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Vážení spoluobèané,
dnešní poznámky budou pøedevším o dvou tématech, trochu nadèasových. Zaènu tématem, které jsem nazval stav
obyvatelstva.
V rámci analytické èásti dokumentace „Integrovaná strategie regionálního rozvoje oblasti Krkonoš“ byly
shromáždìny informace o poètech obyvatel a jejich zmìnách, vìkové struktuøe a vzdìlanosti. Níže jsou uvedeny
v následujících grafech, resp. mapách konkrétní informace dle jednotlivých obcí a mìst.
Pokud se týká Lánova, pak poèet obyvatel je stabilní a je podpoøen trvalým každoroèním pøírùstkem. Velmi pozitivní je
vìková struktura. Koeficient stáøí (což je pomìr poètu dìtí do 15 let ku poètu obyvatel starších 65 let) je 70 (mimoøádnì
nízký), to jest že máme výraznì více dìtí.
Též u vzdìlanostní struktury (nevyuèení, vyuèení, støedoškoláci a vysokoškoláci) je na tom obec velmi dobøe,
a to pøesto, že je objektivní, že se obyvatelé s vyšším vzdìláním usazují pøedevším ve mìstech, kde najdou snáze uplatnìní.
Tohoto potìšitelného stavu bylo dosaženo využitím podmínek, které obec objektivnì má, a je potøeba tento dobrý stav
udržet.

Prùmìrný roèní celkový pøírùstek
v regionu Krkonoše
2005 – 2011
Zdroj: ÈSÚ

Index stáøí v obcích
regionu Krkonoše
v roce 2011

Zdroj: ÈSÚ
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Podíl vysokoškolsky vzdìlaného obyvatelstva v regionu
Krkonoše v roce 2011

Zdroj: ÈSÚ

Vedle vysokoškolsky
vzdìlaného obyvatelstva se
region vyznaèuje také
relativnì nízkým podílem (ve
vztahu k potøebám trhu
práce) obyvatelstva s
technickou kvalifikací, a to
jak se støedním odborným
vzdìláním, tak vyuèených
(zejména v øemeslných a
dalších kreativnìjších
technických oborech).

Druhým tématem je financování investic. Jednou
z neopomenutelných podmínek pøípravy a realizace
investièních akcí, které øeší potøeby obce, je získávání
dalších (dotaèních) finanèních zdrojù. Vlastní zdroje obce
pak mohou sloužit pro provoz, na pøípravu investic a vlastní
podíl obce pøi realizaci.

Jedná se o nástavbu druhého patra a pøízemí šaten
a nìkteré vnitøní úpravy hlavní budovy školy. Vzniknout
mají tøi nové tøídy a další doprovodné prostory.
Pøedpokládané náklady, vèetnì vybavení, do 8 mil. Kè.
Bude-li pøedpoklad zajištìní financování, chceme zaèít
v kvìtnu. Nebude-li, pak pøíští rok.

Krátké shrnutí za konèícím programovacím obdobím
operaèních programù za období 2007 - 2014. Jednalo se
vìcnì o byty, dopravní stavby, inženýrské sítì,
vodohospodáøské stavby, tepelná èerpadla, zateplování
a rekonstrukce budov, hasièárny, autobusáèek, kanalizaci
atd. o celkové finanèní èástce 120 mil. Kè. Spolu se zdroji
obce to je témìø 150 mil. Kè. Vedle pøínosu k vybavení obce
se jedná též o práci pro stavební firmy a dodavatele zaøízení.

Širší informace o kanalizaci a drobnou poznámku
k tøídìní odpadù naleznete na jiném místì tohoto
Zpravodaje.

V následujícím období 2014 až 2020 evropské
programy již tak štìdré nebudou, a tak o dotace bude
nároènìjší soutìž. Obci však bude staèit získat 80 mil. Kè.
Pøedevším pro školství - 25 mil. Kè, øešení dopravy
(chodníky, mosty, komunikace) - 20 mil. Kè, dokonèení
rekonstrukcí zbývajících budov v majetku obce - 15 mil.
Kè, sociální bydlení - 10 mil. Kè, ostatní projekty a akce - 10
mil. Kè. Spolu se zdroji obce se jedná pøibližnì o 120 mil.
Kè investièních zdrojù.
Nyní základní informace o projektu „Nástavba uèeben
Základní školy v Lánovì“. Výše je uvedeno, že dìti máme a
mít budeme, když se budeme starat. Na prvním stupni
chceme tøídy do 25 dìtí (letos pøihlášeno 39 dìtí) a na
druhém stupni chceme vytvoøit takové možnosti, aby bylo
možné u nároèných pøedmìtù tøídy dìlit. V posledním
období, rok 2008 až 2014, bylo v objektech školy a školek
realizováno devìt investièních akcí a desátá (nástavby) se
pøipravuje.
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Pøeji pìkné jaro.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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konaného dne 18. 3. 2014, od 17.30 hodin
Usnesení è. 1/01/14
Zastupitelstvo obce Lánov urèuje zapisovatelem p. Kováøe
a ovìøovateli zápisu p. Šafaøíka a p. Chválu.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 2/01/14
ZO Lánov schvaluje následující program jednání: urèení
zapisovatele a ovìøovatelù zápisu, schválení programu,
plnìní usnesení, zastupitelstva, zpráva o èinnosti rady obce,
hlavní akce r. 2014 v obci, rozpoètové zmìny è. 1-2014, stav
pøíprav 3. zmìny Územního plánu obce Lánov, nakládání
s nemovitostmi obce, plán práce zastupitelstva do 30. 10.
2014, dohoda s Leteckou školou VR – informace, smlouvy,
rùzné - obecní vyhlášky…, diskuze a závìr.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)

Usnesení è. 3/01/14
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o kontrole
plnìní usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 18. 12. 2013.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 4/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o èinnosti rady obce
za období od jednání zastupitelstva obce dne 18. 12. 2013.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 5/01/14
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o hlavních
úkolech obce v r. 2014.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 6/01/14
Zastupitelstvo schvaluje rozpoètovou zmìnu è. 1/2014.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 7/01/14
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí stav pøíprav 3. zmìny
Územního plánu sídelního útvaru Lánov.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 8/01/14
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Pøíjem daru 1/3 podílu poz. p. è. 1619/2 v k. ú. Prostø.
Lánov do vlastnictví obce Lánov – jedná se o darování
pøevodem vlastnictví 1/3 podílu pøedmìt. pozemku ostatní
komunikace od p. Lad. Lešáka dle nabídky darování ze dne
21. 1. 2014.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 9/01/14
2) Prodej dílu „a“ z poz. p. è. 2407 v k. ú. Horní Lánov
o výmìøe 127 m2 dle návrhu GPL ze dne 3. 3. 2014. Cena
bude odvozena dle znalec. posudku è. 7226-106/13 ze 13. 6.
2013, a to cca 65 Kè za m2. Nabyvatelé dílu „a“
z poz. p. è. 2407 v k. ú. Horní Lánov uhradí správní poplatek
související s podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí (1000 Kè).
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 10/01/14
3) Bezúplatný pøevod pozemkù pod míst. komunikacemi
z vlastnictví ÈR (z pøíslušnosti hospodaøit s majetkem státu
pro ÚZSVM) do vlastnictví obce Lánov, a to:
a) pozemku p. è. 1577/1, výmìra 939 m2, k. ú.
Prostøední Lánov
b) pozemku p. è. 1577/2, výmìra 324 m2, k. ú.
Prostøední Lánov
Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu, na kterých jsou
povrchy pozemních komunikací, které jsou ve vlastnictví
obce Lánov a ta na nich provádí údržbu. Pøevod
do vlastnictví obce Lánov bude proveden v souladu se
zákonem è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 11/01/14
4) Prodej novì vzniklého poz. st. p. è. 738 o výmìøe 3 m2
(zastavìná plocha, garáž) v k. ú. Prostø. Lánov, který vznikl
oddìlením dle GPL è. 900-245/2013 ze dne 20. 12. 2013.
Cena bude stanovena dohodou, kde znalecký posudek
a Zásady hospodaøení s nemovitostmi pro rok 2013 - 14
Obce Lánov budou podkladem. Nabyvatelé pøedmìtného
pozemku uhradí správní poplatek související s podáním
návrhu na vklad do katastru nemovitostí (1000 Kè).
(pro:11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 12/01/14
5) Smlouvu o zøízení VB èíslo: IP-12-2004879/VB/02
název stavby: Lánov, vvnn ÈS 5, pè. 119/1 – Obec Lánov,
kde se jedná o vybudování nové kabel. pøípojky pro novou
pøeèerpávací stanici budovanou v rámci stavby „Kanalizace

a ÈOV Lánov“, (oznaèená „ÈS 5“). Výše jednoráz. náhrady
od budoucí oprávnìné ÈEZ Distribuce, a. s. za zøízení VB
k p. p. è. 119/1, 119/2, 119/3, 1500 a 1501 v k. ú. Prostøední
Lánov (pozemky obce Lánov, jako budoucí povinné) se
sjednává ve výši 10.000 Kè + DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uzavøení.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 13/01/14
6) Smlouvu o zøízení VB èíslo: IV-12-2011063/VB/01
název stavby: Lánov, knn ÈS 6, pè. 365/1 – Obec Lánov,
kde se jedná o vybudování nové kabel. pøípojky pro novou
pøeèerpávací stanici budovanou v rámci stavby „Kanalizace
a ÈOV Lánov“, (oznaèená „ÈS 6“). Výše jednorázové
náhrady od budoucí oprávnìné ÈEZ Distribuce, a. s.
za zøízení VB k p. p. è. 1537 v k. ú. Prostøední Lánov
(pozemek obce Lánov, jako budoucí povinné) se sjednává
ve výši 10.000 Kè + DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uzavøení.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 14/01/14
7) Smlouvu o zøízení VB èíslo: IV-12-2011064/VB/01
název stavby: Lánov, knn ÈS 7, pè. 233 – Obec Lánov, kde
se jedná o vybudování nové kabel. pøípojky pro novou
pøeèerpávací stanici budovanou v rámci stavby „Kanalizace
a ÈOV Lánov“, (oznaèená „ÈS 7“). Výše jednorázové
náhrady od budoucí oprávnìné ÈEZ Distribuce, a. s.
za zøízení VB k st. p. è. 233 v k. ú. Prostøední Lánov
(pozemek obce Lánov, jako budoucí povinné) se sjednává
ve výši 10.000,- Kè + DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uzavøení.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 15/01/14
ZO schvaluje plán práce zastupitelstva na období do 31. 10.
2014.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 16/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a fa
Jiøí Semerád - UNISPED, Trutnov, akce Rekonstrukce
støechy na objektu èp. 51 v Prostøedním Lánovì,
cena 257.797 Kè + DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 17/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
a IMP ARCHITEKTI, s. r. o., Hradec Králové, akce
„Nástavba uèeben základní školy v Lánovì“, zhotovení
projektové dokumentace pro stavební øízení, cena 198.000
Kè + DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 18/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
a RDA Rychnov n. Kn., akce „Výstavba cyklostezky è. 22 Lánov èást D“, èinnosti spojené s vypracováním žádosti
o finanèní pøíspìvek, cena 20.000 Kè + 3,5 % ze získané
dotace + DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 19/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
a Zahradnictví KVÌT, s. r. o., Straèov, akce „Regenerace
vzrostlé zelenì v zastavìné èásti obce Lánov“, obnova
vzrostlé zelenì na pìti místech obce Lánov, cena
847.408,94 Kè + DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 20/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a fa
COMA Jilemnice, s. r. o, akce „Snížení energetické
nároènosti a výmìna zdroje tepla budovy èp. 51 v Lánovì –
zdroj“, dodávky spojené s instalací kotle na zemní plyn,
teplovodního rozvodu a pøípojky. Cena 469 114,-Kè +
DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
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Usnesení è. 21/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí a f.
STAS s.r.o, Vrchlabí, akce „Snížení energetické nároènosti
a výmìna zdroje tepla budovy èp. 51 v Lánovì
- zateplení“, stavební práce spojené s rekonstrukcí obecního
objektu, snížení energetické nároènosti. Cena 1,060.868 Kè
+ DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 22/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí
a fa I. Vrchlabská stavební a znalecká kanceláø, akce
Snížení energetické nároènosti a výmìna zdroje tepla
budovy èp. 51 v Lánovì“, úèast pøi výbìrovém øízení
na zhotovitele, kontrola sml. o dílo, kontrola fakturace,
množství a cen provedených prací, fotodokumentace.
Øízení kontrolních dnù stavby, odborný dozor, závìreèné
finanèní vyhodnocení stavby. Cena 41.950 Kè + DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 23/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí
a Ing. Lenkou Hladíkovou, Blešno, akce akce „Regenerace
vzrostlé zelenì v zastavìné èásti obce Lánov“, technický
dozor investora-kontrola kvality, schvalování technolog.
postupu, kontrolní dny, kontrola faktur, posuzování zmìn.
Cena 46.000 Kè.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 24/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è.1 k Dohodì mezi
obcí Lánov a LŠ Vrchlabí, platnost prodloužena do 31. 12.
2014, ostatní body beze zmìny.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 25/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavøení budoucí
smlouvy o zøízení VB a smlouvu o právu provést stavbu
è. IV-12-2011672/VB1, název stavby: Horní Lánov knn ÈS
12 pè.112/3 Obec Lánov. Akce kanalizace - jedná se
o pøipojení DÈS 12 u èp. 73 Horní Lánov na el. sí.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 26/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu o pøevodu
vlastnictví k nemovitosti mezi prodávajícími Blankou
a Janem Pøívratskými a kupujícím - obcí Lánov. Jedná se
o koupi poz. „díl d“ o výmìøe 25 m2, který byl dle GPL
è. 896-705/2013 z 9. 10. 2013 oddìlen z poz. p. è.1176/1
v k.ú. Prostøední Lánov.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 27/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu è. IE-12-2003374/1
mezi obcí Lánov a ÈEZ Distribuce, o zøízení vìcného
bøemene. Akce - umístìní distribuèní soustavy „P. Lánov,
Kovársko-DTS, vn, kabel nn“ na pozemcích,
viz geometrický plán è. 393/20/3 z 8. 10. 2013, jednorázová
náhrada ve výši 5.000 Kè + DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 28/01/14
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 7 ke Smlouvì
o dílo ze dne 15. 2. 2007, mezi obcí a RDA Rychnov n. Kn.,
úprava èlánku A., èl. IV Doba plnìní odst. 1 - termín plnìní
do 31. 12. 2014, ostatní ustanovení Smlouvy zùstávají beze
zmìny.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 29/01/14
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí obecnì závazné
vyhlášky, které jsou platné pro rok 2014.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
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Usnesení è. 30/01/14
Zastupitelstvo schvaluje poøízení kopírky (kopírování,
síový tisk, síové skenování, velikost papíru max. A3)
na obecní úøad, cena 54.438 Kè vè. DPH.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Usnesení è. 31/01/14
Zastupitelstvo schvaluje žádost obce Lánov o poskytnutí
investièního daru ve výši 5 mil. Kè od Královéhradeckého
kraje na akci „Nástavba uèeben základní školy v Lánovì“.
(pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0)
Ovìøovatelé: M. Šafaøík, J. Chvála
Starosta: Ing. Jiøí Vancl
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Oznamujeme tìm vlastníkùm nemovitostí, kteøí se
pøihlásili k napojení rodinných nebo bytových domù
na obecní kanalizaci (uvedeni v seznamu žadatelù), že byla
koncem bøezna t. r. pøedána na fa Richter+Frenzel
hromadná objednávka materiálu na realizaci kanalizaèních
pøípojek v obci a byla dohodnuta výrazná sleva na materiálu
na kanalizaèní pøípojky (trubky, tvarovky a pøípadnì
šachty).
Zpùsob odbìru materiálu: Investor pøípojky, resp.
vlastník nemovitosti, pøi odbìru materiálu u fa
Richter+Frenzel pøedloží svùj obèanský prùkaz a výkres
kanalizaèní pøípojky, kde je uveden materiál potøebný
na konkrétní kanalizaèní pøípojku. Poté obdrží
k odebranému materiálu dodací list.
Zpùsob platby materiálu: Ve 14denních cyklech
obdrží obec jednotlivé faktury a kopie dodacích listù.
Obecní úøad vyzve potom každého z odbìratelù
(telefonicky, e-mailem nebo písemnì) k úhradì odebraného
materiálu, s uplatnìním dojednané slevy, na Obecním úøadì
v Lánovì.
Bedøich Kováø
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Digitalizace vysílání v kabelovém rozvodu Lánov
Zaèátkem listopadu se zaèalo fyzicky pracovat
na digitalizaci souèasného vysílání. Práce spoèívaly
v úpravì kabelového vedení pro montáž nového zaøízení
pro digitalizaci ve studiu, odkud se samotné vysílání
uskuteèòuje. Jedná se o zaøízení Triax TDX (oznaèované
jako „Bazén“). Toto zaøízení je již plnì modulární (lze dle
potøeby modifikovat pøidáním komponent - vstupních
a výstupních dílù) a veškerý provoz je plnì digitální veškeré toky jsou zpracovány pomocí IP streamù. Zaøízení
lze nastavit na veškeré výstupní normy, které se bìžnì
používají - MPEG-2, MPEG-4 a IPTV.
Od nového zaøízení oèekáváme stabilní bìh programù
a vyšší kvalitu obrazu. Nicménì zmìnou normy vysílání
byly odhaleny drobné problémy v síti. U nìkterých
uživatelù není signál dosti kvalitní a na tomto se pracuje.

