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Ze života obce Lánov pohledem objektivu.

Autobusové nádraží v zimě.

Sněhová nadílka v centru obce po úklidu.

Ze stavby parkoviště u ZŠ.

Parkoviště u ZŠ v provozu

Úklid sněhu ze silnice - SÚS Vrchlabí.

Z průběhu stvaby nové školní jídelny.

Foto Vojtěch Hepnar.
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NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte poděkovat Vám za spolupráci
a velkou míru soudržnosti v roce minulém a do roku
následujícího Vám popřát hodně zdraví, štěstí a pracovní
pohodu.
Konec roku či začátek roku nového je vždy příležitostí
k určitému bilancování a hodnocení. Osobní zamyšlení si
jistě udělal každý sám, a pokud se týká obce, nechám to
tentokrát na Vás. Stále platí základní shrnutí ze Zpravodaje
před rokem, pouze jsme jeden rok, jeden desátý díl
odpracovali tak, aby základní vybavenost obce byla cca
v roce 2025 v pořádku.
Přispělo k tomu i to, že se republice jako celku daří,
a přejme si, aby tato situace vydržel co nejdéle. Jen to riziko
bezpečnosti se nám nějak povážlivě zvyšuje.
Jeden z určujících parametrů obce je vedle stability počtu
obyvatel též jejich věková struktura. Vyjadřuje se počtem
obyvatel ve věku 1 – 15 roků k počtu obyvatel ve věku 65
a starších. Je-li počet shodný, je koeficient 100. Obec Lánov
je však mnohem mladší, má koeficient 74. Jedná se o jeden
z výrazných potenciálů obce. Toto je ten základní důvod pro
mimořádnou péči o školky, školu, družinu či jídelnu.
Sem patří připravovaný stavební projekt s názvem
„Polytechnické a jazykově komunikační centrum“ v ZŠ
Lánov. Je součástí naplňování programu „ZŠ Lánov v 21.
století“, se kterým se především rodiče našich předškoláků
a školáků již seznámili a je dostupný na webu školy
(www.zslanov.cz). Podrobněji o výše uvedené investici
v příštím Zpravodaji.
Mohu sdělit, byť oficiální dopis obec ještě neobdržela,
že v prosinci byl Monitorovacím výborem schválen českopolský projekt „Poznejme se více“. Je tříletý a musíme co
nejdříve za partnery do Polska, neboť obec Lánov je
vedoucí partner.
V minulém roce jsem se setkal několikrát
s postesknutím některých z Vás, že se o obci nikde nepíše,
nikde se neprezentuje, prostě se o ní neví. Máte jistě pravdu,
je čím se prezentovat. Ptám se však, k čemu to je dobré, co
užitečného to přinese? Čím jsem si jistý, tak zbytečné
chlubení vyvolá patřičnou závist a to není dobré. Je staré
dobré pořekadlo „sláva na ulici…. v truhlici“. Přesto si
myslím, že určitá rozumná a pravidelná prezentace obce
směrem ven by nebyla na škodu. Přivítám každého, kdo se
chce tohoto úkolu ujmout a pomůže posílit hrdost obyvatel
na svou obec.
Vše výše uvedené je jistě důležité a potřebné. Základní
výzva však leží někde jinde. Tou je dostatek slušně
placených pracovních míst a prostoru pro podnikání nyní
a v budoucnu. To je pořádně těžká kláda řešitelná pouze
v rámci regionálního rozvoje širšího území. Jinak budou
nuceni pracovití a vzdělaní lidé z území odcházet, neboť
zde nenajdou odpovídající uplatnění, a to by byla historická
prohra.
Přeji úsměv na tvář a optimismus do duše.
Ing. Jiří Vancl, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
konaného 23. 11. 2016.

Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva
Usnesení č. 1/04/16
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu p.
Schliegsbira a p. Capouška. (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/04/16
ZO schvaluje následující program jednání:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení Zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti Rady obce
5) Plnění hlavních úkolů za r. 2016
6) Rozpočtová změna č. 5/2016
7) 3. změna ÚP Obce Lánov - Rozhodnutí o námitce, vydání
3. změny ÚP obce
8) Nakládání s nemovitostmi
9) Kontrola plnění vzájemných smluv s KVK
10) Smlouvy, Různé, Diskuze, Závěr
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/04/16
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 31. 8. 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/04/16
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od
jednání ZO obce dne 31. 8. 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/04/16
ZO schvaluje zprávu o plnění hlavních úkolů obce za
r. 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/04/16
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
3. změna ÚPSÚ Lánov – rozhodnutí o námitce, vydání
3. změny ÚP obce
ZO po projednání:
Usnesení č. 7/04/16
Ověřuje, že 3. změna ÚPSÚ Lánov není v rozporu s PÚR
ČR ve znění její 1. aktualizace, se ZÚR KHK, výsledky
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/04/16
Rozhodlo o námitce uplatněné ve veřejném projednání
návrhu 3. změny ÚPSÚ Lánov tak, jak je uvedeno v jejím
odůvodnění.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/04/16
Vydává 3. změnu ÚPSÚ Lánov opatřením obecné povahy,
které bude oznámeno na úřední desce.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/04/16
ZO Lánov schvaluje:
1) Prodej nově vzniklého p. p. č. 1676/15 o výměře 433 m2
(vodní plocha/tok přirozený), který vznikne oddělením dle
GP č. 974-79/2016 z p. p. č. 1676/4 o výměře 549 m2 (vodní
plocha/tok přirozený) vše v k. ú. PL – jedná se o část p. p. č.
1676/4, která je zaplocená, tj. je součástí uzavřeného areálu
DS Transport Beton Gabriel s. r. o., Libštát a k jejímu
vlastnímu oddělení byl vypracován mj. GP č. 974-79/201
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s tím, že zbývající část p. p. č. 1676/4 o výměře 116 m2 v k. ú.
PL zůstává v majetku obce Lánov, neboť je součástí
pozemní komunikace. Nabyvatel, DS Transport Beton
Gabriel s. r. o., Libštát, uhradí cenu GP, správní poplatek při
vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh
na vklad) a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí (4 %). Kupní cena majetkové dispozice je
stanovena dohodou s přihlédnutím ke znal. posudkům
č. 7765-045/16 z 24. 4. 2016 a č. 7835-115/16 z 2. 10. 2016
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na celkovou kupní cenu 21 650 Kč, tj. 50 Kč/m . Důvodem
stanovení hodnoty výše uvedené jednotkové ceny na
2
50 Kč/m je skutečnost, že předmětný nabyvatel vyhověl
obci Lánov v možnosti realizovat stavbu budoucí
cyklostezky v trase Lánov – Čistá v Krkonoších podél
silnice I/14 mj. na části pozemku, který je v jeho vlastnictví.
Jedná se o část p. p. č. 1400/1 v k. ú. PL.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11 /04/16
2) Prodej p. p. č. 1645/3 o výměře 291 m2 (ostatní
plocha/jiná plocha) v k. ú. PL – jedná se o pozemek, který je
zaplocený a je součástí uzavřeného areálu DS Transport
Beton Gabriel s. r. o., Libštát. Nabyvatel, DS Transport
Beton Gabriel s. r. o., Libštát, uhradí správní poplatek při
vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh
na vklad) a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí (4 %). Kupní cena majetkové dispozice je
stanovena dohodou s přihlédnutím ke znal. posudkům
č. 7765-045/16 z 24. 4. 2016 a č. 7835-115/16 z 2. 10. 2016
na celkovou kupní cenu 14 550 Kč, tj. 50 Kč/m2. Důvodem
stanovení hodnoty výše uvedené jednotkové ceny na 50
Kč/m2 je skutečnost, že předmětný nabyvatel vyhověl obci
Lánov v možnosti realizovat stavbu budoucí cyklostezky
v trase Lánov – Čistá v Krkonoších podél silnice I/14 mj.
na části pozemku, který je v jeho vlastnictví. Jedná se o část
p. p. č. 1400/1 v k. ú. PL.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12 /04/16
3) Prodej nově vzniklého p. p. č. 1533/6 o výměře 251 m2
(ostatní plocha/jiná plocha), který vznikne oddělením dle
GP č. 970-121/2015 z p. p. č. 1533/1 o výměře 3 517 m2
(ostatní plocha/ostatní komunikace) vše v k. ú. PL – jedná se
o část p. p. č. 1533/1, která je součástí zpevněné plochy před
hotelovým objektem TEDEC a. s. a k jejímu vlastnímu
oddělení byl vypracován mj. GP č. 970-121/2015 s tím,
že zbývající část p. p. č. 1533/1 o výměře 3 266 m2 v k. ú. PL
zůstává v majetku obce Lánov, neboť je součástí pozemní
komunikace. Nabyvatel, TEDEC a. s. Lánov, uhradí cenu
GP, správní poplatek při vkladu kupní smlouvy do KN
(1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad) a bude zároveň
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4 %). Kupní
cena majetkové dispozice je stanovena dohodou
s přihlédnutím ke znal. posudku č. 7836-116/16 a dle Zásad
hospodaření s nemovitostmi pro rok 2015-2016
na celkovou kupní cenu 61 635,56 Kč, tj. 245,56 Kč/m2.
Podmínkou prodeje předmětného p. p. č. 1533/6 v k. ú. PL
je zároveň i majetkoprávní vypořádání nově vzniklých
a stávajících p. p. č. 1602/25, 1606/6, 882/6, 884/12 a 883/2,
viz GPL 970-121/2015.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13 /04/16
4) Záměr prodeje p. p. č. 2287/b o výměře 67 m2 (ostatní
plocha/manipulační plocha), který vznikne oddělením dle
návrhu GP č. 577-78/2016 z p. p. č. 2287 o výměře 635 m2
(ostatní plocha/manipulační plocha) vše v k. ú. HL – jedná
se o část p. p. č. 2287, která mj. bude plnit funkci přístupu na
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p. p. č. 2271 a nově vzniklou p. p. č. 233/5 a k jejímu
vlastnímu oddělení bude dopracován mj. GP č. 57778/2016. Nabyvatel uhradí cenu GP, správní poplatek při
vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh
na vklad) a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí (4 %). Kupní cena majetkové dispozice
bude stanovena dohodou s přihlédnutím ke zpracovanému
znal. posudku, který Obec Lánov zadá po dokončení GPL č.
577-78/2016 a dle Zásad hospodaření s nemovitostmi pro
rok 2015 - 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14 /04/16
5) Záměr prodeje p. p. č. 2287/c o výměře 7 m2 (ostatní
plocha/manipulační plocha), který vznikne oddělením dle
GP č. 577-78/2016 z p. p. č. 2287 o výměře 635 m2 (ostatní
plocha/manipulační plocha) vše v k. ú. HL – jedná se o část
p. p. č. 2287, která mj. bude plnit funkci přístupu na nově
vzniklou p. p. č. 233/3 a k jejímu vlastnímu oddělení bude
dopracován mj. GP č. 577-78/2016. Nabyvatel uhradí cenu
GP, správní poplatek při vkladu kupní smlouvy do KN
(1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad) a bude zároveň
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4 %). Kupní
cena majetkové dispozice bude stanovena dohodou
s přihlédnutím ke zpracovanému znal. posudku, který obec
Lánov zadá po dokončení GPL č. 577-78/2016 a dle Zásad
hospodaření s nemovitostmi pro rok 2015 - 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15 /04/16
6) Zřízení VB cesty s právem chůze a jízdy bez umísťování
a skladování věcí a parkování v rozsahu dle GP 57778/2016, a to k tíži p. p. č. 2287/a v k. ú. HL (vlastník obec
Lánov) ve prospěch p. p. č. 2271 a 2287/b v k. ú. HL, jako
oprávněné nemovité věci s tím, že současný vlastník …
souhlasí. Jedná se o p. p. č. 2287/a v k. ú. HL, který je ve
vlastnictví obce Lánov. Část p. p. č. 2287/a bude využívána
…, spoluvlastníkem bytového domu…, jako přístup na p. p.
č. 2271, který je ve vlastnictví …. Výše jednorázové
náhrady od současného vlastníka oprávněné nemovité věci
(…) za zřízení VB cesty – k tíži p. p. č. 2287/a v k. ú. HL
(pozemek obce Lánov, jako povinné) se sjednává ve výši
1000 Kč (Zásady hospodaření s nemovitostmi pro rok
2015-16). Strana oprávněná zároveň uhradí poplatek
související s podáním návrhu na vklad do KN (1000 Kč).
Po projednání bodu 6) stažení z programu jednání nutná
prohlídka na místě samém upřesnění výměry.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16 /04/16
ZO bere na vědomí zprávu o plnění vzájemných smluv
s KVK.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/04/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. HNH spol. s r. o.
Hrabačov, akce: Schodiště k Malému Labi, cena 91 080 Kč
+ DPH. Termín: prosinec 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/04/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. HNH spol. s r. o.
Hrabačov, akce: Podchycení spodní vody u čp. 93, cena
51 205 Kč + DPH. Termín: prosinec 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/04/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. PORR, Dubečská,
Praha 10, akce: 2. etapa opravy chodníků podél silnice 1/14,
cena 79 197 Kč + DPH. Termín do 31. 10. 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 20/04/16
ZO schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí dotace z
rozpočtu kraje č. RRDO32009/28 – Územní plán obce
Lánov, prodloužení termínu projektu do 31. 12. 2017.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/04/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. IMP architekti,
s.r.o, Hradec Králové, akce: Přístavba polytechnického a
jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov, kompletní
projektová dokumentace, cena 980 000 Kč + DPH.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/04/16
ZO schvaluje smlouvu příkazní mezi obcí Lánov a f.
I. Vrchlabská stavební a znalecká kancelář s.r.o., akce:
Stravovací zařízení v areálu ZŠ Lánov, čp. 155 - provedení
investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě, odborný
dozor, předávací řízení, cena 240 000 Kč.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/04/16
ZO schvaluje smlouvu příkazní mezi obcí Lánov
a f. GRANTIS Consulting s.r.o. Hradec Králové, akce:
Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního
centra ZŠ Lánov - poradenství a konzultace, příprava
žádosti o dotace, studie proveditelnosti, cena 95 000 Kč.
Termín: 01/2017.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/04/16
ZO schvaluje smlouvu příkazní mezi obcí Lánov
a f. I. Vrchlabská stavební a znalecká kancelář s.r.o.,
akce: Rekonstrukce místní komunikace „Nad lomem-III.
etapa, k. ú. Horní Lánov“ - provedení investorskoinženýrské činnosti ve výstavbě, odborný dozor, předávací
řízení, cena 1,90 % Kč ze započitatelných nákladů díla,
práce v HZS 350 Kč/hod. (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/04/16
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu Královéhradeckého kraje č. 16RRD05-0010, akce
„Cyklotrasa č. 22 - cyklostezka Lánov – Čistá
v Krkonoších, příprava“ – projektová a inženýrská příprava
vč. stavebního povolení, poplatky, výkupy pozemků,
dotace ve výši 1 777 000 Kč. (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 26/04/16
ZO schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi
Obcí Lánov a f. Mgr. Vojtěch Metelka, advokát, Plzeň,
zastupování v řízeních o zřízení VB - … a zastupování při
uplatňování nároků ze záruky za jakost a z odpovědnosti za
vady díla – STAVOKA Kosice, smluvní odměna za každý
úkon právní služby 2 200 Kč + 300 Kč jako paušální
náhradu nákladů advokáta. (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 27/04/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a M-PROJEKCE s.r.o,
Hradec Králové, akce: Cyklotrasa č. 22 - cyklostezka Lánov
– Čistá v Krkonoších, Projektová dokumentace pro
stavební povolení, cena 446 000 Kč + DPH.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 28/04/16
ZO schvaluje objednávku Obce Lánov firmě 1. Vrchlabská
stavební a znalecká kancelář s.r.o., investorsko-inženýrská
činnost, akce: Stravovací zařízení v areálu ZŠ Lánov,
cena do 50 000 Kč + DPH. (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: Schliegsbir R., Capoušek K.
Starosta: Ing. Vancl J.

