Na Zimní stráni - Dolní Dvůr (Foto:Václav Zelenka).

a sousedních obcí

čtvrtletník
Zima 1/2018
zdarma
č.44

Ze života obce Lánov - ohlédnutí zpět.

Nová tělocvična při ZŠ v Lánově.

Cyklostezka Lánov - Vrchlabí etapa B.

Interiér zrekonstruované klubovny na hřišti TJ.

Demoliční práce na silničním mostě
v Horním Lánově přes Malé Labe.

Dokončený areál ZŠ - zateplení, fasáda.

Dokončený pavilón ZŠ po zateplení a výměně oken.

Oprava silnice do lomu.

Demolice objektu čp. 38.

Kruhový objezd Lánov.

Dokončený autobusák - Lánov.

Kanalizace Lánov.

Budova MŠ - rekonstrukce 2012 - 2013.

Budova čp. 51 u kruhového objezdu,
Realizace duben - červenec 2014.

Hasičárna v Horním Lánově
- rekonstrukce 2013 - 2014.

ČOV- Lánov nová výstavba 2013 - 2014.
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NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané
máte před sebou poslední poznámky do Zpravodaje, jichž
jsem autorem. Budou tedy krátké.
Nejprve jedno doporučení, nebo tak trochu i přání.
Na posledním Zastupitelstvu v prosinci při předkládání
zprávy o plnění hlavních úkolů v roce 2017 jsem se vší
vážností upozornil na skutečnost, že příprava investičních
akcí (a tím možnost čerpání cizích zdrojů) nemá potřebný
předstih. Je to dáno jednak přetížením projektantů a dále
neexistencí pracovního místa investiční přípravy na obci.
Nejedná se o úředníka v klasickém smyslu, ale o odborníka na
investiční přípravu. Je tím myšlena osoba, která rozumí
celému investičnímu procesu od záměru přes projekt,
povolení a výběrovému řízení až po začátek realizace.
Hotového člověka obec nesežene, cesta je přes mladého,
šikovného, který se postupně naučí.
Vlastní pracovní místo je připravené již 6 roků z doby
rekonstrukce kanceláří a mzdové prostředky jsou
z navrácené úrovně daňových příjmů k dispozici (snížení %
daně z přidané hodnoty obcím v roce 2009 – krize
a navrácení do původní výše pro rok 2018). Vedle zajištění
nezbytného předstihu v investiční přípravě je potřeba též
vytvořit větší prostor pro vyřizování běžných potřeb občanů,
firem, institucí u pracovníka majetkové agendy (p. Hanč),
kde je stále více požadavků, nežli je možné zvládnout.
Teď mne napadá ještě jedna poznámka: příjmy rozpočtu
obce (bez dotací) jsou nyní o 90 % vyšší ve srovnání s roky
2010 – 2012. Čím dřív bude nový odborník „funkční“, tím
lépe.
Když si uvědomím, že obec dává 50 % svých vlastních
příjmů do investic, což je mimořádně vysoké procento
a k tomu finanční zdroje z dotací, je jasné, že to musí někdo
odpracovat.
Odcházím z funkce s pocitem dobře vykonané práce,
ale hodnocení je na jiných. Pro mne to byla léta při tvůrčí práci
v dobrém pracovním kolektivu a se vstřícnými lánovskými
občany. Na přechodnou dobu ještě trochu pomohu, neboť
mandát zastupitele mi končí v roce 2018, a byl na čtyři roky.
Z Lánova se nestěhuji, ale musím a chci zvolnit. Pro obec je
změna vedení rok před volbami v ten správný čas.
Ing. Jiří Vancl, starosta
Vážení spoluobčané,
na Zastupitelstvu obce Lánov dne 19. 12. 2017 podal
Ing. Jiří Vancl rezignaci na funkci starosty, a to
k 31. 12. 2017. Zároveň na závěr jednání zastupitelstva jsem
byl navržen a zvolen starostou obce Lánov s platností
od 1. 1. 2018 na zbývající necelý rok funkčního období
zastupitelstva.
Ing. Jiří Vancl byl do funkce starosty obce Lánov zvolen
poprvé na jednání zastupitelstva v roce 1998. Je tomu tedy
více jak 19 let. Jako lánovský „rodák“, bývalý ředitel Státního
statku Lánov, podnikatel, zastupitel i radní a patriot se však
do života obce zapsal dávno předtím, než začal vykonávat
svoji funkci starosty obce. S velikým úsilím, jemu vlastním,
se nejen podílel na každodenním životě v obci, ale byl to často
on, který navrhoval strategii, vize a plány a určoval směr,
kterou cestou se má obec vydat. Za zásadní považuji, že se
pod jeho vedením z Lánova stala rostoucí a rozvíjející se obec
s jasným dlouholetým vymezením. Záměr zvýšení počtu
stálých obyvatel obce Lánov a trvalého zlepšování podmínek
k životu občanů v Lánově byl naplňován mnoha směry.

