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zdarma

Soutok Klínového a Kotelského potoka v Dolním Dvoøe - zde zaèíná Malé Labe.

ètvrtletník

Zprávy z obce Lánov
Tipy na akce
Pohledem objektivu
Ze zastupitelstva obcí
Spolková èinnost
Historické okénko
Zprávy z obce Dolní Dvùr
Zprávy z obce Dolní Lánov

è.33

Ze života obce Lánov pohledem objektivu.

Úprava pozemkù v centru obce.

Výstavba zemìdìlské cesty v rámci pozemkových úprav
financované Pozemkovým úøadem - realizuje firma M-Silnice.

Rekonstrukce hasièárny v Prostøedním Lánovì.
Provádí Stavební spoleènost Hostinné.

Geodetická pøíprava stavby cyklostezky v centru obce.

Cyklostezka pøes parèík - zemní práce.

Výstavba cyklostezky u kruhového objezdu.
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Vážení spoluobèané,
uplynul ètvrtrok a je tu zase nìkolik mých poznámek. Jako
obvykle nìco z denního života a nìco k zamyšlení.
Na bøeznovém zasedání Zastupitelstva obce byly
projednány a schváleny, mimo dalších záležitostí, dva
hlavní body, a to rozpoèet na rok 2015 a ještì dùležitìjší
dokument – hlavní úkoly.
Rozpoèet pøedpokládá finanèní zajištìní provozu
pøipravovaných a realizovaných investicí snižování výše
úvìru na kanalizaci. Z èásti též ovlivòuje rozpoèet na rok
2016 (hasièská cisterna, nástavby uèeben). Hlavní úkoly,
viz pøíloha, kladou dùraz na každodenní provoz obce,
stabilitu a spolupráci. U investièních akcí pøesahují rok
2015 a reflektují možnosti získávání dotací z nového
plánovacího období EU 2013 – 2020. Poznámka: dotace
k financování investic v roce 2015 jsou ve výši 16 mil. Kè.
Splnit to, co jsme si projednali, znamená umìt mimo jiné
rozlišit podstatné od vedlejšího, nezamìòovat vìci zásadní
za záležitosti podružné. Chceme realizovat obojí, a tak
øízení obecního úøadu a rozvoje obce musí mít øád, znaky
odpovìdnosti pøi jednáních. Nejsme pøeci lecjaká obec,
odkud lidé utíkají.
Chci pøipomenout spoleèný velký úkol roku 2015,
a tím jsou kanalizaèní pøípojky. Nejvìtší díl práce
a zodpovìdnosti sice nesou vlastníci objektu, ale pozadu
v zodpovìdném pøístupu u každé jednotlivé pøípojky
nemohou zùstat ani další – stavební firmy, které pøípojku
realizují, Vodárenská spoleènost, Obec.
Víte, že máme velmi mladou obec, hodnì dìtí, což je
dobøe. Pro školství v obci je „na stole“ ještì 10 investic.
Z nich 4 budou realizovány letos. Zdùraznit chci akci
s názvem „Nástavby uèeben ZŠ Lánov“, která umožní
nejen mít rozumný poèet dìtí ve tøídách a na tìžké pøedmìty
tøídy dìlit, ale i v plném rozsahu rozvinout potenciál
pedagogického sboru školy.
Zmíním ještì dva projekty, které jsou na „startu“, a to
nìkolikaletý a nìkolikavrstevný projekt èesko-polské
spolupráce a projekt s pracovním názvem „Základní
a mateøská škola Lánov v 21. století“. O obou více pøíštì.
Krátce o jedné vìci každodenního života v obci, a tou je
vzájemná ohleduplnost èi nikoliv. Projevuje se rychlostí
jízdy na místních komunikacích, sousedskými vztahy,
ranním pohybem osobních aut u Základní školy, vztahem
k veøejnému zájmu, jízdami ètyøkolek, snìžných skútrù
a terénních motorek po loukách, v lesích èi potocích
a podobnì. Velká vìtšina obèanù a návštìvníkù se chová
jako lidi s rozumem. Jsou však i tací, jako by rozumu
pozbyli. Zkusíme myšlenku „galerie bezohlednosti“.
Nyní pár øádkù k zamyšlení. Každý sídelní útvar (obec,
mìsto, kraj, stát) je v základu charakterizován tøemi
ukazateli. Rozlohou, poètem obyvatel, hospodáøskou sílou
(chcete-li ekonomickou). Lánov má rozlohu stabilní
a nezpochybnitelnou, tj. katastr Horní a Prostøední Lánov.
Poèet obyvatel stabilní s každoroèním mírným pøírùstkem.
Slabina však je v oblasti hospodáøské. Pøed válkou zde bylo
témìø 10 továren a pøes 50 zemìdìlských usedlostí.
Po válce v Lánovì „prùmysl“ spadl pod stùl a pøestìhoval se
do Vrchlabí a dojíždìlo se. Zemìdìlství prošlo složitým
vývojem, ale pracovní místa zùstala zachována.
Spoleèenská zmìna po roce 1990 pøinesla zásadní

rizika. Proces, zda bude èi nebude v našem periferním
regionu dostatek slušnì placené práce, ještì zdaleka není
rozhodnut. Mùžeme trpnì èekat nebo se pøièinit. Já jsem pro
to druhé. S dalšími aktéry (obcemi a mìsty, kraji,
podnikateli, školami apod.) problém vidìt a aktivnì se
zapojit.
Píši tyto øádky a venku je pìkná vánice. Pøesto pøeji
pìkné jaro.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
Hlavní úkoly obce
1) Úvod:
- každodenní operativa na slušné úrovni
- žádosti obèanù a státní správy (pøedevším stavební)
- spolupráce se spolky a organizátory akcí
- realizace plánovaných údržeb.
2) Personální záležitosti:
zapojit se do programù Úøadu práce (veøejná služba,
veøejnì prospìšné práce).
3) Zachovat finanèní stabilitu obce. Posilovat investièní
zdroje z dotaèních programù.
4) Plnit povinnosti zøizovatele u organizací obce:
- Základní škola a mateøská škola Lánov
- Vodárenská spoleènost Lánov.
5) Aktivnì pùsobit ve svazcích:
- Svaz mìst a obcí ÈR
- Euroregion Glacensis
- Svazek Krkonoše (projekt Regionálního rozvoje)
- Svazek Horní Labe
... a hledat užitek pro obec. Spolupracovat se sousedními
obcemi. Aktivnì se zapojit do projektu meziobecní
spolupráce SMO ÈR.
6) Spolupracovat s ostatními podnikateli a investory
na území obce (KVK, ZOD, Doprabet, Kovársko, ØSD,
Povodí Labe, KRNAP, ÈEZ, Kraj apod.).
7) Realizace závìru ze Smlouvy o spolupráci mezí Obcí
a KVK pro toto období.
8) Spolupracovat s Pozemkovým úøadem na realizaèní fázi
Komplexních pozemkových úpravách v Horním
Lánovì. Iniciovat zahájení v Prostøedním Lánovì.
9) Dokonèit práce na zmìnì è. 3 Územního plánu obce.
Spolu se Svazkem Krkonoše spolupracovat na aktualizaci „Zásad územního rozvoje“ kraje.
10) Investièní pøíprava - nezbytné urychlit:
a) oblast vodohospodáøská:
- stav a návrh øešení používaných pùvodních stokových
kanalizaèních sítí,
- stav a pasport vodoteèí: 32 položek,
- zeï u Beneše.
b) oblast dopravy:
- projektové práce na úpravì obchvatu Vrchlabí silnicí
1/14 v k. ú. Prostøední Lánov,
- dokonèení projektù a stavební povolení na dva mosty,
- II. etapa cesty do lomu,
- chodník a oplocení za ZŠ B,
- studie odboèovacího pruhu do lokality RD A1
(za Hrazdírovými),
- rozšíøení prùjezdního profilu silnice 1/14 v obci
a zpomalení rychlosti smìrem na Èistou,
- pøechod pro chodce u školní jídelny,
- pìší zóny na místních komunikacích (dopravní znaèení),
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- dopravní znaèení na místních komunikacích pøi
výjezdu na silnice vyšší tøídy,
-potøebné projektové práce a dodateèné stavební
povolení na místní komunikaci Tauš - Liška a I. etapa
cesty do lomu,
-základní pasport místních komunikací (32 km),
- protihlukové opatøení u „autobusáèku“,
- spolupráce s ØSD pøi projektech na rekonstrukci
silnice 1/14 ve smìru na Èistou (chodníky a pøechod),
- spolupráce s Krajem na cyklostezce è. 22 Lánov - Èistá,
- projekt pro zrcadlo u mlýna (se SÚS HK),
-usmìròování rozsahu dopravy na nových cestách
v rámci KPÚ Horní Lánov,
- úèel. komunikace k RD è. p. 85 H. Lánov (pí. Mikulová)
c) veøejné osvìtlení:
- pasport stávajícího stavu,
- projekty na kabel v cestì Tauš - Liška,
- projekty VO Harmonie - Liška,
- projektová pøíprava a projekty VO (Horní Lánov).
d) pro školství:
- projekt nástaveb uèeben,
- projekt školní kuchynì a jídelny.
e) energetika:
- zateplení a zmìna vytápìní è. p. 63 (Vodárenská),
- studie energetické sobìstaènosti.
f) ostatní:
- protipovodòová ochrana (HL – KPÚ, PL – KPÚ),
- rychlý internet (studie proveditelnosti),
- tribuna na høišti v Prostø. Lánovì (studie),
- aktualizace proj. høiš, oplocení, dopravní øešení u ZŠ A,
- pokraèování studie RD A1,
- investièní zámìr RD (nad høištìm v Prostø. Lánovì).
11) Investièní realizace:
v závislosti na zajištìní financování.
a) kanalizace
- dokonèení provozního objektu Vodárenské spoleènosti
-dokonèení vyvolaných potøeb (obèané) pøi realizaci
kanalizace
- kanalizaèní pøípojky objektù obce
- zeï v Malém Labi u Beneše
b) hasièi
- dokonèení hasièáren Horní Lánov
- zateplení hasièárny Prostøední Lánov
- hasièská cisterna
c) doprava
- cyklostezka, etapa D
- cesta do lomu, II. etapa
- chodník a plot za ZŠ „B”
- odpoèívky u MŠ Horní Lánov
- pøechod a chodníky u školní jídelny
- dopravní znaèení na místních komunikacích
- centrum: zpevnìné plochy, kontejnery, protihluková
opatøení, stodola
d) ostatní
- KTV a internet (pøestìhování studia)
- archiv v è. p. 200
- rekonstrukce sociálek v è. p. 51
e) realizace závislá na získání dotací
- nástavby uèeben ZŠ
- rekonstrukce dvou mostù
- høištì u ZŠ „A”
12) Sledovat a vyhodnocovat bezpeènostní situaci v obci.
Vypracoval: Ing. Jiøí Vancl, starosta

4

Z
E
Z
A
S
T
U
P
I
T
E
L
S
T
V
A
O
B
C
E
U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva Obce Lánov,
konaného dne 18. 3. 2015
Pøítomni: dle prezenèní listiny 14 èlenù zastupitelstva
Omluven: p. Kuøík
Usnesení è. 1/01/15
ZO urèuje zapisovatelem p. Kováøe a ovìøovateli zápisu pí
Knapíkovou a pí Jakubcovou.(Pro:14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 2/01/15
ZO schvaluje následující program jednání:
1) Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnìní usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o èinnosti rady obce
5) Hlavní akce roku 2015 v obci
6) Rozpoètové zmìny è. 1/2015
7) Obecní vyhlášky - informace
8) Stanovení kompetence rady k rozpoètovým opatøením
9) Jednací øád zastupitelstva
10) Smlouvy
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Zásady hospodaøení s nemovitostmi pro r. 2015 - 2016
13) Smlouva s Leteckou školou Vrchlabí
14) Rùzné, diskuze, závìr
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 3/01/15
ZO bere na vìdomí zprávu o kontrole plnìní usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 18. 12. 2014.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 4/01/15
ZO schvaluje zprávu o èinnosti rady obce za období
od jednání ZO obce dne 18. 12. 2014.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 5/01/14
ZO bere na vìdomí zprávu o hlavních úkolech obce
v r. 2015.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 6/01/14
ZO schvaluje rozpoètovou zmìnu è. 1/2015.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Usnesení è. 7/01/15
Místostarosta pøednesl seznam platných obecních
vyhlášek. ZO bere na vìdomí platné obecnì závazné
vyhlášky obce.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 8/01/15
1) ZO stanovuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zák. è.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení) kompetenci rady
obce k provádìní jednotlivých rozpoètových opatøení
v následujícím rozsahu: do výše 250 000 Kè vè.
jednotlivých závazných ukazatelù v tìchto pøípadech:
a) rozpoètového zapojení úèelovì pøidìlených finanèních
prostøedkù z jiných rozpoètù, nebo
b) jsou-li vyvolaná organizaèními zmìnami, pokud tyto
zmìny nevyvolávají další nároky na fin. prostøedky obce
(nezvyšuje se celkový rozpoèet výdajù obce)
Rozpoètová opatøení v èástkách vyšších mùže rada
samostatnì provádìt jen v pøípadech:
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištìní
chodu obce, v pøípadì havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, když vèasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výraznì
pøekroèit pøípadná rizika z neoprávnìné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadøízených orgánù
a dohledù a další nutné výdaje, kdy schválení rozpoètového
opatøení je nezbytné a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován, tj. i v pøípadech vyšších výdajù
nezávislých na vùli obce (napø. vyúètování spotøeby energií)
2) ZO si vyhrazuje provádìt rozpoètová opatøení mimo
rozsah stanovený radì obce. Usnesení rady musí obsahovat
èíslování rozpoètových opatøení schválených v kompetenci
rady.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení è. 9/01/15
ZO schvaluje Jednací øád ZO Lánov, platnost Jednacího
øádu ZO do 31. 12. 2018.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 10/01/15
ZO schvaluje Dodatek è. 8 k SOD mezi obcí Lánov a RDA
Rychnov nad Knìžnou, zmìna èlánku IV, Doba plnìní,
odst. 1: SOD se vystavuje na dobu urèitou do 31. 12. 2015,
plnìní zahájeno od 1. 1. 2007. Ostatní ustanovení SOD
zùstávají beze zmìny.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 11/01/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. IMP Architekti, s. r.
o., Hr. Králové, akce Nástavba a stavební úpravy odborných
uèeben ZŠ v Lánovì – zhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby. Cena díla 145 000 Kè bez DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 12/01/15
ZO schvaluje smlouvu pøíkazní mezi obcí Lánov
a fa Vrchlabská stavební a znalecká kanceláø, s. r. o., akce:
Stavební úpravy západní èásti 1. PP objektu è. p. 200, Lánov
- provedení investorsko-inženýrské èinnosti - kontrola
fakturace, ceny prací, digitální fotodokumentace, odborný
dozor. Cena 1,9 % ze zapoèitatelných nákladù díla, 350
Kè/hod práce provádìné v HZS.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 13/01/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa Stavební
spoleènost Hostinné, akce: Stavební úpravy západní èásti
1. PP objektu è. p. 200 PL, cena díla 200 000 Kè.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 14/01/15
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a VS Lánov, akce:
Nový provozní objekt VS Lánov è. p. 391 - stavební
a terénní práce, cena 897 000 Kè.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení è. 15/01/15
ZO schvaluje smlouvu o nájmu prostoru sloužícího
podnikání mezi obcí Lánov a VS Lánov, jedná se o
pronájem provozního objektu è. p. 391 PL u ÈOV VS
Lánov, celková výmìra 104,7m2, nájemné mìsíènì ve výši
7 085 Kè, doba nájmu od 1. 3. 2015 na dobu neurèitou.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 16/01/15
Místostarosta pøednesl informace o nakládání
s nemovitostmi obce s pøedložením podkladù (GP, mapy).
O každém bodu se hlasovalo jednotlivì. ZO schvaluje:
1) Prodej èásti p. p. è. 1664/3 v k. ú. PL (dle GPL è. 929768/2014 se jedná o p. p. è. 1664/7 o výmìøe 172 m2, ostatní
plocha/jiná plocha) – jedná se o èást pozemku, která je
uvnitø areálu za plotem. Podmínky prodeje jsou: zájemce
uhradí obci Lánov alikvotní èást nájemného vypoèteného
k datu podpisu kupní smlouvy o pøevodu vlastnictví
k nemovitosti, náklady na GP, správní poplatek související
s podáním návrhu na vklad do KN (1000 Kè) a bude

poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí (4 %). Cena
za pøedmìtnou nemovitost bude sjednána dohodou dle
Zásad hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov pro rok
2015 - 16, kde podkladem bude znalecký posudek.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 17/01/2015
2) Smlouvu kupní na odpadní kanalizaci DN 300 v délce
221,15 m a vyústního objektu v kamenné zdi na toku
Malého Labe (dále jen „nemovitá vìc“) od spoleènosti
Kovársko, a. s., PL 43, ve prospìch obce Lánov uložené
do p. p. è. 1678/1, 1678/2, 1505/13, 101, 98, 1498/5, 1496,
86/1, 1670/11, st. 26 a st. 25/1 vše v k. ú. PL, kde
jednorázová cena úhrady za úplatný pøevod vlastnického
práva k nemovité vìci se všemi souèástmi je stanovena
dohodou dle znalec. posudku è. 7523-163/14 ze dne 10. 11.
2014 v celkové výši 671.191,70 Kè vè. DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 18/01/15
3) Smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku
è. 70/512/2014 – p. p. è. 378/1 a p. è. 1498/3, vše v k. ú. PL. jedná se o bezúplatný pøevod p. p. è. 378/1, è. 1498/3 v k. ú.
PL, na kterých se nachází tìleso MK ve vlastnictví obce
Lánov (bývalý kravín K100 až silnice III/32552)
z vlastnictví státu (ÈR - ÚZSVM) do vlastnictví obce
Lánov.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 19/01/15
4) Dohodu è. IE-12-2004261/PSM/67 – jedná se o udìlení
souhlasu s provedením stavby a o jednorázovou náhradu
za omezení v obvyklém užívání nemovitosti, p. p. è. 1581
v k. ú. PL ve vlastnictví obce Lánov, dle ustanovení § 25
odst. 10 zákona è. 458/2000 Sb., energetický zákon,
v souvislosti s rekonstr. zaøízení distribuèní soustavy el.
energie v rámci akce – „TR Vrchlabí – V1111/V1113 – st.
244, rek + KZL“, tj. vedení náhradní pøenosové trasy
(NPT), kde investorem stavby je ÈEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Dìèín.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 20/01/15
ZO schvaluje Zásady hospodaøení s nemovitostmi obce
na r. 2015 - 2016, jedná se o prodloužení platnosti
a aktualizaci „Zásad“ do 31. 12. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 21/01/15
ZO schvaluje Dodatek è. 2 k Dohodì obce Lánov
s Leteckou školou Vrchlabí z 19. 3. 2013, bod 16 - platnost
dohody prodloužena do 31. 12. 2015, ostatní ujednání
dohody zùstávají v platnosti. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 22/01/15
ZO schvaluje podání žádosti na Státní pozemkový úøad
o zaøazení k. ú. PL do pøípravy komplexních pozemkových
úprav.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ovìøovatelé: pí Knapíková, pí Jakubcová
Starosta:Ing. Vancl Jiøí
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Období od 1. 1. 2015 do 20. 3. 2015
5
Stav obyvatel k 20. 3. 2015 1759
Pøistìhovaní
Narození (4 chlapci a 1 dìvèátko) 5
Odstìhovaní
11
Zemøelí (4 ženy, 2 muži)
6
8
Pøestìhovaní v rámci Lánova
Karolína Boková
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Obec Lánov vletech 2013 a 2014 zrealizovala projekt
financovaný z fondù Evropské unie s názvem „Snížení
energetické nároènosti OÚ“ akceptaèní èíslo 12121533.
Pøedmìtem projektu bylo snížení energetické nároènosti
formou zateplení svislých a vodorovných konstrukcí,
zateplením stropu a výmìna oken. Z celkových nákladù
akce ve výši 1 352 tis. Kè je z fondù Evropské unie – ERDF
hrazena èástka ve výši 702 tis. Kè, ze Státního fondu
životního prostøedí èástka ve výši 41 tis. Kè. Realizací
projektu dochází k roèní úspoøe emisí CO2 ve výši 37 tun
a úspoøe energie na úrovni 155 GJ.
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V lednu se narodil Tobiáš Suchý, v únoru Tomáš Jebavý
a Martin Patoèka, v bøeznu Kristýna Tošovská a Tadeáš
Jirka. Vítáme Vás v Lánovì!
V období leden až bøezen dovršili svá významná
životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále po roce)
tito naši obèané:
pan Jiøí Pacák - 70 let, pan Filip Rudolf - 75 let, paní
Helena Vydrová - 75 let, paní Františka Rozsypalová - 75
let, paní Jarmila Klustová - 80 let, pan Jiøí Blažek - 80 let,
paní Vìra Šedivá - 91 let. Všem jubilantùm srdeènì pøejeme
všechno nejlepší, pevné zdraví, hodnì štìstí
a radosti do dalších let!

V lednu nás bohužel navždy opustila paní Jarmila
Patoèková a paní Božena Tauchmanová, v únoru pan
Jaroslav Malínský a paní Hana Hellerová, v bøeznu pan
Jaroslav Hebký a paní Jaroslava Kopecká. Dovolte mi
jménem Obce Lánov a všech lidí, kteøí je znali
a vzpomínají, vyjádøit upøímnou soustrast pozùstalým
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rodinám.
Karolina Boková
Jelikož se opìt množí pøípady, kdy z nìjakého dùvodu

uživatelé internetu poskytovaného Obcí Lánov internet
nevyužívají (dùvodem je pobyt v nemocnici, pobyt v cizinì
èi dlouhotrvající technické závady) a za poskytované
služby pøestanou platit, jsem nucena zdùraznit postup, který
je v tìchto pøípadech tøeba dodržovat.
Pokud se vyskytne nìkterý z výše uvedených, ale
i jiných dùvodù, proè uživatel chce pøerušit užívání
internetu, je tøeba, aby tuto informaci sdìlil osobì, která má
platby internetu na starost, tedy mnì. Tuto informaci
mùžete pøijít sdìlit osobnì na úøad, písemnì doruèit
dopisem èi e-mailem nebo telefonicky.
Bohužel se stává, že tuto informaci pøedají technikovi
v terénu èi jinému úøedníkovi a ke mnì se již tato informace
nedostane. Napravovat tyto nesrovnalosti je pak vcelku
obtížné. Vím, že není chyba na stranì uživatele, ale jsme
relativnì malá obec a zaøídit vìc pøímo s úøedníkem, který
má toto na starost snad není nijak složité.
V pøípadì nutnosti pøerušení internetu je tøeba vždy
sepsat žádost o pøerušení služby, která je poté evidována
na Obecním úøadì a podle této žádosti dochází k úpravì
pøedpisu poplatku.
Obèas dochází i k nejasnostem v pøípadì technické
závady. Proto bych ráda uvedla, že pokud se jedná
o technickou závadu, je tøeba rozlišit, zda se jedná o závadu
na poèítaèi èi jiném technickém zaøízení uživatele, nebo je
vina na stranì poskytovatele, tedy Obecního úøadu. Pokud
nìkdo nebude internet využívat napøíklad deset dní proto,
že mu nefungoval jeho vlastní poèítaè, musí pochopit,
že za toto Obecní úøad odpovìdnost nenese. Zajistit si
opravu rozbitého poèítaèe je vìc uživatele. V takovém
pøípadì nebude na žádost o úpravu poplatku brán zøetel.
Jistì jsou i omluvitelné pøípady, kdy z rùzných dùvodù
žádost o pøerušení internetu nebylo možné sepsat pøed
pøerušením služby, to je samozøejmì pochopitelné. Vìøím
však, že pokud se budou obì strany snažit dodržovat
„lidský“ pøístup, budou se postupnì tyto nesrovnalosti
eliminovat.
Kontakty: 493 314 598, asistentka@lanov.cz
Všem dìkuji za pochopení a pøeji pìkné jarní dny.
Bc. Lenka Støíbrná, asistentka
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PØEHLED POÈTU NAROZENÍ
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2014

PØEHLED POÈTU ÚMRTÍ
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2014

Statistiky èerpané z dat systému GINIS Express
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Pokud vás zajímá, jaká jsou nejèastìjší jména
a pøíjmení lidí pøihlášených k trvalému pobytu v Lánovì,
ètìte dále. Stav byl zjišován k 20. 3. 2015.
ženská jména (20 osob a víc):
Eva 20; Anna 21; Vìra 26; Lenka 28; Marie 29;
Lucie 31; Hana 32; Jana 56
mužská jména (20 osob a víc):
Lukáš 20; Jakub 21; Zdenìk 22; Milan 24; Miroslav 24;

Jaroslav 28; Pavel 30; Michal 31; Tomáš 33; Josef 41;
Martin 45; Jan 50; Petr 58; Jiøí 77
ženská pøíjmení (10 osob a víc):
Èermáková 11
Kováøová 11
Novotná 12
mužská pøíjmení (10 osob a víc):
Èermák 10
Kováø 13
Novotný 19
Nejèetnìjší jsou pøíjmení zaèínající písmeny K (224
osob), H, S, P, Š, M, V, J, B (112 osob).
Karolina Boková
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Zástupci místních spolkù, školy, tìlovýchovy, kroniky,
infocentra, obce a dva hosté se sešli 23. ledna v zasedací
místnosti obecního úøadu na svém každoroèním setkání.
Celou událost zaznamenával pro potøeby videokroniky
kameraman.
Po úvodním pøivítání starosty obce, Ing. Vancla,
pøednesl každý zástupce jakési shrnutí týkající se èlenské
základny, personálních zmìn, rùzných aktivit, plánù,
radostí a pøípadnì také problémù daného spolku
v uplynulém roce. Velmi èasto byla zmiòována dobrá
spolupráce a pomoc mezi spolky navzájem a pokaždé byly
vyjádøeny díky obci za podporu.
Pan starosta ujistil každý spolek, že obec Lánov má
v úmyslu i nadále podporovat jeho èinnost jak finanènì, tak
zázemím èi pomocnou rukou. Dále pohovoøil o plánech
obce pro nadcházející rok.
Paní kronikáøka Jana Lacinová pøedstavila pøítomným
svou nástupkyni paní Ludmilu Kuèerovou, která se obecní
kroniky ujala od ledna 2015. Paní Kuèerová mimo jiné
øekla, že bude tìžké dostát dosavadní kvalitì a že si
považuje za èest kroniku vést.
Uprostøed jednání pøerušil pan starosta pøíspìvky, aby
odhalil a popsal døevìnou plastiku, umístìnou na stìnì
zasedací místnosti a sestávající z nìkolika samostatných
polí zobrazujících motivy z Lánova. Plastika, vytvoøená
øezbáøem z Dvora Králové, má dle jeho slov symbolizovat
spoleèenství obèanù Lánova.
Na závìr pan starosta podìkoval všem za úèast a popøál
jim mnoho zdaru v jejich konání.
Karolina Boková
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Je to tak.
Nìkdo myslívá tak trochu sobecky jen na sebe a na
svùj prospìch, jiný dovede pomyslet i na druhého, na jeho
starosti, potøeby, touhy - a také zdraví. Ne nadarmo si
øíkáme pøi pøípitku na zdraví a ne nadarmo si pøejeme pøi
oslavách a jubileích hlavnì dost toho zdravíèka. Zdraví je
statek moc vzácný a ke šastnému životu hodnì potøebný.
Nejvíce si to èlovìk uvìdomí ve chvíli, kdy se mu ho
nedostává, to víme všichni. O to více si važme tìch, kteøí to
pochopili „naplno“ a myslí nejen na tu „svou tìlesnou