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
konaného dne 19. 12. 2016
Přítomni: dle prez. listiny 14 členů zastupitelstva
Omluven: 1
Neomluven: 0
Usnesení č. 1/05/16
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu p.
Tauše a Ing. Kalenského. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/05/16
ZO schvaluje následující program jednání:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení Zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti Rady obce
5) Rozpočtová změna č. 6/2016
6) Rozpočet obce na rok 2017
7) Nakládání s nemovitostmi
8) 3. změna Územního plánu sídelního útvaru
Lánov- zpřesnění
9) Smlouvy, Různé, Diskuse, Závěr
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/05/16
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 23. 11. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/05/16
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od jednání
ZO dne 23. 11. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/05/16
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/05/16
ZO schvaluje rozpočet obce Lánov na rok 2017.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/05/16
ZO schvaluje:
1) Prodej nově vzniklého pozemku v návrhu GP
označeného, jako p. p. č. 2287/b o výměře 67 m2 (ostatní
plocha/manipulační plocha), který vzniká oddělením dle
návrhu GP č. 577-78/2016 z p. p. č. 2287 o celkové výměře
635 m2 (ostatní plocha/ manipulační plocha) vše v k. ú. HL –
jedná se o část p. p. č. 2287, která mj. bude plnit funkci
přístupu na p. p. č. 2271 a nově vzniklou p. p. č. 233/5 a k
jejímu vlastnímu oddělení bude dopracován mj. GP č. 57778/2016. Nabyvatel … uhradí cenu GP, správní poplatek při
vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh
na vklad) a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí (4 %). Kupní cena majetkové dispozice je
stanovena dohodou s přihlédnutím k návrhu znal. posudku
č. 7874-154/16 z 19. 12. 2016 na celkovou kupní cenu 9 380
Kč, tj. 140 Kč/m2, který znalec dohotoví po dokončení GPL
č. 577-78/2016 a dle Zásad hospodaření s nemovitostmi.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/05/16
2) Prodej nově vzniklého pozemku v návrhu GP
označeného, jako p. p. č. 2287/c o výměře 7 m2 (ostatní
plocha/manipulační plocha), který vzniká oddělením dle
návrhu GP č. 577-78/2016 z p. p. č. 2287 o celkové výměře
635 m2 (ostatní plocha/ manipulační plocha) vše v k. ú. HL –
jedná se o část p. p. č. 2287, která mj. bude plnit funkci
přístupu na nově vzniklou p. p. č. 233/3 a k jejímu vlastnímu
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oddělení bude dopracován mj. GP č. 577-78/2016.
Nabyvatelka … uhradí správní poplatek při vkladu kupní
smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad)
a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
(4 %). Kupní cena majetkové dispozice je stanovena
dohodou s přihlédnutím k návrhu znal. posudku č. 7874154/16 z 19. 12. 2016 na celkovou kupní cenu 980 Kč, tj.
140 Kč/m2, který znalec dohotoví po dokončení GPL č. 57778/2016 a dle Zásad hospodaření s nemovitostmi.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/05/16
3) Zásady hospodaření s nemovitostmi pro rok 2017 - 18
Obec Lánov – jedná se o prodloužení platnosti
a aktualizaci „Zásad“ do 31. 12. 2018.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/05/16
ZO po projednání
I. Revokuje, usnesení ZO č. 7/04/16, 8/04/16
a 9/04/16 ze dne 23. 11. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/05/16
II. Schvaluje úpravu předloženého návrhu 3. změny
ÚP sídelního útvaru Lánov. Úprava se týká doplnění textu
podmíněně přípustného využití ploch P-5/47
a P-5/52 vsunutím slova „přitékajících“. Výsledný text
návrhu změny ve výrokové části v kapitole „F: Stanovení
podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“
zní:
P-5/47: Změna ÚPSÚ podmiňuje využití plochy
pro bydlení realizací opatření pro odvedení
a nekonfliktní svedení přitékajících povrchových vod do
vodoteče.
P-5/52: Změna ÚPSÚ podmiňuje využití plochy
pro bydlení realizací opatření pro odvedení
a nekonfliktní svedení přitékajících povrchových vod
do vodoteče.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/05/16
III. Ověřuje, že 3. změna ÚP sídelního útvaru Lánov není v
rozporu s PÚR ČR ve znění její 1. aktualizace, se ZÚR
Královéhradeckého kraje, výsledky řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského
úřadu.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13 /05/16
IV. Rozhodlo o námitce uplatněné ve veřejném projednání
návrhu 3. změny ÚP sídelního útvaru Lánov tak, jak je
uvedeno v jejím odůvodnění.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/05/16
V. Vydává 3. změnu ÚP sídelního útvaru Lánov opatřením
obecné povahy, které bude oznámeno na úřední desce.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/05/16
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD mezi obcí Lánov a f.
Pavel Bořek-stavební firma, Dvůr Králové, akce Stravovací
zařízení v areálu ZŠ Lánov čp. 155, rozšíření díla
o provedení dešťové, splaškové a jednotné kanalizace, cena
za provedení díla zvýšena o 668 779 Kč, cena celkem bez
DPH ve výši 25 442 937,60 Kč.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/05/16
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD mezi obcí Lánov a f.
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PORR, akce Oprava chodníků v obci Lánov, změna rozsahu
na základě víceprací, cena za dílo zvýšena o 79 197,91 Kč,
cena celkem bez DPH 410 397,91 Kč.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
(Ze zdravotních důvodů odešel jeden člen ZO)
Usnesení č. 17/05/16
ZO schvaluje OZV č. 1/2016 – o nočním klidu.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/05/16
ZO schvaluje harmonogram jednání ZO na rok 2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/05/16
ZO schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků spolkům
v obci a jiným žadatelům o příspěvek od obce Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: Martin Tauš, Ing. Josef Kalenský
Starosta: Ing. Jiří Vancl

Z DĚNÍ V OBCI
VÁNOČNÍ TURNAJ V LÁNOVĚ
Jubilejní 25. ročník turnaje v sálové kopané
v Lánově, pořádaný pro mládež širokého okolí, ovládla
herní zkušenost vítězného týmu TORZO LEGIE.
Týmy byly letos zajímavě rozlosované. Ve skupině "A"
jeden zkušený tým a tři týmy nabývající zkušenosti.
Ve skupině "B" tři týmy bývalých vítězů a tým mladíků.
Ve skupině "A" velmi urputné boje s méně brankami.
To ve skupině "B" se výrazně střelecky prosadili FC
JUNIORS.
Výsledky skupin určily nasazení do zápasů čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinále se prosadila skupina "B". Pouze loňský vítěz
BONDUEL totálně zklamal a vypadl s týmem, který loni
ve čtvrtfinále porazil.
Čtvrtfinále: NETVOŘI porazili BONDUEL 3:2,
TORZO LEGIE - PIDIŽVÍKY 3:0, LANGUSŤÁCI
podlehli FC JUNIORS 3:6 a PRIBINÁČCI porazili
MLADÉ PUŠKY 5:2. Výsledky naznačují urputné boje.
V prvním semifinále se potkali několikanásobní
vítězové TORZO LEGIE proti vítězi skupiny "A" týmu
NETVOŘI. Takticky vedená bitva měla více příležitostí
ke vstřelení branky na straně zkušených borců, kteří
dokázali využít zbytečné chyby zlepšujících se mladíků.
TORZO LEGIE porazilo NETVORY 3:1.
Ve druhém semifinále tým mladíků, ale v sestavě
s reprezentantem České republiky, překvapil zkušený tým
PRIBINÁČKŮ a zvítězil 6:4. Strhující podívaná. Skóre 6:4
pro FC JUNIORS nejdříve ve prospěch zkušených
PRIBINÁČKŮ, ale vůle a pohyb mládí přineslo více
využitých příležitostí pro FC JUNIORS a postup do finále .
O TŘETÍ MÍSTO: NETVOŘI - PRIBINÁČCI 4:5
po penaltách. V utkání o třetí místo týmy předvedly urputný
boj o míč i každou příležitost ke vstřelení branky.
NETVOŘI se ujali vedení po hloupých chybách soupeřovy
obrany, ale PRIBINÁČKŮM se podařilo v závěru
zmobilizovat síly a srovnat na remízu 4:4. K rozhodnutí
o třetím místě musely přijít na řadu penalty. V penaltách byli
lepší PRIBINÁČCI a v konečném pořadí obsadili třetí
místo.

FINÁLE: TORZO LEGIE versus FC JUNIORS 6:3.
Finále jednoznačně ovládla zkušenost hráčů týmu TORZO
LEGIE a první poločas vyhráli 3:0. Ve druhém poločase již
vítězové nechali trochu hrát tým FC JUNIORS jejich hru a
ten sehrál vyrovnaný poločas. Konečný výsledek 6:3. Velmi
chytře hrál brankař vítězného týmu Kobr Jindřich, který se
ve finále přičinil dvěma góly o vítězství v turnaji.

soutěžících, sladkých štrúdlů bylo šest a slaných tři. Letos
ochutnávaly tři dámy, kterými byly Lucka Kopecká, Katka
Kopecká a Tereza Kalenská.
Vítězství za sladký štrúdl si odnesl Petr Hájek, druhá
byla Lenka Horská, třetí Jiří Mikule, čtvrtý Petr Jandík
a pátá Hela Foubíková.
Za slaný štrúdl si první místo odnesla Verča Suchá
a druhý byl Petr Jandík. Všichni dostali pohár a sladkou
tyčinku nebo lízátko.
Každý rok dostávají i pěknou kokardu, ale letos nebyla,
protože mám hodně pohárů.
Poslední společný večer jsme si všichni užili, při
odchodu domů jsme si popřáli pěkný, šťastný a veselý nový
rok.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

HUBERTOVA JÍZDA

Vítěz 25. ročníku vánočního turnaje 25. 12. 2016
Torzo legie - Faistaver Šimon, Šťastný Marek,
Schauer Pavel, Kobr Jiří, Schauer Martin, Kobr Jindřich,
Skála Jaromír, Půlpán Milan.

Vánoční turnaj v sálové kopané v Lánově
- 25. ročník - 25. 12. 2016 ve výsledcích:
Skupina A:
1. místo NETVOŘI
6 bodů
6:4 skóre
2. místo LANGUSŤÁCI
4 bodů
6:7 skóre
3. místo PIDIŽVÍCI
4 bodů
5:5 skóre
4. místo MLADÝ PUŠKY
2 bodů
4:5 skóre
Skupina B:
1. místo PRIBINÁČCI
7 bodů
12:6 skóre
2. místo TORZO LEGIE
5 bodů
6:5 skóre
3. místo FC JUNIORS
4 bodů
13:9 skóre
4. místo BONDUEL
2 bodů
7:10 skóre
Konečné pořadí turnaje:
1. místo TORZO LEGIE
2. místo FC JUNIORS
3. místo PRIBINÁČCI
4. místo NETVOŘI
5. - 8. místo PIDIŽVÍCI, LANGUSŤÁCI,
MLADÉ PUŠKY, BONDUEL
Střelci turnaje:
1. místo Zdržálek Dominik 12 branek
2. místo Šťastný Marek
6 branek
Pružinec Michal
6 branek
Nejlepší brankář: Kobr Jindřich
Poděkování organizátorům turnaje: Půlpán Milan
s manželkou Michaelou, Hartig Jiří s manželkou Marcelou.
Zapsal Závodník Stanislav sen.

Jako každý rok i letos jsme pořádali Hubertovu jízdu
v maskách, letos se jelo na téma víly, skřítci a trpaslíci.
Sjelo se na sedmnáct jezdců a koní. Přijeli jezdci
ze Staré Paky, ze Studence, z Lužan, od Liberce, z Podhůří,
z Kněžické chalupy, z Dolního Lánova a z Horního Lánova.
Letos dělal lišku jezdec z Liberecka, Honza Čadílek
s koněm Damir Gori a mástra jela Lucka Kopecká s Limou.
Poměrně dost bylo i diváků.
Na půlce se udělal dostih, a to pony, begani
a ostatní (plašani). V dostihu pony vyhrála Lucka
Horáčková s Juráškem a Jitka Kulhánková s Griffem byla
druhá. V dostihu begani vyhrála Hanka Čadílková s Pepou,
druhá byla Míša Jerichová s Šeri a třetí místo obsadil Míla
Erben s Ebou.
V plašanech byla první Rouzi Jecelínová s Vali, druhý
byl Honza Čadílek s Gamir Gori a třetí Bára Havlová
s Žížou.
Hodnotili se jak jezdci, tak diváci, kdo má nejlepší
přestrojení. V divácích na prvním místě byla Andy
Midlochová a druhá Bára Holasová. Jezdci první místo
Veronika Krupičková, druhá byla Míša Jerichová a třetí
Lucka Kopecká. Také jsme hodnotili padákového jezdce
a tím byla Verča Krupičková, která tento styl jízdy
absolvovala několikrát.
Den se vydařil, bylo hezké počasí a všichni jsme si to
užili jak jezdci, tak diváci.

Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

VÁNOČNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ
Od roku 2007 jsme se scházeli u nás na Vánoční sezení
s kamarády, co s námi dělají Krkonošské klání.
A od roku 2010 jsme začali dělat Vánoční štrúdlování.
Každý rok se sešlo šest až osm soutěžících. Někdo měl
sladký štrúdl, někdo slaný a někteří oba druhy. Jeden rok
jsme měli dokonce šestnáct štrúdlů. Letos se sešlo šest

Honza Čada jako lišák s koněm Pepou.
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ZŠ a MŠ LÁNOV
OPRAVA
V minulém čísle bylo na straně 8 ve článku Zahájení
školního roku 2016/2017 v druhém odstavci uvedena věta:
„Z tohoto důvodu jsme žádali o navýšení kapacity Základní
školy ze 130 na 175 žáků.“ Správné znění je ale „z 230
na 275 žáků“.
Nina Javorová

1. PROJEKTOVÝ DEN
Čtvrtek byl u nás ve škole ve znamení projektového dne
na téma voda. Žáci a žákyně prvního stupně zůstali ve škole,
kde si na školní zahradě užívali první projektový den. Děti
z druhého stupně se rozjely či rozešly do nedalekých
končin, kde se na zajímavých exkurzích seznámily
s poznatky, které se týkaly vody a jejího koloběhu v našem
životě.
Nina Javorová
První stupeň na plavbě
Ve čtvrtek se v naší škole konal první projektový den
k tématu voda. Třídy prvního stupně se sešly na školní
zahradě, kde se žáci rozdělili do družstev a vydali se
na "plavbu" po řece Labi. Postupně "navštívili" deset měst,
kterými Labe protéká a v každém z nich na ně čekal nějaký
úkol. Vyzkoušeli si přeskok přes Labe, přenášení vody
injekční stříkačkou, házeli záchranné kruhy a přecházeli
po lávce. Také poznávali zvířátka a naučili se složit si
parník.
Eva Hájková
Projektový den - 6. třída
Návštěva vodárny Lánov
Zatočím kohoutkem a teče pitná voda. Vždy mě
zajímalo, kam potom odtéká. S naší třídou jsme navštívili
čističku vody v Lánově. Překvapilo mě, kolik špíny lidé
odhodí do kanalizace. Voda v nádrži byla zpěněná, hnědá,
zapáchající a plná odpadu, který se špatně rozkládá.
Z nádrže odtéká voda do třídících filtrů. Odstraní se odpad
a potom se čistí chlórem. Čistá voda vtéká do Labe.
Od té chvíle si vody více vážím. Přírodu a vše kolem
ní bychom měli chránit.
Viktorka Benešová
Ráno jsme šli do školy. Asi v 8:00 jsme vyšli, šli jsme
po louce k jedné z vodních nádrží. Pak jsme šli k silnici a
poté jsme došli až k jídelně. Najedli jsme se a šli do čističky
vod. Tam nás uvítal pán a ukazoval nám, jak tam fungují
systémy potrubí, kterými se může vylít nádrž. Poté jsme se
přesunuli na další místo v čističce, kde nám pán něco říkal
o té čističce. Potom jsme šli ven k jídelně. Někteří šli rovnou
domů a někteří šli ještě s paní učitelkou do školy, protože
si tam nechali tašku.
Matoušek Filip
Dne 29. 9. 2016 jsme šli pěšky na exkurzi do vodojemu
v Dolním Lánově a do čističky odpadních vod v Prostředním Lánově. Ve vodojemu mě nejvíce zaujal tzv. hříbek,
přes který přetéká voda a díky tomu z ní odchází škodlivý
plyn. Dále mě zaujala informace o kvalitě vody
v Lánově, která je velice dobrá, na úrovni kojenecké vody.
Bára Janatová
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Nejdřív jsme šli pěšky do vodárny, měli jsme přestávky
a čekali jsme, než pán přijede. Pán nám vysvětlil, jak se to s
tím dělá a jak to probíhá a potom nám ukazoval plány.
Potom jsme šli k jídelně, kde jsme se naobědvali a potom
jsme zase čekali na pána. Pán nám ukázal na počítači věci
těch přístrojů a poté jsme šli do takové neozvučené
místnosti. Nic tam nebylo slyšet, ale měli tam taková
tlačítka, kterými se to celé ovládalo. A nakonec jsme šli ven
na vzduch a ukázali jsme si velikou díru.
Jakub Šimůnek
Projektový den - 7. třída
Labská přehrada
Školní výlet: bylo to hrozně super a klidně bych tam
jela znovu. Akorát jak jsme chodili v těch tunelech, tak mě
hodně vadili pavouci a jak tam bylo mokro…atd…!
Informace: Vodní nádrž na horním toku řeky Labe
nacházející se při jižním okraji Špindlerova Mlýna byla
vybudována jako ochrana před povodněmi v letech 1910 1916. Je nejvyšším stupněm soustavy vodních děl na Labi,
který zachytává převážnou část sněhových vod ve střední
části Krkonoš. Její plocha je 40 ha a délka vodní nádrže
kolem jednoho kilometru. Hráz je vysoká 41 m, dlouhá 154
m a šířka 55 m. V 80. letech byl přes přehradní zátoku
vybudován 120 metrů dlouhý silniční most s nejvyšším
pilířem o výšce 30 m. Od roku 1994 pracuje v hrázi malá
vodní elektrárna. Není tady možnost koupání, protože
břehy jsou strmé a chybí tady jakékoliv zázemí.
Eliška Čivrná
Výlet na Labskou přehradu
Na přehradě mne nejvíc zaujalo to, jak je vysoká a jak je
dlouhá. Je dlouhá 120 metrů a vysoká kolem 30 metrů.
Stavba začala v roce 1910, poté byla však ukončena v roce
1916. Kolaudace proběhla až 18. 10. 1918. Dokončena byla
až v roku 2006 - 2007. Pak mě nejvíc na výletě zaujal tunel,
kterým, kdyby byly povodně, tak by se pustila voda. Výlet
mě moc bavil.
Jakub Andraško
Labská přehrada - exkurze
Nadmořská výška přehrady je: 694,16 m. n. m. Hráz je
založena na orthorulách 4 - 7 m pod povrchem terénu.
Celkový objem nádrže je 3,292 mil. m3. Pro vypouštění
vody z nádrže slouží levá základová výpust, pravá je na
vtoku zabetonována. Obtokový tunel patří k hlavním
funkčním objektům vodního díla. Celková délka tunelu je
149,35 m. Labská přehrada se nachází u Špindlerova
Mlýna. Výlet se mi moc líbil, podívali jsme se i dovnitř
přehrady. Jeli jsme sem objednaným autobusem a nazpátek
linkovým. Výletem nás provázeli vyučující a pán, který
nám přehradu ukazoval a říkal nám o ní různé zajímavosti.
Katka Fojcíková