Byla to příprava pozemků pro výstavbu 28 rodinných
domů v lokalitě Hejdukov, Janatov, dokončení plynofikace,
rekonstrukce vodovodu, jímání vody a vodojemu, příprava
pozemků pro dalších 42 rodinných domů „U ozdravovny“,
výstavba tělocvičny u základní školy, výstavba infocentra,
rekonstrukce obecního úřadu, autobusový terminál,
cyklostezka do Vrchlabí, zateplování a rekonstrukce dalších
objektů ve vlastnictví obce včetně základní školy, mateřských
škol, velké investice do kanalizace a čistírny odpadních vod,
školní jídelny. Dočkali se i hasiči a dnes mají zázemí
a vybavení ne vzdálené profesionálním jednotkám.
Nárůst počtu zejména mladých lidí a s nimi příchod
dětí do školek a školy byl výchozím bodem pro vytvoření
podmínek možného získání dotací na investice
do školství. Za deset let obec investovala do školských
zařízení přes 100 milionů korun a investice do školství budou
završeny v roce 2018 a 2019 stavbami za dalších 45 milionů
korun. Je zcela evidentní, že bez získaných dotačních financí
by se z výše uvedených akcí povedlo máloco. Za období
posledních dvaceti let se počet trvale žijících občanů
v Lánově zvýšil z 1501 na 1778 a na dotacích bylo získáno
více než 200 milionů korun. Role odstupujícího starosty
Ing. Jiřího Vancla je v investičních záměrech, jejich přípravě
a zajištění financování a realizací za posledních dvacet let
v Lánově zcela zásadní a já mu tímto za sebe, a věřím,
že i za ostatní občany Lánova, velmi děkuji.
Na tomto místě patří zcela jistě poděkování místostarostovi Bedřichu Kovářovi, který pracuje pro obec Lánov,
z mého pohledu již od nepaměti. Bedřich Kovář nadále
zůstává ve funkci místostarosty obce Lánov, a to do konce
tohoto funkčního období. Poděkování patří i pracovníkům
obecního úřadu za nekončící úřednickou práci, radním
i zastupitelům, hasičům, sportovcům a spolkům a všem
občanům Lánova, kteří přiložili ruku k dílu.
Z odkazu odstupujícího starosty nám zůstává mnoho
nejen konkrétních úkolů a práce na rok 2018, ale
i rozpracované plány, projekty a záměry na další roky. Plány
jsou zahrnuty v rozpracovaném generelu „Strategický
rozvojový dokument obce Lánov 2017 – 2018“. Dále jsou to
komplexní pozemkové úpravy probíhající realizačně
v Horním Lánově a projekčně v Prostředním Lánově.
Pro oblast školství je zpracována studie „Škola pro
21. století“, Místní akční plán I. a Místní akční plán II.,
„na stole“ je mnoho dalších materiálů.
S odstupujícím starostou, Ing. Vanclem, je podepsána
časově omezená dohoda na kompletaci archivu a částečný
pracovní poměr do konce června 2018 na předání agendy
obce a pomoc k zajištění realizace investic. Rozpočtové
příjmy a výdaje jsou na rok 2018 plánovány ve výši přes
50 milionů korun.
Samozřejmostí je plnění běžné agendy a stále většího
množství povinností, které stát přenáší na obce, zajištění
konání dalších voleb (doplňujících senátních, prezidentských
a na podzim komunálních). K realizaci na rok 2018 je
přístavba „Polytechnického a jazykově komunikačního
centra ZŠ Lánov“, hřiště u ZŠ, přístavba školní budovy „B“
pro zajištění kapacitního zázemí stále rostoucího počtu dětí
v naší ZŠ a půlení tříd pro zlepšování kvality výuky. Výstavba
rekonstrukce „Rybníčku“ (Obnova malé vodní nádrže
na Končinském potoce) za ZŠ Lánov a další.
Intenzivně se pracuje na přípravě dalších investic se
záměrem získání dotačních financí na Dokompletaci stokové
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sítě (a minimalizování nátoku srážkových a balastních vod
na čistírnu), opravy mostů, cyklostezka Lánov – Čistá,
chodníky podél hlavní komunikace v Horním i Prostředním
Lánově, zateplení a hydroizolace č. p. 63 (bývalá Vodárenská
společnost), příprava pro výstavbu rodinných domů u hřiště
a v lokalitě A1 proti letišti. V dlouhodobém záměru jsou
evidovány desítky dalších, pro obec potřebných, menších
či větších investičních záměrů. Jejich další naplňování
a realizace bude na novém zastupitelstvu, které vzejde
z říjnových voleb.
Ve věcech personálních nepředpokládám žádné změny,
kromě změn vyvolaných okolnostmi. Do rady obce Lánov
byl po odstoupení Ing. Vancla navržen a zvolen předseda
finanční komise a dlouholetý zastupitel pan Milan Kuřík.
Z funkce jednatele Vodárenské společnosti Lánov na vlastní
žádost odstupuje zakládající člen a 25 let vykonávající funkci
jednatele pan Pavel Stránský. Je vypsáno výběrové řízení
na nového jednatele. Obec Lánov nebude vypisovat výběrové
řízení na ředitele/ku ZŠ Lánov a rada obce potvrdila na svém
zasedání dne 12. 12. 2017 v dalším setrvání ve funkci
Mgr. Radmilu Konikovou, stávající ředitelku ZŠ Lánov.
Je na zvážení vypsání výběrového řízení na pracovníka/nici
na přípravu investic. Stále se nacházíme v období, kdy je
možno na dobře připravené projekty sehnat nemalé finanční
prostředky z fondů evropských, ministerských, krajských
i lokálních. Obava, že tomu tak nebude stále, je oprávněná.
Potvrzuji tímto i záměr a snahu intenzivně se o získání
externích dotačních zdrojů ucházet.
Žijeme na krásné planetě Zemi (já budu pevně věřit,
že si ji nezničíme), žijeme v krásné svobodné a bohaté zemi
uprostřed civilizované a bezpečné Evropy. Naše obec se
navíc nachází na úpatí našich nejvyšších hor Krkonoš, které
pro svoji krásu a výjimečnou přírodu nesou nejvyšší stupeň
ochrany. Netrpíme hladem, netrpíme žízní a máme kde
spát – není tomu tak na světě všude. Važme si toho,
co máme, važme si svobody, važme si svých blízkých
a svých přátel, svých dobrých sousedů, spoluobčanů
a buďme k sobě laskaví.
Také cítím potřebu Vám sdělit, že samo se nic neudělá.
Za každou dobrou věcí se nachází kus poctivé lidské práce.
Je jenom na nás, abychom přispěli každý svým dílem
ke spokojenému životu v naší obci.
S úctou a pokorou Ing. Josef Kalenský, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
dne 19. 12. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 13 členů ZO
Omluven: Mgr. Půlpán, p. Tauš
Neomluven: 0
Usnesení č. 1/05/17
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu R.
Schliegsbira a M. Kuříka. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/05/17
Navržený program
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtová změna č. 6/2017
6) Plnění hlavních úkolů obce za rok 2017
7) Rozpočet obce na rok 2018
8) Kontrola vzájemných smluv s KVK
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

Nakládání s nemovitostmi obce
Smlouvy
Vyjádření členů zast. k následujícím bodům
Rezignace zastupitele na funkci
Volba starosty a člena rady
Různé, diskuze, závěr
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 3/05/17
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 19. 10. 2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/05/17
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady za období od 19. 10.
2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/05/17
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/05/17
ZO bere na vědomí zprávu o plnění hlavních úkolů obce
za rok 2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/05/17
ZO schvaluje Rozpočet Obce Lánov na rok 2018 jako
přebytkový.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/05/17
ZO bere na vědomí zprávu o plnění vzájemné smlouvy
s KVK.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/05/17
Místostarosta přednesl znění přílohy č. 1 – nakládání
s nemovitostmi obce, byly předloženy potřebné poklady
(mapy, GP). O každém bodu přílohy č. 1 se hlasovalo
jednotlivě. ZO schvaluje:
1) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu
o právu provést stavbu (dle st. zákona) č. IV-122015722/VB/1a, PL knn p. č. 1375_4 Obec Lánov, která se
týká záměru zřídit VB k dotčeným nemovitostem,
tj. pozemkům ve vlastnictví obce Lánov, a to p. č. 1306,
1305/4, 1305/2, 1644/1, 1375/4 a st. 189 vše v k. ú. PL,
kde se jedná o vybudování nového zemního kabelového
vedení NN (AYKY-J 3x240+120 mm2. Výše jednorázové
náhrady od budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, a. s. se
sjednává ve výši 10 000 Kč + DPH dle zákonné sazby platné
ke dni uskutečnění platby (Zásady hospodaření
s nemovitostmi pro rok 2017-18) s tím, že veškeré náklady
spojené s vyhotovením této a vlastní smlouvy, GP
a podáním na vklad do KN se zavazuje uhradit budoucí
oprávněná.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/05/17
2) Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Splaškové
kanalizační přípojky (části) a dopravního připojení
na pozemní komunikaci (část zřizovaného sjezdu)
pro budoucí objekt RD na p. p. č. 395/3 a 395/5 v k. ú. PL vč.
připojení na dopravní a technickou infrastrukturu“, a to
na p. p. č. 1541/1 v k. ú. PL dle PD, kde investorem je ... Jedná
se o položení nového potrubí splaškové kanalizační přípojky
do části dotčeného pozemku a dále o umístění nově
zřizovaného sjezdu na části dotčeného p. p. č. 1541/1
v k. ú. PL, který je v majetku obce Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/05/17
3) Zásah hranice požárně nebezpečného prostoru
od objektu krytého parkovacího stání ve směru do pozemku
pozemní komunikace p. p. č. 1541/1 v k. ú. PL ve vlastnictví
obce Lánov v rozsahu do 3 m (cca 30 m2). Jedná s