Microsoft. 8. dubna je tak oficiálnì
ukonèen tento projekt, který se stal
nejoblíbenìjším operaèním systémem.
Uživatelé mohou být klidní, systém
bude i po tomto datu zcela normálnì
funkèní, nebudou však už pro tento
operaèní systém vydávány žádné
bezpeènostní „záplaty“. Stejnì tak bude
i postupnì ukonèována podpora
od dodavatelù tøetích stran. Uživatelùm
bych doporuèil pøechod na novìjší
systémy - Win 7 nebo Win 8.1.
Pro ty, kteøí ještì chtìjí používat
Win XP, uvádím nìkolik doporuèení,
jak alespoò èásteènì zabezpeèit váš
systém:
1) Pøestaòte používat Internet
Explorer jako internetový prohlížeè.
Ve Win XP je nejvyšší verze 8.0, nyní se
používá v ostatních systémech již verze
11.0. Lze použít alternativní možnost
prohlížeèe tøetích stran - Mozilla
Firefox (zatím se neplánuje ukonèení
podpory pro Win Xp) nebo Google
Chrome (podpora Win XP min.
do dubna 2015).
2) Prostøedí Java - toto prostøedí
také slouží k šíøení rùzné „havìti“.
Hlavním uživatelem Java prostøedí jsou
zejména banky a webové stránky.
Nicménì poslední bankou, která Javu
stále používá, je už jen ÈSOB. Bez Javy
lze fungovat, proto bych doporuèil její
odinstalování.
3) Flash Player - doplnìk, který
dìlá webové stránky krásnìjší, ale také
dokáže uškodit. Opìt lze bez tohoto
fungovat, doporuèuji odinstalovat.
4) Adobe Reader - opìt doplnìk,
bez kterého se mùže fungovat, jen
zvolit pøíslušnou alternativu, napø.
Foxit Reader apod.
5) Poštovní klient Outlook Express
- tento je souèástí Internet Exploreru,
proto zranitelný. Používejte pøímo
webové rozhraní od poskytovatele nebo
alternativu, tøeba Mozilla Thunderbird.
6) Používat aktualizovaný antivirový program.
7) Pravidelnì si zálohujte svá
data, ideálnì na další fyzický disk.
Zálohování spoèívá v tom, že máte tato
data na dvou místech najednou. Èasto
se setkávám se situací, že sice bylo
provádìno zálohování, ale formou
pøesunutí na jiné medium, které pak
vypovìdìlo službu. V dnešní dobì jsou
dostupné externí disky s vysokou
kapacitou.
Vìøíme, že veškeré zmìny, které
Win Xp a konec technické podpory
jsme v minulém roce provedli, budou
Jistì každý uživatel zaznamenal pøínosem nám všem.
informaci o ukonèení technické
podpory Windows XP od spoleènosti
Radovan Jákl
Dvì programové nabídky
Digitální vysílání se odráží
od norem, které jsou platné pro
jednotlivé státy. V Èeské republice se
využívají kanály 5-12 a 21-38 (v rámci
KTV Lánov). Do tìchto kanálù jsme
museli vmìstnat vysílání a ještì
pøedpokládat budoucí rozšiøování
nabídky. Proto se pøistoupilo ke zmìnì
složení nabídek a její redukci na dvì.
Kanály, které nejsou použity pro
digitální vysílání, byly použity pro
analogové vysílání „základních“
programù - ÈT1, ÈT2, ÈT Sport, ÈT24,
Nova, Nova Cinema, Prima,
Barrandov TV a výhledovì pro službu
internetu.
Nové programy
V rámci jedné akce byly pøidány
dva MUX slovenských programù.
Ve sportovních programech naleznete
novì Eurosport2 a Sport1 a také celý
MUX 4 - Fanda, Smíchov, Telka, Retro
Music.
Internet
V mìsíci srpnu jsme nasadili
do provozu pro službu internetu
po kabelovém rozvodu nové - další
zaøízení. Od øíjna funguje ostrý provoz.
Jedná se o zaøízení od firmy CASA
Systems. Tímto jsme rozšíøili službu
internetu o další normu, konkrétnì
Docsis 3.0. V souèasné dobì
provozujeme normy Docsis 1.1
(modemy Arris), Docsis 2.0 (Motorola,
Thompson, Cisco).
Výhodou je kompatibilita se všemi
pøedešlými normami. Uživatelé budou
postupnì pøepojováni na tuto stanici,
aby došlo k co možná nejlepšímu
rozložení vytížení sítì a tím vyšší
rychlosti pro jednotlivé uživatele.
Pro informaci, norma Docsis 3.0
umožòuje pøijímat rychlostí až 400
Mb/s a odesílat rychlostí až 200 Mb/s.
Uživatelé jsou pøepojováni
ve veèerních hodinách, zmìna
na zaøízení trvá cca 30 minut, po kterou
je služba internetu nedostupná.
Nadále budeme rozvíjet normu
Docsis 3.0 a postupnì budou probíhat
pøípravy na aplikování nástupní
technologie Docsis 3.1. Opìt platí,
že norma Docsis 3.1 bude zpìtnì
kompatibilní s normou Docsis 2.0
a 3.0. Tudíž uživatelé i se staršími
modemy budou i nadále podporováni
a zaøízení bude funkèní na mnoho další
let.
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Osoby s trvalým pobytem v sídle
ohlašovny a jejich zásilky.
Podle zákona o evidenci obyvatel je
u každé osoby veden údaj „adresa
trvalého pobytu“. Pokud je takovýto
údaj z nìjakého dùvodu zrušen, pak se
adresou trvalého pobytu stává
ohlašovna, tedy obecní úøad. V našem
pøípadì adresa Prostøední Lánov 200.
Vzhledem k narùstajícímu poètu
osob hlášených na ohlašovnì jsem se
rozhodla pro skartaci starých zásilek,
které byly tìmto osobám na úøad
doruèeny. K dnešnímu datu je poèet
osob hlášených na Obecním úøadì
témìø 60.
Velká vìtšina všech doruèených
zásilek se po uplynutí tzv. úložní lhùty
považuje za doruèenou, a by se tyto
osoby, èasto mylnì, domnívají, že když
si zásilku nepøevezmou, o nièem se
nedozví a vìc se jich tedy už „netýká“,
opak je pravdou. Z velké èásti se jedná
o velmi dùležité zásilky (exekuce èi jiná
soudní øízení) a jejich nepøevzetí není
nejšastnìjší. Tyto osoby se pak svou
neznalostí pøipravují o svá práva
(napøíklad možnost odvolání se apod.).
Vzhledem k tomu, že se Obecní
úøad snaží vyjít veøejnosti vstøíc
a pomáhat jí v rùzných situacích, zatím
neuvažuji o nepøebírání zásilek. Úøad
bude dál sloužit jako jakási „poštovní
schránka“ pro tyto osoby. Pokud však
nedojde k vyzvednutí zásilky,
po uplynutí jednoho roku od doruèení
pøistoupím k její skartaci. Tento postup
zaènu realizovat od 1. 5. 2014.
Vyzývám tedy osoby, které mají
trvalý pobyt v sídle ohlašovny, aby
se do tohoto termínu dostavily
na Obecní úøad, pokud mají zájem
pøebrat si doruèené zásilky. Opakuji,
že po uplynutí této lhùty pøistoupím
k jejich skartaci.
Možnost osob hlášených na ohlašovnì, jak mohou dostávat poštu pøímo
(od roku 2009), pak spoèívá buï
v domluvì s Èeskou poštou a odesílateli, nebo v nahlášení adresy
pro doruèování, která mùže být odlišná
od adresy trvalého pobytu. Veøejné
orgány a instituce pak mohou zásilky
posílat na tuto adresu. O zavedení
adresy pro doruèování je možné
požádat na evidenci obyvatel. Další
možností pak mùže být elektronická
komunikace, napøíklad zøízení datové
schránky.
Všem ètenáøùm pøeji pìkné jarní dny
Lenka Støíbrná, asistentka
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vyrobit dìtem originální masky
na karneval a budeme se tìšit na další
spoleèné akce a radovánky.
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Za kolektiv MŠ - Jana Pružincová
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Dne 31. ledna 2014 se od 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úøadu
konalo, jako každoroènì, setkání
spolkù obce Lánov.
Starosta obce Ing. Jiøí Vancl uvítal
zástupce tìchto spolkù, vèetnì
kronikáøky paní Jany Lacinové
a kameramana pana Františka Tùmy.
Vyzval pøítomné, aby pøednesli své
projevy, v nichž poreferují o své náplni
a èinnosti, èlenské základnì, zázemí,
plánech, starostech i radostech.
Postupnì se tak v øeèi vystøídaly oba
zdejší kluby dùchodcù, poprvé
i 7. oddíl skautù Lánov, paní
kronikáøka, Radio Kulíšek, ZŠ a MŠ
Lánov, Sbor pro obèanské záležitosti,
Osvìtová beseda Lánovy, oba hasièské
spolky a infocentrum. Chybìli
pøedstavitelé tìlovýchovné jednoty
a mysliveckého spolku.
Všichni zástupci podìkovali
obecnímu úøadu za podporu, které se
jim dostalo a která jim byla opìt
pøislíbena. Rovnìž bylo opakovanì
dìkováno místním hasièùm za jejich
obìtavou práci a pomoc pøi rùzných
pøíležitostech. Ing. Vancl vyjádøil
potìšení nad tím, že tyto spolky v naší
obci ve znaèném poètu a dobøe fungují,
a popøál jim mnoho zdaru a elánu
do dalších aktivit v novém roce.

Kristýnka Bubaòová - nejmladší úèastnice, na Mince.

cukroví, stužky, plyšové hraèky
a koláèe.
Pøišlo i dost divákù. Jarèa a Gábina
Vinikláøovy fotily. Po dekorování jsme
se rozešli domù.
Za Ranè na Kopeèku Helena Kopecká

Lyžaøský výcvik mateøské školy v Dolním Dvoøe.
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Èeká je velká zmìna, a tak se na ni
musí dobøe pøipravit. O kom mluvím?
O našich pøedškolácích. 14. a 15. ledna
se dìti z MŠ, které se chystají do školy,
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pøišly podívat do první tøídy. Sedly si
mezi
prvòáèky a zblízka tak sledovaly
Jedním z dùležitých úkolù
ètení
ze slabikáøe, skládání slov
mateøských škol je pøipravit dìti
ze
skládací
abecedy i psaní v písance.
na vstup do první tøídy základní školy
O
týden
pozdìji (21. ledna) byly
a zabezpeèit jim úspìšný pøechod
ve
škole
na
Zápise do první tøídy.
z MŠ do ZŠ.
V
doprovodu
svých nejbližších dìti
Pøi pøípravì dìtí na vstup
prošly
devíti
pøipravenými
stanovišti.
do 1. tøídy se hlavnì zamìøujeme
Poznávaly
rùzná
povolání
a plnily
na správnou výslovnost, mluvený
pøipravené
úkoly.
Zvládly
dovednosti
projev, pøimìøenou slovní zásobu,
znalost barev, umìt vyjmenovat zedníka (stavba vìže), uèitele
èíselnou øadu 1 - 10 a orientovat se v ní, (porovnávání písmenek), prodavaèe
rozlišovat geometrické tvary, správnì (poèítání), malíøe (malování),
držet tužku, štìtec a nùžky, rozvíjet kadeøníka (zavázání mašlièky),
listonoše (veselé povídání) a jiné.
Karolina Boková pohybové dovednosti a myšlení, Za odmìnu si odnesly malý dárek.
ovládat sebeobsluhu. Jedním z cílù
pøedškolního vzdìlávání v našich Pro školní rok 2014/2015 se do naší
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Imateøských školách je rozvíjení dítìte školy zapsalo 38 dìtí. Uvidíme, kolik
a jeho schopností a také osvojení prvòáèkù nastoupí a zda budeme moci
Dne 29. 3. jsme si udìlali Vítání si hodnot, na nichž je založena naše otevøít dvì první tøídy s menším
spoleènost. Hlavním cílem je, aby dítì poètem žáèkù.
jara s koòmi.
Informace a fotografie ze všech
Poøádalo se na našem tréninkovém získalo schopnosti projevovat se jako
aktivit,
které probíhají ve škole, najdete
plácku za kravínem v Horním Lánovì. samostatná osobnost pùsobící na své
na
webových
stránkách školy
Na tuto malou akci se sjelo jedenáct okolí. Proto jsme v lednu s pøedškoláky
www.zslanov.cz.
koní a jezdcù z okolí. Pøijeli jezdci navštívili 1. tøídu ZŠ, aby poznali
z Hostinného, Podhùøí, Èerného Dolu
a Horního Lánova.
Jezdily se tyto disciplíny - barely,
barely s vajíèkem na lžíci, tyèe,
osmièka, kroužky, voda, ètverec
a židlièková. Nic se nejelo na èas,
pouze si jezdci a konì užívali pìkné
sluneèní odpoledne.
Jen pøi židlièkové byl vítìz,
a to Honzík Jiruš na Karátkovi
z Hostinného. Ještì nám Hanka
Škodová ukázala, jak se pokládá kùò,
a pak jsme dnešní hry ukonèili
nástupem, kde se jezdcùm pøedalo
8

prostøedí školy a nemìli obavy
ze zápisu.
Potom jsme netrpìlivì èekali
na snìhovou nadílku. Tìšili jsme se
totiž na lyžaøský výcvik. Štìstí nám
pøálo a podaøilo se nám v jediném
týdnu, kdy napadl sníh, lyžaøský
výcvik uskuteènit. Další akcí byl
samozøejmì karneval. Únor totiž od
dob našich prababièek patøí
MASOPUSTU. Proto jsme ho v našich
školkách øádnì oslavili karnevalovým
rejem v maskách, tancem a soutìžemi.
Oceòujeme rodièe za jejich snahu

Radka Koniková, øeditelka školy

Zápis do první tøídy v Lánovì byl jako i ten
v Dolním Lánovì plný her.