EXKURZE V KRPA FORM
V pátek 14. 10. zavítaly naše páté třídy na exkurzi
do firmy KRPA FORM, a. s., v Dolní Branné. Jak se jim to
líbilo? Přečtěte si některé jejich postřehy:
„ Autobusem jsme jeli do Dolní Branné na exkurzi, tam
jsem se dozvěděl, že za měsíc natisknou kolem 25 tun
papíru.“
„ Byl tam moc příjemný pán, který nás provázel po
papírně. “
„ Dozvěděl jsem se, že balíky papíru uvnitř nehoří
a že v roli váží přes 700 kg.“

„ Nejdřív jsme šli do skladu a tam byly role papíru,
které vážily 792 kg. Potom jsme šli do prvního patra a tam
byla tiskárna, která vytiskla 400 papírů za 1 minutu.“
„ V další místnosti byla laserová tiskárna. Nejvíc se mi
líbila jízda nákladním výtahem.“
„ Líbil se mi hodně velký výtah, který unesl 3000 kg.
Dostali jsme bločky a samolepky.“
„ Moc se mi to líbilo, ale nemuselo to tam tak páchnout
těmi barvami.“
„ Líbily se mi různé tiskárny, ale také stroje, které
uměly skládat a řezat.“
„ Mě zaujalo, jak tam byl papír, na který se něco napsalo
a propsalo se to na další dvě strany. Celý výlet byl pěkný,
až na to, že tam bylo velké teplo a chtělo se nám spát. “
Nina Javorová

S GULLIVEREM NA CESTÁCH
Dne 13. 10. jsme po vzdálených vodách spolu
s Gulliverem odpluli do zcela neznámých končin, kde jsme
prožívali hodinu a půl úžasná dobrodružství na vlnách živé
hudby a objevování nových světů. Ano, naši žáci a žákyně,
většinou dámy a pánové, vkusně oděni opět vyrazili
za kulturou do trutnovského UFFA. Tentokrát pro žáky
6. a 7. tříd hrálo divadlo D21 z Prahy volně na motivy
románu Gulliverovy cesty. Herci i herečky byli výborní,
střídali si role i hudební nástroje, měnili během představení
kulisy, což malé diváky velmi zaujalo.
Divadelní představení se všem velmi líbilo a již se
těšíme na další.
Nina Javorová

MEDAILOVÁ ÚRODA VE VRCHLABÍ
Ve středu 19. 10. se konal již jednou odložený Běh
zámeckým parkem pro děti z 1. stupně. Za velmi
nepříznivého počasí děti závodily v běhu na 1 kilometr
a naši žáci se rozhodně neztratili. Celkem získali 6 medailí –
zlatou Lukáš Vaníček, stříbrnou Radim Vosáhlo, Markéta
Raulová a Jan Lelek a bronzovou si odnesli Michal
Koldovský a Adam Boháč. Také bramborových, tedy
čtvrtých míst, bylo dost – Natálie Nováková, Jan Javor
a Matyáš Sýs. A ani ostatní se v konkurenci ostatních škol
neztratili a statečně bojovali s délkou trati i počasím. Všem
gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Olga Čermáková, Jaroslava Krulišová

AUTORSKÉ ČTENÍ
Minulý týden v pondělí 24. 10. nás opět navštívil
spisovatel Jan Opatřil. Tentokrát nás ale neseznamoval se
svou hororovou tvorbou, i když mu nedávno vyšla děsuplná
knížka, ale o té až na jaře, kdy k nám pan Opatřil přijede
znovu. Nyní seznamoval žáky 1. stupně s Kapříkem
Metlíkem a jeho kamarády. O kapříku Metlíkovi již vyšly
knihy čtyři, které jsou plné krásných, poutavých příběhů.
Knihy si děti mohou zapůjčit v naší školní knihovně. Žákům
se líbilo čtení, povídání i diskuse s autorem na závěr.
Nina Javorová

MIKULÁŠ A ČERTI 2016
Letos jsme měli na starosti Mikuláše ve škole my
deváťáci. Já osobně jsem si zahrála na čerta. Naše čertovská

skupinka navštívila ty nejmenší v lánovských školkách.
Když jsme vešli, děti seděly na židličkách a klepaly se
strachy. My jsme si vyslechli, jaké dělají hříchy, potom
slíbily, že se polepší a sborově nám zazpívaly krásnou
písničku. Byl to opravdu krásný zážitek, jelikož si člověk
vzpomněl, že i my deváťáci, co za chvíli utečou na střední,
jsme byli malými, vystrašenými dětmi, které se bály čertů.
Po návratu do školy nám dovolili jít do jedné třídy. Tam
už není tak lehké někoho vystrašit, skoro nemožné.
Každopádně si myslím, že si to všichni užili, přeci jen to
musel být vtipný pohled. Děti jako odměnu dostaly sušenku
a mandarinku, některé navíc měly šmouhy.
Svým způsobem tento svátek má ráda většina lidí,
ať jsme malí nebo dospělí, potěší vrátit se do dětských let
a chvíli se bavit. Je to jeden z našich tradičních svátků, patří
k zimě. Musím uznat, že v tom čertovském kožichu mi bylo
ale opravdu velké teplo.
Simona Maisnerová, 9. třída

VÁNOČNÍ TURNAJ V KOPANÉ
Ve čtvrtek 8. 12. jsme se zúčastnili Vánočního turnaje
v kopané ve Vrchlabí pro děti z 1. stupně. Díky trenérům
lánovských žáků máme ve škole velmi silnou skupinu
zdatných fotbalistů a na turnaji to bylo také vidět. Lánováci
vyhráli všech pět zápasů a stali se vítězi celého turnaje.
Nejlepším střelcem byl Adam Boháč s pěti góly.
Olga Čermáková

FILIPÍNY a KRNAP
V pondělí 12. 12. se žáci šesté, sedmé, osmé i deváté
třídy sešli před Kulturním domem Střelnice ve Vrchlabí.
Po našem usazení mohl dokument začít. Jako každý rok nás
filmem provázel Adam Lelek, který nám i letos ukázal
mnoho zajímavostí, tentokrát z dalekých Filipín. Všichni
žáci byli velmi zaujati, protože bylo opravdu čím.
Mě nejvíce zaujala opička jménem nartoun, která má více
místa v lebce než na mozek a také neumí kroutit očima,
takže musí otáčet celou hlavou. Dále mě zaujaly tradice
odehrávající se na Velikonoce, které probíhají drsným
způsobem. Muži se mlátí důtkami na počest Ježíše
a očištění, následně jsou tři muži ukřižováni.
Po skončení dokumentu se žáci šesté, sedmé i osmé
třídy vrátili do školy. My, deváťáci jsme měli namířeno
na přednášku, kterou pro nás připravil Daniel Bílek.
Seznámil nás se zajímavostmi Krkonoš, přednášku
doprovodil krásnými fotkami. Obě akce se mi líbily, byly
nejen poučné, ale i zábavné.
Simona Maisnerová, 9. třída

OSMÁCI A DEVÁŤÁCI V DIVADLE
Dne 30. 11. jsme my, skoro všichni osmáci
a deváťáci, vyrazili pod vedením paní učitelky Křivohlávkové do divadla. Jeli jsme na představení Romeo a Julie
do Klicperova divadla, které je v Hradci Králové. U školy
jsme se sešli v 16.45 a mohli jsme vyrazit.
Naše místa v divadle jsme měli z větší části na balkóně.
Představení bylo přeneseno do současné doby s počítači,
mobily i současnou literaturou, ale scénář se držel i původní
verze. Paralela na současnou společnost byla v zobrazení
vztahů mezi bílými a Romy. Dívka z bílé rodiny se
zamilovala do chlapce z romské rodiny. Svou lásku si
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opětovali, ale jejich rodinám se to nelíbilo. Závěr divadelní
hry byl stejný jako v klasické verzi. Hodně jsem se nasmála
nejen já, ale i všichni ostatní. Přestože hra byla místy pojata
vtipně, zachovala si i svou vážnou a smutnou tvář.
Před divadlem jsme si udělali fotku i s herci a v dobré
náladě se vrátili domů.
Jana Kaňkovská, 9. třída

DOPISOVÁNÍ S JAPONSKEM
Tento rok opět na naší škole probíhá dopisování s žáky
z Nagoya v Japonsku. Zapojeni jsou žáci ze sedmé,
poloviny osmé a 6 děvčat z deváté třídy. Během října přišly
první japonské dopisy. Každý žák si vylosoval svého
korespondenta, se kterým si bude po celý školní rok
dopisovat. Na začátku listopadu jsem do Japonska odeslala
jejich první odpovědi. Nyní netrpělivě čekáme na jejich
další balíček. Touto cestou si žáci mohou zlepšit anglický
jazyk, jelikož všechny dopisy se píší v angličtině. Několik
žáků je stále v kontaktu s těmi, se kterými si dopisovali
minulý školní rok. To je jedním z důvodů, proč toto děláme.
Doufejme, že tato výměna dopisů bude pokračovat i nadále.
Hana Rudišová

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov
oznamuje, že zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018 se
bude konat v úterý 4. dubna 2017 od 14. 00 hodin do 18.00
hodin.
Bližší informace (organizace a průběh zápisu, kritéria
pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout a
případná změna termínu) budou zveřejněny na webových
stánkách školy 1. 3. 2017. (www. zslanov.cz)
Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné
školní docházky: Není-li dítě tělesně nebo duševně
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce (do 30. 4. 2017), odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud
je žádost doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek
povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení
školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
Mgr. Radka Koniková, ředitelka školy

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLE
V předvánočním čase jsme opět s našimi žáky
připravili malé zastavení ve škole. Třídy se přeměnily
v obchůdky s krásnými výrobky a usměvavou obsluhou,
schodiště se změnilo v koncertní sál, a když někoho bolely
nohy, mohl si odpočinout u dobrého občerstvení.
Vánoční jarmark přilákal mnoho lidiček a ve škole
vládla velmi milá a příjemná atmosféra. Děkuji všem
organizátorům – učitelům, dětem z MŠ, žákům ZŠ
a rodičům, kteří podpořili akci svými výrobky. Příspěvek
získaný z jarmarku škola použije na nákup pomůcek pro
rozvoj čtenářské gramotnosti, na pastelky a pomůcky
do MŠ. Přeji všem do nového roku hodně zdraví, štěstí,
lásky a úspěchů.
Mgr. Radka Koniková,ředitelka školy
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ZTRÁTY A NÁLEZY NA JEDNOM MÍSTĚ
Obec Lánov se připojila do systému Národní databáze
nálezů - eztraty.cz. Proto vše, co se v obci nalezne a bude
přineseno na obecní úřad nebo do infocentra, bude nově
i online na www.eztraty.cz. Stránky mohou sloužit jak
nálezci, tak tomu, kdo něco ztratil. V databázi se nachází
i nálezy některých místních firem (dopravců, restaurací).
Vložit nález ovšem můžete ze svého mobilu nebo počítače
i vy. Pomůžete ho majiteli rychleji najít, aniž byste ho k nám
museli nosit! Systém vyřídí také všechny zákonné
náležitosti.
Společnost eztraty.cz, která nám řešení dodává, navíc
zavádí Vrátilky, aby se prokazování, že věc je opravdu Vaše,
co nejvíc zjednodušilo. Pro tyto účely vyvinula osmimístný
RC kód (návratový kód), který si můžete nalepit téměř
na vše - brýle, hodinky, mobil, flash disk, deštník, kapesní
nůž, rybářské náčiní nebo třeba golfové hole. Zkrátka
na všechno, kde by vás ztráta mrzela a zároveň se dá
předpokládat. Kód se nalepí ve formě malého štítku a díky
němu je pak dohledání majitele hračkou.
Získání kódu také není nic složitého. Můžete si ho sami
zdarma vygenerovat na stránkách, vytisknout a nalepit.
A jak postupovat, pokud něco s kódem najdete? Buď
nám předmět na úřad či do infocentra přinesete a my se o něj
postaráme, nebo můžete sami dle pokynů na webových
stránkách eztraty.cz kontaktovat prostřednictvím kódu
majitele. Uvidíte buď kontaktní telefon, e-mail nebo jiné
údaje, které majitel uvede. Zákon Vás motivuje 10 % ceny
nalezeného předmětu.
Služba se samozřejmě netýká jen naší obce. Pokud tedy
něco ztratíte třeba ve vlaku nebo restauraci v úplně jiném
kraji, vaše cennost nebo oblíbená věc se k Vám dostane
i tak.
Podle textů z eztraty.cz připravila Karolina Boková

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Marťanská kronika - Ray Bradbury
3x Provence - Peter Mayle
Policie - Jo Nesbø
Lolita - Vladimir Nabokov
Na co Alice zapomněla - Liane Moriarty
Filmové komedie (8 scénářů) - Svěrák a Smoljak
Boleslav - Zuzana Koubková
Poklady Krkonošského muzea - Eliška Pilařová
Dracula - Bram Stoker
Zápisky odstřelovače - Vasilij G. Zajcev
Dvě století českých automobilů - Marián Šuman-Hreblay
Život na Olympu - Věra Čáslavská
Jak být skvělým rodičem - Nancy van Peltová
Nejste tak chytří, jak si myslíte - David McRaney
Tvůj mozek ví víc, než si myslíš - Niels Birbaumer
Průvodce lidovou kulturou - Milada Motlová
Začínám znovu - Susanna Kubelka
Přemyslovci - budování českého státu - kolektiv autorů
Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub - Josef J.
Halda, Rostislav Fellner

Na odkazu http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostřednictvím on-line katalogu dozvíte, jaké knihy jsou
v lánovské knihovně aktuálně k dispozici. To, zda je Vámi
hledaná kniha půjčená či nikoli, se tam dozvíte tak, že buď
rozkliknete název knihy, nebo, zobrazí-li se vám více knih
najednou, kliknete na tlačítko dole Zobraz jen dokumenty,
které jsou nyní k dispozici. Po rozkliknutí Autor začíná
zjistíte, jaké spisovatele v knihovně máme a jaké jejich
knihy. Na nejnovější přírůstky se podíváte, pokud zvolíte
proklik Seznamy a novinky (nebo vám seznam posledně
přivezených knih mohu okopírovat). V Téma začíná se
můžete podívat, jaká klíčová hesla by vám mohla být při
vyhledávání knih užitečná.
Karolina Boková

MILIONY PTÁKŮ HYNOU PO NÁRAZU
DO SKEL, ŘEŠENÍ JE PŘITOM JEDNODUCHÉ
Stejně často jako do nezabezpečených průhledných
protihlukových stěn narážejí ptáci i do skleněných ploch
na rodinných domcích, kůlnách, sklenících, pařnících,
ale samozřejmě i na školách, administrativních budovách
či zastávkách. Nevidí je. Změnit to má osvěta a samolepky
s UV efektem. Nacházet pod okny svého domu mrtvé ptáky
je traumatizující, řešení však naštěstí existuje. Ročně takto
v Česku zahynou statisíce ptáků, v Evropě sto milionů.
To byl hlavní impuls ke spuštění nových webových stránek
na jejich ochranu www.ochranaptaku.cz. ...
... mají vyvrátit mnohé mýty, které o ochraně ptáků před
nárazy do skleněných či plastových ploch panují. A zároveň
své návštěvníky seznámí s pravidly a výrobky, které
člověku v ochraně ptáků prokazatelně pomáhají. A to nejen
co se týká skleněných ploch a oken, ale i možností
ochrany krmítek a hnízd před kočkami a dalšími predátory,
kteří se v mnoha městech na úbytku některých ptačích
druhů také podílejí.
"Lidé si často neuvědomují, že letící pták v prosklené
ploše nevidí překážku. Pokud je osazena čirým materiálem,
považuje plochu za prostor vhodný k průletu. Toto riziko se
ještě zvyšuje s použitím 'zrcadlového' skla, které odráží
okolní prostředí a ptáci se tak do této fiktivní krajiny snaží
letět. Stačí se jen rozhlédnout ve svém okolí, kolik takových
pastí na ptáky číhá," vysvětluje problém Lukáš Viktora
z České společnosti ornitologické.
Stále víc a víc skleněných ploch se objevuje
na administrativních budovách i velkých prodejních
centrech. "Doufáme, že se nám podaří lidem vysvětlit,
že jedna symbolická silueta dravce na velkém proskleném
okně je přežitkem, který nic neřeší," dodává Lukáš
Viktora. Bude to obtížné, když stejně neúčinným způsobem
"zabezpečují" správci komunikací protihlukové stěny
u dálnic nebo vlastník banky prosklený palác. A obojí má
veřejnost denně na očích.
"Přišlo nám tristní nabízet lidem ptačí budky a krmítka,
abychom podpořili přikrmování ptáků a instalaci ptačích
budek, když na druhé straně u nás zbytečně hynou
statisíce ptáků. Proto jsme ve spolupráci s Českou
společností ornitologickou připravili nové webové stránky
a současně jsme vyvinuli a zařadili do naší nabídky takové
výrobky k ochraně ptáků, které je možné využít
i na oknech bytů či kanceláří," řekl Petr Dobrý z firmy
Zelená domácnost.