o přístřešek suchého stání pro osobní automobil, který je
součástí PD na RD … na p. p. č. 395/3 a 395/5 v k. ú. PL
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/05/17
4) Přípravu úplatného převodu (koupě) části p. st. 48/1
v k. ú. PL vč. rozšířeného místa, neboť zde je umístěna sběrná
šachta splaškové kanalizace, a to z vlastnictví …
do vlastnictví obce Lánov. Jedná se o část, která je pod
chodníkem, kde vznikl GPL č. 567-26/2003 s novým
označením parcel 1720 a 1719 s tím, že v současné době má
obec Lánov potřebu přidat k navržené p. p. č. 1720
i rozšířenou část p. st. 48/1, tj. je nutné provést zhotovení
nového GP, který uhradí obec Lánov. Kupní cena bude
stanovena dohodou dle Zásad hospodaření s nemovitostmi
pro rok 2017-18, kde podkladem bude znalecký posudek
a zároveň obec Lánov uhradí poplatek za vklad do KN
ve výši 1 000 Kč.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/05/17
ZO schvaluje Dodatek smlouvy č. 4 s f. Pavel Bořek, stavební
firma, Dvůr Králové, posun termínu realizace díla
„Stravovací zařízení ZŠ Lánov“ do 31. 12. 2017 a změna
ceny a rozsahu zakázky.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/05/17
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě s KVK – odvoz
nedočerpaného limitu kameniva z lomu HL v průběhu
minulých čtyřech letech. Odvoz provést v období od 01 - 04
a 11 – 12.
(Pro: 10, Proti: 2, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 15/05/17
ZO schvaluje SOD mezi Obcí Lánov a f. Pavel Bořek,
stavební firma, Dvůr Králové akce „Víceúčelové
sportoviště“, cena díla vč. DPH je 5 285 262 Kč. Zahájení díla
12/2017, dokončení díla 31. 7. 2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/05/17
ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi Obcí Lánov a f. I.
Vrchlabská stavební a znalecká kancelář. – investorská
činnost na stavbě „Víceúčelové sportoviště Lánov“, cena
1,90 % ze započitatelných nákladů díla + práce prováděné
v HZS – 350 Kč/hod.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/05/17
ZO schvaluje příkazní smlouvu mezi Obcí Lánov
a f. I. Vrchlabská stavební a znalecká kancelář – investorská
činnost na stavbě „Obnova malé vodní nádrže
na Končinském potoce“, cena 89 600 Kč + práce prováděné
v HZS – 350 Kč/hod.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/05/17
ZO schvaluje pokládku asfaltu – místní komunikace Lánov,
konečná cena pokládky 166 000 Kč.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/05/17
11) Vyjádření členů zastupitelstva k následujícím bodům
programu:
Starosta Ing. Vancl konstatoval, že na dnešním zasedání
ZO podá rezignaci na funkci starosty. Nové vedení by mělo
stanovit filosofii rozvoje obce.
Na funkci starosty doporučil Ing. Kalenského, který má
předpoklady rozvíjet obec a je ochoten nastupujícímu
starostovi pomoci při výkonu nové funkce. Upozornil, že na
velké úkoly je na OÚ málo zaměstnanců. Uvedl, že pro něho
to byla cenná léta, tvůrčí a užitečná. Popřál všem pro další
období mnoho štěstí.
Ing. Kalenský - stávající trend, tj. zvelebovat obec, se
budeme snažit plnit. Laťka je posazena vysoko. Čeká nás

dokončení kanalizační sítě, dokončení připravených akcí,
připravit další pro obec potřebné investiční akce. Poděkoval
Ing. Vanclovi za jeho zásluhy o rozvoj obce.
12) Rezignace zastupitele na funkci
Starosta Ing. Vancl předložil oznámení o rezignaci
na funkci starosty k 31. 12. 2017.
13) Volba starosty a člena rady
ZO bere na vědomí rezignaci na funkci starosty k datu
rezignace 31. 12. 2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/05/17
ZO schvaluje volební komisi pro volbu starosty a volbu člena
rady obce ve složení: pí Knapíková, p. Capoušek.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/05/17
ZO v souladu s § 84 odst. 2, písm. k/ zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty bude člen ZO dlouhodobě
uvolněn.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/05/17
ZO schvaluje volbu starosty a člena rady veřejně
hlasováním.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 23/05/17
ZO volí k datu 1. 1. 2018 starostou pana Ing. Josefa
Kalenského.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 24/05/17
ZO volí k datu 1. 1. 2018 členem rady obce pana Milana
Kuříka.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 25/05/17
ZO schvaluje OZV č. 2/2017, o místním poplatku ze psů.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 26/05/17
ZO schvaluje měsíční odměny členů zastupitelstva od 1. 1.
2018, dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 27/05/17
ZO schvaluje uzavření pracovní smlouvy se zastupitelem
Jiřím Vanclem na poloviční úvazek v době od 1. 1. 2018 – 30.
6. 2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 28/05/17
ZO schvaluje Protokol o předání a převzetí stavby „Projekt
vodohospodářských opatření HL - I. etapa“ od SPÚ Trutnov
v rámci KPÚ.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: R. Schliegsbir, M. Kuřík
Starosta: Ing. J. Vancl

ZPRÁVY Z OBCE
Název projektu: Terminál autobusové dopravy uzlového
bodu Lánov
Registrační číslo projektu: CZ.1.13/1.2.00/31.01234
Investor projektu: Obec Lánov
Zhotovitel projektu: Pavel Bořek – stavební firma
Koordinátor projektu: Regional Development Agency
Realizace projektu: rok 2013
Projekt „Terminál autobusové dopravy uzlového bodu
Lánov“ byl připraven již koncem roku 2012. Smlouva
o poskytnutí dotace byla podepsána začátkem roku 2013
a došlo tak k započetí realizace akce.
Stavební práce provedla vítězná firma, Pavel Bořek –
stavební firma, Dvůr Králové nad Labem, koordinátorem
projektu byla RDA, Rychnov nad Kněžnou, se kterou Obec
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Lánov udržuje blízkou spolupráci. Investorem projektu je
Obec Lánov.
Projekt byl financován z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Severovýchod. Spolufinancován je též
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a
čas ukázal, že jeho realizace je velmi přínosná pro zvýšení
bezpečnosti v okolí autobusového terminálu a přispěla ke
zvelebení části obce.