M

také dùstojnìjší, než když se mi taková
nechtìná kniha obèas tajnì ocitne
v regále knihovny.
Karolina Boková
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JARNÍ Adam Svatý – 3. tøída
Už je bøezen – jaro volá,
švitoøí si ptáèci,
u potoka bledulka krásná,
na dubu sedí špaèci.
Hlína voní – vìtry vanou,
potok plný oblázkù,
já prohlížím vrbu starou,
budu plésti pomlázku.
JARO Adéla Maternová – 3. tøída
Jaro dneska brzy vstalo,
aby zimu odehnalo.
Teï už budí snìženky,
bledulky a pomnìnky,
teï zas budí všechnu zvìø,
„z úkrytù už rychle bìž!“
PRVNÍ JARNÍ DEN
Anna Havlíèková – 3. tøída
Když se tráva zazelená
a slunko zaène pálit,
jaro zase pøichází k nám,
kvìtiny chtìjí zalít.
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Vážení ètenáøi našeho Zpravodaje,
pokud se stane, že Vám Zpravodaj
podívat. Kéž by tu našim strávníkùm nebyl z nìjakého dùvodu doruèen,
nahlaste prosím tuto skuteènost
chutnalo a cítili se pøíjemnì.
v infocentru. Informace bude
Monika Klimešová, postoupena k øešení na pøíslušná místa,
vedoucí stravování aby se situace již neopakovala. Zároveò
si zde mùžete vyzvednout chybìjící
výtisk.
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Karolina Boková
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V únoru byl do 20 infocenter
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? v Krkonoších nainstalován nový wi-fi

Vážení ètenáøi, èas od èasu se
stává, že mi nìkdo do naší knihovny
nabídne darem knihy, kterých se chce
Když ptáèci zazpívají zas
z nejrùznìjších dùvodù zbavit,
a když zas zavoní les,
ale nechce je vyhodit do sbìru. Jsem
ta novinka potìší nás,
za takovou možnost opravdu vdìèná,
první jarní den je dnes.
ale musím bohužel pøihlížet
k omezenému prostoru knihovny a tedy
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A i k povaze nabízených dìl. Abych si
popøípadì v klidu vybrala, nejlépe
by mi posloužil vámi vyhotovený
Na strávníky naší školní jídelny seznam vyøazovaných knih, který mi
èekalo po jarních prázdninách mùžete donést nebo poslat mailem
pøekvapení.
(infocentrum@lanov.cz). Svazky
Bìhem týdne došlo k zajímavé mùžete samozøejmì donést i osobnì,
promìnì, z níž máme velkou radost. ale v tom pøípadì hrozí možnost, že si
Nové linoleum béžové barvy celou nevyberu a vy se s tìžkým nákladem
místnost lehce rozsvítilo. Letité židle beletrie potáhnete zpìt.
a stoly nahradily nové, moderní.
Chápu, že s vytváøením soupisu je
spojena jistá práce, ale dá se s ním lépe
pracovat. Mohu jej napøíklad nabídnout
i dalším subjektùm, a už jednotlivcùm
nebo tøeba institucím. Další možností je
donést knihy v prosinci na Knihobraní
v Krkonošském muzeu, kdy se jeden
den knihy sbírají a druhý za symbolické
ceny prodávají. Je ovšem pravda, že
poslední, tøetí roèník v roce 2013 byl
tak úspìšný, že sbìr knih museli
pøedèasnì ukonèit, nebo prostory by
Sedáky a opìrky židlí jsou z tvarované více knih nepojaly. Pokud se bude
bukové pøekližky, konstrukce ve žluté Knihobraní v roce 2014 opìt konat,
a svìtle zelené barvì pùsobí vesele. umístím tuto informaci na infokanál
Ve tejném duchu jsou do prostoru naší KTV.
Výše uvedenými zpùsoby se už
zaèlenìny i skøíòky s policemi
podaøilo
najít domov øádce knih. Je to
na sklenièky a stojan na nápoje.
Za celý kolektiv školní jídelny rozhodnì šastnìjší øešení a pro toho,
kdo se chce nìjaké té literatury zbýt,
bych Vás ráda pozvala. Pøijïte se

vysílaè poøízený z projektu mobilní
aplikace. Jedná se o další šikovnou
službu pro návštìvníky našich hor,
ale mùže samozøejmì dobøe posloužit
i místním obyvatelùm. Aplikace
poskytuje množství užiteèných
informací - její základní kategorie jsou:
O regionu, Léto, Zima, Mapy, Služby
a Kalendáø akcí. Wi-fi se zobrazuje pod
názvem "infocentrum-hotspot" a je
volná, bez hesla. Po pøipojení na ni se
u vìtšiny mobilních telefonù automaticky zobrazí webová stránka
m.krkonose.eu. Pøesto si návštìvníci,
kteøí se na wi-fi pøipojí, mohou
prohlížet jakékoli jiné webové
stránky.Wi-fi je nastavená na omezené
stahování dat. Je omezená rychlost,
nikoli množství dat. Návštìvník si
pohodlnì zasurfuje, bìhem návštìvy
si stáhne aplikaci, ale co se týèe filmù,
je doba stahování neúnosná (víc jak
12 hodin).
Krkonošskou mobilní aplikaci lze
nainstalovat do mobilního telefonu
nebo si ji prohlížet online ve webovém
prohlížeèi na stránce m.krkonose.eu.
Aplikace je vyrobena pro 3 rùzné
nejrozšíøenìjší operaèní systémy
používané v chytrých telefonech
(Android, iOS a Windows Phone).
Pro ostatní typy telefonù je možné
obsah aplikace zobrazit po pøipojení
na internet v prohlížeèi na výše
uvedené webové stránce.
Aplikaci lze nainstalovat 3 zpùsoby
(popis najdete také na plakátu)
1. Otevøte si m.krkonose.eu.
Webová stránka nabídne aplikaci pro
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váš konkrétní operaèní systém. Poté
vás to pøesmìruje do katalogu aplikací
daného operaèního sytému, odkud si
aplikaci nainstalujete.
2. Sejmìte QR kód do mobilního
telefonu. Po kliknutí na webovou
stránku m.krkonose.eu budete
vybídnuti k volbì aplikace pro váš
konkrétní operaèní systém. Poté vás to
pøesmìruje do katalogu aplikací
daného operaèního systému, odkud si
aplikaci nainstalujete.
3. Navštivte Appstore, Google
Play èi Windows Phone Store
v závislosti na operaèním systému
mobilního telefonu. Vyhledejte
aplikaci "Krkonoše" a nainstalujte ji.
Jedna praktická rada - pokud
v telefonu poprvé zobrazujete
m.krkonose.eu, než se to celé naète,
zobrazí se dotaz "Tyto webové stránky
mají i aplikaci. Pøejete si ji
nainstalovat?" Kliknete-li na "zrušit"
a pozdìji si to rozmyslíte a chcete si
aplikaci nainstalovat, musíte v prohlížeèi zavøít všechna okna s otevøenými
stránkami (m.krkonose.eu) a pøi
novém otevøení této stránky se vás na
aplikaci prohlížeè zeptá znovu.
Najdete-li zde nìjakou nesrovnalost nebo chybu, nebo narazíte-li
na jakoukoli technickou potíž, nahlaste
to prosím v infocentru. Aktualizace
sice bude probíhat 2x roènì,
ale závažné chyby se budou øešit ihned.
Když si na stolním poèítaèi zmenšíte
internetový prohlížeè, uvidíte
na m.krkonose.eu obsah aplikace
pohodlnì i u svého poèítaèe.
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DUBEN 2014
20. 4. Vrchlabí - Velikonoce na Støelnici - odpoledne pro dìti na zahradì KD
25. 4. Jilemnice - Poslední mazání - vyhodnocení zimní sezony
26. 4. Vrchlabí - Vítání ptaèího zpìvu - akce KRNAP, poslech ptaèích hlasù
30. 4. Èerný Dùl -Pálení èarodìjnice
30. 4. Dolní Lánov - Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže a hry
30. 4. Lánov - Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže a hry

KVÌTEN 2014
kvìten - Lánov Májová zábava - hudba, tanec u høištì
kvìten - Vrchlabí - Noc literatury - celoevropský ètenáøský hapenning, letos poprvé
ve Vrchlabí
kvìten - Benecko - Hornoštìpanická pou
kvìten - Paseky nad Jizerou - Pálení „Nedohoøelých èarodìjnic“ - veselá akce ...
konec kvìtna - Janské Láznì - KROSNAKROS, bìžecký závod na È. horu se zátìží
1. 5. Vrchlabí Májová veselice - na námìstí TGM
2. - 3. 5. Trutnov Už ho nesou – legenda draka o založení mìsta s mnoha atrakcemi
3. 5. Vrchlabí Vítání ptaèího zpìvu
7. 5. Žacléø Irina Kondratìnko a její žáci - koncert v ZUŠ
8. 5. Žacléø Jarní výlet - s KÈT, cíl Jaromìø, Smiøice, Hoøínìves
8. 5. Jilemnice Výstup na Žalý - tradièní akce ke Dni osvobození
8. - 11. 5. CHKO Poodøí - Exkurze do této CHKO a CHKO Litovelské Pomoraví - akce
9. 5. Žacléø Muzejní noc - slavnostní zahájení výstavy s názvem „Ta naše Madla má
radost z prádla“ (historie praní a prací techniky) a interaktivní program
10. 5. Žacléø Slavnostní zahájení cyklistické sezóny
12. 5. Jilemnice Jarní módní pøehlídka TS Paul-Dance
17. 5. Trutnov Strašidláci - putování za neznámými strašidly KRNAP
17. 5. Harrachov Krkonoše hrabìte Harracha - akce KRNAP
17. 5. Jilemnice Májový jarmark
17. 5. Krkonoše Fotovycházka do Krkonoš - akce KRNAP
17. - 18. 5. Èerný Dùl Dny mìstyse - oslavy 450 let od povýšení obce na mìstys
18. 5. Vrchlabí Ave Maria a nejkrásnìjší spirituály (varhany, zpìv) - koncert
20. - 22. 5. DOTEK Horní Maršov Léto v Krkonoších pro seniory - vzdìlávací pobyt
urèený hlavnì seniorùm, kterým je uzpùsobena i nároènost jednotlivých
programù; zajímavé procházky po východních Krkonoších, vedené odbornými lektory (flóra a fauna, krajina, historie), uzávìrka pøihlášek 17. 5.
21. 5. Prostø. Lánov Zápis do MŠ v Horním a Prostø. Lánovì od 14:30 do 16:30
24.5. Krkonoše Rozkvetlé podhùøí - akce KRNAP
24. 5. Hostinné Pochod Karla Klíèe - pochodu podkrkonošskou pøírodou pro pìší
Klára Kroupová, øeditelka
turisty, cyklisty, rodièe s dìtmi
Regionální turistické informaèní 24. 5. Trutnov - Trutnovské vinaøské slavnosti - ochutnávka vín u cimbálové hudby
centrum Krkonoše
a veèerní zábava na námìstí
30. 5. Jilemnice Mezinárodní den dìtí - den dìtí na stadionu
6. Trutnov Cirk-UFF - festival nového cirkusu, divadelní sál v UFFU,
I
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E 30. 5. - 1.pøilehlé
šapitó a ulice mìsta se zaplní kejklíøi, artisty i akrobaty
31.
5.
Dolní
Lánov
Dìtský den - soutìže a hry pro dìti
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31. 5. Šindlerova bouda - Po stopách ledovcù - akce KRNAP, exkurze pro veøejnost
zamìøená na geomorfologii, geologii atd. vás zavede i na polskou stranu
31. 5. Vrchlabí - Kaèák XV. Lánovský kostival - koncert rockových kapel
Období od 1. 1. 2014 do 20. 3. 2014
31. 5. Dolní Lánov Nohejbal družstev
STAV OBYVATEL k 20. 3. 2014 1749
31. 5. Špindlerùv Mlýn Špindlerovské otevírání léta - odjezd lanovkou na vrchol
Medvìdína a sestup pìšky Medvìdí stezkou, urèeno pro dìti s doprovodem
NAROZENÍ (1 dìvèátko a 1 chlapec)
2

ZEMØELÍ (3 muži a 2 ženy)
PØISTÌHOVANÍ
ODSTÌHOVANÍ
PØESTÌHOVANÍ v rámci Lánova
SÒATKY
ROZVODY

