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Objektivem z Lánova.

Přípravy terénu pro cyklostezku na Čistou
- skrývka přes podmáčenou louku.

Bourání zastávky před úřadem
- příprava na nový altán.

Rekonstrukce kanalizace
pod vlekem na Špičku.

Rekonstrukce kanalizace na tzv. Seidlově.

Přeložka kanalizace pod čp. 23
v Prostředním Lánově.

Nové posezení s ohništěm u rybníčku
za školou, za něž výrobci velice děkujeme.

SDH Horní Lánov

Uzlovka a šedesátky - Malé Svatoňovice.

Krajské kolo dorostu - Jaroměř.

Foto mladších a starších.

Uzlovka a šedesátky - Malé Svatoňovice.

2

Poháry dorost - šedesátky Vlčice.

ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Vyjasnění okolo cyklostezky
Vážení občané, v poslední době se ke mně z Černého
Dolu i z Lánova dostávají zkreslené zvěsti týkající se plánované cyklostezky mezi Lánovem a Čistou, a to v tom
smyslu, že Lánov nechal Černý Důl na holičkách a ve
výstavbě cyklostezky se proto nebude pokračovat. Chtěla
bych to tu uvést na pravou míru.
Obec Lánov plánovala cyklostezku již dlouhou dobu
a pokoušela se o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) několikrát, bohužel jsme uspěli až
minulý rok. Z důvodu změny v dotacích Královéhradeckého
kraje jsme museli nakonec cyklostezku jako celek rozdělit
do tří samostatných částí podle katastrů s tím, že o dotace se
musí pokoušet každá obec samostatně. Obec Lánov nechala
vypracovat projektovou dokumentaci až do Čisté na křižovatku, to znamená i pro Obec Dolní Lánov (lokalita
Kovářov) a Městys Černý Důl. Stavět ale může Lánov pouze
na svém katastru, což je zhruba po kravíny na Kovářově.
Protože jsme si však my tři starostové (Rojtová, Šimůnek,
Pánek) vědomi potřeby zrealizovat cyklostezku celou,
hlavně kvůli bezpečnosti na silnici I. třídy, usilujeme o to,
aby stavba pokračovala dál. Proto jsem oslovila Svazek obcí
Horní Labe, konkrétně paní Kněžourovou, která má dotace
na starosti a velmi zdatně je ovládá, aby zejména Dolnímu
Lánovu a Černému Dolu pomohla získat na cyklostezku
dotace jak z Královéhradeckého kraje, tak ze SFDI.
Dle mého názoru jsme zkušenějšího člověka v oblasti dotací
mohli jen těžko najít.
Tím vším jsem chtěla jen vysvětlit, že Obec Lánov má
opravdu zájem o to, aby cyklostezka pokračovala a nekončila v polích uprostřed.

i díky nim měl bohatou květinovou výzdobu. Na pohřbu mu
zazněla jeho nejmilejší písnička Chaloupky pod horami.
Smuteční hostinu zorganizovali a připravili členové hornolánovských hasičů, u nichž byl dlouholetým členem.
Vzpomínky na Františka jsou spojené s různými historkami z jeho života. V jeho pozůstalosti by měla být údajně
i kazeta se záběry Františkova otce, kterého pomocí lyžařského vleku táhl na Špičku v žebřiňáku pro dříví. Pak vlek
vypnul a jeho strmý sjezd z kopce měl natáčet. Často se
vzpomíná na chvíle, kdy oblečený za policistu instaloval
u silnice teplomet a zastavoval plácačkou vozidla, než mu
jeden řidič z lomu „domluvil“. V paměti nejen místních je
i jím předváděný striptýz. Nemohu opomenout ani dobu, kdy
se chtěl stát režisérem a plánoval natočit film „Osvobození
Lánova“. K jedné ze scén chtěl využít tehdy ještě Místní
národní výbor a pracovníky obce. Velkou popularitu si získal
účastí ve videoklipu k písničce Starý rybář od skupiny Driák.
Této role se zhostil velice zdařile. Díky Lukáši Tučkovi
a členům této skupiny byl František populární a známý
především u mladší generace. František i rád fotil, proto se
zúčastňoval všech kulturních a sportovních akcí jako fotoreportér.
S Františkem Liškou odešel kus Lánova, ale vzpomínky
na něj zůstanou a jeho historky se budou tradovat ještě hodně
dlouho.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nabídli
finanční příspěvek, těm, kteří se zúčastnili posledního
rozloučení, anebo jen zavzpomínali na Františka.
Ladislava Šedivá, místostarostka

Přeji vám krásné dny.
Eliška Rojtová, starostka Lánova

Vzpomínka na Frantu
Jarní měsíce letošního roku nebyly pro občany obce
příznivé. Během jednoho měsíce nás opustilo šest občanů
Lánova – Petr Paulů, František Rypl, Zdeněk Černý,
Ladislav Straka, Jiří Drahovzal a František Liška. Se všemi
zesnulými jsme se těžko loučili, budeme na ně při různých
příležitostech vzpomínat - jejich rodiny, přátelé a kamarádi.
Posledním zesnulým byl František Liška, člověk, který
byl pevně spjatý s Lánovem, a dá se říci, že byl legendou.
S naší obcí si ho spojovali i obyvatelé širokého okolí, byl
známý ve Vrchlabí, Rudníku, Čisté v Krkonoších, Hostinném, ale i v Pardubicích.
František Liška nás opustil ve věku 70 let, nečekaně
v pátek 29. 4. 2022. Jeho odchod vyvolal v naší obci vlnu
solidarity občanů, kteří chtěli finančně přispět na jeho
pohřeb. Všichni si přáli důstojné poslední rozloučení
s Františkem. Ještě v den jeho úmrtí se nám podařilo
zkontaktovat jediné jeho příbuzné žijící na Moravě, synovce
Vlastimila a neteř Evu. Oba se zachovali velice vstřícně
a Františkovi zajistili důstojný pohřeb. Čestnou stráž u jeho
rakve mu drželi hasiči z Horního Lánova. Rozloučit se
s Františkem přišla široká veřejnost všech věkových skupin,

Z oslavy Františkových 70. narozenin (foto Klára Möhwaldová).

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva
obce Lánov konaného dne 3. 2. 2022
Doba konání: 17:30 – 19:30
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: M. Kreislová, Ing. M. Janků
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka Eliška Rojtová zahájila jednání zastupitelstva
a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhla
p. L. Šedivou jako zapisovatelku a Mgr. Brejšovou
a J. Koudelku jako ověřovatele zápisu z jednání. K zápisu
z minulého jednání zastupitelstva nebylo připomínek.
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Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu
2. Schválení programu jednání
Místostarostka L. Šedivá přednesla návrh programu
dnešního jednání zastupitelstva.
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtové opatření č. 1/2022
6) Nakládání s nemovitostmi obce
7) Smlouvy
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole
plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 16. 12. 2021. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1/22 – ZO bere na vědomí
4. Zpráva o činnosti rady obce
Místostarostka Ladislava Šedivá přednesla Zprávu
o činnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva dne
16. 12. 2021 do jednání rady obce dne 19. 1. 2022 (dále jen
„Zpráva“).
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu
5. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Starostka Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila rozpočtové
opatření č. 1/2022, vysvětlila jednotlivé změny ve výdajové
části, uvedla, že členové finančního výboru projednali
rozpočtové opatření dne 3. 2. 2022 a doporučili zastupitelům
ke schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2022 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/1/2022 – ZO schvaluje dle návrhu
6. Nakládání s nemovitostmi obce
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce na následující pozemky, a to
p. p. č. 3046 o výměře 5 213 m2 (ostatní plocha/sportoviště a
rekreační plocha) a p. p. č. 3047 o výměře 2 217 m2 (ostatní
plocha/neplodná půda) při stanovení podmínek, kdy si
předmětné pozemky vypůjčuje Sbor dobrovolných hasičů –
Horní Lánov, IČO: 65715781, pro potřeby hasičského
sboru s ohledem na dlouhodobou činnost s mládeží s tím,
že výpůjčka je sjednána na dobu neurčitou, viz příloha.
ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 6/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje
nabytí pozemku p. p. č. 799/1 o výměře 3 594 m2 (lesní
pozemek) v k. ú. Prostřední Lánov od Lesů České republiky,
s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO: 421 96 451 za maximální cenu
160 001,- Kč, a to na základě podmínek výběrového řízení
(S_1077_18_172). Obec Lánov zároveň uhradí správní
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poplatek spojený s podáním Návrhu na vklad do katastru
nemovitostí. ZO zároveň pověřuje starostku podáním nabídky, dále zajištěním nezpřístupnění informace ve věci výše
ceny do doby 8. 2. 2022 do 10:00 hodin a podpisem kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.7/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu
7. Smlouvy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vybraného dodavatele na plnění veřejné zakázky „CYKLOTRASA č. 22,
Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších – 1. úsek“
společnost M-SILNICE, a. s., se sídlem Husova 1697, Bílé
Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 42196868.
Cena za plnění bude činit: 14 770 695,51 Kč bez DPH,
tj. 17 872 541, 57 Kč včetně 21 % DPH. Dodavatele na
základě doporučení výběrové komise schválila rada obce
usnesením č. 2/1/22 dne 19. 1. 2022 a pověřila starostku
podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8/1/22 – ZO bere na vědomí
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje
uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 230 000,- Kč
na provozní výdaje Vodárenské společnosti Lánov, spol.
s r. o., IČO: 47470411 na dobu 10 let s tím, že každý rok
k 31. 7. bude uhrazeno 10 % jistiny, viz příloha. Smluvní
úrok ze zápůjčky bude ve výši roční inflace za předcházející
kalendářní rok. Jedná se o pokrytí finanční jistoty, kterou
bylo nutné složit na účet Městyse Černý Důl v rámci podmínek koncesního řízení, a to před uzavřením koncesní
smlouvy na desetileté provozování splaškové kanalizace.
ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zápůjčce.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu
8. Různé
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvýšení ceny
stočného na 42,38 Kč/m3 bez DPH, a to s platností od 1. 1.
2022. Cena je stanovena dle finanční analýzy projektu
výstavby kanalizace a je automaticky zvyšována dle výše
inflace za uplynulý kalendářní rok.
Usnesení č. 10/1/22 – ZO bere na vědomí
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Brejšová, Jiří Koudelka
Starostka: Eliška Rojtová

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva
obce Lánov konaného dne 21. 4. 2022
Doba konání: 17:30 – 20:30
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: R. Schliegsbir, Ing. M. Janků,
M. Kreislová, M. Kuřík, Mgr. M. Půlpán
Hosté: Ing. architekt Josef Smutný
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka Eliška Rojtová zahájila jednání zastupitelstva
a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina
zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhla
p. Ladislavu Šedivou jako zapisovatelku a Milenu
Knapíkovou Kavánovou a Mgr. Danu Jakubcovou jako
ověřovatele zápisu z jednání. K zápisu z minulého jednání
zastupitelstva nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 1/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
2. Schválení programu jednání
Místostarostka L. Šedivá přednesla návrh programu
dnešního jednání zastupitelstva.

Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtové opatření č. 2/2022
6) Rozpočtové opatření č. 3/2022
7) Inventarizační zpráva obce Lánov za rok 2021
8) Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2021 ZŠ a MŠ
Lánov a převod výsledku hospodaření ve výši 100 %
do rezervního fondu
9) Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Lánov za rok 2021
10) Obecně závazné směrnice a vyhlášky
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Smlouvy
13) Různé
14) Diskuse
15) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole
plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 3. 2. 2022. Ke zprávě nebylo připomínek.
Usnesení č. 3/2/22 – ZO bere na vědomí
4. Zpráva o činnosti rady obce
Místostarostka Ladislava Šedivá přednesla Zprávu
o činnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva dne
3. 2. 2022 do jednání rady obce dne 7. 4. 2022 (dále jen
„Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
5. Rozpočtové opatření č. 2/2022
Starostka Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila rozpočtové
opatření č. 2/2022, vysvětlila jednotlivé změny ve výdajové
části, uvedla, že členové finančního výboru projednali
rozpočtové opatření dne 21. 4. 2022 a vzali na vědomí.
Rada obce rozpočtové opatření č. 2/2022 schválila dne 24. 3.
2022 usnesením č. 1/4/22.
Usnesení č. 5/2/2022 – ZO bere na vědomí
6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
Starostka Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila rozpočtové
opatření č. 3/2022, vysvětlila jednotlivé změny ve výdajové
části i příjmové části, uvedla, že členové finančního výboru
projednali rozpočtové opatření dne 21. 4. 2022 a doporučili
zastupitelům ke schválení. Starostka Eliška Rojtová
informovala zastupitele o změně v rozpočtové skladbě, která
není úpravou rozpočtu a netýká se jí rozpočtové opatření.
Od roku 2022 je definována jedna položka pro vykazování
poplatku pro odpad – položka 1345 (rozpočet na rok 2022
byl schválen pro položku 1337).
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
7. Inventarizační zpráva obce Lánov za rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Inventarizační
zprávu - Souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku
inventarizace majetku Obce Lánov ke dni 31. 12. 2021
a návrhy na vyřazení nepotřebného majetku.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
8. Rozdělení výsledků hospodaření za rok 2021 ZŠ
a MŠ Lánov

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozdělení
výsledků hospodaření za rok 2021 ZŠ a MŠ Lánov a převod
výsledku hospodaření ve výši 100 % do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
9. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ Lánov za rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Inventarizační
zprávu ZŠ a MŠ Lánov za rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
10. Obecně závazné směrnice a vyhlášky
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce – Požární řád obce č. 01/2022.
Jedná se aktualizaci Požárního řádu obce z roku 2011.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
11. Nakládání s nemovitostmi obce
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje prodej
2
pozemků p. p. č. 395/6 o výměře 538 m (trvalý travní
2
porost) a p. p. č. 395/7 o výměře 191 m (trvalý travní
porost) vedených na LV č. 10001 v k. ú. Prostřední Lánov
ve výlučném vlastnictví Obce Lánov, a to panu ..., nar. ...,
trvale bytem Prostřední Lánov čp. ..., 543 41 Lánov. Prodejní
cena za obě nemovitosti je stanovena dohodou v částce 175,Kč/m2, celkem 127 575,- Kč se splatností před vkladem
vlastnického práva do KN, kdy nabyvatel bere na vědomí,
že na předmětu prodeje jsou umístěny dvě stavby, a to umělé
vodní dílo otevřeného příkopu a trasa kanalizace
ve vlastnictví třetí osoby. Nabyvatel zároveň uhradí obci
předem náklady za vypracování návrhu kupní smlouvy
a další administrativní úkony Obce Lánov ve výši 1 000,- Kč
a poplatky spojené s podáním Návrhu na vklad do katastru
nemovitostí. ZO dále pověřuje místostarostku podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 11/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje prodej
části pozemku p. č. 2701/1 o výměře 3 210 m2 (vodní
plocha/zamokřená plocha) vedeného na LV č. 10001 v k.
ú. Horní Lánov ve výlučném vlastnictví Obce Lánov,
a to panu ..., nar. ..., trvale bytem Horní Lánov čp. ..., 543 41
Lánov. Prodejní cena za minimální část výše uvedené
nemovitosti je stanovena dohodou v částce 150,- Kč/m2,
budoucí kupující zajistí po odsouhlasení Obcí Lánov
vyhotovení geometrického plánu na oddělení předmětu
prodeje na své náklady. Kupní cena bude se splatností před
vkladem vlastnického práva do KN, kdy nabyvatel též uhradí
veškeré náklady spojené s převodem části pozemku budoucí
prodávající.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje
záměr prodeje části pozemku p. č. 1107/2 o maximální
výměře 150 m2 (trvalý travní porost) vedeného na LV č.
10001 v k. ú. Prostřední Lánov ve výlučném vlastnictví Obce
Lánov, a to na základě žádosti od manželů ... a ..., č. j.:
OÚLá/243/2022 došlé dne 14. dubna 2022, viz příloha.
Důvodem koupě je manipulační prostor s materiálem,
dřevem. Prodej bude realizován za cenu v místě a čase
obvyklou se splatností kupní ceny před vkladem vlastnického práva. Náklady spojené s převodem části pozemku
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hradí budoucí kupující, resp. úhradu za vyhotovení nového
geometrického plánu, vypracování kupní smlouvy a správní
poplatky. Případným pronájmem se bude zabývat rada obce.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 10 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/2/22 – ZO neschvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje záměr
prodeje části pozemku p. č. 11 o maximální výměře 350 m2
(trvalý travní porost) vedeného na LV č. 10001 v k. ú.
Prostřední Lánov ve výlučném vlastnictví Obce Lánov, a to
na základě žádosti o koupi pozemku od paní ..., č. j.:
OÚLá/237/2022 došlé dne 13. dubna 2022, viz příloha.
Důvodem koupě je stavba garážového stání (garáže) a místo
pro uskladnění otopného dříví. Prodej bude realizován
za cenu v místě a čase obvyklou se splatností kupní ceny před
vkladem vlastnického práva. Náklady spojené s převodem
části pozemku hradí budoucí kupující, resp. úhradu za
vyhotovení nového geometrického plánu, vypracování kupní
smlouvy a správní poplatky. Případným pronájmem se bude
zabývat rada obce.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 8 Zdržel se: 2
Usnesení č. 14/2/22 – ZO neschvaluje dle návrhu
12. Smlouvy
Zastupitelstvu obce nebyly předloženy žádné smlouvy
k projednání.
13. Různé
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje rozhodnutí Rady obce ve věci záměru prodeje pozemku
p. č. 1307/9 o výměře 1376 m2 (ostatní plocha/manipulační
plocha) vedeného na listu vlastnickém č. 10001 v k. ú.
Prostřední Lánov ve vlastnictví Obce Lánov, a to na základě
žádosti od paní... (Prostřední Lánov...) a pana... (Vrchlabí, ...)
č. j.: OÚLá/50/2022 došlé dne 21. ledna 2022. Rada obce
usnesením č. 5/2/22 ve věci rozhodla, že pozemek není
v současné době k prodeji a žádost zařadila do seznamu
žadatelů o výstavbu RD.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje
pořízení nových stolů na sál v Horním Lánově.
Předpokládaná cena dle průzkumu trhu je cca 200 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/2/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Ověřovatelé: Milena Knapíková Kavánová,
Mgr. Dana Jakubcová
Starostka: Eliška Rojtová

Informace o projektu
Název projektu:
Registrační číslo projektu:
Investor projektu:
Realizátor:
Realizace projektu:

Kanalizace a ČOV Lánov
115D112000550
Obec Lánov
Stavoka Kosice, a. s.
rok 2015

Projekt „Kanalizace a ČOV Lánov“ se začal připravovat
již v roce 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno
v říjnu 2015 a mohlo tak dojít k započetí realizace stavby.
Stavební práce prováděla vítězná firma, Stavoka Kosice,
a. s., koordinátorem byla firma VIS, spol. s. r. o., Hradec
Králové. Investorem projektu byla Obec Lánov.
V rámci projektu došlo k vybudování nové sítě splaškové
kanalizace, k výstavbě kanalizačních přípojek atd. Projekt
výrazně přispěl k ochraně životního prostředí a k rozvoji
obce.
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Projekt byl financován z Operačního programu životní
prostřední a spolufinancován byl též z Fondu soudržnosti
EU, Evropským fondem pro regionální rozvoj s tím, že
celkové náklady projektu činily částku 101 619 504,88 Kč.

Eliška Rojtová, starostka

Informace o projektu
Název projektu: Regenerace vzrostlé zeleně
v zastavěné části obce Lánov
Registrační číslo projektu: 115D122003257
Investor projektu:
Obec Lánov
Poskytovatel:
OP ŽP, EF pro regionální rozvoj EU
Realizace projektu:
rok 2014
V létě roku 2014 Obec Lánov zrealizovala projekt
regenerace zeleně na svém území.
Při realizaci projektu byly ošetřeny stávající dřeviny,
vysázeny nové dřeviny a došlo k celkové regeneraci zeleně
a stromů na území obce Lánov. Aktivity v rámci projektu se
ukázaly jako velmi přínosné a splnily očekávaný účel. Tento
projekt je nyní v plánovaném období udržitelnosti.
Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životní
prostřední prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj EU s tím, že celkové náklady projektu činily částku
1 064 786,19 Kč.