Pozn.: Ještě jednou radši zopakuji - u jmen jubilantů již
nebudu uvádět jejich konkrétní věk. Důvodem je zákon na
ochranu osobních údajů. A zatímco v r. 2011 nám na školení
tuto záležitost kupodivu prezentovali jako možnou, nyní je
tomu jinak. Pro zveřejnění věku bych potřebovala jejich
písemný souhlas, a to z organizačních důvodů bohužel není
možné. Pokud ovšem někdo z vás budoucích oslavenců chce
být v příštím zpravodaji uveden se vším všudy, prosím ozvěte
se mi a já Vás ráda zařadím.
Karolina Boková

Z DĚNÍ V OBCI
HUBERTOVA JÍZDA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017 se v říjnu narodili Marek
Kynčl a Tereza Suchá. Vítáme Vás v Lánově!
V období od 11. 9. do 31. 12. 2017 dovršili svá významná
životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dál po roce) tito
spoluobčané:
pan Jaroslav Sekerka
pan Jiří Vancl
paní Jitka Novotná
paní Jana Králová
pan Zdeněk Farský
paní Věra Šafaříková
pan Karel Capoušek
pan Bedřich Vraštil
pan Vladimír Klepl
pan Jiří Fojcík
paní Vlasta Pospíšilová
paní Věra Janků
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší i velmi smutné události.
Navždy nás opustili tito naši občané:
v říjnu
paní Stanislava Buriánková
pan Zdeněk Halbich
v prosinci
pan Jaromír Nechanický
paní Libuše Adolfová
Dovolte mi jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou
soustrast pozůstalé rodině.
Karolina Boková
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Hubertovu jízdu jsme měli opět poslední sobotu v září.
Sjelo se kolem dvaceti jezdců a koní. Přijeli jezdci z Paky,
Dolního Lánova, Černého Dolu, Harty, Kněžic, Lužan a dva
jezdci od Liberce. A z naší stáje jela pouze jedna jezdkyně.
Letos se jelo na téma - královský dvůr a jeho poddaní.
Dost jezdců bylo v přestrojení královen a princezen,
ale i rytířů ve zbroji. Mezi diváky byli dva v přestrojení
za rytíře a moc jim to slušelo, byl to táta se synem Libor
Capoušek a Ondra Capoušek. Z jezdců se mně líbila naše
Lucka, i když se jí kobyla plašila, jakmile jezdkyně na výzvu
tasila meč.
Na půlce jsme měli
občerstvení, kde nám
pomáhalo mládí od
Capoušků, a byly moc
šikovní, hlavně Lenka
Capoušková, za což jí
moc děkuji.
Byl i dostih v těžkých koních, vyhrál
Jan Čada, v lehkých
Hanka Čadová a v pony
Libor a Ondra Capouškovi coby rytíři. Jitka Kulhánková. Nej
přestrojení jezdec opět vyhrál Jan Čada a v divácích všechna
tři místa obsadili Capouškovi - Libor, Ondra a Štěpán.
Po příjezdu na plácek jezdci trhali cukroví a plyšáky,
a když vše otrhali, tak bylo dekorování. Po dekorování jsem
všem jezdcům poděkovala a popřála jim šťastné dojetí domů
a všichni jsme se rozešli k domovům. Den byl pěkný slunečný
a myslím, že jsme si to všichni užili.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

VÁNOČNÍ ŠTRŮDLOVÁNÍ
Jako každý rok i letos jsme pořádali Vánoční štrůdlování.
Bylo sedm soutěžících a osm druhů štrůdlu. Šest sladkých
a dva slané štrůdly. Byli tři porotci - Jirka Šedivý, Petr Jandík
a Pavel Bednár. Byla dvě čtvrtá místa, jedno třetí, dvě druhá
a jedno první místo, a to obhájila Tereza Kalenská. A slané
štrůdly byly dva a oba byly za první místo.
Všichni dostali
stužku, někteří láhev
vína a čokoládu.
Po půlnoci jsme
si popřáli pěkného
silvestra a rozešli se
domů.
Za Ranč na Kopečku
Helena Kopecká
Hmm, to byla dobrota!

ZŠ a MŠ LÁNOV
LOUTKOVÉ DIVADLO
8. 11. k nám do školy zavítalo
loutkové divadlo Kozlík. Ranní
představení se jmenovalo „Jak
šelKozlík do světa“. Kozlík musel splnit
tři úkoly, aby pomohl princezně. A jak to
dopadlo? Podívejte se na práce dětí
a jejich obrázky.
Eva Hájková

ADAPTAČNÍ KURZ V 6.B
Začátkem školního roku se naše
třída rozrostla o čtyři nové žáky, a proto
27. září proběhl ve třídě 6. B jednodenní
adaptační kurz. Tento den jim měl
pomoci, aby se o trochu lépe poznali.
Den byl rozdělen do dvou částí.
Dopoledne žáci strávili s metodikem
prevence s p. uč. Špimerovou. Tady žáci
mohli nahlas pochválit sami sebe,
pochválit někoho jiného, říct, v čem jsou
výjimeční. Snažili se také najít, co mají
společného se svými spolužáky.
Na konci dopoledního programu si
odnesli papírový kruh, na který žáci
napsali, co na tom svém spolužákovi
mají rádi a čeho si na něm cení. Po obědě
měli žáci sraz s výchovným poradcem
p. uč. Křelinovou. Ta jim pověděla,
na koho se mohou obrátit v případě
nějakého problému, co je bude čekat
v následujících letech, až si budou
vybírat střední školu. Také si napsali
"recept" na nejlepšího spolužáka. Poté si
žáci zahráli hru, ve které mohli vidět,
že tato hra může fungovat jen tehdy,
pokud bude třída fungovat jako celek.
Snad tento den žákům něco nového
přinesl, něco nového se dozvěděli a líbil
se jim.
Hana Rudišová, ZŠ Lánov