Na rozdíl od lidí vnímají ptáci UV paprsky zrakem
a vidí samolepky s UV efektem jako jasné modré plochy,
které je dobře upozorňují na nebezpečí.
Pomoci by mělo používání patentovaných, pro lidské
oko téměř neviditelných průhledných samolepek s UV
efektem. Využívají fakt, že ptáci na rozdíl od lidí
vnímají UV paprsky zrakem a vidí takové samolepky jako
jasné modré plochy, které je dobře upozorňují na nebezpečí.
Další druhy vhodných samolepek se začaly nově vyrábět i v
Česku.
To je nejjednodušší, nejpřístupnější a nejlevnější
způsob, jak ptáky ochránit vůči fatálním zraněním na
vašich oknech a prosklených dveřích. Autoři webu doufají,
že s nimi lidé budou prostřednictvím webu komunikovat, že
se podaří pomoci najít řešení těm, kteří jsou nešťastní, jak
jim ptáci narážejí do oken a hynou jim před očima.
Ale hlavně věříme, že se takto podaří zachránit tisíce
ptáků. Cílem je vytvořit z části výtěžku z prodaných
samolepek registr nebezpečných ploch, kde hynou ptáci po
stovkách. "Proto z každé prodané samolepky darujeme
České společnosti ornitologické na rozjezd této aktivity pět
procent," doplňuje Zuzana Dobrá z internetového obchodu
Zelená domácnost, který za vznikem webu na ochranu
ptáků spolu s ornitology stojí.
"Mnoho firem investuje nemalé peníze do společenské
odpovědnosti a je jim lhostejné, že na jejich kancelářských
budovách hynou ptáci ve velkém. Přitom odpovědnost
firmy začíná v jejím sídle, u každého jednotlivce pak doma.
Lidé ptáky rádi krmí, domníváme se, že budou ptáky i rádi
chránit, když budou vědět jak. Proto věříme, že nový web
zaujme a současná neradostná situace se bude rychle
zlepšovat," říká Zdeněk Vermouzek, ředitel České
společnosti ornitologické.
Martina Čermáková
Zdroj: http://hobby.idnes.cz/ochrana-ptaku-pred-narazydo-skel-dq1-/hobby-mazlicci.aspx?c=A130129_141038_
hobby-mazlicci_mce

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NOVĚ
Milí čtenáři, letošní zpívání se skupinou Naváhutě se
oproti minulým letům konalo na parkovišti před
potravinami pana Luksíka. Objevily se dotazy proč. A tak
vězte, že k tomuto kroku nás, organizátorky, vedlo několik
důvodů:

Kapela NaVáHuTě.
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1) Padl nápad, že by se akce mohla
ozvláštnit rozsvícením velkého smrku
v tomto prostoru. To, že nakonec velký
strom z technických důvodů nesvítil
a svítil až druhý den po akci
a že náhradou přinesený stromek
od infocentra spíš nebyl než byl vidět,
je prostě buď k smíchu nebo k pláči,
záleží na úhlu pohledu:-)
2) Součástí zpívání je již několikátým rokem jarmárek šikovných
místních výrobců na obecním úřadě.
Bylo nám líto, že na něj zavítá tak
málo lidí, a tak jsme si řekly, že když
to bude blíž, návštěvnost se zlepší.
A zlepšila! :-)
3) Stany, které jsme si letos
pronajali na tak potřebné přístřeší
pro občerstvení a muzikanty, by se na
plac u infocentra stěží vešly, natož
aby tam mohli návštěvníci volně
korzovat. Místo u infocentra se
bohužel vlivem stavby kruhového
objezdu a cyklostezky zmenšilo.
Chtěly jsme akci prostě oživit,
neboť poslední ročníky byly zle
poznamenány nepřízní počasí a zdálo
se nám, soudě dle návštěvnosti,
že to změnu opravdu potřebuje.
I přes ten fakt, že akci pečlivě, dlouho
a s láskou připravujeme pokaždé.
Z podobných důvodů byl vlastně
vybrán i jiný než obvyklý den této akce.
A přesto, že počasí se opět „podařilo“
a jako tradičně jsme musely řešit
neočekávané těžkosti, věříme, že se
zpívání povedlo a přijdete zase.
P. S.: Chtěla bych touto cestou
velmi poděkovat lidem z kapely
NaVáHuTě, která nám i přes různé
organizační zmatky či nedostatky
z naší strany zachovává přízeň a přes
dvacet let nám sem jezdí krásně hrát
a zpívat.
Za Milenu Knapíkovou Kavánovou
a Lenku Stříbrnou Karolina Boková.

SUVENÝRY V IC
Maličko jsme rozšířili nabídku
suvenýrů, a tak je nyní v infocentru
s motivem Lánova k dostání mimo jiné
porcelánový zvonek (i s motivem
Dolního Dvora a Dolního Lánova),
porcelánový hrnek (i DD a DL),
propiska, reflexní páska ve 4 barvách,
sirky s obrázky starých pohlednic
(i DD a DL), znak obce - samolepka
menší a větší (i DD a DL), klíčenka,
záložka do knihy, dřevěná píšťalka,
magnet a dřevěný pohled. Při výrobě
těchto upomínkových předmětů mi
velmi pomohli Milena Knapíková
Kavánová, Láďa Kadavý, David
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Janeček a obec Dolní Dvůr, kteří mi bez
jakýchkoli podmínek poskytli své staré
pohlednice a podobně.
Karolina Boková

VÝZVA
Vážení obyvatelé našeho táhlého
údolí, pokud máte něco na srdci,
co byste chtěli prostřednictvím
Zpravodaje sdělit i ostatním, prosím
neváhejte a zašlete mi svůj příspěvek.
Může to být v podstatě cokoli,
co má nějaký vztah k našemu bydlišti poděkování někomu, kdo vám pomohl,
stížnost na nějaký nešvar, který vás
v obci trápí, vzpomínka, legrační
historka a podobně. Slohových
a gramatických úprav se bát nemusíte,
podmínkou je jen slušné vyjadřování
a podpis.
Karolina Boková
infocentrum@lanov.cz, 499 432 083

SVAZEK MĚST
A OBCÍ KRKONOŠE

Kam pro čerstvé potraviny od
Horního Labe? Brzy poradí nové
internetové stránky
O čerstvých a kvalitních potravinách regionálních malopěstitelů se
hovoří často. Přesto je někdy cesta
od debat ke konkrétnímu nákupu
dlouhá. Přitom třeba území Horního
Labe má spotřebitelům co nabídnout.
Zkrátit cestu mezi zákazníky a chovateli či pěstiteli mají za cíl nové
internetové stránky Potraviny od Labe
(www.potravinyodlabe.cz), na jejichž
vzniku se teď pracuje. „Máme základ,
do něhož musíme shromáždit maximum informací z regionální nabídky.
A od jara spustit plnohodnotný provoz.
Veřejnost tu najde, kdo co v regionu
nabízí. Mléčné výrobky, maso, ovoce,
zeleninu, med, nápoje a podobně.
Nechceme tomu ale dát úplně
úzký záběr, takže bude prostor
i pro regionální trhy a třeba i prodejce
ručně vyráběných košíků, košťat
a podobného drobného sortimentu,“
připomíná Aleš Vaníček z Centra
společných služeb při Svazku obcí
Horní Labe. Na druhou stranu

web poslouží zdejším producentům
k nabídce zboží. „Trvale či jednorázově, to je jedno. Zveřejníme
pravidelné nabídky i jednorázový
prodej, třeba medu, brambor nebo
kuřat. Ale hlavně, zdarma, bereme
to jako službu regionu,“ dodává Aleš
Vaníček.

Centrum společných služeb také
zorganizovalo úvodní seminář starostů
s právníkem Janem Horníkem. Setkání
bylo zaměřené na orgány obce a jejich
pravomoci při nakládání s majetkem,
hostitelské úlohy se na jedničku
ujala starostka Dolní Kalné Jaroslava
Cermanová.
Ke společné prezentaci Svazku
obcí Horní Labe by měl přispět nový
propagační materiál. „Staré zásoby
došly a region i každá obec v něm
by si něco takového zasloužily.
Připravená je maketa, tvořím základní
obsah, brzy to starostům předám
ke konzultaci. Základní ideou je
orientace na regionální produkty.
Nechci jen suchý výčet obcí a popis
pamětihodností. Všiml jsem si,
že ze tří desítek udělených označení
KRKONOŠE originální produkt® jich
polovinu mají lidé z území svazku.
Toho se dá využít ku prospěchu obou
stran. K financování tisku a práce
grafika se pokusíme získat nějakou
dotační podporu,“ dodává Aleš
Vaníček.
K informovanosti o dění v regionu
Horního Labe stále více slouží stránky
svazku www.sohl.cz, na kterých se
denně objevují aktuality z regionu.
Fotogalerie všech obcí a zajímavých
míst regionu pak jsou v moderní
prezentaci k dispozici na:
www.zonerama.com/AlesVanicek.
Všechny podněty, připomínky či
články ke zveřejnění lze zasílat na
adresu manazer@sohl.cz.
Centrum společných služeb Horní
Labe vzniklo na základě projektu
Svazu měst a obcí ČR a zaměřené má
být především na podporu starostů
malých obcí. Například při získávání
dotací, koordinaci společných

projektů, jednání s úřady i občany,
právním poradenství, prosazování
společných zájmů. Další náplní práce
bude zlepšení informovanosti občanů
o veřejných službách, propagační
činnost v turistickém ruchu, vydávání
zpravodaje, aktualizace webových
stránek svazku atd. Manažerem Centra
společných služeb je
Aleš Vaníček (tel.
724 790 372, mail:
manazer@sohl.cz),
specialistou pro rozvoj regionu Jan
Horník (tel. 603 190 880, mail:
specialista@sohl.cz).

DO BĚŽECKÝCH STOP
POD ČERNOU HOROU 2016/17
„Svazek obcí Horní Labe ve spolupráci s lyžařskými oddíly v Hostinném,
Vrchlabí, Dolní Kalné za spoluúčasti
měst Vrchlabí, Hostinné a obcemi
Kunčice nad Labem a Dolní Kalná
zabezpečí i v nastávající zimní sezóně
2016/17 další ročník upravování
lyžařských běžeckých tratí v lyžařsky
i turisticky zajímavé a krásné oblasti
pod Černou horou,“ vysvětlil pan
Pavel Klapuš, koordinátor projektu
Krkonoše - lyžařský běžecký ráj.
„Jeho cílem je i tady nabídnout dětem,
rodičům, sportovcům i turistům možnost projet se na běžeckých lyžích
tímto krajem a poznat jeho lyžařské
běžecké možnosti i krásy,“ upřesnil P.
Klapuš.
Vyběhněte na „bílé“ tratě a okruhy
Předpokládá se, že za příznivých
sněhových podmínek budou upravovány lyžařské běžecké tratě a okruhy:
Kunčice – Kovárna, Hřiště okruh,
Lyžařský okruh KVK, Lyžařský okruh
vodojem – celkem cca 15,15 km.
Rudník: cca 44,9 km, Hostinné: Modrá
– Červená - Celkem: cca 47,8 km,
Dolní Kalná: cca 33,8 km, Vrchlabí –
cca 39,4 km.
Lyžařské běžecké tratě Pod Černou
horou cca 180 km
„Kvalifikovaným odhadem se
předpokládá, že podkrkonošskými
lyžařskými stopami i v této zimě
projede několik tisíc běžkařů. Pokud
budou příznivé lyžařské podmínky,
tak by se celkové náklady udržování
lyžařských běžeckých tratí měly
pohybovat okolo částky téměř 630 000
Kč. Většinu z těchto nákladů hradí
samotní upravovatelé, podílejí se
na nich ve všech případech i jednotlivé
obce a města. Významným podporovatelem projektu je Královéhradecký

kraj, který poskytnul neinvestiční
dotaci ve výši 170 tis. Kč. Dotace sice
řeší financování celého projektu jen
z části, ale přesto je významným
motivačním faktorem pro města,
obce i samotné upravovatele, aby
v této pro ně prospěšné činnosti
pokračovali i nadále,“ pochválil
dotaci a povzbudil upravovatele
P. Klapuš.
Dáša Palátková

SPOLKOVÁ ČINNOST
KD STATKY
I podzimní čas byl naplněn
bohatým programem. V září se 5
členek výboru zúčastnilo krajského
Setkání seniorů v Hradci Králové, kde
máme každoročně své zástupce.
5. října vycestovali naši členové
do Polska. Stavili se v tržnici
v Kudowě Zdróji, ale hlavní náplní
zájezdu byla prohlídka lázní,
kostnice a skanzenu, kde zaujaly
hlavně betlémy. Zájezd byl doplněn
návštěvou rybího občerstvení v Rybí
baště. Sice počasí nepřálo, ale
účastníci si výletu užili. Zasvěceně je
provázel p. František Jirásko.
18. října účastníky velmi pobavilo
divadelní představení v Úpici Poslední ze žhavých milenců - kde
opět zářili pražští herci Simona
Stašová a Petr Nárožný.
Na konci října byl zorganizován
tradiční zájezd do Polska s cílem
nákupu „dušičkových květů“, ale
i nějaké parády a sladkostí (1 autobus).
Nejnáročnější byla opět organizace Setkání seniorů na sále
v Horním Lánově. Tam tradičně hrál
k tanci i zpěvu Čtyřlístek a hasiči
z Horního Lánova jako každoročně
připravili výborné občerstvení.
Starosta obce zahájil akci, přivítal
přítomné a poděkoval organizátorům
za práci.
24. listopadu navštívili naši
členové adventní koncert v Úpici, kde
vystoupili pěvci Kamila Nývltová,
Marian Vojtko a Michaela Germotová.
Přinesli všem v předvánočním shonu
vynikající únik a nezapomenutelný
zážitek.
Na začátku prosince se 4 členky
našeho KD zúčastnily výročního
setkání seniorů v Černém Dole.
9. prosince byla zorganizována
závěrečná schůze Předvánoční setkání
desítkářů a hostů. Přijeli i naši přátelé
z Černého Dolu. Žel z pozvaných

starostů mezi nás zavítal je náš - p. Jiří
Vancl. Poděkoval všem za celoroční
a často nedoceněnou práci. Přítomné
také pozdravily děti z místní mateřské
školy milým programem a po celou
schůzi vyhrávala „naše horská kapela“
k zpěvu i tanci. Členky výboru
připravily bohaté občerstvení a dárek
jako poděkování za celoroční práci.
Všem našim spoluobčanům
přejeme šťastný a úspěšný nový rok
2017, ať se Vám všem daří!
Žel přicházejí i smutné a bolestné
chvíle. My jsme se rozloučili v předvánočním čase s naší členkou paní Mílou
Pacholíkovou. Nenápadná, skromná,
výborně plnící své úkoly. Svým
vystupováním a milou povahou zůstává
navždy v našich srdcích. Budeme stále
vzpomínat a upřímný dík za vše, Mílo,
nezapomeneme!
Za KD Jana Lacinová

KLUB DŮCHODCŮ LÁNOV
Ti z vás, kteří čtou Zpravodaj, vědí
o našich výletech i schůzkách. V roce
2016 jsme měli v letním období několik
výletů. Navštívili jsme školky ke Dni
matek a na Den dětí. Děkujeme jim,
že nás seniory zvou mezi sebe. Také
se konalo posezení ke dni matek
a na ukončení roku v Harmonii
s hudbou a obědem. Poděkování patří
zaměstnancům hotelu za jejich obsluhu
a připravené občerstvení. Děkujeme
OÚ Lánov a OÚ Dolní Lánov za jejich
přispění na naši činnost.
Pokud máte zájem, přijďte mezi
nás popovídat si nebo zajet společně
s námi poznat památky českého kraje.
Přejeme všem občanům hodně
zdraví a příjemné dny prožité v roce
2017.
Za klub napsala Věra Volmutová

OB LÁNOVY INFORMUJE
Vážení účastníci zájezdů, všechny
Vás zdravím jménem OB Lánovy,
děkuji za přízeň v roce 2016 a zároveň
Vám přeji v roce 2017 hodně pěkných
kulturních a společenských zážitků.
Předkládám program na letošní rok.
Stále platí, že informace získáte
z kabelové TV, z vývěsek a v IC Lánov.
Tradiční karneval pro děti
18. 3. 2017 - Dolní Lánov
Zábava pro děti, soutěže, hry, tanec,
občerstvení
Divadlo v regionu, UFFO, nebo
Jilemnice - duben 2017
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Zájezd do Prahy
Divadlo, činohra, nebo muzikál a
překvapení pro účastníky, kam se
podíváme cestou
13. 5. 2017
Tajný výlet pro rodiče s dětmi
24. 6. 2017

Vlastimil Lokvenc, v listopadu pan
Stanislav Krebs a v prosinci paní
Miluše Pacholíková, pan Miroslav
Grund a pan Milan Odvárka.
Dovolte mi jménem Obce Lánov
vyjádřit
upřímnou soustrast všem
V Lánově dne 7. 1. 2017, za oddíl
pozůstalým
rodinám.
stolního tenisu Hlava Miroslav.
Karolina Boková

a umístění, ale také o sdílení společného zájmu, přátelství, a to vítězství je
taková třešnička na dortu, a tak přejeme
všem ostatním oddílům, ať nějaké ty
třešničky letos ochutnají.