5
8
9
3
1
0

Karolína Boková
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ÈERVEN 2014
èerven - øíjen Trutnov Sochy v Trutnovì - veøejný prostor obohatí exter. výstava soch
èerven - Paseky nad Jizerou Pohádkový les - akce pro dìti
èerven - Lánov Sportovní den pro dìti
èerven - Vrchlabí Olympijský den
èerven - Lánov Poslední výkop - hudba, tanec u høištì
èerven - Trutnov - Volanov Slet ultralehkých letadel
konec èervna 2014 - Dolce fest - zahájení letní sezóny v rekreaèním a spor. areálu
1. 6. Èerná hora Kos horský - akce KRNAP, kosa èerného vidìl každý, kdo ale
vidìl kosa horského?, dozvíte se o nìm to, co se nikde nedoètete
3. 6. Dolní Lánov Zápis do MŠ v Dolním Lánovì od 10:00 do 15:00
6. - 7. 6. Janské Láznì „Putovní pohár mìsta Janské Láznì“ - mezinárodní turnaj

tøíèlenných družstev ve stolním tenise tìlesnì postižených
6. - 8. 6. fara Horní Maršov Víkendový zážitkový kurz s kozami - pro zaèáteèníky
a zájemce o drobný chov koz a zpracování mléka v domácnosti chovatele
7. 6. Krkonoše Mikrofotoworkshop - akce KRNAP
7. 6. Janské Láznì Oslava Dne dìtí - zábavné soutìže a atrakce pro dìti
7. 6. Vrchlabí Mravenèení - akce KRNAP, jak mravenci žijí a komunikují
13. - 15. 6. Krkonoše Zaclonìné Krkonoše s Ondøejem Prosickým - akce KRNAP,
víkendový fotografický workshop pod vedením zkušeného fotografa
14. 6. Trutnov Pivofest
14. 6. Dolní Dvùr 18. setkání bývalých obyvatel Dolního Dvora - 14:00 mše, 16:00
koncert pìveckého sboru Záboj ze Dvora Králové n./L.
14. 6. Harrachov Jak jsou dobré lišejníky - akce KRNAP, exkurze pro veøejnost,
15. 6. Jilemnice Preclíkové závody žactva MTB pro nejmenší závodníky na
kolobìžkách, kolech, odstrkovadlech
20. - 21. 6. Vrchlabí Krakonošova 100 - 49. roèník pochodu
20. - 21. 6. fara Horní Maršov - Hudebnì divadelní ekofestival Doteky
21. 6. Horní Malá Úpa - 8. Maloúpský jarmark - ukázky výroby a prodej tradièních
krkonošských výrobkù, støedovìké hry, divadlo pro dìti
21. 6. Žacléø Krkonošský pùlmaratón
21. 6. Janské Láznì Janskolázeòská slavnost - zahájení letní sezóny promenádních
koncertù - celodenní program na námìstí, malý jarmark øemesel, divadlo pro dìti
i dospìlé, koncerty, ukázky èinnosti sokolníkù a Sboru dobrovolných hasièù
21. 6. Èerný Dùl - Dìtský den
21. 6. Dolní Míseèky - Jak nejít z bultu do šlenku - akce KRNAP, exkurze pro veøejnost
21. 6. Lánov, Dolní Dvùr - Kolo pro život - veøejný závod horských kol
25. 6. - 1. 9. Vrchlabí - Øemeslnické léto - pøehlídka rukodìlných výrobcù
27. 6. Špindlerùv Mlýn - Pouový bìh do vrchu - pro širokou veøejnost
28. 6. Horní Lánov - Dìtský den aneb Hurá prázdniny - akce na hasièském høišti
28. 6. Janské Láznì Prolez les - akce KRNAP
28. 6. Trutnov - Draèí lodì na Dolcích - originální závod na 200 m urèený každému
28. 6. Špindlerùv Mlýn - Špindlerovská pou
28. 6. Lánov - Výstup Lánovských na Snìžku pøes tøi vrcholy - 10. roèník turistického
pochodu, 2 varianty - 20 km (infocentrum - Tetøeví boudy a zpìt) nebo 42 km
(inocentrum - Snìžka - zpìt), odmìna pro všechny úèastníky a zvláš pro
pokoøitele Snìžky, zdarma pohoštìní po výkonu
28. 6. Trutnov - Den bitvy 27. 6. 1866 - vzpomínková akce na pro Rakušany jedinou
vítìznou bitvu na severním bojišti v prusko-rakouské válce 1866 za úèasti klubù
vojenské historie z mnoha míst ÈR

ÈERVENEC 2014
èervenec - Vrchlabí - Vrchlabský øemeslný jarmark - námìstí TGM
èervenec - srpen - Vrchlabí Vrchlabské hudební léto - koncerty rùzných hudeb. žánrù
èervenec - srpen Vrchlabí Prohlídky vrchlabských památek s prùvodcem
èervenec - Lánov Pouová zábava na høišti - hudba, tanec u høištì
èervenec - Benecko Svatohubertská pou
èervenec - Paseky nad Jizerou - Letní Silvestr - velký oheò, hudba k tanci i k poslechu,
o pùlnoci velký ohòostroj a šampaòské
èervenec a srpen, ve St a Pá, Trutnov Trutnovské hudební léto - odpolední koncerty
trutnovských kapel na pódiu pøed SC UFFO s posezením na lavièkách nebo v kavárnách
èervenec - srpen Janské Láznì Promenádní koncerty - každou nedìli hudební produkce
1. - 5. 7. Rokytnice nad Jizerou - Døevosochání Františkov
5. 7. Velká Úpa - Slavnost Cyrila a Metodìje - zahájení let. sezóny lanovky na Portášky
5. 7.
Žacléø - Den lidových øemesel
6. 7.
Zadní Rennerovky Jak kùrovec kùru kouše - akce KRNAP
12. 7. èi 26. 7. Èistá v Krkonoších - Fotbalový turnaj - memoriál J. Projsla a L. Kohouta
12. 7. Špindlerùv Mlýn - Mlynáøovy toulky - hry a zábava pro dìti a dospìlé
12. - 13. 7. Krkonoše Terénní pochùzka pro prùvodce - akce KRNAP
16. - 19. 7. Jilemnice - Krakonošovy letní podveèery - kultura, øemesla ...
16. - 19. 7. Trutnov - Bojištì - Obscene Extréme festival - mez. open air festival
19. 7. Trutnov - Voletiny, Dùm pod jasanem - Den krkonošských øemesel našich pøedkù
- ukázka øemesel (pøedení, tkaní, háèkování, hrnèíøství, drátenictví, opracování
døeva na pružinovém soustruhu), vše možné vyzkoušet
19. 7. Krkonoše - Fotovycházka do Krkonoš - akce KRNAP
22. - 27. 7. Žacléø - Moravský kras - výlet s KÈT
25. - 26. 7. Rokytnice nad Jizerou Kovosochání
26. 7. Dolní Lánov - O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané + taneèní
pouová zábava - fotbalové utkání a taneèní zábava
26. 7. Èerný Dùl Krakonošùv pivní den - pití piva na èas, hod sudem a pípou, jízda
zruènosti atd. a veèerní koncert

Radìji si v infocentru èi na internetu
ovìøte termín konání události, které se
chcete zúèastnit.
Poøádáte-li nìjakou akci pro veøejnost
a chcete, aby se dostala k co nejvíce lidem,
pošlete její plakátek do infocentra. Mohu
ji zdarma umístit na infokanál, dát
na obecní web (jen lánovské akce),
rozeslat ji po okolí a témìø do všech
okolních infocenter. To vrchlabské ji
umístí na celokrkonošský web
www.krkonose.eu, pøièemž nejzajímavìjší události se dostanou do Top akcí,
které jsou rozesílány na skoro 100
e-mailových adres, i mezi novináøe.
Pokud chcete, mohu Vám
na e-mailovou adresu zasílat všechny
akce z regionu, které se ke mnì prùbìžnì
dostávají, a rovnìž i zprávy z obce (sbírka
ošacení, odstávky elektøiny a podobnì).
K dispozici je vám i kalendáø událostí
v roce 2014 v el. podobì - buï mým
prostøednictvím nebo na stránkách
www.krkonose.eu.
Karolína Boková
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Pro svùj nádherný výhled
na panorama Krkonoš a jejich podhùøí je
jedním z nejkrásnìjších koutù Rudníku
vyhlídkové místo zvané „U Køížku"
na návrší Pastvina (502 m n. m.). Svùj
název odvozuje od kamenného køíže
z 19. století, který byl v r. 2013 obnoven
obèanským sdružením TJ - Ski Rudník
za podpory Nadace Via, místních obèanù,
nìmeckých krajanù a obce Rudník.
Pøístupová cesta vede ke Køížku
od obecního úøadu, v zimì lze využít
znaèené bìžecké trasy. Na místì samém je
i zastøešené posezení, ohništì a infotabule
s místní povìstí. web: www.rudnik.cz
Dáša Palátková

Krásnì opravený køížek u vyhlídky na Krkonoše.
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Klikatá, necelý jeden kilometr
dlouhá Hadí stezka, strmì stoupající
od Obecního úøadu v Rudníku na Soví
vrch, nabízí neobvyklé výhledy na èást
této obce a pøilehlé podhùøí pod Èernou
horou. Po cestì se nabízí posezení
na ruènì vyøezávaných lavièkách. Z Hadí
vyhlídky v závìru stezky (478 m n. m.)
lze pokraèovat buï smìrem na Rudník –
Leopoldov, nebo k Èervené výšinì,
odkud vede modrá turistická znaèka
do Hostinného nebo pøes Vlèice
do Trutnova. Historický chodník Hadí
stezka byl zprovoznìn partou místních
nadšencù a s podporou obce Rudník
v r. 2013. web: www.rudnik.cz
Dáša Palátková

U vstupu na stezku vás pøivítá hned nìkolik
(neškodných) hadù.
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Kino kulturního domu Crystal
v Èeské Lípì hostilo 28. bøezna 7. roèník
„Mladého moderátora“. Své dovednosti
pøedvedli také redaktoøi lánovského
dìtského rádia.
Radio Kulíšek vyslalo do Èeské Lípy
tøi dìvèata. Moderátorku Krkonošského
turistického vysílání Gabrielu Jakoubkovou ze ZŠ Komenského Jilemnice
doplnila Terezie Chrtková a Linda
Ptáèníková, žákynì Støední školy
z Lomnice nad Popelkou. Mezi
soutìžícími byly i dìti z moderátorského
kroužku Domu dìtí a mládeže Jednièka
Dvùr Králové nad Labem, který už
druhým rokem s lánovským rádiem
spolupracuje.
Ve dvou ze šesti kategorií stáli
Kulišáci na stupních vítìzù. Eliška Týfová
(poboèka Dvùr Králové nad Labe)
zvítìzila mezi dìtmi ze 6. - 7. tøídy,
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Terezie Chrtková obsadila bronzovou
pøíèku mezi støedoškoláky do 18 let.
Kulíšek se ze sedmi roèníkù zúèastnil
už ètyøikrát, letos však poprvé mladí
redaktoøi také soutìžili. Øeditel poøádající
èeskolipské ZŠ Slovanka se s námi louèil
slovy: „ Kulíšek už je takový inventáø naší
soutìže. Doufám, že za rok pøijedete zas.
A mùže vzít s sebou i nìjakého šikovného
chlapce.“
Možná nìkteré ètenáøe napadne, proè
se nezmiòuji o lánovských dìtech.
Bohužel neprojevují o práci v dìtském
rádiu, které letos slaví 20. narozeniny,
zájem. Oslovili jsme proto dìti a mládež
z rùzných míst Èeska a Kulíšek funguje
díky moderním technologiím dál.
Pøespolní redaktoøi a moderátoøi na všech
akcích vystupují jménem lánovského

dìtského rádia, i když jsou tøeba
z Harrachova, Desné nebo Døevìnice
u Jièína.
Jana Tauchmanová
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První velkou akcí tohoto roku byl
zájezd, který se konal 27. Února,
do Úpice na koncert "Kantoøi 2014 Keltská rosa". Jádro poøadu tvoøily
irské a skotské lidové písnì za doprovodu historických i souèasných
hudebních nástrojù, napø. støedovìkých dud a ninìr. Celý program
probíhal v úžasném tempu a úèinkující
nám pøinesli dvì a pùl hodiny

nezapomenutelných zážitkù a dojmù.
9. bøezna navštívili naši èlenové
divadelní pøedstavení z italského
prostøedí "Filumena a Marturano"
na vrchlabské Støelnici. Obdiv si
zasloužili všichni pražští herci pøedevším Simona Stašová
a Svatopluk Skopal.
21. bøezna odvezly dva autobusy
p. Jeøábka úèastníky na výstavu
do Lysé nad Labem "Zemìdìlec - Jaro
s koòmi". Návštìva této akce dává
možnosti seznámení s jezdeckými
závody, k vidìní je i øada plemen koní.
Je tu i možnost nákupù jarního osiva,
sadby, keøù, stromkù a veškerých
potøeb pro zahrádkáøe. Nechybí ani
výborné obèerstvení.
8. dubna se uskuteèní tradièní
nákupní zájezd do polské tržnice
Kudowa Zdrój - cílem jsou pøedevším
nákupy velikonoèních pamlskù, jarní
parády, ale hlavnì velký výbìr
kvìtin.
Na 9. duben je pøipraven zájezd
do Úpice, kde probìhne koncert Jakuba
Smolíka.
Za KD Jana Lacinová
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Milí ètenáøi, rádi bychom vás
seznámily s naší èinností v roce 2013.
Bìhem roku jsme navštìvovaly
naše babièky a dìdeèky starší 80 let pøi
pøíležitosti jejich narozenin a pøedaly
jim balíèky, které nám pøipravuje paní
Luksíková. Všem ženám nad 70 let
jsme popøály ke Dni matek a udìlaly
jim radost malým dáreèkem. Na jaøe
a na podzim jsme pøivítaly nové
obèánky naší obce. Na konci školního
roku jsme pøedaly pamìtní listy a malé
dárky žákùm 9. tøídy. V záøí jsme
ve školních lavicích pøivítaly 27
prvòáèkù, kteøí dostali prostírání
a razítko se svým jménem. Na sklonku
roku jsme pro 60leté a 70leté jubilanty
pøipravily "Støíbrný podveèer".
S oslavenci jsme si za doprovodu
harmonikáøe zazpívaly a nìkteøí si
i zatanèili. Ve vánoèním èase jsme opìt
navštívily naše nejstarší spoluobèany
a s pøáním pøíjemných svátkù
a pevného zdraví jsme jim pøedaly
vánoèní balíèek.
Dìkujeme všem, kteøí se na tomto
podílejí.
Leona Tóthová a Lenka Vocásková
Vážení sportovní pøátelé,
regionální soutìže Trutnovska