kondici“, ale také na druhé. Takoví jsou dárci krve, zejména
ti, kteøí tuto službu dovedli nabídnout nezištnì, obìtavì,
jak zní odborný termín, bezpøíspìvkovì.
Proè dnes tato naše poznámka?
V dubnu letošního roku poskytl tuto pomoc druhým již
posté jeden z lidí, se kterým se potkává dobrá polovina
obèanù naší obce. Je to pan Jiøí Materna z naší Vodárenské
spoleènosti Lánov s.r.o. Známe ho jako skromného,
usmìvavého a ochotného èlovìka. Vždy pøipraveného
pøijet a opravit, odstranit havárku, poradit... Kdo z nás
o nìm vìdìl, že i on patøí mezi ty obìtavé, kteøí dokáží
nemyslet jen na sebe a na svou spokojenost? A stokrát
nabídl a poskytl svou krev pro potøebu jiných.
Ale toto konstatovat asi nestaèí. Vždy je tøeba ocenit
i pøístup zamìstnavatelù dárcù, vždy jim poskytují èas
a pracovní volno, umožòují svou personální politikou – by
zprostøedkovanì – druhým šanci uzdravit se. Není dùležité,
zda to je nebo není dané zákonem, dùležité je to, že to
prospívá. Konkrétním lidem a vlastnì nám všem.
Ale ani to ještì není všechno. Naši dárci musí nalézt
pochopení u svých nejbližších spolupracovníkù, kteøí musí
za nì zaskoèit, pøevzít úkol, postarat se o vìci, které mìla
udìlat žena èi muž, kteøí v té chvíli dávají krev proto,
aby kdosi neznámý byl uzdraven a mohl se radovat jako
každý druhý. A mùžeme být myslím právem hrdí na to,
že v naší obci máme øadu spoluobèanù, kteøí tuto stovku
skvìlých èinù zdolali a pøekonali.
Pan Petr Najbrt dokonce „pøeskoèil laku“ hodnì
vysokou. Pøekonal hranici dvou stovek odbìrù a právem se
mùže postavit na èelné místo našeho pomyslného peletonu.
Oficiální seznam mu totiž pøiznává 212 odbìrù. Paní Jana
Kozelková se této vysoké hodnotì také blíží, protože
poskytla 192 odbìrù. Libuše Lacušková poskytla svou krev
již 184 krát a Jiøí Blažek 136 krát. V seznamu transfuzního
a hematologického oddìlení trutnovské nemocnice
nalézáme 23 našich obèanù.
A ještì jedna poznámka na konec.V celé naši zemi dnes
bohužel konstatujeme, že dárcù krve není dost. Životodárná
tekutina chybí našemu zdravotnictví a leckdy je doslova
otázka nejen zdraví, ale i života. Nebyla by aktivity našich
tøiadvaceti spoluobèanù pøíkladem a výzvou i pro další?
Tøeba to sami budeme nìkdy potøebovat.
Slovo DÌKUJI má tak náhle úplnì jiný obsah
a smysl. Podìkujme jim všem alespoò touto cestou
a zdùraznìme, jak si jejich aktivity a úcty ke zdraví
druhých lidí vážíme.
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Za pìkného poèasí se ve Vysokém nad Jizerou
14. února 2015 konal jubilejní 20. roèník Závodù postaru.
Tyto závody úèastníci absolvují v historické výzbroji
a výstroji a také podle pravidel odpovídajících dobì první
republiky.
O tom, že to na starých tìžkých skijích není vùbec
jednoduché, se mohlo pøesvìdèit nìkolik set pøihlížejících
divákù. Ze šesti disciplín nás zajímají hlavnì tøi, a to z toho
dùvodu, že se jich zúèastnil i sportovec z Lánova se
startovním èíslem 169 - pan Ivo Havlíèek z klubu Lánovský
medvìd, vždy v kategorii muži nad 40 let. V závodu
o rekord stometrový v drsné konkurenci 21 startujících
vybojoval 8. místo. V hlavním závodu na 2000 m pak mezi
22 závodníky dosáhl na 12. pøíèku.
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pøedškoláci zúroèit vše, co se ve školce
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a doma nauèili. Mnoho zajímavých
informací se dìti dozvídají i z úst
V rámci našeho celoroèního
p. Nývltové, která do školek každý
projektu jsme opustili africký kontinent
mìsíc jezdí se zajímavým programem
a èáp pøeletìl do vzdálené Austrálie,
ze svìta pøírody. Už jsme zase o nìco
kterou probádáme ze všech stran.
chytøejší a víme toho víc o ptaèím svìtì,
Cestování Afrikou jsme si dostateènì
o kolobìhu vody a o nelehkém životì
užili. Dìti s pomocí svých uèitelù
mravencù.
vytvoøily krásné mapy. Pøi jejich
S pøíchodem jara pomalu pøichází
tvoøení poznaly mnoho nových vìcí.
i nová energie, nové èinnosti a nápady,
Australské putování povedou paní
Dìti z MŠ v Dolním Lánovì vytvoøily
èím
vším lze rozveselit dìtskou tváø
z hliníkového odpadu rybièku - dekoraci na zeï.
uèitelky Køivohlávková a Gejdošová,
a zpestøit dìtem pobyt v MŠ. Èekají nás
které pro nás pøipravily velmi zajímavá
rùzné výtvarné èinnosti, na budovì B
a pouèná témata, prostøednictvím
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Vi keramická dílna, kde se do tvoøivé kterých budeme zase o nìco chytøejší
práce spolu s dìtmi zapojí i rodièe.
v rámci našeho celosvìtového turné.
Za novou kreativní hraèku na podporu
Seznámíme se s rostlinami i živoèichy.
jemné motoriky (modelovací písek)
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Poznáme vlajku i spolkové státy,
vdìèíme i manželùm Raabovým,
probádáme objevení i historii ostrova.
Jaro, léto, podzim, zima - mnozí ta byla do MŠ poøízena z jejich
Navštívíme památky i národní parky.
z nás si pøi vyslovení tìchto pojmù finanèního daru. Tímto jim za jejich
Zaposloucháme se nejen do pùvodní
vybaví jen samé povinnosti s roèními ochotu moc dìkujeme.
i moderní hudby, ale také se obeznáPøejeme vám, aby poèasí, a už je
obdobími spjaté. Vnímáme to jako
míme s australskou literaturou.
rychle se støídající kolobìh dob, kdy jakékoli, nezkazilo jarní náladu
Nina Javorová
a jak se má „nìco udìlat“. Už jsme a abyste se, stejnì tak jako naše dìti,
témìø zapomnìli, jaké je to dívat se dokázali radovat z malých zázrakù,
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na svìt dìtskýma oèima a radovat se které jaro pøináší.
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Za kolektiv MŠ Hana Vaòouèková
z okamžikù, jako je první poletující
snìhová vloèka, zamrzlá louže, která
V úterý 3. února jsme uspoøádali
svádí ke klouzání, køupající sníh pod
závody
v bìhu na lyžích. Celkem
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nohama nebo první snìženka.
startovalo 49 dìtí, nejvìtší zastoupení
I když zimy poslední roky nebyly
Ve støedu 25. 2. naši školu navštívil mìla 4. tøída, nejmenší úèast tradiènì
takové jako v dobách pana Lady, naše výborný bubeník Miloš Dvoøáèek, nejstarší tøídy. Mezi dívkami z první
dìti se z ní radovaly stejnì tak, který se hrou na bicí a perkusivní tøídy soutìžila i dìvèata, která stála
jako se veselily dìti kdysi. K tradicím nástroje zabývá více než dvacet let, se na bìžkách vùbec poprvé, ale pøesto
již patøí týdenní lyžaøský výcvik svými programy pro školáky. Dokázal závod za podpory starších dìtí zvládla
v Dolním Dvoøe, který ani letos roztanèit malé i velké (tedy nìkteré výbornì. Bojovného ducha prokázaly
nemohl být opominut. Dìti se pod velké, protože jim stud nedovolil). i ostatní dìti a nikdo závod nevzdal.
vedením instruktorù nauèily základùm Hrajeme si na Afriku, tady u nás Škoda, že sportovní nadšení vìkem dìtí
sjezdového lyžování. Pro nìkteré v našem triku je název programu pro tak rychle klesá!!!!
z nich to byla úplnì první zkušenost, žáèky prvního stupnì a pro žáky
Olga Èermáková
a i když stály na lyžích nebo byly druhého stupnì byl pøipraven projekt
na zemi, jejich nadšení pro tento sport Drum-in, ve kterém se posluchaèi
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bylo poøád s nimi. Celou pìtidenní dovìdìli o pùvodu nìkterých hudebsnahu, jak nejlépe vše ustát na lyžích, ních žánrù. Myslím, že se dìtem
Nacházeli jsme se na Hanapetrovì
nespadnout a ti zkušenìjší ještì programy velmi líbily, protože je pan pasece. Když jsme pøijeli, vybalili jsme
vytvoøit oblouèek a projet do branky, Dvoøáèek dokázal pøímo oslovit a vtáhl si lyžaøské vybavení i obleèení. Já a mé
mohli vidìt i rodièe na páteèních je do programu, který byl velmi živý.
kamarádky jsme dostaly pokoj è. 5.
závodech. Sladká odmìna však èekala
Druhý den nás paní uèitelky
Nina Javorová spoleènì s panem uèitelem rozdìlili
úplnì na všechny dìti. Vždy si to
svými pokroky zasloužily. Sportovní
do tøí skupin. Rychlá rota a vrcholová
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Y skupina byla na sjezdových lyžích
duch nás jen tak lehce neopustil. Když
nám poèasí pøálo, trénovali jsme jízdu
dopoledne a bìžci dlouhých tratí byli
Sešli jsme se v tìlocviènì. Africké na sjezdových lyžích odpoledne. Byly
na lopatách a cvièili se tak na další
závody. Tentokráte nešlo o nejrychlejší nástroje a jeden byl kalimba. Tancovali jsme tøi, které už nelyžovaly dlouho,
èas, ale o to, kdo nejdál dojede. jsme a dìlali jsme vláèek. Potom jsme mezi nimi i já. Lyží jsem se dost
Ze snìhové nadílky jsme se radovali si mìli pøedstavovat, že jsme hvìzdy. obávala, protože jsem na nich nejezdila
rùznými zpùsoby - vyšlapávali jsme Nejvíce se mi líbilo, jak jsme tancovali. už sedm let, ale hned v pondìlí jsem
Jan Lelek, 3. tøída jezdila i na vleku. Zkusili jsme si závod
ve snìhu obrázky, stavìli si snìhuláky,
lezli na snìhové hromady. Dosyta jsme
Sešli jsme se v tìlocviènì. Byli tam ve slalomu, uèili jsme se rùzné
si užili zimních radovánek. Ve školce si africké nástroje a na závìr nám pan oblouèky. Našla jsem si k nim lásku...
však jen nehrajeme, hravou formou se bubeník zahrál na kalimbu. Zpívalo se
Moc se mi tam líbilo, ráda na to
i uèíme a pøipravujeme na školu. tam a tancovalo.
vzpomínám.
Na zápise do ZŠ mohli tento rok
Erik, 3. tøída
Michaela Hylmarová, 7. tøída
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Lyžák se mi moc líbil. Vaøili tam
výborná jídla. Bylo super, že vlek je
pøímo u chaty, a tak jsme nemuseli
nikam chodit. Veèerní zábava byla
vždy legraèní. Mrzí mì, že tam s námi
nebyla Terka. Je dobøe, že tam nedošlo
k žádným hádkám a lyžák jsme si
opravdu užili. Jen veèerka mohla být
o nìco déle, protože v deset hodin
stejnì nikdo neusnul.
Kdybych za lyžaøský výcvik
mohla dát známku, tak by to byla 1.
Doufám, že to vyjde a pøíští rok
pojedeme znovu.
Lucie Suchomelová
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V pondìlí 26. 1. se tøi odvážlivci
z kroužku Psaní všemi deseti vydali
na Obchodní akademii do Trutnova,
kde si svoje novì nabyté dovednosti
mohli vyzkoušet ve stejnojmenné
soutìži. Vojtìch Èermák, Anna Marie
Wagnerová a Aneta Tomášková se uèí
psát všemi deseti teprve od záøí, to jim
však nebránilo „utkat se“ s žáky nejen
staršími, ale pøedevším zkušenìjšími.
Dìkujeme za reprezentaci školy
a pøejeme, a jim píle a nadšení vytrvá
i do dalších let.
Eva Køivohlávková
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Nìkolik posledních hodin
prvouky byli prvòáèci soustøedìni
na preventivní program „Veselé
zoubky“, do kterého se zapojila ZŠ
Lánov.
Smyslem programu bylo seznámit
žáky s významem zdravého chrupu
pro život èlovìka. Cílem pak bylo
uvìdomit si potøebnost úèinné
preventivní péèe o vlastní zuby, vznik
a dùsledky neléèeného kazu na další
vývoj chrupu.
Souèástí didaktického a školícího
materiálu byl i cca dvacetiminutový
film „Jak se dostat Hurvínkovi
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na zoubek“ a taštièka se vzorky
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pøípravkù a pomùcek k péèi o dutinu
Tento týden se naše škola
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ústní pro každého žáka.
zúèastnila úžasného projektu Zdravá
Preventivní program „Veselé
pìtka. Kreativním zpùsobem se vìtšina Co jsme se dozvìdìli?
našich tøíd zapojila do zmínìného Že … kronikáøka p. Lacinová uèila zoubky“ se dìtem líbil. Doufejme,
projektu. Žáci byli seznámeni se od roku 1953 na naší škole èeský jazyk že poznání, které dìti bìhem programu
získaly, se odrazí v jejich peèlivé
správnými zásadami zdravého stra- a ruský jazyk
a
zodpovìdné péèi o vlastní chrup.
…
její
manžel
Vladimír
Lacina
zde
uèil
vování, pitným režimem, zásadami
pøírodopis
a
tìlesnou
výchovu
hygieny, bezpeèností potravin
Lenka Husarová
a pøípravou zdravé svaèinky. Lektorka … kroniku po 2. svìtové válce vedl pan
poutavým zpùsobem pouèila dìti Jaroslav Pochop, tehdejší øeditel školy,
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o potravinové pyramidì, na jejímž který byl vìznìn v koncentraèním
vrcholu jsou samozøejmì nejménì táboøe Mauthausen
zastoupeny nezdravé potraviny – … se kroniky ukládají do archivu
sladkosti, limonády, slané pochutiny. v Trutnovì a již se píše od 2. svìtové
Leckdy byly dìti pøekvapeny tím, války ètvrtá kronika
z èeho se jejich oblíbené dobrùtky … døíve ilustrace do kroniky maloval
pan Klust
skládají.
Nina Javorová … pan faráø Tichý po 2. svìtové válce
pøeložil z nìmeckých kronik nìkteré
události a zapsal je do první kroniky
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… pøibývalo po 2. svìt. válce dìtí
a ve škole bylo málo tøíd, tak se muselo
V letošním školním
uèit na smìny
roce 2014/2015 opìt
Dana Jakubcová
pokraèuje spolupráce
s chlapeckou školou Co o besedì napsala Bára Janatová?
Ve støedu dne 11. 2. 2015 jsme
z Japonska. Koncem února pøišly
navštívili
Obecní úøad v Prostøedním
Dne 12. 3. navštívili žáci páté
dopisy, na které jsme tento týden
Lánovì
a
setkali
jsme
se
s
paní
Janou
a
deváté
tøídy nové digitální planeodepsali. Žáci 7. a 9. tøídy
Lacinovou,
kronikáøkou
obce
Lánov.
tárium
v
Hradci Králové. Téma
nekorespondují elektronicky, ale píší
V
50.
letech
zaèala
uèit
na
místní
„Vesmír“,
které
obì tøídy probírají
klasické dopisy. Dìti mají možnost si
Základní
škole
èeský
jazyk.
Vyprávìla
v
rámci
své
výuky,
tak mìli možnost
touto cestou ovìøit své nabyté
nám,
že
v
té
dobì
mìly
dìti
i
uèitelé
žáci
prožít
opravdu
na vlastní kùži.
schopnosti. Nedoplòují pouze cvièení
v uèebnici, ale musí napsat skuteèný mnohem horší podmínky pro výuku Proletìli se vesmírem až ke Slunci
dopis, který si nìkdo pøeète, tìlesné výchovy. Škola nemìla a všem planetám sluneèní soustavy.
a pøijde jim skuteèná odpovìï. Žáci tìlocviènu, a tak starší dìti cvièily Výlet se všem moc líbil.
mají také možnost získat nové na chodbách a mladší dìti si musely
Nina Javorová
poznatky o jiné kultuøe – napø. jak se vyklidit lavice, poskládat je do kouta
slaví pøíchod nového roku, jak probíhá tøídy, aby mìly místo na cvièení.
Dále nás paní kronikáøka inforP
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výuka v cizinì, co dìlají dìti
z Japonska o prázdninách…a mnoho movala o tom, co zapisuje do kroniky.
Již tradiènì jezdí 2. a 3. roèníky
dalších zajímavých informací. Tímto Je to napø. jméno a datum narození dìtí,
ZŠ
Lánov
na povinný plavecký kurz
a
tak
jsme
se
v
kronice
nìkteøí
našli.
zpùsobem škola žáky zapojuje
do
bazénu
v Jilemnici. Tìlesná
Dále
zapisuje
rùzné
události,
které
i do multikulturní výchovy.
souvisejí s dìním v obci. Bylo výchova se letos zpestøila i žákùm
Martina Gejdošová to zajímavé setkání.
první tøídy. Kromì pohybu venku
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a v tìlocviènì jim byl zajištìn v lednu
až bøeznu desetihodinový kurz bruslení
na zimním stadionu ve Vrchlabí.
Polovina žákù první tøídy stála
letos na bruslích poprvé. Proto byly dìti
rozdìleny do dvou skupin bruslaøi –
nebruslaøi. Nebruslaøi se zpoèátku
s oporou kovových konstrukcí, tzv.
hrazdièek, klouzali po ledì, to jim
vydrželo pøibližnì 5 hodinových lekcí,
poté již všichni brousili led bez opor.
Tento pokrok pøièítám nejen
šikovnosti dìtí a jich snaze vyrovnat se
zdatnìjším kamarádùm, ale i zápalu
a profesionalitì trenérù, zamìstnancù
zimního stadionu, kteøí dìti vedli.
Prvòáèci se na každou hodinu
bruslení tìšili a zcela si ji užili. Snažili
se zvládat cviky techniky bruslení
a s nadšením hráli hry, které jim trenéøi
pøipravili. Myslím si, že kurz bruslení
byl pøínosným zpestøením školního
roku.
Lenka Husarová

za naši podporu a spolupráci
pøi zajištìní Èeského dne
proti rakovinì 2014, který
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probìhl 14. kvìtna 2014. Díky nadšení
a nezištné pomoci se i pøes znaènou
Dolní Kalná a Slemeno - Josef Bajer
Janské Láznì - kol. aut. z archivu Trutnov nepøízeò poèasí na sbírkovém úètu opìt
Lucemburkové - Fr. Šmahel, L. Bobková podaøilo shromáždit úctyhodnou sumu
- více než 14,6 mil. Kè!
Husitské století - kolektiv autorù
Z vybraných finanèních prostøedkù
Bílá místa èeské historie - Jiøí Bílek
v letošním roce LPR Praha podpoøila
Èaj s nápadníkem - Marjan Kamali
napø. Ústav chemie a biochemie
Skandály a aféry velkých panovníkù Mendelovy univerzity v Brnì,
Vladimír Liška
Onkologickou kliniku 1. LF a VFN
Vyšívání: 50 vyšívacích stehù v
Praze, Institut onkologie a rehaMiroslava Kubišová
bilitace
Na Pleši, Ústav biofyziky
Zrádkynì - Zarah Ghahramani
a
informatiky
a Ústav biochemie
Pokus o záchranu Èuòáka Sneeda a
experimentální
onkologie 1. LF UK
John Irving
v
Praze,
pacientské
organizace V údolí lišek - Charlotte Link
kolektivní
èleny
Ligy,
rekondièní
Utrpení jiných - Val McDermid
pobyty
pro
onkologické
pacienty,
Kašlu na lásku - Barbara Novak
P
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ÍLépe je být pošetilý - Fan Vavøincová
projekty nádorové prevence vèetnì
S
O
U
T
Ě Ž
Když bohové dìlají prùsery - Marie putovní výstavy Každý svého zdraví
strùjcem v sedmi mìstech ÈR,
Phillips
vydávání poradenských a inforCena mého života - Tina Okpara
Toxická spojení mužského rodu - Maira maèních publikací, nádorovou
telefonní linku, hospicovou péèi,
Papathanasopoulou
protikuøácké programy pro dìti
Slaná vùnì pøílivu - Joanne Harris
ze ZŠ atd. Podrobné informace
Putování s oslem - Miloslav Šimek
o rozdìlení finanèních prostøedkù
Ukradená objetí - Libuše Konopová
najdete jako obvykle po ukonèení
Lázeòská kúra - Ivanka Devátá
sbírky na www.lpr.cz.
Deník - Anne Franková
Èeský den proti rakovinì 2015
Žluté oèi krokodýlù - Kath. Pancolová
(19. roèník kvìtinové sbírky a 25 let od
Na webovém odkaze:
založení LPR) probìhne ve støedu
http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se 13. kvìtna 2015 a lánovské infoprostøednictvím on-line katalogu centrum bude opìt místem, kde si
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské budete moci zakoupit známou
knihovnì aktuálnì k dispozici.
kytièku.
Karolina Boková
Dle LPR pøipravila Karolina Boková.
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Liga proti rakovinì
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sbírky ještì jednou dìkují
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Ve støedu 18. 3. se v naší škole
konala soutìž ve zpìvu a v recitaci.
Školního kola se zúèastnili ti, kteøí
vzešli z kol tøídních. Každá tøída
prvního stupnì si zorganizovala svá
pøedstavení, ve kterých samy dìti
rozhodly, kdo postoupí dále. A byli to
opravdu ti nejlepší! Atmosféra školního
kola byla pøíjemná. Dìti byly asi trochu
nervózní, ale myslím, že každý si to užil
a také byl po zásluze odmìnìn. Žáèci
pøedvedli to nejlepší, co dokázali. Jsme
rádi, že dìti stále rády zpívají i recitují.
A o to tu v první øadì jde!
!

