještì nìco málo z našich batùžkù a pak už jsme

Pan Jiøièka s pejskem, v pozadí je milovaný les,
který sázel a za nìjž je mu rodina vdìèná.
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Obecní úøad Dolní Dvùr

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

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

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

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

ucetni@dolnidvur.cz

Úøední hodiny:

Po, Út, Èt, Pá
St
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Vážení spoluobèané,
dovolte mi prosím, abych vás seznámil s dìním v naší obci
v jarních mìsících. Dle smlouvy o dílo probìhlo dokonèení
povrchu komunikace k rodinným domùm na Sluneèní
stráni. Pøípravné práce, položení asfaltového povrchu,
pøeložení svodnic dešové vody a závìreèné terénní úpravy
provedla spoleènost M-Silnice, a. s., která vzešla jako vítìz
z výbìrového øízení na dodávku tohoto díla. Pøestože se
snažíme šetøit finanèní prostøedky na investièní zámìry dle
Rozpoètového výhledu na roky 2014 – 2020, budeme se
nadále snažit pokraèovat v opravách komunikací a mostù.
Poøadí oprav volíme dle závažnosti stavu komunikací.
V této dobì poptáváme ceny oprav kanalizaèních vpustí
a vík revizních šachet na komunikaci k høbitovu. Poptáváme
cenu opravy komunikace na Zimní stráò. Hledáme možnosti
financování tìchto oprav, jako v minulých letech,
z finanèních prostøedkù EU. Jestli to bude možné, bude
jasné až v pozdnì letních mìsících.
Øešíme doladìní systému provozu shromažïování
a odvozu odpadù. Bohužel èekáme na dodávku kontejnerù,
které budou umístìny do sbìrného místa u Tomíèkù.
Spoleènost EKO-KOM není schopná uvést pøesné datum
dodávky požadovaných kontejnerù na tøídìné odpady.
Doufám, že kontejnery budou dodány nejpozdìji do mìsíce
srpna. O pøipravovaných zmìnách v rámci likvidace
biologicky rozložitelných odpadù budete informováni.
Urèitì nepøíjemnou zprávou je výpovìï smlouvy pana
Hunga z pronájmu potravin a bistra. Hledání nového
nájemce naštìstí netrvalo dlouho. V èervenci budeme
dolaïovat nájemní smlouvu, popøípadì stavební záležitosti
v budovì potravin. Doufám, že pøechod nájemcù bude bez
odstávky prodejny potravin.
V rámci budovy potravin také zvažujeme výmìnu
stávajícího septiku za èistièku odpadních vod. Stávající
septik není v dobrém stavebnì-technickém stavu a øíká si
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belovskym@transcentrumbus.cz

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
o opravu, èi výmìnu technologie. Naštìstí není oprava
dramaticky finanènì nároèná a je proveditelná z finanèních
prostøedkù obce.
Ve stádiu pøípravy je projekt vybudování relaxaèní zóny
s vodní plochou na pozemku vedle Mikulù. Vím, že to není
zásadní záležitost pro život v naší obci, ale s pomocí
finanèních prostøedkù fondù EU se dá vybudovat místo
v obci, které bude sloužit jak místním, tak návštìvníkùm
obce. Jaký zpùsob využití bude navržen, záleží na projekèní
kanceláøi a na orgánech ochrany pøírody, které se
k takovýmto projektùm vyjadøují.
Na závìr musím podìkovat všem, kteøí se podíleli
na pøípravì a organizaci Dìtského dne a také na poøádání
srazu rodákù dnes žijících v Nìmecku a vám všem popøát
krásné prožití letních dní, pøedevším o dovolených a dìtem
pestré a bez úrazù prožité prázdniny, na které budou jistì léta
vzpomínat.
David Neumann
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U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva obce Dolní
Dvùr konaného dne 7. 5. 2015
Pøítomno 7 zastupitelù
Omluven: p. Milan Stránský, p. Martin Zdìnek
1/1
Zastupitelstvo obce se usneslo schválit Smlouvu
è. 08141461 se Státním fondem životního prostøedí ÈR,
která se týká podpory akce nazvané „Vybudování vyhlídek
v obci Dolní Dvùr“. Zastupitelstvo obce povìøuje starostu
uzavøením smlouvy.
1/2 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit smlouvu o dílo
se spoleèností M-SILNICE, se sídlem Husova 1697, 530 03
Pardubice, IÈ 421 96 868, která se týká akce nazvané
„Dokonèení komunikace k RD na Sluneèní stráni v obci
Dolní Dvùr“. Cena díla je 796 954,40 Kè vèetnì DPH.
Zastupitelstvo obce povìøuje starostu uzavøením smlouvy.
1/3 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit prodej pozemku