a zejména ženy opìt ukázaly, že patøí
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ke špièce našeho okrsku i širokého
okolí.
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V Dne 24. 12. 2013 došlo v ranních
hodinách za naší hasièárnou
ke vznícení plastových kontejnerù.
Díky rychlému zásahu našeho èlena,
pana Bohuslava Hejduka, byl požár
uhašen do pøíjezdu profesionálních
hasièù z Vrchlabí. Jeho vèasným
zásahem bylo zabránìno rozšíøení
požáru na objekt hasièárny. Tímto mu
moc dìkujeme.
Dne 11. 1. 2014 jsme poøádali 56.
hasièský ples. Z našeho pohledu se
velice vydaøil a doufáme, že i ti, kteøí
náš ples naštívili, se dobøe pobavili.
Dne 25.1. se za úèasti hostù z obecního
uøadu konala výroèní schùze našeho
Podstatnì lépe si vedlo družstvo sboru, kde jsme zhodnotili práci
"A", které je v nejvyšší regionální za uplynulý rok.
soutìži souèasnì na 3. místì a skonèí
Probìhla oprava naší pøestárlé
nejhùøe ètvrté. Zde bych chtìl AVIE. Tímto chci podìkovat chlapùm
vyzdvihnout výkon hráèe Jana Golla, ze Zemìdìlského a obchodního
který vybojoval dosud 58 vítìzných družstva Lánov, kteøí nám opìt vyšli
utkání a pouze devìtkrát prohrál. Tím vstøíc a automobil nám dali do poøádku.
výraznì dopomohl „áèku“ k dobrému
V mìsíci únoru se konala sbírka
celkovému umístìní a sám bude patøit ošacení pro Diakonii Broumov.
mezi pìt nejlepších hráèù v koneèném O prùbìh sbírky se nìkolik dnù staraly
hodnocení jednotlivcù v regionálních naše èlenky paní Jacková a paní
soutìžích Trutnovska.
Gyšovová.
V bøeznu se naši èlenové zuèastnili
Na závìr bych podìkoval všem
hráèùm, i když ne vždy za výkon, tak školení výjezdových jednotek, které se
ale urèitì za snahu. Dále dìkuji všem, konalo v Hartì v hasièárnì.
Díky teplému poèasí mohlo být
kteøí sport podporují finanènì, nebo
otevøeno dìtské høištì, o které se náš
mu tøeba jen fandí a baví se jím.
Za stolní tenis Miroslav Hlava sbor stará. Bylo pohrabáno spadané
listí. Altánek byl odvezen do dìtské
Pozn. redakce: Ne že by v obci nebyly družiny. Místo nìj byla pøedbìžnì
jiné pohybové aktivity než ty stolního vybrána jiná atrakce.
tenisu, ale chybí tu prostì vùle, èas
Chtìl bych podìkovat paním
nebo ochota zástupcù dalších oddílù uèitelkám a dìtem z mateøské školy
zprávièky o jejich èinnosti psát, i kdyby v Prostøedním Lánovì. Vytvoøili nám
jen jednou roènì. Což je velká škoda.
krásné koláže s hasièskou tématikou,
které jsme si vystavili v naší vyvìsce.
Zároveò dìti namalovaly obrázky,
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které byly pøihlášeny do soutìže
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Požární ochrana oèima dìtí“. Budeme
doufat, že se dobøe umístí a budou
Vážení spoluobèané, dovolte mi, ohodnoceny hezkými cenami.
abych vás informoval o èinnosti SDH
Náš sbor dobrovolných hasièù
Prostøední Lánov.
v Prostøedním Lánovì vypomohl
V minulém Zpravodaji došlo s obèerstvením na dìtském karnevale
omylem k odeslání a otištìní èlánku a následném maškarním bále v Dolním
staršího data. V tomto Zpravodaji vše Lánovì.
napravím a zpìtnì napíši.
Co pøipravujeme na další období?
Na zaèátku èlánku se vrátím V dubnu probìhne sbìr železa.
do záøí lonského roku, kdy jsme se Zaèneme s tréninky a pøípravou
zúèastnili hasièských závodù O pohár na okrskové hasièské závody v Dolním
starosty 8. okrsku. Družstvo žen Dvoøe, které probìhnou 24. 5. Tímto
obsadilo krásné 2. místo a družstvo vás srdeènì zveme. Pøijïte zafandit!
mužù 5. místo. Tato soutìž byla
poslední v loòském roce. Celkovì lze
Za SDH Prostøední Lánov
naše družstva hodnotit pozitivnì
Pavel Janèula
ve stolním tenise sice konèí týden
po uzávìrce našeho Zpravodaje obce
Lánov, ale skuteèností je, že poslední
kolo již soutìž podstatnì neovlivní a dá
se øíci, že kostky jsou vrženy. Cíle
a ambice, o kterých jsme psali
na podzim, èi spíše obavy, že se
našemu B družstvu nepodaøí udržet se
v regionální soutìži 2. tøídy, se naplnily
a pravda je, že tuto soutìž pøes
veškerou snahu opouští. Dá se øíci,
že jsme se sezónou spíše protrápili
a musíme si pøiznat, že veškerá snaha
na lepší herní kvalitu soupeøù nestaèí.
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Postup obce ve zøizování základních inženýrských sítí,
který výraznì pokraèoval po roce 1990, dospìl po
zhotovení vodovodu v r. 2006 do fáze, co s poslední sítí, zda
ano èi ne kanalizaci.

mimoøádná možnost pokusit se o získání dotace
na financování kanalizace z Fondu životního prostøedí,
zaèali jsme kanalizaci pøipravovat.
Nejprve byl zjištìn zájem o pøipojení na budoucí
kanalizaci. Obec obeslala všechny vlastníky objektù,
upozornila na jejich povinnost týkající se kvality
vypouštìných pøedèištìných odpadních vod z jejich
objektù, sdìlila jim, že øešením je buï bezodtoková jímka
na vyvážení, septik s filtrem, vlastní domovní èistírna
a nebo pøipojení na budoucí kanalizaci. V pøípadì zájmu
o pøipojení obec nabídla zajistit na vlastní náklady projekt
a povolení pøípojky a možnost odbìru materiálu s výraznou
slevou. Zájem byl. Došlo k definitivnímu rozhodnutí
kanalizaci poøídit.

Zde bude stát èistièka...

Zákon o vodovodech a kanalizacích è. 274/2001 Sb.,
ve znìní pozdìjších pøedpisù, pøijatý v roce 2001 výraznì
zpøesnil limity neèistot u vod èásteènì èištìných septiky
a dal vlastníkùm objektù (domù) pìtiletou lhùtu, aby si
zaøízení èistící jejich odpadní vody, u nás pøedevším
septiky, upravili, nebo si poøídili jiný zpùsob èištìní. Obcím
do 2000 obyvatel povinnost mít veøejnou splaškovou
kanalizaci neukládal, ale umožòoval.
Pìtiletá lhùta skonèila v r. 2007 a my jsme øešili otázku,
co dál, nebo výrazná vìtšina majitelù objektù zákonnou
povinnost, týkající se kvality vypouštìné vody, neplnila,
a to vèetnì obce samé, která vlastní 18 domù èi jiných
objektù, kde vzniká splašková voda. Když se ukázala

Pokraèující stavba ÈOV.
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Stavba nové ÈOV pod školní jídelnou.
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- projekt a územní rozhodnutí:
rok 2009
- žádost o dotaci a rozhodnutí o dotaci:
listopad 2009 až èerven 2010
- projektová dokumentace a stavební
povolení: druhá polovina roku 2010
- projektová dokumentace pro
výbìrové øízení a výbìrové øízení
na dodavatele stavby: 2011 až
bøezen 2012
- rozhodnutí a smlouva o dotaci
z operaèního programu životního
prostøedí a Ministerstva životního
prostøedí: èerven 2012
- realizace:
srpen 2012 až èervenec 2014
- zkušební provoz:
záøí 2014 až srpen 2015
- pøípojky: rok 2014 a rok 2015
- závìreèné vyhodnocení, kontroly,
definitivní potvrzení dotace:
do èervna 2017
Celkem tedy 9 rokù.
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a) èistièka pro maximálnì 2000 obyvatel (stavební
a technologická èást, mìøení a regulace, pøístupová
komunikace atd.)
b) kanalizaèní øady gravitaèní prùmìr 250 – 400 mm
v celkové délce 8 km
c) kanalizace tlaková 2,4 km, cca 40 domovních èerpacích
stanic a 2 km kabelu pro pøívod elektøiny
d) 300 napojovacích bodù pøípojek
e) 8 ks sektorových èerpacích stanic vèetnì pøipojení
na rozvodnou sí elektøiny
f) 2,4 km pøeložek ostatních sítí, aby se vytvoøil prostor
pro položení kanalizace
g) asfaltové povrchy na komunikacích, kde byla položena
kanalizace, 10.000 m2

Kanalizace v ulici ke školní jídelnì.

Kanalizace pøed potravinami.

Pokládání asfaltového povrchu v úseku od školy ke kruhovému objezdu..

Projektové práce, inženýring pøípravy a technický
dozor provádí firma VIS Hradec Králové.
Realizaci stavby provádí firma STAVOKA Kosice
se svými subdodavateli.
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zdroje obce Lánov:
dotace z fondù EU:
dotace z MŽP ÈR:
DPH:
celkem:

18,4 mil. Kè
62,4 mil. Kè
3,1 mil. Kè
17,2 mil. Kè
101,1 mil. Kè

Kanalizace a ÈOV Lánov je nejvìtší
investice, kterou obec realizuje. Nejde
však jen o realizaci této akce, a to vèetnì
pøípojek. Smyslem je, aby dobøe
fungovala a sloužila po nìkolik
generací. To bude mít na bedrech naše
Vodárenská spoleènost. V neposlední
øadì je dùležitá cena služby, to jest výše
stoèného. Tak, jako se podaøilo udržet
výši vodného, chceme a pøipravujeme
podmínky, aby i výše stoèného mìla
obdobnou kvalitu. Abychom toho
dosáhli, je tu práce ještì na nìkolik let.
Na závìr informace, na koho se
mùžete obrátit se svými dotazy:
Ing. Jiøí Vancl, Bedøich Kováø,
Pavel Stránský.
Kanalizace v ulici k ozdravovnì.

Pøipravil: Ing. Jiøí Vancl, starosta
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vizitaèní komise a zahájily svou práci
na jednotlivých panstvích. Do jara 1655
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byl soupis obyvatelstva hotov a zemští
úøedníci pak mohli pokraèovat
v èinnosti. Nese název Berní rula.
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Ale pozor! Berní rula (též rolla)
obsahuje soupis pùdy a na ní
Tìlovýchova a sport
Zájem všech místních sportovcù pracujících poddaných, tedy tzv.
byl upøen na závìr podzimního kola III. rustikál. Nenajdeme tu pozemky,
tøídy v kopané. Èisteètí fotbalisté na nichž hospodaøila vrchnost v pøímé
udìlali svým pøíznivcùm radost. režii, to je tzv. dominikál. V našem
V rozhodujících zápasech se Sokolem pøípadì jde o dvory vrchlabské
Prostøední Lánov a Chotìvicemi vrchnosti: Èeský, Lánovský, Dolní
dokázali zvítìzit. Po tìchto úspìších a Horní dvùr v horách. Proè?
Inu, šlechta byla od berních
"pøezimují" na prvém místì. Na závadu
povinností
osvobozena!
obou zápasù bylo, že delegovaní
Výsledek
práce vizitaèních komisí
rozhodèí se na zápas nedostavili.
je
cenným
obrázkem,
jak vypadala
Druhým kazem bylo neslušné chování
jednotlivá
místa
nejen
u
nás,
ale v celé
obèanù z Lánova.
zemi.
Jde
o
mimoøádnì
cenný
studijní
Úspìch, který byl dosažen,
materiál
pro
vìdce,
a
proto
je
postupnì
zavazuje celý oddíl k peèlivé pøípravì
každého jednotlivce na jarní kolo. v jednotlivých svazcích vydáván
(Pøejeme fotbalistùm i vybøednutí knižnì. Kraj Hradecký a popis jeho
panství zahájil svazek dvanáctý, který
z finanèní tísnì!!).
vyšel
už v roce 1954. Proè je pro nás
Pøevzato z èisteckého mìsíèníku
tento
svazek
dùležitý?
Ozvìny v listopadu 1959, pøipravila
Proto,
že
zde krom obce Prošvice
Karolina Boková s laskavým svolením
(Proseèné)
k
panství
Viléma Lamboye
p. Víta, kronikáøe mìstyse Èerný Dùl.
na Malém Labi ještì patøí Ves Langenau
z dílu panství Hostinný. Tedy Malý
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Lánov. Povíme si o nìm pozdìji.
Na svazek, ve kterém došlo
(
1
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na dominium pánù Morzinù s dalšími
obcemi v údolí Malého Labe, bylo
I
.
č á
s
t
nutno èekat delší dobu. V roce 2009
teprve vychází knižnì 14. svazek Berní
Úvodem
V malých dìjinách Lánovska ruly jako III. díl Hradeckého kraje.
(Lánov 2000) jsme vìnovali pozornost A zde máme pøíležitost nahlédnout
období po ukonèení tøicetileté války do našich obcí ostøížím zrakem
(1648) pøedevším protireformaci zemských vizitaèních komisaøù. Jaký
a rekatolizaci, což je pochopitelné. úkol mìly tyto komise?
Padesátá léta 17. století nás však se
svými dokumenty vybízejí, abychom Suma cenných údajù
P ø ed ev š ím p o s o u d it, jak o u
se k tomuto období vrátili i z jiné
výnosnost
(bonitu) má zemìdìlská
stránky. Proè asi?
pùda
v
obci:
úrodná, støednì dobrá nebo
Po ukonèení hrozné války
role
neúrodný
(I., II., III.). Dále tøídí
Vestfálským mírem se zemì a s ní
poddané
do
tøí
skupin: hospodáøe
i údolí Malého Labe zaèíná zvolna
s
pozemky
a
potahy
- sedláky, rolníky
zotavovat z drancování a po rùzných
s
pùdou,
ale
bez
potahù
- chalupníky
pozornostech v naturáliích i penìzích
a
hospodáøe
bez
rolí
zahradníky.
Dále
pro prùchozí vojenské jednotky obou
se
dovídáme,
kolik
hospodáø
rolí
má
válèících stran.
a
osívá.
A
kolik
dobytka
chová,
Témìø na dno je vyèerpána i státní
pokladna monarchie. Napravit by to tj. potahù, krav, jalovic, ovcí a sviní.
mìlo zavedení jednotného berního Údaje o rolích se udávají ve stryších
systému, který by erár postavil na nohy a vìrtelích.
O rozloze pozemkù si proto
a vedl k jeho ozdravìní. Jako základ
mùžeme
uèinit jen pøibližnou
pro toto opatøení bylo rozhodnuto
pøedstavu.
Strych
(též korec) pùvodnì
provést v zemi rozsáhlé zjištìní poètu
jako
dutá
míra,
pøedstavoval
necelý
poddaných a jejich majetkù.
hektolitr (93,5 l) a dìlil se na 4 vìrtele.
Pozdìji pøešel mezi plošné míry
Dùležitý dokument
V roce 1654 byly v Èechách a znamenal plochu, na niž staèil jako
ustaveny za tím úèelem stavovské výsevek, což obnáší zhruba 1/3 hektaru
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(2877,3 m ). Tím si udìláme pøedstavu,
samozøejmì pøibližnou, o mohovitosti
našich lánovských sedlákù.
Berní rula ještì rozepisuje, kolik
osívá hospodáø jako ozim a jaø.
Zbývající zhruba tøetinu jako úhor si
snadno domyslíme. Velice zajímavou
kolonku, doplòující obraz obce, je údaj
o poddaných, kteøí handle a živnosti
vedou rozdílné. Nìkdy zaváháme, koho
si pod jménem živnosti pøedstavit.
V záplavì tkalcù, ševcù a krejèích se
náhle blýskne šiftaø. Kam s ním?
Pøi dalším zjišování se dovídáme,
že šlo o výrobce pažeb støelných zbraní.
Tento øemeslník pracoval zøejmì pro
výrobnu mušket ve Vrchlabí, která byla
známá v okolí. Pozdìji si udìláme
z tìchto údajù malou, leè zajímavou
statistiku.
Malý Lánov
Nejdøív však pøestavíme z Lánovù
nejmenší, ale zajímavou osadu.
Už proto, že dlouho náležela jiné
vrchnosti než ostatní proti proudu
potoka, tedy k panství Hostinné.
Malý Lánov tu figuruje jako ves
Langenau z dílu panství Hostinný.
Rula tu zaznamenává pouhých pìt
sedlákù. Zato ale co do držby rolí
nejsou ledajací. Nejménì z nich
obhospodaøuje Tomáš Šreier - 24
strychù. Má ale 2 potahy (konì?),
v chlévì 6 krav a 5 jalovièek. Jan a Jiøík
Langerové, patrnì pøíbuzní, však
obhospodaøují každý dokonce 30
strychù se dvìma potahy. Jan má
ve stáji také 6 krav a 3 jalovice. Jiøík pak
ke 4 kravám a 2 jalovicím má jako
jediný na okolí stádo 35 oveèek.
Tento zástav dobytka vede k úvaze,
že ke každému stavení (i s jednou
kravkou) nutnì náležel odpovídající
kus louky, pøípadnì pastviny. Nìco
vyøešila letní pastva na úhorech,
ale dlouhá zima nutnì potøebovala
krom slámy dostatek dobrého sena.
O tom však rula neinformuje.
Chalupníky, to je hospodáøe bez
potahù, v Malém Lánovì nenalézáme.
Zato zahradníky bez rolí a tažné síly
máme ve 12 usedlostech. V každé
z nich je kravka - živitelka, výjimeènì
dvì. Pracuje tu 5 tkalcù a 1 švec. Vede se
mu dobøe, má 2 krávy a zajímá nás jeho
èeské jméno a pøíjmení: Jiøí Dvoøák. O
zbytku 6 ostatních nic krom té kravky
nevíme. Chudina.
O dalších osadách proti proudu
Malého Labe se vydáme na putování
za polovinou 17. století pøíštì, neménì
zajímavé.
František Jirásko