když o celém zážitku nechám promluvit
naše žáky, na které vše hluboce
zapůsobilo.
Dne 26. září jsme měli adaptační
Nina Javorová
kurz. V 7:50 jsme vyrazili k budově B,
Když jsme odjížděli od školy, tak
kde se náš kurz konal. Nejprve jsme si
povídali s paní Špimerovou o slušném jsem si myslel, že jedeme do divadla,
chování, kamarádství a také jsme kde nám bude starý pán vyprávět o tom,
probrali pravidla slušného chování co zažil. Ke svému úctyhodnému věku
v naší třídě, která jsme si stanovili sami. má pan Fried skvělou paměť. Velmi
Hráli jsme různé hry. Rozdělili jsme se podrobně si pamatuje, co se kdy stalo.
do skupin, ale náhodně, podle toho, jaké Celé vystoupení ve mně vzbudilo hodně
zvíře jsme si vylosovali na papírku. emocí. Z jeho vyprávění jsme poznali,
Při sezení v kruhu jsme hráli hru že moc miloval svoji matku a dodnes si
„Po mé pravici si sedne ten…, dává za vinu, že maminku nechal
protože….“ Hledali jsme pochvaly napospas gestapu. Soucítil jsem s ním. V
a klady na spolužáky. Po obědě jsme životě si prošel hodně špatným. Myslím,
měli třídnickou hodinu s paní učitelkou že to bylo nejlepší divadlo, na kterém
Ryndovou. Psali jsme dopis spolu- jsem byl. Otevřelo mi oči ohledně toho,
žákovi. S paní učitelkou Křelinovou co vše se děje kolem nás a co vše se
jsme poté psali Recept na výborného může stát.
Jakub Andraško
spolužáka a hráli jsme Tečkovanou.
Povídali jsme si. Den jsme si užili. (Jára
Tato beseda byla nejlepší a nejhezčí
Pour, Honza Tříska, Ondra Farský,
ze všech divadel, besed, které jsem kdy
Kuba Milota).
navštívila. Bylo to velmi dojemné, ale
Připravila Jana Ryndová
zároveň krásné. Moc mě to zaujalo. Je to
nepopsatelný zážitek. Pan Fried byl
velmi hodný a laskavý, takového
BĚH ZÁMECKÝM PARKEM
dědečka bych si přála.
Ve čtvrtek 12. října se naši žáci
Denisa Barková
zapojili do akce pořádané DDM Pelíšek
Líbilo se mi to, ale bylo to spíš smutné.
Běh zámeckým parkem ve Vrchlabí.
Měl
jsem blízko k pláči, když pan
Jeden kilometr trati po parku uběhlo 27
Fried
mluvil o tom, jaké to bylo
našich žáků z prvního stupně. Všem
v
koncentračním
táboře. Hudba i zpěv se
děkuji za vzornou reprezentaci školy,
mi
taky
hodně
líbily.
Celé to bylo naučné
odvahu a výdrž. Většina kategorií byla
zastoupena velkým počtem soutěžících i pochmurné.
Matěj Rojt
z okolních škol, takže konkurence byla
obrovská. Proto zvláště gratuluji
Svůj životní příběh, který nám pan
za krásné umístění do desátého místa Fried převyprávěl s neuvěřitelnou
Najbrtové Báře – 9. místo, Jandíku těžkostí, ale přeci tak učinil, pro mě
Matějovi – 10. místo, Tomíčkové Nele – znamenal pohled z jiné strany, další
7. místo, Křížovi Jakubovi – 10. místo, možnost pochopení dosavadních válek
Koldovskému Michalovi – 10. místo
a především poznání člověka, který toho
a Vosáhlu Radimovi – 3. místo.
tolik prožil, ale přesto zůstal věrný
Radka Koniková židovství, své matce i kamarádům, které
ve válce zahubili. Alexander Fried sklízí
můj nejvyšší možný obdiv a jsem
OSMÁ TŘÍDA V UFFO
neuvěřitelně ráda za možnost se s ním
Dne 9. 11. jsme navštívili (osmáci poznat osobně.
a deváťáci v doprovodu svých třídních
Anička Čermáková
učitelek) trutnovské UFFO, abychom
vyslechli příběh života profesora
SEMIRAMIS - 8.TŘÍDA
Alexandra Nesanela Frieda, který se
narodil roku 1925 do židovské rodiny.
Již třetím rokem je osmá třída součástí
Na představení jsme odjížděli plni programu Semiramis, který se zaměřuje
očekávání, avšak byli jsme přímo na primárně preventivní činnost.
ohromeni. Skoro dvě hodiny nás pan V minulých letech třída prošla tématy
profesor nepřestával udivovat. Jeho jako šikana, dobrý třídní kolektiv.
životní vyprávění o prožitém mládí Pro setkání v prvním pololetí tohoto
v demokratickém Československu, školního roku si žáci sami vybrali téma
o pobytech v koncentračních táborech týkající se počítačů s názvem "Jsem
i o útěku z komunistického Českoslo- on-line", které je jak pro ně, tak i pro nás
venska bylo doprovázeno živou pedagogy i pro rodiče velmi aktuální.
židovskou hudbou a zpěvem v podání Žáci vedeni dvěma zkušenými
kapely Augenblick. Nejlepší však bude, lektorkami prošli tříhodinovým
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programem, ve kterém měli možnost
diskutovat na dané téma. Zároveň si
uvědomili, jak tráví svůj volný čas s
počítačem i bez něj. Někteří se přiznali,
kolik času (někdy i tři a více hodin
denně) tráví na internetu, hlavně na
sociálních sítích. Na závěr proběhla
sebereflexe všech zúčastněných a výběr
tématu na příští pololetí, kterým bude
partnerství.
Nina Javorová

NOVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA
Již druhý týden se stravujeme v nové
školní jídelně, jejíž slavnostní otevření
bylo velkolepé. Dne 16. 11. proběhlo
přestřihnutí pásky a tím byla jídelna
oficiálně otevřena nedočkavým
strávníkům. Celé akce se zúčastnilo
mnoho lidí z Obecního úřadu v Lánově,
z naší Základní školy i mnoho rodičů
i obyvatel Lánova, kteří měli možnost
celé slávě přihlížet. Rodiče se zároveň
měli možnost zúčastnit tvoření se svými
dětmi v jejich třídách s jejich třídními
učitelkami.
My strávníci jsme moc spokojeni,
nemusíme docházet mimo budovu,
což pro nás znamená, že se nemusíme
oblékat, učitelé nemusí převádět děti
přes rušnou silnici, ale v bačkůrkách
všichni přejdeme jen spojovací chodbou
do jídelny, kde si každý strávník vezme
tác, na který si nejprve připraví příbor
a skleničku a od našich kuchařek
dostane polévku i hlavní chod, dále si
může vzít i salát či něco sladkého. Všem
se nám v nové jídelně moc líbí, jsme
s jejím pohodlím náramně spokojeni.
Nina Javorová

zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným
přesahem Planeta Země 3000. Zhlédli
jsme devadesátiminutový program
Brazílie - vášnivé srdce Ameriky.
Na společné cestě po vášnivém srdci
Jižní Ameriky jsme prožili nejedno
dobrodružství (nelehká cesta k indiánům od řeky Xingú). Vypravili jsme se
po stopách královny amazonských
stojatých vod anakondy velké,
zaposlouchali jsme se do uklidňujících
zvuků Amazonie. Byli jsme svědky
tajemných rituálů kultu candomblé.
Dověděli jsme se mnoho dalších
zajímavostí z tamního pestrého života.
Nina Javorová

MŠ LÁNOV
„Padá snížek z výšky tiše,
mráz po oknech domu píše.
Ježíšek teď dárky shání,
aby splnil všechna přání.“
V úterý 5. 12. naše školky navštívil
Mikuláš s andělem a čertem. Všichni
věděli, že se není třeba bát, přesto
někomu slzička ukápla. Zazpívali jsme
písničky a děti přislíbily, že se
v mnohém polepší. Anděl děti odměnil
balíčky se sladkostmi a všichni byli
spokojeni.

BALI
Dne 28. 11. se žáci i žákyně druhého
stupně zúčastnili zajímavé přednášky
Soni Šťastné, laskavé maminky jedné
z našich žákyň. Paní Šťastná navštívila
indonéský ostrov Bali. Se svými dojmy,
zážitky i poznáním z daleké cesty se
podělila s našimi po poznání
prahnoucími žáky. Velmi moc paní
Šťastné děkujeme za její čas i ochotu
s námi spolupracovat. Velmi si vážíme
rodičů, kteří jdou tzv. s kůží na trh
a nebojí se před celou třídou vystoupit
(i několikrát za sebou). Děkujeme
a těšíme se na další spolupráci.
Nina Javorová

PLANETA ZEMĚ-BRAZÍLIE
Dne 4. 12. měli žáci i žákyně páté
třídy, šestých tříd, sedmé, osmé i deváté
třídy možnost navštívit unikátní,
populárně naučný, multipředmětově
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Mikuláš s čertem a andělem v MŠ.