Nina Javorová

VÝSTAVA 200 DRUHU JIOIN
Z KRKONOŠ

12. a 13. záøí

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

Velký sál v Horním Lánovì
11

a milovník pøírody, je prùvodce

- zprostøedkovat služby navigaèního
centra
- nabízet tisk pro lidi s tìžkým
postižením zraku

gaèních materiálù, provází návštìvníky prùøezem celého novì pøipraveného projektu, financovaného z EU.
Živý Krakonoš a Hanèe v kostýmech
a jejich obrysy urèené pro fotografování jsou souèástí veletrhù
cestovního ruchu a dalších spoleèenských akcí, další souèástí projektu jsou
vìdomostní soutìže, napø. questing
nebo geocashing, ale i videospoty èi
rozhlasové spoty.
Nabízíme vám i vašim dìtem
novou zajímavou náplò volného
èasu. Krakonošova partièka a zážitky s ní se vám všem budou líbit.
Dáša Palátková

Pokud si myslíte, že právì Vám, nebo
nìkomu z Vašich blízkých bychom
mohli pomoci, poradit, neváhejte
a kontaktujte nás.

na cykloturistických a turistických
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Když se vydáte do Krkonoš
a Podkrkonoší potkáte „Pána hor“
V kvìtnu bude v nejvyšších
èeských horách a jeho podhùøí
zahájen projekt Krkonoš – svazku
mìst a obcí pro dìti s rodièi
„Pohádkové Krkonoše a Podkrkonoší“. Jeho souèástí je v území
ojedinìlá razítkovací hra nazvaná
„Po stopách Krakonoše“. Jak si ji
zahrajete?
V krkonošských informaèních
centrech získáte zdarma dvì skládací
mapky s pøedtištìnými okénky pro
razítka. Jsou v nich otištìny upoutávky
na pøedem stanovené turistické cíle,
které v rámci razítkovací hry musíme
navštívit. Pokud na místì splníte
zadaný úkol nebo správnì zodpovíte
položenou otázku, za odmìnu do mapy
otisknete razítko.
První èást razítkovací hry a tedy
první skládací mapka smìøuje do
Krkonoš. Druhá vás provede stopami
Krakonoše do Podkrkonoší.
Za urèitý poèet otištìných razítek
získají dìti v informaèních centrech
malý dárek.

Pan lesní, Krakonoš s jeho sojkou a Hanèe.

Nejenom „Stopy Krakonoše“,
ale celý projekt imaginárnì i fakticky
provází malované postavy Krakonoše, Hanèe, Pana lesního a sojky.
Krakonoš, moudrý muž, nabádá
k pokoøe, poznání a vzdìlávání. Sojka
ví o všem. Má rychlá køidélka a bystrý
rozum. Nahlásí novinky a zajímavé
dìní odkudkoliv z hor a podhùøí.
Hanèe, podobnì jako každá peèlivá
maminka, doprovodí pohádkovými
stezkami, doporuèí místa, kde se schází
horalé, kde se konají trhy, poutì,
kulturní poøady, pouèí o historii. Pan
lesní, nadšený cyklista, vytrvalý turista
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Dovolte mi, abych pøedstavila
Sjednocenou organizaci nevidomých
a slabozrakých a její Oblastní odboèku
ve Vrchlabí.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Èeské republiky
je spolkem, který sdružuje témìø
10 000 tìžce zrakovì postižených
obèanù, jejich rodinných pøíslušníkù
a pøíznivcù.
Oblastní odboèka, jak již z názvu
vyplývá, je regionální odboèkou
Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých, která sdružuje zrakovì
postižené obèany s cílem hájit jejich
zájmy. V ÈR oblastní odboèky SONS
pùsobí ve více než 73 mìstech naší
republiky, ve všech krajských mìstech,
témìø ve všech bývalých okresních
mìstech a v mnoha dalších mìstech
s rozšíøenou pùsobností.
I mìsto Vrchlabí má takovou
odboèku. V souèasné dobì máme 22
èlenù z Vrchlabí, Dolní Kalné,
Arnultovic.. Rádi bychom touto cestou
oslovili i lidi, kteøí o nás ještì nevìdí
a mìli by o naše služby zájem.
Cílem OO SONS Vrchlabí je:
- sdružovat lidi s tìžkým zrakovým
postižením
- vytváøet rùzné aktivity pro lidi se
zrakovým postižením
- zapojovat lidi se zrakovým
postižením do bìžného života
- poskytnout a zprostøedkovat
poradenské služby
- zprostøedkovat bezplatnou právní
poradnu
- zprostøedkovat výbìr vhodných
kompenzaèních pomùcek

KONTAKTY:
Bc. Karolína Dvoøáková - pøedsedkynì
Tel: 778 487 402
E-mail: karolina.dvor@seznam.cz
Oèní optika Zvoníèek
Krkonošská 29, Vrchlabí
Oèní optika Zvoníèek
E. Votoèka, Hostinné
- pouze støeda 9 - 12 a 12:30 - 17:30
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Rádio Kulíšek na internetu,
v celostátní soutìži, na veletrhu
a v muzeu.
Na internetu
5. kvìtna 2010 jsme zahájili pod
dohledem kamery Èeské televize
Krkonošské turistické vysílání.
Pozvánky na kulturní, sportovní
a spoleèenské akce v Krkonoších
a Podkrkonoší pøipravuje tým dìtských
redaktorù už 5 let.
Internetová televize RASTV.cz
zaøadila na mapu Èeska stanici Lánov,
kde kromì Krkonošského turistického
vysílání uvidíte i videoreportáže
z akcí Radia Kulíšek. V øíjnu otevøeli
naši poboèku v Kopidlnì, nyní
pøipravujeme zahájení provozu
poboèek v Lomnici nad Popelkou,
Èeské Lípì a Dvoøe Králové nad
Labem ( www.rastv.cz).
Zde je nejnovìjší statistika
sledovanosti radia Kulíšek (stanice
Lánov) zaslaná v bøeznu 2015 z
RASTV.cz: prosinec 2014 - 1373
originálních IP adres (divákù), leden
2015 - 1426 originálních IP adres
(divákù), únor 2015 - 1248 originálních
IP adres (divákù)
Na celostátní soutìži Mladý
sportovní moderátor 2015 v Èeské
Lípì (5. bøezen 2015)
Radio Kulíšek reprezentovala
Gabriela Jakoubková, 3 moderátoøi
z poboèky DDM Dvùr Králové nad
Labem a Gabriela Gyénová z poboèky
Kopidlno. Po loòském tøetím místì
Terezie Chrtkové se letos opìt zadaøilo.

Lukáš Rejl z poboèky Dvùr Králové
nad Labem stanul ve své kategorii
na stupni nejvyšším.
Na veletrhu Infotour 2015 v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové
(13. - 14. bøezen 2015)
Kulíškova herna pøipomnìla na
nejvìtším veletrhu cestovního ruchu
v Královéhradeckém a Pardubickém
kraji 95. výroèí stavebnice Merkur.
Dìti i dospìlí tvoøili modely ze známé
stavebnice, majitel firmy Ing. Jaromír
Køíž seznamoval s posledními
novinkami. Duch Merkura dýchal
ze dvou modelových kolejiš,
po kterých se prohánìly vagónky
tažené parní a dieselovou lokomotivou.
Stovky návštìvníkù se vystøídaly
u tvoøivé dílnièky Muzea výroby
døevìných hraèek Detoa a dozvìdìly se
aktuální informace o nostalgických
jízdách Železnièního muzea výtopny
Jaromìø. Výstavní síò královéhradeckého Aldisu žila Kulíškovou
hernou od rána do veèera!
V muzeu
Sál Mìstského muzea a galerie
v Hlinsku v Èechách bude od 4.
èervence do 30. srpna patøit Kulíškovì
hernì. Pro návštìvníky pøipravil
tvoøivou dílnu ze stavebnice Merkur,
kterou doplní modelové kolejištì
velikosti „0“.
Kulíškovu hernu hostilo loni a
pøedloni Mìstské muzeum a galerie
v Lomnici nad Popelkou.
Navštivte nás na www.radiokulisek.cz Jsme taky na facebooku.
Jana Tauchmanová

ale zase nás mrzí, že se na nìkteré
vìrné úèastníky nedostalo. Pøitom
v loòském roce jsme kvìtnový zájezd
ani nenaplnili. Je to pro nás téma,
kterým se budeme muset zabývat.
Mìli bychom fungovat na abonentky,
se závazným obsazením autobusu
a platbou pøedem? Chtìly bychom
uspokojit všechny, kdo mají zájem
o kulturu a rádi obèas vyrazí do Prahy,
ale bohužel, pronájem autobusu
na takový zájezd je hodnì velká
položka, a proto nelze zaøazovat Prahu
víckrát. Prozatím OB dopravu plnì
dotovala, ale i tady vidíme do budoucna
prostor pro zmìnu.
Na bøezen a duben jsme Vám
zaøídily dotované vstupenky do divadla
UFFO Trutnov na dva koncerty
festivalu Jazzinec, a i když vyjde
vstupenka na polovinu a program je
velmi exkluzivní, není to patrnì dost
lákavé, protože se nenajdou ani dvì
party, které by se sesedly do aut
a udìlaly si výlet do Trutnova. A tak
zase máme témata na zamyšlení.
Jaký poøad zvolit anebo nenabízet
vùbec nic? Máme dostateènou
propagaci? Mají vùbec lidé z Lánova
zájem o soukromé návštìvy divadelK
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ních pøedstavení nebo koncertù?
Když jsme pøed 2 lety v IC umístily
Rok 2014 jsme ukonèili dobrým
schránku
na pøipomínky, nápady,
obìdem a posezením pøi hudbì
námìty,
tak
jsme žádný nedostaly,
v hotelu TEDEC.
ale
pokud
nám
chcete nìco sdìlit, skrze
V letošním roce chceme
Karolínu
to
je nadále možné.
uskuteènit nìkolik výletù. Vìøíme,
Napište
nám,
co
byste chtìli vidìt,
že se nám vydaøí a bude nám pøát
slyšet
a
zažít
s
Osvìtovou
besedou.
i poèasí. Náš první výlet chystáme
Zájezd
pro
dìti
a
rodièe
pøiprana duben, další na kvìten.
vujeme
na
20.
èerven
a
ten
se
zatím
Posezení ke Dni matek chystáme
pokaždé
povedl.
I
tentokrát
plánujeme
na zaèátek kvìtna v hotelu TEDEC.
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OV souèasné dobì je nás v klubu 56 poznávání blízkého, èi vzdáleného
èlenù. Na naše schùzky, které máme okolí, ale je to pøeci „tajný výlet“, tak to
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každých 14 dní v pátek odpoledne musí být pøekvapení. Hlavnì vždycky
S nastupujícím rokem 2015 zaèal v zasedací místnosti OÚ Lánov, nás s sebou dobré obleèení a obutí.
výbor klubu dùchodcù pøipravovat chodí 23 - 28 èlenù, tak jak každý
akce pro své èleny. Výbor a desítkáøi mùže, nebo mu to zdraví dovolí. Za OB Lánovy
Nadìžda Bezstarosti
se scházejí v Lánovì v zasedací Vìøíme, že ti starší pøijdou mezi nás!
místnosti obecního úøadu. Informace
Za klub napsala Vìra Volmutová
o poøádaných výletech, divadlech
a další èinnosti sdìlují lidem
organizovaným v klubu. Ti mají
možnost se na jednotlivé akce pøihlásit.
15. 1. jsme se v Divadelním klubu
ve Vrchlabí setkali v "Køesle pro hosta"
s Naïou Konvalinkovou, která
vyprávìla své zážitky z postupného
prosazení se na divadelní scénì
a své historky prožité s Kvìtou
Fialovou. Ta pro onemocnìní nepøijela.
Další posezení bylo s Miroslavem
Donutilem v Úpici, kde sdìloval své
životní pøíbìhy a odpovídal na dotazy
divákù v poøadu "Cestou necestou".

Úpice je naším èastým cílem pøi
poøádání kulturních akcí. 26. 2. jsme
mìli možnost shlédnout travesty show
Koèky s programem "Hvìzdy padají
vzhùru", moc jsme se zasmáli.
Zaèátkem bøezna jsme opìt
navštívili Divadelní klub ve Vrchlabí.
Pøestavení "Sborovna" ze zákulisí
školního prostøedí bylo pojato velmi
úsmìvnì.
Pro èleny klubu je ještì do konce
bøezna pøipraven zájezd do Lysé n. L.
na výstavu "Zemìdìlec 2015“. Jedná
se o výstavu zelenì, kvìtin,
pìstitelství, mechanizace, potravin
a zpracování výpìstkù.
Pøed Velikonocemi se uskuteèní
zájezd do polského mìsta Kudowa
Zdrój, na vyhlášenou tržnici.
V dalších mìsících se pøipravují
pìkné a hodnotné akce, napø. návštìva
planetária v Hradci Králové. Všichni
se mají na co tìšit.
Dìkujeme Obecnímu úøadu
za podporu pøi konání našich schùzek
a aktivit a hlavnì za finanèní
pøíspìvek.
Za Klub Dagmar Zaplatílková
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Dobrý den, vážení a milí úèastníci
kulturních akcí. Máme za sebou jarní
start, tedy karneval pro dìti. Byl moc
pìkný, dìti si zaøádily, zasoutìžily, byl
dostatek obèerstvení a všichni si to
užili.
Na kvìten plánovaný zájezd
do Prahy na muzikál Mamma Mia je
naplnìný a máme zájemce i pod èarou.
Prùbìh
pøedprodeje byl pøímo
dramatický. Tìší nás tak velký zájem,

Karneval pro dìti.
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Též jim se patøí podìkovat za snahu a udržována. To nejlepší nakonec: 20. 3.
byla zahájena rekonstrukce a oprava
Na závìr bych chtìl podìkovat naší hasièárny. Jedná se o celkové
z a m ì s t n a n c ù m Z Š L á n o v p ø i zateplení, výmìnu oken, dveøí atd. Moc
zajišování haly pro èinnost oddílu st. se tìšíme.
tenisu.
Co dalšího pøipravujeme na další
za oddíl st. tenisu Miroslav Hlava období? Èeká nás pravidelná údržba
dìtského høištì. Doufejme, že letos se
doèkáme nové atrakce. Dále tréninky a
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soutìže. Probìhne sbìr železa.
Závìrem mi dovolte popøát pevného
Zdravím všechny ètenáøe Zpravozdraví. A se vám daøí.
daje. Dovolte mi, abych vás informoval
Za SDH Prostøední Lánov
o èinnosti SDH Prostøední Lánov.
Pavel Janèula
Dne 10. 1. jsme na sále v Horním
Lánovì poøádali 57. hasièský ples.
Venku se ženili všichni èerti a elektøina
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nám problikávala. Nakonec všechno
dobøe dopadlo. Hrálo se a tancovalo
Dne 20. - 22. 3. se zúèastnilo 8 èlenù
do brzkých ranních hodin.
výjezdové jednotky Horní Lánov
18. 1. byl naší výjezdové jednotce lavinového školení, které probìhlo
vyhlášen poplach. Jednalo se o požár v Karpaczi na horské chatì Strzecha
zahradní kùlny v Prostøedním Lánovì. Akademicka. Akce byla velmi zdaøilá Jednotka se podílela na likvidaci požáru cvièení probìhlo v údolí Bia³y Jar
a následném dozoru nad požáøištìm.
a u kotle Maly Staw.
V rámci fyzické pøípravy šlo
družstvo z Horního Lánova pìšky
do Karpacze a zpìt. Na samotném
lavinovém školení se nachodili celkem
28 km.
Za SDH Horní Lánov Jaroslav Šedivý
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o dobré umístìní a sportovní výkony.
Poèasí nám nepøálo – vlek nemohl
být spuštìn. Již druhým rokem se
potýkáme se špatnými snìhovými
podmínkami, a proto vlek nebyl
tentokrát spuštìn vùbec. Touto cestou
dìkuji klukùm, kteøí se o vlek starají.
Trávili tam vìtšinu svého volného èasu,
aby bylo vše pøipraveno, a já vìøím,
že to nebylo zbyteèné a vše se pøíští
sezónu v dobré obrátí. Pøejeme tedy
do další sezóny hodnì snìhové nadílky!
Nyní ale už ke startu letní sezóny,
týkající se pøedevším soutìžních
družstev, a to z øad fotbalistù èi
volejbalistek, ale také k ostatním
oddílùm jako jsou tenisté èi nohejbalisté. Fotbalisté zaèínají své
soutìže prvním dubnovým víkendem.
Volejbalistky pak zahájí sezónu o mìsíc
pozdìji, tedy 2. 5. 2015 od 10:00
na domácí pùdì. Dalším sledovaným
oddílem (spíše z hlediska výkonného
výboru TJ) budou tenisté a jejich
dokonèování obnovení tenisového
høištì.
Zveme Vás na domácí mistrovská
utkání!!! Bližší informace hledejte
na vývìsní tabuli TJ Lánov. Sportovcùm pak pøeji hodnì úspìchù pøi
reprezentaci Tìlovýchovné jednoty
a celé obce Lánov.
Za VV Dominika Erbenová
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Tak blízko byl postup družstev "B"
stolních tenistù TJ Lánov do vyšší
soutìže. Z 12 úèastníkù regionálního
pøeboru vybojovali sice pìkné, ale
nepostupové 2. místo. Vítìz SK Janské
Láznì, posílen bývalými krajskými
hráèi, byl nad naše síly a nezbývá než
jim blahopøát k postupu a našim
podìkovat za veš kerou s nahu
dosáhnout co nejlepšího umístìní.
Podíl hráèù na celkovém výsledku,
pomìr vyhraných a prohraných
zápasù: Talášek Vlastimil 65:15,
Mikeška Michal 53:19, Pištora Josef
47:25, Blažek Jiøí 28:12, Kalenský
Josef 28:18.
Družstvo "A" sehraje ještì 29. 3.
2015, tj. po uzávìrce Zpravodaje
poslední utkání a v pøípadì vítìzství
skonèí na 5. místì, což bude maximem
možného.
Úspìšnost hráèù - pomìr
vítìzství/prohry: Goll Jan 40:16,
Matìáska Jaroslav 27:16, Erlebach
Miloš 14:32, Erlebach Josef 15:31.
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Po požáru zahradní kùlny 18. ledna.