Eliška Rojtová, starostka

Společenská rubrika
V lednu 2022 se narodil Tomáš Zelinka,
v únoru Ester Prokopová,
v březnu Jakub Majerovič a Jaroslav Pabiška,
v dubnu Albert Pohl a Arnošt Dubský.
Přejeme mnoho štěstí do života!
V období od 16. 2. 2022 do 15. 5. 2022 dovršili svá
významná životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále
po roce) níže uvedení spoluobčané:
paní Jarmila Slováková
paní Zlatica Malá
paní Olga Mařasová
paní Miluše Skalická
paní Alena Brentnerová
paní Soňa Kovářová
pan Ladislav Tomíček
paní Ljuba Čermáková
paní Anna Fojcíková
paní Jana Petrů
paní Jana Wiesnerová
paní Zdeňka Šilarová
paní Božena Vocásková
pan Eduard Kmínek
pan Miroslav Waněk
pan Ladislav Tringela
paní Dana Stránská
paní Alenka Bartoňová
paní Jaroslava Pršalová
Všem oslavencům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
V únoru nás bohužel navždy opustil pan Vladislav
Kovář, v březnu pan Petr Paulů, pan František Rypl, pan
Zdeněk Černý, v dubnu pan Ladislav Straka, pan Jiří
Drahovzal a pan František Liška.
Dovolte mi prosím jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou soustrast rodinám pozůstalých, přátelům a blízkým.
Karolina Boková

DĚNÍ V OBCI
Vrátí se k nám jasoň?
Český svaz ochránců přírody
v Hradci Králové zažádal na podzim
2021 Správu KRNAP o souhlas
s vypouštěním zvláště chráněného
živočicha ve vápencových lomech
v Černém Dole v rámci projektu Life
Apollo 2020. Jedná se o vymizelého
motýla jasoně červenookého, původní
druh Krkonoš a jejich podhůří,
doložený zde ještě v 50. letech 20.
století. Nejbližší jeho autochtonní
populace se vyskytuje až ve slovenských Bílých Karpatech.
Jeho repatriaci má podpořit mimo
jiné výsadba původních rostlin (určité
druhy rozchodníků), jimiž se budou
housenky živit, výřez náletových
dřevin (až 3 ha) a udržování těchto
ploch (celkový vhodný biotop by tak
měl mít cca 9 ha). V žádosti ochránců
byl i lom v Horním Lánově, ten ale
nesplňoval potřebné podmínky – na
většině jeho plochy se dosud těží
a z větší části jej obklopují dospělé
lesní porosty.
Vzhledem k nepříznivému stavu
většiny středoevropských populací
jasoně se budou vysazovat pouze
jedinci odchovaní v zajetí, a to jak
dospělci, tak i housenky a vajíčka.
Pětiletý projekt bude samozřejmě
průběžně dokumentován a monitorován.

ledna. Naše nejstarší a stále neuvěřitelně čilá členka paní Miluše Černá
oslavila úctyhodných 92 let. Přejeme
hodně zdraví a radosti ze života.
Všichni jsme se těšili, až skončí
dlouhá zima, nastane jaro, pokvetou
kytičky a my budeme moci vyrazit
na nějaký ten výlet. Společně jsme
oslavili MDŽ, paní Maruška Černá
nám všem vyrobila krásnou kytičku.
V dubnu se konal výlet do Botanické
zahrady v Liberci. Ačkoli nám počasí
nepřálo, přesto jsme si to užívali.
Nemohli jsme se vynadívat na spoustu
exotických květů, pavilon kaktusů také
nezklamal.
8. 4. jsme na schůzce přivítali
Velikonoce, o výzdobu se postarala
paní Věra Volmutová, pánové si
vykoledovali vajíčka. 27. 4. jsme byli
na společném obědě v Lánovském
dvoře. Oběd byl zakončen kávičkou
a sousedským "pokecem".
V květnu nás pozvali žáci a učitelé
ZŠ Lánov na oslavu Dne matek. Připravili si pro nás přepěkný kulturní
program - pásmo hudby, recitace
a zpěvu. Moc nás to potěšilo, zástupci
OÚ nás podarovali pěknou kytičkou.
Všem děkujeme za krásný zážitek.
Na další dny plánujeme výlet do
Hořic do výrobny trubiček a v červnu
snad výlet na zámek Častolovice.
Za Klub důchodců
Jaromíra Půlpánová

Vytvoření stabilní populace jasoně
je velmi nejisté. Například u podobného pokusu v polském Pieninském
národním parku došlo po 13 letech
úspěšného růstu populace k jejímu
propadu. Autoři projektu jsou si
vědomi slabých míst při obnovování
populace těchto motýlů, navíc ne
všechna jsou člověkem ovlivnitelná
(např. nepřízeň počasí, nebo parazité).
Přesto ale tento pokus o navrácení tak
krásného motýla smysl má a snad ne
jen já budu všem zúčastněným držet
palce!
Podle předmětného rozhodnutí Správy
KRNAP připravila Karolina Boková.

Střípky ze života
Klubu důchodců Lánov
Se starým rokem jsme se chtěli
rozloučit předvánočním posezením
a obědem v zasedací místnosti
obecního úřadu, ale špatná pandemická situace nám zhatila všechny
plány. Poprvé jsme se sešli až na konci

Klub důchodců
bývalého Státního statku
Klub již bez omezení začal
pracovat a nabízet svým členům další
kulturní akce.
23. února se konal zájezd do divadla
v Úpici na Sedm pádů Honzy Dědka.
Tyto pořady vznikly již v roce 2011
a od té doby s nimi p. Dědek vystupuje
v televizi nebo jezdí po celé republice.
My jsme měli možnost se s ním setkat
za přítomnosti Dany Morávkové

a Davida Matáska. Jejich vyprávění
bylo úžasné, moc nás rozesmálo.
Konstatovali jsme, že přímé setkání
na jevišti je příjemnější než v televizi.
Další divadlo Sex noci svatojánské
se 26. března nekonalo z důvodu
onemocnění herců a bylo přeloženo
na září.
Také v sobotu 26. března se
v Harrachově pořádal Příjezd Krakonoše s družinou. Paní Capoušková
dostala pozvání od přátel z Jelení Góry,
a tak se tam s manželem a Závodníkovými za Klub důchodců bývalého
Státního statku rozjeli. Přivítal je sám
pán hor Krakonoš s celou svojí
skupinou. Po celé dopoledne a odpoledne se konala jedna akce za druhou
a mezi tím i vystoupení dam z Jelení
Góry. Paní Capoušková tak měla
možnost pozdravit naše polské přátele.
Vítání jara má v Harrachově
dlouholetou tradici a jsou tu přítomni
i hrabata Harrachů.
Představení Intimity v sobotu 2.
dubna v Úpici se Štefanem Margitou
a jeho hosty – Michalem Kindlem
a violoncellistkou Iris Moris bylo
nádherné. Štefan Margita si připravil
pro svoje fanoušky více než hodinový
koncert plný zcela nových písní ze
světa šansonu, které pro něj napsal
Michal Kindl, který jej také doprovázel. Spolupráce s tímto mladým
zpěvákem a skladatelem se moc
osvědčila. Představení bylo dojemné,
moc se nám líbilo. Štefan Margita nám
dokázal, že krásu a kvalitu jeho hlasu
lze přenést z klasické hudby i do jiných
hudebních světů.
7. dubna jsme se z divadelních
zážitků přenesli do květinové inspirace
a rozjeli se na tržnici Zahrady Čech
do Litoměřic. Výstava po dlouhé době
zase ožila a my jsme si mohli vybírat
ze semínek, cibulovin, kytiček,
rostlinek, keřů a stromů. Prohlížení
jsme si zpestřili nákupem něčeho
dobrého na zub, dobrým obědem
a lákavými specialitami. Uchození
a spokojení jsme se s plnými taškami
vraceli zpět.
Aby zájezdů nebylo málo, hned
v úterý 12. dubna jsme si vyjeli do
Polska (Kudowa Zdrój) na nákup
oblečení, květin a potravin. Den byl
slunečný, vydařil se a konstatovali
jsme, že na podzim zase přijedeme.
Ve čtvrtek 28. dubna se konala
výjezdní schůzka do Dolní Branné
s návštěvou Muzea lyžování, které je
nově otevřeno. Přivítal nás sběratel
a autor myšlenky zrodu muzea, pan
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Aleš Suk, provázel nás celou expozicí
vývoje zimních sportů a turistiky
a vyprávěl o tom, jak jednotlivé
předměty objevil, koupil, získal, jak
mu je majitel daroval, nebo zapůjčil.
Krásná je vitrína s vosky a unikátní
servisní bedna z roku 1936 pro
skokany, běžce i sjezdaře. Pan Aleš Suk
muzeem žije, vždyť jeho sbírka má
3 000 exponátů a vystaveno je jen
1 013, ostatní jsou v depozitáři. Pana
Suka známe z jeho pedagogické
činnosti a museli jsme obdivovat jeho
píli a zapálení pro lyžařský sport a pro
to, co dokázal. Všem, kteří jsou horalé
a mají ke Krkonoším vztah, návštěvu
muzea doporučujeme.
Druhý klub důchodců měl oslavu
Svátku matek v základní škole. Na
oslavu byla pozvána paní Capoušková,
Jakubcová a Štolbová za náš klub.
Pásmo připravené dětmi ze školy
sklidilo velký úspěch. Poděkovat všem
babičkám a maminkám přišla i paní
starostka s krásnou květinou. Při
schůzce 5. května přišly do našeho
klubu děti z mateřské školy popřát nám
k Svátku matek. Děti všem pozvedly
náladu, vystoupení měly krásně
připravené a jako poděkování jsme
od dětí dostaly přáníčko:
„Milá babičko,
jsi naše sluníčko,
které na cestu nám svítí,
díky tvé lásce kveteme jak luční kvítí.
Ať tvé paprsky ještě dlouho hřejí,
zdraví a štěstí všichni od srdce
ti přejí.“

Je na co se dívat, zkrátka unikáty. Měli
jsme štěstí, že jsme také viděli výcvik
mladých koní. Dá to pořádnou práci,
než se kůň vycvičí.
Po dobrém obědě jsme se podívali
na novogotický zámek v Hrádku
u Nechanic. Byl postaven jako letní
a lovecké sídlo hraběcího rodu
Harrachů. Interiéry jsou z druhé
poloviny 19. století. My jsme si
prohlédli první okruh, přízemí, tj.
apartmán hraběte a hraběnky, dětský
pokoj, pokoje pro komorné, hosty
a obrazárnu. Počasí nám přálo, tak jsme
si prošli i zámecký park s golfovým
hřištěm. Spokojení a trochu unavení,
ale s pěkným pocitem, jsme odjížděli
domů.
Děkujeme paní Capouškové za
nádherné poznávací výlety a akce,
které pro nás připravuje. Zajistit vše,
aby to klaplo, dá velkou přípravu
a práci. My si to pak jen vychutnáváme.
Ještě jednou moc děkujeme.
Přejeme všem krásný jarní čas
a pohodové léto.
Dagmar Zaplatílková

Humanitární pomoc.

KD v kladrubském hřebčíně.

Paní starostka nám přišla popřát
a poděkovat za naši činnost a práci,
přinesla nám květinu – trvanlivou –
a pak s námi poseděla, vyprávěla
a vzpomínala, co se v obci událo a co se
připravuje. Je ráda, že oba kluby
důchodců jsou aktivní a starají se
o seniory.
Zájezd 10. května do hřebčína
v Kladrubech nad Labem, který je
jedním z nejstarších hřebčínů na světě,
byl ihned obsazen. Nestačil velký
autobus, ale musel se objednat i malý.
Celkem se přihlásilo 64 lidí. V hřebčíně
je chováno přibližně 300 starokladrubských koní, areál s okolní
krajinou je od roku 2019 zařazen na
seznam světového dědictví UNESCO.
My jsme si prohlédli stáje, jak jsou
koně a hříbata ustájená a čím si musí
projít, než se z nich stanou chovné
klisny, plemenní hřebci nebo koně na
prodej a reprezentaci. Dále jsme
navštívili „kočárkárnu“ se vzácnými
skvosty, např. kočár císaře Ferdinanda
V. nebo státní kočár T. G. Masaryka.
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a ostatních potřeb běžného života.
Společně s Obcí se nám podařilo díky
občanům z Lánova a z okolí uspořádat
sbírku a na Ukrajinu zaslat dvě auta
humanitární pomoci. Druhou přepravu
zajištovali naši hasiči. Náklad se
skládal ze sbírky občanů Lánova,
z přispění Obce, hasičů z Prostředního
Lánova a Obce Chotěvice. Tato
humanitární pomoc směřovala do
města Korolevo. O náklady na
pohonné hmoty se podělili hasiči Horní
Lánov a Obec Chotěvice.

KD v Hrádku u Nechanic.

SDH Horní Lánov
Počátkem roku jsme věřili,
že se vše začíná vracet zpět k normálnímu běžnému životu, k tréninkům,
závodům, akcím. Bohužel i rok 2022
je plný nepříjemných událostí.
S mladými hasiči jsme se začali
připravovat na závody, nacvičovat
předtančení, plánovat ples, stejně jak
tomu bylo před covidem. Najednou
přišlo něco, co nikdo nečekal v jednadvacátem století – válka. I my jsme
chtěli pomoci těm, kteří přicházejí
o domovy a mají nedostatek potravin

Po odvozu sbírky jsme se již mohli
soustředit na naši běžnou činnost,
přípravu na závody, nácvik předtančení. Po dvou letech se nám
konečně podařilo uspořádat dětský
karneval za opravdu velké účasti.
Následoval třikrát odložený hasičský
ples. I když účast byla o něco menší,
než jsme očekávali, ti, co přišli, se
dobře bavili a věříme, že se ples líbil
a návštěvníci byli spokojeni. Zahájení
plesu tradičně patřilo mladým hasičům
a jejich předtančení, které se jim velmi
povedlo a mělo pozitivní reakce od
návštěvníků.
Prvními letošními závody mladých
hasičů byla uzlovací soutěž v Radvanicích. Náš sbor zastupovalo celkem
9 závodníků a v družstvech obsadili
mladší Jiří Šedivý a Eliška Mikulová
2. místo, Antonie Turnerová a Jakub
Bítala 3. místo, starší Šárka Šedivá
a Petr Jandík 3. místo, Tereza Mašková
a Gabriela Lukášková 5. místo.
V jednotlivcích pak Tereza Mašková 3.
místo, Anna Strnadová v kategorii
dorostenky 3. místo a v kategorii
vedoucí Iva Vaníčková 1. místo.
Další soutěží byly šedesátky
v Malých Svatoňovicích. Nejlepší
umístění - přípravka 3. místo Jonáš

Kavale, mladší dívky 4. místo Antonie
Turnerová, mladší chlapci 2. místo
Jakub Roušal, starší dívky 1. místo
Eliška Vaňková, starší chlapci 1. místo
Petr Jandík.
První postupovou soutěží družstev
byla soutěž dorostu v Jaroměři. I když
jsme si nevěřili, protože na přípravu
disciplín jsme měli málo času,
výsledek byl nad očekávání. Do krajského kola postoupili dorostenci
i dorostenky. Soutěží prošli s čistým
štítem, v disciplínách běh na 100 m
s překážkami, štafeta a požární útok
zvítězili.
Následovala soutěž v šedesátkách
ve Vlčicích. Výsledky - přípravka 1.
místo Samuel Václavík, mladší chlapci
1. místo Jiří Šedivý, 3. místo Jakub
Roušal, starší chlapci 1. místo Petr
Jandík.
V současné době se mladí hasiči
připravují na okresní kolo hry Plamen
a dorost na reprezentaci v krajském
kole.
Zatímco mladí trénují a soutěží,
dospěláci jim připravují techniku
a cvičební materiál. Před dětským
karnevalem proběhla brigáda na sále,
umytí oken, umytí kuchyně, baru,
všeho nádobí, skla a celkový generální
úklid. Z obecního rozpočtu byly
zakoupeny nové židle, garnýže,
záclony, opona. Další brigádou byl
sběr železného šrotu. V loňském roce si
hornolánovští hasiči ze svých finančních prostředků zakoupili nový
traktůrek na údržbu hřiště, který už
také v letošním roce k posekání využili.
Poslední akcí pro veřejnost bylo pálení
čarodějnic na hasičském hřišti
v Horním Lánově, příjemné posezení
se spoluobčany a nechyběl ani
lampionový průvod.
Chtěla bych poděkovat všem
hornolánovským hasičům, kteří
pomáhají s přípravou materiálu na
soutěže, údržbou cvičebního nářadí,
s posekáním hřiště, úklidem okolí
hasičárny a hasičského domečku. Jak
jinak než zdarma, bez nároku na
jakoukoliv odměnu, ve svém volnu.
Ladislava Šedivá

Naše přípravka.

ZŠ A MŠ LÁNOV
Projektový den 6. B
Ve čtvrtek odpoledne jsme se
sešli ve škole. Čekala nás společná noc
v tělocvičně a páteční turistický výlet
z Černého Dolu do Lánova.
První náš úkol byl postarat se
o večeři. Rozdělili jsme se do skupin
a každá skupinka si připravila svoje
jídlo. Všichni jsme se nacpali a šli jsme
si připravit ležení do tělocvičny.
Obsadili jsme všechny rohy tělocvičny,
abychom mohli prostředek tělocvičny
využívat k různým hrám.
Moc jsme toho nenaspali a paní
učitelka nás probudila. Uklidili jsme
tělocvičnu a šli jsme do kuchyňky na
snídani. Mamky nám napekly a my
jsme si moc pochutnali.
Teple jsme se oblékli a společně
jsme šli do infocentra, kde jsme se
podívali na výstavku obrazů pana
Šusteka. Pak jsme odjeli autobusem
do Černého Dolu. Na zastávce v Čisté
k nám přistoupil masopustní průvod
dětí ze školy v Čisté v Krkonoších.
V autobuse nám děti zazpívaly a bylo
to moc fajn.
V Černém Dole jsme se šli podívat
na lyžařský areál. Protože jsme neměli
lyže, klouzali jsme na všem, co po
sněhu alespoň trochu jelo. Pak jsme
vyrazili směrem Lánov.
Žáci 6. B

"dívčím" obsahem a žáci zase obsahem
"klučičím". V jiných třídách nosily děti
krabice individuálně. Celkem se
podařilo připravit přes 30 krabic.
(Pro zajímavost, při transportu tyto
dárky naplnily třikrát nákupní košík.)
Tímto bychom rádi poděkovali
žákům za snahu a ochotu se do sbírky
zapojit a rodičům za zprostředkování
finančních prostředků. V neděli 20.
března byly krabice odvezeny na
sběrné místo do Trutnova. Doufáme, že
krabice vytvoří na tvářích ukrajinských
dětí úsměv, stejně jako vytvořily dobrý
pocit v našich srdcích, když jsme je
chystali.
ZŠ Lánov

Lyžařský výcvikový
kurz 2022
Letošní LVK navázal na jarní
prázdniny. Sešli jsme se 10. 3. 2022
před Základní školou v Lánově
a společně jsme odjeli autobusem do
Strážného. Ubytovali jsme se na chatě
Zvonařka. Těšili jsme se na skvělé
sněhové podmínky a slunečné počasí.
Všechno vypadalo suprově, ale
z pondělka na úterý nás překvapila
viróza, kterou jsme si během LVK
prošli téměř všichni. Nemohl proběhnout ani lyžařský víceboj, protože
některým z nás se nemoc protáhla
a provázely ji vysoké horečky. Ti, co
měli lehčí průběh, se na kurz mohli
vrátit.
Program kurzu se měnil podle
počtu přítomných. Hodně jsme jezdili
na sjezdových lyžích, ale proběhl
i výcvik na běžkách.

Krabice od srdce
ZŠ Lánov se zapojila do
dobročinné sbírky s názvem Krabice
od srdce. Tuto sbírku uspořádala pro
ukrajinské děti prchající před válkou
TV Nova ve spolupráci s Diakonií
ČCE. Ve dnech 18. - 20. března bylo po
celé České republice vymezeno přes 40
sběrných míst, kam lidé nosili krabice
od bot naplněné různými drobnostmi
(pastelky, fixy, omalo-vánky, malé
hračky, drobné sladkosti aj.).
Také naši žáci a pedagogové chtěli
ukrajinským dětem zpříjemnit první
chvilky v ČR. Některé třídy pracovaly
hromadně, žákyně naplnily krabice

Moc nám pomohl i vedoucí chaty,
který se snažil vařit dietně, abychom
mohli alespoň částečně kurzem projít.
Nemoc nás ale docela sblížila, vzájemně jsme si pomáhali a páni učitelé
nás moc chválili.
Postřehy účastníků LVK:
Sjezdovky byly super.
Nejvíc mě bavila hra městečko
Palermo.
Byla bych radši, kdyby ten lyžák trval
více dní.
Jsem ráda, že jsem jela, i když se mi ze
začátku nechtělo!
V pondělí jsem neuměl sjet ani rovinu,
ale dnes mohu jezdit na spodní prudké
sjezdovce.
Respekt před učiteli.
Velká zábava.
Musíme to zase zopakovat, líbila se mi
atmosféra mezi lidmi z 8. B a 8. A.
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Čas utekl hrozně rychle.
Užil jsem si to.
Další postřehy účastníků u vedoucí
kurzu.
Za LVK kantoři

V Lánově atletíme
hravě s rodiči
Ve středu 23. 3. 2022 proběhl na
školním sportovním hřišti v Lánově
za podpory atletického oddílu Vrchlabí
a ve spolupráci se Základní školou
a Mateřskou školou Lánov první
společný atletický trénink rodin
s dětmi v rámci projektu ,,Atletika pro

plínám: skoku dalekém a hodu
raketkami a pěnovými oštěpy. Na
závěr každá rodinka obdržela účastnický diplom, drobnou sladkou odměnu a výborný chlazený meloun.

ke hře při našich odpoledních šachových kroužcích a za vzájemné obohacování a zlepšování se.
V Lánově 21. 3. 2022
Matyášová, Boháčová

Byl to parádní pocit vidět, kolik
nadšených rodičů s dětmi přišlo
trénovat. Užili jsme si spoustu radosti
ze společného sportování. Po celou
dobu panovalo krásné slunečné počasí
a nádherná rodinná atmosféra. Každý
si mohl ověřit svou pohybovou zdatnost a především spolupráci a týmového ducha. Máme v týmu úžasné děti
a ještě úžasnější rodiče a to je pro nás
největší odměna.