Nejstarší děti ze třídy „berušek“
potěšily krátkým pásmem členy klubu
důchodců Lánov.
Ve všech školkách je nazdobeno
a připraveno na vánoční čas, kdy se plní
dětská přání. Tento předvánoční čas
jsme zakončili besídkami pro rodiče
spojenými s tvořivými dílnami.
Přejeme dětem, rodičům a všem
občanům ať si užijí kouzla Vánoc
a všeho, co s těmito svátky souvisí.
Kolektiv MŠ

6.A - SPANÍ VE ŠKOLE
Jako třídní učitelka jsem se rozhodla
dát rodičům žáků 6. A také malý vánoční
dárek. Myslím, že i rodiče si zaslouží
v předvánočním shonu trochu
odpočinku. Na jednu noc jsem ji

s jejich dovolením „ukradla“ jejich
ratolesti, protože jsme se rozhodli
21. prosince ve škole přespat.
V 17 hodin jsme se všichni postupně se
svojí bagáží scházeli ve vestibulu školy.
Jako bojový úkol č. 1 (pro dnešní děti asi
nejtěžší) jsem jim uložila hlavní
povinnost – zanechat mobil doma.
A další bojovky? Tak to už vám poví,
milí čtenáři, děti.
Přípitek – podaří se opravdu všem
nalít nebo někdo zůstane nasucho?
K velké míse s džusem bylo připevněno 19 provázků. Každý se chopil
jednoho provázku a všichni táhli
a nakláněli tak, aby každému do hrníčku
bylo nalito. Do každého z pohárků jsme
úspěšně nalili a všichni si tak mohli
připít.
Poslepu čtverec? S trochou domluvy a špetkou matematiky to jde.
Druhou bojovkou bylo vytvoření
čtverce za předpokladu, že se celá třída
drží lana a všichni mají zavázané oči
šátkem. Přes velký hluk a dohadování
se úkolu zhostila hlavně Stella
Vondrášková, která začala počítat, kolik
lidí musí tvořit stranu čtverce a pak už
začala jen navigovat. Polovina nás ji
pečlivě poslouchala a opravdu se zdařilo
pěkně vytvořit 2 hrany čtverce, ovšem
ostatní. Kdepak. A tak byl jen napůl
čtverec a napůl šiška. Nevadí, tak příště.
Každý je umělcem - promítání
vlastní tvorby na zeď aneb fantazie
sama napoví.
Paní učitelka nám přinesla starý
kufřík s jakýmsi přístrojem. Nikdo z nás
nevěděl, co v něm je. Museli jsme si
vytvořit svoje vlastní diáčky (vůbec
jsme netušili, co to je). Na nějaký
plastový ohnutý čtvereček jsme si
rozmazali kapku gelu na vlasy a do něho
jsme barvičkami malovali. To jsme se
pak divili, když jsme svoje výtvory
vložili do toho ďábelského přístroje
a promítali na zeď! Tak tímto přístrojem
si prý naši rodiče a prarodiče promítali
fotografie!
19 lodiček plovoucích v lavoru
s nezvyklým úkazem? Fyzikáři,
vysvětlete! Nebo snad duchové?
Jedním z vánočních zvyků je
pouštění lodiček. I my jsme si 19
vypustili do našeho lavorku s vodou.
A jak jsme tak kolem stáli a dívali se, jak
plují. Viděli jsme, jak odněkud
záhadným velkým fukem naráz zhasly,
ale jen ty, co byly uvnitř, zatímco svíčky
plující ve vnějším kruhu hořely dál.
Žádný průvan jsme ale nepozorovali.
Že by na sebe upozornil kdysi zbouraný
evangelický kostel, na jehož místě teď
stojí naše škola? Hmm, věřte, že se nám

vidí, jak stráň bílá, holá
začíná se plnit dětmi
a každé dítě volá: „Honem!
Rychle na ně!
Jdeme vyzkoušet ty nové sáně!"
A Ježíšek je šťastný taky,
jak do vlasů jim létá sníh, protože
cennější než všechny dárky
je smích a úsměv na tvářích.
Anna Havlíčková, 7. třída
Pouštění devatenácti lodiček

pěkně chodilo v těch tmavých školních
chodbách večer na záchod.
Předvánočním chrupáním ve škole
jsme se krásně naladili na zpívání
vánočních koled, které nás čekalo hned
ráno s celou školou v kostele v Dolním
Lánově. No a pak jsme šupajdili
na vánoční prázdniny!
Žáci 6.A, Mgr. Jana Ryndová

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ
V předvánočním čase jsme v naší
škole sportovali aktivně i pasivně. Dne
20. 12. zahájili turnaj s názvem
Sněhulák žáci prvního stupně a 21. 12.
pokračovali žáci druhého stupně.
V obou dnech se žáci dověděli mnoho
zajímavostí o historii i současnosti
olympijských her. Poslední školní den
roku 2017 jsme prožili tradičně. Ráno
jsme se všichni setkali v kostele
v Dolním Lánově, abychom zapěli
krásné klasické koledy v doprovodu
varhan. Po návratu do školy si každá
třída užila svou besídku, na které
nesměly chybět dárečky, ani cukroví.
Nina Javorová
Vánoční báseň
Když je Štědrý den,
někdo běží ven,
jiný zas o tomhle svátku
podívá se na pohádku,
další zdobí stromoví,
nebo peče cukroví.
Každý se však nejvíc těší
na ten večer plný krás,
když venku hodně sněží,
pak zacinká zvoneček,
všichni hledí v stromeček
překvapením nevydá nikdo ani hlas.
Každý dostal, co si přál,
Ježíšek všem dárky dal.
Objevil se, obdaroval
a naštěstí nás nevaroval,
kam každý rok tak náhle zmizí.
Je to snad nějaká země cizí?
Nebo chladný zimní jih,
kde všude je jen led a sníh?
Jediné, co vím,
že zůstává to dál tajemstvím.
A Ježíšek tam někde shora

ADAPTAČNÍ KURZ
3. ledna 2018 se děti vracely
do školy po vánočních svátcích. Ale my,
čtvrťáci z Lánova, jsme vyjeli
na adaptační pobyt do Strážného.
Autobusem jsme se dostali na
parkoviště a dál už jsme museli pěšky.
Celé dopoledne jsme měli prožít venku.
Na programu byla jízda na lopatách,
koulování a vytváření staveb všeho
druhu. Jak už to ale bývá, plán
a skutečnost se často liší. Po hodině
strávené na kopci nám začalo být
chladno a věděli jsme, že celé dopoledne
venku nevydržíme. Ubytování jsme
měli až od 13 hodin a počasí ukázalo
svou sílu – silně foukalo a z nebe padaly
ostré krystalky zmrzlé vody. Naštěstí
nás zachránila paní učitelka Husarová,
která nás vzala k sobě domů na čaj.
Zahřáli jsme se, zahráli si společenské
hry a částečně se i usušili.
Do penzionu U Kostela jsme dorazili
v dobré náladě a plni očekávání, jak
prožijeme zbývající čas. Čekal nás zde
také chutný oběd a naše zavazadla.
Rozdělili jsme se do jednotlivých
pokojů a vybalili si. Po kratším
poledním klidu jsme se sešli ve
společenské místnosti. Domluvili jsme
se na denním režimu a pravidlech
chování po dobu pobytu na horách.
Odpolední aktivity byly zaměřené
na čtení s porozuměním a spolupráci
ve skupinách. Při plnění úkolů jsme se
seznamovali s historií Strážného,
Dolního Dvora, Vrchlabí, Lánova,
Rudníku a Jilemnice. Před večeří jsme si
dopřáli netradiční přípitek. Sešli jsme se
před chalupou a naším úkolem bylo
spravedlivě rozlít kofolu do skleniček
umístěných na podnosu. Vtip byl v tom,
že kofola byla nalitá ve velké míse, která
byla omotaná provázkem, a po jeho
obvodu byly navázané další provázky.
Každý žák musel držet jeden provázek.
Šikovnou manipulací a spoluprací se
opravdu podařilo přípitek rozlít a nic
nerozbít.
Po večeři jsme vyrazili s baterkami
ke kostelu a rozdělili se do skupin.
Všichni hledali části obecních znaků,