24. 1. se konala Výroèní valná
hromada. Za pøítomnosti hostù,
zástupcù Obecního úøadu, Okresního
hasièského sdružení a hasièù z Dolního
Dvora jsme zhodnotili èinnost
za loòský rok.
V lednu také probìhl sbìr ošacení pro
Diakonii Broumov. V mìsíci bøeznu
jsme ve spolupráci s Osvìtovou
besedou pomohli se zajištìním
obèerstvení na dìtském karnevale
v Dolním Lánovì.
Druhým rokem spolupracujeme
s Mateøskou školkou v Prostøedním
Lánovì. Dìti nám vyrobily pøekrásnou
koláž s hasièskou tématikou. Opravdu
se jim moc povedla a je ozdobou naší
vývìsky, kterou máme naproti obchodu
p. Luksíka. Dìti taktéž namalovaly
obrázky a vybrané nejlepší byly
pøihlášeny do soutìže Požární ochrana
oèima dìtí. Tak a to letos vyjde.
Èlenové výjezdové jednotky
absolvovali školení v hasièárnì v Hartì.
Technika je pravidelnì kontrolována

Poèátkem roku jsme si na výroèní
valné hromadì zhodnotili uplynulý
rok. Byl pro nás velice nároèný.
Díky dotacím z EU z projektu
pøeshranièní spolupráce se koneènì
podaøila realizovat pøestavba hasièárny
a domeèku za hasièárnou, který
bude sloužit jako zázemí hasièù
na schùzovou èinnost a zejména pak pro
mladé hasièe jako klubovna. Nic ale
nemáme zadarmo, v loòském roce jsme
zaèali plnit tzv. mìkké aktivity, to je
úèast na pøipravených akcích u hasièù
v Karpaczi a Szklarské Porêbì,
a naopak potom pøipravovat akce
s úèastí polských hasièù u nás. Pro nás
je to o to nároènìjší, že s mladými hasièi
máme spoustu závodù, dá se øíci každý
víkend od dubna do poèátku èervence
a pak následovnì od záøí do konce øíjna.
Pokud si chceme udržet dobré
výsledky, potom je to i spousta tréninkù
nejen o víkendu pøi bìžných schùzkách,
ale navíc i v týdnu. Dále pak
pøipravujeme pravidelné akce – ples,
dìtský karneval, dìtský den jsme
nahradili Hornolánovskou poutí,
spolupráce pøi Posezení pro seniory,
Mikulášskou besídku.
Na hasièském høišti dospìláci

vybudovali zázemí pro poøádání akcí,
a je to stavební buòka, kterou naši
èlenové dokázali pøebudovat na velmi
pohledný srub a pøistavìli døevìnou
pergolu. Vše jsme vybudovali sami
hasièi. Zaèali jsme již i s úpravou høištì
– v rohu je vybudované ohništì, zbývá
nám postavit udírnu.
Jen v krátkosti pøipomenu akce,
které jsme uskuteènili od podzimu
do souèasné doby:
1. roèník Hornolánovských šedesátek se uskuteènil v øíjnu 2014
za úèasti polských mladých hasièù.
Tato akce byla pro nás nová a za úèasti
velkého množství pøihlášených
závodníkù (celkem startovalo 220
dìtí), ale výsledkem byla dobrá
umístìní a hlavnì spokojenost
závodníkù i vedoucích kolektivù, kteøí
se svými svìøenci na tuto akci pøijeli.
Nebyli to mladí hasièi pouze
z trutnovského okresu, ale z celé
republiky a také polští mladí hasièi.
Mikulášská besídka je již tradièní
akcí a o tom, že stále má pøíznivce mezi
dìtmi i dospìlými v obci, svìdèí
i návštìvnost na tìchto akcích. Opìt si
mladí hasièi pøipravili sérii pohádek,
taneèkù, písnièek. Na závìr nesmìl
chybìt pøíchod Mikuláše, andìla
a èerta a pøedávání balíèkù dìtem.
Mladí hasièi v listopadu strávili
víkend na chatì Zvonice v Koøenovì.
Tentokrát nám pøálo poèasí, a tak
jsme øadu her mohli uskuteènit
za sluneèného poèasí venku –
šipkovanou, tarzaní stezku apod. Toto
je pro mladé hasièe odmìna za jejich
aktivní pøístup k pøípravì na závody
a reprezentaci sboru.
Koncem prosince jsme pøipravili
zájezd pro své èleny jak pro dìti a tak
i pro dospìláky. Tentokrát to bylo
do Liberce - IQ centrum a Babylon.
Nesmìlo chybìt ani silvestrovské
odpoledne na hasièském høišti, kdy
jsme mohli opìt bobovat na snìhu,
opekli si buøty, sklouzli se na ledu,
pobavili se a vypravili zpìt domù slavit
konec roku 2014.
V letošním roce jsme uspoøádali
tradièní hasièský ples opìt s pøedtanèením mladých hasièù, tentokrát
ve stylu rockenrollu, tanga, džajvu
a polky. Pak už parket patøil našim
spoluobèanùm a o tom, že se jim ples
líbil, svìdèil i zaplnìný parket na konci
plesu.
Následoval Dìtský karneval za
velké úèasti dìtí v maskách. Musíme
ocenit velkou nápaditost rodièù pøi
pøípravì masek na karneval, zejména
pak podìkování patøí tìm rodièùm,

kteøí vytvoøili masky doma. V letošním
roce jsme pøidali pøi vyhodnocení i tuto
kategorii a pøi výbìru masek, které
vybírají sami návštìvníci hlasováním,
to opravdu nemìli lehké. Karneval
provázely hry, tombola a tanec.
Samozøejmì nesmìla chybìt i soutìž
pro dospìlé v podobì židlované.
Zatímco my se bavili pøi karnevalu,
8 zástupcù z výjezdové jednotky se
zúèastnilo lavinového školení v Polsku.
Na místo konání se vypravili v pátek
pìšky pøes vrcholky Krkonoš a stejný
zpùsob zvolili pøi návratu v nedìli.
V pátek probìhlo školení na chatì
a dostali informace k praktickým
ukázkám, které následovaly v sobotu.
Školení vedli zkušení polští èlenové
horské služby a k nim se pøidali i tøi
èeští èlenové horské služby. Na tomto
školení se naši zástupci seznámili
s postupem pøi vyprošování
zavalených osob lavinou, postup pøi
první pomoci po vyproštìní,
vyhledávání zavalených jak technikou,
tak pomocí lavinových psù. Školení
bylo velmi zajímavé a nikdo nelitoval,
že se zúèastnil.
Nyní nás èeká pøíprava námìtového
cvièení, které se bude konat 11. 4. 2015
v Horním Lánovì. V sobotu dopoledne
se uskuteèní cvièení, kdy cílem bude
školní budova „B“ v Prostøedním
Lánovì. Cvièení bude zamìøeno
na evakuaci dìtí z této budovy
a dálkovou dopravu vody. Odpoledne
by mìl následovat spoleèný program na
høišti v Horním Lánovì v podobì
požárního útoku dle pravidel požárního
sportu platných v ÈR. V nedìli by mìlo
dojít k slavnostnímu pøedání hasièárny
a domeèku zástupci OÚ. Toto pøedání
by mìl provázet program pøipravený
mladými hasièi.
Mladí hasièi se již zaèali pøipravovat
na soutìže. Dne 28. 3. 2014 se
dorostenky zúèastnily Jabloneckých
stovek, kdy si nejlépe vedla Petra
Hùlková a skonèila na 9. místì
a Marcela Hartigová, která obsadila
13. pøíèku. Jedná se o závod, kam
pøijíždìjí nejlepší z celé republiky, a tak
tato umístìní na poèátku sezóny jsou
velice pìkná a dìvèatùm patøí
podìkování. Následuje Uzlovka
v Radvanicích, kam se vypraví
8 zástupcù našich mladých hasièù
a doufáme, že i zde vybojují co nejlepší
umístìní.
V sobotu 11. 4. 2015, zatímco u nás
bude probíhat námìtové cvièení, naše
ženy – složené pøevážnì z dorostenek –
budou usilovat o co nejlepší umístìní
na soutìži JABLONECKÁ HALA jak

v disciplínì 100 m pøekážek, tak
ve štafetách.
A co nás ještì èeká v první polovinì
letošního roku? V sobotu 16. 5. 2015
poøádáme okrskovou soutìž v Horním
Lánovì. Spousta soutìží pro všechny
kategorie. Zvláš velkou pozornost
budeme vìnovat pøípravì na soutìž
dorostu a žen. Právì dorostenky a ženy
mají šanci na postup na vyšší soutìže
a v letošním roce je MÈR dorostu
v Praze a hlavnì MÈR žen v Trutnovì,
a tak budou bojovat ze všech sil.
Na závìr chci podìkovat všem
pøíznivcùm a spoluoobèanùm za podporu a naši mladí hasièi se naopak
budou snažit dosáhnout co nejlepších
výsledkù a dospìlí pøipraví další
zajímavé akce.
Ladislava Šedivá

H
I
S
T
O
R
I
C
K
É
O
K
É
N
K
O
T
E
R
E
Z
I
Á
N
S
K
É
K
A
T
A
S
T
R
Y
N
A
L
Á
N
O
V
S
K
U
Pøed èasem jsme pøedstavili naše
obce v údolí Malého Labe po odeznìní
tøicetileté války tak, jak nám to
dovolovala tzv. berní rula, neboli soupis
veškeré rustikální, poddanské pùdy.
Zdùraznili jsme pøi tom, že šlechta si
uhájila právo nezdanìní majetkù (pùdy)
v pøímém držení, tj. dominikálu.
Podobná situace se vytvoøila znovu
zhruba za sto let za vlády Marie Terezie.
Také tehdy se dostal stát do obtížné
hospodáøské situace po první a druhé
slezské válce (1741 - 42 a 1744 - 45)
a v pøedveèer války sedmileté
(1756 - 63). Byl proveden nový soupis
zemìdìlské pùdy. Nejprve roku 1748
tzv. 1. tereziánský rustikální katastr
a posléze i 2. katastr, ukonèený roku
1757. Na nátlak øady státních úøedníkù
v èele s Bedøichem Vilémem
Haugwitzem proti vùli šlechty byl
tentokrát proveden i soupis pozemkové
držby panstva dominikál, za úèelem
jeho zdanìní.
Vrchlabské dominium
Máme tedy nyní pøíležitost vhledu
na dominikál vrchlabského panství,
jehož dùležitou souèástí byly naše obce.
Majitelem v této dobì je František
Xaver Josef Adam Morzin. Sídlem
panství je starobylý zámek, kde
vrchnost s obtížemi bydlí. K nìmu patøí
mìsto Vrchlabí, mìstys Èerný Dùl
a osm vesnic: Hoøejší Vrchlabí,
Kunèice, Knìžice, Nová Ves (dnes
osada Èerného Dolu), Dolní Dvùr
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a Malý Lánov (pùvodnì patøící
k panství Hostinné). Další Lánovy jsou
jen dva: Dolní a Horní, k nìmuž patøí
ještì ne zcela samostatný Prostøední
Lánov.
Majetek svìtské a duchovní vrchnosti
Dominikální hospodáøství zajišují
dvory ve Vrchlabí, na Lišèím kopci
a v Podhùøí. V Dolním Lánovì
nalézáme Èeský a Lánovský dvùr.
Komise vymìøila vrchlabský
dominikál v následujícím rozsahu.
Údaje jsou ve stryších (1 str. = 2877,3
m2), pøípadnì u luk ve vozech sena.
Pole - 1292,1 str., lada - 428,2 str.,
pastviny - 26 str. Z luk se sklízí 743 a tøi
ètvrtì vozu. Znaèným bohatstvím
panství jsou ovšem lesní porosty.
Mìkkých lesù je 3629 str., smíšených
20 str. a porostlin 3871 str.
Nezapomeòme ale též na duchovní
vrchnost, která je také pozemkovým
vlastníkem. Vrchlabský dìkan vlastní
35,2 str. polností a z luk sklízí 10 vozù.
Podobnì dolnolánovský faráø má 30
str. polí, 18 str. lad, 12 str. pastvin
a louky mu dávají 13 a pùl vozu.
I lánovský uèitel je uveden s políèkem
o 9 str. a loukou, která dává pùl vozu
sena nebo otavy. Faráø od sv. Jakuba
v Dolním Lánovì mìl duchovní péèi
o 3059 duší, z toho pøipadalo
na Lánovsko a horské boudy 2373
osob, a o Èerný Dùl s 11 horskými
boudami s filiálním kostelem sv.
Michaela archandìla v poètu 686 duší.
Údaj je dùležitý pro pøedstavu
o zalidnìnosti našich obcí.
Domy a jejich hospodáøi v obcích
I další údaje v katastru v tomto
smìru jsou pro nás velmi dùležité.
Horní Lánov (spoleènì s Prostøedním)
patøí mezi nejvìtší vsi v panství.
V poètu domù se mùže rovnat jen
s Hoøejším Vrchlabím. V 167 staveních
tu žije a pracuje 136 hospodáøù. Dosti
za ním pokulhává i farní obec Dolní
Lánov s 98 domy a 69 hospodáøi.
V Dolním Dvoøe stojí 68 domù s 49
hospodáøi. Malý Lánov jako nejmenší
má jen 11 domù s 20 hospodáøi.
Vezmeme-li v úvahu odhad odborníkù, který poèítá v každém domì
prùmìrnì kolem 7 osob, po vynásobení
poètu domù celkem 7, dojdemek
pøibližnému poètu faráøových oveèek.
Ale pozor! Tereziánský katastr
opustil jednoduché èlenìní hospodáøù
na sedláky, chalupníky a zahradníky
v berní rule. Zavádí se v nìm nové
èlenìní (ménì pøehledné) podle
obhospodaøované výmìry do šesti
skupin. Je celkem logické, že kolonka
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sedlákù se 60 strychy a více v našem
podhùøí zeje prázdnotou. Ani skupina
se 30 - 60 strychy není nikde pøíliš
poèetná. Horní Lánov má jen 4 takové
sedláky, Dolní Lánov 9, Malý Lánov,
aè malý, má 3. Dolní Dvùr? Tady - 0.
Nejvíce jsou zaplnìny první tøi - ètyøi
kategorie, což ukazuje jednoduchá
tabulka.