Okresní kolo Zeměpisné
olympiády 2022
V úterý 23. února 2022 proběhlo online
okresní kolo v Zeměpisné olympiádě,
kterého se zúčastnili také žáci naší
školy. Na všechny účastníky čekaly tři
soutěžní části - práce s atlasem,
vědomostní test a praktická část. A naši
žáci se rozhodně neztratili a velmi
dobře reprezentovali naši školu. Všem
zúčastněným děkuji za vynikající
výsledky a reprezentaci školy.
rodinu.“ Do tohoto úžasného projektu,
který podporuje společné sportování
rodin, se zapojilo veliké množství
rodičů s dětmi.
Po úvodním rozběhání následovala
běžecká abeceda a veselá týmová
pohybová hra dětí (kouzelníků) proti
rodičům (banditům), kdy si děti
chránily kloboučky a rodiče se jim
v tom snažili zabránit. Po zahřátí
proběhla rozcvička, kterou si vzaly na
starost děti a výborně ji zvládly.
V další části jsme se věnovali krátkým
hravým postřehovým sprintům
a štafetovému slalomovému běhu.
Největší výzva však všechny teprve
čekala. Byla jí hra, která se nesla
v duchu štafetového běhu dvojic pod
názvem - co si vylosuješ, to si odcvičíš.
Jako první se na trať vydaly děti.
Oběhly co nejrychleji atletické hřiště,
vylosovaly si kartičku zobrazující
posilovací cvik, přemístily se na
stanoviště, kde cvik splnily. V cíli
předaly štafetu taťkovi nebo mamce,
kteří se s obrovským odhodláním
vydali na stejnou trať. Pro velký
úspěch se hra opakovala. Nyní startovali první rodiče a děti je s velkým
nadšením povzbuzovaly. Každý
závodník ze zástupců dětí a především
rodičů si zaslouží veliký obdiv, neboť
trať byla fyzicky náročnější. Vítězi se
stali všichni. V poslední části tréninku
jsme se věnovali atletickým disci-
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Děkujeme všem zúčastněným.
Budeme se těšit na další ,,Atletiku pro
rodinu.“
Za trenérky Anita Blažejová,
Hanka Tošovská a Bára Mertlíková

Výsledky:
Kategorie A (6. třída)
Dominik Drozdík
11. místo
Tereza Máslová
15. místo
Martin Šmatár
22. místo
Kategorie B (7. třída)
Sebastian Světlík 8. místo
Jakub Břicháček 20. místo
Kategorie C (8. a 9. třída)
Martin Vosáhlo
20. místo
Veronika Langerová
24. místo
Jiří Mrkva
26. místo
O. Čermáková, T. Korbelář, L. Spurný

Florbalový turnaj
Školní šachový turnaj
21. 3. 2022 proběhlo na naší
škole školní kolo žákovského šachového turnaje. Diplom a malou odměnu
si odnesli:
za 1. místo: Filip Daňhel
za 2. - 3. místo: Adam Pieschel
a Filip Štajner
Do krajského kola, které se koná
22. 3. 2022 v Hostinném, jsme vyslali
čtyřčlenný tým ve složení: Daňhel,
Žďárský, Štajner, Zeman. Budeme
našim šachistům - amatérům držet
palce.
Všem zúčastněným patří velká
pochvala za férový a přátelský přístup

V úterý 29. března 2022
proběhlo ve sportovní hale v Hostinném okresní kolo ve florbalu žáků
a žákyň 4. a 5. tříd. Turnaje se
zúčastnili vybraní žáci naší školy. Náš
tým předvedl velice sebevědomý
výkon a odehrál velmi dobré zápasy,
i když v prvním zápase bylo vidět,

že se kluci rozehrávají a na hřišti se
trochu hledají. Žáci naší školy nakonec
vyhráli všechny své zápasy a celý
turnaj. Všem zúčastněným děkuji za
předvedené výkony a reprezentaci naší
školy a jdeme pokračovat v tréninku,
ať v krajském kole předvedeme co
nejlepší výkon.
Libor Spurný

Přebor šachu
v Královéhradeckém kraji
V lednu proběhlo v Hostinném okresní
kolo v šachu, kde naše škola postoupila
do krajského kola, které se konalo 22.
3. 2022 opět v Hostinném. Postup do
tohoto krajského kola byl pro nás velký
úspěch. Být soupeřem gymnáziím
a šachovým mistrům pro nás byla velká
pocta.
Naši školu reprezentovali Filip
Daňhel, Filip Štajner, Tadeáš Zeman
a Vojtěch Žďárský.
Samotná účast byla pro nás neskutečným zážitkem. Jako jediná škola
jsme nekonkurovali ani jediným
žákem, který by byl registrován
v šachovém klubu. I přesto jsme si
skvěle zahráli. Někteří žáci naší školy
dokázali zvítězit nad šachovými
mistry. Díky skvělým výsledkům
skončila naše škola mezi nejlepšími
školami v Královéhradeckém kraji na
krásném šestém místě.
Všem žákům děkuji za pěknou
reprezentaci školy a věřím, že to byl
první krůček k tomu, aby se šachům
věnovali.
Soňa Matyášová

Pomoc loukám
- akce KRNAP

V předvelikonočním pondělí si 8. A
vyšlápla pořádný „prďák“ bývalé
sjezdovky v Černém Dole i s hráběmi.
Akce probíhala pod vedením Ing.
Daniela Bílka. V lokalitě, kde rostou
vzácné orchideje, žáci pohrabali
stařinu, aby chráněné krasavice
prstnatce bezového mohly v klidu růst
i letos. Osmáci si práci s legrací užili
i přes skutečnost, že se nepředvídatelné
počasí postaralo o lehkou sněhovou

pokrývku. Příští rok se zase těšíme
na pomoc vzácným orchidejím.
Jana Ryndová

Velikonoční turnaj
ve florbale
V úterý 19. 4. 2022 byl pro žáky 2.
stupně ZŠ Lánov připraven Velikonoční turnaj ve florbale. Byl to již
druhý turnaj, který byl v tomto školním
roce pro žáky naší školy nachystán.
I tohoto turnaje se nakonec zúčastnilo
osm týmů, některé týmy zůstaly ve
stejném složení, vznikl také jeden nový
tým a dokonce došlo i k výměně
jednotlivých hráčů nebo povolání
úplně nových. Všechny týmy mezi
sebou znovu odehrály 28 zápasů,
během kterých byly vidět pěkné akce,
souboje a výborné zákroky brankářů.
Z mého pohledu byl tento turnaj
mnohem vyrovnanější než ten první.
Favorité do posledního turnaje,
ze kterého nakonec vyjde i celkový
vítěz, nám už pomalu krystalizují.
Z vítězství se v tomto turnaji tentokrát
radovalo družstvo „Rudí bratři“ ve
složení Radim Vosáhlo, Tomáš Mrkva,
Jan Javor, Jiří Vališka, Jiří Kocián
a Tomáš Janda.
Gratuluji vítězům a všem zúčastněným děkuji za velmi dobré nasazení
při celém turnaji, dodržování zásad fair
play a vytvoření velmi dobré atmosféry
během turnaje. Těším se tedy na další
a závěrečný turnaj, který nás bude
čekat ke konci tohoto školního roku.
Jsem velice zvědavý, kdo se stane
celkovým vítězem.
Libor Spurný

S KND
v archivu KRNAP
Ve čtvrtek 7. 4. 2022 jsme navštívili
s Klubem nadaných dětí archiv
KRNAP. Archiv Krkonošského muzea
Vrchlabí obsahuje typický materiál pro
regionální muzeum naší doby. Tento
archiv se nachází v Hořejším Vrchlabí.
Celou dobu nás provázela paní
Zázvorková, která nám ukázala velmi
zajímavé a historicky cenné věci
z oblasti Krkonoš. Nahlédli jsme do
sbírky botaniky, fotografií a negativů,
map, výtvarného umění a do etnografické sbírky. Na konci naší prohlídky jsme navštívili konzervátorskou
dílnu. Dílna zajišťuje ošetření sbírkových předmětů muzea a zabývá se
preventivní péčí o sbírky. Žáci si
například mohli zkusit ošetření oděvů
i jiných předmětů proti hmyzu, čištění
papíru atd. V dílně se také dozvěděli,
jak restaurovat a co taková práce
obnáší.

Všem, kteří se nám po celou dobu
v archivu věnovali, děkujeme. Bylo to
velice příjemně strávené odpoledne
a už se těšíme na další zajímavá místa
s KND.
Učitelé z Klubu nadaných dětí

Florbalový turnaj II.
Ve čtvrtek 21. dubna 2022
proběhlo ve sportovní hale v Hostinném krajské kolo ve florbalu žáků
a žákyň 4. a 5. tříd, na které postoupilo
naše družstvo jako vítěz okresního
kola. Krajské kolo již slibovalo
mnohem vyšší úroveň a nasazení všech
týmů, a to bylo znát už od prvních
zápasů. O vítězi v každém zápase
rozhodovaly opravdu už maličkosti
a to, který tým udělá méně chyb. Náš
tým předvedl velice sebevědomý
výkon a odehrál velmi dobré zápasy,
ale bohužel se chlapci nevyvarovali
drobných chyb, které soupeři poté
potrestali. Turnaj byl velmi vyrovnaný
a o celkovém vítězi a dalším pořadí
rozhodovaly opravdu až poslední
zápasy a naše družstvo obsadilo i přes
bojovný výkon pěkné páté místo.
Pro všechny zúčastněné to byla znovu
obrovská zkušenost a doufám také, že
impuls, aby na sobě stále pracovali.
Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony a reprezentaci naší školy.
Libor Spurný

Lánováci útočí z leva.

Projektový den IZS
V rámci celoškolního
projektu „My a lidé okolo nás“ se 20. 4.
uskutečnil projektový den na téma
Integrovaný záchranný systém.
Smíšená družstva (žáci devátých
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ročníků měli na starost žáky z nižších
tříd) procházela jednotlivými stanovišti, kde na ně čekaly úkoly i povídání
profesionálů z Integrovaného záchranného systému. Část stanovišť připravili
i naši pedagogové. Žáci prošli stanoviště policie, rychlé záchranné služby,
dobrovolných hasičů, horské služby,
letců… Poznávali houby, rostliny, eko
značky. Dělali biomonitoring potoka,
zakládali hřbitov odpadků, učili se
přirozeně bojovat proti škůdcům.
Projektový den měl velký ohlas,
přestože vládlo chladné počasí.
Děkuji všem pedagogům, Evě
a Ondřejovi Hůlkovým (Rychlá záchranná služba), Jiřímu Jirkovi a Jonáši
Němcovi (Horská služba), manželům
Vichovým a panu Tringelovi (Sbor
dobrovolných hasičů), prap. Tomáši
Čermákovi a pprap. Věře Hradecké
(Policie ČR), prap. Petru Gavlákovi
a nprap. Jiřímu Freiovi (Policie ČR) za
skvělou organizaci a přípravu projektového dne.
Radmila Koniková, ředitelka školy

Velikonoční dílničky
Ve čtvrtek 14. 4. jsme otevřeli
dveře občanům Lánova a našim
žákům, přestože bylo velikonoční
volno. Už při příchodu na každého
dýchla jarně velikonoční nálada díky
krásné výzdobě. Kdo předal symbolické vstupné, mohl si zkusit svou
trpělivost, šikovnost a umělecké cítění
ve třech dílničkách.
Hned ta první byla zatěžkávací
hlavně na ruce. Pletly se zde pomlázky.
Kdo chtěl raději potrápit umělecké
oko, zvolil výrobu hnízdečka ze slámy,
peříček a skořápek vajíčka. Druhá
dílnička byla zaměřena na výrobu jarní
dekorace. Za instrukcí našich žaček
nebo paní učitelky vznikaly zápichy
ve tvaru tulipánů a narcisů. Kdo chtěl
vyzkoušet svou trpělivost, zasedl
k drátkování a odnesl si zápich –
vajíčko. Třetí dílna byla věnována
různým technikám zdobení vajíček.
Mohli jste si vyzkoušet zdobení krepovým papírem, obalování v krupici nebo
ubrouskovou techniku.
Musím říct, že se tento nápad
povedl. Přišly samotné děti, někdy
přišly s jedním rodičem a někdy
zavítala celá rodinka. Pak se každý
rozprchl do dílničky, která ho nejvíc
lákala. Své výrobky si každý odnesl
domů. Zvědavost nenechala ani nás
v klidu a šli jsme si zkusit to, co nás
lákalo. A tak jsem si zkusila drátkování, uplést pomlázku a vyzdobit si
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vajíčko nějakou z nabízených technik.
Velký dík patří mým kolegyním
a kolegovi, kteří přišli pomoci, a stejné
díky patří i žákům, kteří dopoledne
i odpoledne s námi zajišťovali péči
o návštěvníky.
Ivana Malínská

potřeba si osvojit. Díky poctivé práci
v kroužku volejbalu udělala řada
našich žáků velký pokrok.
Za reprezentaci všem děkujeme
a chlapcům přejeme hodně štěstí
v krajském kole.

Listování v Kulturním domě
na Střelnici ve Vrchlabí
V pátek 6. května jsme si opět
zalistovali…
Tentokrát byla pro naše žáky
čtvrtých a šestých ročníků připravena
kniha Pachatelé dobrých skutků –
Klofáci. Dva výborní herci Pavel
Oubram a Věra Hollá nás skoro hodinu
bavili neuvěřitelnými příběhy dvou
kamarádů, kteří zrovna v díle Klofáci
řeší první lásky. Myslím, že některé
žáky jistě motivovali k přečtení právě
zdramatizované knihy.
Jsme velmi rádi, že jsme se v rámci
podpory čtenářské gramotnosti našich
žáků zapojili právě do projektu Listování, který dětem ukazuje, že knížky
a čtení nejsou žádná nuda.

Jaroslava Krulišová

Nina Javorová

Atletický trojboj
a smíšené štafety
V úterý 10. 5. se naši vybraní žáci 4. a 5.
ročníků zúčastnili atletického trojboje,
který se konal v Trutnově. Celkem
odjely tři týmy po čtyřech žácích.
Týmy byly smíšené, 2 chlapci a 2
dívky. Několik tréninků atletického
kroužku pod vedením paní Blažejové
jsme věnovali přípravě. Trénovalo se
společně s týmem ZŠ Dolní Lánov,
který s námi také cestoval na místo
konání. Tímto děkuji trenérkám za
skvělou přípravu všech týmů. Také
děkuji žákům, kteří projevili zájem
a věnovali svůj volný čas přípravě.
Za naši školu se žáci umístili na 8., 13.
a 14. místě. Tým ZŠ Dolní Lánov se
umístil na 4. místě. Všem patří veliká
gratulace a doufám, že se budeme vídat
na pravidelných trénincích i nadále.
Barbora Mertlíková

Naše úspěchy pod
vysokou sítí
V březnu letošního roku jsme se
zúčastnili okresního turnaje ve volejbale šestých a sedmých tříd, který se
konal v Hostinném. Turnaje se zúčastnilo družstvo chlapců i dívek. Děvčata
byla druhá bez postupu do krajského
kola a kluci z druhého místa do
krajského kola postoupili. Volejbal je
velmi náročná kolektivní hra, je v ní
potřeba skloubit řadu činností, které je

Volejbalová rána
Ve středu ráno v sedm hodin
se schází zájemci o volejbal v hale
základní školy. Zdokonalují se v různých technikách odbití míče. Do prvního zvonění si stihnou zahrát i několik
setů volejbalu.
Máme velikou radost, že ráno bývá
v tělocvičně tolik zájemců o tuto velice
náročnou a krásnou míčovou hru.
Za trenéry volejbalu
Jaroslava Krulišová

Druhý atletický
trénink pro rodinu
Ve středu 11. 5. 2022 proběhl na
školním sportovním hřišti za podpory
atletického oddílu Vrchlabí a ve
spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Lánov v pořadí již druhý
trénink rodin v rámci projektu
,,Atletika pro rodinu“. Sešlo se nás
mnoho, přálo nám teplé slunečné
počasí a panovala skvělá nálada.
Rodiče s dětmi se do všech
atletických aktivit zapojili s velkou

Stříbro z Trutnova

energií a odhodláním. V úvodní části
jsme potrénovali skákání přes švihadlo
v poklusu, a po důkladné rozcvičce
a běžecké abecedě se přesunuli na
orientační běh. Každá rodinka dostala
před startem mapu okolí se zakreslenými body jednotlivých stanovišť
a další důležité instrukce a hra mohla
začít. Rodiny se vydaly na trasu, každá
jiným směrem. Úkolem bylo doběhnout ke všem bodům, splnit posilovací
cviky na stanovištích a vyluštit tajenku.
Zdolat vše nebylo snadné, neboť to
vyžadovalo i velké fyzické úsilí,
luštitelské dovednosti a orientační
představivost. Ale všichni to zvládli
báječně. V další části se mohla každá
rodinka individuálně věnovat skoku
dalekému, slalomovému sprintu

a štafetě. Poté nás čekala pohybová
běžecká štafetová hra s hledáním
písmen, skládáním slov v poklusu,
s počítáním a násobením. Zde nezáleželo jenom na rychlosti, ale především na správném počítání a skládání
slov. Na závěr každý obdržel účastnický diplom a drobnou sladkou
odměnu.
Užili jsme si prima atletickou
rodinnou atmosféru. Děkujeme všem
rodičům, že podporují děti a jsou pro ně
skvělým sportovním vzorem. Budeme
se těšit na další společnou atletiku.

V úterý 17. 5. jsme se zúčastnili okresního kola ve vybíjené.
Nejdříve se hrály zápasy ve skupinách,
naši chlapci tu svoji vyhráli a postoupili do semifinále. I tady byli úspěšní
a soupeře ze Rtyně porazili. Bohužel ve
finále už trochu docházely síly a zápas
se Školní Vrchlabí nakonec naši
prohráli a postup do krajského kola
nám tak těsně unikl. Nutno podotknout, že již v prvním zápase se zranil
Martin Materna a pět zápasů kluci
odehráli bez možnosti střídání. Zisk
stříbrných medailí je rozhodně velkým
úspěchem!
Za vzornou reprezentaci děkuji
J. Vališkovi, D. Jurykovi, F. Javorovi,
M. Maternovi, M. Kaňkovskému,
A. Čermákovi, J. Světlíkovi,
J. Šedivému, A. Venclovi, P. Brádlerovi
a A. Žďárskému.
Olga Čermáková

Za trenérky Anita Blažejová,
Hanka Tošovská a Bára Mertlíková

Pangea – výsledky
I v tomto školním roce se žáci naší školy na konci února zapojili do matematické soutěže s názvem Pangea, které se
účastní základní školy a víceletá gymnázia po celé České republice. Soutěž Pangea vznikla, aby podpořila motivaci žáků
a přispěla tak k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat dovednosti v různých životních situacích. Úlohy byly
mimo jiné ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Letošním tématem byly cestovatelské objevy (námořnictví) a hry.

5. ročník
Jméno

8. ročník
Třída

Umístění
v kraji
34.

Třída

5. A

Lukáš Hůlka

5. B

1.

34.

598.

Jan Daňhel

5. A

3.

87.

1417.

Izabela Kavánová

5. B

3.

87.

1417.

9. ročník

Vojtěch Vondra

5. B

3.

87.

1417.

Vít Lacuška

celkově
598.

Jméno

škola
1.

Jméno
Eliška Žižková

Třída

škola

Umístění
v kraji

celkově

6. A

1.

48.

1182.

Michal Hrdý

6. B

2.

80.

1608.

Barbora Najbrtová

6. A

3.

89.

1869.

Aneta Šimůnková

6. A

3.

89.

1869.

Třída

škola

Umístění
v kraji

celkově

KaterynaJuryk

7. B
7. B

1.
1.