parc. è. 1036/8, trvalý travní porost o výmìøe 190 m2 v k. ú.
Dolní Dvùr, panu Miroslavu Mikulovi, a to za èástku
7600 Kè. Zastupitelstvo obce povìøuje starostu uzavøením
smlouvy.
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva obce Dolní
Dvùr konaného dne 23. 6. 2015
Pøítomno 8 zastupitelù. Omluven: p. Martin Mikule
1. Schvaluje:
1/1 ZO schvaluje závìreèný úèet Obce Dolní Dvùr, jehož
souèástí je zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení
a vyslovuje souhlas s celoroèním hospodaøením Obce Dolní
Dvùr za rok 2014 bez výhrad.
1/2 ZO schvaluje roèní úèetní uzávìrku Obce Dolní Dvùr
za rok 2014 a zároveò schvaluje hospodáøský výsledek obce
za rok 2014.
1/3 ZO schvaluje pronájem pozemku parc. è. 253/4 –
2
zahrada o výmìøe 691 m v k. ú. Dolní Dvùr, Pavlovi
Støedovi, a to za cenu 35 Kè/rok.
1/4 ZO schvaluje pronájem pozemku parc. è. 2498/13 –
travní porost o výmìøe 161 m2 a pozemku parc. è. 167 –
ostatní plocha o výmìøe 368m2, oba v k. ú. Dolní Dvùr,
Nikole Chrenkové a Petru Bílému, a to za cenu 27 Kè/rok.
1/5 ZO schvaluje bezúplatný pøevod pozemku parc. è.
2426/2 – ostatní plocha o výmìøe 32 m2 v k. ú. Dolní Dvùr
do majetku ÈR s právem pøíslušnosti hospodaøit s tímto
majetkem pro Správu KRNAP, Dobrovského 3, 543 01
Vrchlabí.
1/6 ZO schvaluje doplnìní usnesení ze dne 12. 3. 2014
bod è. 1 o text:
Výši ceny, za kterou Obec Dolní Dvùr prodala pozemky
na Hanapetrovì pasece, ZO stanovilo v pøesvìdèení o tom,
že v lokalitì Hanapetrova paseka, ležící mimo centrum
obce a v území III. zóny ochrany KRNAP, nebude ze strany
odboru ochrany pøírody Správy Krkonošského národního
parku nikdy povolena výstavba rodinných domù anebo
rekreaèních zaøízení a zmínìné pozemky se tedy prodávají
jako zemìdìlská pùda.
1/7 ZO schvaluje pøíspìvek 2000 Kè/ školní rok Základní
škole Lánov za každé dítì z Dolního Dvora, které
navštìvuje pøedškolní zaøízení v Horním Lánovì. Smlouva
bude uzavøena na dobu neurèitou, vèetnì pøíspìvku za
školní rok 2014/2015.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
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rozhlasu SOÈR, pan David Pleva – viola, èlen souboru
Ensemble 18+,a paní Kristýna Bìlohlávková – violoncello,
èlenka orchestru Hudebního divadla Karlín.
Program byl sestaven od Bacha až po Beatles. Zaznìly
skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho,
J. Williamse, A. L. Webera, Beatles. V chladném kostele
hudebníci hráli pøes hodinu a ještì pøidávali. Pøesto,
že byly na podiu instalovány dva teplomety, hráèùm
viditelnì tuhly prsty. K radosti nás všech byl kostel zcela
zaplnìn, odhadem 140 lidí.
Myslím, že nikdo nelitoval studeného nedìlního
odpoledne vìnovaného krásnému hudebnímu zážitku.
Vìøme, že i ètyøem odvážným se u nás líbilo a uvidíme je
èastìji. Snad i jim bylo mezi námi dobøe. Pro ty, kteøí se
nemohli dostavit, lze èást koncertu najít na webu Ettel
Quartetu.
Hráli nám: Pan Eduardo Garcia Salas, rodák z Lleidy,
nedaleko Barcelony, jehož hudební dráha je velmi pestrá.
V rodném mìstì vystudoval konzervatoø, potom Univerzitu