které byly poschovávané ve vymezeném prostoru. Každá skupina chtěla
najít všechny díly, složit rychle znak
a určit, které obci znak patří. Všechny
děti se snažily podat co nejlepší výkon,
protože všechny činnosti byly bodované
a děti byly pokaždé s někým jiným
ve skupině. Po návratu na chalupu bylo
nutné rozvěsit bundy a oteplováky
na ramínka, dát sušit boty, rukavice
a čepice. Převlékli jsme se do suchého,
chvíli si pohráli ve společenské
místnosti a v jedenáct večer už opravdu
všichni tvrdě spali.
Ve čtvrtek jsme se probudili do zimního rána jako z pohádky. Všude plno
nového sněhu, nefoukalo a ani
nesněžilo. Po vydatné snídani jsme
vyrazili na dopolední výšlap na Pláně.
Všichni s sebou měli lopatu, protože
jsme se těšili na zpáteční sjezd
do Strážného. Chtěli jsme se podívat
do ledária u horní stanice lanovky.
V letošním roce zde mají sochy z ledu
na téma slavné filmové postavy.
Ale 8 km stále do kopce bylo nad naše
časové možnosti. Abychom stihli být
zpátky včas na oběd, museli jsme
návštěvu ledária oželet. V půl druhé
dorazili na chalupu i ti nejpomalejší
z nás. Odměnou za vynaloženou
námahu byl oběd. Někteří si dali
vepřový plátek s rýží, jiní dali přednost
buchtičkám s krémem.
Po krátkém poledním klidu jsme
vyrazili před chalupu, kde jsme měli
za úkol z lana, jehož konce byly
svázány, vytvořit čtverec, ale se
zavázanýma očima. Opět jsme museli
spolupracovat, domluvit se na postupu
a nakonec jsme s naším asymetrickým
čtvercem byli celkem spokojeni. Pak
jsme si užívali sněhové nadílky, stavěli
sněhuláky, modelovali želvy ze sněhu,
házeli kuličkami na cíl a sjížděli stráň
vedle chalupy na lopatách. Po večeři
jsme se rozlosovali do skupin pro
závěrečnou večerní hru. Ve společenské
místnosti jsme čekali, až na nás přijde
řada a budeme moci vyrazit. Čekání
jsme si zpříjemňovali hraním her, které
jsme si přivezli s sebou. Paní učitelka
pro nás vytyčila trasu, kterou jsme
museli projít se zavázanýma očima.
To, kudy máme jít, nám určoval
provázek, kterého jsme se museli držet.
Dalším úkolem bylo sbírání indicií,
které byly umístěné v sáčcích
a přivázané na vodícím provázku.
Indicie byly vlastně párátka a na každém
byl připevněný lísteček, s jehož pomocí
pak bylo možné zjistit hledané slovo.
Úkol se zdá být snadný, ale každý sáček
kromě indicií obsahoval i něco jiného –
např. sníh, popel, seno, paruku, cibule

9

… Když k tomu připočteme ještě tmu,
zavázané oči a hlavně to, že každý
musel absolvovat celou trasu sám,
tak byla večerní hra hodně náročná
na soustředění. Zároveň museli být
všichni velmi opatrní, aby žádný sáček
neprotrhli. Trasu úspěšně zvládly
všechny děti a závěrečné hádání muselo
počkat až na ráno. Bylo už totiž dost
pozdě. Ale určitě to čekání stálo za to.
Poslední usnuli až po půlnoci.

3. ledna 2018 jsme odjeli na
adaptační kurz na Strážné. Byli jsme
celkem dvě třídy 4.A a 4.B.
Líbil se mi přípitek, večerní bojovka,
bobování. Co se mi nelíbilo – cesta na
Pláně, koulovačka, že jsme měli zimu v
pokojích.
Pobyt se mi líbil, protože bylo
spousta aktivit. Chtěla bych ještě někdy
zažít něco podobného.
Lucka Jáklová

Ráno jsme vstávali kolem půl
osmé, rychle jsme si sbalili, dali si
dobrou snídani a opět jsme se sešli
ve společenské místnosti. Jednotlivé
skupinky se snažily ze získaných indicií
zjistit heslo k celému adaptačnímu
kurzu. Hledané slovo bylo slovo
KAMARÁD. Paní učitelky přidělily
poslední body a přišlo napjatě
očekávané vyhodnocení. Třetí místo
obsadila Lucka Jáklová, jako druhá
skončila Šárka Šedivá a na prvním místě
se umístil Janek Haláček. Všichni
ostatní dostali malou sladkost za snahu,
odvahu a odolnost při plnění všech
úkolů. Nakonec jsme si zazpívali hymnu
kurzu, kterou pro nás složil Janek
Haláček. Pak už jsme pospíchali
k autobusu.

3. ledna 2018 jsme odjeli na
adaptační kurs na Strážné, byla tam 4.A
a 4.B.
Byl tam také nějaký program – mě se
líbil přípitek. Nebyl to ledajaký přípitek,
byly tam provazy, ty vedly k misce,
ve které byla kofola. Pod tou miskou
byly skleničky. Při noční bojovce jsme si
měli vyzkoušet, jaké je být slepý.
Už vím, že k jiným lidem se mám chovat
stejně jako k jiným. Než prošli bojovku
všichni, hráli jsme společenské hry,
abychom se nenudili.
Líbilo se mi všechno, akorát
že poslední dva dny večer jsem chodila
v mokrém.
Nela Tomíčková

Do Lánova jsme dorazili o půl
dvanácté – akorát na oběd. Rozloučili
jsme se a plni zážitků vyrazili k domovu.
Sice jsme byli unavení, ale to, co jsme
spolu prožili, bylo fajn. Lépe jsme se
poznali, užívali si pohyb na horském
vzduchu, byli jsme bez rodičů
a sourozenců, po kterých se nám moc
stýskalo. Učili jsme se spolupracovat,
pomáhat si a především jsme se dokázali
bavit i bez mobilů, televize a počítačů.
Z dotazníků, které jsme vyplňovali při
hodině slohu, vyplynulo, že většina
z nás by chtěla podobnou akci zase
zažít. Tak třeba příští školní rok, ale to
už budeme páťáci.
Jana Reilová