13.
13.

377.
377.

Dominika Vítová

7. B

3.

19.

452.

7. ročník
Jméno
Anna Brejšová

celkově
1015.

8. B

Jakub Vydra

8. B

2.

73.

1637.

Kateřina Žižková

8. A

3.

93.

2153.

Třída

Umístění
v kraji
27.

celkově
978.

Jan Haláček

Jméno

6. ročník

Umístění
v kraji
39.

škola
1.

Markéta Červená

9. A

škola
1.

Nela Štětinová

9. B

2.

55.

1547.

Eliška Hanuláková

9. B

3.

64.

1704.

Libor Spurný, Soňa Matyášová

INFO Z ÍČKA
Staňte se součástí DNA Krkonoš
Paměť Krkonoš spustila nový projekt DNA
Krkonoš, který zkoumá osídlování Krkonoš. Přestože hlavní
náplní neziskovky Paměť Krkonoš je shromažďovat,
zpracovávat a uchovávat historické materiály o Krkonoších,
věnuje se i lidem, kteří tu žijí teď. My všichni totiž
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pokračujeme v příběhu Krkonoš, který
tu rozepsali naši předchůdci. Odkud ale
pocházíme? Jakou mají současné
Krkonoše DNA?
Krkonoše jsou náš domov. Málokdo z nás ale má předky, kteří zde žili
po generace. V důsledku dějinných
událostí se před více než sedmdesáti
lety místní obyvatelé téměř kompletně
vyměnili. Takže ať chcete, nebo
nechcete, většina z nás jsme „naplaveniny“. Kdy se z člověka „naplaveniny“
stává „místňák“? Proč se tu řada lidí jen
na chvíli ohřeje a zmizí? Rozhodli jsme
se složit mozaiku našich příběhů, která
nám může ukázat, jak jsme pestří a proč
je tak těžké tu hloub zakořenit a jak to
případně změnit.
Krkonoše jsou skvělé turistické
místo, ale pokud nebudou zároveň
domovem lidí, kteří této krajině dávají
hlubší smysl, začnou být pouze
vyprázdněnou výletní destinací. My
jsme ti lidé.
Zajímá nás, jak jste se ocitli
v Krkonoších: zda tu prostě žila už vaše
prapraprababička, nebo jste naopak
dorazili sami teprve nedávno, nebo jste
se tu už narodili, přistěhovali jste se
spolu s rodiči, nebo oni se svými rodiči,
nebo ...? Není od věci také zjistit, jestli
to bylo kvůli nádherné přírodě a horám,
práci, lásce… Nejdále se v pátrání
můžeme dostat k roku 1945.
Výzkum DNA Krkonoš probíhá na
základě statistických metod, veškeré
údaje jsou chráněny a zpracovány
anonymně. Staňte se tedy i vy součástí
výzkumu DNA Krkonoš, stačí vyplnit
dotazník na www.dnakrkonos.cz,
popřípadě se zastavit v sídle neziskové
organizace Paměť Krkonoš (Třída
Josefa II., čp. 83, Horní Maršov), kde
vám s jeho vyplněním pomůžeme.
Kromě vyplnění formuláře se základními daty máte možnost rozepsat váš
příběh či připojit fotografii. Vyplnění
dotazníku vám zpříjemní animovaný
film, ve kterém vyprávíme čtyři
příběhy krkonošských novousedlíků.
DNA Krkonoš zkoumáme v prostoru
celých hor, tzn. i na polské straně, a to
i díky grantu od Evropské unie pro
česko-polskou spolupráci v projektu
Zachraňme paměť Krkonoš! Rozhodně se jedná o unikátní prvovýzkum
a těšíme se na jeho výsledky!
Za Paměť Krkonoš Eva Hrubá
a Klára Stejskalová

Sbírka Ligy proti rakovině
Ve dnech 11. až 15. května se
v infocentru a na obecním úřadě
uskutečnila celonárodní sbírka v rámci
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Českého dne proti rakovině, tentokrát
se zaměřením na rakovinu děložního
čípku a varlat. Pro zajímavost uvádím
výsledky i z předchozích let:
r. 2014 - 26 kvítků/705 Kč
r. 2015 - 33 ks/625 Kč
r. 2016 - 29 ks/841 Kč
r. 2017 - 44 ks/1.460 Kč
r. 2018 - 45 ks/1.598 Kč
r. 2019 - 27 ks/1.000 Kč
r. 2020 - 97 ks/3.033 Kč
r. 2021 - 82 ks/2.584 Kč
r. 2022 - 42 ks/1.540 Kč
Všem dárcům za jejich příspěvky
srdečně děkujeme! Příští rok se do této
celorepublikové sbírky znovu zapojíme.
A já děkuji svým sbírkovým spolupachatelkám Jarušce Kučerové
a Renatě Srnské z úřadu.
Karolina Boková

Tísňová péče
Tísňová péče je terénní
sociální služba, kterou se poskytuje
nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku
ohrožení zdraví nebo života v případě
náhlého zhoršení jejich schopností
nebo zdravotního stavu.
Základní činnosti:
• poskytnutí nebo zprostředkování
neodkladné pomoci při krizové
situaci
• sociálně terapeutická činnosti
• zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
• pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů při obstarávání
osobních záležitostí
Jde o sociální službu pro seniory
a zdravotně postižené, která funguje 24
hodin denně, 365 dní v roce za pomoci
"tísňového tlačítka" + v případě
nutnosti přijede tzv. výjezdní pracovník, který pomůže klientovi se
zvládnutím tísňové situace. Služba
nenahrazuje složky IZS, naopak
vyjíždí v situacích, kdy tyto složky
nejsou potřeba. Služba je podporována
z veřejných zdrojů KHK, je registrována a je již nyní dostupná i pro
občany obcí v území ORP Vrchlabí.
Město Vrchlabí službu v příštím roce
finančně podpoří (již projednala rada).
Službu pro celý KHK zajišťuje
organizace Život Hradec Králové, ale
lokálně zřizuje tzv. výjezdní jednotky
pracovníků, kteří cca do 20 minut ke
klientovi dojedou. Službu často
objednávají i rodinní příslušníci.

Služba je částečně hrazená - na její
úhradu lze žádat o příspěvek na péči.
Mgr. Adéla Cupáková, DiS.
koordinátor sociálních služeb
a sociální pracovník
Městský úřad Vrchlabí
tel.: 731 193 426, 499 405 749
e-mail:
cupakovaadela@muvrchlabi.cz
Službu poskytujeme občanům:
- částečně nebo úplně závislým na
pomoci jiné osoby
- o které se nemohou zcela postarat
příbuzní nebo jiné blízké osoby
- kteří dosud nepotřebují nepřetržitou
ústavní péči
- kteří nechtějí žít v domově pro
seniory, ale chtějí zůstat v domácím
prostředí
- kteří jsou v nepříznivé sociální
situaci
Cílem služby je:
1. Poskytnutí nebo zprostředkování
neodkladné pomoci osobám, které se
ocitly v krizových situacích v případech náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
2. Umožnit těmto osobám zachovat
si a rozvíjet v co nejvyšší míře důstojný
život v jejich domácím přirozeném
prostředí, život bez pocitu strachu,
že se nedovolají potřebné pomoci,
ocitnou-li se v tísni, a to i když jsou
mimo dosah telefonu, a tím eliminovat
jejich nepříznivou sociální situaci.
3. Snižovat rizika vážného poškození zdraví, případně zbytečných úmrtí
z důvodu neposkytnutí včasné pomoci
v případech náhlého zhoršení jejich
zdravotního stavu nebo schopností.
4. Zachovat možnost uživatelům
služby, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství a přitom
nebyli omezeni v možnostech využívat
místní instituce, které poskytují služby
veřejnosti.
Průběh poskytování služby
Domácnost uživatele služby je
vybavena koncovou stanicí systému
tísňové péče skládající se z několika
prvků. Užívaný technický systém
zprostředkovává informace mezi
uživateli služby a dispečinkem systému tísňové péče nepřetržitě 24 hodin
denně 7 dní v týdnu.
V případě tísně uživatel služby
pomocí tísňového tlačítka uskuteční
kontakt s operátorem dispečinku TP.
Toto tlačítko nosí uživatel neustále
u sebe, zavěšené na krku nebo na ruce.
Jakmile v jakékoliv části bytu potře-

buje pomoc, stiskne tlačítko a je
okamžitě spojen s dispečinkem.
Spojení mezi uživatelem a dispečinkem probíhá zpravidla do 30 vteřin.
Kromě toho systém tísňové péče
automaticky spouští další funkce,
především zapíná hlasitý telefon, takže
uživatel služby může hovořit s obsluhou dispečinku i v případě, že leží na
zemi a telefon má zcela mimo dosah.
V rámci systému tísňové péče je
uvnitř domu či bytu uživatele služby
také zapojeno pohybové čidlo, které
monitoruje pohyb, pro případ, že by
uživatel služby nedokázal stisknout
tísňové tlačítko nebo jej neměl při
sobě. Čidlo je nastaveno na předem již
dohodnutý časový úsek (zpravidla 12
hod).
Neprojde-li uživatel v této době
kolem čidla umístěného nejčastěji na
zdi chodby bytu, zařízení oznámí do
pultu dispečinku, že v bytě uživatele
není něco v pořádku. Dispečer se
s uživatelem opět spojí telefonem,
který mluví do prostoru bytu uživatele
a podle potřeby mu zajistí pomoc
odpovídající povaze jeho tísně. Tato
hlasitá komunikace je nesmírně
důležitá pro uklidnění klienta.
Obsluha dispečinku podle potřeby
zorganizuje pomoc odpovídající
povaze uživatelovy tísně, tj. přivolá
příbuzné, sousedy, pohotovostního
pracovníka (řidiče Života HK) – v případě pádu; popřípadě zdravotnickou
záchrannou službu, lékařskou pohotovost, ošetřujícího lékaře – v případě
náhlého zhoršení zdravotního stavu
uživatele; Policii ČR, městskou policii
– při napadení uživatele v jeho bytě;
hasiče – v případě požáru atd.
V případě, že uživatel služby sdělí
obsluze dispečinku TP příznaky
ohrožující život => operátor dispečinku neprodleně kontaktuje složky
Integrovaného záchranného systému
(IZS), sdělí jim adresu uživatele a druh
jeho tísně, aby nedošlo k nebezpečí
z prodlení při poskytnutí včasné
pomoci. Pokud operátor dispečinku
nemá žádnou hlasovou odezvu na
telefo-nické spojení, rovněž vyhodnotí
situaci jako tísňovou a do obydlí
uživatele vyšle pohotovostního pracovníka, který zjistí skutečný stav
přímo na místě.
Obsluha dispečinku se během
komunikace s uživatelem služby
samozřejmě snaží o zklidnění celé
situace, poskytuje uživateli informace
o způsobu poskytnutí pomoci a uděluje
mu rady, které uživatel může využít
v době čekání na pomoc.

Pohotovostní pracovník (řidič Života
HK), který drží službu 24 hod. denně
sedm dní v týdnu, pomáhá uživateli
služby vstát po pádu, poskytuje laickou
první pomoc, či v případě náhlého
zhoršení zdravotního stavu a ohrožení
života zprostředkovává pomoc přes
složky IZS. Tím jeho práce však
nekončí. Pohotovostní pracovník
umožní vstup složkám IZS do obydlí
klienta, aniž by došlo k poškození
zámků, poskytuje součinnost složkám
a informace o průběhu události. Pokud
však složky IZS byly nuceny při vstupu
do obydlí uživatele poškodit zámek,
dořeší trvalé zabezpečení vstupu do
bytu. Dále pomůže uživateli sbalit
základní věci, které bude potřebovat
k hospitalizaci v nemocnici, dohlédne
na to, aby byla zavřená okna, zavřené
kohoutky, vypnutý sporák, zhasne
a zamkne.
V jakých situacích tísňová péče
pomáhá
• Při náhlém zhoršení zdravotního
stavu uživatele (srdeční, dýchací,
diabetické obtíže apod.).
• Při pádu s neschopností vstát bez cizí
pomoci.
• Při jiné život nebo zdraví ohrožující
náhlé krizové situaci (úrazy, akutní
bolesti apod.)
• Při napadení osoby uživatele v bytě
• Při krizových situacích živelného
charakteru (požár, únik plynu,
prasklé rozvody vody apod.)
• Při ztrátě nebo opomenutí důležitých
tel. spojení
Systém tísňové péče je nastaven
uživatelsky příznivě
• Je jednoduchý pro ovládání
uživatelem.
• Zaručuje soukromí uživatele.
Koncová stanice v bytě neumožňuje
žádné kamerové ani zvukové
nezákonné sledování uživatele
v jeho bytě.
• Zajišťuje uživateli pocit bezpečí a
jistoty.
• V kombinaci s pečovatelskou
službou a ostatními veřejně
poskytovanými službami vytváří
systém komplexního pojetí péče
o uživatele služeb.
• Napomáhá plnohodnotnému
a důstojnému prožití lidského života
jako celku.
• Dodává pocit bezpečí, klidu
a pohody uživateli (a následně
i jeho příbuzným nebo osobám
blízkým.)
• Snižuje počet zbytečných umístění
uživatelů do ústavních zařízení.

Ceník
Domácí tísňová péče – koncová
stanice (KS)
1. instalační poplatek při zavedení
služby: 1 500 Kč
2. měsíční paušální úhrada za
poskytnuté služby: 600 Kč
V případě souběhu obou druhů tísňové
péče (domácí i terénní) uživatel služby
hradí pouze 1 měsíční paušální
poplatek.
3. demontáž KS po uplynutí 1 roku
ode dne instalace: bez úhrady
4. demontáž KS v průběhu 12 měsíců
ode dne instalace: 2 000 Kč
Terénní tísňová péče – tísňový mobil
nebo GPS zařízení
1. instalační poplatek při zavedení
služby: 1 500 Kč
2. měsíční paušální úhrada za
poskytnuté služby: 600 Kč
V případě souběhu obou druhů tísňové
péče (domácí i terénní) uživatel služby
hradí pouze 1 měsíční paušální
poplatek.
3. demontáž KS po uplynutí 1 roku
ode dne instalace: bez úhrady
4. demontáž KS v průběhu 12 měsíců
ode dne instalace: 2 000 Kč
Pravidla poskytovaní služby
1/ Základní podmínkou připojení
zařízení koncové stanice (KS) tísňové
péče do bytu uživatelů je mít zavedenu
pevnou telefonní linku nebo vlastnit
SIM kartu mobilního operátora, která
se vkládá do koncové stanice.
2/ Telefonní spojení uživatel hradí
zvlášť provozovateli telefonních
služeb, není součástí ceny za tísňovou
péči.
3/ Vedoucí projektu zajistí u dodavatelské firmy, na základě požadavků
zájemců vzniklých při sociálním
šetření, příslušný typ (pro připojení na
pevnou telefonní linku nebo pro
připojení prostřednictvím mobilní sítě)
tak, aby koncová stanice mohla být
instalována v dohodnutém termínu
a čase v obydlí zájemce.
4/ Služba je poskytována pouze na
základě písemně uzavřené „Smlouvy
o poskytování tísňové péče“ uzavřené
mezi uživatelem služby a jejím
poskytovatelem. Uzavírá se v den
instalace koncové stanice v bytě
uživatele služby.
5/ Doba zahájení poskytování služby
od uskutečnění sociálního šetření je
zpravidla do 10 dnů.
Jak postupovat
Zájemce o poskytování služby může
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kdykoliv zavolat na dispečink, kde
získá veškeré potřebné informace
o možnosti zavedení a poskytování
služby.
Dispečink Tísňové péče
operátoři - informace 24 hodin denně
nepřetržitě! tel. 495 261 648
mobil: 733 322 830
Zájemce si může dohodnout se sociální
pracovnicí nebo vedoucí projektu
termín pro uskutečnění sociálního
šetření ve svém obydlí, při kterém sdělí
své osobní údaje důležité pro bezpečné
a odborné poskytování služby.

Následovat budou agility závody 2.
7. 2022 na fotbalovém hřišti v Dolním
Lánově (https://agility-vrchlabi.
weebly.com/zaacutevody.html), příměstské tábory a klasický tábor na
Kněžické chalupě.
Máme domluvenou návštěvu bazénu ve Špindlu, výlet do Pece, atletický
stadion, KRNAP, kolečkové brusle,
jízdu na koních ve Strážném a psí den
v kempu Slunečná. Program je opravdu
pestrý a také tam jsou volná místa,
takže budeme rádi, když se přidáte☺
Barbora Štefanová, Agility Vrchlabí

Tísňová péče
Bc. Renata Šarounová
Vedoucí projektu Tísňová péče,
sociální pracovník a metodik
tel. 495 514 346
mobil: 733 735 734
E-mail: vedtp.zivothk@seznam.cz
Bc. Kristýna Hrochová
Sociální pracovník TP
tel. 495 514 346
mobil: 601 529 244
E-mail: soc.tp.zivothk@seznam.cz
Více informací na
https://zivothk.cz/tisnova-pece/

Agility Vrchlabí
Nejbližší akce jsou canicrossové a běžecké závody 18. 6. 2022
ve Vrchlabí, v areálu Vejsplachy
(https://www.canicrosskrkonose.com/
event-details-1).

Pohádkové Krkonoše
se otevírají
Naplánujte si s dětmi báječné výlety
v Pohádkových Krkonoších! Připravili
jsme program pro celou rodinu.
Myslíte, že už všechna zajímavá místa
znáte? A co když zrovna za humny
čekají ještě nějaká, která jste dosud
neobjevili? A přitom za návštěvu
s dětmi rozhodně stojí! Objevte je
spolu, sbírejte razítka, najděte poklad
při dobrodružných hledačkách, poznejte jedinečnou a vzácnou přírodu
Krkonoš a naučte děti, jak ji opatrovat
a chránit.
Razítkovací hra
Pohádkové Krkonoše
Na rodinné výlety se vybavte hravým
průvodcem Pohádkové Krkonoše.
Přináší zábavu, poučení, i motivaci
šlapat do kopců, když už nožky trochu
pobolívají. Malovaná brožurka vás
provede 30 místy, která si děti zamilují.
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Navíc na nich můžete za návštěvu
získat razítko a zapojit se tak do
soutěže o ceny. V terénu jsou tato místa

označena samolepkou Pohádkové
Krkonoše. Brožurka zároveň poradí,
co dalšího v místě navštívit nebo
nabídne alternativu při špatném počasí.
Jednoduché hry a kvízy zabaví děti
cestou nebo při čekání na oběd. Razítka
si otisknou přímo do brožurky a ještě si
mohou zasoutěžit o prima ceny!
Jak hrát?
Stačí na kterémkoliv razítkovacím
místě nebo v některém z krkonošských
informačních center zakoupit brožuru
Pohádkové Krkonoše za 70 Kč.
A můžete vyrazit na lov razítek. Hraje
se vždy od května do října. Pokud za
jednu sezonu nenasbíráte dostatek
razítek na vytouženou odměnu, nevadí.
Ve sbírání pokračujte klidně další rok!
Jakmile nasbíráte dostatečný počet
razítek, přímo z brožurky odtrhnete
a vyplníte příslušný ústřižek. Ten
odevzdáte obsluze jakéhokoliv razítkovacího místa a hned se můžete těšit
z vaší odměny.

Jaké ceny mohou děti získat za
nasbíraná razítka?
• za 3 razítka krkonošské omalovánky nebo pexeso
• za 5 razítek perličkovou ozdobu
od firmy Rautis z Poniklé
• za 10 razítek ZDRAVOU LAHEV –
skvělého parťáka na další dobrodružství
Pokud se vám podaří od května do
října ulovit 10 razítek, bude váš
ústřižek navíc zařazen do slosování
o speciální cenu - 2 vouchery na pobyt
v Resortu sv. František ve Špindlerově
Mlýně v hodnotě 3.333 Kč.
Kde se dozvíte více?
Do světa Pohádkových Krkonoš
vstupte přes webové stránky www.
pohadkove.krkonose.eu. Otevřou
vám barevné zážitky a provedou vás
všemi aktivitami projektu. Kromě
razítkovací hry představí Geofun,
Questy nebo Skryté příběhy.
Ne všechna razítkovací místa jsou
už teď otevřena, některá čekají na letní
sezonu. Sledujte proto webové stránky
i pro aktuální otevírací dobu.
Alena Cejnarová
Destinační společnost pro oblast
Krkonoše.
Krkonoše – svazek měst a obcí

Dotazník na výzkum
postojů rezidentů
k dopadům cestovního
ruchu v Krkonoších
Pokud máte zájem pomoci studentům
z Univerzity Palackého v Olomouci,
spolupracujícím s Destinační společností Krkonoše – svazek měst a obcí,
zmapovat postoj nás obyvatel k cestovnímu ruchu tady v Krkonoších, máte
možnost – na tomto odkaze, prosím,
vyplňte dotazník:
https://www.survio.com/survey/d/P
6X4I9F1W3A5E3L6B
Karolina Boková

Krkonošské cyklobusy
Pro snazší zvládnutí horského
terénu křižují region Krkonošské
cyklobusy - turistické autobusy s přepravou kol v Krkonoších, a otevírají
tak širší možnost, jak si užít cykloturistiku v horských partiích, s využitím
lanových drah, které vyvezou až na
vrcholy hor. Cyklobusy přepravují
cykloturisty, kola i pěší. Jejich pravidelné linky projíždí Krkonoše tam
a zpět a na ně navazují další spoje.
Provoz ukončí 29. 9. 2022.