Pøed školou se sešli všichni z celé
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školy. Poté jsme se vrátili do tøíd a byla
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Vážení obèané, nedaøí se,
aby uživatelé místních komunikací
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i státní silnice - nìkteøí z chovatelù
koní, pokud po komunikaci jedou,
Hasièi SHD Prostøední Lánov po koních uklízeli. Obec chovatele
zajišují pro obec Prostøední Lánov vyzvala dopisem, aby ti, kteøí
sbìr starého železa v sobotu 26. 4. 2014 po koních neuklízí, se chovali jako lidé.
dopoledne. Tímto žádají obèany,
Žádám Vás, sledujte též jako obec
aby železo urèené pro sbìr pøipravili pohyb koní po místních komunikacích
pøi místních komunikacích.
a dejte mi vìdìt, kdo po koních
SDH Prostøední Lánov neuklízí.
Ing. Jiøí Vancl, starosta

obyèejná hodina.

Petr Hebký, 8. tøída

Divadlo na Støelnici
Dne 3. bøezna se na Støelnici
konalo divadlo od W. Shakespeara –
Othello. Byla jsem hodnì zvìdavá,
protože jsem o tom hodnì slyšela. Celá
divadelní hra se nesla v kouzelném
duchu. Velmi pøíjemnì mì pøekvapil
divadelní výstup hlavní postavy
(Othella). „Obyèejný“ muž na vozíèku,
který se dokázal úžasnì vžít do své
role, mì naprosto ohromil. Urèitì bych
divadla na Støelnici doporuèila všem,
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kdo chtìjí strávit pøíjemný veèer
Obec Lánov prostøednictvím
P
R
O
S
T
Ř E
D
K
Ů M
H
O
S
P
O
D
Á
Ř I a zároveò si v srdci uchovat úžasný
zážitek.
spoleènosti Marius Pedersen
Nela Farská, 9. tøída
organizuje pro obèany obce Lánov
Vážení hospodáøi v obci,
v sobotu 26. 4. 2014 svoz nebez- na stránkách www.krnap.cz nebo Exkurze a pøednáška a gymnáziu
peèného odpadu v dobì od 8.00 v infocentru Lánov si mùžete ve Vrchlabí
do10.00 hod. na místech:
vyzvednout èi proèíst aktuální
Po bruslení jsme se odebrali
informace k finanèním prostøedkùm na vrchlabské gymnázium, kde nás
Prostøední Lánov
na obhospodaøování trvalých travních už èekala pøednáška o hmyzu žijícím
- pøed samoobsluhou
porostù.
Horní Lánov - u hospody
na území Krkonoš. O pøestávce jsme si
Jedná
se
o
Podmínky
pro
udìlení
mohli
projít prostory školy. Po návratu
Nebezpeèný odpad musí být
finanèního
pøíspìvku
na
péèi
o
trvalé
do
tøídy
jsme obdrželi svaèinu
ze zákona pøedáván obèanem osobnì
v dobì a na místì urèeném pro svoz, travní porosty na území KRNAP a pokraèovali v pøednášce. Na konci
a to pøímo obsluze vozidla. Není a v jeho ochranném pásmu z Programu pøednášky jsme vyplnili papíry
pøípustné, aby na místì urèeném ani péèe o krajinu Ministerstva životního s informacemi, které jsme se dozvìdìli,
a k tomu jsme mohli pitvat vèelu. Poté
dalších byl tento odpad odkládám prostøedí.
Karolína Boková, infocentrum jsme šli na autobus, který nás odvezl
pøedem a ani po odjezdu vozidla.
do Lánova, abychom stihli odpolední
Svoz slouží výhradnì pro obèany
Č L
Á
N
K
Y
D
Ě T
Í vyuèování.
Lánova a je hrazen z rozpoètu obce.
Lukáš Hofman, 9. tøída
Dìkujeme všem obèanùm, že níže
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uvedené odpady likvidují tímto
zpùsobem a neohrožují a nezneèišují
Bruslení
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naše životní prostøedí.
Tento èlánek je o mé spolužaèce
C o s e b u d e s b í r a t j a k o Simèe. Poprvé v životì stála
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nebezpeèný odpad: škodlivinami na bruslích. Bruslila s kovovou tyèí
V mìsíci lednu pøišli na svìt
zneèištìné sklo a keramika, olejové (pomoc-níèkem). Pomáhala jí paní
filtry, obaly od sprejù, tmelù a lepidel, øeditelka. Po chvíli bruslení jsem já Daniel Lenè a Izabela Zemanová.
zaolejované hadry, vyøazené chemi- a Lucka Kuèerová jely za ní a sebraly
V mìsíci lednu a únoru nás
kálie, autobaterie, monoèlánky, jí pomocníèka. Pomáhaly jsme jí bohužel navždy opustili naši drazí
plechovky od barev, nádoby od olejù s bruslením. Moc se od zaèátku spoluobèané - Vojtìch Lacuška,
a postøikù, upotøebené (vyjeté) oleje, zlepšila. Stejnì spadla. Každému se to Jaromíra Samková, Viktor Vocásek,
staré barvy a øedidla, staré léky, napoprvé nepovede, ale pøekvapila mì Marie Holubcová a Pavel Kužel.
kosmetika, záøivky a výbojky, – bruslila. Myslím, že si odtud pøinese
Dovolte nám jménem Zastupiteltelevizory, rádia, poèítaèe, monitory, krásné vzpomínky na první bruslení. stva obce Lánov vyjádøit upøímnou
tiskárny, lednice, mrazáky, pneumatiky Nevzdala se, i když padala
soustrast pozùstalým rodinám.
z osobních aut bez diskù
V mìsící lednu až bøeznu dovršili
Aneta Špinlerová
Co není nebezpeèný odpad:
svá
významná životní jubilea paní
Michaela Hylmarová
napøíklad praèky, sporáky, èásti
Vìra Šedivá - 90 let, pan Vlastimil
automobilù jako skla, plasty, sedaèky, Školní poplach
Kynský- 80 let, paní Jaroslava Pršalová
Dne 14. 3. ve škole probìhl nácvik, - 80 let, paní Zdeòka Maøasová - 92 let,
molitan, koberce a rùzné jiné
kdyby èirou náhodou hoøelo. Podle paní Jana Lacinová - 80 let a paní
podlahové krytiny
paní øeditelky probìhl nácvik dobøe. Milena Matyášová - 86 let.
Informace ke svozu na tel.: Kolem 1.30 min. Bylo super vynechat
Všem jubilantùm srdeènì pøejeme
499 43 22 20 nebo e-mailem èást hodiny. Ale ten zvuk pøi poplachu všechno nejlepší, pevné zdraví, hodnì
na obec@lanov.cz
byl nepøíjemný. Hned poté zaèali štìstí, síly a elánu do dalších let.
všichni
žáci a uèitelé vycházet z tøíd
Ivo Havlíèek
Karolína Boková
a kabinetù, aby „neuhoøeli“
.
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Zdravotní støedisko Lánov
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MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

Obecní úøad Lánov

Starosta

Ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

13:00 -18:00

Tel., fax

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Èt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

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

Asistentka

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Pá: 8:00 -12:00

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu
Obecní knihovna Lánov
Evidence obyvatel
Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

tel./fax: 499 432 083
E-mail:
infocentrum@lanov.cz

v mezisezónì:

v sezónì: leden - únor
poslední sobota v èervnu - srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

9:00 - 12:00

zavøeno

So:

zavøeno

So:

Ne:

zavøeno

Ne:
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Každý motorista musí jednou za èas využít služeb
pneuservisu a pøipravit svoje auto na další sezónu.
Pneumatiky jsou to jediné, co drží vaše auto na vozovce
a souèasnì rozhodují o tom, jestli stihnete zabrzdit, když
vám nìkdo vbìhne do cesty. Pneumatiky vás musí
„podržet“ v každé dopravní situaci.
Hodnì motoristù si podvìdomì myslí, že jsou schopni
rozpoznat, která pneumatika je dobrá a která ne. Ale ono
tomu už tak není. Ani odborník pouhým pohledem nemùže
poznat, jestli bude pneumatika dobrá. To, co Vám
fungovalo ještì nedávno už neplatí, protože velcí výrobci
z dùvodu tlaku na cenu mìní technologie, ubírají materiálu
a pøemísují výrobu do „levnìjších“ zemí. Na testy
pneumatik se také nemùžete spoléhat, jeden výsledek testu
odporuje výsledku jiného testu a letošní aféra okolo
manipulace výsledkù nìmeckého ADAC potvrdila to,
co my v pneuservisech již víme delší dobu…
Internetové obchody mají jenom jediný cíl. Prodat
za každou cenu. Proto jsou všechny pneumatiky z jejich
nabídky skvìlé, podle nich výbornì fungují a mají
kladné doporuèení. Žádnou horší tam nenajdete.
Není to podezøelé?
Mít svùj oblíbený pneuservis znamená mít nìkoho,
který Vám ochotnì poradí a pomùže vybrat nejvhodnìjší
pneumatiky v dané cenové kategorii. Kdybyste si chtìli
koupit novou praèku, zavolejte svému oblíbenému opraváøi
praèek a zeptejte se, která je dobrá a vydrží, ale hlavnì
kterou znaèku si nekupovat. Pro pneumatiky platí to samé.
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tel.:
499 432 298

zavøeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Èt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

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

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Vidíme, v jakém stavu se pneumatiky vracejí po sezonì,
kolik najely a jak vypadají a jestli byli motoristé spokojeni
nebo zklamáni s pneumatikami, které si koupili jinde.
Chceme být Vaším oblíbeným pneuservisem a rádi Vám
pomùžeme.
Váš pneuservis AMC - EKO s.r.o., Lánov
www. amc - eko . cz
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Kriteria pøijetí:
- pøednostnì budou pøijímány dìti jeden rok pøed
zahájením povinné školní docházky z Dolního Lánova
- pøednostnì budou pøijímány dìti s trvalým
bydlištìm z Dolního Lánova podle vìku
- pøednostnì budou pøijímány dìti sourozencù,
kteøí navštìvují MŠ nebo ZŠ v Dolním Lánovì
K zápisu s sebou pøineste rodný list dítìte,
oèkovací prùkaz dítìte a obèanský prùkaz
zákonného zástupce.
O pøijetí dìtí bude rozhodovat i užší
skupina Školské rady.
Jitka Ulvrová, øeditelka školy
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:

Jiøí Svatý

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobèané,
tak jako roky pøedtím, je jarní i letní období èasem,
kdy se v obci provádìjí rozhodující práce, které
Zastupitelstvo odsouhlasilo. V letošním roce jsme
naplánovali nemálo tìchto akcí, které je tøeba uskuteènit.
V posledním èísle tohoto Zpravodaje jsme Vás seznámili
s plánovanými akcemi v naší obci. Na posledním jednání
Zastupitelstva obce byly zhodnoceny finanèní možnosti
obce a byly schváleny akce, na které budou finance
smìøovány. Na prvním místì to budou opìt opravy
komunikací, opravy a údržba nemovitostí v majetku obce.
Bylo rozhodnuto, že pøed zateplením budovy školy dáme
pøednost výmìnì støechy na tomto obecním objektu, která
již dožívá. Dále bude provedena výmìna støechy
na prodejnì potravin. Obec v souèasné dobì již disponuje
urèitým poètem techniky, a proto bylo rozhodnuto,
že v tomto roce vybudujeme odpovídající zázemí pro její
uskladnìní vèetnì traktoru. Tím se uvolní místo v objektu
hasièárny a technika se soustøedí do jednoho místa.
Dalším hlavním úkolem bude údržba zelenì a stálé
vylepšování vzhledu obce. Pozornost bude vìnována
i dalším aktivitám, a tou jsou sportovnì-spoleèenské akce.
Jedna z vìcí, které nás v obci trápí, je nepoøádek
na bývalém polním letišti, které má obec v pronájmu. Stále
se toto místo stává místem pro odkládání odpadu. Z toho
dùvodù obec øeší, jak tomu zabránit a jak omezit provoz
v tomto místì, a vìøím, že se nám to v jarních mìsících
podaøí vyøešit. Obec se nebrání tomu, aby tato plocha
sloužila pro výcvik nových øidièù, dopravní výchovì škol,

499 522 216

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

konaly se zde organizované srazy apod., ale je zapotøebí,
aby tyto akce byly pod kontrolou obce.
Obec nechala, jak jsme slíbili, zpracovat
protipovodòové opatøení v místech, která byla nejvíce
postižena v loòském a pøedloòském roce (za RD L. Vodìrek
až Pavel Minka). Dnes máme na stole vypracované
tøi varianty a souèasné nebo budoucí Zastupitelstvo
rozhodne, která z variant se bude v budoucnu realizovat
(s ohledem na finanèní náklady). Dále jsou v rozpracování
další dvì místa, kde voda škodila nebo je nebezpeèí,
že mùže škodit.
Jednou z dalších vìcí, které obec v souèasné dobì øeší,
je celková oprava kamenného mostu pod farou. Jak jsem již
informoval, tak v minulém roce byly zpracovány odbornou
firmou mostní listy s popisem stavu jednotlivých mostù
a lávek pøes vodní tok Malé Labe. Z toho vyplynulo,
že kamenný most pod farou je ve velmi špatném stavu.
Proto byla požádána odborná firma z Trutnova,
aby vypracovala studii na jeho opravu. Následnì bude obec
zajišovat financování rekonstrukce.
Z pøehledu prací, které chce obec v následujícím období
letošního roku realizovat, je patrno, že jsou to akce, které
obec nutnì potøebuje. Vìøím, že pøi jarním úklidu obce se
zapojí jak obèané, tak spolky, jak tomu bylo i v letech
minulých.
Závìrem mi dovolte, vážení spoluobèané, abych Vás
pozval do volební místnosti na KD k volbám
do Evropského parlamentu ve dnech 23. - 24. 5. 2014.
S pøáním pøíjemnì prožitých Velikonoc a jarního období
JUDr. Miloslav Tomíèek
starosta obce.

