a sousedních obcí
ètvrtletník

Zima 1/2014

zdarma

è.28

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

Ze života obce pohledem objektivu.

Kopání pøeèerpávací stanice v rámci stavby kanalizace.

Èištìní kanalizace v centru obce.

Pokraèující stavba ÈOV.

Budování spisovny pro školu na pùdì ZŠ - B.

Oprava èásti støechy na bytech v Horním Lánovì.

Úklid po požáru kontejnerù.

Oprava komunikace v Horním Lánovì.

Oprava cesty za lomem.

Údržba cesty pod Ferou.

Výmìna oken na poštì.

Výmìna oken na budovì úøadu.

Nová okna na Obecním úøadì.

Hasièárna v Horním Lánovì.
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Pøestavba klubovny - souèást hasièárny v Horním Lánovì.

Tìchto 15 akcí dále zlepší vybavenost obce. Bude-li se
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Vtakto pracovat dalších 15 – 20 rokù, bude hotovo.
Vážení spoluobèané,
v dnešních poznámkách tak trochu od každého nìco.
Zaèátek roku 2014 pøinesl vedle zimy, ne úplnì
normální, také zápis do první tøídy Základní školy. Je na
øadì druhá, o nìco menší, vlna v demografickém vývoji
zpùsobená druhou svìtovou válkou. Také zájem o bydlení
v Lánovì a úroveò školy dìlají své. Prvòákù bude více jak
tøicet a to je moc. Rada obce spolu s vedením školy
zhodnotila poèet narozených dìtí v obcích údolí Malého
Labe i zámìry obce v oblasti výstavby rodinných domkù.
Výhled v poètech dìtí na pøíštích 5 – 10 rokù je velmi dobrý.
Musíme tedy vytvoøit další a lepší uèební prostory, aby bylo
možné otvírat dvì tøídy pro jeden roèník, nebo aby se na
tìžší pøedmìty mohly tøídy dìlit. Bude to pøíznivé jak pro
žáky a uèitele, tak ve výsledku i pro rodièe. Projektové
práce se rozbìhly, vše závisí na zajištìní penìz na realizaci.
U pøíležitosti Srazu v roce 2000 obec vydala knížku
o historii Lánova. Byla úspìšná. Již tehdy jsme se rozhodli
pro pokraèování a podrobnìjší zpracování posledních 2 – 3
století. Dlouho se nedaøilo dát dohromady autorský
kolektiv. Je zde nyní.
Zámìrem není kniha pøedevším reprezentativní, na niž
se bude v knihovnách prášit a kterou ètenáø po prvních
dvaceti stránkách odloží a již se k ní nevrátí, ale knížka
historicky pravdivá, napsaná tak, aby ètenáøe zaujala,
aby bylo možné z historie èerpat pouèení.
Napsat takovou knihu nebude snadné. Podaøí-li se to, pak
nakladatel (obec) vynaložila peníze velmi efektivním
smìrem. Do duchovna a osvìty investujeme zatím málo.
Pøispìje-li kniha k poznání a pouèení, k posílení
sounáležitosti obèanù, žákù a rodákù s obcí, pak bude její
smysl naplnìn.
K dalšímu posunu došlo v rámci meziobecní
spolupráce. V pøíštích mìsících budeme mezi obcemi
a uvnitø obcí diskutovat o stavu a potøebách v sociální
oblasti, školství, odpadech, které jsou každodenní souèástí
našich životù a pøi dobrém zpùsobu zacházení s nimi
pøinášejí užitek v bezpeènosti jak protipovodòové, tak
dopravní, v možnostech obecní policie atd. Návrhy, jak
spoleènì dál, musí být do záøí tohoto roku. Úèast obèanù,
spolkù a další aktivity jsou nezbytné. Informace k tomuto
dìní a prostor pro spolupráci pùjdou pøes infocentrum.
Nyní nìco informací k akcím v roce 2014. Pokraèují
práce na 3. zmìnì územního plánu. O škole jsem se již
zmínil. V lednu byly zkolaudovány vrty v Dolním Dvoøe,
dostatek a kvalitní pitnou vodu má obec zajištìnou.
Pokraèuje rekonstrukce hasièáren v Horním Lánovì
a zateplení objektu obecního úøadu. V dubnu zaène
zateplení a plynofikace objektu è. p. 51 (bývalá cukrárna)
na køižovatce. V kvìtnu se zaène pracovat na zateplení
a tepelném èerpadle ve školce v Horním Lánovì. Chceme
zaèít další etapu cyklostezky, tentokrát v centru obce.
Na rekonstrukci parkù vybíráme dodavatele
a na rekonstrukci rybníka je požádáno o dotaci.
Nejvìtší akce – Kanalizace a ÈOV – bude konèit v èervenci.
Èeká nás spoleènì mravenèí práce na cca 300 pøípojkách.
Vzniká projektová dokumentace pro další èást rekonstrukce
cesty do lomu.

Co však nemáme v ruce je budoucí zamìstnanost pro
obyvatele v území. Je nezbytné spoleènì napøít úsilí tímto
smìrem.
Pøeji klidný a úspìšný rok 2014.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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konaného dne 18. 12. 2013 od 17.30 hodin
Pøítomni: dle prezenèní listiny 13 èlenù zastupitelstva
Omluven: p. Kuøík – nemocen, p. Kadavý - omluven
Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov urèuje zapisovatelem p. Kováøe
a ovìøovateli zápisu pí. Vocáskovou a pí. Knapíkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 1/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Schválení programu jednání zastupitelstva:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov schvaluje následující program
jednání:
1) Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2) Schválení programu
3) Plnìní usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o èinnosti rady obce
5) Plnìní hlavních úkolù obce za rok 2013
6) Rozpoètové zmìny è. 5 - 2013
7) Rozpoèet obce Lánov na rok 2014
8) Kontrola plnìní vzájemných smluv s KVK
9) Smlouvy
10) 3. zmìna Územního plánu obce Lánov
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Rùzné
13) Diskuze
14) Závìr
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 2/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Plnìní usnesení zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o kontrole
plnìní usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 19. 9. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 3/05/13 – ZO bere na vìdomí dle návrhu.
Zpráva o èinnosti rady
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o èinnosti rady obce
za období od jednání zastupitelstva obce dne 19. 9. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 4/05/13 - ZO schvaluje zprávu o èinnosti
rady obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o plnìní
hlavních úkolù obce za r. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 5/05/13 - ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní
hlavních úkolù.
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Rozpoètová zmìna è. 5 - 2013
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpoètovou zmìnu è. 5 - 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 6/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Rozpoèet obce na rok 2014
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoèet obce na rok 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 7/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Plnìní vzájemných smluv s KVK
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vìdomí zprávu o plnìní smluv
s KVK.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 8/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek è. 1 smlouvy o spolupráci
mezi obcí Lánov a fa KVK, zmìna roèních odbìrù
kameniva.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 9/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Smlouvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí
Lánov a fa DABONA, akce „Regenerace vzrostlé zelenì
v zastavìné èásti obce Lánov“- vypracování a podání
žádosti o dotace, vyhodnocení akce, cena 95 000 Kè + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 10/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje u smlouvy
è. NET/OSNM/362-10/2012 (schváleno v zastupitelstvu
obce 20. 12. 2012, è. usn. 10/06/12) o bøemenu mezi obcí
Lánov a VÈP Net, Kovársko, zmìna výše DPH s ohledem
na rok podpisu smlouvy, celková èástka 6 034,17 Kè pùvodní èástka èinila 5 984,40 Kè.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 11/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednávku dle nabídky
fa HNH – oprava místní komunikace v H. Lánovì (za èp.
163), cena 80 000 Kè + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 12/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy o dílo
mezi obcí Lánov a VS Lánov , akce Posílení vodních zdrojù
- zmìna zahájení díla 09/2013 a ukonèení stavby 12/2013,
zmìna ceny díla na 4 123 250 + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 13/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy o dílo
è. 2503/2012 mezi obcí a fa Stavoka - prodloužení termínu
dokonèení stavby do 31. 7. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 14/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu è. IP-12-200
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4879/VB/02 o bøemenu mezi obcí Lánov a ÈEZ Distribuce,
poz. è. 119/1, 119/2, 119/3, 1500, 1501, kat. území
Prostøední Lánov, zásobování èerpací stanice (ÈS-5)
elektrickým proudem.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 15/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è.1 smlouvy o dílo
è. 13/2013 mezi obcí Lánov a fa Stavební spoleènost
Hostinné, akce Obèanská vybavenost - Hasièárny Horní
Lánov èp. 74 a 75. Posun fin. zajištìní za pøípadné vady díla
na termín protokolárního pøevzetí díla. Celková cena díla
5 502 266 Kè vè. DPH, doba plnìní od 1. 8. 2013 do 31. 10.
2014. Zastupování ve vìcech stavby – statutární zástupci,
dále p. Šimùnek za zhotovitele a Ing. Bien a Ing. Metelka
za objednatele.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 16/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu è. 12121533 mezi
obcí Lánov a SF ŽP akce Snížení energetické nároènosti
OÚ, dotace ve výši 41 298 Kè.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 17/05/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
3. zmìna Územního plánu sídelního útvaru Lánov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje upravené zadání 3. zmìny
Územního plánu sídelního útvaru Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 18/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Nakládání s nemovitostmi
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pøijetí daru stavby garáže do vlastnictví obce
Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 19/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO ukládá radì obce a stavební komisi najít øešení odtoku
vody z pozemku p. è. 250/2, kat. úz. Horní Lánov, termín
15. 1. 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 20/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej novì vzniklého pozemku p. è. 2953/2
o výmìøe 301 m2 (ostatní plocha, manipulaèní plocha)
v k. ú. Horní Lánov, který vznikl oddìlením dle GPL è. 550637/2013 ze dne 18. 10. 2013, viz snímek. Cena dle
znaleckého posudku è. 7309-189/13 ze 27. 10. 2013. Dále
bude nabyvateli pozemku uhrazen poplatek související
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení è. 21/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej novì vzniklého pozemku p. è. 2953/3
o výmìøe 48 m2(ostatní plocha, manipulaèní plocha) v k. ú.
Horní Lánov, který vznikl oddìlením dle GPL è. 550637/2013 ze dne 18. 10. 2013, viz snímek. Cena dle
znaleckého posudku è. 7309-189/13 ze 27. 10. 2013.
Dále bude nabyvateli pozemku uhrazen poplatek
související s podáním návrhu na vklad do katastru
nemovitostí.

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 22/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 31/05/13 ZO schvaluje dle návrhu.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej novì vzniklého pozemku p. è. 2953/4
o výmìøe 48 m2(ostatní plocha, manipulaèní plocha) v k. ú.
Horní Lánov, který vznikl oddìlením dle GPL è. 550637/2013 ze dne 18. 10. 2013, viz snímek. Cena dle
znaleckého posudku è. 7309-189/13 ze 27. 10. 2013. Dále
bude nabyvateli pozemku uhrazen poplatek související
s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 23/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov
a autorským kolektivem (Mgr. Roman Reil, Mgr. Václav
Horák, Mgr. Jiøí Louda, Mgr. Martin Kubásek, Tomáš
Mates, Mgr. Svìtluše Pospíšilová, PhDr. Milan Slezák,
Jan Slovík, Jiøí Dvoøák, Ing. Günter Fiedler, Radomíra
Zierisová), Publikace Lánov a to vè. tisku v poètu 1 500 ks.
Cena díla max. 895 000 Kè vè. DPH, s termínem dokonèení
do 05/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 5
Usnesení è. 32/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.

Rùzné
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zaøazení katastrálního území
obce do pùsobnosti MAS Krkonoše, IÈ 270 05 844
a Integrované strategie území.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 24/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání a pøijetí žádosti
o poskytnutí finanèní podpory z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje, projekt „Dotace úrokù z úvìru“
v rámci dotaèního titulu DT 4 - Snížení zadluženosti obcí
a DSO.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 25/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ceny programové nabídky
kabelové televize takto:
- základní nabídka
900 Kè/rok
75 Kè/mìsíc
- rozšíøená nabídka 1 800 Kè/rok
150 Kè/mìsíc
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 26/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zakládací listinu Základní
školy Lánov
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 27/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o pøíspìvek ze SF DI
na realizaci pokraèování Cyklostezky è. 22, etapa D.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 28/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na SF ŽP,
akce Obnova malé vodní nádrže na Konèinském potoce.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 29/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci na MMR ÈR,
akce Dìtské høištì Horní Lánov a Víceúèelové høištì
u ZŠ Lánov objekt „A“.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení è. 30/05/13 - ZO schvaluje dle návrhu.

Ovìøovatelé: pí. Vocásková L., pí. Knapíková M.
Starosta: Ing. Vancl Jiøí
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Projekt "Realizace úspor energie MŠ Lánov"
Obec Lánov v roce 2013 realizovala projekt podpoøený
fondy evropské unie s názvem „Realizace úspor energie
Mateøské školy Lánov“. Cílem projektu bylo snížení
energetické nároènosti budovy mateøské školy. Na objektu
byla vymìnìna okna, zatepleno obvodové zdivo a støecha
objektu i instalován nový zdroj vytápìní – tepelné èerpadlo
typu „zemì – voda“. Z celkových nákladù akce ve výši cca
3,46 mil. Kè byla z fondù evropské unie – ERDF/OPZP
uhrazena èástka ve výši 1,47 mil. Kè, ze Státního fondu
životního prostøedí èástka ve výši 87 tis. Kè. Realizací
projektu dochází k významným úsporám nákladù
za vytápìní a ke snížení spotøeby energie o cca 152 GJ tepla,
což odpovídá úspoøe 88 tun CO2.
Projekt "Snížení energetické nároènosti a instalace
TÈ v ZŠ Prostøední Lánov"
Obec Lánov v roce 2013 realizovala projekt podpoøený
fondy evropské unie s názvem „Snížení energetické
nároènosti a instalace TÈ v ZŠ Prostøední Lánov“. Cílem
projektu bylo snížení energetické nároènosti budovy
základní školy. Na objektu byla vymìnìna okna, zatepleno
obvodové zdivo a strop objektu i instalován nový zdroj
vytápìní – tepelné èerpadlo typu „zemì – voda“.
Z celkových nákladù akce ve výši cca 3,1 mil. Kè byla
z fondù evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena èástka
ve výši 1,623 mil. Kè, ze Státního fondu životního prostøedí
èástka ve výši 96 tis. Kè. Realizací projektu dochází
k významným úsporám nákladù za vytápìní a ke snížení
spotøeby energie o cca 173 GJ tepla, což odpovídá úspoøe
91 tun CO2.
Ing. Jiøí Vancl,
starosta

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci z Programu
podpory obcí ležících v regionech národních parkù
(3. výzva).
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Projekt „Spolupráce a výmìna
zkušeností mezi hasièi v obcích
L á n o v, S z k l a r s k a P o r ê b a
a Karpacz“
Obec Lánov zaèala v roce 2013
realizovat projekt podpoøený z fondu
Evropské unie s názvem „Spolupráce
a výmìna zkušeností mezi hasièi
v obcích Lánov, Szklarska Porêba
a Karpacz“, CZ.3.22/1.3.00/09.01555.
Projekt byl pøedkládán ke schválení
v rámci 3. výzvy OP Pøeshranièní
spolupráce ÈR - PR 2007-2013 již
v roce 2010, kde byl schválen jako
náhradní. S realizací se zapoèalo až
v roce 2013, kdy byly alokovány
dostateèné finanèní prostøedky na
realizaci tohoto projektu.
V prùbìhu projektu dojde k øadì
spoleèných akcí, setkání a cvièení mezi
dospìlými hasièi i dìtmi. K tìmto
setkáním bude zakoupeno i nové
materiální a technické vybavení.
V rámci investièní èásti budou v obci
Lánov i Karpacz rekonstruovány
a rozšíøeny místní hasièské zbrojnice.
Hlavním cílem projektu je
vytvoøení trvalé a intenzívní partnerské
spolupráce mezi dobrovolnými hasièi
z Lánova, Skláøské Poreby a Karpacze
a tím zlepšení bezpeènosti v èeskopolské pøíhranièní oblasti.