Stává se však, že při větším počtu
cyklistů trvá nakládání kol déle, a tak
se odjezd ze zastávky pozdrží. Autobusy na přestupových místech na sebe
čekají. Cyklobusy přepravují elektrokola po odmontování baterie. Kolo
musí cyklista naložit sám. Podrobnosti a jízdní řády získáte v krkonošských turistických informačních
centrech a na:
www.krkonose.eu/krkonosskecyklobusy
Území včetně podhůří je protkáno
cca 900 km cyklotras. Terény jsou
vhodné jak pro zdatné sportovce,
bikery, tak pro rodinnou rekreační
jízdu. Právě cyklotrasy vedoucí do
podhůří, mimo hřebenové části
KRNAP, nabídnou nádherné rozhledy
na panorama Krkonoš.
Nejezděte na kole do kopce,
využijte lanovky. Téměř pět desítek
tipů na cyklovýlety představuje web:
https://www.krkonose.eu/doporuce
ne-cyklovylety
Dále napoví krátká videa zveřejněná na youtube „Krkonoše Svazek“.
A také brožurka s popsanými cyklovýlety, s mapkami, výškovými profily,
značením, seznamem lanovek s letním
provozem i kontakty na pomoc
v nouzi, s QR kódy, odkazujícími
na www.mapy.cz, kterou získáte
zdarma v krkonošských informačních
centrech.
Dáša Palátková

Nález ve stropu
V květnu 2022 byl ve stropu
čp. 33 v Prostředním Lánově nalezen
tento lístek, naklapaný na stroji před
téměř 80 lety.
Praví se v něm, že Lotte Weiss je
vrchlabskou Hitlerjugend (HJ) povolána na sportovní slavnost bannů
(Bann = základní jednotka Hitlerjugend zhruba o 6000 členech) do
Hostinného 20. a 21. června 1942 coby
závodnice v běhu jednotlivců. S sebou
si má vzít sportovní oblečení (předepsaná bílá sportovní košile s kosočtvercovým odznáčkem HJ, černé cvičební
kalhoty), něco na spaní, oblečení na
trénink, věci osobní hygieny, náčiní na
čištění bot, jídelní příbory a misku,
průkaz BDM (Bund deutscher Mädel =
Svaz německých dívek, dívčí a mladší
obdoba HJ), sportovní průkaz a něco
k jídlu. Příjezd má proběhnout v předepsaném služebním stejnokroji BDM
s bílými ponožkami a hnědými botami.
Sportovkyně Lotte (Charlotte),
narozená v r. 1926, byla mladší dcerou
pekařského mistra Josefa Weisse. Dům
čp. 33, kde bydleli, patřil Německému
konzumnímu spolku v Prostředním
Lánově, který zde provozoval pekárnu
a zásoboval svým pečivem i dvě své
pobočky v Dolním Lánově.
Je stejně zajímavé, co se ještě po
těch letech od války najde, když já už
nemůžu najít ani svůj pionýrský odznáček.
Karolina Boková

Napsali o nás kdysi
Před 34 lety uveřejnili v měsíčníku Krkonoše č. 10/88 v rámci
rubriky Na každém šprochu... tuto
zajímavou zprávičku:
"Krkonošské vápence se budou těžit
i nadále. Nákladem téměř 650 milionů
vybudují Cementárny a vápenky
Prachovice významnou průmyslovou
stavbu. Z vápencového lomu v Horním
Lánově bude surovina lanovkou
dopravována do závodu v Kunčicích,
kde budou také vystavěny další bytové
jednotky a rozšířeno nádraží. Provoz
a objekty v Černém Dole budou
zlikvidovány. Nová stavba umožní
podstatně zvýšit výrobu jemně mletého
dolomitického vápence, přitom
instalací účinného odpařovacího
zařízení dojde k výraznému snížení
emisí. Stavba má být zahájena v roce
1990, ukončena roku 1993."
Porovnání se skutečností je zajímavé.
Karolina Boková

Lánov a naši sousedé
Seriál na pokračování
- čerpáno z rukopisu s pracovním
názvem Vlastivědné toulky krkonošským podhůřím, v němž František
Jirásko pojednává o obcích bývalého
vrchlabského okresu a který v červenci
2021 vyšel jako kniha s názvem Toulky
podkrkonošskou minulostí
15. část
Neklidné 15. století
Období vlády krále Václava IV. je
ve znamení vyvrcholení rozporů, které
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se nahromadily už za jeho otce. Václav
jako osobnost povahově nevyrovnaná
jim nedokázal čelit, ohrožován částí
šlechty, která se proti němu spojovala
s mladším bratrem Zikmundem.
Terčem nenávisti nižších vrstev obyvatelstva, zvláště městské chudiny
a poddaných, se stala zbohatlá církev.
Neklid vyvrcholil mučednickou smrtí
milovaného kazatele Jana Husa roku
1415 a smrtí krále Václava roku 1419.
Zemi zachvátily husitské bouře. Severovýchodní a jižní Čechy patří mezi
důležitá revoluční ohniska.
Naše území je zasaženo jen okrajově. Jistě také proto, že husitství mělo
v sobě silný český národnostní prvek
a jeho ohlas mezi zdejším převážně
německým etnikem byl minimální.
A to přesto, že Hostinsko se stalo
předmětem postupného majetnického
zájmu českého a v počátcích hnutí
kališnického panského rodu Krušinů
z Lichtenburka a na Kumburce.
Jde o dva bratry, mladšího Jana (asi
1400-1434) a staršího Hynka (asi
1390-1454), vrchního východočeského orebského hejtmana a později
zástavního pána Kladska a Minsterberska (Ziebicka) ve Slezsku. Majitelem
města a panství Hostinné se stává
mladší z nich, nejspíš již od roku 1415,
ale zcela určitě od listopadu 1418, kdy
je tu sídlem (residens in Arnowia).
Starší bratr Hynek se vyznamenal
v čele Orebských bratří při dobývání
Vyšehradu husity na podzim roku
1420. Jako příslušník umírněné kališnické šlechty se spolu s bratrem Janem
dostal do rozporů s Janem Žižkou
z Trocnova, jenž uprostřed zimy r. 1424
oblehl Hostinné a pokusil se je dobýt,
ale marně. Při obléhání poplenil okolí
a vypálil snad proboštství opatovických benediktinů na horním Labi –
Poustku P. Marie. Po jeho majetcích
patrně však chtivou rukou sáhli Lichtenburkové už dříve. Vždyť i hlavní
mateřský klášter v Opatovicích byl
také už roku 1421 vypálen. Císař
Zikmund pak roku 1436 držbu vsí
klášterství, které Hynek vzal pod
ochranu, potvrdil. Jednalo se o vesnice
Čistou a Kalnou, popluží kláštera
u Hostinného, Slemeno, Ždírnici,
Kunčice, Lhotu a Borovnici. Hynek
zaplatil císaři 800 kop grošů. Hvězdný
výšvih rodu končí však náhle po
půlstoletí.
Krom krátké epizody s obléháním
Hostinného v roce 1424 Žižkou se zdá
na horním Labi klid. Přestože nedaleko, v prostoru Libavské brány směrem
na Trutnovsko, máme doložen častý
pohyb vojsk. Ať už jde o loupežné
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přepady pohraničí slezskými feudály
(Úpicko, Policko), nebo návraty táborsko-sirotčích vojsk obtížených kořistí
z odvetných spanilých jízd do Slezska.
To se týká i složité situace před nástupem a za panování Jiřího z Poděbrad.
Po dobu husitských válek je tedy
majitelem Hostinného a panství rozšířeného o klášterní vsi Jan Krušina
z Lichtenburka, kališnický hejtman,
vznětlivý a poněkud proradný, když
přepustil strážní hrad husitů Žacléř
roku 1427 do rukou Slezanů. Byl též
nazýván Janek. Byl zabit v listopadu
1434 při hádce s jedním z měšťanů
v Broumově. Panství však opět převzal
bratr Hynek, jenž se stal po sňatku
s vdovou po Pútovi z Častolovic mocným držitelem panství na rozhraní
česko-slezského pomezí (Kladsko,
Minsterbersko). Zemřel roku 1454.
Ještě předtím roku 1446 předal Hostinné do správy své druhé manželky
Anny z Koldic, která je pak užívala
jako vdovské sídlo. Její smrtí vláda
Krušinů z Lichtenburka roku 1467
končí.
Město a panství koupili páni
Oldřich a Jan Zajícové z Házmburka,
jedni z předních odpůrců krále Jiřího
a členové Zelenohorské jednoty. Ti
však krátce po nástupu polského Jagellonce Vladislava na český trůn (1471)
vše prodali dalšímu českému šlechtici
Alši ze Šanova roku 1474. Zapsal se do
dějin našeho kraje jako vytrvalý sudič.
Jeho několikaletý spor s držitelem
vrchlabského léna vladykou Petrem
z Vrchlabí se týkal práva nad částí
Lánovska s jeho poddanými a volnosti
lovu v tamních lesích.
Spor ukazuje, že hranice jednotlivých panství v oblasti horských lesů
nebyla ještě pevná a spory přetrvávaly
i v dalších stoletích. Nicméně královský výnos z roku 1486 dal za pravdu
vrchlabskému vladykovi. Jeho následovníci však Vrchlabsko neudrželi a na
přelomu 15. a 16. století odcházejí.
Zatímco se vrchlabské zboží za nových
nástupců upevňuje a patří mu krom vsi
a tvrze s dvorem několik poddaných
v Branné, vsi Lhota (Klášterská), Žďár,
Kněžice a vzdálené Holenice, na
Hostinsku jde vývoj jinak. Po smrti
Alše ze Šanova se o jeho dědictví dělí
synové Václav a Jan. To však už je
počátek nového 16. století (1507).
Století pilné práce a Kryštofa
z Gendorfu
16. století je ve znamení rozsáhlých
změn a pohybu v evropském prostoru,
a tedy i v českých zemích. Vedle
pokroků v oblasti hospodářské jdou

i další změny v kultuře a myšlení. Je to
nástup humanismu a renesance,
rozvoje knihtisku a v evropském
měřítku i podlomení monopolu římské
církve proudy reformace.
Oslabení královské moci za vlády
panovníků z rodiny Jagellonců, Vladislava a Ludvíka, do jisté míry končí
v roce 1526. Nástup Habsburků
v osobě Ferdinanda I. (+ 1564) je
počátkem nového kursu postupného
omezování stavovských práv šlechty
i královských měst a růstu středoevropské dunajské monarchie pod jejich
žezlem. Tento vývoj ve státě má pochopitelně své zrcadlení u nás pod horami.
Zaniká instituce soustavy trutnovského manství a formují se postupně
panská dominia Vlčice, Hostinné,
Vrchlabí a Štěpanice-Branná. Vedle
nich ještě přežívají dál drobná rytířská
zboží.
V Hostinném končí období vlády
pánů ze Šanova (1474-1519) a panství
kupuje Jan z Vartenberka, aby je
vzápětí roku 1521 přepustil svému
švagrovi Zdeňku z Valdštejna, který se
stal zakladatelem významné větve
tohoto rodu. Ta se zapsala značnou
měrou na víc jak sto let do života regionu. Z ní pocházel mj. i heřmanický
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna
(1583-1634), generalissimus císařských vojsk za třicetileté války. O nich
si povíme ještě později.
Ves Vrchlabí se postupně stává
střediskem dominia, které sehrálo
důležitou, především hospodářskou
úlohu svou železářskou výrobou
i mimo region. Sjednotitelem jednotlivých částí vrchlabského jmění se stává
roku 1506 Jan Kordule ze Sloupna,
po němž dědí jeho dcera Kordula
a předává je do rukou manžela Jana
Tetauera. Za něj přestalo být Vrchlabí
manstvím (vykoupeno roku 1525)
a stalo se dědičným zbožím. Tetauer
podnikal a koupil železné doly na
Lánovsku. Narazil však na konkurenta
Kryštofa z Gendorfu, jenž se hřál
na výsluní přízně krále Ferdinanda I.,
a byl nucen roku 1533 Vrchlabsko
tomuto cizímu podnikavci prodat.
Na východním okraji regionu se
postupně zformovalo další panství
s centrem ve Vlčicích. Z manské závislosti se dostalo podobně jako Vrchlabsko v první polovině 16. století, kdy
bylo majetkem vladyků Zilvárů z Pilníkova. Krom Vlčic a Pilníkova drželi
Žíreč, Rokytník a část Trutnova. Roku
1526 získal do držení Kryštof Zilvár
také Čermnou a Javorník. Pohnutý
osud je ovšem potkal v 17. století.

Vraťme se ale k osobnosti Kryštofa
z Gendorfu. Pomineme-li nekritický
a přímo oslavný obdiv německého
místního historika, označující ho jako
zlatého rytíře, neupřeme mu zásluhy
o rozvoj krkonošského železářství. On
to byl, kdo pozvedl dosavadní místní
pokusy na vysokou úroveň. Hlavní
závod pracoval v prostoru Hořejšího
Vrchlabí. Pro tuto Schmalzgrube
pracovala kutiště v prostoru Staré hory
a Struhadel nad Labskou soutěskou.
Natěženou železnou rudu zpracovávala pec-dýmačka o čtyřech výhních,
polykající nenasytně dřevěné uhlí
pálené ze dřeva, plaveného po Labi.
Surové železo se pak dál zbavovalo
strusky ve vyhřívačce a tehdy moderních vlašských hamrech. Vyrobené
kujné železo v pásech přicházelo do
kováren, kde se z něj vykovávaly kosy.
Ty jako hlavní výrobek zásobovaly
i trhy ve slezské Vratislavi a vzdáleném
Frankfurtu nad Mohanem. Transport se
prováděl v sudech, vyložených slámou. Šlo o množství nikoli ledajaké:
ročně i neuvěřitelných 13 500 kusů! Je
třeba dodat, že v menším rozsahu
pracovaly železné hamry a hutě na
Lánovsku a v Černém Dole.
Gendorfovy úspěchy vyvolávaly
závist u sousedů, zejména u Valdštejnů.
Spory nezřídka končily domácí válkou, takže zemský soud a jím vysílané
komise měly co dělat. Vrchlabí Gendorfovým přičiněním získalo statut
horního města s příslušnými výsadami,
zejména častých trhů. Vždyť pánovi
horníci, šmelcíři, dýmači, hamerníci,
drátaři, kováři atd. se potřebovali
oblékat, jíst a pít!
Gendorf stále a cílevědomě rozšiřoval
své dominium směrem na Trutnovsko
(včetně města!), takže před svou smrtí
roku 1563 byl pánem dvou měst,
městeček a mnoha vsí. O dědictví po
něm se rozdělilo sedm dcer. Samotné
Vrchlabsko připadlo paní Eustachii,
která je odkázala dceři Rozíně.Ta k nám
uvedla manžela Viléma Miřkovského
ze Stropčic, jenž v železářské tradici
pokračoval, ba dokonce výrobu zdokonalil. Ve městě pak vyráběli specializovaní kováři (tzv. Rohrschmiede) i zbraně, zejména hlavně mušket a zámky
k nim. Přiblížilo se však už 17. století
s jeho katastrofálními událostmi.

Kryštof
Gendorf
z Gendorfu

Kronika obecné školy
Horní Lánov 1917-1945
(18. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1936 - 37
Nový školní rok byl zahájen 1. září
1936 a jako každý rok, tak i letos se
žactvo zúčastnilo děkovné mše
v dolnolánovském farním kostele.
Během prázdninových měsíců byla
škola podrobena důkladné opravě.
Všechny kanceláře, schodiště a chodby
byly nejprve vymalovány. Výsledek je
neobyčejně příznivý. Bylo učiněno
zcela jiné rozdělení týkající se účelného využití učebních pomůcek.
O prázdninách se také konalo
zasedání komise ohledně transformace
vrchlabských měšťanských škol na tak
zvané okrskové měšťanské školy.
Schůze, které se zúčastnili zástupci
obcí a místních školních rad z Dolního
Dvora, Horního, Prostředního a Dolního Lánova, Kunčic, Harty, Vrchlabí,
Dolní Branné, Hořejšího Vrchlabí,
Herlíkovic a Strážného, se konala 19.
8. 1936 v sále Okresního úřadu ve
Vrchlabí. Stanoven byl tak zvaný malý
okrsek s vyloučením obcí údolí
Malého Labe, které samy o měšťanskou školu v Prostředním Lánově
usilují. Do té doby ale mají mít žáci
z údolí Malého Labe stále možnost
navštěvovat vrchlabskou měšťanskou
školu za jisté podpory od obce.
Stav žáků v tomto školním roce
vykazuje oproti předchozímu roku
značný přírůstek (tabulku neuvádíme).
Z toho bylo 113 katolických a 15
evangelických. 20 žáků bylo z docházky osvobozeno, poněvadž 3 z nich
navštěvují vrchlabské gymnázium a 16
měšťanskou školu, zatímco 1 dítě je
kvůli tělesné a duševní churavosti
školy nezpůsobilé.

zemský školní inspektor F. Goldmann,
zrevidoval všechny úřední knihy
a dokumenty a až na německé názvy
měsíců, které mají být nepřípustné,
shledal vše v nejlepším pořádku.
Inspekce mohla také konstatovat,
že učitelský sbor si hledí jen svých
povinností a nenechá se zatahovat do
víru politického a stranického dění.
Se začátkem tohoto školního roku
nastala v učitelském sboru změna. Jako
výpomocný učitel byl na zdejší škole
přijat pan učitel Willibald Garbe, který
právě dokončil svou vojenskou službu.
Vyučuje ve 3. třídě, dále také češtinu
pro 2. skupinu. První skupinu vyučuje
pan učitel Vinzenz Donth.
Kvůli vyššímu počtu žákyň se ve 2
skupinách vyučovalo i vaření, což je
pro učitelský sbor významné ulehčení.
Sbírka na ochranu dětí, probíhající
jako každý rok v říjnu, vynesla slušnou
částku 68 Kč, která byl dále postoupena příslušné péči o mládež.
31. 10. 1936 jsme si připomněli
světový den spoření a žáci, jmenovitě
horní stupeň, byli poučeni o důležitosti
spoření.
Školní oslavy u příležitosti státního
svátku se konaly již 27. 10. 1936,
protože v den státního svátku mělo být
kvůli účasti v průvodech volno. Žáci
všech tříd se shromáždili v 10 hodin
v 1. třídě, kde byl význam tohoto dne
důstojně oslaven. Projevy drželi prov.
řídící učitel p. Futschig a pomocný
učitel p. Garbe. Hodinová oslava byla
zakončena zpěvem státní hymny.
Školní budova nesla od 27. do 29. října
vlajkovou výzdobu.
16. 12. 1936 provedl pan okresní
školní inspektor prof. Rud. Föhst v naší
škole inspekci a pochvalně se vyjádřil
o duchu výuky.

6. 9. 1936 slavil mladý panovník
Jugoslávie, jeho veličenstvo král Petr
své narozeniny. Při té příležitosti se v
jednotlivých třídách během vyučování
konala jednoduchá vzpomínková
slavnost.

Díky podpoře místních továrníků
bylo možné letos uskutečnit pro
všechny žáky vánoční nadílku.
Kromě toho bylo škole chvályhodným
způsobem poukázáno 15 balíčků od
osvětového svazu v Mimoni. Chudým
rodinám tak přišla tato účinná pomoc
vhod. Celkové náklady na vánoční
nadílku byly vyčísleny na zhruba 3000
Kč. Také díky státní ošacovací akci
mohlo být 6 žáků opatřeno oblečením
od okresní péče o mládež.