v Ostravì,dva roky v Norimberku, konzervatoø
v Amsterodamu. Bìhem studia barokních houslí se zaèal
vìnovat staré muzice v Praze. Oženil se s vrchlabskou
rodaèkou a spolu s ní, s panem Radkem Hanušem a dalšími
hudebními nadšenci založili Spoleènost Karla Halíøe,
vynikajícího houslového virtuosa a pedagoga, mimo jiné
majitele stradivárek, které pan Salas dohledal pøi
koncertním turné Èeské filharmonie po USA v San Diegu.
Pan Salas hostuje v mnoha orchestrech, nyní hlavnì jako
koncertní mistr v Karlínì.
Pan Jaroslav Šimáèek, 2. housle, èlen SOÈR, umìlec
s širokým zábìrem nejen ve svém domovském orchestru.
Lze ho slyšet na Pražském jaru, na Janáèkovì máji
v Ostravì. V sezonì 2015-2016 hraje cyklus koncertù
v Rudolfinu, v Obecním domì. V èervnu je s orchestrem
na turné po Japonsku.
Pan David Pleva, hráè na violu, je èlenem souboru
Ensamble 18+, který je zamìøen na starou hudbu. Možno ho
vidìt v nìkolika menších hudebních seskupeních.
Je èlenem orchestru Hudebního divadla Karlín - jediného
muzikálového divadla, které vždy hraje s živým
orchestrem. Jedineènost tohoto divadla zajišuje vysoká
profesionalita a široký repertoár slavných operet
a muzikálù.
Paní Kristýna Bìlohlávková nám hrála na violoncello.
Je také èlenkou orchestru Hudebního divadla Karlín.
Vystudovala konzervatoø v Praze, je absolventkou nìkolika
umìleckých kurzù v zahranièí i doma. Pøed ukonèením
studia se zaèala vìnovat pedagogické èinnosti. Jako
violoncellistka pùsobí v nejrùznìjších orchestrech
a komorních souborech.
Hana Homolová
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V nedìli 5. 4.2015 uspoøádal Obecní úøad a Hotel Ettel
Velikonoèní koncert. Mezi pøáteli areálu Ski family
a Hotelu Ettel se našly velmi zajímavé osobnosti, s ještì
zajímavìjšími zájmy. Je to skupinka kamarádù, kteøí si
pobyt v naší obci spojili s vystoupením pro obèany.
Jedná se o ètyøi hudebníky, kterým se náš klasicistní
kostel zalíbil a jehož akustiku vyzkoušeli. Èlenem Ettel
Quartetu je pan Eduardo Garcia Salas – 1. housle, koncertní
mistr orchestru Hudebního divadla Karlín, pan Jaroslav
Šimáèek – 2. housle, èlen symfonického orchestru Èeského
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Tak jako každý rok jsme 6. 6. 2015 oslavili s dìtmi jejich
Den dìtí. U Krakonoše jsme si objednali hezké poèasí se
sluníèkem a ve 14 hodin oslava vypukla. Pro dìti byla
pøipravena spousta atrakcí s dobrùtkami, oblíbené kroužky
a støelnice, kde byla stále fronta na bezva ceny. Veèer si zase
mohli zasoutìžit dospìláci ve støelbì na terè o lahvinku
dobrého moku. Hasièi zajistili obèerstvení, všude se linula
vùnì grilované kýty a klobásek z udírny. K poslechu i tanci
na pøání i jen tak hrál pro malé i velké DJ Vašek Šlambor :)
Myslím, že dìti odcházely domù spokojené s batùžky
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plnými cen a hlavou plnou zážitkù :). Velké díky patøí
sponzorùm - hotelu Ettel, Flér Dolní Dvùr, obci Dolní Dvùr,
SDH Dolní Dvùr, Besipu v zastoupení p. Hoška, životnímu
pojištìní Flexi, manželùm Hromádkovým, Autoleasingu,