Musím podìkovat rodinì Jonových

H
U
B
E
R
T
O
V
A
J
Í
Z
D
A
- za zapùjèení stojanu na soutìž v trhání
cukroví.
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spokojeni, a proto chci všem podìkovat
Jako každý rok i v roce 2013 jsme za hojnou úèast na Hubertovì jízdì,
poøádali Hubertovu jízdu, které se díky patøí i divákùm a všem ostatním,
zúèastnilo dvacet ètyøi jezdcù a koní kteøí s námi absolvovali jízdu. Dìkuji.
z okolních vesnic. Nejvzdálenìjší
Za Ranè na kopeèku Helena Kopecká
jezdci byli z Lužan a Nové Paky.
I letos jsme mìli hodnì postavených
skokù jak pro velké konì, tak pro pony.
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Divákù se zúèastnilo pomìrnì dost jak
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tìch, kteøí jeli jak na vozech, tak tìch
v autech.
Již 22. roèník Vánoèního turnaje
v sálové kopané se konal 25. 12. 2013
ve sportovní hale Základní školy
v Lánovì. Vítìzem se stal tým TORZO
LEGIE - Pùlpán Milan,Vašek Otakar,
Èerný Lukáš, Schauer Pavel, Skála
Jaromír, Václavík David, Hamáèek
František.

Køemílek a Vochomùrka.

Opìt se jel Hubert v pøestrojení
na téma Z pohádky do pohádky.
Ve velkém zastoupení byli vodníci,
ale zúèastnili se i Bílá paní, Køemílek
a Vochomùrka, Mrkev, Šmoulinka divák a babky. Lišku dìlala Hanka
Ing. Jiøí Vancl, starosta Škodová na Bívrovi a mástra Lucka
Kopecká s Bizmarkem.
Celý Hubert se jel v pohodì, poèasí
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nám pøálo, a tak nálada byla výborná.
Na pùlce bylo obèerstvení, kde si jezdci
Období od 20. 9. 2013 do 20. 1. 2014 i konì odpoèinuli. Poté se pokraèovalo
zpátky na tréninkový plácek, kde jezdci
STAV OBYVATEL k 20. 1. 2014 1750
skákali pøes malý skok a trhali cukroví.
NAROZENÍ (1 dìvèátko a 3 chlapci )
4
ZEMØELÍ
3
Také se jel dostih konì a pony.
11
PØISTÌHOVANÍ
Dostih pony
ODSTÌHOVANÍ
13
1. Martina Pajerová - Lukáš
PØESTÌHOVANÍ v rámci Lánova 2
2. Simona Olhová - Èiko
SÒATKY
4
3. Lucie Olhová - Kita

Tým TORZO LEGIE

Zahájení turnaje zaèalo v 8:45 hod.
losováním a proslovem starosty obce
Ing. Jiøího Vancla. Systém turnaje byl
následující - dvì skupiny po ètyøech
týmech, týmy bojují o umístìní
k nasazení do vyøazovacích bojù
o vítìzství v turnaji. Systém play off
A1-B4; B2-A3; A2-B3; B1-A4; A1/B4B2/A3; A2/B3-B1/A4 .
Zajímavé rozlosování svedlo
do skupiny "A" tøi horké favority
ROZVODY
1
Karolína Boková
Dostih konì
na vítìzství v turnaji. Do skupiny "B"
1. Renata Stránská - Bonanza
ke ètvrtému favoritovi byly nalosovány
2. Pavlína Havlíèková
dva týmy nováèkù - juniorù. A právì
Czekoladový
Joe
v
této skupinì byly boje velmi
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3. Zdenìk Jebavý - Century
vyrovnané, dramatické a s množstvím
branek.
Nej pøevlek - Jezdec a kùò
Ve skupinì "A" byly výsledky
1. Zdenìk Jebavý - babka
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A 2.
vyrovnanìjší
se zklamáním pøedvedené
Terezka Jonová - šašek
hry
vítìze
posledního
21. roèníku týmu
3. Romana Jonová - tygr
Pribináèci. Zklamáním také byla hra
9. bøezna uplyne 15 let,
Divák
vítìze 20. roèníku týmu Bonduel.
kdy nás navždy opustil
1. Lenka Horská - babka
Skupinu "A" vyhrál favorit, nejvìtší
2. Terezka Erbenová - vodník
pan Jiøí Dvoøák
tým Torzo legie. Na druhém místì se
3. Míša Vìtrovcová - Šebestová
umístil tým mladíkù Juniors. Tøetí
z Dolního Lánova.
Vyhodnocení jezdci a diváci dostali skonèil tým Pribináèci a ètvrtý tým
Vzpomínají manželka
cenu
a šerpu, ale i ostatní jezdci dostali Bonduel. Ve skupinì "B" se na prvním
a dcery s rodinami
šerpy.
místì umístil tým Spoleèenstvo prstenù
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pøed favoritem skupiny i turnaje
týmem Ibalgin 2013. Tøetí místo
obsadilo mužstvo mladíkù Netvoøi
a ètvrtý ve skupinì skonèil tým Pobøeží
rumoviny.
Umístìní ve skupinách urèilo
dvojice do vyøazovacích bojù. První
dvojici tvoøily týmy Torzo legie proti
Pobøeží rumoviny s jednoznaèným
výsledkem 6:0 pro favorita Torzo legie.
Druhou dvojici tvoøily týmy Ibalgin
2013 proti týmu Pribináèci. Zde
na sebe narazili dva favorité. Výsledek
mluví až o pøíliš snadném vítìzi
minulého roèníku v pomìru 6:1 pro
Pribináèky, kteøí pøedvedli vynikající
výkon proti utkáním v základní
skupinì.
V další tøetí dvojici se potkaly dva
týmy nováèkù, juniorské týmy Juniors
a Netvoøi. Velmi tvrdé a dramatické
utkání vysoké úrovnì nakonec
skonèilo vítìzstvím Netvorù v pomìru
2:1. Ve ètvrté dvojici se utkaly týmy
Spoleèenstvo prstenù a Bonduel.
Bonduel se probudil z poèáteèní
letargie a pøedvedl výkon hodný
favorita. Naproti tomu Spoleèenstvo
prstenù nezopakovalo své výkony
ze základní skupiny, kde bylo nelépe
støílejícím týmem a zaslouženì
prohrálo v pomìru 6:0 pro Bonduel.
Ze ètvrtfinále postoupila mužstva
Torzo legie, Pribináèci, Netvoøi
a Bonduel.
V semifinálových dvojicích se
proti sobì postavily týmy Torzo legie
proti Pribináèkùm a ve druhé dvojici
Netvoøi proti Bonduel. V prvním
semifinále proti sobì nastoupili
finalisté 21. roèníku. Stejnì jako loni,
tak i letos to byla bitva tak øíkajíc
na ostøí nože. Loni vyhráli Pribináèci
až na penalty, také letos rozhodovaly
a ž p e n a l t y. P o d l o u h é s é r i i
vyrovnaných kopù rozhodla sedmá
série ve prospìch týmu Torzo legie
a postupu do finále. I druhé semifinále
mìlo své kouzlo. Po jasném nástupu
favorita týmu Bonduel se nováèci
ve velkém tlaku snažili utkání
zdramatizovat a favorit si musel
sáhnout hodnì do svých fyzických
i psychických zásob. Nakonec Bonduel
zvítìzil 4:2 a postoupil do finále.
Poražení semifinalisté se utkali o tøetí
místo. V tomto utkání s velkým štìstím
zvítìzil tým Pribináèci nad týmem
Netvoøi jen 3:2. Jak bylo utkání o tøetí
místo dramatické, tak finále bylo
jednoznaèné. Tým Torzo legie
jednoznaènì pøehrál tým Bonduel 5:1
a bylo vidìt, že se týmu Bonduel již
nedostává sil.

Poøadí v turnaji 22. roèníku:
1. TORZO LEGIE, 2. BONDUEL,
3. PRIBINÁÈCI, 4. NETVOØI
Nejlepšími støelci turnaje byli
Víšek Jakub z týmu Bonduel a Skála
Jaromír z týmu Torzo legie se 7 zásahy,
následováni støelcem Pùlpánem
Milanem z týmu Torzo legie se
6 zásahy. Nejlepším brankáøem byl
vyhlášen Èáp David z týmu
BONDUEL.
Turnaj byl zakonèen vyhlášením
vítìzù v 16:05 hod.
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Prosinec byl posledním a zároveò
nejkrásnìjším mìsícem v roce
pøedevším pro dìti, které se tìšily
na dárky pod stromeèkem. V této dobì
se nejen obec, ale i naše mateøské
školky pøevlékly do vánoèních šatù.
Vyzdobená okna a adventní vìnce
ve tøídách navozovaly blížící se
vánoèní èas. Natrhali jsme si vìtvièky
z jabloní, abychom „Barborku“ mìli
i ve školce a už jsme se tìšili na …

Zapsal Závodník Stanislav st.
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Loòský rok byl pro mnoho lidí
v Èeské republice nároèný. Zejména
v dobì povodní mnohým lidem zùstalo
jen pár osobních vìcí a holý život.
Díky velké solidaritì jsou již postižené
oblasti opìt schopné dalšího života.
V našem regionu byla z okolních obcí
touto katastrofou zasažena obec
Rudník. Nejen dospìlí, ale i dìti z MŠ

Berušky pro štìstí.

chtìli svým dílem pøispìt postižené
rodinì s dìtmi alespoò tím, co se uèíme
a co už umíme. Vyrobili jsme berušky
pro štìstí, které si rodièe mohli dle
svého uvážení zakoupit. V pokladnièce
jsme napoèítali 1080 Kè. Za tyto
penízky jsme zakoupili pro rodinu se
tøemi dìtmi vánoèní dárky, které byly
jejich mamince pøedány. Vìøíme,
že jsme nakoupili dobøe a dìtem udìlaly
dárky pod stromeèkem velikou radost.
Dìkujeme vám všem, kteøí jste si
berušku zakoupili, a pøejeme si, aby
i vám pøinesla štìstí.
dìti a uèitelky MŠ Lánov

Malí èertíci.

kdopak, kdopak nám klepal na dveøe?
Pán s bílými, dlouhými vousy a berlou
v ruce. Mikuláš pøišel k nám a s ním
andìl s èerty. Trošièku jsme se èertù
báli, protože jsme malí, ale nezlobíme,
a tak jsme všichni dostali od Mikuláše
a andìla jen samé dobroty. Èerti u nás
nemìli vùbec žádnou práci. Pro nás
a rodièe jsme napekli moc dobré
cukroví. A protože i doma jsme to chtìli
mít hezké, vyrábìli jsme zápichy
s hvìzdièkami, svícny, andílky
a pøáníèka. Zpívali jsme si pøi tom
koledy, uèili se básnièky, taneèky
a ustrojili si krásný vánoèní stromeèek.
Jedno odpoledne jsme se tìšili
na spoleèné vánoèní tvoøení s našimi
rodièi. Vánoèní jarmark, na kterém si
naši nejbližší mohli zakoupit výrobky
od dìtí, pøispìl k pøíjemné náladì
v pøedvánoèním shonu. I ve školkách
Ježíšek nadìloval
pod stromeèek
hodnì krásných hraèek, které jsme si
pøáli. Není nic krásnìjšího než
rozzáøené dìtské oèi u vánoèního
stromeèku.
Touto cestou dìkujeme všem
rodièùm a sponzorùm, kteøí pøispìli
finanèními èástkami, nakoupenými
dárky nebo svýma šikovnýma rukama.
Pøejeme Vám všem hodnì zdraví
a úspìchù v roce 2014.
Za dìti a kolektiv uèitelek MŠ
Jaroslava Sládková
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Letošní „Vánoèní tvoøení“ bylo
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Milana Dyntara, který ve všech
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Etvoøivých
dílnách zahrál na dudy
Listopad byl na ZŠ Lánov
vyhlášen sbìrovým mìsícem. Sbíral se
papír a karton. Akce byla pojata jako
soutìž jednotlivcù a tøíd s cílem ulevit
sklepùm, pùdám a vydìlat si peníze na
novou mimoèítankovou èetbu. Jinak
øeèeno, vymìníme papír za papír.

vánoèní koledy za pìveckého
doprovodu zpìváèka z 2.A tøídy Erika
Karáska. Dìti mu na oplátku
pøedvedly, jak se jim jejich tvùrèí
èinnost daøí. Poté se „pan dudák“
vìnoval skupince žáèkù, kteøí projevili
zájem o hudební dílnu. Pøedvedl jim
svou sbírku starých, ale funkèních
nástrojù: citeru, fujaru, harmoniku
heligónku, fanfrnoch a dudy. O každém
z nich dokázal zajímavì a zasvìcenì
vyprávìt a také na nì zahrát. Nejvíce
malé posluchaèe zaujaly dudy - na ty
jim na závìr dudák zahrál koledy a dìti

Odvoz nahromadìného papíru.