14. září 1936 znamenalo pro zdejší
školu zvláštní událost, neboť toho dne
odpoledne od jedné do tří byl výuce
v jednotlivých třídách přítomen pan

V lednu začala mléčná vyživovací
akce, která se vztahovala na všechny
žáky. Žáci dostávali teplé mléko třikrát
týdně až do Velikonoc. Celkové výdaje
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činily 1005 Kč, které byly z poloviny hrazeny ze státních
prostředků.
Narozeniny prvního prezidenta republiky p. Masaryka
byly oslaveny obvyklým způsobem. Na škole visela vlajka.
9. května 1936 se konalo ustavení nové místní školní rady
a slavnostní slib členů. Za předsedu byl znovu zvolen pan
Ing. L. Haberl. Zástupcem je p. učitel Futschig, provizorní
řídící učitel.
Hlavní očkování 1-, 7- a 14letých dětí, které proběhlo 14.
května, provedl nový obvodní lékař, pan doktor Russ.
Kvůli abnormálně suchému počasí - nespadla v květnu
ani kapka deště - se vyskytly nemoci, a to především spála.
Zdejší škola zaznamenala 4 případy spály a několik případů
spalniček. Skoro všechny případy spály byly léčeny
v nemocnici. Také existují četná onemocnění dospělých.
19. června zemřel žák 1. třídy Eduard Zinecker, Horní Lánov
161, na zápal plic poté, co byl následkem zlomené nohy
několik měsíců v nemocnici.
Školní rok se letos uzavřel 26. 6. 1937 návštěvou školní
děkovné bohoslužby v Dolním Lánově. Školu opustilo
12 žáků, kteří obdrželi propouštěcí vysvědčení. Stav žáků
by mohl být v příštím roce významně nižší než v roce předešlém a pohybuje se okolo čísla 110.
Výpomocný učitel Willibald Garbe obdržel své propuštění a k obsazení místa řídícího učitele ještě nedošlo.
Pro prázdniny jsou naplánovány různé nutné práce ve
škole. K tomu jsou nám k dispozici 3000 Kč.
Závěr školního roku.

KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
LÁNOV

Starostka

Eliška Rojtová

Místostarostka

Ladislava Šedivá mistostarosta@lanov.cz

starosta@lanov.cz

499 432 211
603 112 761
493 314 596
601 697 365

499 432 220
725 951 722

Út:

13:00 -15:00

ucetni@lanov.cz

499 432 234

St:

hanc@lanov.cz

499 432 051

Čt:

8:00 -12:00

admin@lanov.cz

607 602 738

Pá:

8:00 -12:00

asistentka@lanov.cz 493 314 598

Provoz obce

Milan Ježek

provoz@lanov.cz

Účetnictví

Ilona Kobrlová

obec@lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

www.lanov.cz

ITC, kabelová TV

Radovan Jákl, DiS

Investice

Alena Purmová

investice@lanov.cz 722 992 103

Poplatky

Jaroslava Kučerová

poplatky@lanov.cz

8:00 - 11:30

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

v mezisezóně:

12:30 - 17:00

v sezóně:

červenec, srpen

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Po:

Út:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Út:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

St:

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Čt:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Čt:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

infocentrum@lanov.cz

Pá:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Referent: Karolina Boková

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden, únor)
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8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

So:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Ne:

9:00 - 12:00
7:30 - 16:00

Út:
St:

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

Čt:

7:30 - 12:00

(odečty, smlouvy, fakturace - vodné a stočné) Pá:

7:30 - 12:00

vodalanov@vodalanov.cz
info@vodalanov.cz

www.vodalanov.cz

Pá:

Po:

Provozní doba
kanceláře:

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

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

499 432 182

7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -13:00
13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

ODBĚRY, INJEKCE

Akutní
bolestivé
případy
budou
po osobní
nebo
telefonické
domluvě
ošetřeny
v nejbližším
volném
termínu.

pro zvané a zdravé děti

Po:
St:

Po:

499 432 083

8:00 -12:00

493 314 599

Otevírací doba:

VENKOVSKÉ

499 432 298

- praktický zubní lékař -

13:00 -15:00

Renata Srnská

Pondělí a Středa

MUDr. Zdeněk KUŽEL

Po: 8:00 -12:00

Asistentka

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Úřední hodiny:

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LÁNOV

16:00 -18:30
pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

499 522 344

AKUTNÍ STAVY JEN OBJEDNANÍ

Po:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

12:00 - 18:00

499 522 331 + záznam
Kancelář
721 142 981
Hanč Jaroslav, jednatel
602 300 234
Knapíková Kavánová Milena, účetní
732 891 565
Bachtík Tomáš, provoz a havárie
605 265 094
Materna Jiří, provoz a havárie
605 253 467
Šedivý Milan, provoz
603 226 060
Stránský Pavel, vyjádření k sítím

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ LÁNOV
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

Starosta: Ing. Pavel Šimůnek
pavel.simunek@dolnilanov.cz
Asistentka starosty: Ing. Michaela Kavánová
Účetnictví, evidence obyvatel:
Místostarosta:
Bc. Jiří Svatý
Martina Schoberová
ou@dolnilanov.cz

www.dolnilanov.cz
499 522 216

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

Obecní knihovna:

Středa

14:00 - 17:00

Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
poté, co se zdálo, že jsme překonali pandemii a vše má šanci
vracet se do předcovidového normálu, začal válečný
konflikt na Ukrajině a před námi se objevily další negativní
skutečnosti.
Uzavírku téměř celé společnosti vystřídala stále rostoucí
inflace, zdražování elektřiny, plynu, pohonných hmot
a prakticky celého spektra spotřebního zboží a služeb. Nepříznivou situaci například ve stavebnictví umocňuje ještě
nedostatek nebo alespoň dlouhé čekací lhůty na stavební
materiály. Doufám tedy, že se nám i přes tyto skutečnosti
podaří dokončit rekonstrukci bytového domu čp. 207, která
by měla být podle plánu hotova na podzim.
Kde je naopak, abych nebyl pouze negativní, situace
příznivá, je pořádání kulturních a sportovních akcí. 2. dubna
sehráli ochotníci z Markvartic velmi úspěšné představení
lehce upravené hudební detektivní komedie „Slavíci
z Madridu“. O týden později proběhl s rekordní účastí čtyřiceti hráčů turnaj ve stolním tenisu. Myslivecký spolek
uspořádal v obci sběr železa. Na hřišti proběhla akce pro
malé i velké „Čarodějnice“. V kostele sv. Jakuba se konal
„Velikonoční koncert“.
I letos využily děti z Dolního Lánova Den Země
(22. dubna) k úklidu odpadků v obci. Děti z Dětského
domova uklízely podél silnice. Děti ze základní školy v okolí
školy. Zároveň jim paní učitelky uspořádaly projektový den
zaměřený na tuto problematiku.
Ve škole se 12. května uskutečnil jarmark, na němž děti
nabídly k prodeji své vlastní výrobky.
V obci probíhá jako každoročně údržba odvodnění
dešťové vody podél komunikací, údržba zeleně, místních
komunikací a také hřbitova.
Do nadcházejícího letního období Vám všem, vážení
spoluobčané, přeji krásné počasí a dostatek času na odpočinek, rekreaci a koníčky.
Ing. Pavel Šimůnek, starosta
Usnesení z jednání Zastupitelstva
obce Dolní Lánov konaného dne 23. 2. 2022
1/1-22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem pověřuje Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

2/1-22 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení M. Trobl, T. Hanč.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/1-22 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
10/2021 a 1/2022.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/1-22 Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny
územního plánu a stanovuje, že změna č. 2 bude pořízena
zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona
(zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu ve znění pozdějších předpisů).
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/1-22 Zastupitelstvo obce schvaluje-neschvaluje obsah
změny sestávající z jednotlivých dílčích změn:
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. č. 1212/1
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny - pozemek parc. č. 1212/1, o výměře
13 288 m², vymezený v ÚP jako zastavitelná plocha smíšená obytná (SV), bude využit pro kompenzaci nově
vymezených zastavitelných ploch na pozemcích ZPF, tzn.
v rámci kompenzace zařadit do plochy zemědělské (NZ)
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 1241/2
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny - pozemek parc. č. 1241/2, ostatní
plocha neplodná půda, o výměře 675 m², v ÚP v nezastavěném území, plocha zemědělská (NZ), požadována změna
na plochu rodinné rekreace
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 1602/4
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny - pozemek parc. č. 1602/4, o výměře
2 463 m², v ÚP částečně v zastavěném území (cca 460 m²
stabilizovaná plocha rekreace a část plocha smíšená obytná)
a část v nezastavěném území, část pozemku v nezastavěném
území zařadit do plochy pro výstavbu RD
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. č. 243/1,
a p. p. č. 243/2, k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny - pozemek parc. č. 243/1, o výměře
2 432 m², a p. p. č. 243/2, o výměře 598 m², v ÚP v zastavěném území, plocha zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro
výstavbu RD.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
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5. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 2505/2
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – část p. p. č. 2505/2, cca 1500 m²
(z celkové výměry 2 502 m²), v ÚP v zastavěném území,
vymezena plocha pro bydlení, smíšená obytná (SV), změnit
na smíšenou plochu bydlení a skladování
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 1769
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemek parc. č. 1769, o výměře
1619 m², v ÚP v nezast. území, plocha zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro výstavbu RD (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. č.
2255/3, 2256/1, 2161 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č. 2255/3, 2256/1,
2161 vše trvalý travní porost, o celkové výměře 21 095 m²,
v ÚP v nezastavěném území, plocha zemědělská (NZ),
zařadit do plochy občanské vybavení – sport – jezdectví
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 2130/5
a 2609 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č. 2130/5 a 2609,
o celkové výměře 12 157 m², v ÚP v nezastavěném území,
plocha zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro výrobu
a skladování – výroba zemědělská a lesnická – agroturistika
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
9. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 62 a 63
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č.62 a 63, o celkové
výměře 3 291 m², v ÚP v zastavěném území, plocha zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro výstavbu RD
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 148/1
a 148/2 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č. 148/1, o výměře
1 273 m², a p. č. 148/2, o výměře 2 014 m² v ÚP v nezastavěném území, plocha zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro
výstavbu RD
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
11. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 773/17
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č. část p. p. č. 773/17,
o výměře cca 3 000 m², v ÚP v nezastavěném území, plocha
zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro výstavbu haly pro
dopravní prostředky (část p. p. č. 773/17 je v ÚP vedena jako
plocha výroby (V), což znamená rozšířit zastavitelnou
plochu Z21 na celý pozemek p. p. č. 773/17)
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
12. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 2954
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemek p. č. 2954 (původně st. p. č.
289), o výměře 1 538 m², v ÚP v nezastavěném území, plocha
zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro výstavbu RD
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
13. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 762/1,
773/1, 824/25 k. ú. Dolní Lánov
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b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č. 762/1, 773/1,
824/25 o celkové výměře 45 274 m², v ÚP v nezastavěném
území, zařadit do plochy pro agropodnikání s možností umístění dočasné mobilní stavby
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
14. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 520/14,
520/15, 520/16, 520/17 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č. 520/14, 520/15,
520/16, 520/17 v ÚP v zastavěném území, vymezena plocha
smíšená obytná (SV) stabilizovaná i návrhová, změnit na
plochu občanského vybavení - veřejná infrastruktura (OV)
(pro 0, proti 10, zdržel se 0)
15. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro st. p. č. 274/2
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – na pozemku st. p. č. 274/2, v ÚP
v zastavěném území, plocha smíšená výrobní (VS), upravit
regulativ využití pro možnost vestavby služebních bytů
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
16. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 1080/8,
1080/9, 1080/10, 1080/11, 1080/12 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky parc. č. 1080/8, 1080/9,
1080/10, 1080/11, 1080/12 o celkové výměře 1330 m², v ÚP
v zastavěném území, na 1080/12 vymezena plocha SV,
ostatní pozemky plocha zemědělská (NZ), původně připraveno pro řadové domky, nově navrhnout max. pro 2
samostatně stojící RD
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
17. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 2024
k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemek p. č. 2024 o výměře 1 437
m², v ÚP v nezastavěném území, plocha zemědělská (NZ),
zařadit do plochy pro výstavbu RD
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
18. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro st. p. č. 275
a 274/1, p. p. č. 530/2 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemek st.p.č. 275 a 274/1, p. p. č.
530/2 o celkové výměře 6393 m² v ÚP v zastavěném území,
plocha smíšená výrobní (VS), nyní brownfield, plocha pro
multifunkční objekt (bydlení, drobná výroba a služby,
občanská vybavenost a vymezení veřejného prostoru
u severní části pozemku k obslužnosti objektu čp. 240)
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
19. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 149 k. ú.
Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemek p. č. 149 o výměře 2500 m²,
v ÚP v nezastavěném území, plocha zemědělská (NZ),
zařadit do plochy pro výstavbu 1 RD v severní části pozemku
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
20. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 57 k. ú.
Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – p. p.č. 57 zařadit do plochy pro
výstavbu RD a současně napravit stav - prověřit plochy
v grafické části vyznačené jako ostatní plocha neplodná půda
(tyrkysově modrá barva)
(pro 0, proti 11, zdržel se 0)
21. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č st. p. č.
325 k. ú. Dolní Lánov

b) obsah dílčí změny – náprava stavu, pozemek st. p. č. 325,
v ÚP v zastavěném území, občanské vybavení – veřejná
infrastruktura (OV) změna na plochu smíšenou obytnou
(SV), stojí zde RD
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
22. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 4/1 k. ú.
Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemek p. č. 4/1 v zastavěném
území částečně plocha smíšená výrobní částečně plocha
individuální rekreace, celý pozemek vymezit jako plochu
smíšenou - výrobní
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
23. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 1097,
1098/1, 1098/3 a 1098/4 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky p.p.č. 1097, 1098/1, 1098/3
a 1098/4, v ÚP v nezastavěném území, plocha zemědělská
(NZ), část pozemků vymezit jako plochu vhodnou k vybudování vodní plochy (v souladu se zpracovanou studií proveditelnosti)
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
24. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov pro p. p. č. 1179/2
a 1179/3 k. ú. Dolní Lánov
b) obsah dílčí změny – pozemky p. p. č. 1179/2, z celkové
výměry 6 967 m² cca 300 m², a p. p. č. 1179/3, z celkové
výměry 1230 m² cca 150 m², v ÚP v nezastavěném území,
plocha zemědělská (NZ), zařadit do plochy pro výstavbu RD
(rozšíření stávající stabilizované plochy pro bydlení, lze
kompenzovat zmenšením této plochy v jiném místě).
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
25. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) vymezení veřejně prospěšné stavby pro dopravní
infrastrukturu (1)
b) obsah dílčí změny – pozemek p. p. č. 2949 k. ú. Dolní
Lánov, v ÚP v zastavěném území, vymezena plocha smíšená
obytná (SV), vymezit část pozemku jako veřejně prospěšnou
stavbu dopravní infrastruktury – přístupová komunikace
k st. p. č.443 a p. p. č. 1290/16
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
26. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) vymezení veřejně prospěšné stavby pro dopravní
infrastrukturu (2)
b) obsah dílčí změny – pozemek st. p. č. 347 k. ú. Dolní
Lánov, v ÚP v zastavěném území, na části pozemku
vymezena plocha dopravní infrastruktury – silniční doprava
(DS) a na část vymezena plocha smíšená výrobní (VS),
vymezit část pozemku - v ÚP vymezena plocha dopravní
infrastruktury - jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury, zajišťující průjezdnost na účelovou komunikaci na p. p. č. 2907/2
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
27. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) vymezení veřejně prospěšné stavby pro dopravní
infrastrukturu (3)
b) obsah dílčí změny – pozemky p. p. č. 2902/5, 2902/4,
773/19, 2902/1, 2902/2, 2902/3, 809/4, 2903/3, 2903/2,
828/2, 2903/12, 875/1, 876, 2726/2, 956/1, 2714/4, 965/2,
2714/2, 993, 991, 1149/13, 1149/14, 1149/3, 1149/4, 1149/8,
2736 vše k.ú. Dolní Lánov vymezit jako veřejně prospěšnou
stavbu dopravní infrastruktury pro umístění cyklostezky
podél silnice I/14
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
28. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) vymezení veřejně prospěšné stavby pro dopravní
infrastrukturu (4)
b) obsah dílčí změny – pozemky st. p. č. 3, p. p. č. 52, 53/1,

2824 vše k. ú. Dolní Lánov, v ÚP v zastavěném území, plocha
občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),
v návaznosti na vedení cyklotrasy z obce Lánov, vymezit
pozemky jako veřejně prospěšnou stavbu dopravní
infrastruktury
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
29. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) pořízení dílčí změny ÚP Dolní Lánov týkající se regulativů ploch s rozdílným způsobem využití
b) obsah dílčí změny – pro plochy smíšené obytné – venkovské (SV) budou upraveny regulativy týkající se minimální
velikosti pozemků, koeficientu zastavění, velikosti zastavěné plochy objektu bydlení
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/1-22 Zastupitelstvo obce schvaluje výběr zhotovitele
změny územního plánu. Pověřuje starostu výběrovým
řízením.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
7/1-22 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků
p. č. 205 v k. ú. Dolní Lánov. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v rámci pořizování změny ÚP Dolní Lánov bude návrh změny ÚP Dolní
Lánov posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí podle
§ 10i zákona EIA (požadavek příslušného orgánu ochrany
přírody)
2) Objekt č. 207
3) Veřejné osvětlení
4) Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby
5) Příspěvek kostel
6) Vyhláška o odpadech
Místostarosta Bc. Jiří Svatý
Starosta Ing. Pavel Šimůnek

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 9. 3. 2022
1/2-22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem pověřuje Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/2-22 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou
komisi ve složení J. Tůmová a J. Kaván.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/2-22 Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořizování 2. změny územního plánu prostřednictvím orgánu
územního plánování Vrchlabí. Pověřuje starostu podáním
žádosti na MěÚ Vrchlabí.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/2-22 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků
p.č. 205 v k.ú. Dolní Lánov, vedených jako zastavěná plocha
2
a nádvoří o velikosti 446 m , a to:
- Kupujícímu č. 1 podíl 617/2642 za 8333,- Kč
(slovy:osmtisíctřistatřicettřikorun)
- Kupujícímu č. 2 podíl 730/2642 za 9859,- Kč
(slovy:devěttisícosmsetpadesátdevětkorun)
- Kupujícímu č. 3 podíl 670/2642 za 9048,- Kč
(slovy:devěttisícčtyřicetosmkorun)
- Kupujícímu č. 4 podíl 625/2642 za 8440,- Kč
(slovy:osmtisícčtyřistačtyřicetkorun)
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/2-22 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar
oblastní charitě Dvůr Králové, Palackého 99, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem ve výši 2000,- Kč.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
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6/2-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o převodu
práv a povinností z územního rozhodnutí mezi Obcí Lánov,
Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ: 00274844, Obcí
Dolní Lánov, Dolní Lánov 132, 543 41 Dolní Lánov, IČ:
00277771 a Městysem Černý Důl, Černý Důl 48, 543 44
Černý Důl, IČ: 00277720. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Sbírka pro Ukrajinu
Místostarosta Bc. Jiří Svatý

Starosta Ing. Pavel Šimůnek

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 27. 4. 2022
1/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení JUDr. Tomíček Miloslav a Jana
Tumová.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2022 a č. 3/2022.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
4/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce
Dolní Lánov včetně výsledku hospodaření za účetní období
2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021 vč. inventarizační
zprávy Obce o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2021. Hospodářský výsledek Obce za rok 2021
činí +4 280 406,63 Kč. O schválení byl sepsán protokol.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Dolní Lánov včetně výsledku hospodaření příspěvkové
organizace za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12.
2021, který činí 13 908,44 Kč vč. Inventarizační zprávy
Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov o průběhu
a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2021.
Hospodářský výsledek ve výši +13 908,44 Kč zastupitelé
obce schvalují převést dle návrhu 80 %, tj. 11 126,44 Kč,
do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy
a mateřské školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a 20 %, tj. 2 782 Kč, do fondu odměn. O schválení byl
sepsán protokol.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání zůstatku
z běžného účtu k 31. 12. 2021 ve výši 5 635 343,85,- Kč na
základním běžném účtu pro hrazení rekonstrukce objektu
Dolní Lánov čp. 207, zbytek ve výši 1 781 226,60,- Kč se
převede na spořící účet Obce do 31. 5. 2022.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
7/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje komisi na otevírání
obálek na akci: „Změna č. 2 Územního plánu Dolní Lánov“
ve složení M. Trobl, J. Tumová, P. Šimůnek, L. Voděrek.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
8/3-22 Zastupitelstvo obce neschvaluje neúčelový finanční
dar ve výši 5000,- Kč pro podporu Linky bezpečí, z.s.,
Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, 181 00.
(pro 2, proti 6, zdržel se 3)
9/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení příspěvku
na obědy pro důchodce z Dolního Lánova ve výši 10 Kč.
pro 11, proti 0, zdržel se 0)
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10/3-22 Zastupitelstvo obce schvaluje ceny za prodej
palivového dřeva z obecního lesa za 650,- Kč/prm + DPH
u dřeva smrkového a 850,- Kč/prm + DPH za listnaté dřevo.
Ceny jsou platné od 1. 5. 2022. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Žádost o odkoupení části pozemku
2) Informace o volbách
Místostarosta Bc. Jiří Svatý

Starosta Ing. Pavel Šimůnek

Mýty v oblasti odpadů
a celkové informace k nim
Stejně se to sype na jednu hromadu.
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy
nemíchají dohromady.
Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde.
Průměrná vzdálenost k místu na tříděný odpad se každoročně
zkracuje. Aktuální vzdálenost je 90 metrů. Proto obec
použila metodu všechny nádoby do domu = více vytřídit.
Je to jenom módní výstřelek, který pomine.
Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady
se vlastně třídí už odnepaměti.
Jsem na třídění už starý, to je pro mladý.
Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je,
že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.
Třídí málokdo.
Omyl, 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.
Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům.
Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu
nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě
naopak.
Třídění zabere doma spoustu místa.
Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma
třídění odpadů zařídí.