Lánovští hospodáøi podle rozlohy ornice
Obec Celkem do 1 1.1 - 5 5 - 15 15 - 30 30 - 60
str. str. str. str. str.
HL 136 84
DL 69 26
DD 49 30
ML 20 12

4
18
3

18
8
1
-

30
22
2

4
9
3

Rozlièné živnosti a handle
Je celkem nabíledni, že rozloha
obdìlávané orné pùdy v prvních tøech
kategoriích nemohla staèit k obživì
hospodáøù a jejich rodin. Sloužila spíš
v kombinaci s øadou èinností, které
berní rula nazývá živnosti a handle
rozlièné. A o tìch máme v jednotlivých
obcích jistý pøehled.
Vykroèíme proti vodì a zaèneme
v Malém Lánovì. Pracuje tu 8 tkalcù se
2 pøadláky, 1 nádeník a 1 mlynáø.
V Dolním Lánovì to je 20 tkalcù,
34 nádeníci, 1 švec, 1 pekaø, 1 truhláø,
1 øezník, 2 kováøi, 1 kameník,
1 punèocháø, 1 mlynáø s tovaryšem
a 1 žebrák. V Horním Lánovì to je 15
tkalcù, 41 nádeník, 2 pekaøi, 2 tesaøi,
4 krejèí, 2 kováøi, 1 zedník, 1 truhláø,
1 obchodník s vaøivy, 1 panský
myslivec, 1 mlynáø, 1 žebrák. Houfnì
se tu pøede. Také už pøes sto let tu
pracuje papírna. Dolní Dvùr v horách
má 6 tkalcù, z nichž 1 obchoduje
s pøízí, 1 krejèího, 1 bednáøe, 1 tavièe
železa, 3 hamerníky, 51 nádeníkù,
1 panského lesníka, 2 mlynáøe, pilu a
1 žebráka. Také zde se mnozí živí
pøedením.
Shrnutím uvedených údajù si
mùžeme uèinit pomìrnì pøesnou
pøedstavu o obcích v údolí Malého
Labe, které jsou dùležitou souèástí
vrchlabského panství Morzinù. Pracují
tu dva panské dvory. Zemìdìlství se
uplatòuje více v dolní èásti údolí,
nahoøe jde spíše jen jako o doplnìk.
Všude dominuje tkalcovina s pøadláctvím a z øemesel ta, která zajišují
potøeby populace. V Dolním Dvoøe se
zpracovává železo a bohatství døeva
odchází z místní pily, která využívá
vodní sílu potoka. V Horním Lánovì
pracuje stále papírna.

Duchovní péèi o 2373 oveèek
zajišuje katolická fara v Dolním
Lánovì. Tamtéž je pro všechny obce
jedna jediná škola! V oèekávání jsou
zmìny, které chystá osvícenský
absolutismus panovnice Marie Terezie
a jejího syna císaøe Josefa II.
František Jirásko
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Podnik tento na Malém Labi,
severnì od Ober-Langenau, založen
byl v r. 1878 a patøí firmì M. Erlebach
a má pomocné dílny v Louisenthalu
a Rudolfsthalu. Ètyry vodní turbiny
dávají 85 ks. a parní stroj 35 ks. Má 4
brusy, 16 lisù, 2 holendry a 4 stroje na
lepenku.
Papírna v Ober-Langenau I.
(Horní Lánov, dnes tu stojí Penzion
Baron)
Papírna tato byla zøízena r. 1822
a patøila dìdicùm Aloise Kieslinga,
Gustavu a Vilémovi, kteøí r. 1835
založili papírnu v Arnau (Hostinné).
Podle souèasné zprávy byl to podnik
na svou dobu veliký, nebo pracovalo
se u 6 kádí a zamìstnával 50 dìlníkù,
a pøipoète-li se pomocný personál
a hadráøi, živil 268 lidí. Podle zprávy
z r. 1845 vyrobilo se tu roènì 12000
rysù papíru a to kanceláøského,
konceptního a hrubého. Tím více
pøekvapí, že nemìl dlouhého trvání,
což snad byl dùsledek založení papírny
v Arnau. Potom koupil ji Vojtìch
Ehinger a promìnil ji v bìlidlo
a apreturu, kterýžto podnik byl pozdìji
znaènì rozšíøen; v letech devadesátých
19. století byl v majetku Otty Ehingra.

Ani jedna z pohlednic bohužel není datovaná.

Papírna v Ober-Langenau II.
(Horní Lánov, zbyl jen dùm èp. 141, naproti parku)
Náhradou za zaniklou papírnu bratøí Kieslingù založena tato
papírna na místì panské pily, která zde existovala po 130 let a byla
16. øíjna 1770 prodána panstvím za Františka X. hr. Morzina
rychtáøi Antonínu Lahrovi. Dne 6. èervence 1859 pachtoval Pavel
Grossmann od Josefa Erbena, poruèníka nezletilého Delfína
Erbena, pilu tu i s pozemky, a obytným domem èp. 141 na 10 let
s právem, aby tam mohl zøíditi papírnu.
Se stavbou se poèalo 1. srpna 1859 a 19. dubna 1860 byl zde
vyroben první papír ku psaní. Byl zde malý papírní stroj a na nìm
vyrábìn papír z odpadkù okolních pøádelen i z hadrù. V r. 1867 dne
13. února koupil Pavel Grossmann od Josefa Bradlera malý mlýn è.
144 v Louisenthalu a postavil zde raffineur. Z okolních pil kupoval
hoblovaèky, které byly mlety a pøidávány k odpadkùm pøádelen
a k hadrùm a vyrábìn tu t. zv. "Blondpack", jenž prodáván vìtšinou
do Liebenau (Hodkovice nad Mohelkou, okr. Liberec) a do Prahy,
kam dovážen povozy. S tímto papírníkem Pavlem Grossmanem
"dobøe se bavil" v hotelu "u Labutì" (dnes Appelt) v Hohenelbe dne
25. srpna 1863 náš nejen vynikající historik, ale i turista, V. V.
Tomek.
Trhovou smlouvou z 12. èervna 1869, tedy po uplynutí 10 let
pachtu, stala se papírna èp. 141 majetkem Pavlíny Grossmanové.
(V Almanachu Hospodáøského sdružení prùmyslu papíru v Praze,
1918 - 1928, se ale praví, že dne 17. èervence 1869 koupil Josef
Staudt od Delfína Erbena celý objekt, zvìtšil papírní stroj a rozšíøil
také cylindrové zaøízení.)
V r. 1880 koupil Grossman od dìdice po Josefu Staudtovi mlýn
èp. 3 v Niederhofu, jenž byl v držení rodiny té 200 let, a postavil tam
brusírnu o 8 strojích brusných a 6 strojích na lepenku.
(V Almanachu se tvrdí, že brusy zde byly tøi.)
Též v mlýnì v Louisenthalu, èp. 144 zøídil místo raffineuru brus
a pod ním ještì vedlejší dílo èp. 144/a s jedním brusem.
(V Almanachu stojí, že zároveò s tìmito zmìnami
v èervenci 1881 zapoèal s výrobou døevoviny na 3 brusech). Též
v Langenau provedeny zmìny; postaven tam Zeitzùv vaøiè døíví
s mìdìným pláštìm a celý podnik zaøízen na výrobu hnìdého
døevitého papíru (patentní balicí papír).
V r. 1896 na základì odevzdací smlouvy v notáøském spisu bylo
29. prosince 1896 vloženo vlastnické právo pro Pavla Grossmana
a Alexandra Grossmana, každému polovicí. Když Pavel Grossman
r. 1901 zemøel, stal se majitelem celého podniku odevzdací listinou
z 15. dubna 1903 è. A, 321/17 Alexandr Grossmann. Ten podnik
zlepšil, postaviv dvoudílnou vodní turbinu a parní stroj a papírní
stroj postavením nového válce zaøídil na výrobu jednostrannì
hladkých papírù. Podnikavý Alexandr Grossman utrpìl však veliké
ztráty povodnìmi v letech 1897 a 1900 a suchem v letech 1904
a 1911 a byl nucen též pro svou churavost podnik prodati.
Trhovou smlouvou z 21. dubna 1913 se stal majitelem papírny
Ing. Ludvík Haberl, koupiv továrnu s 3 brusírnami, pozemky,
i ostatními stavbami. Nový majitel rozšíøil výrobu postupnì o nové
druhy výrobkù (šedý balicí papír, barevné papíry, dutinkové,
adjustaèní, kožitou lepenku atd.). V r. 1916 bylo zapoèato se
stavbou továrny na spøádací papír; podnik tento však nemohl být
uskuteènìn pro potíže s opatøením strojù a byla místo toho zøízena
továrna na šedou lepenku. Závod tento v nové dobì má tedy papírnu
v Ober-Langenau, brusírny a lepenkárny v Niederhofu a 2 brusírny
v Louisenthalu s jedním papírním strojem, 3 stroji na lepenku,
3 odvodòovacími stroji na døevovinu, 9 brusy.
Továrna vyrábí jednostrannì hladký balicí papír, kožitou lepenku
a hnìdou. Má vodních 400 ks. a parních 100 ks., 2 papírní stroje
(po 1260 mm šíøe) a 2 stroje na lepenku. (Po druhé svìtové válce již
nebyla výroba papíru v Haberlovì papírnì obnovena.)

Pan Ivan Zdìnek doma pøed Zlatým Mlýnem.

Stav v roce 1928.

Stav v roce 1928.

Z knihy Podkrkonošské papírny od Františka
Zumana z r. 1940, jejíž texty a obrázky mi laskavì
zpøístupnil pan Petr Novotný, pøipravila Karolina
Boková. Fotografie ochotnì poskytli Ladislav
Kadavý a David Janeèek.
Pokud nìkdo z vás víte nebo máte cokoli (texty,
fotografie, informace) vztahující se k papírnám
v Lánovech nebo i jinde, prosím, neváhejte
a podìlte se o to buï v infocentru v Lánovì, nebo
pøímo s panem Novotným - 606 616 556,
novotny@kerex.cz, za kterého se tímto moc
pøimlouvám. Materiály si mùžeme jen ofotit
a vrátit.
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Konì jsou ze mlýna Kafkových v Lánovì èp. 48, u koní Miloslav Hartig z Pekla èp. 57.
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KVÌTEN 2015

kvìten Lánov Májová zábava - Hudba, tanec u høištì
15. 5. Dolní Lánov Setkání seniorù (KD od 18.00 hod.)
16. 5. Horní Lánov Okrsková soutìž - Soutìž v požárním sportu
16. 5. Zájezd do Prahy s OB Lánovy - divadlo èi muzikál + nìco
23. 5. Horní Lánov, sál 19:30 Lánovský Kostival XVI. - Kapely Driák (køest
nového CD), Falešný obvinìní a VHS + 1 - 2 další, vstup 100 Kè
30. 5. Dolní Dvùr Dìtský den

ÈERVEN 2015
èerven Lánov Poslední výkop - Hudba, tanec u høištì
èerven letištì Vrchlabí (na lánovském katastru¢ ) Navijákový den
6. 6.
Dolní Lánov, høištì Oslavy Dne dìtí + Turnaj øemeslníkù v nohejbale +
zábava -Soutìže a hry pro dìti, nohejbalové utkání a zábava pro dospìlé
12.-14. 6. Dolní Dvùr 19. setkání bývalých obyvatel Dolního Dvora
so 13.6. se pro širokou veøejnost koná od 14:00 mše a od 16:00 koncert pìveckého
sboru Záboj ze Dvora Králové n./L.
20. 6. Tajný výlet pro rodièe s dìtmi s OB Lánovy
27. 6. Lánov Výstup Lánovských na Snìžku pøes tøi vrcholy - 11. roèník tur.
pochodu na 20 km (IC Lánov - Tetøeví boudy a zpìt) èi 42 km (IC Lánov Snìžka a zpìt), odmìna pro úèastníky a zvláš pro pokoøitele Snìžky
27. 6. Lánov, Dolní Dvùr Kolo pro život - Veøejný závod horských kol,
5. roèník v Krkonoších

ÈERVENEC 2015
èervenec Lánov Pouovì-sportovní den pro dìti - zábavné disciplíny pro dìti
èervenec Lánov Pouová zábava na høišti - Hudba, tanec u høištì
25. 7. Dolní Lánov, høištì Pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané +
pouová zábava

SRPEN 2015
srpen Lánov Zábava na høišti - Tanec, hudba u høištì
srpen Lánov Turnaje smíšených družstev - 4. roèník volejbalového utkání, min.
2 ženy v týmu, max. 2 registrovaní muži v týmu, obèerstvení zajištìno
srpen Dolní Lánov, høištì Tenisový turnaj - Tenisové utkání
srpen Dolní Dvùr Rozlouèení s prázdninami - Program pro všechny vìkové
kategorie.
1. 8.
H. Lánov, Krkonošské klání - 12. roèník parkur. a westernových závodù
Poøádáte-li nìjakou akci pro veøejnost, pošlete mi plakátek, pomohu s propa
gací. Naopak já vám mohu mailem zasílat všechny akce z regionu, které se
ke mnì dostanou, jakož i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky elektøiny atd.).
Staèí øíct.
Karolína Boková
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INFOCENTRUM A OBEC LÁNOV VÁS ZVOU NA:

k
í
č n
o
r
.
e
c
k
a
é
k
c
i
t
s
i
r
u
t

V YSTUP

L
Á
N
O
V
S
K
Ý
C
H
N
A
S
N
E
Ž K
U
foto
Ř E
S
T
Ř I
V
R
C
H
O
L
Y
P
P
r
e
z
e
n
t
a
c
e
a
s
t
a
r
t
:

2
7
.
6
.
2
0
1
5

s
o
b
o
t
a

Venkovské infocentrum mikroregionu v Prostøedním Lánovì
na køižovatce v dobì od 6,30 do 9,00 hodin.

Informace, plánek cesty... pøi prezentaci v infocentru.
Odmìna pro úèastníky a zvláš pro pokoøitele Snìžky.

Trasa è. 1: Lánov - Snìžka a zpìt - 42km
Trasa è. 2: Lánov - Tetøeví boudy a zpìt - 20km
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YZdravotní støedisko Lánov
MUDr. Zdenìk KUŽEL

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

- praktický zubní lékaø -

Starosta

Ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Èt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

Asistentka
Tel., fax
Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

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

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezónì:

èervenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Po:

zavøeno

zavøeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

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

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

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

v sezónì:

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Èt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

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

So:

zavøeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavøeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavøeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:

Jiøí Svatý

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobèané,
jsme opìt na prahu jarní a letní sezóny a tedy období, kdy se
snažíme splnit co nejvíce bodù našeho volebního programu,
které jsme si schválili na tento rok. Bude se jednat o opravy
místních komunikací, v souèasné dobì se projektuje stavba
haly pro obecní techniku, v tomto období se bude pracovat
na rozšíøení a zlepšení stavu sportoviš za školou.
Nezapomíná se ani na objekt budovy Základní školy, kde
budou pokraèovat stavební úpravy v prostorách Mateøské
školy. Byly zapoèaty jarní práce na úklidu obce po zimì,
opìt bude vìnována pozornost údržbì zelenì v obci. Zde
vìøím, že i obèané budou tak jako v létech minulých
vìnovat pozornost úklidu a údržbì zelenì u svých
rodinných domù.
Jedním z hlavních bodù na posledním jednání
Zastupitelstva obce bylo pøijetí Obecnì závazné vyhlášky
è. 1/2015 „Stanovení systému shromažïování sbìru,
pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dolní Lánov". Tato vyhláška vychází ze zákona è. 185/2001
Sb. o odpadech a zákona è. 128/2000 Sb. o obcích. Místem
soustøeïování bioodpadu (trávy, listí a døevních štìpkù)
bude pozemek za garážemi u restaurace Døevìnka. Bìhem
letošního dubna bude tato plocha pøipravena. Odtud bude
obec bioodpad odvážet do Mladých Bukù ke
kompostování, je to nejbližší místo, kam mùžeme tento
odpad pøedat k dalšímu zpracování. Abychom mohli naplnit
literu zákona, podala obec žádost o dotaci na MŽP pro
nákup podvalníku, 3 ks kontejnerù, štìpkovaèe a nádoby
na uložení trávy ke kompostování pro obèany.
Dalším úkolem obce bude zajistit zmìnu provozovatele
obecního obchodu potravin. Souèasný nájemce podal
20