1. místo získala s tìsným
náskokem tøída 2.A. Nasbírala 1054 kg
papíru, což èiní 59 kg na žáka.
V jednotlivcích získal prvenství
Dominik Novotný z 2.B s 510 kg, krok
s ním držel Jan Lelek z 2.A s 437 kg
a Petr Hebký z 8. tøídy se 416 kg.
Akce pøedèila naše oèekávání.
Dìti a rodièe, kterým patøí velké
podìkování, nasbírali témìø 6 tun
papíru. Byla to taková hromada,
že auto mìlo pøi odvozu velké
problémy s vyjetím, a tak se dìtem
naskytla podívaná na vyprošování
auta na školním pozemku.
A nyní hurá do ètení nových knih.
Anna Køelinová, zástupkynì øeditelky

Tvoøit nás baví.

si s ním s chutí zazpívaly.
Letošní „Vánoèní tvoøení“ se
vydaøilo, a proto mùžeme podìkovat
všem, kteøí ho zorganizovali, i tìm,
kteøí si v dílnách nìco pìkného
vyrobili. Zvláštní podìkování patøí
panu Milanu Dyntarovi za to, že
vìnoval svùj èas žákùm naší školy.
Vìøíme, že si svoji návštìvu v pøíštím
roce zopakuje.

Pøipravení trhovci.

s nacvièeným programem. Zpívali
opravdu krásnì a rádi. V každé tøídì
èekalo nìjaké pøekvapení v podobì
výrobkù, které vytvoøili naši žáci i dìti
z mateøské školky. Kdo byl unaven
nákupy a prohlížením, mohl navštívit
obèerstvení. Cukroví, placky i škvarková pomazánka, k tomu trošku èaje
èi kávy … a únava byla pryè.
Dìkuji všem, kteøí se podíleli
na pøípravì, dìtem, žákùm, uèitelùm,
rodièùm, ale i tìm, kteøí pøispìli svou
úèastí. Z výtìžku Vánoèního jarmarku
bude zakoupeno vybavení do odborných uèeben a naše malé dìti dostanou
novou výbavu pastelek. Ještì jednou
díky.
Pøeji Vám všem a naší škole v roce
2014 jen to nejlepší, hodnì zdraví,
štìstí a úspìchù.
Radka Koniková, øeditelka školy
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Zdenka Schliegsbirová
N
A
Š I
P
S
I
S
N
Á
V
Š T
Ě V
O
U
D
U
D
Á
K
A
V
Á
N
O
Č N
Í
J
A
R
M
A
R
K
Na základì údajù z evidenèních
Jako každý rok i letos se
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psù jsme sestavili šikovnou
v pøedvánoèním èase v Základní škole
Lánov uskuteènilo 19. 12. „Vánoèní
tvoøení“ pro všechny žáky školy. Jedná
se o organizaènì pomìrnì nároèný
projekt, pøi nìmž se dìti rozhodnou
vystøídat bìhem dopoledne dvì
z nabízených asi patnácti aktivit jako
napøíklad drátkování, výroba svícnù,
smaltované šperky, koupelové soli,
pøáníèka PF z papíru i vyšívaná, kytky
z organzy, zvíøátka z korálkù, pletení
náramkù pøátelství, výrobky z tìstovin
a další. Pod vedením uèitelù
a vychovatelek, kteøí jednotlivé dílny
organizují, si žáci zhotoví dva èi více
hodnotných dáreèkù a ty si odnesou
domù.
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Poslední týden roku 2013 ve škole
byl vánoènì naladìn. Výzdoba
ve tøídách i na chodbách všem
pøipomínala, že se blíží nejkrásnìjší
èas, èas Vánoc. Naši žáci i uèitelé se
dlouho pilnì pøipravovali na vzácnou
návštìvu. Ve ètvrtek 19. prosince
odpoledne se otevøely dveøe školy pro
všechny, kteøí se chtìli podívat
na druhý roèník Vánoèního jarmarku.
Bylo na co se dívat, co poslouchat i co
ochutnat.
Chodbami se nesly vánoèní
koledy. Žáci prvního i druhého
stupnì se støídali ve vystoupeních

tabulku, která nám mùže pomoci
identifikovat nalezené hafany, pokud
jsou to ovšem "Lánováci" a pokud je
jejich majitelé na obecním úøadì
pøihlásili. Díky tomuto seznamu vyšlo
najevo napøíklad i to, jaká plemena se
tu nejèastìji (v rámci evidovaných
ètyønožcù) vyskytují. Pravda je,
že výsledek mùže být trošku zkreslený,
protože nìkteré karty nejsou
aktualizovány, nebo páníèci úøadu
n e o z n á m i l i p ø í p a d n é z m ì n y.
Pro zajímavost uvádím první pøíèky
"pesparády":
1. køíženec (47 psù)
2. jezevèík (19)

Pøípad zpívajícího ducha - Jela
Mlèochová
Tajemný Vesuv - Caroline Lawrence
Doprava
Tomíkovy objevy - Gérard Grée
Holky jsou pøece bezva - Karin
Kampwerth

stanovištì se svaøákem a èajem
do krytého vchodu do infocentra, což se
ukázalo jako velmi výhodné. Zázemí se
ocitlo rovnou za zády, odpadla nutnost
prodírat se lidmi, když bylo tøeba
doplnit vodu do varné nádoby nebo
cokoli jiného.
Vážení majitelé pejskù, pokud
Náš skrovný plácek se brzy naplnil
vám svého èasu nebyla pøidìlena Na odkazu:
lákavou vùní smažených bramborákù
psí známka nebo jste ji ztratili, http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
a klobás a tam i u svaøáku a grogu se
prosím, dostavte se na obecní úøad prostøednictvím on-line katalogu
utvoøil špalír natìšených lidí.
a vyzvednìte si ji u úèetní obce, paní dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
Pøijela kapela Naváhutì, vybalila
Indrákové.
knihovnì k dispozici.
své nástroje a zaèala jako vždy bájeènì
Zároveò se opìt obracíme se
Karolína Boková muzicírovat. Rozložila se oproti
žádostí na ty z vás, kteøí venèí své
minulým letùm do pøíhodnìjší pozice
svìøence v ulièkách naší obce,
okolo rohu krásnì osvìtleného
ale nesbírají po nich jejich hovínka,
Z
P
Í
V
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N
Í
infocentra. Pøišlo mi, že to byl dobrý
aby tak èinili a neztrpèovali život svých
nápad.
U
V
Á
N
O
Č N
Í
H
I
O
S
T
R
O
M
U Byla lépe slyšet, aspoò mnì
spoluobèanù svou lhostejností.
to tak pøišlo. Krásné koledy a písnièky
V pátek 20. prosince 2013 jsme si s ní zpívalo publikum, buï že je zná
Karolina Boková
s kolegyòkou Lenkou Støíbrnou již nebo mu pomáhaly texty, které byly
dopoledne vyrazily do Vrchlabí, volnì k dispozici na stánku se
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abychom poøídily vše, co je potøeba pro svaøeným vínem.
Protože jsem byla u tohoto stolu
pøípravu Zpívání u vánoèního stromu
Nauèné knihy:
delší èas zastoupena, mìla jsem poprvé
a 5. lánovského jarmareèku.
Móda
Odpoledne jsme zaèaly s velkou možnost si poøádnì užít úèinkující,
Jak hrát na kytaru doprovody k písním pomocí klukù z technických služeb prohlédnout si jarmareèek, koupit
Vladimír Øehák
stavìt a zdobit altány a jednotlivá n ì j a k ý t e n v ý r o b e k d o p l n ì n ý
Pøírodovìdné hry
stanovištì jarmareèku a obèerstvení. o pozornost v podobì perníèku,
Jitka Macenauerová
Èlovìk by øekl, že pøíprava by mìla být pozorovat "cvrkot" a sledovat, jak se
Manuál místního prùvodce
každý rok rychlejší díky zkušenosti, Lánováci a jiní hemží, setkávají,
Ladislav Ptáèek
ale obávám se, že opak je pravdou. povídají si, poslouchají èi zpívají.
Jak pøedkládat svìt. Základy dobré Budu si milosrdnì myslet, že je to
Èas pøíjemnì a tím pádem rychle
interpretace - Ladislav Ptáèek a kol.
snahou o peèlivost a vypilovávání utíkal a postupnì se po odchodu kapely
Krycí méno Caesar - Jerome Preisler
detailù:-) Starosti nám dìlal drobný lidé a trhovci trousili do svých teplých
Zdálo se, že Bùh je lhostejný - Adama déš; ne že bychom byly z cukru my, ale pøíbytkù. Následoval úklid prostranství
Drda
ohroženo bylo zboží vystavené a m o b i l i á ø e a n a k o n e c i m á
K
nejoblíbenìjší podívaná, kterou už
na
"tržnici".
M Beletrie:
nikdo nevidíte - kterak se pøes kruháè
Déš
se
sice
pozdìji
promìnil
Padesát odstínù šedi - E. L. James
v chumelení, které navodilo hezkou pomalu domù šine "polní kuchynì" ze
N
U
Boží a jiná muka - Tereza Bouèková
zimní
atmosféru, ale i to vystaveným stánku s bramboráky a mizí v dáli jako
M
Pole - Kevin Maher
výrobkùm
škodilo a trhovci se snažili osamìlá bezdomovecká jednotka.
Koláè s kapkou jedu - C. Alan Bradley
Dìkuji moc všem, kteøí mi
smršovat
smìrem, kam už vloèky
Chraòme muže - Vìra Nosková
pomáhali s pøípravami, kteøí nachystali
nepadaly.
Vzhledem
k
jejich
celkem
Divoèina - Cheryl Strayedová
velkému poètu a bohaté škále jejich klobásy a sejkory, aè to žádné terno
Zpátky z Afriky - Corinne Hofmann
práce
se to ne zcela daøilo. Pøíští rok není, a jarmareèníkùm, že pøišli
Žítkovské bohynì - Kateøina Tuèková
tomu
musím
vìnovat více pozornosti a ukázali, co dovedou i v podmínkách
Krysaø - Viktor Dyk
urèitì ne ideálních.
a nesmím se nechat tímto zaskoèit.
Soudnièky
Karolina Boková
Díky
pršení
nás
napadlo
pøemístit
Baculky jsou prima - Eva Brabcová
Klub odsouzených žen - Olivia
Goldsmith
A hory odpovìdìly - Khaled Hosseini
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Spánek - Haruki Murakami
Srdce motýla - Kien Nguyen
ÚNOR 2014
Všichni jste prasata - Sissy Simons
Kavárna Žal - Jiøí Švejda
únor - duben Trutnov Jazzinec - mezinárodní festival jazzové hudby
Soud Jejího Velièenstva - Leon Uris
22. 2. Lánov Myslivecký klubový veèer - myslivecký ples s tombolou
Mládež:
22. 2. Trutnov UFFO 4. reprezentaèní ples mìsta Trutnova
Pán prstenù (3 díly) - J. R. R. Tolkien
22. 2. Horní Maršov Jelen lesní, seznamte se…
Deník malého poseroutky - Jeff Kinney 27. 2. - 1. 3. Harrachov Völkl Tour - testování lyží Völkl a lyžaøských bot Dalbelo,
Míša v síti - Veronika Matysová
pro úèastníky testování obèerstvení a speciality na grilu
Jenom klídek! - Frank M. Reifenberg
od Ivana Vodochodského
Nebuï pøece blond! - Hortense Ullrich 28. 2. Harrachov Mistrovství ÈR v severské kombinaci
3. nìmecký ovèák, labradorský
retrívr (18)
4. špic (7)
5. jorkšír, pudl, pinè (6)
6. bernský salašnický, bígl, zlatý
retrívr (5)
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BØEZEN 2014

bøezen Lánov Retro závod v paralelním slalomu
bøezen Jilemnice 20. roèník divadelního festivalu „Bøezen, mìsíc divadla“
- 5 ochotnických a 2 profesionální divadla
bøezen Rokytnice nad Jizerou Èeský pohár ve skialpinismu
O døevìného Krakonoše
bøezen Paseky nad Jizerou Prdecká lyže - závody na lyžích pro širokou veøejnost
1. 3. Èerný Dùl Krakonošùv maškarní rej - návštìva Krakonoše, sjezd na èemkoli
1. 3. Harrachov Mistrovství ÈR v severské kombinaci
1. 3. Horní Maršov Masopust - rej masek na námìstí, spoleèné zpívání, tanec...
1. 3. Trutnov Masopust - rej maškar, veselí a tradièní pochutiny ze zabíjaèky
1. 3. Èerný Dùl Krakonošùv maškarní rej - návštìva Krakonoše, sjezd na èemkoliv
1. 3. Špindlerùv Mlýn - Svatý Petr Krkonošská 70 - veøejný závod v bìhu
na lyžích družstev
1. 3. Vrchlabí Skorec vodní - zpívající potápìè - akce KRNAP
3. 3. Vrchlabí Memoriál Rostislava Ètvrtlíka - oblastní kolo celorepublikové
recitaèní soutìže pro studenty
7. 3. Èistá v Krkonoších, Hasièský bál - taneèní zábava, živá hudba, tombola
8. 3. Harrachov Pøíjezd Krakonoše - akce letos oslaví již neuvìøitelných 68 let
8. 3., 14. 3., 21. 3. a 23. 3. Horní Maršov Jelen lesní, seznamte se…
13. - 16. 3. Harrachov Mistrovství svìta v letech na lyžích 2014
14. 3. Lánov Hasièský ples - tradièní hasièský ples v sále v Horním Lánovì
(maškarní) i velké (zábavný veèer s kabaretním vystoupením vzácných hostù)
15. 3. Dolní Lánov Tradièní karneval pro dìti a veèer pro dospìlé
15. 3. Krkonoše Fotovycházka do Krkonoš
15. 3. Dolní Míseèky Zima a zejma v Krkonoších
15. 3. Jilemnice Taneèní soutìž Dance box 2014 - nepostup. pohár. soutìž formací.
15. - 16. 3. Pec pod Snìžkou Sv. pohár Masters - obøí slalom a slalom na sjezdovce
21. - 23. 3. Špindlerùv Mlýn Halfpipe Mistrovství ÈR na snowboardu a v U rampì
22. 3. Lánov Dìtský karneval - karneval pro dìti v sále v Horním Lánovì
22. 3. Vrchlabí Napøíè Vrchlabím - akènì dobrodružná pøírodovìdná hra
22. 3. Vítkovice v Krkonoších Pøíjezd Krakonoše
26. - 30. 3. Špindlerùv Mlýn Mistrovství ÈR v alpských disciplínách dospìlých
29. 3. Špindlerùv Mlýn Špindlerovské veselí - Maskiáda
29. - 30. 3. Pec pod Snìžkou Finále Vist - Stockli cup - žáci obøí slalom
DUBEN 2014