19

- Zprávu o stavu veøejného poøádku za rok 2013 v obvodì
Obvodního
oddìlení Policie ÈR Vrchlabí.
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov,
konaného 26. 2. 2014
1/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
povìøuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení: Michal Trobl, Miroslav
Hofman.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení
è. 12/2013, 1/2014 a 2/2014.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smìrnici pro zadávání
veøejných zakázek malého rozsahu obce Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání finanèních odmìn
místostarostovi a pøedsedùm výboru v souèasné výši.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje hospodáøský výsledek obce
za rok 2013 ve výši 49 780.26 Kè
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaèní zprávu za rok
2013.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje finanèní pøíspìvek Diakonií
ÈCE Støedisku Svìtlo ve Vrchlabí.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
9/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje zveøejnìní zámìru prodeje
èásti obecního pozemku p. è. 546/3 k. ú. Dolní Lánov,
vedený jako TTP pro výstavbu garáží.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje zveøejnìní zámìru pronájmu
obecního pozemku p. è. 93/3 o výmìøe 380 m2, vedený jako
TTP a pozemek p. è. 2829/1 o výmìøe 206 m2, vedený jako
ostatní plocha, vše v k. ú. Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
11/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje zaøazení území obce Dolní
Lánov do MAS Krkonoše.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
12/1-14
Zastupitelstvo obce schvaluje èlenství obce Dolní Lánov
v MAS Krkonoše.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- Hlavní akce pro rok 2014 vè. pøedpokládaných nákladù
a jejich financování.
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Místostarosta: Bc. Jiøí Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.
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V roce 2013 se podaøilo na území obce Dolní Lánov
vytøídit o trochu ménì odpadù než v roce pøedešlém.
Nejvíce se daøilo tøídit plasty - 9,3 t, následuje sklo
s 8,9 t, papír, lepenka, papírové a lepenkové obaly s 3,95 t.
Skuteèná výtìžnost nasbíraných plastù, papíru a skla èinila
v roce 2013 necelých 29,65 kg/obyvatele/rok, to je o 4,4 kg
ménì, než v roce 2012.
Nebezpeèných složek odpadù, jako jsou obaly od barev
nebo sprejù apod., se v loòském roce podaøilo vytøídit 0,11 t,
což je oproti roku 2012 pokles o 0,33 t. Železného šrotu,
jako jsou kovy, železo, ocel, hliník, mìï, bronz, mosaz,
zinek, olovo, kabely a smìsné kovy, se podaøilo odevzdat
také nìjakou tu tunu díky aktivitì místních hasièù,
myslivcù, Základní škole v Dolním Lánovì a v neposlední
øadì také díky vám obèanùm, kteøí toho sami odvezete
do kovošrotu mnoho.
Pro tøídìní plastu a skla jsou na území obce Dolní Lánov
k dispozici barevné kontejnery. Jedná se o 6 míst s celkem
12 kontejnery na tøídìný odpad.
Jednotlivé kontejnery jsou barevnì odlišeny. Do žlutého
patøí plasty a nápojové kartony a do zelených tzv. zvonù
patøí sklo (lahve, sklenice, tabulkové sklo). Sbìr papíru
probíhá 2x do roka – provádí ZŠ a MŠ Dolní Lánov. Obec se
rozhodla v letošním roce poøídit na zkoušku i dva modré
kontejnery na papír (karton, noviny, èasopisy).
Pøedpokládané období pøistavení je kvìten – srpen 2014.
Nádoby budou umístìny pravdìpodobnì u prodejny
potravin a u zastávky pod lanovkou u Šimùnkù. Kontejnery
jsou také oznaèeny samolepkou, kde je možné zjistit, jaké
druhy odpadù je možné do nich odložit.
Kontejnery na plasty jsou vyváženy každý týden v úterý
a sklo je odváženo dle potøeby. Jedná se vìtšinou o svoz
v odpoledních až veèerních hodinách.
Sbìr drobného elektra, baterie, hliník zajišuje ZŠ a MŠ
Dolní Lánov. Kolektivní systém Asekol udìlil ZŠ Dolní
Lánov certifikát k Environmentálnímu vyúètování za rok
2012, což je pøínos zpìtného odbìru a recyklace
vysloužilých elektrospotøebièù pro životní prostøedí.
Žáci školy odevzdali do zpìtného odbìru celkem 720 kg
elektrozaøízení – konkrétnì 11 kusù televizí + 28 ks PC
monitorù – tj. 588 kg a dále 132 kg ostatních drobných
elektrozaøízení. Pøíklady: Díky zpìtnému odbìru jednoho
kusu CRT televize dojde k úspoøe elektrické energie ve výši
162,39 kWh. Stejné množství energie spotøebuje napøíklad
60 W žárovka svítící nepøetržitì 4 mìsíce. Díky jednomu
kusu notebooku dojde k úspoøe energetických surovin,
napøíklad se nemusí vytìžit 6,8 l ropy. Stejné množství ropy
spotøebuje osobní automobil s bìžnou spotøebou k ujetí
100 km.
Bohužel i pøes úspìšné tøídìní rùzných druhù odpadù je
nejvýznamnìjší nákladovou položkou odstraòování

smìsného komunálního odpadu, který skonèí na skládce.
Navýšením této nákladové položky se zvyšuje podklad
pro propoèet stanovení místního poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù na jednoho
obèana obce. V souèasné dobì èiní tento poplatek 300 Kè
na trvale žijící osobu na rok, pøitom náklady za rok 2013
èinily 695 Kè na trvale žijící osobu na rok. Pro pøedstavu
každý obèan Dolního Lánova v roce 2013 vyprodukoval
cca 190 kg smìsného komunálního odpadu (v pøepoètu
celkového množství odpadu na poèet obyvatel obce).
Souvisí to s naší životní úrovní a velikostí obalù, na kterých
výrobci potravin a spotøebního zboží zrovna nešetøí.
Jedinou možností, jak efektivnì snížit produkci smìsného
komunálního odpadu, je plastové, papírové a sklenìné
obaly odkládat do barevných kontejnerù, ty potom budou
dále využity, a teprve ostatní zbytkový odpad odkládat
do nádob na smìsný komunální odpad. Dva velké
kontejnery na smìsný komunální odpad jsou umístìny
i za Obecním úøadem v Dolním Lánovì. I pøes velkou snahu
zamìstnancù obecního úøadu se nepodaøí uhlídat, co se
vkládá do tìchto kontejnerù. Prosíme obèany o malé
zamyšlení nad touto situací. Stále více se zde objevuje
odpad, který sem nepatøí, jako je železo, plasty z aut, papír,
døevo apod.. Tento odpad sem opravdu nepatøí!!
Tímto odpadem se navyšují náklady na stanovení místního
poplatku za odpady.
Více ke tøídìní na: www.jaktridit.cz,
pro dìti www. tonda-obal.cz.

èinnost Mysliveckého sdružení Dolní Lánov. Bylo
konstatováno, že sdružení má celkem 20 èlenù.
Vìkový prùmìr našich myslivcù je 58 rokù. Odpracováno
pro myslivost, obec a pøi další èinnosti bylo témìø 2 500
brigádnických hodin. Finanèní prostøedky, které sdružení
vydìlá prodejem zvìøiny nebo pøi organizování plesu
a ze sbìru železného šrotu, jdou na krytí nákupu zrní, soli
a údržbu krmných a loveckých zaøízení, na nájem
za honitbu a údržbu objektu, který sdružení vlastní.
Na výroèní schùzi vystoupil starosta honebního
spoleèenstva Dolní Lánov Libor Vodìrek, který myslivcùm
podìkoval za vzájemné porozumìní mezi majiteli
honebních pozemkù a myslivci. Závìrem myslivci pøijali
Plán èinnosti na rok 2014.
V mìsíci únoru probìhlo sèítání zvìøe, podle kterého
budou stanoveny kvóty odlovu lesní zvìøe v tomto roce.
Nejvìtší problém spatøují myslivci ve snižování stavu èerné
zvìøe, které velice vyhovuje prùbìh letošní zimy a souèasnì
i zpùsob zemìdìlského hospodaøení na polích.
Nastávající období je nejkrásnìjším období v pøírodì,
kdy se v pøíroda probouzí a rodí se nová generace lesní
zvìøe a ptactva. Pøipomínáme si kvìten jako mìsíc lesù
a èerven jako mìsíc myslivosti. Buïme proto ohleduplní
k pøírodì a jejím obyvatelùm pøi svých vycházkách
do pøírody.
Dolnolánovští myslivci žádají veøejnost, aby pøi nálezu
mláïat zajeèí nebo srnèí zvìøe se tìchto nedotýkala,
nechala je na místì, i když matka se u nich momentálnì
nenachází. Ona se k nim vrátí a postará se.

Na závìr bych chtìla pøipomenout
splatnost
místních poplatkù.
Místní poplatky za psy, který èiní pro rok 2014 èástku
80 Kè za prvního psa a 240 Kè za druhého a každého dalšího
- splatnost je do 30. 4. 2014. Poplatek se platí za psy starší
3 mìsícù.
Místní poplatek za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálních odpadù èiní 300 Kè na trvale žijící osobu
na rok - splatnost je do 30. 9. 2014.

S pøáním Myslivosti zdar myslivci z Dolního Lánova
(M. T.)

Martina Schoberová, úèetní
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26. 04. 2014 pálení èarodìjnic (za ZŠ - hasièi)
16. 05. 2014 tradièní setkání seniorù (KD - SPOZ a obec)
31. 05. 2014 turnaj v nohejbale (víceúèelové høištì - SK)
31. 05. 2014 oslava Dne dìtí (odpol., u zákl. školy - ZŠ
a myslivci)
èerven 2014 - vítání malých obèánkù (SPOZ)
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Myslivci z Dolního Lánova jako každý rok, tak
i letos v bøeznu hodnotili svoji èinnost za rok 2013.
Vzhledem k tomu, že si každoroènì stanovují plán èinnosti,
a to na úseku myslivosti, hospodaøení s majetkem sdružení
a na dalších úsecích, bylo úkolem výroèní schùze zhodnotit,
jak byly tyto úkoly splnìny. Myslivecký hospodáø zhodnotil
èinnost na úseku myslivosti. Krmivo na zimní období bylo
èleny sdružení zajištìno vèas a v dostateèné kvalitì. Údržba
krmných a loveckých zaøízení byla taktéž provedena.
Na úseku odlovu zvìøe srnèí byly stanovené poèty splnìny.
O odstøelu zvìøe drobné se nedá hovoøit, jelikož, jak dnes
i laik ví, stavy zajeèí zvìøe jsou minimální, bažant
a koroptev v pøírodì volnì u nás již nejsou. Èerné zvìøe bylo
uloveno celkem 42 ks, což je o nìco ménì než v roce 2012,
a to z dùvodu, že nebyla snìhová pokrývka, aby se tato zvìø
nechala lovit z veèera nebo brzy ráno, kdy je nejaktivnìjší.
Byla vìnována pozornost snižování stavu zvìøe škodné,
kterou zákon povoluje lovit.
Pøedseda sdružení pak zhodnotil celkovou ostatní
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Všichni pedagogové z naší školy se dùkladnì
pøipravovali na pøíchod našich budoucích prvòáèkù.
Téma: „Cirkus“. Nastávající prvòáèci se setkali
s cirkusovými postavami, u kterých museli prokázat své
dovednosti v grafomotorice, výslovnosti, v matematických
schopnostech, v pracovních dovednostech i ve sportovních
zruènostech. Vše se odehrávalo v pøíjemné atmosféøe.
Snažení dìtí bylo ohodnoceno drobnými dáreèky
i pamìtními listy.
Do 1. roèníku bylo zapsáno 11 dìtí. U tøech dìtí bylo
zažádáno o pøešetøení v PPP Trutnov.
Jitka Ulvrová, øeditelka školy
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Obecní úøad Dolní Dvùr

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

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

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

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

ucetni@dolnidvur.cz

Úøední hodiny:

Po, Út, Èt, Pá
St
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Vážení spoluobèané,
letošní mírná zima skonèila a nastoupilo pøíjemné jaro.
K zimì bych se ještì v krátkosti vrátil – podobné poèasí a tak
málo snìhových srážek už roky nikdo nepamatuje… Velmi
mne ale tìší, že navzdory rozmarùm poèasí se u nás
v Dolním Dvoøe celou sezónu lyžovalo! V nemnoha dnech,
kdy mrzlo a bylo možné zasnìžovat technickým snìhem, se
obsluze obou dolnodvorských skiareálù podaøilo pøipravit
dobré podmínky pro lyžaøe. Návštìvníci naší obce si tak
s radostí užívali kvalitnì pøipravené sjezdové tratì – ve Ski
Family to bylo až do poloviny bøezna. Pøece jen se tak
podaøilo zimní sezónu èásteènì zachránit. Zaznamenal jsem
spokojené a pozitivní reakce nejen na vlastní zasnìžené
sjezdovky, ale i na doprovodné poskytované služby. Pøi této
pøíležitosti bych chtìl také zmínit, že letos prvním rokem
fungoval v rámci spolupráce mezi obcí, skiareálem,
Ski-Baron a obèany (rodièi) tzv. Sportovní klub dìtí Dolní
Dvùr. Dle mého názoru se spoleèný zámìr poskytnout
dìtem za rozumnou finanèní èástku celosezónní
permanentku vèetnì tréninkových hodin lyžování nebo
snowboardingu ke spokojenosti všech povedl. Sportovní
klub rád uvítá ve svých øadách i další èleny. Bližší informace
je možné získat na obecním úøadì, popø. ve Ski-Baron nebo
Ski Family.
O dotacích a našich pøipravovaných zámìrech jsem se
zmínil již v minulém vydání Zpravodaje. Dnes tedy doplním
pár informací. Byly podány žádosti o dotaci na poøízení
svozové techniky na bioodpady, na svozové kontejnery
k této technice + štìpkovaè a žádost o dotaci na výstavbu tøí
pøístøeškù na odpady. V tìchto pøípadech tedy nyní èekáme
na rozhodnutí o pøidìlení èi nepøidìlení dotace.
Minule jsem se také zmínil o zámìru vybudovat
ve vytipovaných lokalitách naší obce odpoèinková místa –
tzv. VYHLÍDKY. Dotaèní titul byl vypsán - v souèasnosti je
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belovskym@transcentrumbus.cz