499 522 216

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

žádost o ukonèení nájmu, a proto bylo vypsáno poptávkové
øízení na nového provozovatele a vybrána byla firma
HRUŠKA, spol. s r. o., která provozuje v rámci ÈR 470
prodejen. V jarním období dojde ke stavebním úpravám
prodejny (rozšíøení prodejní plochy, výmìnì dlažby, opravì
elektrorozvodu po prodejnì a dalším úpravám), tak aby
prodejna splòovala veškeré nároky na souèasnou dobu.
O pøesném termínu této zmìny bude veøejnost vèas
informována. Vzhledem k tomu, že urèitou dobu bude
z dùvodù stavebních úprav prodejna uzavøena, žádám
obèany naší obce o trpìlivost (pøedpokládaná doba uzavøení
prodejny je cca 3 týdny).
Obec podala žádost o dotaci k doplnìní herních prvkù
na dìtském høišti za školou. Dále byla podána žádost
o dotaci v programu Královéhradeckého kraje „Obnova
a údržba venkovské zástavby a obèanské vybavenosti“
na rozšíøení sportovní plochy ve sportovním areálu.
Doufám, že se nám podaøí nìkterou z dotací získat.
Na základì informací Policie ÈR - Obvodní oddìlení
Vrchlabí lze konstatovat, že je naše obec hodnocena jako
bezpeèná obec. Ze strany policie je vìnována zvýšená
pozornost bezpeènosti a plynulosti silnièního provozu.
V roce 2014 byly na území obce Dolní Lánov zjištìny ètyøi
trestné èiny, kdy 3 byly objasnìny a ètvrtý je øešen. Probìhla
výroèní schùze našich hasièù. V souèasné dobì mají hasièi
celkem 21 èlenù. V jednotce Sboru dobrovolných hasièù
pro zásah v pøípadì požáru nebo jiné krizové situace je
zaøazeno 9 èlenù. Pøes nìkteré problémy, které jsme museli
s jednotkou SDH øešit, musím podìkovat všem èlenùm
SDH, kteøí se úèastnili ostrého zásahu v RD èp. 71 dne 24. 3.
2015. Tak doufám, že jim jejich pøipravenost pro pøípadný
další zásah vydrží.
Nenechává mì v klidu stav silnice, která vede pøes naši
obec. Probìhlo jednání s Krajskou správou silnic ohlednì
opravy této silnice. Bohužel, zatím není poèítáno
s rekonstrukcí této silnice, jelikož se jedná o silnici 3. tøídy,

na což se nedostává finanèních prostøedkù. Ze strany obce
bude nadále vyvíjen tlak, aby došlo k celkové opravì této
komunikace.
V tomto období není zapomínáno na spoleèenský
a sportovní život v obci, o plánovaných akcích je možno se
seznámit na jiném místì Zpravodaje.
Závìrem mi dovolte popøát spoluobèanùm sluneèné
jarní poèasí a tìším se, že spoleènì budeme provádìt jarní
úklid po obci a že úklidem pøed svými objekty pomùžeme
nadále zlepšovat vzhled obce. Obec bude i nadále pomáhat
s odvozem trávy a rùzných výøezù od obèanù, kteøí o to
požádají.
JUDr. Miloslav Tomíèek - starosta

-

Informaci k plánovaným akcím v obci v r. 2015
Informaci o stavu bezpeènostní situace v obvodu Policie
ÈR Vrchlabí a v obci Dolní Lánov
Informaci ke stadiu jednání s Biskupstvím
královéhradeckým ohlednì objektu fary
Místostarosta:Bc. Jiøí Svatý v. r
Starosta: .JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.
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SK v Dolním Lánovì 3. 4. 2015
uspoøádal pro dìti a mládež
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šachový turnaj. Do turnaje se
pøihlásilo 21 hráèù,
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
na turnaj pøišlo 15 hráèù.
konané dne 25. 02. 2015.
Byli rozdìleni do dvou
kategorií dle vìku 6 - 11
1/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a 12 - 17 let chlapci
a zapisovatelem ustanovuje Evu Losenickou.
a dìvèata. Hrálo se systémem
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
RAPID
(šachová
hra
je
èasovì
omezena). První tøi hráèi
2/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
z každé kategorie obdrželi medaile se šachovým
a ovìøovatele zápisu ve složení Jiøí Svatý, Miroslav
emblémem, vìcný dárek a barevný diplom s vyznaèením
Hofman.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
poøadí. Zvláš bylo vyhodnoceno nejlepší umístìní dívky
3/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení
v celkovém poøadí. Všichni úèastníci obdrželi diplomy
è. 11/14 a 1/15.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
za úèast a vìcný dárek a dìvèata obdržela od poøadatelù
4/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje obecnì závaznou
plyšové zvíøátko.
vyhlášku obce Dolní Lánov è. 1/2015 „O stanovení systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dolní Lánov“.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej 1 podílu
pozemku p. è. 1135/3 o výmìøe 249 m2, k. ú. Dolní Dvùr,
za kupní cenu ve výši 3 113,- Kè. Zastupitelstvo obce
povìøuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor sloužících podnikání (obecní prodejna Potravin èp.
90) mezi obcí Dolní Lánov jako pronajímatelem
a fa Hruška, spol. s. r. o., Na Hrázi 3228/2, Ostrava Martinov jako nájemcem. Povìøuje starostu obce podpisem
Vítìzové a hráèi kategorie 6 až 11 let.
smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
Umístìní hráèù podle kategorií:
na akci „Svážíme bioodpad z obce Dolní Lánov“ a smlouvu
Kategorie 6 - 11 ( 9 hráèù)
na zpracování žádosti o dotaci a zpracování projektové
1/ Šimùnek Jakub 8 b.
dokumentace mezi obcí Dolní Lánov jako objednavatelem
2/ Raul Karel (nejmladší hráè 8 let) 6 1/2 b.
a Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., Mìlník, Za Stadionem
3/ Jindøišek Michal 5 1/2 b.
3842 jako zhotovitelem. Povìøuje starostu podpisem
4/ Nedomová Radka 5 b.(nejlepší umístìní dívky)
smlouvy a dodatku è. 1.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Kategorie 12 - 17 ( 6 hráèù)
7/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizaèní
1/ Šimùnek Radek 4 b.
zprávu za rok 2014.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/ Máslo Dominik 3 1/2 b.
3/ Hanè Vojtìch 3 b.
8/1-15 Zastupitelstvo obce schvaluje termíny jednání
zastupitelstva obce Dolní Lánov v roce 2015.
Závìrem chceme podìkovat rodièùm, kteøí dìti
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
na turnaj pøihlásili a pøišli dìtem fandit a podpoøit je ve høe.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
Pro všechny úèastníky bylo zajištìno obèerstvení (zajistil
- Informaci ke stavebním úpravám prodejny potravin
pan Losenický Luboš), techniku ozvuèení zajistil Svatý Jiøí.
- Informaci ke stavu jednotky Sboru dobrovolných
Turnaj rozhodovali Máslo Zdenìk st., Janda Vladimír
hasièù Dolní Lánov
a Máslo Zdenìk ml. - rozhodèí zapisovatel.
- Informaci k hospodaøení školy za rok 2014
SK v Dolním Lánovì dìkuje všem poøadatelùm a OÚ
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Pøedání diplomù - kategorie 12 až 17 let.

za toto setkání mladých šachistù, které obohatilo kulturní
a sportovní èinnost v obci.
Celkové poøadí všech hráèù a fotogalerii naleznete
na webu turnaje: http://sachylanov.sweb.cz
Za SK zapsal Máslo Zdenìk st.

rodinného domu. Vzhledem k tomu, že tato výroèní schùze
MS byla i volební, došlo ke zmìnám ve vedení této
organizace. Na svém jednání dolnolánovští myslivci
schválili Plán èinnosti na další období, podle kterého se
bude odvíjet jejich èinnost v letošním roce. Nelze jinak než
poznamenat, že za hodnocené období, tj. myslivecký rok,
bylo v našem sdružení uloveno celkem 91 ks èerné zvìøe.
Na snižování stavu této zvìøe mìli nejvìtší podíl Pavel
Janèula 15 ks, Radek Tomíèek a Jiøí Kaván ml. po 13 ks.
Nikdy v historii našeho mysliveckého sdružení nebylo tolik
této zvìøe uloveno.
V nastávajícím období budou myslivci uklízet
a dezinfikovat krmná zaøízení, provádìt jejich opravy
a opravy loveckých zaøízení. Likvidovat nepotøebná
a dožitá lovecká zaøízení. Jistì budou i nápomocni jarnímu
úklidu odpadu v katastru obce, jsou pøipraveni pomoci pøi
organizování spoleèenských a kulturních akcí.
Myslivci žádají veøejnost, aby pøi nálezu mláïat
zajíce polního nebo srnèí zvìøe se tìchto nedotýkala
a nechala je na místì. Matka si je najde a postará se o nì.
Závìrem mi dovolte opìt pøipomenout, že mìsíc kvìten
je mìsícem lesù a mìsíc èerven je zasvìcen myslivosti.
S pøáním myslivosti zdar za dolnolánovské myslivce
Miloslav Tomíèek
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Pøíchodem jara se pøíroda probouzí ze zimního spánku,
v krajinì se otvírá nový svìt a život. Zaèínají kvést první
kytièky, bylinky, pøilétají skøivani, špaèci a další ptactvo.
Po ránu mùžeme slyšet ptaèí koncert, na vodních tocích
a rybnících zaèínají hnízdit kachny bøezòaèky. Dále
v pøírodì mùžeme spatøit malé zajíèky, ale i selata divoèákù
(tady pozor na jejich matku - bachyni - velice peèlivì si
selata chrání). Sluneèný
svit a prodlužující se den
stimuluje v organizmu
zvìøe zmìny jako
intenzivní vývoj embryí
v tìle samic èi tvorba
paroží u spárkaté zvìøe
(srnec, jelen). Jarní
období je nejkrásnìjším
obdobím v roce, protože
se dìjí nejvìtší zázraky
právì v pøírodì. Proto
zajistìme zvìøi a ptactvu
co nejvìtší klid, který
nutnì potøebují pro hnízdìní a kladení mláïat, a to hlavnì
v kvìtnu a poèátkem èervna. Bohužel, èasto se setkáváme
s opakem, kdy v pøírodì vidíme volnì pobíhající psy,
projíždìjící motorky a ètyøkolky mimo cesty, což moc klidu
zvìøi nedává.
Dolnolánovští myslivci poèátkem bøezna hodnotili svoji
èinnost za rok 2014. Lze konstatovat, že plány odstøelu byly
splnìny, krmná základna pro zvìø byla zajištìna, byla
vìnována pozornost údržbì majetku, který myslivecké
sdružení vlastní. Myslivci byli nápomocni pøi akcích
v rámci obce. Na dobré úrovni je spolupráce s Honebním
spoleèenstvím pod vedením starosty HS Libora Vodìrka.
Honební spoleèenství jako sdružení majitelù honebních
pozemkù finanènì podpoøilo polodivoký chov bažantù,
kterým se zabývá myslivec Radimír Tomíèek u svého
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DUBEN - ÈERVENEC 2015
15. 05. 2015 - Setkání seniorù (KD od 18:00 hod.)
06. 06. 2015 - Turnaj øemeslníkù v nohejbale
(SK Dolní Lánov)
- Oslavy Dne dìtí (ZŠ + SK + myslivci)
25. 07. 2015 - Pohár starosty v malé kopané + pouová
zábava (obec + SK)
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Ve Vrchlabí 3 Podhùøí (døívìjší název
Harta) v ulici
U Zámku èp. 8 stojí
mezi ètyømi jasany již
od roku 1858 kamenný
køížek. Jeho pùvod
zjistil místní kronikáø
pan Vladimír Kulhánek,
který vlastní originál
hartecké kroniky. Køíž
byl podle dochované
zprávy postaven jako podìkování Bohu od rodiny
Beránkových za záchranu syna a je zachován souèasnými
majiteli dodnes. Sto padesát šest let se však na køížku rùznì
podepsalo natolik, že se majitelé rozhodli provést radikální
opravu.
Rozsáhlé opravy se nezištnì a rád ujal pan Milan Blažej,
zedník z Dolního Lánova. V prùbìhu ètrnácti dnù provedl
mistrnì a preciznì veškeré zednické i natìraèské práce.
Chceme mu touto cestou veøejnì za všechno podìkovat.
Køížek byl také doplnìn o obrázek Madony s dítìtem, který
tam dosud chybìl. Za poskytnutí dìkujeme paní Kvìtì
Strauchové z téže obce. Ozdobou køížku jsou i mohutné 156
let staré jasany. O jejich úpravu se zasloužil zamìstnanec

MÚ ve Vrchlabí pan Vich z
odboru životního prostøedí.
Odborné proøezání provedli
pan Miroslav Novotný a
pan Petr Peuker.
Všem dìkujeme!
V souèasné dobì je již
køížek v plné kráse a je
ozdobou této klidné èásti
obce. V létì je vždy
obklopen rùznobarevnými
orlíèky a stolistými rùžemi.
V dnešní uspìchané dobì si urèitì zaslouží i Vaše, tøeba
i náhodné, zastavení.
Mgr. Miroslava Slovenská
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Dne 29. 1. 2015 probìhl v naší škole zápis do I. tøídy pod
názvem Piráti. Nastávající prvòáèky vítali paní uèitelky
a starší spolužáci, kteøí byli pøevleèeni do pirátských
kostýmù a provázeli je po stanovištích, kde plnili
jednoduché úkoly, napøíklad z grafomotoriky, kde se
zjišovalo správné držení tužky a uvolnìnost ruky,
napodobování tvarù a písma; ovìøování matematických
pøedstav - tvary, poèty i èíslice; tìlesná stránka - hod na cíl,
rovnováha, pravolevá orientace i základní barvy;
zjišování úrovnì øeèového vývoje, kde dìti mohly
zarecitovat oblíbenou básnièku èi zazpívat písnièku.
Na závìr si každý pøedškolák odnesl malý dárek - pirátskou
èepici, truhlièku s pokladem a pamìtní list, který pro nìho
vyrobily dìti a vychovatelka ve školní družinì.
K zápisu pøišlo v doprovodu rodièù celkem 10
pøedškoláèkù - 5 dívek a 5 chlapcù, o odklad požádali
rodièe 2 dìtí, takže se po prázdninách mùžeme tìšit
na 8 nových prvòáèkù.
Anna Hofmanová
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Základní škola a mateøská škola, Dolní Lánov

vyhlašuje

SPORTOVNÍ AREÁL DOLNÍ LÁNOV 2015

Jménem mateøské školky bych chtìla podìkovat
pøedevším rodièùm za pøípravu masek a kostýmù dìtem
na Masopust. Také nesmím zapomenout na starostu obce
JUDr. Miloslava Tomíèka a Mirku Køížkovou za úžasné
pohostinství a dárky pro dìti. Budeme se na vás tìšit opìt
pøíští rok a doufám, že se sejdeme alespoò ve stejném poètu
jako letos.
Uèitelky mateøské školky v Dolním Lánovì

V mìsíci lednu po dobu jednoho týdne dìti z mateøské
školy a žáci ze Základní školy Dolní Lánov navštìvovali
pravidelný kurz lyžování a snowboardingu ve Vrchlabí.
Výuku vedli zkušení instruktoøi, kteøí se dìtem aktivnì
vìnovali. Kurz byl zakonèen závodem v dinosauøím
slalomu, na vítìze èekaly zajímavé ceny. Další sportovní
aktivitou dìtí byla úèast na kurzu bruslení. Kurz probíhal
na zimním stadionu ve Vrchlabí, kde si i dìti mohly zapùjèit
sportovní vybavení. Kurz se konal každé úterý po dobu
deseti týdnù. Na závìr se dìti zúèastnily závodù, ve kterých
ukázaly, co se nového nauèily. Oba kurzy se dìtem moc
líbily a dìti se tìší na další sportovní aktivity.
Mgr. Veronika Kociánová
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pro školní rok 2015 - 2016
Termín: 2. a 3. èervna 2015 od 9:00 do 10:45
a odpoledne od 12:30 do 15:00 hod.
KRITERIA PRO PØIJETÍ DÍTÌTE DO MATEØSKÉ ŠKOLY:
1. Pøednostnì budou pøijímány dìti jeden rok
pøed zahájením povinné školní docházky.
2. Pøednostnì budou pøijímány dìti s trvalým
bydlištìm v Dolním Lánovì.
3. Dìti budou pøijímány podle vìku.
4. Budou pøijímáni pøednostnì sourozenci.
Doklady, které je tøeba pøedložit u zápisu:
Rodný list dítìte, oèkovací prùkaz dítìte
a obèanský prùkaz zákonného zástupce

Mgr. Jitka Ulvrová /øeditelka školy/

PØÍMÌSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR
1. termín: 29.6. – 3.7.2015 (pøihlášky do 31.5.)
2. termín: 6.7. – 10.7.2015 (pøihlášky do 14. 6.)
cena: 1.400 Kè
(v cenì je zahrnuto: 5x obìd, pitný režim, pamìtní ocenìní)
PROGRAM vždy od 800 – 1500 hodin
(po dohodì možnost pøedání dítìte døíve a vyzvednutí pozdìji)
Tábor je urèen pro dìti od pìti let a
bude zamìøen na rozvoj
základních pohybových a sportovních dovedností.