duben Dolní Dvùr Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže pro dìti (hod krysou,
èarodìjné úkoly, kouzelné lektvary)
3.- 6. 4. Šp. Mlýn Buton Špindl Spring Session - zakonèení snowboardové sezóny
5. 4. Èistá v Krkonoších Dìtský maškarní ples
5. 4. Krkonoše Chránit hory rukama - akce KRNAP, hrabání luk
5. 4. Lánov, Mìsíèní údolí Žabí námluvy - akce KRNAP
5. 4. Èistá v Krkonoších Dìtský maškarní ples
5. 4. Pec pod Snìžkou „Pec nám spadla“ - tradièní akce na závìr lyžaøské sezóny
6. 4. Trutnov Vynášení Smrtky - vítání jara - akce pro dìti s lampionovým
prùvodem, pálením zlé èarodìjnice, soutìžemi v èarodìjnických brlozích
10. 4. Vrchlabí Cena øeditele Správy KRNAP pro 3 významné osobnosti Krkonoš
12. 4. Trutnov - Voletiny Velikonoce v muzeu v Domì pod jasanem - tvoøivé dílny
12. 4. Žacléø Jarní provìtrání - turistický výlet s KÈT
16. 4. DOTEK Horní Maršov Do krajiny za Land Artem III - Individuální tvorba
17. - 21. 4. DOTEK Horní Maršov Velikonoèní pobyt v Ekocentru DOTEK pøedevším pro rodièe s dìtmi, ekologické programy
19. 4. Krkonoše Fotovycházka do Krkonoš
19. 4. Vrchlabí Klíèe k parku aneb Den Zemì - akce KRNAP, uklizení odpadkù po
zimì, hrabání staøiny, výsadba chybìjící zelenì, èištìní budek a jiné
20. 4. Vrchlabí Velikonoce na Støelnici - velikonoèní odpoledne pro dìti na
zahradì KD
25. 4. Jilemnice Poslední mazání - vyhodnocení zimní sezony
26. 4. Vrchlabí Vítání ptaèího zpìvu - akce KRNAP, poslech ptaèích hlasù
30. 4. Èerný Dùl, Pálení èarodìjnice
30. 4. Dolní Lánov Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže a hry
30. 4. Lánov Pálení èarodìjnic - pálení ohnì, soutìže a hry
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Radìji si v infocentru èi na internetu
ovìøte termín konání události, které se
chcete zúèastnit. Její datum se mùže
zmìnit, nebo se dokonce nemusí konat
vùbec.
Poøádáte-li nìjakou akci pro
veøejnost a chcete, aby se dostala
k co nejvíce lidem, pošlete její plakátek
do infocentra. Mohu ji zdarma umístit
na infokanál, dát na obecní web (pouze
lánovské akce), rozeslat ji po okolí
a témìø do všech krkonošských
infocenter, vèetnì toho mateøského
ve Vrchlabí. To ji umístí na celokrkonošský web www.krkonose.eu k tìm
ostatním. Pøípadná dokreslující fotografie
není nikdy na závadu. Ty nejzajímavìjší
události se dostanou do Top akcí, které
jsou rozesílány na skoro 100 e-mailových
adres, napøíklad i mezi novináøe.
Pokud chcete, mohu Vám zasílat
na e-mailovou adresu veškeré akce
z regionu, které se ke mnì dostanou,
rovnìž i zprávy z obce (sbírka ošacení,
odstávky elektøiny, zmìny zastávek
a podobnì). Staèí øíct.
Karolína Boková
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Dìtské rádio z Lánova vstupuje
do dvacáté sezóny. Do pøípravy vysílání
se za dvì desetiletí zapojilo více jak 100
dìtí. Moderátoøi, redaktoøi, patroni
a partneøi dìtského rádia se sejdou
na podzim v Lánovì.
„Radio Kulíšek je parta chlapcù
a dìvèat z Krkonoš, které baví rádio nejen
poslouchat, ale i vytváøet“. Tato vìta
charakterizuje už dvacet let netradièní
trávení volného èasu èásti krkonošské
mládeže. Zpoèátku dìti zpestøovaly svým
programem velké pøestávky žákùm ZŠ
Lánov, pozdìji jim obecní úøad Lánov
umožnil vysílat na místní „kabelovce“.
Mladí moderátoøi a redaktoøi se èasem
usídlili i na internetu – nejdøíve na serveru
ABrádia, pozdìji pøibylo Krkonošské
turistické vysílání a spolupráce s rádiem
Pigy. Roky ubíhaly a do vysílání se
zapojovaly také dìti z blízkého
i vzdálenìjšího okolí.
Pøedstaví se na akcích pro veøejnost
Redaktor a moderátor v rádiu ke svým
posluchaèùm promlouvá, ale na rozdíl

Kulišáci letos slaví 20 let s Vámi.

o televize není vidìt. Chlapci a dìvèata
z Kulíšku se proto rozhodli, že letos
pøedstaví své hobby veøejnosti tváøí
v tváø. „Zapojíme se do nìkolika
akcí, kde si vyzkoušíme, jaké to je
mluvit naživo pøed lidmi. Budeme
napøíklad uvádìt pøedkolo celostátní
soutìže Mladý moderátor, v bøeznu
nás èeká pùlhodinový blok na jevišti
v Kongresovém centru Aldis v Hradci
Králové pøi veletrhu cestovního ruchu
Infotour, pøedstavíme se v Kopidlnì,
Nové Pace, Špindlerovì Mlýnì… Pevnì
doufáme, že to zvládneme alespoò tak,
jako v rádiu,“ øíkají mladí redaktoøi.
Setkání k 20. výroèí Kulíšku
Na vysílání dìtského rádia z Krkonoš
se podílelo už pøes 100 chlapcù a dìvèat.
Cenné rady jim v zaèátcích poskytovala
ètyøi pomocná ramena - rádio Èerná Hora,
rádio OK, rádio Duha Evropa 2 a Èeský
rozhlas. „Málokdo ale možná ví,
že Kulišáci natoèili více jak 15 hodin
rozhovorù s osobnostmi èeské hudební,
s p o r t o v n í a s p o l e è e n s k é s c é n y.
Kmotøenkou se stala spisovatelka Marie
Kubátová, mezi patrony se øadí
muzikálový Hamlet Janek Ledecký,
zpìvák Standa Hložek nebo skupina
Maxim Turbulenc. Rádi bychom, aby
bývalí èlenové Kulíšku spoleènì
s patrony a partnery pøijeli v záøí
zavzpomínat
do Lánova,“ uzavírá
webmaster Jiøí Hübner.
V pøíštím èísle Zpravodaje se dozvíte,
jak Kulíšek vznikl, kdo vymyslel název
a zavzpomínáme i na nìkteré situace,
do kterých se Kulišáci dostali.
Byl/a jsi mezi moderátory
a redaktory Radia Kulíšek? Ozvi se nám.
Mrkni na www.radio-kulisek.cz
a poslouchej internetové vysílání radia
Kulíšek!
Jana Tauchmanová

Králové, kde v bohatém programu, vèetnì
besed a pøednášek, poznali mnoho
užiteèného a zajímavého.
8. 10. se uskuteènil zájezd na divadelní
pøedstavení „Žebravý student“ v Úpici
a 20. 8. v Divadelním klubu ve Vrchlabí
pøedstavení „Rozmarný duch“.
Pøed Dušièkami byl jako každoroènì
zorganizován nákupní zájezd do Polska –
tržnice Kudowa Zdroj.
V listopadu v Úpici zajistil KD návštìvu
divadelního pøedstavení „Podivné
odpoledne Dr. Zvonka Burkeho“ a v DK
Vrchlabí besedu se Zdeòkem Troškou,
který úèastníkùm daroval uvolnìní
a smích v pøedvánoèním shonu.
Jednou z nejnároènìjších akcí roku je
„
každoroèní, letos už jedenácté, Setkání
seniorù“ v KD v Horním Lánovì. Velký
dík patøí všem organizátorùm, zvláštì pak
hasièùm z Horního Lánova, kteøí se jako
vždy postarali – nejmladší o kulturní
vystoupení, dospìlí o obèerstvení
a vynikající veèeøi. Pro pøespolní byl
zajištìn dovoz i odvoz domù. Do nìj se
stejnì jako v minulých letech zapojil i náš
starosta, Ing. Vancl – velký dík.
Pøi tradièní hudbì (Ètyølístek
z Arnultovic) a tanci zažili pøítomní
ve spoleèné zábavì krásný veèer.
V prosinci 6. 12. v Divadelním klubu
ve Vrchlabí probìhla úsmìvná hra se
Simonou Stašovou a Petrem Nárožným
a 17. 12. pøedvánoèní koncert v Úpici
v podání místních a jejich hostù. Jako
vždy byl program velmi hodnotný
a všechny potìšil.
Závìreèná schùze výboru, na kterou byli
pozváni i starostové obcí, jejichž obèané
jsou èleny KD, se konala 5. 12. Tam
probìhlo hodnocení všech akcí v roce
a podìkování tìm, kteøí svou èinností
pomáhají s jejich uskuteèòováním.
Následovala beseda s pohoštìním
a hudbou, dva muzikanti z Jilemnicka,
mnozí si zazpívali i zatanèili.
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Uèinnosti KD byl zájezd „Vánoèní Praha“.
Uskuteènil se 18. prosince. Pøed
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vlastním programem jsme absolvovali
V posledním ètvrtletí roku pokraèoval KD
v bohaté èinnosti.
V øíjnu se nìkolik èlenù zúèastnilo
„Krajského setkání seniorù“ v Hradci

dvouhodinovou cestu Starým Mìstem
s prùvodkyní, která nám zasvìcenì
pøiblížila historii i souèasnost
významných staveb – Stavovské divadlo,
židovský Ungelt se synagogami,

královská cesta od Prašné brány
na Staromìstské námìstí, Staromìstský
orloj, Karlùv most, Betlémská kaple,
Havelský trh. Její vyprávìní bylo velmi
zajímavé a poutavé. Ukázala, že tato místa
nejen dùvìrnì zná, ale i miluje. V další
èásti dne jsme navštívili restauraci
Havelská koruna a pak už jednotlivci
vybírali podle svých zájmù. Silnì
zapùsobil pohled na celé rozsvícené
Staromìstské námìstí, ale pøedevším
na osvìtlený a vyzdobený vánoèní strom,
za ním pohádkovì nasvícené vìže
a vìžièky Týnského chrámu, jiné zaujalo
podium, na kterém právì vystupoval
dìtský taneèní a pìvecký soubor
z Moravy. Mnozí si pøešli i mùstek
uprostøed námìstí, ze kterého byl pøehled
na množství stánkù s obèerstvením i dárky
s motivy Vánoc. Nezapomenutelný byl
i pohled z vìže Staromìstské radnice,
který si mnozí nenechali ujít.
Pøi zpáteèní cestì, uchození, ale plni
dojmù, jsme si promítali v mysli vše
krásné, co jsme vidìli. Dík patøí
všem organizátorùm, ale i úèastníkùm
za vzorný pøístup k celému programu
akce.
Vìøíme, že i v pøíštím roce najdeme
podobné vzácné námìty k poznávání
a návštìvám.
Za KD Jana Lacinová
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Jednoho dne narodí se èlovìk.
Ze zaèátku mu staèí plné bøíško a vymìnit
plenku. Pak pøijdou první krùèky a zaèíná
cesta životem. Školní léta - uèení - rodina.
Život jde dál, roky pøibývají a vlasy
zaèínají šedivìt. Sil ubývá a smutek padá
na duši. Je to prostý boj, zákon pøírody.
Tu kdosi pøišel na myšlenku, že i stáøí
se dá zpøíjemnit. Tak zaèaly první krùèky
k založení klubu dùchodcù Lánov
15. prosince 1978.
Na založení klubu a na ty, kteøí byli
jako první èlenové, jsme zavzpomínali
18. 12. 2013 na našem posezení v hotelu
TEDEC. Vzpomnìli jsme i na ty, kteøí již
nejsou mezi námi.
Malá výstava fotografií z dìní klubu
a kroniky se všem líbila. Po dobrém
obìdì, který pro nás v hotelu pøipravili,
následovala kulturní vložka dvou èlenek
klubu s pøedáním malièkého dáreèku pro
všechny pøítomné.
Pøišly mezi nás i èlenky z klubu
bývalého statku Lánov a øeditelka školky,
která nám všem pøedala od dìtí
namalovaný zvoneèek s vánoèním
pøáním. Dìkujeme.
Spoleènì s námi pøišlo na naše
ukonèení roku i nìkolik obèanù Lánova,
kteøí mají zájem o èlenství v klubu.
Hudba - tanec - dobrá nálada.
S pøáním klidnì prožitých Vánoc
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a hodnì zdraví v roce 2014 jsme se
rozcházeli.
Všem z hotelu TEDEC dìkujeme
za pøíjemné posezení i obsluhu.
Dìkuji všem èlenùm klubu za jejich
pomoc pøi zajišování veškerých èinností
klubu a za milý dárek.
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Vážení úèastníci zájezdù a pøíznivci kulturních akcí v obci,
zdravím Vás v novém roce a jménem
všech èlenek Vám dìkuji za pøízeò
Za KD napsala Vìra Volmutová
v roce 2013 a pøeji krásný rok
2014.
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spolupráci s Ivou Mareèkovou, a proto
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se na Vás obracím s výzvou. Pomozte
Prázdniny utekly jako voda nám najít novou kolegyni èi kolegu.
a na Základní škole v Lánovì probíhají již Info mi prosím nechte na IC u Karolíny,
druhým rokem aktivity naplòující cíle dìkuji. Touto cestou bych chtìla Ivì
dvouletého projektu zamìøeného také podìkovat a popøát jí hodnì
na poznávání a ochranu ptákù. V novém zdraví.
školním roce probìhl již 23. 9. 2013 další
Jako start do nového roku jsme pro
motivaèní den, tentokrát spojený vás pøipravily dotované vstupenky
s pøesunem do Vrchlabí, exkurzí do divadla v Jilemnici.
do záchranné stanice Správy KRNAP
5. 3. bude v KD v Dolním Lánovì
s pozorováním ptákù na zámeckém karneval pro dìti a veèer bude
rybníku a jejich odchytem v lužním lesíku pokraèovat karnevalem pro dospìlé,
u rybníka, s pøednáškou sokolníkù
kde se budeme podílet v organizaci
manželù Malinovských a ukázkou
cateringu
s hasièi z Prostøedního
cvièených dravcù. Poèasí nám nepøálo,
Lánova,
tato
spolupráce se nám
pøesto se zážitky z útulku pro živoèichy èi
focení s orlem skalním a kání Harrisovou osvìdèila. Hasièi, dìkujeme! V dubnu
Vás pozveme do Trutnova do divadla
vryly mnohým do pamìti.
UFFO.
Ve škole byla vyhlášena další
Veškeré informace získáte
fotosoutìž, tentokrát s názvem „Ptáci,
žáci a ornitologie“, probíhají pøednášky na kabelové TV, v IC Lánov, na webu
zajišované Ing. Danielem Bílkem ze Dolní Lánov a na vývìskách. Tìšíme se
Správy KRNAP (Sovy Krkonoš) a Ing. na Vás.
Josefem Kalenským. V polovinì øíjna
Nadìžda Bezstarosti

2013 se skupina 20 žákù s doprovodem
pedagogù vypravila na tradièní
mezinárodní sokolnické setkání
v krásném prostøedí zámku Opoèno a jeho
okolí.