Odpady v domácnosti
Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba
dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady
bychom za chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách.
O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme,
rozhodujeme právě my. Když například vyhodíme plastový
kelímek do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu
šanci na další využití a jednoduše jej znehodnotíme. Pokud
odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace
a další nový život v podobě výrobků, které běžně používáme.
Navíc podle zákona 541/2020 Sb. je každý povinen zbavovat
se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný
způsob, konkrétně zjistíte v obecní vyhlášce či na www.
dolnilanov.cz/obec/odpady.
Nejsnadnější způsob jak třídit odpad je už v místě vzniku,
a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal
nebo určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí
obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný
odpad, staré tašky nebo krabice a poté do příslušné nádoby.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost
nejvíce produkuje papír a plasty (53,5 kg papíru a 40,8 kg
plastu vytřídí průměrná česká domácnost za jeden rok).
Nejtěžší složkou směsného komunálního odpadu je bioodpad. I přesto, že jsme obec vesnického typu a někteří občané

říkají, že každý má na zahradě kompostér a kompost, se obec
rozhodla zavést k občanům i nádobu na bioodpad. Myslíme
si, že i přesto to není špatný nápad, ale to všechno ukáže čas.
Samozřejmě to budeme průběžně vyhodnocovat a případně
upravovat.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný
odpad a nemusíme s ním chodit tak často, nebo nám vystačí
menší koš. Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden
nebo i méně často. Aby každý občan minimalizoval množství
komunálního odpadu tříděním, byl z tohoto důvodu nastaven
od 1. 1. 2022 nový systém odpadového hospodářství v obci.
Je tedy jen na každém z nás, jak si doma třídění zařídí, a tím si
všichni snížíme náklady na odpadové hospodářství a v konečné fázi i výši místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který pro letošní rok činí 500,- Kč/za rok
za trvale přihlášenou osobu v obci. Splatnost poplatku je do
30. 9. 2022.
Upozorňujeme občany, že svozová společnost TRANSPORT Trutnov, s. r. o., zajišťuje svoz nádob dle svozového
kalendáře do 24 hodin. Může se stát, že druhý svoz probíhá
v odpoledních hodinách nebo až večer, proto vyčkejte
s uklízením nádob.
Produkce odpadů v roce 2021
Druh odpadu
Komunální odpad
Objemný odpad
Plasty
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný
odpad
Železo a ocel
Barvy, tiskařské barvy,
lepidla
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek

Katalogové Množství v tunách Srovnání
číslo
rok 2021
za rok 2020
200301
172,3970
123,355
200307
22,0000
26,860
200139
17,1167
16,180
200101
12,4238
9,600
200102
12,9633
11,80 0
200201

97,0000

167,600

170405

1,1500

0

200127

0,4800

0,170

150110

0,0100

0,116

kontrolovány, a pokud je zjištěno, že někdo ukládal do
kontejneru něco, co tam nepatří, je věc dále postoupena
Policii ČR ve Vrchlabí a následně na přestupkové oddělení
Městského úřadu ve Vrchlabí. Podle § 61 zákona 541/2020
Sb. o odpadech je každý povinen odpad nebo movitou věc,
které předává do obecního systému, odkládat na místa určená
Obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh,
kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí tímto
zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce, je-li vydána.
Pokud fyzická osoba tak nečiní, dopouští se tím přestupku
podle zákona o odpadech, za který lze uložit pokutu až do
výše 50000,- Kč. Právnické a podnikající fyzické osoby
podnikající na území obce nejsou zapojeny do systému
odpadového hospodářství obce, a proto pro ně platí, že každá
tato osoba produkující komunální odpad nebo odpady
z obalů z papíru, plastů, skla, kovů atd. musí doložit, jak
s těmito odpady nakládá (buď má uzavřenou smlouvu s příslušnou společností, která mu likvidaci zajistí, nebo doloží
doklady o uložení u příslušných společností).
A nyní - co je objemný odpad?
Objemný odpad je ten druh našeho domácího odpadu, který
nelze odkládat do kontejnerů na směsný ani tříděný odpad.
Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce, linoleum, matrace, vany, umyvadla, záchodové mísy,
rámy oken a dveří apod.
Určitě sem nepatří tabulkové sklo a zrcadla, chemikálie,
odpad, který je možno vhodit do standardních kontejnerů na
tříděný odpad – plast, papír, sklo, biologicky rozložitelný
odpad, jedlé oleje a tuky, plechovky a konzervy, dále kovy,
pneumatiky, elektroodpad, hlína, dřevo, popel, stavební
odpad.
Pozor na zdivo a suť! - to jsou odpady stavební. Stavební
odpad nepatří do kontejnerů pro objemný odpad. Tento
odpad zpracovávají specializované firmy a také sběrné
dvory, např. tyto:
• ENVISTONE, spol. s r. o., Lánovská, Vrchlabí, mobil
777 810 392. Příjem stavebních a demoličních odpadů na
recyklační středisko. Prodej recyklátů, písku a zeminy.
Drcení a třídění stavebních sutí mobilním drtičem.

Náklady za vyprodukované odpady v roce 2021
DRUH ODPADU
NÁKLADY
Tříděný sběr papíru, plastu, sklo
218 261,Oddělený sběr nebezpečných odpadů
5699,Směsný komunální odpad, objemný odpad 610 955,CELKEM
834 915,-

• Recyklační středisko stavebních materiálů - TOMAN,
spol. s r. o., Dolní Lánov čp. 80, mobil 739 710 000
Uložení zeminy, betonu, sutě, kameniva, pronájem kontejnerů včetně odvozu, prodej recyklátů - různé frakce, hlína,
stavební suti, kameniva a písku. Drcení a třídění stavebních
sutí mobilním drtičem.

Přehled nákladů a příjmů odpadového hospodářství
obce v roce 2021
CELKOVÉ NÁKLADY ZA VYPRODUKOVANÉ
ODPADY
834 915,Náhrady od společnosti EKO-KOM, a. s. 156 487,Výnosy za svoz železa od společnosti
ABA-AZA, s. r. o.
8625,Místní poplatek od občanů a rekreantů
305 604,CELKOVÉ VÝNOSY
470 716,DOTACE OBCE DO SYSTÉMU
ODPAD. HOSPODÁŘSTVÍ
364 199,-

Dalším hodně řešeným odpadem jsou pneumatiky - Obec
je nesbírá a nepatří do velkoobjemového kontejneru! K tomu
jsou určená sběrná místa zpětného odběru pneumatik.
Příslušné místo najdete na https://www.eltma.cz/sbernamista#map, např. tato:
• Pneuservis Pavel Kraus - Čistá v Krkonoších
• Pneuservis Vladimír Vencl - Vrchlabí
• Jan Ott - Prostřední Lánov
Novinkou v obecním systému odpadového hospodářství jsou
nádoby na drobné kovové obaly - patří sem např. plechovky
od nápojů a konzervy, kovové tuby, alobal, kovové zátky,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky. Nelze zde odkládat
větší kusy kovového odpadu vzniklého např. při rekonstrukcích a opravách domácností. Velké a těžké kusy železa,
případně jiných slitin, patří na místo pro kovy - naproti
obecnímu úřadu u Myslivny. Prosíme všechny, aby dbali
na maximální čistotu obalů a kovových odpadů, které odkládáte do nádob.

Jak zacházet s objemným odpadem
Zatím je umístěn jeden velkoobjemový kontejner za obecním úřadem a druhý na pozemku p. č. 89 v k. ú. Dolní Lánov
(plocha za garážemi u restaurace „Dřevěnka“). Pokud se do
tohoto druhého velkoobjemového kontejneru budou ukládat
odpady, které sem nepatří, bude opět stáhnut za obecní úřad,
kde je umístěn kamerový systém. Kamery jsou pravidelně
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Srovnání odpadového hospodářství za 1. Q 2021 a 2022 v tunách
Komodita
Papír
Plast

1. Q 2021
2,437
4,201

1. Q 2022
4,181
5,379

leden
1,775
1,581

únor
1,311
1,631

březen
1,095
2,167

3,659
47,747

3,297
36,654

1,13
14,505

0,784
10,771

1,383
11,378

Sklo
Komunální odpad

Biologicky rozložitelný odpad

2,86

Vyhodnocení tabulky:
1. Snížení množství komunálního odpadu za 1. Q 2022
o 11,093 t.
2. V komoditách plast, papír, sklo jsme vytřídili také o něco
více.

na to, aby na skládky nebyly ukládány vytříditelné a recyklovatelné druhy odpadu.
Obec v rámci prevence vzniku odpadů vyzývá občany
obce k důslednému třídění odděleně využitelných složek
z komunálního odpadu, ke snaze vůbec nevytvářet odpad
a k maximálnímu opětovnému využití výrobků. Je škoda,
aby v nádobách na komunální odpad byly PET lahve,
plechovky apod., když za tyto vytříděné odpady můžeme
od společnosti EKO-KOM, a.s., získat zpět peníze na
zajištění sběru a využití odpadů.
Děkujeme občanům za pochopení a spolupráci při
snižování množství komunálního odpadu v obci.
Martina Schoberová, účetní

Způsob nakládání s odpady obce Dolní Lánov
Umístění

Nádoba Kontejner Kontejner Nádoba
Kontejner Kontejner Kontejner
na velkona bio- na drobné
na jedlé objemový
na plasty na sklo na papír
kovy
odpad
tuky a oleje odpad

Svoz

Dle
svozového
kalendáře

Dle
Dle
Dle
svozového
potřeby kalendáře potřeby

U čp. 204

1 ks

1 ks

U čp. 179,
autobus. zastávka
pod kostelem

1 ks

1 ks

1 ks

U čp. 142,
Dřevěnka,
obecní garáž

1 ks

1 ks

1 ks

Za obecním
úřadem

1 ks

1 ks

1 ks

U prodejny
potravin

1 ks

1 ks

U čp. 234,
autobus. zastávka
pod školou

1 ks

1 ks

1 ks

U čp. 223,
nová zástavba RD

1 ks

1 ks

1 ks

U čp. 233,
autobus. zastávka

1 ks

1 ks

1 ks

CELKEM

8 ks

8 ks

6 ks

Dle
potřeby

Dle
potřeby

1 ks

2 ks
1 ks

1 ks

Dle
potřeby

2 ks

1 ks

2 ks

1 ks

2 ks

Takhle tedy ne!

1 ks

4 ks

2 ks

2 ks

2 ks

8 ks

Upozorňujeme občany, že nasazení nádob na veřejných
stanovištích bude průběžně vyhodnocováno a pokud to
nebude zapotřebí, budou nádoby vyznačené v tabulce
„kurzívou” staženy.
• Komunální odpad, plasty, papír a bioodpad je svážen
u jednotlivých nemovitostí z nádob o objemu 110 litrů a 240
litrů, kontejnery 1100 litrů na papír a plast u čp. 93, 95,151,
ZŠ a MŠ Dolní Lánov podle svozového kalendáře.
• Použité baterieje možné dávat do boxu na obecním úřadě.
Svoz je zajištěn dle potřeby.
• Kovy lze odkládat naproti obecnímu úřadu u Myslivny.
• Biologicky rozložitelný odpad je zajištěn u garáží vedle
Dřevěnky, zde jsou dva velkoobjemové kontejnery – jeden
pouze na trávu a listí a druhý pouze na větve.
• Nebezpečný odpadlze odevzdávat za obecním úřadem
na sběrné místo nebezpečného odpadu (plechová buňka).
• Elektroodpad – veškeré malé, velké, drobné elektrozařízení, akumulátory lze odevzdávat za obecní úřad na místo
zpětného odběru (plechová buňka).
• Textil lze odevzdat do kontejneru u prodejny potravin.
• Objemný odpad – lze odevzdávat do kontejneru 1x
za obecním úřadem, 1x na ploše za garážemi u restaurace
Dřevěnka.
K novému systému odpadového hospodářství přistoupila
Obec především z důvodu měnící se legislativy. Nový zákon
o odpadech stanovil obcím, jaké procento odpadu musí
v následujících letech připravit k recyklaci. Postupně se bude
navyšovat poplatek za skládkování, čímž je vytvářen tlak
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A takhle - kov v kontejneru
na objemný odpad - už vůbec ne!

Vzpomínka na pana Miloslava Tomíčka
V červenci letošního roku si synové Miloslava
Tomíčka z Dolního Lánova čp. 104 se svými rodinami připomenou sto let od jeho narození. Miloslav Tomíček se narodil
21. července 1922 v Poniklé. Do Dolního Lánova se
s manželkou Annou přistěhoval na podzim roku 1946.
Zde začali soukromě hospodařit na zemědělské usedlosti
čp. 104. V roce 1959 musel vstoupit do Jednotného zemědělského družstva v Dolním Lánově. V roce 1968 vystoupil
z JZD a začal opět soukromě hospodařit, a to do roku 1973,
kdy nastoupil zaměstnání ve Státním statku Lánov, kde
pracoval do svého odchodu do důchodu. Miloslav Tomíček
miloval přírodu, byl dlouholetým členem Mysliveckého
sdružení Dolní Lánov. Ve svém okolí byl znám svou láskou
ke koním a chov domácího zvířectva ho provázel celý život.
Miloslav Tomíček zemřel doma dne 3. července 2001
po dlouhé a těžké nemoci. Je pochován na zdejším hřbitově.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku.
Vzpomínají synové Miloslav, Jiří, Radimír,
Lubomír a Vlastimil s rodinami.

Tatínek se svými koňmi Luckou (náruční kůň - z pohledu kočího
napravo) a Šerykem (podsední - nalevo) při práci na poli.

ZŠ A MŠ DOLNÍ LÁNOV
Okresní atletický trojboj
V úterý 10. 5. 2022 se smíšený
čtyřčlenný tým z naší školy v Dolním
Lánově vydal společně s dalšími týmy
ze školy z Lánova s paní učitelkou
Bárou Mertlíkovou na okresní atletický
trojboj a štafetu do Trutnova. Soutěžilo
se ve třech disciplínách – ve sprintu na
50 m, hodu míčkem, skoku dalekém
a ve štafetě 4 x 60 m. Bodovalo se dle
tabulek vydaných atletickým trojbojem. Do soutěže bylo přihlášeno 15
týmů. Konkurence byla veliká.
Náš tým, ve složení dvou dívek
a dvou chlapců (Anity Blažejové,
Anežky Střížkové, Dominika Kejzlara
a Valentýna Šmatára) skončil celkově
na 4. místě. Na 2. a 3. místo zbývalo
našim dětem pouhých pár bodů.
V kategorii jednotlivců dívek v trojboji
obsadila Anita Blažejová 2. místo,
Anežka Střížková 5. místo, v kategorii
chlapců vybojoval Dominik Kejzlar
9. místo a Valentýn Šmatár 11. místo.
Zároveň i další týmy ze školy z Lánova
výborně soutěžily a obsadily pěkné
8. místo.
Pro všechny závodníky to byla
obrovská zkušenost. Všichni se jako
jeden tým ze školy z Dolního Lánova
a z Prostředního Lánova pravidelně
a poctivě připravovali. Několik týdnů
jsme společně trénovali v Lánově
u školy a zaměřovali jsme se velmi
intenzivně na atletické disciplíny
a předávky štafet. Jsme potěšeni, že se
do atletiky zapojilo i několik šikovných
fotbalistů, kteří začali na naše tréninky
chodit pravidelně.
Všem zúčastněným děkuji za
skvělý přístup, předvedené výkony
a reprezentaci lánovských škol.
Anita Blažejová

• Informace o Leonardu da Vincim,
o jeho úžasných vynálezech a celé
jeho všestrannosti. Nebyl to jen
vynálezce, ale i malíř, sochař, básník,
anatom atd.
• Naučili jsme se postavit samonosný
most bez použití jakéhokoliv hřebíku
a nářadí. Most přemostil vzdálenost
cca 48 cm a unesl hmotnost sešitů
3,4 kg.
• Stavěli jsme mosty z papíru jen
za použití lepidla. Naše mosty unesly
hmotnost cca 1 kg.
• Taky jsme stavěli most ze špejlí. Ten
překlenul vzdálenost 58 cm a unesl
zatížení 5,2 kg.
• Také jsme se seznámili s různými
typy mostů.
• Hráli jsme si se zrcadly a stavěli
vlastní papírové padáky a padáky
z pytlů na odpady. To bylo taky super.
• Další úžasnou prací bylo vytváření
a pozorování duhy.
• Hráli jsme si s barvami, míchali
jsme je a rozkládali.
• Seznámili jsme se s pojmem
pH látek.
• Stavěli jsme katapulty, učili se s nimi
střílet a upravovali je tak, aby
dostřelily, co nejdále to šlo.
• Nakonec jsme zjišťovali, jak se dá
naše oko ošálit. Vytvářeli jsme
thaumatropy, pohyblivé obrázky,
jednoduché animace.
• Zůstali jsme ve vzduchu a zkoumali
let kluzáku a vrtulníku. Vyrobili jsme
si vlastní kluzák a vírník. Zkoumali
jsme délku doletu a dobu výdrže
vírníku ve vzduchu.
• A od Leonarda jsme se odchýlili,
když jsme se rozhodli zkoumat
mořské dno – potápěčský zvon
a ponorka. Toto bude náš projekt pro
finálové vystoupení na mezinárodním finále v Nymburku, kam jsme se
letos opět dostali.
Práce byla velmi zajímavá, děti toužily
po vědění a vytváření předmětů, pokusů a závěrů z nich. Ze všeho si vyvodily
vlastní závěry a vytvořily vlastní
zápisy. A to je smysl naší činnosti.
Mgr. Lenka Gažiková,
vedoucí kroužku

Pohár vědy 2022
V tomto školním roce jsme se
opět přihlásili do korespondenční
soutěže „Pohár vědy“ - Leonardo 2022.
Tento ročník byl věnován Leonardu
da Vinci. Co jsme získali?

Foto celého týmu.

DĚNÍ V OBCI
Koncert v kostele
v Dolním Lánově
Na 23. dubna pro nás místní hudebníci
Michal Hanuš (varhany) a Michaela
Prokopcová (soprán) uspořádali
krásný koncert v dolnolánovském
kostele. Na repertoáru byla hudba 17. –
20. století autorů zvučných jmen –
Bacha, Händela, Purcella, Rossiniho
a dalších. Někdy z té krásy tónů
člověka až mrazilo. Tentokrát si představení přišlo poslechnout hodně
návštěvníků, což interprety jistě potěšilo. Přijďte se příště podívat, opravdu to
stojí za to – hudba, interiér kostela
i jeho okolí!
Karolina Boková

Myslivecký spolek „Malá
Sněžka“ Dolní Lánov
Jako každoročně, tak i v letošním roce
se dolnolánovští myslivci 8. dubna
sešli na výroční členské schůzi, aby
zhodnotili svou činnost na úseku
myslivosti, spolupráci s Obcí Dolní
Lánov a další činnosti za uplynulý
myslivecký rok (od 1. 4. 2021 do 31. 3.
2022). Na svém jednání přivítali starostu honebního společenství Libora
Voděrka a zástupce Lesů ČR.
Úvodní referát, ve kterém zhodnotil
činnost myslivců z Dolního Lánova po
stránce společenské a z pohledu plnění
hlavních úkolů k zajištění činnosti
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mysliveckého spolku, přednesl předseda MS Antonín Hylmar. Z jeho
vyhodnocení je patrné, že v obci neproběhne téměř žádná akce, na které by se
nepodíleli členové mysliveckého
spolku. Ať se jedná o sportovní akce
ve spolupráci se sportovním klubem
nebo akce organizované Obcí. MS
organizuje i vlastní akce, společné
hony, společné brigády při údržbě
majetku mysliveckého spolku, setkání
s občany u kapličky sv. Huberta, nebo
společné posezení s rodinnými příslušníky a kamarády z okolních mysliveckých spolků. Kladně byla hodnocena
spolupráce s Obcí, honebním společenstvem a na dobré úrovni je i spolupráce
se Zemědělským družstvem vlastníků.
Pro myslivost a v rámci obce Dolní
Lánov bylo členy MS odpracováno
celkem 2 127 hodin.
Po stránce výkonu práva myslivosti
zhodnotil činnost spolku za uplynulý
myslivecký rok myslivecký hospodář
Jiří Kaván ml. V úvodu svého vystoupení uvedl, že MS vykonává myslivost
na výměře 1 897 ha (částečně i v katastru obce Kunčice n. L. a částečně na
katastru Vrchlabí II - Harta). Myslivecký spolek „Malá Sněžka“ Dolní
Lánov má celkem 16 členů a 2 hostující
členy. Jednou z činností, kterou se
může náš myslivecký spolek pochlubit,
je úsek lovecké kynologie, kdy dolnolánovští myslivci disponují 13 lovecky
upotřebitelnými psy (psi, kteří mají
vykonanou některou z předepsaných
mysliveckých zkoušek). Slovy mysliveckého hospodáře se jedná o jednu
z nejsilnějších základen lovecky
upotřebitelných psů v rámci mysliveckých spolků na trutnovském okrese.
Je patrno, že dolnolánovští myslivci se
tomuto úseku myslivosti věnují nejen
individuálně, ale přímo organizují
myslivecké kynologické zkoušky.
V říjnu 2021 to byly barvářské zkoušky
honičů ve spolupráci s Okresním
mysliveckým spolkem Trutnov.