Tábor poøádají Mgr. Pavel Havlíèek a Iveta Tomíèková za pomoci
obce Dolní Lánov, ZŠ a MŠ Dolní Lánov
Více informací a pøihlášky na fitfunsivet@seznam.cz

tel. 603 774 994 (P. Havlíèek), 604 780 665 (I. Tomíèková).
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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

belovskym@transcentrumbus.cz

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,
jak jste již možná zaznamenali, na podzim roku 2014 byla
pøijata novela zákona o odpadech, která obcím novì
stanovila povinnost zajistit pro domácnosti místa pro
odkládání bioodpadù a také kovù. K novele zákona vydalo
Ministerstvo životního prostøedí ÈR provádìcí vyhlášku,
která vstoupila v platnost 1. ledna 2015. Novelou zákona
o odpadech è. 229/2014 Sb., §17, odstavec 3, dostaly obce
povinnost zajistit místa pro odkládání veškerého
komunálního odpadu produkovaného fyzickými
nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území.
Obec je povinna zajistit místa pro oddìlené soustøeïování
složek komunálního odpadu, minimálnì nebezpeèných
odpadù, papíru, plastù, skla, kovù a biologicky
rozložitelných odpadù. V pøípadì biologicky rozložitelných
odpadù vyhláška stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro
oddìlený sbìr bioodpadù, a to minimálnì v období
od 1. dubna do 31. øíjna každého roku. Zastupitelstvo obce
na tento stav reagovalo a vydalo Obecnì závaznou vyhlášku
o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolní
Dvùr èíslo 1/2015. Tato vyhláška vymezuje druhy odpadù
a zpùsob shromažïování. Urèuje sbìrná místa a frekvenci
odvozù odpadu. Seznámím vás s tím, jak je systém
nastaven. Protože obec nedisponuje sbìrným dvorem,
budeme pokraèovat v zažitém systému shromažïování
odpadù s rozšíøením o dvì sbìrná místa. Jistì nemusím
popisovat na podzim dokonèené pøístøešky na kontejnery
odpadù u domu èp. 103, u Hotelu Ettel a nový u domu èp. 70.
Jen upøesním, že budou vybaveny kontejnery 1100 litrù
na smíšené odpady, na plasty a papír. Samozøejmostí jsou
kontejnery na bílé a barevné sklo. Velkoobjemové modré
automobilové kontejnery budeme postupnì rušit. Co bude
novinkou, tak to jsou kontejnery na kuchyòské oleje
a pøepálené tuky. Tento odpad bude možné, do tìchto
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8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
kontejnerù, odkládat v PET lahvích. Další novinkou,
myslím velmi dùležitou, budou klasické kovové popelnice,
vyhrazené na popel z kamen a kotlù. U tohoto tématu se
pozastavím. Musím požádat všechny obèany a majitele
nemovitostí, kteøí dodnes odkládali popel z kamen
do velkoobjemových kontejnerù, a dodržují manipulaèní
øád vyvìšený na všech sbìrných místech a popel ukládají
právì do kovových popelnic. Budeme tímto pøedcházet
požárùm kontejnerù a škodám zpùsobeným ohnìm. Nejsem
schopen spoèítat, kolikrát jsme, ve spolupráci s HZS, hasili
modré velkoobjemové kontejnery, ale za poslední rok
to bylo 2x. Nemyslím si, že tyto požáry byly založeny
úmyslnì, ale relativnì studený popel odložený do
kontejneru byl ve spodních vrstvách ještì žhavý a k zapálení
smìsného odpadu byla jeho teplota dostaèující.
Biologicky rozložitelné odpady budou shromažïovány
u hasièárny. Obèané nemají povinnost biologické odpady
shromažïovat, ale mají tu možnost odložit je na tomto
místì. Zde budou umístìny kontejnery, poøízené spoleènì se
svozovým vozem z dotace EU.
Kontejnery budou
oznaèeny a odpad tøídìn na vìtve, zbytky kmenù, a dále
na listí, trávu, zbytky rostlin, piliny a podobný odpad.
Likvidaci biologických odpadù máme smluvnì zajištìnu
u nìkolika spoleèností. Vždy, když bude kontejner naplnìn,
pracovník OÚ tento kontejner odveze. Uložení odpadních
kovù, prozatím, øešíme na dvouosý vlek, který parkuje také
u hasièárny. Je možné, že do budoucna pøikoupíme jeden
kontejner na tento druh odpadu. Sbìr nebezpeèných
odpadù, velkoobjemových odpadù, pneumatik a dalších,
bude nadále organizován dvakrát roènì jako doposud.
Poslední informací, tedy spíše pøipomenutí, je kontejner
na drobné elektropøístroje (napø. staré mobilní telefony)
a baterie umístìný v pøízemí OÚ. Odložení tìchto odpadù je
možné vždy pøi úøedních hodinách.
Jak jsem se již zmínil, každé sbìrné místo bude vybaveno
manipulaèním øádem.
Velmi èasto se setkáváme s nešvarem, a to s odkládáním
nevhodného odpadu, pøedevším velkoobjemového
a vìtších elektrospotøebièù. Není kapacitnì možné
odložit u kontejneru na smíšený odpad napø. sedací

soupravu. Pro tento druh odpadu jsou organizovány
sbìry na podzim a na jaøe a nelze odložení takovéhoto
pøedmìtu takto realizovat. Jestliže se takovýto neduh
bude do budoucna opakovat, budeme nuceni zajistit
monitorování sbìrných míst a nevhodnì odložené
pøedmìty vracet jejich majitelùm.
Na závìr musím pøipomenout, že žádné odpady
znamenají nulové náklady na jejich likvidaci. Bohužel
je to jen myšlenka. Systém nakládání s odpady je
v domácnostech zabìhnut a obec na tento systém reaguje.
Náklady spojené s likvidací odpadù, myslím tím ze strany
Obce, jsou v roèních souhrnech velmi podobné. Obec mírnì
doplácí, myšleno v pomìru kolik vybere od poplatníkù,
tedy obèanù a majitelù nemovitostí. Napø. v Nìmecku je
povinnost obcí veškeré tyto náklady mezi poplatníky
rozpoèítat. Pøedcházet vzniku odpadù je asi nejlepším
a nejekonomiètìjším øešením. A právì proto chci
na všechny zainteresované apelovat: Tøiïte recyklovatelné odpady, kompostujte na zahradách, snažte se
nezvyšovat finanèní nároènost systému s odpady,
šetøete. Jestliže se budeme všichni takto chovat, nebude
nutné do budoucna zvyšovat poplatky za svoz odpadù.
Doufám, že vám jsou tato slova srozumitelná a chápete náš
zámìr jako správný. Jen poprosím o shovívavost. Jen
samotný novì zavádìný provoz systému likvidace odpadù
ukáže, co je potøeba doladit a na èem je potøeba ještì
zapracovat. Všechny námìty a pøipomínky k tomuto
systému si rád vyslechnu.
S pøáním krásného jara dìkuji za pozornost
David Neumann

- p.p.è. 618, o výmìøe 5457 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 619, o výmìøe 115 m2, ostatní plocha
- p.p.è. 625, o výmìøe 6187 m2, trvalý travní porost
2
- p.p.è. 626, o výmìøe 97 m , ostatní plocha
- p.p.è. 627, o výmìøe 140 m2, ostatní plocha
2
- p.p.è. 628, o výmìøe 104 m , ostatní plocha
- p.p.è. 580, o výmìøe 1168 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 582, o výmìøe 6348 m2, trvalý travní porost
2
- p.p.è. 583, o výmìøe 155 m , ostatní plocha
2
- p.p.è. 584, o výmìøe 410 m , trvalý travní porost
2
- p.p.è. 585, o výmìøe 896 m , trvalý travní porost
- p.p.è. 586, o výmìøe 6856 m2, trvalý travní porost
2
- p.p.è. 590, o výmìøe 845 m , trvalý travní porost
- p.p.è. 593/1, o výmìøe 6334 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 593/2, o výmìøe 855 m2, ostatní plocha
2
- p.p.è. 1370, o výmìøe 11446 m , trvalý travní porost
2
- p.p.è. 1360, o výmìøe 5044 m , trvalý travní porost
- p.p.è. 1365, o výmìøe 140 m2, ostatní plocha
O celkové výmìøe 61362 m2, všechny v obci a katastrálním
území Dolní Dvùr, a to s panem Jeroen Aetrs, bytem
Vrchlabí, za èástku 500 Kè/hektar/rok. Zastupitelstvo obce
povìøuje starostu k uzavøení pachtovní smlouvy.
1/4 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit obecnì
závaznou vyhlášku Obce Dolní Dvùr o stanovení systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních odpadù a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dolní Dvùr è. 1/2015.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Dolní Dvùr konaného dne 11. 3. 2015.
Pøítomno: 8 zastupitelù Omluven: p. Milan Stránský
1/1 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit prodej
pozemku parc. è. 1155 trvalý travní porost o výmìøe 583 m2
a pozemku parc. è. 1150/1 ostatní plocha o výmìøe 813 m2 ,
oba v obci a katastrálním území Dolní Dvùr paní Editì
Holubcové, bytem Dolní Dvùr, za èástku 55840.00 Kè.
Zastupitelstvo obce povìøuje starostu k uzavøení kupní
smlouvy.
1/2 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit prodej èásti
pozemku parc. è. 1009/3 ostatní plocha, o výmìøe cca 50 m2
v obci a katastrálním území Dolní Dvùr Ing. Pavlu Holému,
bytem Jièín, za èástku 40 Kè/m2. Zastupitelstvo obce
povìøuje starostu k uzavøení kupní smlouvy.
1/3 Zastupitelstvo obce se usneslo schválit uzavøení
pachtovní smlouvy na tyto pozemky:
- p.p.è. 605, o výmìøe 622 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 606, o výmìøe 76 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 607, o výmìøe 950 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 608, o výmìøe 3161 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 609, o výmìre 338 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 610, o výmìre 309 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 612, o výmìøe 126 m2, ostatní plocha
- p.p.è. 613, o výmìøe 2618 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 615, o výmìøe 313 m2, trvalý travní porost
- p.p.è. 616, o výmìøe 126 m2, ostatní plocha
- p.p.è. 617, o výmìøe 126 m2, ostatní plocha
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Ve dnech 28. 2. až 1. 3. se uskuteènil musherský závod
Ledová jízda. Tento zajímavý a netradièní sport ještì
v minulém století pøedstavoval zpùsob, jak pøekonat snìžné
plánì severu Aljašky, Skandinávie, nebo Grónska.
Na Aljašce se jede nejslavnìjší závod svìta Yukon Quest,
nebo Iditarod, dlouhý 1049 mil, tj. 1688 km. Za prvního
èeského mushera je na zaèátku 80. let uvádìn Petr Hanzlík,
pøistìhovaný z Tøeboòska do Špindlerova Mlýna. Se svými
èeskými horskými psy rozvážel po horách poštu. První
soutìž psích spøežení v roce 1985 uspoøádala Pec pod
Snìžkou. V roce 1986 se již jel první roèník memoriálu.
Zapálených amatérských závodníkù bylo pomálu.
Zakladatelem tohoto nejstaršího evropského závodu, psího
maratonu nejtìžšího v Èeské republice, je pan Radek
Havrda, pozdìjší vítìz mnoha závodù doma i za hranicemi.
Je vítìzem i nejvìtšího evropského závodu Velká Odyssea.
Hlavními hrdiny v prvních letech byli psi plemene èeský
horský pes, který již dnes nezávodí. Bìhem doby došlo
k výmìnì plemen, zmìnì èasù, zmìnì rychlostí a k nárùstu
nových pomùcek a materiálù. Mezi plemena používaná
k mushingu patøí sibiøský husky, samojed, grónský pes
a od roku 1993 i køíženci aljašský saòový pes alaskán,
evropský saòový pes, vypadající jako ohaø, severský pes
a chrt a nejmohutnìjší silák, aljašský malamut. Jejich
výcvik zaèíná od doby odlouèení od matky každodenním
bìhem a uèením základních povelù. Mezi psy a èlovìkem
musí panovat naprostá dùvìra. Pro èlovìka to znamená
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pøizpùsobení celého svého života, z èehož vyplývá mnoho
starostí a úsilí, ale i radost a zajímavé zážitky se psy.
V mushingu se používají jednotné mezinárodní povely
v angliètinì. Nìkteøí závodníci je kombinují s èeštinou
a písknutím. Smeèky mají 8 – 10 psù.
Letošní závod byl velmi nároèný a urèitì se povedl.
Spoleèný start, hodnì prostoru, sympatické mluvené slovo,
pìkné poèasí, umožnìná prohlídka psù pøed závodem.
V neposlední øadì i obèerstvení pøed hotelem Ettel pøispìlo
ke spokojenosti divákù i poøadatelù. Pøihlásilo se 23
spøežení s lyžaøem a 5 traperù. Celý závod mìøil 165 km
s 6000 m pøevýšení. Zaèátek noèní etapy byl na sjezdovce
Ski Family, následovalo 50 prvních kilometrù a bivak.
Poèasí si závodníci užili od zatažena, pøes snìžení, mlhu,
slunce i ranní déš. Øeditelem závodu byl pan Aleš Pícl,
který 7x závodil nejen jako musher, ale i bìžkaø.
Výsledky v kategorii Ledová jízda:
1. Martin Bílý, Michal Ženíšek
2. Radek Havrda, Jiøí Roleèek
3. Miloslav Mikolášek, Jiøí Suchý
Návštìvnost sobotního podveèera byla velká, pochvala
patøila všem poøadatelùm, závodníkùm i psùm. Jen pokud
pøijdete pøíštì, vyslyšte prosbu poøadatelù a nevoïte na tuto
krásnou podívanou své psy.
Hana Homolová

stala úèast na polární výpravì. Oslovil norského
polárníka Nansena, ale byl odmítnut. Následovalo velké
úsilí dostat se na expedici Amerièana Richarda Byrda.
Po nìkolika odmítnutích byl pøijat ne jako vìdec, ale jako
topiè a psovod. Na tuto cestu mu pøispìl i president T. G.
Masaryk, podnikatel T. Baa a vydavatelství Melantrich,
které pak mìlo pøednostní právo zveøejòovat jeho
cestopisné povídky. Od roku 1928 – 1930 se stal platným
èlenem posádky R. Byrda, který mimo jiné jako první
pøeletìl v letadle se svou posádkou jižní pól. Po návratu
z ledového kontinentu odjel do Ameriky, kde byl s ostatními
polárníky pøivítán a byla mu udìlena Zlatá medaile
Kongresu USA. Zároveò obdržel dopis od R. Byrda,
ve kterém mu vyjadøuje uznání za jeho èinnost v expedici.
V èervenci 1930 se vrátil do Èech. Publikoval mnoho
èlánkù a úèastnil se mnoha pøednášek o své dobrodružné
cestì. Mìl pøed sebou další cíl, severní Kanadu a Aljašku.
Ale letní jízda kanoí se mu stala osudnou. Pøevrátil se a už
nevyplaval. Byrd o nìm napsal: „Byl výborným typem
muže a prokázal vlastnosti, jimiž v naší výpravì vynikal.
Byl chloubou své vlasti.“ Bestselerem se stala jeho kniha
vydaná vlastním nákladem v roce 1932, „Námoøníkem,
topièem a psovodem za jižním polárním kruhem“.
Muzeum v Novém Bydžovì má rozsáhlou expozici
o jeho krátkém, výjimeèném životì.
Hana Homolová
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Start u hotelu Ettel.
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Kdo byl Dr. Václav Vojtìch, po kterém je pojmenován
nejkrásnìjší závod v Krkonoších?
Narodil se roku 1901 ve
Skøivanech u Nového Bydžova. Na Karlovì Universitì
vystudoval geografii a historii. Bìhem studia pracoval
v Èeském zemském archívu,
pro který mapoval v letech
1922 - 1923 historii èeské
kolonie usazené v Paøíži.
Dokladoval též založení èesko-slovenské jednotky
„Nazdar“ ,vzniklé na zaèátku I. svìtové války. Doktorát
dokonèil v roce 1927 a po ukonèení vojenské služby se stal
redaktorem zpravodajské agentury v Praze. V nìkterých
životopisech se uvádí, že ještì v Paøíži zhlédl film o tragické
výpravì R. Scotta na jižní pól. A tam se právì jeho cílem
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Na bivaku – až 230 pejskù, zachumlaných
v deèkách a na senì.

Foto: http://rozbehamecesko.cz/wordpress/ledova-jizda-2015/

Ze života obcí pohledem objektivu.

Požár kùlny 18. 1. 2015.

Požár komína v Dolním Lánovì.

Karneval pro dìti poøádala OB Lánovy.

Pìvecká a recitaèní soutìž v ZŠ Lánov.

I. velikonoèní dolnolánovský šachový turnaj mladých šachistù poøádaný SK Dolní Lánov.

Snìhulák u infocentra, pachatel neznámý
... ale asi nìkdo z èp. 115 ;-)
Závody Lyžování po staru ve Vysokém nad Jizerou 14. 2. 2015,
Ivo Havlíèek - jediný zástupce Lánova, který mìl odvahu se zúèastnit.

Kulíškova herna na veletrhu cestovního ruchu Infotour 2015.

V rámci fyzické pøípravy šlo družstvo SDH Horní Lánov pìšky
na lavinové školení do Karpacze a zpìt.

Døevìná plastika v zasedací místnosti OÚ, pøedstavující minulou i souèasnou
podobu Lánova, byla odhalena 23. ledna pøi setkání spolkù obce.
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Pohled na èást Horního Lánova. Na levé stranì lom, na pravé Špièka.
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