V souvislosti s vyhlášenou fotosoutìží
byl vydán školní nástìnný kalendáø
s ornitologickou tématikou pro rok 2014,
který svými fotografiemi zachycuje
prùøez konaných akcí a jsou zde otištìny
i nejlepší vybrané fotografie žákù.
Od zaèátku øíjna 2013 jsou opìt
pøikrmováni, sledováni a evidováni ptáci
na krmítkách. Èeká nás dokonèení èištìní
budek, další pøednášky a pøíprava panelù
pro nauènou stezku u základní školy,
vìnovanou ptákùm a pøírodì. A budeme se
tìšit na jarní pøílet ptákù a snad
vydaøenìjší hnízdní sezónu letošního
roku.
Josef Kalenský
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Hasièky SDH Prostøední Lánov.

naše zaøízení a zkuste svoje èekání
na autobus trávit jiným zpùsobem.
Na zaèátku mìsíce prosince
probìhla v naší hasièárnì druhá sbírka
ošacení pro Diakonii Broumov v tomto
roce. O celý prùbìh sbírky se staraly
paní Jacková a paní Gyšovová.
Dva naši èlenové Petr Paulù a Pavel
Janèula se stali držiteli odbornosti
Hasiè 3. tøídy. Koncem prosince
a zaèátkem ledna jsme zaèali
s pøípravami na poøádání plesu,
který se konal 9. února. Videa,
fotografie a rùzné odkazy mùžete
najít na našich webových stránkách
www.hasicilanov.estranky.cz
Závìrem bych vám chtìl popøát
do nového roku pevného zdraví a štìstí.
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Vážení spoluobèané, dovolte mi,
abych vás informoval o èinnosti SDH
Prostøední Lánov.
V mìsíci záøí jsme úèastí
na závodech v Prostøedním Lánovì
zakonèili svoji sportovní èinnost
v tomto roce. Družstvo žen a mužù se
bìhem roku zúèastnilo nìkolika
soutìží. Dosáhli jsme velice dobrých
výsledkù a tímto bych chtìl podìkovat
z pozice trenéra všem èlenùm
za obìtavou práci pøi trénincích
a samotných závodech.
Nezapomínáme na údržbu naší
techniky a hasièárny. Hasièi provedli
oøezání náletových døevin okolo
hasièárny, opravy okapù a støešních
svodù. Tyto opravy jsou provádìny
nìkolikrát roènì z dùvodu nièení
a zábavy dìtí, žákù naší základní školy,
pøi èekání na autobusové zastávce
Horní Lánov, Dolní Dvùr. Z vìže
na sušení hadic si dìti udìlaly
odpadkový koš. Prosím neniète nám

Za SDH Prostøední Lánov
Pavel Janèula
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Poslední ètvrletí roku je pro mladé
hasièe obdobím bez závodù a tréninkù.
Koneènì je trochu èasu na jiné aktivity.
Na schùzkách jsme hráli rùzné hry,
vedoucí pøipravili šipkovanou, která
konèila hledáním pokladù v podobì
balíèkù sladkostí a na høišti jsme si
všichni spoleènì opekli buøty.
Poèátkem listopadu jsme
uskuteènili víkendový pobyt na horské
chatì Zvonice v Koøenovì. Bohužel ani
tentokrát jsme se nedoèkali snìhu, a tak
nám zbyly hry jako je schovávaná,
škatulata, na tøetího a podobnì. V chatì
jsme si pak zahráli celou øadu dalších
her a víkend utekl jak voda.
Nesmíme opomenout ani vystoupení našich mladých hasièù na veèeru
pro seniory, kde naši dospìláci
zajišovali pro úèastníky obèerstvení.

Jako vždy spolupráce s dùchodci byla
skvìlá a byla to velmi vydaøená akce.
Musíme konstatovat, že ti døíve
narození se opravdu umí dobøe bavit.
Další akcí byla Mikulášská
besídka. I když jsme na její pøípravu
nemìli moc èasu, opìt byla plná
písnièek, taneèkù a pohádek Zaèarován v žabku, Spejbl a Hurvínek,
Sùl nad zlato, Vaøila myšièka kašièku
a další.
Poslední nedìli v roce se
hornolánovští hasièi s dìtmi vypravili
na výlet do ZOO v Liberci. Trochu
jsme mìli obavy z deštivého poèasí,
které nás cestou provázelo, ale nakonec
se umoudøilo a všichni jsme si užívali
prohlídky. Nevìtší zájem byl o cvièení
lachtanù.
Stalo se již tradicí, že na Silvestra
odpoledne se sejdeme na hasièském
høišti. Každý nìco pøinese – a to byla
drštková polévka, èínské nudle,
cukroví... groèek, svaøáèek, dìti èaj.
Opekli jsme si buøty, pobavili se a dìti
si zahrály rùzné hry, ale nejvíce si užily
kaluží a bahna.
Zatímco si poslední mìsíce roku
mladí hasièi užívali zábavy, dospìláci
pøipravali techniku na zimní topné
období. Museli zazimovat kladiny,
bariéry a další cvièební náøadí.
Vzhledem k letošnímu teplému poèasí
se jim podaøila pøipravit i prkna
na pobití altánu na høišti.
Pokud máme hodnotit uplynulý
rok, tak byl celkem úspìšný jak
po sportovní stránce, tak ale hlavnì
tím, že se koneènì zaèala realizovat
pøestavba hasièárny a domeèku, kde
budou mít zázemí pøedevším mladí
hasièi.
V lednu jsme se sešli na výroèní
valné hromadì, kde jsme si zhodnotili
uplynulý rok. Byli jsme potìšeni úèastí
zástupcù obce, OSH, HZS, klubu
dùchodcù, hasièù z Èisté a øady
sponzorù. Èlenùm, kteøí v letošním
roce mají kulaté výroèí, byly pøedány
dárkové balíèky. Na závìr mìli krátké
vystupení mladí hasièi a pak pøišlo
na øadu pohoštìní a zábava.
A co nás èeká v roce 2014 v bøeznu hasièský ples a dìtský
karneval, v dubnu pálení èarodìjnic,
v èervnu dìtský den, v srpnu letní tábor,
v øíjnu hornolánovské šedesátky
(soutìž mladých hasièù), v listopadu
víkendovka a Mikulášká besídka,
v prosinci výlet do ZOO a silvestrovské
setkání na høišti a mezi tím spousta
závodù, kde chceme jak mladí, tak
dospìlí dosáhnout tìch nejlepších
výsledkù.

Vzhledem k tomu, že se nám
podaøilo díky panu Kadavému získat
materiály o založení našeho sboru
a zjistili jsme, že ustavující schùzí byl
náš sbor založen 7. 7. 1889, èeká nás
pøíprava oslavy 125. výroèí založení
sboru.
Ladislava Šedivá
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Nový školní rok nám zaèal
už v záøí ve školách, kde jsme zvali do
oddílu nové èleny. Tentýž týden jsme
uspoøádali první oddílovou schùzku,
kam se mohli všichni zájemci pøijít
podívat, vyzkoušet si nìkteré
dovednosti, které se ve skautu uèíme
a dìláme. Každý si mohl vyzkoušet
slaòování, støelbu z luku, buzolu,
zdravovìdu, nebo si jen prohlédnout
naši klubovnu.
Na zaèátku øíjna se družinka
Termitù vydala na dalekou výpravu
na Minas Morgul a otevøela tak
celoroèní etapovou hru. Termiti
pøedstavují z mnoha ras Støedozemì
právì lidi z Gondoru. Družina musela
urazit dalekou cestu, na které je
èekalo spoustu pøekážet, ale taky
dobrodružství a her, aby se pokusili
zachránit ztracený gondorský oddíl.
Vydali se z Lánova pìšky až
na hrádek Bøecštejn nedaleko Vlèic.
Na trase pøekonali tøeba trosky mìsta
Osgiliath, museli se vyhýbat bandám
nepøátelských skøetù, získat potraviny
a hlavnì vodu, ale všechno zvládli a po
krásném dni, kdy nám poèasí pøálo, se
družinka uložila ke spánku nedaleko
Bøecštejna už schovaná pøed noèním
deštìm. Družinka byla znavená, ale
hrdá na svùj výkon a užila si nad ohnìm
opékané klobásy. Druhý den jsme se
probudili do mlhavého, ale krásného
rána. Èekala nás už jen krátká cesta na
autobusovou zastávku a potom návrat
do Minas Tirith (Lánova).
V øíjnu ještì probìhla oddílová
drakiáda. Èlenové celého oddílu se
sešli, aby zmìøili síly ve spoustì
disciplín v pouštìní drakù. Témìø
každý si domù odnášel diplom
za nìkterou z disciplín: nejkrásnìjší
vyrobený drak, nejvyšší a nejdelší let,
akrobat atd. Veèer potom, když se
setmìlo, si úèastníci vyøezali dýnì
a všichni se zúèastnili strašidelné
stezky odvahy.
V listopadu si užili svoji
víkendovou akci i Bakterie a Svištíci,
kdy i oni si prožili svùj úvod do etapové
hry. Potkali mnoho kouzelných bytostí

Oddílová drakiáda.

jako jsou elfové, ale i jim škodila
zlomyslná bytost pøedstavovaná
divokým zlobrem.
V prosinci èekalo celý oddíl akcí
hned nìkolik. Hned zpoèátku to zaèalo
mikulášskou besídkou. Naštìstí nám
èerti nikoho neodnesli, i když nìkteøí se
museli vyplatit básnièkou, nebo
nìjakou dovedností. Všichni slíbili
polepšení, takže Mikuláš a hlavnì èerti
odešli s prázdnou. Znovu se celý oddíl
sešel v nedìli pøed Vánoci, aby si nejen
zazpíval nìjaké koledy, zahrál hry
a podìlil se o nìjaké dáreèky,
ale hlavnì si spoleènì užil vánoèní
atmosféru a pohodu.
Ani na Štìdrý den náš oddíl
nezahálel. Z betléma skauti pøivezli
Betlémské svìtlo vánoèní nadìje
a hlavnì dobré vùle mezi lidmi, i náš
oddíl se podílel na jeho rozdávání
lidem. Na staré zastávce u køižovatky
a na zastávce u kostela v Dolním
Lánovì jsme rozdávali svìtýlko všem,
kteøí si ho chtìli odnést domù, aby jim
do pøíbytkù pøinesl lásku, porozumìní
a pohodu.
Ve spoleèných akcí nehodláme
polevit ani pøíští rok. Nejen pro sebe
poøádáme 1. 3. v Lánovì masopust, kde
rádi pøivítáme i Vás. Co plánujeme
dál se mùžete dozvìdìt na našich
webových stránkách www.skautinglanov.webnode.cz
Za 7. oddíl Lánov napsal
Tekumseh
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Ve sloupcích, vyhrazených
historickému okénku Lánovského
zpravodaje, jsme pøed èasem vìnovali
pozornost majitelùm vrchlabského
panství. To proto, že obce v údolí
Malého Labe patøily mezi jeho
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dùležitou èást. Upøeli jsme kritickou
pozornost k osobì Kryštofa z Gendorfu
i generacím pobìlohorských Morzinù,
jejichž øadu tu ukonèil Rudolf roku
1881. Je zajímavé sledovat osudy novì
vzniklé šlechtické linie spojením
Morzinù s Èerníny. S tìmi Èerníny,
o nichž se náš ètenáø dovìdìl
v souvislosti s jejich proniknutím
na severní stranu Krkonoš koupí
panství Šmídeberk, dnešních Kowar.
Dìjiny novì vzniklé dynastie ÈernínùMorzinù jsou sice pomìrnì krátké, ale
dosti pestré, dokonce s jistými
pikantními pøíhodami.
Sòatek z rozumu
Po smrti posledního z Morzinù
Rudolfa (1801-1881) stala se
univerzální dìdièkou panství dcera
Marie Aloisie (1832-1907). Ta se
provdala roku 1853 za druhorozeného
syna vladaøe hlavní a nejbohatší
jindøichohradecké vìtve Èernínù
Evžena Karla. Manželství paní
vrchlabského zámku s Heømanem
Zdeòkem (1819-1892) se ukázalo
úspìšné a snad i šastné. Manželé si
rozumìli a oba mìli povìst dobrých
hospodáøù. Po svatbì paní Luisa
(Aloisie) požádala císaøe o spojení
jména Èernínù a Morzinù. Císaø si však
s vyøízením žádosti dal na èas. Podle
dekretu z roku 1908 (už po smrti paní
Luisy) byl založen nový fideokomis
z velkostatkù Vrchlabí, Horního
Maršova a dalšího jmìní. Dìdicem
panství a nového složeného jména se
stal syn Rudolf Czernin-Morzin (18551927). Predikát Czernin-Morzin byl
pøenosný pouze na další držitele
nedìlitelného panství rodu, nikoli
na další sourozence, jejich potomky
a pøíbuzné. Ètenáø mi promine,
že ve složené podobì predikátu
používám tvar se spøežkou Cz a jinde
jen È. Trochu to zachycuje vývoj rodu
s ryze èeským pùvodem do pøijetí
nìmecké národnosti.

aè nerad uèinil. Maršovský zámek se
mìl stát rezidencí nejstaršího syna
Rudolfa Heømana - Jaromíra Egona
Rudolfa Františka (1908-1966). Ten
jako první z osmi sourozencù byl
považován jako dìdic a nositel jména
Czernin-Morzin, zatímco ostatní
zùstávali jen jako Èernínové. Ale...