Divadelní představení pro děti vítejte v novém školním roce
4. 9. 2017 Dolní Lánov, Kulturní dům

ROZPIS UTKÁNÍ STOLNÍHO
TENISU ROK 2016/17

HISTORICKÉ OKÉNKO

Tradiční vinobraní – víno s folklorem
ze Strážnice
21. 10. 2017 Dolní Lánov
Ochutnávka vín ze Žerotína

18. 02. 2017 09:00
TJ Lánov A - SK Janské Lázně
TJ Lánov B - TJ Dvůr Králové n.L. C

HASIČSKÉ ROZHLEDY 1947-1949

Zájezd na muzikál do Prahy
listopad 2017
Adventní koncert dle aktuální
nabídky
prosinec 2017
Za OB Lánovy Naděžda Bezstarosti

STOLNÍ TENISTÉ
V POLOČASE
Právě v době uzávěrky tohoto
vydání Zpravodaje jsou soutěže
ročníku 2016-17 po odehrání první
poloviny, a tak si dovolím tuto část
zrekapitu-lovat. Družsto "A" je
nejvyšší regionální soutěži RP1, kde je
10 účastníků, na 2. místě za Bernarticemi, které vloni sestoupily z krajské
soutěže a vedou si suverénně. Zde bych
rád zmínil jejich jedničku, našeho
spoluobčana pana Tomáše Kruliše,
který patří k nejlepším v soutěži,
a jednou bychom jej rádi získali
do našeho oddílu. Dále k výsledkům,
družstvo "A" dosáhlo 5 vítězství,
2 remíz a 2x prohrálo. Výsledky
jednotlivých hráčů výhra - prohra. Goll
Jan 34:1, Matějáska Jaroslav 20:11,
Erlebach Miloš 14:21, Erlebach Josef
10:21. A nyní výsledky družstva "B",
které je v soutěži RP3 na 6. místě.
Vzhledem k tomu, že máme oproti
loňsku vyřazeny 3 hráče základu, je
to z 10 mužstev slušné umístění.
Družstvo dosáhlo na 4 výhry, 1 remízu
a utrpělo 4 porážky. Výsledky hráčů:
Pištora Josef 21:9, Čivrný Vladimír
21:13, Blažek Jiří 3:5, Matěják
Stanislav 1:5, Hlava Jan 3:27. Na nově
příchozích hráčích, kteří z různých
důvodů přerušili sportovní činnost
vidíme, jak i v této nejnižší oblastní
soutěži se velmi těžko získávají body,
protože soupeři jsou zkušení a je třeba
nabýt herní jistotu a sebedůvěru, k tomu
přejeme trpělivost a výdrž, vše má svůj
čas. Navíc sport není jen o bodech
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Díky Hance Hörnichové se mi
11. 03. 2017 09:00
v lednu 2017 do ruky dostala tiskovina
TJ Lánov A - TJ Trutnov – Poříčí C
Hasičské rozhledy, a to z rozmezí let
TJ Lánov B - TJ Lokomotiva Trutnov B 1947 - 1949. V podtitulu má tento
čtrnáctideník název Věstník zemské
25. 03. 2017 09:00
hasičské jednoty v Čechách.
TJ Lánov A - TJ Bernartice A
Čísla, dlouho odpočívající
TJ Lánov B - TJ Sokol V. Svatoňovice C
v hasičárně v Prostředním Lánově,
Utkání se hrají v hale ZŠ Lánov. jsem prolistovala a vybrala pro vás
Délka dvojzápasu jsou přibližně 3 takové příspěvky, které buď mají vztah
hodiny, nabízíme zajímavé a mnohdy k našemu okolí, nebo mi přišly natolik
dramatické zápasy našeho „A“ zajímavé, že se o ně s vámi chci podělit:
družstva v nejvyšší soutěži RP 1 v čele
s nejlepším hráčem v této soutěži
p. Janem Gollem. Fanoušky srdečně
zveme.
Za stolní tenis Hlava Miroslav

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
OBCE LÁNOV
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 se
v září narodili David Blažek, Michal
Koudelka a Vojtěch Červený, v říjnu
Eliška Lukešová, v listopadu Adam
Kratochvíl a v prosinci Lilly Suchá,
Michal Černoš a Tobiáš Blažek.
Vítáme Vás všechny v Lánově!
V období září až prosinec 2016
dovršili svá významná životní jubilea
(uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále po
roce) tito naši občané:
70 let - pan Stanislav Faltus, paní Marie
Procházková, pan Josef Vytlačil, pan
Zdeněk Kubeš, paní Věra Vohníková
a paní Hana Hörnichová
86 let - paní Miluše Černá a paní
Milada Chrásková
88 let - paní Vlasta Pospíšilová
89 let - paní Miluše Fingerová
90 let - paní Věra Janků
94 let - paní Ludmila Pilařová
Všem jubilantům srdečně
přejeme všechno nejlepší, mnoho
štěstí a zdraví.

ROK 1947
Zajímavosti
Otec hasičů. První hasiči začali svoje
řemeslo ve starém Římě. Otcem
hasičských sborů byl slavný římský
státník Marcus Licinius Grasus, člen
triumvirátu a současník Julia Caesara
a Pompeja. Dříve než se začal Grasus
zabývat politikou, věnoval se s velkou
pílí obchodu, který mu záhy vynesl
několik milionů. Svoje obrovské jmění
získal hlavně spekulací; za směšně
nízké ceny zakoupil vyvlastněné
pozemky a pak věnoval část majetku na
organizaci hasičů. Zaměstnával 500
mužů a v případě, že někde vypukl
oheň, odebral se spěšně k postiženému
majiteli a odkoupil od něho za nízkou
cenu ohroženou budovu. Poté přivolal
svůj hasičský sbor, jenž rychle zasáhl
a zachránil pro něho, co se zachránit
dalo. Nebyl-li majitel s prodejem
srozuměn, musel dům vyhořet až do
základů. (Lidová revue.)

Život nám bohužel přináší i velmi Hasičství ve starém Římě. V době
smutné události. V říjnu nás navždy římské republiky byl přidělen dohled
opustili pan Miroslav Holubec a pan na bezpečnostní opatření při požárech

zvláštnímu sboru, ve kterém byli
zastoupeni nižší úředníci. Dozor nad
nimi vykonávali konsulové i tribunové.
M. Egnatius Rufus zorganisoval
vlastní hasičský sbor, který se osvědčil
zejména při požáru r. 732.
Za doby císařství byl zřízen
Augustem zvláštní sbor hasičů,
složený z otroků (600 mužů). Sbor byl
rozložen do 14 římských okresů
a působil i před hradbami města.
Okresy byly rozděleny na městské
čtvrti. V Římě bylo toho času 265
čtvrtí. Ke konci své vlády zřídil
Augustus sbor hasičský a policejní
o 7000 mužích. Sbor byl řízen
prefektem a rozdělen na 7 kohort.
Jedna kohorta měla 930 mužů, jednoho
velitele a 4 lékaře. Mimoto byli
v kohortách dozorci lázní, praporečníci, žalářníci, trubači, dozorci
vodovodu, pokladníci, lazebníci,
spižníci, stříkačníci a obstaravatelé
vody při požárech. Sbory byly zřízeny
po způsobu vojenském, drženy
v přísné kázni, ubytovány v kasárnech
a stále placeny. Na počátku byli do
sboru přijímáni jen osvobození otroci,
později i římští měšťané. Služební
povinnost trvala 20 roků. K poplachu
se užívalo volání a hasičských trub.
Užívalo se žebříků, háků, bouracích
nástrojů, lan, stříkaček, košů, vodou
a octem navlhčených houní a koží.
Že ani hasiči za doby římské neušli
posměchu, dotvrzuje Seneca. Jak se
v této době hasilo, nedochovalo se
zpráv. Jedině popis Neronova požáru
vysvětluje, že šestého dne byl požár
omezen na úpatí esquilinského
pahorku, když byla stržena celá čtvrť
města, aby dravému živlu nezbyla jen
holá pole a obloha. ...
Píše se.., že vzdoroval všemu
hašení a ochranným opatřením. Sotva
byl požár šestého dne uhašen
a obyvatelstvo se utišilo, vznikl oheň
opět, který trval po tři dny. Tak se stalo,
že za devět dní bylo zničeno ze 14
římských okresů deset a tři lehly
popelem úplně.
Jak při tomto požáru pracoval
hasičský sbor, nedá se zjistit. Jediná
ochrana bylo vlastně bourání. Není
pochybnosti, že Římané šířili i do
svých provincií hasičská opatření,
ačkoliv není pro to dokladů. Je známo,
že i živnostníci tvořili hasičská
sdružení, tak jako u nás za cechovního
zřízení. Ich

hašení, zvláště hořících letadel nebo
explodující munice. Toto nové použití
tanku znamená převrat v methodách
hašení. Tank může s úspěchem uhasit
oheň, jenž by normálně nebylo možno
rychle zdolat. Hasicí tank může bez
ohledu na padající stěny a žár vjet
až do středu místa zachváceného
požárem. jm
Z ČZHJ* v Praze
Jak je to s vklady bývalých německých
sborů? Od národní banky čs. v Praze
jsme obdrželi přípis tohoto obsahu:
„Odpovídajíce na váš dopis ze dne 13.
prosince 1946 sdělujeme, že nelze
uvolňovati vázané vklady bývalých
německých hasičských sborů. Tyto
vklady propadly ve prospěch státu.“
Žadatelům o vozidlo „Jeep“.
Hasičským žadatelům i objednatelům
malých amerických vozidel „Jeep“
za 35.000 Kčs oznamujeme, že podle
sdělení příslušných míst nemohou již
být tato vozidla hasičstvu dodána,
neboť nelze uvolnit pro jejich nákup
v cizině potřebné devisy. - Tímto
vysvětlením současně odpovídáme
na všechny dotazy a urgence
hasičských sborů, které o ně žádaly
nebo je objednaly u ČZHJ a Svazu čs.
hasičstva v Praze. Na jednotlivé
objednávky sborů nemůžeme pro jejich
velký počet každému sboru zvlášť
odpovídat a prosíme, aby toto naše
oznámení vzaly na vědomí jakožto
vyřízení jejich žádostí a objednávek.

Z OHJ** a sborů
Výzbroj trutnovského hasičkého sboru
byla doplněna 28. dubna ocelovým
žebříkem délky 12 metrů, který
nahradil těžký, zastaralý a nemotorný
žebřík dřevěný. Při závěru theoretického zimního školení byl slavnostně
pokřtěn a předveden za účasti členů
hasičských sborů Vel-Trutnova. Křest
vykonal br.*** starosta Hofman. -čoKaždý hasič řidičem automobilu.
Hasičský sbor v Hostinném uspořádal
počínajíc 8. listopadem řidičský kurs,
povinný pro všechny členy. Snahou
instruktorů bylo obeznámit členy
s dokonalým řízením automobilu
a s obsluhou motorových čerpadel. ...
Kurs byl slavnostně zahájen za
přítomnosti všeho členstva sboru
a předsedy MNV Lad. Vytvara. Starosta
sboru br. Týřl a předseda MNV ve svém
úvodním proslovu zdůraznili, že kurs je
zřízen pod heslem „Každý hasič
řidičem automobilu“. Theorii vyučoval
Nové použití tanku.
Shermanův tank, jenž má místo starosta br. Týřl, výcvik v řízení
děla chrliče vody, používá se nyní na automobilu vedl br. Resl, nauku

o motorových čerpadlech br. Postolka.
Naše rovy
Poděkování. Tímto děkujeme všem
korporacím, občanům a známým, kteří
se zúčastnili pohřbu našeho drahého
zesnulého otce a švagra, br. Františka
Lešáka, hostinského a velitele
hasičského sboru v Prostředním
Lánově. Zvláště pak děkujeme
za korporativní účast hasičským
sborům: Prostřední Lánov, Horní
Lánov, Dolní Lánov, Heřmanovy
Sejfy****, Vrchlabí, Benešov, Mříčná
a místní dělnické organisaci Prostřední
Lánov. Rodina Lešákova
*
Česká zemská hasičská jednota
** Okresní hasičská jednota
*** = bratr
**** = Rudník
Titulní stránka věstníku v r. 1947.
Pokračování příště...

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL
LÁNOVA v r. 2015 a 2016

připravila Karolina Boková
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AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
ÚNOR 2017
11. 2.
13. 2.
17. 2.
18. 2.
25. 2.

KD Horní Lánov, Ples SDH Prostřední Lánov, pořadatel: SDH Prostřední Lánov
Vrchlabský zámek, hala, Vernisáž fotografií Josefa Kalenského, od 17 hod., pořadatel: MÚ Vrchlabí
KD Dolní Lánov, Ples Dětského domova Dolní Lánov, 24. ročník, pořadatel: Dětský domov Dolní Lánov
KD Horní Lánov, Myslivecký klubový večer, pořadatel: Myslivecký spolek Lánov
Dolní Lánov, ve 13:00 u kostela Masopust 2017, 4. ročník masopustního veselí, průvod masek z Dolního
do Prostředního Lánova, v Prostř. Lánově soutěže, hudba, občerstvení za lidové ceny, teplé nápoje,
pořadatel: Skautský oddíl Lánov

BŘEZEN 2017
únor nebo březen (dle zimy) vlek Lánov Karneval na lyžích – maškarní na Špičce, pořadatel: TJ Lánov
březen KD Dolní Lánov, Besídka, pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov
4.- 6.3. start a cíl Dolní Dvůr, 18:00, Memoriál Dr. Václava Vojtěcha - Ledová Jízda 25. ročník závodu psích spřežení,
družstvo tvoří musher se psím spřežením a lyžař, pořadatel: Musher's Club Vrchlabí
11. 3.
KD Horní Lánov, Hasičský ples, pořadatel: SDH Horní Lánov
18. 3.
KD Dolní Lánov, Tradiční karneval pro děti, zábava pro děti, soutěže, hry, tanec, občerstvení,
pořadatel: OB Lánovy
18. 3.
KD Horní Lánov, Dětský karneval, pořadatel: SDH Horní Lánov

DUBEN 2017
duben hotel Lánovský Dvůr, Výroční valná hromada, pouze pro členy TJ Lánov, pořadatel: Výkonný výbor TJ
duben Divadlo v regionu, UFFO, nebo Jilemnice, pořadatel: OB Lánovy
duben Dolní Dvůr, Velikonoční tvoření s dětmi, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
14. 4.
KD Dolní Lánov, Šachový turnaj mládeže, 3. ročník, pořadatel: SK Dolní Lánov
29. 4.
Dolní Lánov, hřiště, Pálení čarodějnic, pořadatel: SDH Dolní Lánov
30. 4.
Horní Lánov, hřiště, Pálení čarodějnic, pořadatel: SDH Horní Lánov
30. 4.
Dolní Dvůr Pálení čarodějnic, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv
z obce mailem, přihlaste se mi v infocentru.
Mnoho akcí pořádá i Správa KRNAP. Prostřednictvím registračního formuláře na http://akce.krnap.cz/registrace/
si snadno můžete zajistit jejich zasílání.
Karolina Boková

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Zdravotní středisko Lánov
MUDr. Zdeněk KUŽEL

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

- praktický zubní lékař -

Starosta

Ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Čt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

Asistentka
Tel., fax
Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

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

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezóně:

červenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Po:

zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková
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Akutní
bolestivé
případy
budou
po osobní
nebo
telefonické
domluvě
ošetřeny
v nejbližším
volném
termínu.

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

v sezóně:

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

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

So:

zavřeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00 hod.

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do dalšího roku, doufám, že plni
optimismu a očekávání, co nám rok 2017 připraví. Konec
roku byl pro nás občany samé překvapení, které nám
připravili naši politici ve formě některých nařízení, jako je
kontrola kotlů, pro podnikatele EET apod. To samé se týká
i obce, kdy musí vyplňovat často nesmyslná hlášení,
přijímat obecně závazné vyhlášky, jako je vyhláška
o nočním klidu apod.
Rokem 2017 vstupujeme do druhé poloviny tohoto
volebního období. Tak jak jsem vás na počátku tohoto
volebního období informoval, zastupitelstvo obce přijalo
v rámci Programu obnovy venkova Plán hlavních akcí pro
léta 2015 – 2018, který si na každý rok operativně
doplňujeme a podle něho také v naší obci postupujeme při
zvelebování obce. Pravidelně vás informuji v tomto
Zpravodaji, co se nám podařilo udělat a kam byly vkládány
finanční prostředky obce. V krátkosti jenom připomenu,
že v loňském roce to byly opravy komunikací, mostu
a zpevňování odstavných ploch, byla provedena oprava
hasičské zbrojnice, byly provedeny opravy a úpravy na KD.
Největší radost mám z toho, že se podařilo postavit
a zkolaudovat garáž pro obecní techniku. V tomto trendu
chceme pokračovat i v letošním roce tak, jak zastupitelé
obce schválili Plán hlavních investičních a neinvestičních
akcí na rok 2017. Domnívám se, že obec v roce 2016
žila bohatým sportovním a kulturním životem, bylo
uskutečněno celkem 14 akcí pro veřejnost. V tomto duchu
budeme pokračovat i v následujícím roce.
Radost jsem měl v uplynulém roce z toho, že se
některým občanům dařilo opravovat své nemovitosti rodinné domy, což zlepšuje vzhled obce.