Autoringu, paní Martinì Kunstové za nádherné perníèky
a také všem, kteøí se na pøípravách podílel. I když nìkdy
není jednoduché se dohodnout na všem, jsem ráda,
že nakonec vždy táhneme za jeden provaz :).
Tak dìti, rodièe, prarodièe, tety a strýcové - v srpnu se
na Vás budeme tìšit 22. 8. 2015 v sobotu na Rozlouèení
s prázdninami. A co bude pro Vás pøipraveno? Nechte se
pøekvapit :)
Za kulturní komisi Radka Neumannová
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V OBDOBÍ DUBEN – ÈERVEN 2015
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM
pan Miroslav Mikule
paní Alena Holubcová
paní Miloslava Saibtová
paní Jiøina Mottlová
OÚ Dolní Dvùr pøeje jubilantùm všechno nejlepší,
pevné zdraví, hodnì štìstí a elánu do dalších let.
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13. 6. - 14. 6. 2015 se uskuteènilo již 19. setkání
rodákù a bývalých obyvatel Dolního Dvora.
Pøijelo 42 hostù, kteøí si spoleèné dny i díky pìknému
poèasí užili. Sobotní dopoledne bylo vyplnìno prohlídkou
dvou kostelù ve Strážném a ve 14 hodin pøijel do našeho
kostela generální vikáø Mons. Mgr. Josef Socha, který
celebroval mši. Jeho promluvy k pøítomným jsou vždy
zajímavým námìtem k pozastavení a popøemýšlení nad
konáním, které bychom mìli vést. Na 16. hodinu pøijeli
další milí hosté, a to pìvecký sbor Záboj ze Dvora Králové.
O tomto sváteèním odpoledni nám pøedvedli výkon, který
každým rokem hodnotíme jako „úžasný“. Peèlivì zvolený
program, ve kterém si každý vybere, co je jeho srdci
nejblíže, je toho dokladem. Vysoká profesionalita
a preciznost všech skladeb je u tohoto smíšeného sboru
známa. Velkým pøekvapením byl neobvyklý nástup èásti
zpìvákù, sestupujících z kùru. Pìvecké sdružení bylo
založeno roku 1861 a pojmenováno jako Záboj – hrdina
z básní Rukopisu královédvorského, o jehož pravosti se
dodnes vedou spory. Na financování spolku se podílí jak
aktivní úèinkující, tak pøíznivci sborového zpìvu, i mìsto
Dvùr Králové. Sbor se úèastní soutìží a festivalù
a reprezentuje Èeskou republiku v Nìmecku, Italii, Francii.
Organizuje Setkání pìveckých sborù ve Dvoøe Králové.
Letos Záboj oslavil 156 let trvání a patøí mezi nejstarší sbory
v Èeské republice. V letech po 1. svìtové válce mìl až 120
èlenù. Profesionálním sbormistrem byl od roku 1942 Josef
Židek. V padesátých letech sbor nevystupoval, ale od roku
1963 znovu úèinkuje a hraje nejstarší hudební díla, klasiku
i souèasníky. Od roku 1983 je druhým dirigentem dr. Petr
Rùžièka a v roce 2003 pøijal z rukou J. Židka (83 let) funkci
umìleckého vedoucího a dirigenta sboru Vít Mišoò.
Výborný muzikant, vyuèený varhanáø, studoval v Trutnovì,
Hradci Králové, Praze a jako varhaník pùsobil v øadì
kostelù. Založil a vede soubor Krkonošské collegium
musicum, zabývající se duchovní hudbou. Velké množství
jeho umìleckých èinností snad ani nejde vypoèítat. Sbor
Záboj se schází v Hankovì domì, pojmenovaném
po buditeli, spisovateli, jazykovìdci, správci literárních
sbírek Národního muzea. Jeho jméno je uvedeno pod okny
Národního muzea s dalšími dvaasedmdesáti jmény èeské
historie.
Hana Homolová