Jaromíra Egona, žijí v cizinì. Z jeho
manželství se narodili ètyøi synové
a jedna dcera. Z nich žijí dnes již dvì
další generace.
Volnì mezi "vrchlabské" Èerníny
patøí i Evžen Alfons (1892-1955).
Adoptoval ho bezdìtný František
Jaromír (1857-1932), vladaø
jindøichohradeckého domu Èernínù
a uèinil ho roku 1927 svým nástupcem.
Jeho potomci vedou zatím s malým
výsledkem restituèní zápas. V nìm byli
úspìšní pøíslušníci dymokurské vìtve,
kteøí dokázali, že byli pronásledováni
nacistickým režimem.

Infant terrible, tj. nezvedené dítì
Ukázalo se brzy, že mladý Jaromír
Egon pøíliš neholduje problémùm
správy panství. Složitá doba po
ukonèení první svìtové války to však
velmi vyžadovala. Republika v rámci
pozemkové reformy napø. zestátnila
Zpracováno volnì s použitím
témìø všechny panské lesy na
Vrchlabsku. V øíjnu 1930 pak ponièila publikace Pavla Juøíka, Dominia pánù
vìtrná smrš jejich znaèný zbytek. z Hradce, Slavatù a Czerninù.
S tím vším se jako hospodáø od roku
František Jirásko
1928 špatnì vyrovnával. Naopak!
Miloval prý velmi luxusní život.
Jeho zvláštní zálibou byla drahá osobní
auta. Finanènì nároèné byly jeho velmi
èasté návštìvy Monte Carla. K tomu
další slabost - ženy. Genealog taktnì
uvádí, že se ženil celkem pìtkrát. První
žena patøí do "maršovského" období Marta Széchenyi. O druhé dámì se
vznosným jménem Alix-May von
Frankenberg und Ludwigsdorf èteme,
že se s ní ženil dvakrát, tj. rozvedl
a znovu oženil. Do "vrchlabského"
období patøí zachovaný klípek
osvìtlující osobní charakteristiku
"velkorysého" Jaromíra Egona.
Dokázal prý chladnì vystìhovat svou
bývalou manželku i s dìtmi ze zámku
do vily v parku, aby si mohl v pohodì
užívat milostné radovánky s novou
favoritkou.
Rozlouèení s Vrchlabím a Krkonošemi
Po obsazení pohranièí republiky
fašistickým Nìmeckem nastaly pro
Jaromíra Egona problémy. Jeho druhá
(a tøetí) manželka nemohla dokázat
nacistickým úøadùm zcela èistý arijský
pùvod. To bylo jako jedna ze záminek
krom jiného k uvalení nucené správy
na panství. Nakonec Jaromír Egon
pro finanèní tìžkosti roku l942
prodal i zámek øíšským úøadùm
pro potøeby landrátu, tj. okresního
úøadu. Rodina se pøestìhovala
do Gratzu v Rakousku. Nejen proto,
ale také po pøiznání se k nìmecké
národnosti roku 1930 a k øíšskému
obèanství nemají vrchlabští Èernínové
podle Benešových dekretù nárok
na restituci majetkù.

Nová krev
Výše uvedený syn Rudolf se dvakrát
oženil. Mìl pìt synù a dvì dcery, takže
nová dynastie se mohla utìšenì
rozvíjet. Po nìm se vedení vrchlabské
vìtve ujal nejstarší syn Rudolf Heøman
Maria Josef (1881-1928). Jeho mladší
bratr Karel Maria Josef (1886-1928)
s manželkou Vilemínou Kinskou
ze Vchynic a poèetnou rodinou zprvu
obývali zámeèek v Horním Maršovì.
Po smrti otce Rudolfa vyvinul Rudolf
Heøman jako nový pán tlak na svého Dovìtek
Vrchlabští Èernínové (èi chcete-li
maršovského strýce Karla Mariu, aby
s rodinou vyklidil zámek, což Karel Czerninové), potomci bouøliváka
14

S
L
U
Ž B
Y
I
N
F
O
C
E
N
T
R
A
L
Á
N
O
V
Vážení obèané Lánova a okolí,
jelikož se poslední dobou množí
situace, kdy v pøípadì nemoci èi jiných
závažných dùvodù je infocentrum
zavøeno a lidé si èasto stìžují, že „tam
(sleèna Boková) zas není“, jsem nucena
zveøejnit tuto informaci.
V pøípadì, že je infocentrum
z jakéhokoliv dùvodu zavøeno,
pak ovìøování, kopírování a skenování
je možné na Obecním úøadì, a to i mimo
úøední dny. (Pouze ve vzácných
pøípadech se mùže stát, že z dùvodu
nemoci Vás ani Obecní úøad
neobslouží.)
Služby, které jsou v dobì uzavøení
infocentra nepøístupné, jsou internet,
fax a Czech Point. V tìchto pøípadech je
nejbližší možností Vrchlabí.
Naše infocentrum se snaží
zveøejòovat (prostøednictvím e-mailù,
webových stránek èi vysílání kabelové
televize) každou zmìnu své pracovní
doby a myslím si, že velmi poctivì.
A pokud nastane nenadálá situace,
mùže se stát, že uzavøení infocentra
nebude avizováno. Prosím ty, kteøí mají
málo pochopení, aby si vzpomnìli,
kolikrát byli oni nemocní a potøebovali
náhle zmìnit plány a žádám je
o vstøícnost. Na úøadì Vám ráda, pokud
to pùjde, pomohu.
Dìkuji a pøeji pìkné dny.
Lenka Støíbrná

inzerce
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Zdravotní støedisko Lánov
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MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

Obecní úøad Lánov

Starosta

Ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

13:00 -18:00

Tel., fax

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Èt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

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

Asistentka

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Pá: 8:00 -12:00

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

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

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

v mezisezónì:

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

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

9:00 - 12:00

zavøeno

So:

zavøeno

So:

Ne:

zavøeno

Ne:

H
L
A
S
Č T
E
N
Á
Ř Ů
Vážení ètenáøi, nevím, je-li vám to všem známo,
ale i vy mùžete pøispívat do našeho Zpravodaje.
Pokud se k vám tøeba nìkdo pìknì zachoval, nebo vám
pomohl, a vy mu za to chtìli v této tiskovinì podìkovat,
není nic jednoduššího. Napište, co máte na srdci, a zašlete
to na adresu infocentrum@lanov.cz nebo text v papírové
podobì doneste pøímo do infocentra.
To platí i v pøípadì, že vás naopak nìco trápí nebo
byste chtìli poukázat na nìjaký nešvar tady u nás
v Lánovì, Dolním Lánovì èi Dolním Dvoøe.
Pamatujte ovšem, že èlánek musí být struèný, vìcný,
podepsaný a formulovaný slušnou mluvou. Pokud by byla
v èlánku nelichotivì zmiòována druhá strana,
v tom samém èi následujícím èísle Zpravodaje by byl
vyhrazen prostor i pro její odpovìï.
Se slohovou úpravou nebo korekturou gramatiky si
nemusíte dìlat vùbec hlavu, tuto práci má na starosti paní
korektorka.
Karolina Boková
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tel.:
499 432 298

zavøeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Èt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

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

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Ètyøi dny naváželi poøadatelé sníh, aby mohli
v Martinicích v Krkonoších 1. února 2014 uspoøádat
"koòské lyžování". Soutìžícím pøišly za vìtrného poèasí
fandit desítky divákù. Po seètení èasù z obou rozjíždìk
zvítìzil tým stáje Teri z Horního Lánova – jezdkynì Denisa
Vaòková a lyžaø Èenìk Jon.
Jana Tauchmanová, foto Zdenìk Horák
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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,
rokem 2014 vstupujeme do ètvrtého a tedy i posledního
roku tohoto volebního období. Než Vás seznámím se
zámìry, které bychom chtìli v naší obci realizovat
v letošním roce, je dobré se vrátit k roku minulému. Tak jako
každý rok Zastupitelstvo obce schválilo Plán hlavních
úkolù na rok 2013. Úkoly, které jsme si stanovili, byly
vcelku splnìny. Hlavním úkolem bylo dokonèení investièní
akce „Vodárna“. Tato akce byla ve stanoveném termínu
ukonèena. Pozornost byla vìnována zlepšování vzhledu
obce, místním komunikacím, zeleni a objektùm v majetku
obce. O dalších èinnostech v obci jste byli informováni
prùbìžnì bìhem roku 2013 v tomto Zpravodaji. Velmi
dobøe jsme obstáli pøi jednotlivých kontrolách na úseku
hospodaøení s obecními i dotaèními financemi.
Samozøejmì se nám nepodaøilo udìlat vše, jak jsme si
pøedstavovali. Vìøím, že v tomto roce dokonèíme nìkteré
akce z loòského roku, jako je nová komunikace Èivrný Zemanovi. Další významnou akcí, která je v souèasné dobì
ve stádiu projektové dokumentace, je chodník od školy zastávka BUS Šimùnkovi. V plánu má obec opravu
místních komunikací, které jsme pøevzali v roce 2012.
Nebude opomíjena ani naše základní škola.
Jednou z vìcí, která se daøí v posledních letech v naší
obci, jsou spoleèensko-sportovní akce, které probìhly
i v roce 2013. Bylo jich celkem ètrnáct ve spolupráci se
složkami, které v obci pracují, jako je Sportovní klub, Sbor
dobrovolných hasièù, SPOZ, Myslivecké sdružení,
Osvìtová beseda Lánovy a ve spolupráci se Základní
a mateøskou školou. Ve dvou pøípadech probìhlo vítání
nových obèánkù, kdy bylo vítáno celkem 14 novì
narozených dìtí. Nezapomínalo se ani na naše starší
spoluobèany.

499 522 216

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

Na úseku hospodaøení s obecními financemi bylo
hospodaøeno šetrnì tak, že jsme opìt posílili i rezervní fond,
který budeme moci letos použít na plánované akce.
Zastupitelstvo obce se scházelo pravidelnì na svá jednání
a vše, co se v obci vykonalo, bylo kolektivním rozhodnutím
zastupitelù.
Na posledním jednání zastupitelstva obce byla pøijata
obecnì závazná vyhláška è. 1/2013 „O místním poplatku
za odpady“. Poplatek za odpady zùstává ve výši letošního
poplatku a to 300 Kè na osobu a rok. Pro ilustraci uvádím,
že skuteèné náklady za svoz a likvidaci komunálního
odpadu za loòský rok èinily témìø 700 Kè na osobu. Obec
na každého obèana za odpady doplácí roènì 400 Kè
z obecního rozpoètu. Zde bych rád pøipomnìl, že poplatky
za odpad je dle vyhlášky povinností zaplatit do 30. záøí toho
roku. V souèasné dobì máme v obci dlužníky, kteøí nemají
do souèasné doby zaplaceny poplatky za odpad z roku 2013.
Byl schválen rozpoèet obce na rok 2014, který byl
zpracován odpovìdnì, aby nedošlo k zadlužení obce.

Smutná podoba chátrající dolnolánovské fary.

Jednou z vìcí, která mì osobnì trápí, je stav objektu fary,
která patøí øímsko-katolické církvi. V souèasné dobì je tato
budova v dezolátním stavu. Mám obavy, že za nìkolik let
zbudou z tohoto domu pouze ruiny. Bohužel obec nemá
žádných možností tento stav zmìnit.
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Závìrem mi vážení spoluobèané dovolte podìkovat
všem, kteøí se zapojili do práce v naší obci, podìkovat
zamìstnancùm Základní a mateøské školy, pracovníkùm
Dìtského domova, èlenkám SPOZ a OB Lánovy,
myslivcùm, èlenùm Sportovního klubu, hasièùm,
pracovníkùm obecního úøadu, naší knihovnici paní
Mihokové, kronikáøce Mgr. Losenické, zastupitelùm
a dalším za práci pro obec v loòském roce.
Pøeji do nového roku 2014 hodnì zdraví, štìstí,
spokojenosti v osobním i pracovním životì všem našim
spoluobèanùm.
JUDr. Miloslav Tomíèek - starosta

mezi chránìné památky. V té dobì již nikdo na faøe nebydlel
a tím zaèal objekt silnì chátrat. Obec Lánov ztratila zájem
jít do spoleèného projektu s obcí Dolní Lánov, a proto
i z naší strany nebyl zájem o koupi tohoto objektu, jelikož
z vlastních finanèních prostøedkù není obec schopna faru
opravit a tìžko se získá dotace na opravu.
Souèasný stav fary je takový, že do ní zatéká, propadl se
strop v druhém poschodí, je vytrhaná elektrika ze zdi,
popraskaná voda, vytluèená okna a všude je nepoøádek.
JUDr. Miloslav Tomíèek, starosta
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Popis jednání obce Dolní Lánov s Øímskokatolickou
farností - dìkanstvím Vrchlabí o koupi objektu fary
u kostela Sv. Jakuba v Dolním Lánovì
V listopadu 2006 po mém zvolení starostou jsem byl
informován starostou Lánova Ing. Jiøím Vanclem o tom,
že objekt fary v Dolním Lánovì je na prodej a pokud nebude
mít zájem naše obec o koupi, vstoupí do jednání
s Øímskokatolickou farností - dìkanstvím Vrchlabí obec
Lánov. Sdìlil mi zámìr vybudovat v pøízemí depozitáø
a v patøe 3 bytové jednotky. Tato informace byla projednána
na Zastupitelstvu v Dolním Lánovì a bylo rozhodnuto,
že o koupi budeme s dìkanstvím ve Vrchlabí jednat my.
V dubnu 2007 pøišla na naši obec nabídka z Vrchlabí,
že biskupství je ochotno prodat nemovitost fary s pøilehlými
pozemky za cenu 700 000 Kè za urèitých podmínek.
Po diskuzi zastupitelé obce odsouhlasili, že fara bude
koupena a pøistoupila i na podmínky, které si církev
stanovila. Udìlala se dohoda s obcí Lánov, že do projektu
oprav fary pùjdeme spoleènì. V té dobì bydlely na faøe
2 rodiny.
Zaèalo další kolo jednání a pøíprava kupní smlouvy.
V srpnu 2007 pøišel další dopis z biskupství Vrchlabí
s novou nabídkou, že žádají za faru 500 000 Kè a po dobu
5 let pøíspìvek od obce ve výši 160 000 Kè. Tím by došlo
k navýšení ceny za tento objekt o 600 000 Kè proti pùvodní
nabídce. Proto se zaèalo znovu jednat a bylo dohodnuto,
že církev prodá faru za 500 000 Kè s tím, že obec bude
po dobu 5 let pøispívat církvi èástkou 90 000 Kè. S tím
zástupce církve administrátor biskupství Vrchlabí pan
Hrdlièka a tehdejší knìz souhlasili. Dne 24. 10. 2007 s tímto
návrhem bylo seznámeno zastupitelstvo obce, které
souhlasilo. Ostatní podmínky by byly akceptovány. Jednalo
se o to, že stávající nájemníci by po dobu 1 roku mohli zde
bydlet, èást fary (jedna místnost se sociálním zaøízením
a samostatným vchodem) by byla využívána církví jako
modlitebna pøi bohoslužbách hlavnì v zimním období.
Na základì toho byla pøipravována kupní smlouva.
Ale vzhledem k tomu, že došlo k výmìnì faráøe se jednání
prodloužila a v èervenci 2008 mi souèasný správce
Øímskokatolické farnosti - dìkanství Vrchlabí sdìlil,
že se fara za dohodnutou cenu prodávat nebude, že hledají
zájemce, který dá nejvyšší nabídku. Tím skonèilo jednání
o odkoupení fary obcí Dolní Lánov.
Soubìžnì s jednáním s církví probíhalo jednání s obcí
Lánov o spoleèném postupu pøi získání dotací na opravu
objektu fary.
V roce 2012 pøišla nabídka ze strany církve o možnosti
koupi fary za 1 milión korun s tím, že objekt fary byl zaøazen