Na úseku odlovu srnčí zvěře za
účelem snižování stavu této zvěře byl
plán celkem 49 ks. Ve skutečnosti bylo
uloveno 43 ks a dalších 39 ks srnčí
zvěře byly úhyny (sražení zvěře
motorovými vozidly či zemědělskou
technikou, nebo stržení volně pobíhajícími psy). Z jelení zvěře byly uloveny
4 kusy. V hodnoceném období bylo
uloveno 18 kusů černé zvěře. Z plánovaného odlovu 16 zajíců bylo uloveno
8 ks. Myslivecký spolek podporuje
i polodivoký chov bažanta.
K zabezpečení krmné základny pro
lesní a polní zvěř bylo nakoupeno 36 q
ovsa, téměř 100 q řepy a 3 q pšenice.
Objemové krmivo (seno, otava) si
zajišťují myslivci z vlastních zdrojů
nebo na pozemku, který vlastní myslivecký spolek. Dále si myslivci na zimu
pro zvěř zajišťují tzv. letninu (kopřivy,
maliní, topinambury), kterou přidávají
k senu v krmných zařízeních.
Na závěr svého vystoupení seznámil myslivecký hospodář členskou
základnu s plánem lovu srnčí zvěře,
který byl schválen na rok 2022
odborem životního prostředí MěÚ
Vrchlabí, na základě provedeného
sčítání zvěře, které proběhlo na konci
letošního února.
Zpráva finančního hospodáře
seznámila členy mysliveckého spolku
se stavem financí. Na straně příjmové
bylo patrno, že spolek z důvodu
covidových opatření nemohl v minulém roce organizovat některé akce
(jako myslivecký ples apod.) a příjmy
spolku byly podstatně nižší. A naopak
výdaje na zajištění krmiva a léčiva pro
zvěř byly vyšší a je zřejmé, že ceny za
tyto produkty se budou dále zvyšovat.

Sněžka“ Dolní Lánovbyl schválen Plán
činnosti na myslivecký rok 2022-2023.
V tomto plánu jsou zahrnuty oblasti
činnosti na úseku výkonu práva myslivosti, péče o majetek mysliveckého
spolku, ekonomika, společenské
a kulturní akce, které budou v některých případech uskutečněny ve spolupráci s Obcí Dolní Lánov a místním
sportovním klubem.
K důležitým mysliveckým akcím,
které budou naším mysliveckým
spolkem zajišťovány, patří kynologické akce ve spolupráci s Okresním
mysliveckým spolkem Trutnov:
18. a 19. června 2022 Pohár OMS
Trutnov (lesní zkoušky loveckých
plemen a barvářské zkoušky) a 3.
října 2022 budou opět v naší honitbě
uskutečněny barvářské zkoušky
honičů, kterých se účastní držitelé
loveckých plemen celého okresu
i mimo něj.
V nastávajícím letním období, jako
každý rok, budou myslivci zajišťovat
krmnou základnu, údržbu a budování
nových krmných a loveckých zařízení.
Pozornost bude věnována plnění plánu
odstřelu srnčí zvěře, snižování stavu
černé zvěře a organizaci dalších akcí
ze schváleného plánu činnosti.
Myslivci se opět obrací na spoluobčany, kteří se pohybují v přírodě,
aby svým chováním nenarušovali
klid lesní a polní zvěře a nenechávali
své psí miláčky volně pobíhat po
honitbě. Obracíme se s prosbou na
místní zemědělce, aby při svých
sklizňových pracích na polích brali
ohled na zvěř, která se tam pohybuje.

Kontrolní komise MS ve své zprávě
o kontrole hospodaření konstatovala,
že nebylo nalezeno ve vedení účetnictví mysliveckého spolku závad.
Závěrem jednání výroční členské
schůze Mysliveckého spolku „Malá

Děkujeme za pochopení.

Co chystáme v Dolním Dvoře
Přichází léto a s ním mnoho akcí pod širým nebem.
Ani u nás tomu nebude jinak. Prozatím nemáme přesné
datum konání plánovaných akcí, ale alespoň vás krátce
seznámíme s nadcházejícími radovánkami pro děti i dospělé.
Letos opět plánujeme hudební noc v kostelní zahradě.
Předběžně ji plánujeme na měsíc červen. Vybraný termín
bude záležet na počasí, kdy si budeme moci poslechnout
melodii našich kostelních zvonů a zpříjemnit si večer
poslechem hudby. Ani děti neochudíme. V Dolním Dvoře se
nachází krásný lom, ve kterém jsme se rozhodli v srpnu
uspořádat indiánský den plný aktivit a dílniček. Završením
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S přáním myslivosti a přírodě zdar,
myslivci z Dolního Lánova.
Miloslav Tomíček

odpoledne s lehkým lezením a horolezeckými aktivitami
bude táborák za doprovodu kytary a s vůní pečených vuřtíků.
Díky nové službě Munipolis (mobilní rozhlas) se k vám
informace o konání akcí dostanou včas, nebo sledujte naše
facebookové či webové stránky.
Také chystáme výstavu starých a nových fotografií,
na které se podílí paní Irena Vernerová a paní Hana
Homolová. Tato výstava je naplánována na začátek června
a bude trvat celé prázdniny. Těšíme se, že se s vámi
na společných akcích potkáme.
Nikola Bílá

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ DVŮR
Dolní Dvůr 78
543 42 Dolní DVŮR

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

tel.: 739 416 335

starosta@dolnidvur.cz

tel.: 730 861 900

davidneumann.dd@gmail.com

Nikola Bílá

tel.: 777 686 805

obec@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 17:00 (polední pauza 12:00 - 12:30)
Čt 14:00 - 17:30 Pá 8:00 - 12:00

Místostarosta:

David Neumann
Asistentka starosty:

www.dolnidvur.cz
499 522 376

Z ÚŘADU
Vážení sousedé,
tentokrát jsem si pro Vás připravil zamyšlení nad fungováním obce z trochu širšího pohledu a v širších souvislostech.
Princip fungování obcí, samozřejmě i té naší, je nejlepší
ukázkou přímé demokracie. Počínaje obecními volbami, kdy
nikdo jiný, než občané obce, nemůže zasáhnout do výběru
zastupitelů. Ti pak volí starostu a další představitele obce.
Český zákon o obcích plně respektuje klíčovou roli zastupitelstva ve všech podstatných otázkách života obce od záležitostí majetkových po jmenování či odvolání starosty. Skutečnost, že starosta nemůže bez podpory většiny zastupitelstva
ani vstoupit do své funkce ani přijmout žádné zásadní rozhodnutí, je dobrým základem pro racionální fungování obce.
Není to úplnou samozřejmostí, například nám nejbližší
„zahraničí“ – Slovensko – má přímou volbu starostů. Občané
jednotlivých obcí tedy volí zvlášť zastupitelstvo a zvlášť
starostu. Může se tedy stát (a nezřídka se stává), že starosta
a zastupitelstvo stojí proti sobě, což fakticky zablokuje racionální činnost obce třeba na celé volební období. To, co u nás
vyřeší zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání jednoduchým odvoláním starosty a jmenováním nového, nemá
u našich sousedů řešení.
Demokracie však je nejen v tom, jak si své představitele
vybíráme, ale i v samotné činnosti obce. Pokud se většina
zastupitelů na něčem dohodne a není to v rozporu se zákony,
zastupitelstvo přijme usnesení a věc se zrealizuje. A tou věcí
může být cokoliv v samostatné působnosti obce, například
i faktický zánik obce formou sloučení obcí (i když tam je
určitá pojistka možného místního referenda). Vzhledem
k této obrovské pravomoci a zároveň odpovědnosti je třeba si
vážit všech, kteří jsou ochotni roli zastupitele plnit. Dovolím
si zároveň tvrdit, že na malých obcích, které nemají zázemí
úřednického aparátu, je tíha odpovědnosti zastupitelů
mnohonásobně vyšší, než ve městech.
Tato volnost rozhodování neplatí pouze v záležitostech,
které obec vykonává v tzv. přenesené působnosti, tedy tam,
kde obec zastupuje stát. U měst nebo větších obcí řeší tyto
záležitosti městský, resp. obecní úřad vedený tajemníkem.
U nás to vše splývá dohromady, protože pravomoci
a odpovědnosti tajemníka (ale také rady, kterou Dolní Dvůr
nemá) přecházejí na starostu.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zastupitelé ve svém
rozhodování nejsou prakticky ničím omezeni a mohou si

„dělat, co uznají za vhodné“. Míra demokracie je o to výraznější, že to nedělají za svoje (myšleno obcí vytvořené)
finanční prostředky, protože obce jsou de facto financovány
ze státního rozpočtu podle rozpočtového určení daní.
V konkrétním případě Dolního Dvora a roku 2021 byly naše
příjmy 11,3 mil. Kč. Od této sumy je potřeba odečíst 4,7 mil.
Kč dotací, které se nám podařilo získat na naše projekty.
Běžné příjmy tedy byly cca 6,6 mil. Kč, z toho byly pouze
1,2 mil. Kč přímé příjmy obce (poplatky za odpady, vodné,
stočné, nájmy apod.). Celý zbytek, tedy cca 5,4 mil. Kč, jsou
převody podílů jednotlivých daní ze státního rozpočtu.
Často slýchávám výtku, že je sice hezké, že stát obce
platí, ale že je za to zahrnuje neúnosnou mírou byrokracie,
takže kvůli vyplňování různých hlášení, dotazníků a formulářů pak obec na normální práci stejně nemá žádný čas.
Já však za tu relativně krátkou dobu na postu starosty ten
pocit nemám. Ne že bychom se nad některými požadavky
nepozastavili, někdy možná dokonce nepousmáli, ale jednak
to zas taková hrůza není a jednak se téměř vždy dá najít
někdo, kdo nám s věcmi, které neznáme, ochotně poradí
a pomůže. Ať už na městském úřadě ve Vrchlabí, na Královéhradeckém kraji, různých ministerstvech i dalších institucích.
Stručně shrnuto, obce mají možnost o sobě volně
a svobodně rozhodovat a dostávají na to finanční prostředky
od státu (jestli jich je málo nebo moc, to záleží na úhlu
pohledu a nikdy to nikdo nevyřeší ke spokojenosti všech).
Dolní Dvůr je malá obec, která si řadu běžných věcí
může rozhodnout a zrealizovat samostatně. Záležitosti
s širším záběrem nebo souvislostmi však naše možnosti
přesahují a vyžadují spolupráci s dalšími obcemi v našem
regionu. Právě proto je Dolní Dvůr aktivním členem třech
sdružení, která Vám v následujících řádcích stručně představím. Užitečnost zapojení v těchto sdruženích nelze měřit
pouze jednoduchými počty „co nás to stálo a co jsme za to
dostali“, ale svoji cenu má přístup k informacím, sdílení
zkušeností s kolegy z okolních obcí a možnost aktivně ovlivňovat procesy, ke kterým bychom se z pozice pouze obce
vůbec nedostali.
Svazek měst a obcí Krkonoše je klíčovým hráčem
v propagaci Krkonoš jako turistické destinace. Provozuje
webové stránky krkonose.eu a projekty jako Krkonoše lyžařský běžecký ráj, Krkonošské cyklobusy, Krkonoše ze
sedla kola, Neznámé Krkonoše nebo Pojizerský pacifik zná
každý, kdo se o naše nejvyšší hory zajímá. Svazek také
koordinuje činnost turistických center, prezentuje Krkonoše
na turistických veletrzích atp. Klíčová je i role svazku jako
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respektovaného partnera Správy KRNAP při tvorbě strategických dokumentů pro Krkonošský národní park. Předsedou svazku je vrchlabský starosta Jan Sobotka, ve Vrchlabí je
i sídlo svazku.
Svazek obcí Horní Labe je zase spolkem, ve kterém lze
realizovat záležitosti, na které je naše obec malá. Významnou pomocí je pro nás centrum společných služeb, využíváme především právní služby, ale také odborné metodické
vedení při zadávání veřejných zakázek. Tento svazek je také
nositelem dotačních prostředků pro školství. I když naše
obec vlastní školu nemá, využití prostředků je ve prospěch
i našich dětí navštěvujících školu v Lánově nebo jinde.
Svazek se také aktuálně zabývá projektem měření rychlosti
na problémových úsecích našeho regionu a možnými
způsoby řešení odpadového systému tak, abychom nebyli
závislí na jediném fakticky fungujícím subjektu poskytujícím tyto služby. Dlouhodobým projektem (který byl i jedním
z důvodů vzniku tohoto svazku) je dořešení labské
cyklotrasy a cyklotrasy č. 22 z Vrchlabí přes Lánov a Rudník
do Mladých Buků a dále do Polska. Předsedkyní svazku je
hostinská starostka Dagmar Sahánková, v Hostinném je
i sídlo svazku.
Místní akční skupina Krkonoše má celkem 66 členů,
z toho je 26 obcí, 15 farmářů, 18 podnikatelů a šest neziskových organizací. Je to tedy platforma pro komunikaci nejen
mezi obcemi a přes tuto skupinu také jde určitá část dotačních programů jak pro podporu místních podnikatelů, tak pro
drobnější akce obcí. Skupina je také garantem značky
Krkonoše – originální produkt. Předsedou skupiny je lánovská starostka Eliška Rojtová, sídlo skupiny je v Lánově.
Tolik tedy k principům fungování (nejen naší) obce
a zapojení Dolního Dvora do meziobecní spolupráce. I když
to jsou věci obecně známé, snad to jejich zasazení do
prostředí naší obce může osvětlit některé aspekty naší práce.
Přeji Vám hodně zdraví a hezké léto.
Martin Bělovský, starosta

malířce a kreslířce. A právě paní Kateřina Miler je autorkou
všech kreseb na jednotlivých panelech.
V Dolním Dvoře se také natáčela komedie století S tebou
mě baví svět. Po laskavém svolení držitele autorských práv
k filmu jsme mohli i tuto jedinečnost využít pro zábavnou
hru. Podoba jednoho z panelů je na přiloženém obrázku.
Aby to mělo i informační hodnotu, na každém panelu bude
nějaká informace o Dolním Dvoře, ale jinak panel slouží pro
zábavné soutěžení.
Účastník hry projde jednoduchou registrací na příslušné
webové stránce, která bude také součástí obecních stránek.
Hry bude možné hrát i off-line po vytištění formuláře,
ale předpokládáme, že drtivá většina účastníků bude hrát na
chytrých telefonech nebo jiných mobilních zařízeních.
Po příchodu na vyhlídku si načte QR kód a bude vybírat
správné odpovědi na tři otázky. Soutěž je rozdělena do třech
kategorií. Pro předškolní nebo školní děti otázky vyplývají z
kreseb paní Miler, dospělí budou zkoušet, jak dobře komedii
znají a jaký postřeh mají při sledování sekvencí z filmu.
Úspěšní účastníci obdrží speciální odznaky za každou
vyhlídku, za čtyři vyhlídky pak diplom. Vše bude probíhat
elektronicky v rámci sofistikovaného a uživatelsky příjemného software.
Obrovské poděkování patří paní Kateřině Miler i paní
Marii Poledňákové, protože jak všechny kresby, tak i autorská práva k filmu máme poskytnuty bezplatně.
Věřím, že povědomost o této možnosti budou šířit především místní podnikatelé v cestovním ruchu, potřebné informace budou také na našich webových stránkách.
Martin Bělovský, starosta

DĚNÍ V OBCI
Skřítkova hra
V roce 2022 spatří světlo světa projekt na podporu
cestovního ruchu v naší obci, který má ve chvíli, kdy píšu
tyto řádky, pracovní název Skřítkova hra.
Cílem projektu je nabídnout turistům v Dolním Dvoře
zajímavou možnost pro volný čas a tím zatraktivnit jejich
pobyt. Věřím, že to časem může i přivést nové klienty pro
naše ubytovatele a provozovatele dalších služeb, zejména
stravovacích. Projekt je to takový akorát pro Dolní Dvůr.
Není to nic, čím chceme ohromit svět, často používáme
pojem „malý a milý“.
První myšlenkou tohoto projektu byla snaha nějak zatraktivnit vyhlídky, které máme na kopcích naší obce zbudované
už od roku 2016. Na každé ze šesti vyhlídek je sezení, gravírovaná cedule s popisem toho, co lze z vyhlídky vidět,
a tabule. Kromě lokality u hřbitova nejsou tabule nijak využité. Otázkou tedy bylo, jak tyto tabule využít, aby to byl motiv
k nim dorazit.
V bližším i širším okolí můžeme najít několik pohádkových či zábavně naučných stezek. Aby ta naše byla jiná, než
ty ostatní, a do ostatních lokalit nepřenositelná, využili jsme
dvou jedinečností naší obce.
Chalupa Milerka na stejnojmenné pasece poblíž Hanapetrovy paseky patřila panu Zdeňkovi Milerovi, autorovi
slavného krtečka. Nyní patří jeho dceři Kateřině, vynikající
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Příjemné setkání
Pátého května 2022 se uskutečnilo setkání seniorů
v naší obci. Setkání jsme plánovali už před několika lety.
Bohužel v období covidu jsme si něco takového nedovolili
naplánovat. Konečně nastala chvíle, kdy si opět můžeme
dopřát kulturu a vidět se s přáteli a proto jsme se tuto akci
rozhodli podniknout. Posezení proběhlo na chatě u Jirky
Suchana, který naše seniory občerstvil svíčkovou s bezlepkovými knedlíky a výborným jahodovým koláčem. V pět
hodin naše seniory přivítal pan starosta Bělovský a seznámil
je s cíli a plány v naší obci. Já jsem seniorům nabídla pomoc
při registraci do nové komunikační služby Munipolis
a navrhla jsem společný výlet do divadla nebo na koncert.
Velké poděkování patří všem seniorům, kteří přišli, ale i těm,
kteří by rádi přišli, ale nemohli se z nějakého osobního
důvodu dostavit. Dámy dostaly kytičku, poněvadž se blížil
Den matek. Společně jsme poseděli téměř do devíti hodin
a dokonce jsme si i na dobrou noc připili. Tento večer byl
velmi příjemný a doufám, že zase brzy společně něco
hezkého ve stejném duchu podnikneme. Dobrý nápad měly
některé seniorky, které přinesly krásné staré fotografie, nad
kterými se zavzpomínalo.
Nikola Bílá

Objektivem z Dolního Lánova a Dolního Dvora.

Údržba odvodnění u místní komunikace v Dolním Lánově.

Turnaj v stolním tenise - Dolní Lánov.

Divadelní představení v Dolním Lánově.

Čarodějnice konané na hřišti v Dolním Lánově.

Turnaj v stolním tenise - Dolní Lánov.
Oprava silnice v Luisině Údolí.

Setkání seniorů - foto k článeku na str. 30.

Čarodějnice konané v Dolním Lánově.

Oprava silnice v Luisině Údolí.
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PAMÁTKY NA DĚDU ŘEZNÍKA
Tyto krásné reklamní diapozitivy po dědečkovi, vyrobené firmou Urban
z Vysokého Mýta, mi poskytla Renata Tošovská. Její děda Heřman Beyer (jméno mu
často komolili) sem přišel s manželkou a synem z Poniklé a osídlili čp. 210
v Prostředním Lánově. Diapozitivy, propagující řeznictví Beyerových, byly promítány
zřejmě v místním kině před hlavním filmem.
Máte-li podobné zajímavé věcičky upomínající na staré poválečné živnostnické časy
a vaše předky, sem s nimi☺
Karolina Boková

List tovaryšský.

Reklamní
diapozitiv.

Formy
na tlačenku.

Vlevo kotle na vaření masa,
uprostřed obchodní váha, vpravo udírna.

Řeznická sekera, nůž a ocílka Heřmana Beyera.
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