Zajímalo by mì, jak dlouhý kus života si musí èlovìk
"odžít", aby se z pøistìhovalce stal právoplatným obèanem.
Z právního hlediska je to pomìrnì rychlé. Dojdete
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Paní Miloslava Saibtová oslavila 90 let.

na obecní úøad a pøihlásíte se k trvalému pobytu, ale mnozí
z nás si neseme chtì nechtì,a to i když nám to nikdo
nepøipomíná, kus cizince sami v sobì. Vezmìte si jen nìkteré
místní názvy. Chcete-li si dát s nìkým sraz pøed hotelem
U ZVONU, musíte vést také pro jistotu v patrnosti
i další vžitá pojmenování jako je ZELENINA nebo CIRYN.
To samé platí i o vìtšinì dalších ubytovacích zaøízení, kdy
DUHA je GAGARIN, ETTEL MORAVA, STROJOBAL
FKC a tak dále. Proto nejvìtší sázkou na jistotu je kostel, ten
je jen jeden, a tak by schùzka mohla i bez vìtších problémù
probìhnout. Nástraha také èíhá v pojmenování domù podle
pùvodních obyvatel. Dùm po paní Cívkové nebo Novotných
nemusí být vždy se 100% jistotou nalezen. Vtipnì také
vyznívaly situace, kdy mùj velmi dobøe adaptovaný tchán mi
sdìloval nìkteré zdejší názvy se svým nezamìnitelným
slovenským pøízvukem. A tak se nezøídka stávalo, že jsem
opravdu nevìdìla, kam že bych mìla vyrazit s tím dìckem
na vycházku. Dodnes i bez této jazykové bariéry mi nìkterá
místa v pøilehlém okolí zùstávají zahalena tajemstvím.
Takže i po 20 letech, pokud jsem dotazována, jak se dostat
ke køížku, ke kaplièce, k obrázku nebo do kotle, odpovídám,
že nejsem místní a jsem zde jen na návštìvì... Velmi
zajímavé jsou také hovory s mojí tchýní, která dìtství
a velkou èást svého dospìlého života prožila v Dolním
Dvoøe a èasto vzpomíná na zdejší holky (rozumìjte dámy
65+) a nevìdomky užívá rodná pøíjmení a pokud dìvèata
mìla komplikovaný životní osud jako z románu od
Rosamundy Pilcher, jsem po chvilce naprosto ztracena a již
jen konverzaènì pøikyvuji hlavou. To samé platí
i o pøezdívkách nìkterých domorodcù jako jsou Panáèek,
Abba, Baron nebo Polednice. Ukazuje se, že každý novì
pøíchozí by mìl dostat jakýsi manuál ke snadnìjší orientaci
v obci, i když historická nezatíženost rùznými rodinnými
vazbami a pøíhodami se nìkdy zdá být osvobozující, pokud
se nám nepodaøí poøádné faux-pas, podle kterého vás místní
již doživotnì budou identifikovat...
Daniela Bednárová