18

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 30. 10. 2013
1/5-13
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem z jednání Mgr. Evu Losenickou.
(pro-10, proti-0, zdržel se-0)
2/5-13
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu Miroslava Hofmana a Jiøího Kavana.
(pro-10, proti-0, zdržel se-0)
3/5-13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení
è. 8/2013, 9/2013 a 10/2013. (pro-10, proti-0, zdržel se-0)
4/5-13
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizaèní
komise k provedení inventur majetku obce za r. 2013 ve
složení Slavomír Vyklický – pøedseda, Michal Trobl – èlen
a JUDr. Miloslav Tomíèek – èlen komise. Komise konèí
svou èinnost k 31. 1. 2014.
(pro-10, proti-0, zdržel se-0)
5/5-13
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pøevod pozemku
p. è. 261 v k. ú. Dolní Lánov o výmìøe 1838 m2, na obec
Dolní Lánov. Povìøuje starostu podpisem kupní smlouvy.
(pro-10, proti-0, zdržel se-0)
6/5-13
Zastupitelstvo obce schvaluje pøijetí finanèního daru
ve výši 12 431,85 Kè.
(pro-10, proti-0, zdržel se-0)
7/5-13
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán údržby místních
komunikací na zimní období 2013 - 2014.
(pro-10, proti-0, zdržel se-0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- Informaci o ukonèení stavební akce Vodovod
- Informaci o provedených pracích a akcích za záøí a øíjen
2013
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 27. 11. 2013
1/6-13
Zastupitelstvo obce schvaluje pøedložený program jednání
a povìøuje zápisem Jiøího Svatého.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/6-13
Zastupitelstvo obce schvaluje ovìøovací a návrhovou
komisi ve složení Jiøí Pavliš, Pavel Janèula.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

3/6-13
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán akcí v obci Dolní
Lánov na rok 2014“.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/6-13
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti
na Královéhradecký kraj o dotaci z programu POV èíslo
programu 14POV02 „Oprava místních komunikací
a obnova vodoteèí“.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
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Bere na vìdomí:
- Plnìní usnesení z ZO ze dne 30. 10. 2013
- Akce v obci od 30. 10. 2013
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 18. 12. 2013
1/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem z jednání Mgr. Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení Jana Tumová a Ing. Pavel
Šimùnek.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení
è. 11/2013.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje pøedložený rozpoèet obce
Dolní Lánov na rok 2014 jako vyrovnaný ve výši pøíjmù
7 800 840 Kè a výdajù 7 800 840 Kè.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje výhledový rozpoèet obce
na roky 2014 - 2017.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecnì závaznou vyhlášku
è. 1/2013 „O místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování
komunálního odpadu“.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/7-13
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej èásti obecního
pozemku p. è. 546/ 3 k. ú. Dolní Lánov, vedený jako TTP
pro výstavbu garáží.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
8/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje finanèní pøíspìvek na èinnost
Místní akèní skupiny Krkonoše, o. s. ve výši 10 Kè na trvale
bydlícího obèana obce Dolní Lánov dle skuteèného stavu
k 31. 12. 2013.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje finanèní dar èlenkám SPOZ
Dolní Lánov a èlenkám Osvìtové besedy Lánovy za èinnost
v roce 2013.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
10/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur za rok 2013.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
11/7-13
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán jednání Zastupitelstva
obce Dolní Lánov na rok 2014. (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Bere na vìdomí:
- Informaci o èinnosti obce za 4/4 r. 2013
Místostarosta: Bc. Jiøí Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.
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Plán akcí na rok 2014 vychází z „Plánu hlavních akcí
obce Dolní Lánov pro léta 2010 - 2014“, který byl
schválen Zastupitelstvem obce dne 10. listopadu 2010.
1) Vzhled obce:
- stavební povolení na chodník od ZŠ – zastávka BUS
Šimùnkovi, zahájení stavby
- další vylepšování zelených ploch - parèíky, úprava
rozšiøování
- zvýraznìní zaèátkù obce
2) Péèe o komunikace a zeleò:
- oprava zpevnìných komunikací, cyklotras (pøevedené
komunikace na obec) a údržba ostatních MK vè. výøezù
náletových døevin
- oprava vodoteèí kolem MK poškozených v r. 2013
- zpevnìní dalších èástí MK (Minkovi - Pucher - Špidlenovi)
- oprava asfaltové plochy kolem prodejny potravin
- projektová dokumentace na opravu mostu pod farou
- zahájení výstavby obslužné komunikace v soustøedìné
zástavbì pod Kovovýrobou Pavliš (Èivrný – Zeman),
rozšíøení parkovištì u ZŠ
- zadání a posouzení možnosti zpracování studie na
chodník v obci
3)
-

Sport, škola,volný èas:
doplnìní vybavení dìtského høištì u ZŠ
pravidelná údržba sportovního areálu
podpora ze strany obce všem sportovním aktivitám v
obci /hl. pro mládež/
podpora kulturních akcí za využití KD pro veøejnost
zlepšování prostøedí v ZŠ a MŠ
pozornost Sboru dobrovolných hasièù

4) Péèe o památky,høbitov:
- stálá pozornost údržbì høbitova
- stálá péèe a údržba památkových míst
5)
-

Ochrana životního prostøedí:
péèe o obecní lesy dle Lesního hospod. plánu
likvidace divokých skládek v katastru obce
pravidelná údržba vodoteèí k ochranì pøed záplavami
údržba a provoz sbìrného místa NO
odborné posouzení záplavové plochy s návrhem na
opatøení (Bulùškovi – Minka P.)

6) Obec, obèan, ochrana majetku obce:
- pravidelná údržba dalších objektù obce (hasièárna,
ocelokolna, KD, škola)
- pøíprava obecního pozemku na výstavbu garáže pro
obecní techniku
- materiální podpora spolku a spoleèenských organizací
v obci (SPOZ, hasièi, myslivci, sportovní klub,
OB Lánovy, senioøi)
- stálá péèe a údržba obecní techniky
- údržba a doplnìní nauèné stezky o další informace
- využití internetových stránek obce, Zpravodaje obce
Lánov a obecního rozhlasu k informacím obèanù
o dìní v obci
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Vítání probìhlo 30. 11. 2013 dopoledne na Obecním
úøadì v Dolním Lánovì. Pozváno bylo 6 dìtí:
Anna Kováøová, Šárka Køížková, Ellen Marxová, Filip
Èejka, David Maisner a Šimon Pavliš. Dìti ze ZŠ Dolní
Lánov pøednesly a zazpívaly za doprovodu kláves s paní
øeditelkou básnièky a písnièky pro nejmenší. Novým
obèánkùm pøejeme hodnì zdravíèka.
Za SPOZ Karla Svatá

Vítání dolnolánovských obèánkù.
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Pøed svátky 14. 12. se sešli nadšenci stolního sportu
v kulturním domì Obecního úøadu v Dolním Lánovì.
Po pùldenním soupeøení vyhráli z 6 pøihlášených
v kategorii dìtí: 1. Jakub Schober, 2. Tomáš Vydra,
3. Martin Tomíèek. V kategorii dospìlých (17 pøihlášených,
3 základní skupiny) se dále pokraèovalo a boj nakonec
vyhráli: 1. Miloš Tesaø, 2. Miroslav Novotný, 3. Lev
Brunclík. Pìkné i hodnotné ceny a poháry zasponzorovali
stálí partneøi vìtšiny sportovních akcí v Dolním Lánovì:
Jezdecký areál Alba-Galant, s. r. o., Elektromontáže - Vanìk
a syn, Sítotisk - Marie Tumová, Reas PACK, s. r. o.,
Autoškola Jindøišek, Vèeldashop. Na dìtské ceny pøispìl
i pan Novotný - úèastník turnaje. Tímto všem velice
dìkujeme.
Výhercùm gratulujeme, pøejeme další sportovní
úspìchy a již nyní se tìšíme na další turnaje v novém roce.
Za SK Dolní Lánov Karla Svatá

Dle potøeby a finanèních prostøedkù budou rozvíjeny další
potøebné aktivity v obci.
JUDr. Miloslav Tomíèek, starosta
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Zleva doprava Miroslav Novotný - 2. místo, Miloš Tesaø - 1. místo, Lev Brunclík - 3. místo.
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I když letošní zima je velice netypická vzhledem k tomu,
že je málo snìhu nebo vùbec žádný, nejsou prozatím ani vìtší
mrazy. Je to období, které není pøíjemné ani pro èlovìka,
ale ani pro lesní zvìø. Myslivci proto i za tohoto poèasí vìnují
lesní zvìøi pozornost, a to hlavnì pøikrmováním. Musí se
vìnovat snižování stavu zvìøe škodné a odstøelu prasete
divokého. Vzhledem k tomu, že není snìhová pokrývka, loví
se èerná zvìø velmi obtížnì. Veøejnost je prostøednictvím
médií seznamována s tím, jaké škody èerná zvìø zpùsobuje,
jak je pøemnožena. Závìr nakonec vyznívá, že jsou na vinì
právì myslivci. Souèasné poèasí pøeje této zvìøi, kdy se jim
dobøe loví myši a pøitom dochází k poškození hlavnì
travnatých ploch. Vzhledem k tomu, že je to hlavnì noèní
zvìø, snaží se myslivci soustøedit tuto zvìø na vnadištì, kde jí
je pøedkládáno krmivo, aby se zvýšil úspìch pøi jejím lovu.
Nejedná se o krmelištì, kde by myslivci tuto zvìø krmili, jak
se èasto veøejnost domnívá. Dále i dolnolánovští myslivci se
snaží snižovat stavy èerné zvìøe spoleènými naháòkami.
Èerné zvìøi vyhovuje hlavnì souèasný zpùsob zemìdìlské
èinnosti, kdy se kukuøice nebo øepka pìstuje na velkých lánech
a tím je znemožnìn její lov pøes jarní i letní období.
Myslivci dokonèili plánovaný odstøel zvìøe spárkaté,
koncem roku skonèil i odstøel zajícù. A právì u zajícù bych se
chtìl v krátkosti zastavit. U této zvìøe je po bažantovi patrný
nejvìtší úbytek v pøírodì. A zase je to èásteènì zavinìno
souèasným zpùsobem zemìdìlské výroby (velké lány, nejsou
remízky ani meze). Dnes se vysekávají travní porosty stroji,
pøed kterými nemá tato zvìø nadìji uniknout. Dále je tato
situace zavinìna velkým množstvím predátorù, kteøí jsou
až nesmyslnì chránìni. Pøedpokládám, že do budoucna se asi
zajíci ani lovit nebudou.
Lesní zvìøi neprospívá ani stále se zvyšující poèet volnì
pobíhajících psù, které je možno v dolnolánovském revíru
spatøit. Jejich majitelé si neuvìdomují, jak pøírodì tímto škodí
a pøitom se èasto vydávají za velké ochránce pøírody.
Proto myslivci i pro další rok žádají návštìvníky pøírody
o ohleduplné chování v ní. Myslivci dìkují dolnolánovským
zemìdìlcùm za poskytnutí krmení pro zvìø na zimní období.
Èlenové Mysliveckého sdružení „Malá Snìžka“ pøejí
všem kolegùm, skuteèným pøátelùm pøírody a spoluobèanùm
pevné zdraví, hodnì zážitkù z pobytu v pøírodì v roce 2014.
S pøáním pøírodì a myslivosti zdar
Miloslav Tomíèek za dolnolánovské myslivce

Pøedvánoèní jarmark.

od 16. do 19. prosince na chodbì v prvním patøe budovy
základní školy. Žáci základní školy si pøipravili pro rodièe,
prarodièe, kamarády a své známé vlastnoruènì zhotovené
výrobky, které si sami ocenili a také sami prodávali. Žáci se pøi
prodeji výrobkù uèili zacházet se svými penìzi. Mezi oblíbené
výrobky patøily domácí vánoèky, které zmizely ze stolù
nejdøíve. Velký zájem byl také o plstìné pøívìsky v podobì
zvíøátek, o zajímavá trièka, výrobky z korálkù, vánoèní pøání
a dalších vánoèní dekorace. Atmosféra jarmarku byla velmi
pøíjemná, chtìli bychom podìkovat všem zúèastnìným
a tìšíme se na shledání na jeho dalším pokraèování.
Mgr. Veronika Kociánová
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Dìti z MŠ navštívily mìstskou knihovnu
v Hostinném. Paní knihovnice seznámila dìti s prostøedím
knihovny a její pracovní náplní. Každé z dìtí si mohlo vybrat
z dìtského oddìlení libovolnou knihu, kterou si následnì
smìlo „prostudovat“.
Po dokonèení prohlídky jsme se s dìtmi odebrali
na autobusové nádraží a odjeli zpìt do školky.
Nikol Chrenková
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Pøedvánoèní èas na ZŠ v Dolním Lánovì
Základní škola Dolní Lánov v prosinci 2013 pøipravila
pro dìti a jejich rodièe maškarní bál. Akce se konala
v Kulturním domì v Dolním Lánovì. Na výzdobì sálu se
podíleli žáci se svými obrázky èertù, andìlù a Mikulášù.
O obèerstvení se postarali vyuèující, žáci, dokonce i nejmenší
dìti z mateøské školy pøiložily ruku k dílu pøi výrobì
jednohubek. Pro malé návštìvníky byla pøipravena bohatá
tombola a diskotéka. Žáci prvního stupnì s vyuèujícími
nacvièili pøedtanèení s prvky aerobiku. Maškarní bál hýøil
pestrými a nápaditými maskami, na taneèním parketu tanèili
èerti, víly a princezny. Zábavy se také zúèastnili velmi vážení
hosté, èert, andìl a Mikuláš, kteøí rozdávali hodným dìtem
dárky. Dìti si maškarní bál velmi užily, spoleènì s nimi se
tìšíme na další roèník.
Mezi další dùležité akce, které probìhly v prosinci 2013,
urèitì patøí již tradièní pøedvánoèní jarmark, který se konal