499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
začátek v 18:00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dolní Lánov

Dne 6. ledna 2017 jsem byl přítomen setkání s knězem
Jiřím Šlégrem z Římskokatolické farnosti – děkanství
Vrchlabí, který obhospodařuje i kostel sv. Jakuba v Dolním
Lánově. V rozhovoru na téma dolnolánovské fary mě kněz
ujistil, že objekt fary se nebude prodávat. Církev má zájem
tento objekt postupně opravovat a využít ho do budoucna
i pro veřejnost. Byla s ním projednána i otázka průjezdu
farním dvorem, o zachování volného průjezdu na zadní
hřbitov. Kněz Jiří Šlégr mě ujistil, že průjezd bude pro
veřejnost zachován. Také dodal, že má zájem o spolupráci
s naší obcí a obcí Lánov v dalším využití objektu fary.
V současné době jsem některými občany dotazován
na zachování místa, kde by se mohla hlavně mužská část
občanů občas sejít u piva a sousedsky pohovořit o místních
a jiných veřejných problémech. A to z důvodu, že jedna
v okolí nejznámější a stylová hospoda Dřevěnka je již delší
dobu majitelem uzavřena. Kdo se o tento problém zajímá,
asi ví, z jakého důvodu nemá v současné době tato hospůdka
provozovatele. Obec se snaží tuto otázku zajištění místa pro
provoz restaurace řešit. Bude to asi nějakou dobu trvat, ale
věřím, že i tento problém vyřešíme.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za práci v roce
2016 všem členům Zastupitelstva obce, za jejich aktivní
přístup při řešení problémů v obci. Musím poděkovat
za práci i členům jednotlivých spolků v obci: sportovnímu
klubu, mysliveckému spolku, SDH, členkám SPOZu
a členkám Osvětové besedy Lánovy za jejich práci pro
veřejnost. Dále pedagogickému sboru, zaměstnancům
a žákům ZŠ a MŠ Dolní Lánov za jejich pomoc při
zajišťování kulturních akcí, pracovníkům Dětského
domova, pracovníkům ZDV za ochotu pomoci obci
v případě potřeby. Chci poděkovat jmenovitě naší
knihovnici B. Mihokové, kronikářce Mgr. E. Losenické,
duši všech sportovních akcí a správci našeho sportovního
areálu Luboši Losenickému, též pracovníkům a zaměstnancům Obecního úřadu za jejich práci pro obec
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v loňském roce. Těším se na další spolupráci s nimi.
Přeji všem spoluobčanům, jejich dětem a podnikatelům
v naší obci pohodu, zdraví a spokojenost v roce 2017.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z JEDNÁNÍ ZO DOLNÍ LÁNOV
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 26. 10. 2016
1/5-16
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Evu Losenickou. (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/5-16
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Jiří Kavan a Pavel Šimůnek.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

3/5-16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
v rozpočtu obce č. 7/16 a 8/16.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/5-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur majetku obce
za rok 2016.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/5-16
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační
komise k provedení inventur majetku obce za rok 2016.
Komise zahájí svoji činnost 1. 1. 2017 a ukončí svojí činnost
k 31. 1. 2017.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/5-16
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar
členkám SPOZ Dolní Lánov a členkám Osvětové besedy
Lánovy z Dolního Lánova.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/5-16
ZO schvaluje v rámci úprav a oprav v objektu KD čp. 132
v Dolním Lánově změnu vytápění z pevných paliv
na elektrické vytápění.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy za
školní rok 2015/2016
- Informace k prováděným opravám nemovitostí, které
jsou v majetku obce
- Informaci k přípravným pracím pro vybudování
přístupové komunikace k RD čp. 275 a čp. 251
Místostarosta:Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta:.JUDr. Miloslav Tomíček v. r.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 14. 12. 2016
1/6-16
ZO schvaluje program jednání a pověřuje zápisem z jednání
Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/6-16
ZO schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou komisi
ve složení Jiří Svatý, Jiří Pavliš.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/6-16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/16.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

4/6-16
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu
včetně příloh č. 1 a 2 obce Dolní Lánov na rok 2017 jako
vyrovnaný ve výši příjmů 9 680 300,- Kč a výdajů ve výši
9 680 300,- Kč.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

18

5/6-16
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Dolní Lánov na rok
2017 – 2020.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/6 – 16
ZO schvaluje neinvestiční příspěvek a činnost příspěvkové
organizaci Základní a mateřská škola Dolní Lánov na rok
2017 ve výši 500 000,- Kč.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/6-16
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
8/6-16
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/16 o nočním
klidu.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/6-16
ZO schvaluje dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřenou dne
31. 3. 2016 ke stavbě Garáž pro zahradní stroje a obslužné
vozíky.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
10/6-16
ZO schvaluje změnu „Ceníku za poskytování služeb
ze strany obce Dolní Lánov“ platností od 1. 1. 2017.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

11/6-16
ZO schvaluje Plán hlavních investičních a neinvestičních
akcí pro rok 2017.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
12/6-16
ZO schvaluje převedení částky 1 000 000,- Kč z běžného
účtu obce na spořící účet obce.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
13/6-16
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou
na projektovou dokumentaci pro stavební akci „Dolní
Lánov – chodník“ od fa TENET, spol. s r.o.,
architektonický ateliér, Horská 64, Trutnov. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy na zpracování projektové
dokumentace.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
14/6-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby místních
komunikací obce na zimní období 2016 – 2017.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Termíny konání jednání Zastupitelstva obce v roce 2017
- Informaci o stavebních úpravách a akcích v obci
ve IV. čtvrtletí 2016
Místostarosta:Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta:.JUDr. Miloslav Tomíček v. r.

POV 2017- PLÁN HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH
A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ OBCE DOLNÍ LÁNOV
1) Místní komunikace: Opravy asfaltových povrchů:
2. vrstva asfaltového povrchu na mostě pod kostelem
včetně nátěru ztrac. bednění
- Oprava obecní cesty - zpevnění povrchu RD Rutová,
Zvírotský, Finkovi
- Nátěr mostovky asfaltovou směsí (most u kapličky
sv. Huberta a u R. Šimůnka )
- Průběžné opravy MK
- Výřezy náletů kolem MK
- Zahájení vybudování MK RD Němeček, RD Hylmar
Oprava lávek přes Malé Labe:
- Betonová lávka býv. Noskovi
- Lávka Máslo Zd. a lávka U domu čp. 1

2) Zeleň
- Pravidelná údržba zelených ploch v katastru obce
(v majetku obce)
- Svoz bioodpadu na skládku vč. štěpků
- Konečné úpravy obecního pozemku u nové garáže pro
zahradní techniku
- Nákup malého nakladače - odvoz bioodpadu na skládku
3) Údržba obecních objektů:
- Objekt Základní a mateřské školy – opravy omítek, oprava
sociálek v mateřské škole
- Elektrokotel v garáži pro zahradní techniku – instalace
- Kult. dům – nátěr dveří, rekonstrukce knihovny
- Hasičská zbrojnice – výměna podlahové krytiny v
klubovně
4) Sportovní areál:
- Dokončit úpravy povrchu na zadním hřišti
- Pravidelná úprava a údržba celého sport. areálu
5) Hřbitov:
- Pravidelná údržba zeleně hřbitova a jeho okolí
- Oprava chodníku mezi kostelem a horním hřbitovem
6) Obecní lesy:
- Likvidace porostů napadených kůrovcem
- Těžební práce dle Lesního hospod. plánu
- Pěstební činnost (obnova po těžbě), péče o mladé porosty
- Oprava a doplnění Naučné stezky SRNEC
7) Veřejné osvětlení:
- Oprava části VO na MK (most Pušovi – rozcestí odb.
Tomíčkovi)
- Průběžná údržba VO a výřezy náletu kolem lamp
8) Projekční činnost:
- Dokončení projekčních prací na chodník od RD P.
Jančula – škola – zastávka BUS Šimůnkovi
- Projekčních prací na přístup. komunikace RD Němeček a
RD Hylmar
- Zadání studie na přístavbu obecního bytu nad obecní
prodejnou potravin
9) Obecní záležitosti
- Podpora spolkové činnosti (SK, MS, SDH, SPOZ)
- Podpora sportovních a kulturních akcí v obci
- Životní jubilea občanů při 60, 65, 70, 75, 80 a výše - )
věc.dar - SPOZ
Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 14. 12. 2016
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta v. r.

NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÍ LÁNOV NA r. 2017

Z DĚNÍ V OBCI

MYSLIVECKÝ SPOLEK „MALÁ SNĚŽKA”
Neustálý koloběh v přírodě je opět na svém začátku.
V přírodě v letošním roce pevně vládne „paní Zima“
pevnou rukou. Je to období, kdy prioritou a povinností
myslivců je hlavně péče o lesní zvěř. Jedná se
o přikrmování zvěře hlavně jádrem, přidávají se kaštany
a je nutné zajištění dostatku soli u krmelců. Jde hlavně o to,
aby lesní zvěř přečkala zimní období v dobré kondici.
Dalším důležitým momentem je zachovat v tomto
období pro zvěř co nejvíce klidu, aby nebyla rušena volně
pobíhajícími psy apod. Každé takové vyrušení pro zvěř
znamená velkou ztrátu energie a tím oslabení celého
organismu, kdy pak v silných mrazech a vysoké sněhové
pokrývky často vysílením uhyne. Proto myslivci znovu
žádají veřejnost, aby byla i v zimním období k přírodě
a jejím obyvatelům co nejvíce ohleduplná.
Svátek sv. Huberta, patrona myslivosti, si dolnolánovští
myslivci již 10 let připomínají právě u kapličky s jeho
jménem. Vzhledem k tomu, že je to již 10. výročí, kdy se
poprvé myslivci společně se svými spoluobčany sešli
u obnovené kapličky, je dobré si toto výročí připomenout.
Na podzim roku 2016 se myslivci z Dolního Lánova
společně s obcí dohodli, že zachrání téměř rozpadlou
kapličku, která stála u silnice nad potokem mezi
Cermanovými a Lexovými. Tato kaplička byla rozebrána
a myslivci nově postavena na obecním pozemku naproti
místu, kde původně stála. Dne 2. listopadu 2007
byla kaplička ve jménu sv. Huberta za přítomnosti široké
veřejnosti vysvěcena římskokatolickým farářem
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z Vrchlabí. Od té doby si dolnolánovští myslivci na tomto
místě pravidelně připomínají svátek patrona myslivosti
a zahájení hlavní lovecké sezóny. Domníváme se, že je to
pěkná tradice, kdy se myslivci sejdou se spoluobčany, aby
připomněli svou činnost v naší obci a pochlubili se
i některými úlovky.
Myslivci z Dolního Lánova přejí všem spoluobčanům
pevné zdraví, děkují za ohleduplnost k přírodě.
A s přáním Myslivosti zdar se těší na další spolupráci
s veřejností
Miloslav Tomíček.

ZPRÁVA PRO ŠACHISTY Z DOLNÍHO LÁNOVA A OKOLÍ
Sportovní klub Dolní Lánov, připravuje 3. ročník
VELIKONOČNÍHO TURNAJE V ŠACHU pro děti
a mládež od 6 - 17 let.
Velikonoční svátky se letos posouvají do měsíce dubna
od 14. 4. do 17. 4. 2017. Turnaj se proto uskuteční
v pátek 14. 4. 2017 od 9 hodin v Kulturním domě Dolní
Lánov. Tento den je svátek. Účastníci budou rozděleni
do kategorií 6 - 11 let a 12 - 17 let bez rozdílu pohlaví.
Platí pro ně stejná zásada: Donést si vlastní šachy. Tato
sportovní akce bude včas plagátována. Rodiče mohou děti
přihlásit průběžně až do 12. 4. 2017 u p. Zdeňka Másla st.
Dolní Lánov 11, č. tel. 732 110 870 nebo u p. Luboše
Losenického: č. tel. 728 033 895 nebo na mailovu adresu:
sachylanov@seznam.cz.
Všem mladším
šachistům, kteří byli
loni úspěšní, nebo
méně úspěšní apelujeme na svědomí,
aby využili každé
volné chvilky doma,
k hraní šachů s
kamarádem nebo
s rodiči a aby si své
Gratulace vítězi...
znalosti osvěžili.
Zkušenější mohou využít šachové hry na internetu :
www.sachy.cz
Pro všechny účastníky jsou připraveny diplomy a věcné
ceny. Další informace a fotogalerii z minulých ročníků
naleznete na: www.sachylanov.sweb.cz
Za SK Dolní Lánov Zdeněk Máslo st. a Luboš Losenický

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA V SOUTĚŽI FÍHA DÝHA
Naše školka se zapojila do projektu Fíha dýha,
ve kterém děti zapojují svoji fantazii a tvoří z přírodního
materiálu. Co to je ta dýha? Velmi tenký plát dřeva
v tloušťce od 0,20 mm do 3,00 mm.
Děti se zúčastnily v tomto projektu mikulášské soutěže,
kde bylo úkolem vytvořit z dýhy Mikuláše, anděla či čerta.
V této soutěži získala předškolačka Jana Davidová diplom
za Cenu veřejnosti a odměnu pro celou třídu v podobě
sladkých perníčků. Máme z toho všichni velkou radost
a už se těšíme na další zajímavé tvoření.
Děkujeme také všem rodičům a široké veřejnosti
za hlasování v této soutěži.
Anna Hofmanová, učitelka MŠ
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Odměna od Fíhy dýhy.

PŘEDVÁNOČNÍ SPANÍ VE ŠKOLCE
V tomto předvánočním shonu jsme se rozhodli
uspořádat spaní v mateřské škole, při kterém si rodiče
mohou trochu odpočinout a děti naopak užít večer plný
legrace. Náš program byl opravdu bohatý, nejprve jsme
venku zapálili prskavky za doprovodu vánočních koled.
Poté jsme se byli ještě v tělocvičně vydovádět. Jezdilo se
po lavičce, skákalo na trampolíně, koulelo míči a další hry.
Když jsme se vydováděli, navštívil nás pan starosta
Miloslav Tomíček v doprovodu Jany Rejdové, naší vedoucí
školní jídelny, kteří nám přišli přečíst pohádku: Ježíšek
vypráví vánoční pohádky. Společně si s dětmi o Ježíškovi
povídali a prohlíželi obrázky v knížce. Moc jim děkujeme
za příjemný zážitek a těšíme se, že nám přijdete přečíst
pohádku i vy ostatní.
Brzy nám začalo kručet v bříšku, a tak nám vytrávilo,
že po zasloužených párkách se jen zaprášilo. Po výborné
večeři následovaly volné hry v herně a malý přípitek
dětským šampaňským. Nezapomněli jsme ani na naši mini
diskotéku v pyžamech. Můžeme opravdu říci, že jsme si to
užili. Fotografie si můžete prohlédnout na webových
stránkách školy.
Anna Hofmanová a Denisa Horáková, učitelky MŠ D. Lánov