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
zpracována dokumentace potøebná k podání žádosti
o zbudování vyhlídek.
Umístìní vyhlídek:
1) vyhlídka u turistické cesty smìr Dolní Dvùr – Hanapetr
(žlutá znaèka) na kraji lesa
2) na stávajícím místì u høbitova
3) na kraji lesa nad sjezdovkou proti hotelu Ettel
„u Šámalù“
4) nad vysílaèem na Zimní stráni
5) na kraji lesa pod svážnicí vedoucí z lokality nad
penzionem Duha do Luisina údolí – u tzv. zákazu vjezdu
6) vedle turistické cesty u Liberecké boudy.
V øešení jsou souhlasy s majiteli pozemkù. Vybudování
vyhlídky èítá menší zemní úpravu pro dorovnání svažitého
terénu, vysypání místa kamennou drtí. Místo bude osazeno
kompletem stolu a dvou lavic, informaèní deskou
s vyznaèením panoramatické mapy okolí a stojanem
informaèní tabule. Rozpoèet na tuto akci je 160.000 Kè
s DPH.
V rámci výše zmínìného dotaèního titulu je možné také
vybudování odstavného místa s informaèním systémem.
Jednalo by se o zpevnìnou plochu sypanou kamenem
z místního lomu. Toto øešení je zajímavé s ohledem
na možnost vybudovat dùstojnìjšího parkovištì (odstavnou
plochu za hotelem Ettel). Je zpracováván rozpoèet
na uvedenou akci. V rámci pøesunu zeminy by vzniklo
menší travnaté høištì na fotbal, podobnì, jak je navrženo
v zámìru Multifunkèního høištì. Bohužel právì stavební
povolení na multifunkèní høištì je pøekážkou na realizaci
zámìru dle tohoto dotaèního titulu. Bude nutné sledovat
jednotlivé výzvy dotaèních programù a pøipravit takový
zámìr, kterým bude možné za Hotelem Ettel vybudovat
požadovaná zaøízení.
Dále je podávána žádost o dotaci na rekonstrukci, nebo
také intenzifikaci, ÈOV pro lokalitu Sluneèní stráò - to je
ÈOV za hotelem Ettel. U stávajícího zaøízení se množí
problémy s technologií provzdušnìní nádrží ÈOV, a proto
ZO rozhodlo zažádat o finanèní prostøedky na opravu.
Dotaèní titul øeší výmìnu technologie a nezbytnì nutné

stavební úpravy. Projektovou dokumentaci zpracovala
spoleènost Recing Náchod, která se o tuto èistièku
celoroènì stará. Kapacita novì navrhované technologie je
170 ekvivalentních obyvatel. Finanèní èástka na opravu
èistièky je vyèíslena na 650.000 Kè s DPH. Dotace èiní
80 % uznatelných nákladù. V pøípadì pøiznání dotace bude
oprava realizována ještì tento rok. V rámci tohoto
dotaèního titulu bylo možné zmodernizovat také zaøízení
na likvidaci splaškových vod z budovy obchodu a potravin.
Termínovì se nám, bohužel, nepodaøilo toto zajistit a jsem
pøesvìdèen, že do budoucna se o to pokusíme.
Dvì poslednì jmenované žádosti o dotaci jsou nad
rámec schváleného rozpoètu obce na rok 2014. Je nutné,
aby Zastupitelstvo obce schválilo rozpoètovou zmìnu,
která bude øešit financování jednotlivých zámìrù
obsažených v žádostech o dotace.
Meziobecní spolupráce – toto téma otevøelo jednání
SMO Horní Labe. Již loni probíhaly na toto téma rozhovory
se starosty Lánova a Dolního Lánova. Letos se již rýsuje
konkrétnìjší podoba. Paní Kamila Hlinková, manažerka
SMO Krkonoše a povìøená osoba svazkem Horní Labe,
spolu s Mgr. Miškovským pøipravují a analyzují podklady
získané formou øízeného rozhovoru a vyplnìním dotazníku
od jednotlivých obcí. Témata meziobecní spolupráce, tak
jak znìla dohoda se starosty Lánova a Dolního Lánova, byla
urèena takto: školství, služby v sociální oblasti, spoleèná
likvidace odpadù, pøedevším biologicky odbouratelných,
a posledním bodem je bezpeènost v našich obcích.
K jednotlivým bodùm meziobecní spolupráce: Školství
– v návaznosti na Základní školu a školku v Lánovì lze
konstatovat, že spolupráce obcí Dolní Dvùr a Lánov
funguje na 100 %. Služby v sociální oblasti – zde jsme
nespecifikovali, ale jako pøíklad lze použít napøíklad
spoleèného èlovìka, který dennì pomáhá potøebným pøedevším starším obèanùm. Odpadové hospodáøství – zde
je navrhována spoleèná kompostárna èi sbìrný dvùr.
Poslední téma je bezpeènost – zde se nabízí možnost zøízení
obecní policie pro více obcí a podobnì.
Meziobecní spolupráce je mladý projekt, èas ukáže,
jaký bude jeho další vývoj.
Pøibližnì pøed mìsícem jsme zprovoznili kameru
na našem námìstíèku. V souèinnosti se spoleèností, která
zpravuje editaèní systém webu obce Dolní Dvùr,
pøipravujeme zpøístupnìní snímkù z kamery na našich
webových stránkách. Kvalita snímání této kamery je
pomìrnì dobrá, z toho dùvodu chceme záznam z kamery
uchovávat pro potøeby Policie ÈR. V jakém režimu to bude,
tak to je otázka, kterou øešíme s èleny Policie Vrchlabí.
Snímání kamery je ve zkušebním provozu a bude ještì
chvilku trvat, než se provoz doladí.

1) Prodej pozemku parc. è. 1488/1 v k. ú. Dolní Dvùr, trvalý
travní porost - o výmìøe 8066 m2, pozemku parc è. 1491 v k.
ú. Dolní Dvùr, neorná pùda – o výmìøe 569m2 a pozemku
parc. è. 1496 v k. ú. Dolní Dvùr, trvalý travní porost –
2
o výmìøe 9139 m , a to za cenu 177 740 Kè panu Robertu
Èermákovi.
2) Prodej garáže na stavebním pozemku parc. è. 441 v k. ú.
Dolní Dvùr, a to za cenu 140 000 Kè panu Andreé
Rechlinovi.
3) Podání žádosti o dotaci na projekt „Intenzifikace ÈOV
v lokalitì Sluneèní stráò v Dolním Dvoøe“, která je
poskytována z fondù EU, prostøednictvím Ministerstva
pro životní prostøedí. Pøedpokládaná èástka na intenzifikaci
je 650 000 Kè vèetnì DPH.
4) Rozpoètové opatøení v souvislosti s podáním žádosti
o dotaci a s pøedpokládanou realizací projektu
"Intenzifikace ÈOV v lokalitì Sluneèní stráò
v Dolním Dvoøe“:
- navýšení výdajù na intenzifikaci ÈOV o 650 000 Kè
- navýšení výdajù na podání žádosti o dotaci o 91 000 Kè
- výdaje budou kryty zùstatkem finanèních prostøedkù
z min. let ve výši 741 000 Kè
5) Podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování vyhlídek
v obci Dolní Dvùr“, která je poskytována z fondù EU,
prostøednictvím Ministerstva pro životní prostøedí.
Pøedpokládaná èástka na vybudování vyhlídek je 160 000
Kè vèetnì DPH.
6) Rozpoètové opatøení v souvislosti s podáním žádosti
o dotaci a s pøedpokládanou realizací projektu "Vybudování
vyhlídek v obci Dolní Dvùr“:
- navýšení výdajù na výstavbu vyhlídek o 160 000 Kè
- navýšení výdajù na podání žádosti o dotaci o 49 000 Kè
- v ýdaje budou kryty zùstatkem finanèních prostøedkù
z min. let ve výši 209 000 Kè
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
Daniela Bednárová, ovìøovatel zápisu
David Neumann, starosta
Ing. Martin Bìlovský, místostarosta

Pøeji vám sluneèné jarní dny.
David Neumann, starosta obce Dolní Dvùr
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ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvùr
konaného dne 12. 3. 2014
Pøítomno 7 zastupitelù.
Omluven: Ing. Bìlovský, pan Èivrný
Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:

Malý pohled do historie ...
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máme pìt roèních období. To páté je nejkrásnìjší - vánoèní.
V
roce 2001 Dolní Dvùr slavil 400 let svého trvání. Škoda
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jen, že pøi té pøíležitosti nebyla jmenována èestnou
obèankou i paní Anna Alena Kyšerová. Škoda též toho,
že nelze vyèíslit to velké množství lidí, které si pøišlo
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poslechnout našich 11 zvonkù.
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? Pan Jaroslav Zdìnek zakonèil „Dodatek k vyprávìní
o Dolním Dvoøe“ Senekovým citátem platným i po mnoha
Ráda bych ètenáøùm našeho Zpravodaje pøipomenula letech: „Chceš-li žít pro sebe - žij pro jiné.“
paní, která patøila k našim prvním rekreantùm.
Materiál k tomuto èlánku jsem vyhledala na Wikipedii,
V roce 1947 koupila chaloupku èp. 82 paní Anna Alena dále v èasopisu Vlasta od autorky Marie Homolové a v obou
Kyšerová. Narodila se 24. 7. 1903 v Pøerovì. knížkách pana Jaroslava Zdìnka. Fotografie pochází
Po absolvování obchodní akademie odešla do Prahy. ze soukromého archivu manželù Smejkalových. Kdo byste
Pracovala v módním salonu paní Ady Roubíèkové, mìl zájem o celý životní pøíbìh paní Kyšerové, uvedený
spolutvùrkynì èasopisu Pražská móda. Díky své kráse pøed lety v èasopisu Vlasta, stavte se pro nìj v infocentru.
a ideálním parametrùm byla pøijata jako manekýnka.
Po 19 letech Obecní úøad pøipravuje dotisk knížky
Nìkteré její fotografie jsou poøízeny v ateliéru Františka Jaroslava Zdìnka „Vyprávìní o Dolním Dvoøe.“
Drtikola. Módní salon paní Roubíèkové oblékal Hanu
Hana Homolová, kronikáøka
Benešovou, Alici Masarykovou, paní Hodžovou,
ale i hvìzdy filmu Jarmilu Novotnou,
Adinu Mandlovou, Lídu Baarovou.
Paní Alenu si oblíbila Hana Benešová
i Alice Masaryková, takže šaty pro
nì pøipravované byly nejdøíve
k prohlédnutí na ní.
Sleèna Alena se provdala
za Vítìzslava Kyšera, legionáøe
z 1. svìtové války, vyznamenaného Italským váleèným køížem
a Èeskoslovenskou revoluèní medailí.
Po 1. svìtové válce podnikal
v Radiozávodech Pøelouè a v Bojkovické Zevetì. Po okupaci se stal
èlenem Obrody národa a v roce 1940
byl zatèen gestapem. Po atentátu
na Heydricha byl pøevezen do Berlína
a v roce 1943 popraven v Plötzensee.
Po osvobození byl vyznamenán
A. Kyšerová s manželem.
In memoriam Èeskoslovenským
váleèným køížem. Po válce paní Alena
našla zamìstnání na Masarykovì
nádraží, v kanceláøi výtopny. Po nìjaké
dobì byla pøeøazena jako bývalá
milionáøka na nádraží Holešovice,
do funkce výhybkáøky. Bìhem této
nelehké doby jí pomohlo pøátelství
s panem Lubošem Mináøem, které
vydrželo 42 let.
V roce 1990 paní Kyšerová získala
èást majetku manžela restitucí.
Na památku obou mužù vìnovala
znaènou èást dìdictví Dolnímu Dvoru.
Z tohoto dìdictví byla poøízena
A. Kyšerová ve stáøí
A. Kyšerová jako manekýnka v r. 1925.
se svým pejskem Robinkem.
zvonkohra, obnovena funkce kostelní
vìže s hodinami a vydána knížka
„Vyprávìní o Dolním Dvoøe“. Škoda jen, že se vysvìcení
zvonkohry, ani vydání knížky nedoèkala. Text znala pouze
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ze strojopisu od pana Jaroslava Zdìnka.
Na svìcení zvonkohry si urèitì mnozí z nás vzpomenou.
V døívìjších dobách se na vsi chodilo v nedìli do kostela,
7. kvìtna 1995 arcibiskup Otèenášek pronesl slavnostní ale nyní navštìvujeme tìlocviènu.
kázání, vrchlabský chrámový sbor zazpíval a zvonkohra Cílem setkání Dolnodvoraèek o páté je zumba.
byla vysvìcena. Zvonky vyrobené v dílnì Marie
Na tìchto sportovnì-spoleèenských hodinách naše
Dytrychové v Brodku u Pøerova nám 2 x dennì hrají své ponìkud nesourodá skupina vìtšinou stihne probrat nejen
melodie už 19 let. A jsme pyšní i na to, že v Dolním Dvoøe novinky z Dolního Dvora, poèasí, ale i kloubní preparáty.
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Ale i tak v tìlocviènì panuje vždy skvìlá nálada. Nejsme
žádné zázraky, nepamatujeme si každou sestavu a každý
krok (Nikèo, dík, že tanèíš zády), ale opravdu nás to baví
a vždy se tìšíme na další hodinu.
Kdo si chce alespoò jednou v týdnu zlepšit náladu,
odpoèinout si od všedních starostí a naèerpat energii, nech
pøijde mezi nás, nové pøírùstky jsou vítány.
Za taneènice zumby Daniela Bednárová.

S
T
A
V
O
B
Y
V
A
T
E
L
O
B
C
E
D
O
L
N
Í
D
V
Ů R

Dolnodvorské taneènice zumby.

Pak následuje rychlejší èást, pøi které již z pochopitelných
dùvodù nedochází k tak èilé komunikaci, nebo èasto
zjišujeme, že nevíme, která ruka je levá a která pravá.
Velkým problémem se ukazuje koordinace jiného pohybu
v dolní a horní èásti tìla. Zadýchané jsme jak horolezci
po výstupu na K2. A výsledný sexy taneèek má v našem
podání spíše podobu epileptického záchvatu, ze kterého se
dostaneme až pøi závìreèném streèinku.

Stav a pøehled obyvatel k 1. 1. 2014:
celkem 247 obyvatel
Z toho: žen 94
mužù 108
dívek 19
chlapcù 26
V lednu se narodilo první miminko letošního roku.
Tìšíme se na další miminka a zároveò na milý okamžik Vítání obèánkù do života.
Pøipravila: Milosl. Neumannová
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V OBDOBÍ LEDEN - BØEZEN 2014
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan František Hájek
paní Libuše Vladyková
paní Miloslava Neumannová
paní Miluše Pajerová
OÚ Dolní Dvùr
pøeje všem jubilantùm
všechno nejlepší, pevné zdraví,
hodnì štìstí, síly
a elánu do dalších let.

Pøipravil: Daniela Bednárová
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Oprava vodoteèe v Dolním Lánovì.

Oprava vodoteèe v Dolním Lánovì.

Kácení u školy.

Návštìva dìtí z MŠ v knihovnì v Dolním Lánovì.

Zápis do 1. roèníku ZŠ v Dolním Lánovì.

Zápis do 1. roèníku ZŠ v Dolním Lánovì.

Zápis do 1. roèníku ZŠ v Dolním Lánovì.

Zápis do 1. roèníku ZŠ v Dolním Lánovì.