Dìti proèítající si knížky.
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Obecní úøad Dolní Dvùr

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

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

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

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

Po, Út, Èt, Pá
St

Vážení spoluobèané,
dovolte mi, abych Vás na poèátku roku 2014 pozdravil
a popøál Vám i Vašim rodinám pevné zdraví, štìstí, lásku
a hodnì osobních úspìchù. Pøestože se na Nový rok
pøedsevzetí nemají dávat, pøeji všem, a se Vám podaøí
vše a možná i více z Vašich plánù na tento rok,
ale i budoucích. Také doufám, že nám, zastupitelùm obce se
bude daøit plnit úkoly, které jsme si naplánovali. Zažádali
jsme o dotaci na výstavbu pøístøeškù na umístìní kontejnerù
na smíšené a tøídìné odpady. Z tohoto dùvodu byla
zakoupena èást pozemku parc. è. 1123. Jedná se o pozemek
proti èp. 103, kde má obec umístìnou autobusovou zastávku
a kde je místo ke shromažïování odpadù. Jestliže se nám
nepodaøí dotaci obdržet, velmi vážnì zvažujeme o realizaci
výstavby pøístøeškù z rezervních prostøedkù obce. O podání
žádosti na zakoupení svozové techniky na bio odpady jsem
se také již zmiòoval. Tyto zámìry jsou zavedeny v rozpoètu
obce. Rozpoèet obce na rok 2014 je proto o tyto èástky
navýšen. Obdržíme-li dotaci èi nikoliv, bude v každém
pøípadì rozpoèet o urèité finanèní prostøedky zredukován.
Zkrácený pøehled rozpoètu obce Dolní Dvùr
na rok 2014:
Rozpoèet pro rok 2014 je schvalován jako schodkový takto:
Kè
Kè
Kè
Kè

4 022 000,3 339 880,7 361 880,7 361 880,-

Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji, tj. schodek ve výši 3 339 880,-,
bude kryt zùstatkem finanèních prostøedkù z minulých let.
A co dalšího na letošní rok plánujeme? Vyberu to
dùležitìjší: opravu komunikace u parcel na Sluneèní stráni
a míst v havarijním stavu našich dalších komunikací, opravu
fasády na budovì potravin a bistra, poøízení lavièek
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ucetni@dolnidvur.cz
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Celkové pøíjmy rozpoètu ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši
Celkové výdaje rozpoètu ve výši

belovskym@transcentrumbus.cz

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
a vybudování odpoèinkových míst v obci. Urèitì budeme
sledovat možnosti èerpání dotací na uvedené zámìry. V tuto
chvíli se rýsuje možnost èerpání dotací na vybudování
nìkolika odpoèinkových míst a poøízení mobiliáøe na tato
místa. V souèasné dobì byl vyhlášen dotaèní titul, v rámci
kterého je možné žádat o dotace na poøízení tzv. vyhlídek,
a to na území národních parkù. Tyto vyhlídky, nebo
odpoèinková místa mají být vybudovány na místech
s výhledem do krajiny. Mohou být vybaveny informaèními
tabulemi s tématy, která jsou vázána na danou lokalitu,
anebo krajinu z tohoto místa viditelnou. Dle našich pøedstav
by bylo vhodné umístit nìkolik stolù a lavic kolem
turistických tras vedoucích Dolním Dvorem. Je to napøíklad
u žluté turistické znaèky nad domem "u Vráblíkù". Také
chceme opravit odpoèinkové místo u høbitova a umístit
takovéto zaøízení na Zimní stráò do lokality k „Šámalùm“
a do Luisina údolí. Další zámìr, na který lze èerpat dotace, je
oprava ÈOV u Hotelu Ettel (døíve Hotel Morava).
V souèasné dobì nám autorizovaná spoleènost zpracovává
projekt opravy této ÈOV. Pøi výètu akcí a plánù na rok 2014
bych Vás už v této dobì chtìl pozvat na oslavu výroèí 130
let dobrovolných hasièù v Dolním Dvoøe a na Den obce
Dolní Dvùr, který se bude konat 23. srpna tohoto roku.
David Neumann, starosta obce
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Mikuláš nadìloval v Dolním Dvoøe až 7. prosince jako
obvykle na penzionu Mlynáøka, bývalém rekreaèním
objektu ÈSAD. Našim dìtem se urèitì líbil.
Zahøívací kolo s reprodukovanou hudbou, pastelkami,
nafukovacími balonky i malováním na oblièej probìhlo
na výbornou. Po setmìní pøišel Mikuláš s andìlem a dvìma
èerty. Mikuláš ze své tlusté knihy kontroval, kdo se polepšil,
kdo byl hodný a kdo trochu zlobil. Na dìti èekala velice
bohatá nadílka. Obìtavé maminky paní Èermáková, paní
Hanuláková a paní Neumannová se pøi pøípravì opravdu
èinily. Nikolka a Kaèenka Neumannovy, Verunka a Pavel
Hanulákovi, Jakub Vondrášek a statný Mikuláš Martin
Èermák jim byli k ruce. Po nadílce zaèala zábava nejprve
malých, pozdìji i dospìlých. U baru bylo možné koupit si
obèerstvení, hudbu si vzal na starost Jiøí Šádek. Urèitì jsme
všichni prožili pøíjemnì strávený èas.
Hana Homolová

už druhým rokem pøinesla svìtlo z Betléma. Stánek,
u kterého stála hodnì dlouhá fronta, nabízel grog, griotku,
svaøené víno, èaj. Stejná fronta stála u stánkù s bramboráky
a klobásami, pøímo z udírny. Martin Èermák se èinil
u sejkor, upekl jich 360! J. Kocián s pomocníky se èinil
u klobás. Víte, že jsme jich snìdli pøes 220? … a k tomu
20 chlebù. A že naše profesionálky Zdena Hanuláková
a Radka Neumannová se svými pomocníky spotøebovaly na
pøípravu nápojù pro vás 4,5 l griotky, 3 l rumu, 70 l
svaøeného vína a 30 l èaje?
Úplnì to nejhlavnìjší ale bylo to, že jsme se sešli jako
sousedé, pøišlo hodnì chalupáøù, nechybìli návštìvníci
z Lánova a Vrchlabí. Úsmìvy, pøátelské popovídání a pøání
hezkých svátkù vánoèních bylo tím nejhezèím
rozlouèením.
Hana Homolová
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Krásný tøetí prosincový zážitek pøipravil Obecní úøad
Dolní Dvùr nejen stálým obyvatelùm, ale i chalupáøùm,
rekreantùm, zkrátka všem z širokého okolí. Na 30. prosince
se podaøilo zajistit varhanní koncert. V kostele sv. Josefa
nám ho pøednesl vynikající hudebník, øeditel vrchlabské
ZUŠ, lánovský rodák, ale pøedevším milý a sympatický pan
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Radek Hanuš.

Dva týdny po Mikuláši Obecní úøad Dolní Dvùr
pøipravil další pøíjemnou zábavu pro velké i malé. Možná
že mùžeme dát do názvu „Tradièní hraní u vánoèního
stromu“. Náhodné Vánoèní Hudební Tìleso nám pro radost
chodí hrát už od roku 2009.
Altán na námìstí byl vylepšen zástìnou, tvoøící závìtøí
pro úèinkující a pøi lepším osvìtlení jsme na sebe i dobøe
vidìli. Od zaèátku prosince zbylo trochu snìhu, takže byla
i pìkná zimní kulisa. Nìkolik lavièek pøed altánem bylo
také dobrým nápadem. K sympatické hudební skupinì se
nìkteøí pøidali a kdo chtìl, jen poslouchal. Myslím,
že ale všichni si nìco dobrého koupili, nìco teplého popili
a navíc si nìco hezkého na památku èi snìdení odnesli.
A to byly veselé ozdoby z tìstovin od Ondry Èermáka
nebo pøekrásné perníèky paní Ladislavy Hrodkové a paní
Leony Pøívratské. Vyjmenovat by zasloužili všichni, kteøí
prodávali hrneèky, ozdoby, bižuterii. Skupina skautù

Pøíjemná atmosféra v Dolním Dvoøe.

Varhanní koncert v dolnodvorském kostele.

Program sestavil z hudby F. X. Brixiho, J. K. Kuchaøe
a J. I. Linky. Neobvyklým úvodem bylo pøeètení povídky
z knihy J. Horáka Krkonošské koledy. Po tomto zajímavém
zaèátku plnì zaplnìný kostel ovládly dolnodvorské
varhany. Také o nich nám pan Hanuš povìdìl zajímavosti.
Tøeba to, že v zimním chladu s mizivou frekvencí hraní
nìkteré tóny zní jinak, než na jaøe èi v létì. Druhý nástroj
ze stejné dílny je ve Špindlerovì Mlýnì a je též využíván.
Tøetí varhany snad èeká oprava.
Kostel byl pìknì uklizen a vyzdoben paní Svatou a
panem Novotným. Rozsvícený stromek pøed oltáøem byl
pùjèen paní Miloslavou Neumannovou.
Zcela zaplnìné lavice i celý prostor za nimi svìdèily
o tom, že krásná hudba v kostele do naší uspìchané doby
poøád patøí. Hezké na podveèeru 30. 12. 2013 bylo i to,
že se lidé vycházející z kostela na sebe usmívali a navzájem
si pøáli krásný nový rok 2014. Doufejme, že se povede.
Na uspoøádání a propagaci, vèetnì ústního podání se
podílelo hodnì z nás. A všem patøí velký dík. Povedlo se!
Hana Homolová
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Sobota 23. 11. 2013 byla krásným podzimním dnem
a pro 5 malých obèánkù Dolního Dvora dnem slavným.
Byli pøivítáni a zapsáni do øad dolnodvorských obyvatel. Naši
obec posílili 4 chlapci a 1 dìvèátko. Rodièe nám pøedstavili
Martinku Èermákovou, Jakuba Roušala, Samuela Hrodka,
Tomáše Spudicha. Pátým pozvaným se nepodaøilo pøijít.
Bývalou školní tøídu paní Radka Neumannová, Miloslava
Neumannová, Zdena Hanuláková a pan Ladislav Beránek
zmìnili k nepoznání. Stoly s bílými ubrusy rozmístìné
po obvodu místnosti, kvìtinová výzdoba na nich, køesla pro
rodièe s dìtmi a sedadla pro hosty, to vše tvoøilo pìkný celek.
Pøipraveny k pøevzetí byly dárky, vázané kytièky a hlavnì
“Dolnodvorský rodný list“. Pamìtní kniha s prvním zápisem
26. 11. 1977 psaná do 3. 2. 1990 a po 17 letech znovu otevøená
12. 5. 2007 èekala na podpisy rodièù. Sára, Eliška, Davídek
a Ondra vzornì pøednesli básnièky, které dost možná nìkterým
z nás vehnaly do oèí slzy dojetí. Místostarosta Ing. Bìlovský
mìl k uvítání dìtí pøipravená velmi milá slova. Po podpisech,
gratulacích a fotografování dìtí s rodièi u kolébky nastalo totéž
s prarodièi a ostatními pøíbuznými.
Nevím, zda to zpùsobilo sluníèko, ale zaèalo milé povídání
všech se všemi. Bylo by moc dobré, kdyby se taková
atmosféra, která byla v sobotu 23. 11. 2013, opakovala. Mohla
by být nakažlivá pøi všech setkáních a jednáních, urèitì
by byla ku prospìchu nás všech.
Hana Homolová
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V OBDOBÍ ØÍJEN - PROSINEC 2013
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
pan Jiøí Šastník
pan Zdenìk Paska
pan Karel Kliner
OÚ Dolní Dvùr pøeje všem jubilantùm
všechno nejlepší, pevné zdraví,
hodnì štìstí, síly a elánu do dalších let.

Rozlouèení se zesnulými obèany:
Život pøináší i velmi
smutné události.
V listopadu nás, bohužel,
navždy opustila

paní Olga Zdìnková
Dovolte mi, prosím,
jménem Zastupitelstva
obce Dolní Dvùr
vyjádøit upøímnou soustrast
pozùstalé rodinì.

Pøipravil: David Neumann
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ZŠ Lánov - olympiáda.

ZŠ Lánov - olympiáda.

ZŠ Lánov - koledy v kostele.

Hasièi SDH Prostøední Lánov.

KD bývalého Státního statku ve vánoèní Praze.

7. oddíl Junáka Lánov - pøíprava na strašidelnou stezku.

Pingpongový již IV. turnaj v Dolním Lánovì.

Pingpongový již IV. turnaj v Dolním Lánovì.

Ze života obcí pohledem objektivu.

Kouzelný prosinec v MŠ Lánov.

Kouzelný prosinec v MŠ Lánov.

Kouzelný prosinec v MŠ Lánov.

Pøedvánoèní èas na ZŠ v Dolním Lánovì.

Vánoèní jarmark na ZŠ a MŠ Lánov.

Vánoèní jarmark na ZŠ a MŠ Lánov.

Hubertova jízda - Z pohádky do pohádky.

7. oddíl Junáka Lánov.

Kostel v Dolním Dvoøe.

Pingpongový již IV. turnaj v Dolním Lánovì.

Zpívání u vánoèního stromu Lánov.

Zpívání u vánoèního stromu Lánov.

MŠ Lánov - Vystoupení dìtí v klubu dùchodcù.

Zpívání u vánoèního stromu - Dolní Lánov.

Zpívání u vánoèního stromu - Dolní Lánov.
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