ZÁPIS DO 1. ročníku ZŠ V DOLNÍM LÁNOVĚ
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce v pátek dne 7. dubna 2017.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku
věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne
šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a
odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku. Diagnostiku těchto dětí provádí školské poradenské
zařízení a odborný lékař nebo klinický psycholog.
Ředitel školy následně rozhoduje o udělení odkladu
povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu
dítěte do základní školy.
Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a
průběhu zápisu - www.stránky a informační tabule u školy.
Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní
docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého
pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti
umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon
ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském

zařízení pro preventivně výchovnou péči.
Průběh zápisu k povinné školní docházce má část
formální (žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky) a motivační (rozhovor s dítětem a jeho
motivace k orientačnímu posouzení školní připravenosti).
Obsah formální části zápisu
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce
uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti
stanovené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
● jméno a příjmení žadatele (dítěte), datum narození,
● místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro
doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
● označení správního orgánu, jemuž je žádost určena
(konkrétní základní škola).
● jméno a příjmení zákonného zástupce,
● místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou
adresu pro doručování.
Dále se doporučuje, aby byla škola zákonnými
zástupci informována o údajích potřebných pro účely
nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího
žáka školy:
● o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského
zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných
opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16
školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených
v doporučení školského poradenského zařízení,
● údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání
a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání.
Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění
či zdravotního stavu dítěte však nemohou mít vliv
na rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.
Lze doporučit, aby si škola zároveň od zákonných
zástupců (rodičů) vyžádala informaci o tom, zda zápis
dítěte v konkrétní škole spolu projednali (zda má být druhý
rodič - vedlejší účastník řízení - písemně vyrozuměn
o přijetí/nepřijetí, nebo zda druhý ze zákonných zástupců
nepodal žádost o zápis do jiné základní školy.
Podklady pro orientační posouzení školní připravenosti
dítěte: Základní vzdělávání navazuje na předškolní
vzdělávání, které se uskutečňuje podle RVP PV
v mateřských školách nebo přípravných třídách základní
školy. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti
dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních životních hodnot
a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří
základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před
vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Další informace pro zákonné zástupce dítěte podané
školou v době zápisu:
Škola prokazatelným způsobem informuje zákonného
zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní
docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
Jak můžete pomoci svým dětem
● Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru
s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem,
trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivost.
● Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video

nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
● Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte
i motoriku.
● Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin vedle obecné informovanosti rozšiřujte i jeho slovní
zásobu.
● Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte
- stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným
výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše
účast posiluje citovou zralost dítěte.
● Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře,
dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje
základy psaní, čtení a počítání.
● Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé
stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
● Trénujte změny denního režimu související se školní
docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního
spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku
zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce
i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době
školní docházky.
● Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat
s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla
při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se
komunikace ve známém prostředí apod.
Zápis pro školní rok 2017/2018
Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat
v termínu od 1. do 30. dubna 2017 a bližší informace
budou na webových stránkách zveřejněny 1. 3. 2017!!
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí
odklad povinné školní docházky: Není-li dítě tělesně
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně
zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4.
2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného
školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo
klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě
dovrší osmý rok věku.
Mgr. Ulvrová Jitka, ředitelka školy

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V ZŠ V DOLNÍM LÁNOVĚ
Vánoční ladění jsme začali již před první adventní nedělí.
Tradiční vázání věnců jsme za zvuků koled, vůně štrúdlu
a čaje uspořádali v naší tělocvičně. Z dostupných materiálů
vytvořili rodiče společně s dětmi krásné vánoční dekorace.
Na začátku prosince jsme opět slavnostně přivítali
příchod Mikuláše, čerta i anděla na maškarním reji v
Kulturním domě v Dolním Lánově. Akce byla plná hudby,
soutěží, dětské tomboly, občerstvení a čertovské nadílky.
Velká účast potěšila nejen nás, ale i návštěvu z pekla.
Dne 8. prosince bylo společné vystoupení s dětmi
v kostele sv. Jakuba v Dolním Lánově. Zazpívali jsme
vánoční písně, koledy za doprovodu hudebních nástrojů
a zahráli na flétničky. Všichni jsme si užili krásnou
předvánoční atmosféru.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami se
v prostorách naší školy konaly vánoční trhy. Děti si
společně s rodiči připravily spoustu krásných výrobků.
Moc děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat.
Petra Půlpánová
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr

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

Adresa:
Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr čp. 78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

Telefonní číslo na OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová

ucetni@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po, Út, Čt, Pá
St

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení spoluobčané, čtenáři,
nejprve mi dovolte, abych Vám všem do roku 2017 popřál
pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho úspěchů v zaměstnání,
spokojenosti v rodinném životě a splnění všech Vašich přání.
A jaká jsou moje přání v rámci naší obce? Vím, že jich je mnoho
a zmíním jen některé. Jsem přesvědčen, že soužití nás občanů je
velmi dobré. Určitě jsou obce, kde soužití a vzájemná
spolupráce je lepší než u nás, ale stížnosti na „sousedské“
neshody téměř neřešíme a vzájemná pomoc bude do budoucna
na minimálně stejné úrovni, jako tomu je doposud. Za to jsem
rád a děkuji Vám. S čím nejsem stále spokojen, je třídění
komunálních odpadů. Zbytečně utrácíme za odvoz smíšených
odpadů! Jen si uvědomme, kolik plastových obalů končí v koši
pro směsný odpad na místo v kontejneru pro plast, za který se
obci vrací poplatek z recyklovatelných odpadů. Myslím, že je
na zváženou každého z Vás pořídit si ještě jeden odpadkový koš
na plast, a tím zvýšit podíl tříděných složek odpadů. V případě,
že moje slova vezmete vážně a podíl recyklovatelných odpadů,
především plastu, se zvýší, přehodnotíme situaci v systému
shromažďování a odvozu tříděných odpadů a v první řadě
můžeme navýšit počet kontejnerů pro tento odpad. Z výpisů
usnesení zastupitelstva obce jste jistě zjistili, že jsme požádali
o dotaci na pořízení traktorového kontejnerového vozu, o dva
velkoobjemové kontejnery na tento vůz a několik domácích
kompostérů. Jestliže nám dotace bude přidělena, služby spojené
s likvidací bio odpadů značně zefektivníme. Celkově je systém
likvidace odpadů „nastartován“ velmi dobře, alespoň dle
hodnocení vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vrchlabí.
Přesto chceme systém ještě vylepšit, a to snad již v letošním
roce.
Na webových stránkách obce můžete nahlédnout
do schváleného rozpočtu obce na rok 2017, nebo rozpočtového
výhledu na roky 2019 – 2021. Naplánované akce uvedené
v těchto dokumentech chceme realizovat postupně dle
finančních možností obce. Nejvýznamnějšími investičními
akcemi v tomto roce je oprava hasičské zbrojnice, kdy sušící věž
je v havarijním stavu, a dále plánujeme výstavbu hřiště
za Hotelem Morava/Ettel. Pokusy o získání finančních
prostředků z dotačních titulů na tyto akce nevyšly, a proto je
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8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
chceme realizovat z vlastních prostředků. Při realizaci těchto
akcí se pokusíme náklady stáhnout na minimum, při zachování
maximální kvality odvedených prací. Akce plánované
v rozpočtovém výhledu budeme řešit průběžně, dle dotačních
možností a finančních prostředků obce.
Na závěr se vrátím k mým přáním na rok 2017. Udržet dobré
sousedské vztahy v obci, zlepšit třídění odpadů, aktivní pomoc
hasičů při opravě hasičské zbrojnice a hladký průběh výstavby
hřiště. Dále pak shovívavost Vás občanů při řešení problémů
v obci. Já i zastupitelé obce máme značný zájem o dobré
fungování obce dle našich představ a představ Vás občanů.
Někdy není lehké řešit problémy, ale věřte, že veškeré záležitosti
řešíme operativně, a to jak z hlediska finanční výhodnosti,
tak z hlediska časových možností.
Děkuji za pozornost.
David Neumann, starosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPIS Z USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dvůr konaného dne 27. 9. 2016
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Přítomno 9 zastupitelů
Omluven: Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr devíti hlasy schválilo program
veřejného zasedání Zastupitelstva dne 27. 9. 2016.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr devíti hlasy zvolilo ověřovatele
zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr devíti hlasy zvolilo ověřovatele
zápisu pana Martina Mikulu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr devíti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Milana Stránského.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr devíti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr devíti hlasy schválilo prodej
traktoru Zetor 10540 panu xxx za cenu 300.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření kupní
smlouvy.
V Dolním Dvoře dne 27. 9. 2016;
Zapsala: Daniela Bednárová
VÝPIS Z USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dvůr konaného dne 7. 12. 2016
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů

Přítomno: 6 zastupitelů
Omluveni: Ing. M. Bělovský, Ing. M. Sazeček, L. Homola
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo program
veřejného zasedání Zastupitelstva dne 7. 12. 2016.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo ověřovatele
zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo ověřovatele
zápisu pana Martina Mikule.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Milana Stránského.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Vladimíra Čivrného.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo prodej části
2
pozemku parc. č. 2512 v k. ú. Dolní Dvůr o výměře cca 300 m
2
manželů xxx za cenu 40 Kč/m . Žadatelé také zaplatí pořízení
geometrického plánu a vklad do KN. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo prodej
2
pozemku parc. č. 338 – ostatní plocha, o výměře 959 m ,
2
pozemku parc. č. 340 – ostatní plocha, o výměře 367 m ,
2
pozemku parc. č. 342/1 – ostatní plocha, o výměře 4887 m ,
všechny v k. ú. Dolní Dvůr panu xxx, a to za celkovou cenu 248
520 Kč. Žadatel zaplatí vklad do KN. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo prodej
přední sněhové radlice, výrobce Miloš Jirman, panu xxx, a to
za cenu 35 000 Kč. ZO pověřuje starostu obce k uzavření kupní
smlouvy.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo koupi
pozemku parc. č. 941 – ostatní plocha, o výměře 478 m2,
pozemku parc. č. 2432/3 – ostatní plocha, o výměře 1060 m2,
část pozemku parc. č. 942/1 – orná půda, o výměře cca 500 m2
(dle GP) a pozemku parc. č. 942/3 – ostatní plocha, o výměře
2
989 m , všechny v k. ú. Dolní Dvůr, za celkovou cenu 150 000
Kč od paní xxx. ZO pověřuje starostu obce k uzavření kupní
smlouvy.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo koupi části
pozemku parc. č. 253/6 v obci a k. ú. Dolní Dvůr o výměře cca
100 m2 od pana xxx za cenu 40 Kč/m2. ZO pověřuje starostu
obce k uzavření kupní smlouvy
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo změnu
zveřejněného návrhu rozpočtu obce Dolní Dvůr na rok 2017 tak,
aby byl před svým schválením upraven takto: rozpočtový

příjem se v pol. 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu v rámci SDV zvyšuje o částku 2.800 Kč, a činí 57.800
Kč. O částku 2.800 Kč se zároveň snižuje plánovaný schodek
rozpočtu, který činí 4.005.100 Kč, a spolu s plánovanými
splátkami dl. úvěru (240.000 Kč) bude kryt zapojením
finančních prostředků z min. let (pol. 8115) v částce
4.245.100 Kč.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo:
1) Rozpočet obce Dolní Dvůr na rok 2017, a to příjmy a výdaje
ve výších dle odvětvového třídění rozpočtové skladby.
Rozpočet pro rok 2017 je schvalován jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu:4.528.900,-- Kč
Financování:4.005.100,-- Kč
Celkové zdroje rozpočtu:8.534.000,-- Kč
Celkové výdaje rozpočtu: 8.534.000,-- Kč
O rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4.005.100,-- Kč bude
snížen meziroční zůstatek finančních prostředků na bankovních
účtech. Dále je v rozpočtu počítáno se splátkami dlouhodobého
úvěru ve výši 240.000 Kč a o tuto částku bude rovněž snížen
meziroční zůstatek finančních prostředků na bankovních
účtech.
2) Závazné ukazatele rozpočtu – odvětvové třídění rozpočtové
skladby (paragrafy).
Rozpočet obce na rok 2017 je přílohou zápisu č. 1 tohoto
zasedání.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo, a to
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
stanovuje kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v roce 2017 v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová opatření
v případech rozpočtového zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále může samostatně
provádět rozpočtová opatření, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolají vznik či zvýšení
schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu.
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení schodku
rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu, může starosta obce
samostatně provádět jen v případech, kdy zapojení výdaje
vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, výdaj
k odvrácení možných škod, v případě havárií nebo stavu nouze
a dále když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací
a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále
z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných
výdajů, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má
jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo rozpočtový
výhled Obce Dolní Dvůr na roky 2018 až 2020. Rozpočtový
výhled je přílohou č. 2 zápisu tohoto zasedání.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo na základě
kalkulace cenu vodného na rok 2017 ve výši 55 Kč/m3 a cenu
stočného na rok 2017 ve výši 27 Kč/m3.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo pořízení
Plánu rozvoje obce Dolní Dvůr. Vypracováním plánu pověřuje
Ing. Miroslava Sazečka.
Přílohy: 1) Rozpočet obce na rok 2017
2) Rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020
V Dolním Dvoře dne 7. 12. 2016
Zapsala: Daniela Bednárová
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Z DĚNÍ V OBCI

KRÁSNÉ ZPÍVÁNÍ V DOLNODVORSKÉM KOSTELE
Krásné zpívání v dolnodvorském kostele Náš venkovský
kostel sv. Josefa má už několik let štěstí na vánoční koncerty.
Ať to byly štědrovečerní zpěvy a básničky pod vedením paní
Dády Štěpánkové, několik koncertů vedených panem Radkem
Hanušem, vystoupení Ettel Quartetu, či loňský, provedený
čtyřmi pěveckými sbory. Ve středu 28. 12. 2016 odpočívaly
i varhany ze slavné dílny firmy Rieger. Sváteční podvečer
nám zpříjemnilo seskupení jistě neobvyklé. Pečlivě sestavený
program, včetně dokonalého provedení představila Bára
Bjelková ze skupiny Barbarella, Nikola Bílá od VzHáček, Mirka
Jírová od Mustangů a Jiří Exner od VzHáček. 2 kytary, klávesy
a hlavně nádherný zpěv potěšil přibližně 140 posluchačů. Kostel
byl plný, nikdo neodcházel, opět jsme u nás prožili něco
krásného a nevšedního. Když jsem po koncertu počítala různě
zaparkovaná auta, při čísle 48 jsem to vzdala.
Hana Homolová

Bára Bjelková z Barbarelly, Mirka Jírová od Mustangů, Nikola Bílá
a Jiří Exner od VzHáček.

PŮLNOČNÍ MŠE
24. 12. 2016 ve 22 hodin se otevřel dolnodvorský kostel, aby
přivítal štědrovečerní návštěvníky. Bylo jich o něco méně, než
roku loňského. Večerní počasí bylo dost nevlídné a z teplého
domova přišlo přibližně 30 lidí. Mši sloužil kpt. Petr Šabaka,
vojenský kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické
ochrany Liberec. Teologii studoval na Teologickém konviktu
v Litoměřicích a Katolické Teologické fakultě UK v Praze.
Vzdělání dokončil na Papežské Lateránské Univerzitě v Římě.
Byl účastníkem zahraniční operace u polní nemocnice
v Afghánistánu. Varhanní doprovod sváteční mše obstaral pan
Radek Hanuš.
Hana Homolová

SDH DOLNÍ DVŮR
Vážení čtenáři, chtěl bych Vás ve zkratce seznámit s činností
SDH Dolní Dvůr v roce 2016. Na jaře a na podzim sbíráme
železný šrot a vyřazené elektrospotřebiče. Pomáhali jsme
s přípravou pálení čarodějnic, se zajištěním závodu Kolo pro
život a na konci srpna jsme spolupořádali již třetí ročník „Dne
obce Dolní Dvůr a rozloučení s prázdninami“. Pravidelně se
zúčastňujeme hasičských soutěží. V květnu to byla okrsková
soutěž v Kunčicích. Na této soutěži jsme byli zastoupeni dvěma
týmy. Družstvo B zvítězilo a družstvo A skončilo na sedmém
místě. V září proběhla soutěž o ,,Pohár starosty okrsku“
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ve Vrchlabí 3 - Hartě, kde naše družstvo skončilo na sedmém
místě. Během roku se scházíme, abychom se postarali o naši
techniku, výstroj a výzbroj. V prosinci se konala Výroční valná
hromada SDH Dolní Dvůr, které se zúčastnilo 14 členů SDH,
2 zástupci obce, 2 zástupci Okresního sdružení hasičů a 20 hostů.
Po skončení valné hromady následovalo občerstvení a volná
zábava. Touto cestou děkuji všem členům Zastupitelstva a panu
starostovi za podporu naší činnosti a také manželkám
a přítelkyním hasičů našeho sboru, které nám pomáhají při
různých akcích.
Za SDH Dolní Dvůr Pavel Středa Pavel.

HRANÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Stalo se již tradicí sejít se u rozsvíceného stromu na Rudném
náměstí v Dolním Dvoře.
Tentokrát se setkání u vánočního stromu konalo poslední
sobotu před Štědrým dnem 17. 12. 2016, a to již po osmé.
Nebylo opomenuto předat návštěvníkům maličký dárek.
Tentokrát pro změnu místní ženy upekly linecké cukroví
a musím podotknout, že si neudělaly ostudu, povedlo se
i zdobení. Počasí bylo přívětivé, napadl sníh, a tak nám to všem
zvedlo vánoční náladu. Nakonec proč ne, naše domovy byly
připraveny k příchodu krásných svátků vánočních a tady se bylo
možné odreagovat, popovídat si a ještě si zazpívat.
O výbornou náladu se postarala kapela NaVáHuTě, která
vtipným humorem zapojila nejen děti k zpívání a tleskání do not,
zároveň vyprovokovala i nás dospělé.
K uspokojení chuťových buněk si stačilo odskočit vedle
ke stánkům, kde si vybral každý, ať přišel k chuti čaj, nebo něco
ostřejšího v podobě svařáčku. K těmto lahodným nápojům se
ovšem hodí něco k zakousnutí, však se o to postarali naši páni
kluci hasiči. Ze stánku si bylo možné odnést drobné upomínkové
předměty, a když ne, tak se s nimi aspoň potěšit a uvědomit si, jak
jsou někteří z nás šikovní.
Ani letos na nás skauti nezapomněli a přivezli Betlémské
světlo, za to jim patří naše poděkování.
Všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu této milé
akce, patří velké poděkování. Nyní nezbývá nic jiného, než se
těšit na další akce, při kterých se v tak hojném počtu zase
sejdeme.
Miloslava Neumannová

ŽIJE MEZI NÁMI,
PAN FRANTIŠEK HÁJEK vypráví...
Narodil jsem se v roce 1939. Moje máma se narodila
ve Vilniusu. Já už v Praze Záběhlicích. Nedávno jsem se tam byl
podívat, ale poznal jsem jen školu, do které jsem chodil půl roku.
Říkalo se tam Na práčích, je to směrem na Hostivař. Škola je tam
dodnes, je krásně opravená, a to mně potěšilo. Pak mám
na Záběhlice ještě jednu vzpomínku, ale ta je smutná. Pamatuji si
nálet na konci války a zničení Vysočan. Po osvobození rádio
vysílalo výzvu vlády občanům. Osídlujte pohraničí. Moji rodiče
odjeli do Černého Dolu a byl jim přidělen domek pod kostelem.
Nezapomenu na odsun Němců z obce. Jak odjížděli
na nákladních autech, a pak z Vrchlabí po železnici pryč.
Některé přiváželi z lágru pracovat na svých bývalých statcích.
Jinak na dětství v Černém Dole, začínající týden před Vánocemi
1945, vzpomínám rád. Měl jsem hodně kamarádů, spoustu
zábavy, ať to bylo v létě, či v zimě. Naučil jsem se tam plavat,
lyžovat, bruslit, poznal jsem hodně lidí, kteří uměli svá řemesla,
nahlédl jsem do kovárny a továrny k Menčíkovi. Tam chodila
i moje máma. V textilce jsem poznal starého pána, který
překládal a přepisoval německou kroniku. Ale který rok to byl,
už nepamatuji. U Menčíka, který začínal jako faktor
ve Štěpanicích, se vydělávalo nejlépe v okolí. O dělníky neměl
nouzi, platil dobře, každý rok dával deputát. Ve vsi byla

zaměstnána většina
bydlících lidí. Byla tam
vápenka, tři továrny
Menčíkovy, brusírna
dřeva, papírna, lepenkárna. Co vím, tak do
Vr c h l a b í j e z d i l i j e n
dva lidé na vykládku.
Nějaký čas jsem pracoval
v lepenkárně, továrně
na ložiska i ve vápence.
Vyučil jsem se v TOS
Vrchlabí strojním zámečPan František Hájek.
níkem. Umístěnka byla
do STS Lánov. V padesátém devátém jsem nastoupil
na vojnu do Teplé u Mariánských Lázní. Místní klášter založili
premonstráti. Na práci k nim chodilo celé okolí. Pivovar,
lihovar, sýpky, skleníky, ohromná zahrada, rybník.
V klášterních chodbách byly nádherné malby. Všechno pak
ničila vojenská posádka. V padesátém byla v blízkosti kláštera
postavena tírna lnu. Tam jsme chodili na brigády. V Dolním
Dvoře jsem byl poprvé asi v 8 letech, a to s hospodským pro
auto. Nikdy by mně nenapadlo, že tu budu jednou žít. 30. 12.
1964 jsem se stal Dolnodvorákem. Oženil jsem se s Janou
Havlovou. Narodila se v čp. 101, dnes Homolovi. Po svatbě
jsme žili s Janinými rodiči v čp. 98. Pracovat jsem dojížděl
do Milety, 18 let do pivovaru a 2 roky před důchodem
do automobilky. Kolem domu jsme měli malé hospodářství,
krávu, býky, králíky, slepice. A toho sena, co jsme se nadělali.
Jana chodila do textilky v Lánově. Vychovali jsme spolu 3 děti.
V listopadu 2014 mi Janička zemřela, takže z 8 vnoučat se mohu
radovat už jen sám. Děti mi přijíždějí pomáhat s pracemi,
na které už nestačím, hlavně se dřevem. Musel jsem se naučit
hospodařit sám. Před mnoha lety mi sousedi koupili sešit, abych
zaznamenal své černodolské dětství. K psaní jsem se nedostal,
ale namluvil jsem záznam, který teď vytisknutý kontroluji.
Slečna Karolina Boková ho možná upotřebí při psaní o Černém
Dole. Moje vzpomínky na Důl se třeba hodí. Možná i jen proto,
aby se vědělo, komu zmizelá čísla popisná patřila. Já už se tam
vracím jen dát kytičku na hrob rodičů a zavzpomínat na časy,
kdy… .
Článek byl autorizován, připravila Hana Homolová, kronikářka
obce Dolní Dvůr.
Pozn. red. - Karolina Boková: Ano, namluvený záznam
vzpomínek pan Hájka bych, až bude celý přepsán, velice ráda
použila do černodolského Zpravodaje. Ale už i teď, v této
podobě, je cenným materiálem pro kronikářské účely obce
Černý Důl.

ŘÁDKY Z HISTORIE NEJEN DOLNÍHO DVORA
Podivný pohřeb
Vskutku neobvyklou událost zažil jindy poklidný horský
hřbitůvek v Dolním Dvoře. Dne 29. dubna 1933 jej už
dopoledne zaplnily proudy domácích i cizích návštěvníků
z různých, někdy i velmi vzdálených koutů našeho pohraničí.
Na místo se dostavili i smuteční hosté nikoli ledajací, poslanci
parlamentu za nacionalistické sudetoněmecké strany (DNSAP
a DNP) Simm, Knirsch a další. Šlo totiž o pohřeb místního
rodáka Petera Donnhäusera (1900-1933), jenž působil jako
učitel v úplně jiném koutě republiky na Falknovsku (dnes
Sokolov) na Karlovarsku. Tolik lidí - a přesto svou účast
a vykonání církevních obřadů odmítl vykonat místní katolický
duchovní pastýř. Důvod? Výše jmenovaný byl podle úřední
zprávy sebevrahem a těm římskokatolická církev odmítala
nejen obřad nad rakví, ale i důstojné místo na posvěceném
pohřebišti.

Jiného názoru ovšem byl vrchlabský děkan, který se
ztotožnil s těmi, kteří z Donnhäuserovy smrti udělali
protičeskoslovenskou politickou kampaň proti úřadům
republiky a zlým Čechům vůbec. Donnhäuser měl být obětí
tvrdého postupu policejních orgánů jako sudetoněmecký
vlastenec. Záminkou pro vyvolání nenávistné protičeskoslovenské aféry bylo zjištění, že smrt nastala nejen oběšením
na pásu zhotoveném z plátěných spodků zavěšením na hraně
kavalce v cele, ale též ... výronem krve do mozku!
Událostem od Donnhäuserovy smrti po jeho pohřeb s asistencí vrchlabského děkana věnoval pozornost v pravidelných
vstupech od 25. do 30. 4. 1933 krajový Trautenauer Tagblatt.
Dvojí tvář německého Volkssportu
Abychom získali přehled o událostech, v nichž určitou roli
zaujímá i Donnhäuserův životní příběh, vraťme se do roku 1929,
kdy ministerstvo vnitra povolilo v dubnu činnost Německého
vlasteneckého sportovního spolku (DSV) v naději, že půjde
o nepolitickou organizaci. Ve štítě měla podporu tělovýchovy
mladých, rozvoje sportů, cestování, jízd na kole a různých her.
Ve skutečnosti však vedení ovládli předáci nacionalistických stran (DNSAP a DNP) a práci Volkssportu orientovali
polovojenským směrem. Po vzoru z Říše konali sportovci
branná a jiná cvičení, která vedli zkušení němečtí učitelé.
Členové měli sloužit jako ochranná stráž při různých
schůzích a slavnostech hakenkreuzlerů. U kolébky organizace
stál nacionalistický poslanec Hans Krebs. Při založení měl
Volkssport pouhých 5 000 členů, který se v roce 1933 rozrostl
na 40 000 osob, především mladých mužů. Ti na schůzkách
o sobě prohlašovali, že jsou vojskem hákového kříže. Oblékali
se podle říšskoněmeckého vzoru oddílů SA, do uniforem, které
tvořily hnědé košile nebo větrovky, černé jezdecké kalhoty
a holínky, než je úřady zakázaly.
Podle zpráv policie patřila mezi nejaktivnější vrchlabská
župa. Místní skupina činně zasáhla do událostí ve městě
ve dnech 2. - 4. května roku 1931. Na podporu místních nacistů
v počtu asi 42 - 60 osob se dostavila delegace vysokoškoláků
pražské německé univerzity, kteří po příjezdu vlakem okamžitě
odložili pláště, pod nimiž měli zakázané uniformy. Při průvodu
městem byl nesen prapor s hákovým křížem. Při shromáždění
k uctění památky padlých při nepokojích roku 1919 proti
republice ukončil projev Adolf Metzner hrozbou: Rány budou
vráceny.
Protičeskoslovenské výpady byly registrovány i v Dolním
Dvoře.
Republika se brání
Podvratná činnost proti státu ze strany Volkssportu,
propojená s politiky nacistických stran nezůstala bez odezvy
u státních orgánů republiky. Zvlášť když ještě zpravodajské
služby státu přinášely stále více dokladů o přímých
kontaktech velezrádného charakteru s vedením a oddíly
říšskoněmeckých SA.
Během roku 1932 (8. srpna - 14. září) byl v Brně uspořádán
proces proti funkcionářům Volkssportu A. Petrmichlovi, A.
Schwabovi, A. Metznerovi, R. Haiderovi, P. Illingerovi, P.
Donnhäuserovi a dalším. Při procesu byla nezvratně dokázána
velezrádná činnost Volkssportu, který byl zakázán. Sedm
funkcionářů spolku bylo odsouzeno k vězení od jednoho roku
do tří let. Mezi nimi i dolnodvorský rodák Donnhäuser.
Před nástupem trestu jednoroční vazby v dubnu 1933 při
cestě vlakem do Aše byl však českou policií znovu zatčen,
údajně na udání špicla, že ve vlaku vedl státu nepřátelské řeči.
Nové zatčení zřejmě silně zapůsobilo na jeho poněkud
psychicky labilní nervovou soustavu. Ve vězení dne 21. dubna
1933 v 6 hodin ráno byl nalezen v cele karlovarského soudu
oběšen. Sebevražda. S jejím výkladem se však hakenkreuzleři
nehodlali spokojit. Donnhäuser se octl v roli německonacionálního mučedníka, který zahynul vinou zlých Čechů.
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Proces s Volkssportem měl za následek i zákaz činnosti
dvou nacistických stran (DNSAP a DNP), jejichž rozbíječskou
roli převzala Henleinova Sudetoněmecká vlastenecká fronta
a později Sudetoněmecká strana (SdP). Ale to už je známá
historie...
Kdo byl Peter Donnhäuser?
Na tuto otázku odpovíme
pomocí dostupných archivních dokumentů. Dobový
m í s t n í t i s k Tr a u t e n a u e r
Tagblatt nám ho představuje
jako mladého muže, třiatřicátníka, povoláním učitele.
V novinách doprovází jeho
jméno zkratka JUC., kterou se
označovali studující práv,
což by mohlo znamenat
Peter Donnhäuser v rakvi.
nedostudovaného právníka.
Foto z r. 1933 pochází z knihy
Je dost podivné, že rodilý
Marie Striegnitz.
krkonošský horák hledá
životní existenci na úplně opačné straně republiky
na Karlovarsku (okres Falknov, dnes Sokolov). Spoléhat
na rodinu nemohl, jak se dovíme z matričních záznamů.
Dolnodvorský farář Proschwitzer zapisuje ke dni 27. června
1900 narození chlapce, jehož pokřtil 1. května t. r. jmény Petrus
Paulus. Otec Josef Donnhäuser, osmatřicetiletý zedník
a domkář v čp. 93, byl zdejší starousedlík, ačkoli jeho příjmení
nezní příliš krkonošsky. Dědeček Wenzel žil v témže čísle
s babičkou novorozence Barbarou, rozenou Lahrovou z čp. 284.
Matka, dvaatřicetiletá Johanna, též z rodiny Lahrů, usedlých
v Herlíkovicích, byla dělnicí.
Ani kmotříček Alois Hollmann z Dolního Dvora čp. 72
a kmotřička Terezie Lahrová z Herlíkovic čp. 25 nepocházeli
z vyšších pater společnosti. Matrika je oba označuje jako
Tagarbeiter, což znamená příležitostný nekvalifikovaný dělník,
pro nějž má čeština přiléhavé označení nádeník.
Cesta za získáním vyššího vzdělání pro Petra nebyla jistě
jednoduchá a nepodivíme se, že je asi zřejmě z finančních
důvodů nedokončil. Lze se jen dohadovat, proč nakonec uvázl
v síti hakenkreuzlerů jako funkcionář Volkssportu.
Z přesvědčení nebo existenčních důvodů? Nebo obojí?
Dovětek
O období mezi dvěma válkami, zejména o nástupu
hakenkreu-zlerského hnutí a pak i o průběhu druhé světové
války v našich obcích německy psané vyprávěcí prameny
(kroniky - pokud se vůbec zachovaly - a vzpomínky pamětníků)
většinou taktně mlčí. Přesto tyto události do historie patří a není
třeba se jim vyhýbat.
Autor děkuje za pomoc při shromažďování materiálu
Dr. Pavlu R. Zahradníkovi ze Státního okresního archivu
v Trutnově.
František Jirásko
Pozn. red., ve spolupráci s paní Homolovou, kronikářkou
Dolního Dvora: A jen pro doplnění a potvrzení uvádíme, že dle
kroniky obce Dolní Dvůr Wenzela Rennera z r. 1937 figuruje
u domu čp. 93 k r. 1881 jako majitel Wenzel Donnhaüser
(dědeček Petera), k r. 1903 Josef Donnhäuser (otec) a k r. 1919
Johanna Donnhäuser (matka). Jméno Josef Donhäuser (to, že v
příjmení chybí jedno „n“, je snad jen překlep - viz níže ve třetím
odstavci) se objevuje také u domu čp. 114, a to k r. 1931. Zřejmě
to ale nebude otec našeho Petera, neboť Peterova matka se dle
údajů z matriky jmenovala za svobodna Lahrová, kdežto žena
Josefa z čp. 114 byla za svobodna Goder.
V knize Vzpomínky na Dolní Dvůr v Krkonoších Marie
Striegnitz z roku 2002 se v popisu domu čp. 93 píše, že se v něm
narodil sudetoněmecký bojovník za svobodu Peter Donnhäuser
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a že v domě bydlela ještě matka Johanna Donnhäuser, jakož
i dcera Theresia, která se provdala za Alfreda Jescheka; ze dvou
dcer to byla Hilde, která byla ženou malíře Thorilla Hartmanna.
Dále se zde uvádí, že Josef Donnhäuser z čp. 114 byl muzikant,
hrál v klukovské kapele. Jeho žena byla, jak výše zmíněno,
rozená Goder. Jeho syn Franz byl v letech 1985 - 1994
„Heimatortsbetreuer“ pro Dolní Dvůr, tedy někdo, kdo má coby
bývalý obyvatel zjednodušeně řečeno na starosti a v hledáčku
zájmu veškeré krajanské záležitosti, vížící se k jeho domovině.
Po Peteru Donnhäuserovi byla pojmenována škola v Dolním
Dvoře a náměstí ve Vrchlabí. Dle informací na Wikipedii
po něm byly pojmenovány také ulice v Liberci, Bayreuthu,
Berlíně a Brně a v Liberci navíc jedna knihovna.

Rodný dům Petera Donnhäusera čp. 93.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ ŘÍJEN - PROSINEC 2016
OSLAVILI
ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

paní Jana Ničová
pan Jan Holubec
paní Blanka Zálabská
pan Alojz Čechotovský
OÚ Dolní Dvůr přeje jubilantům vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí, síly a elánu
do dalších let.
Máme nový přírůstek
- v říjnu se narodila Anežka Hanušová,
na začátku roku 2017 Magdaléna Bílá.
Narozeným holčičkám přejeme hodně zdravíčka,
rodičům hodně radosti
a krásných okamžiků s miminky.
.
Rozloučení se zesnulými občany
Život přináší i velmi smutné události.
V listopadu nás bohužel navždy opustil
pan Zdeněk Paska
na začátku roku 2017
paní Jana Pasková.
Dovolte mi prosím jménem
Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým rodinám.
Radka Neumannová

Ze života obcí pohledem objektivu.

Zpívání u vánočního stromu nově.

Hubertova Jízda - Lucka Kopecká na Limě jako
máster, který vede celou skupinu jezdců a koní.

Předvánoční čas v ZŠ v Dolním Lánově.
Maškarní rej...

Předvánoční spaní.
MŠ Dolní Lánov.

14. setkání seniorů v sále Kulturního domu
v Horním Lánově.

Zpívání u vánočního stromu nově.

Hubertova Jízda - Hanka Čadová
s Gamir Gora.

Zpívání u vánočního stromu nově.

Předvánoční spaní - mateřská školka v Dolním Lánově
- pan starosta čte dětem.

Předvánoční čas v ZŠ v Dolním Lánově.
Vánoční trhy.

25. Vánoční turnaj v Lánově.
Urputné boje o míč.

14. setkání seniorů v sále KD v Horním Lánově.
V dobré partě nikdy nechybí dobrá nálada...

Mikuláš, čert a anděl na maškarním reji
v Dolním Lánově.

25. Vánoční turnaj v Lánově.
Tvrdá střela a obětavé bránění.

Klub důchodců při vánočním setkání.
Hotel Harmonie v Lánově.
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Chaloupka spisovatelky Dagmar Štětinové v Luisině údolí v Dolním Dvoře.
Foto Hana Homolová.