ADAPTAČNÍ KURZ očima dětí
3. ledna 2018 jsme odjeli na
adaptační kurz do Strážného. Jela 4.A
a 4.B. První den, co jsme přijeli, jsme šli
bobovat. Já a Míša jsme z toho
největšího kopce sjeli. Pak jsme šli
k paní učitelce a ta měla před domem
prudký kopeček a jenom někteří ho sjeli
a někteří ho obešli. Druhý den jsme šli
do ledária, kam jsme nedošli, a vraceli
jsme se kvůli obědu.
Pobyt se mi moc líbil, protože jsme
si mohli s Míšou ťukat přes zeď.
Tomáš Mrkva
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3. ledna 2018 jela celá čtvrtá třída
na adaptační kurz na Strážné.
Nejvíc se mi podařilo lovit špejle.
Podařilo se mi vylovit všechny špejle.
Nejvíc ze všeho se mi líbila koulovačka,
protože byla zábavná, a ještě přípitek,
protože jsem měl hodně kofoly.
Pobyt se mi líbil. Byl pěkný
a zábavný. Známka 1 (podtržená).
Radim Vosáhlo
3. ledna 2018 4. třída odjela na adaptační
kurz do Strážného.
Dařilo se. Akorát mi vadilo, že mi
lítaly sněhové krystaly do tváře. Líbilo
se mi koulování, přípitek a hledání
párátek.
Pobyt se mi málo líbil, protože mi
moc neschly věci.
.
Kuba Vydra
3. ledna 2018 jsme odjeli na
adaptační kurz do Strážného. Jela 4.B
a 4.A.
Hned první den byl napínavý. Když
jsme přijeli, odvezli nám někam kufry,
a tak jsme šli jezdit na staré lyžařské
dráze. Byla nám ale zima, a tak jsme šli
k Lence Husarové domů. Pak jsme šli
na penzion a večer jsme udělali oslavný
přípitek s pomocí provázků uvázaných
na misce. V misce byla kofola, kterou
jsme museli rozlít do skleniček
postavených na zemi. Druhý den večer
jsme dělali velkou koulovačku a v noci
jsme hledali indície poslepu, bez
konverzace a s různými překážkami.

Nakonec se mi vše na výletu líbilo.
Janek Haláček
3. ledna 2018 jsme odjeli na
adaptační kurz na Strážné. Byla tam 4.B
a 4.A. Líbil se mi přípitek, koulovačka
a hledání indícií. Hledání indícií se
zdařilo, přípitek se mi líbil a koulovačka
se mi nejvíc líbila.
Pobyt se mi moc líbil, protože jsme
tam hráli různé hry.
David Halaška

VÁNOČNÍ JARMARK
Ve čtvrtek 14. prosince školou
provoněly Vánoce. Všichni jsme se opět
sešli na tradičním vánočním jarmarku.
Poprvé po šesti letech jsme na celé
odpoledne otevřeli pro návštěvníky
celou školu. Letošní nabídka byla
opravdu velká. Výrobky žáků, dětí z MŠ
a ŠD, rodičů i učitelů. Atmosféru
doplňovalo vystoupení žáků a našeho
nově založeného sboru KRÁkor.
O chutné občerstvení se postaral
penzion Baron. Děkuji všem, kteří se
na přípravě jarmarku podíleli. Z výtěžku
jsme do školky koupili technické
vybavení a před školou se objeví
dřevěná socha Krakonoše, která dá
jménu naší školy ten správný lesk.
Radka Koniková

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

AKCE DOLNÍHO DVORA,
LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
Do uzávěrky Zpravodaje jsem
bohužel nestihla zkompletovat kalendář
akcí z našich 3 obcí pro rok 2018. Až jej
dokončím, rozešlu jej na emailové
adresy těm, kteří si ode mě nechávají
zasílat akce z Krkonoš, a nechám jej
umístit na web obce, popřípadě
na vyžádání vytisknu.
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.
Karolina Boková

ČTENÁŘSKÁ ANKETA
Milí čtenáři, zpětná vazba, ať už přináší kritiku či chválu,
je užitečná věc. A proto se na Vás nyní obracím, abyste
vyjádřili svůj názor, co se týká obsahu a celkové kvality
našeho Zpravodaje Lánova, Dolního Lánova a Dolního
Dvora. Nemusíte se bát, anketa bude anonymní, stačí jen
čitelně zodpovědět na otázky níže uvedené, vystřihnout je
(popřípadě napsat a očíslovat odpovědi na papír - pokud
nechcete Zpravodaj rozstříhat) a hodit do schránky, která
bude do 10. 3. 2018 k dispozici venku u dveří infocentra.
V příštím čísle uvedu její výsledek a zodpovím případné
dotazy.

Zlatýkříž 2. třídy (120 odběrů):
oceněno v roce 2016: Nosek Jiří (Dolní Lánov)

1. Chybí vám něco ve Zpravodaji?
Pokud ano, co?

Zlatýkříž 1. třídy (160 odběrů):
oceněno v roce 2017: Bark Jiří (Dolní Lánov)

2. Vypustili byste něco? Pokud ano, proč?
3. Zkrátili byste něco? Pokud ano, proč?
3. Líbí se vám grafický styl a celková podoba? Proč?
4. Vyhovuje vám velikost písma?

Zlatýkříž 3. třídy (80 odběrů):
oceněno v červnu 2016: Šimůnek Radek (Dolní Lánov)
Fischer Petr (Prostřední Lánov)
oceněno v červnu 2017: Holubec Radek (Prostřední Lánov)

Bronzová plaketa je dárcům zasílána průběžně během roku,
dárci za 20, 40 a 80 odběrů jsou oceňováni na slavnostním
shromáždění v Koncertní síni Bohuslava Martinů v Trutnově.
Oceňování s vyšším počtem odběrů (120, 160 a 250) má na
starosti již Praha.
Dodatečně blahopřejeme a děkujeme!
Ve spolupráci s ČČK v Trutnově připravila Karolina Boková.

NOVÉ KNIHY

5. Je něco jiného, co byste změnili?
6. Máte ke Zpravodaji nějaký dotaz?

Zde je ochutnávka z nových knih:
Karolina Boková

OCENĚNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÉHO DÁRCOVSTVÍ KRVE
Naposledy v zimě 2016 jsme na stránkách zpravodaje
informovali o těch, které Český červený kříž ocenil jakožto
bezpříspěvkové dárce krve. Potom totiž opět, jako
už několikrát předtím, bohužel selhalo zasílání nutných
podkladů. Nyní tedy uvádíme poněkud obsáhlejší seznam
zasloužilých dárců a také tři roky zpětně ty, kteří získali
plaketu bronzovou a zlatý kříž. Myslím, že je hezké vědět,
že takoví obětaví lidé jsou mezi námi.
Bronzová plaketa MUDr. Janského (10 odběrů):
30. 6. 2014 – Tringela Michal (Prostřední Lánov)
31. 7. 2014 – Suchardová Lucie (Horní Lánov)
31. 8. 2014 – Jančulová Blanka (Prostřední Lánov)
31. 10. 2014 – Žec Marek (Dolní Lánov)
30. 1. 2015 – Kracík Martin (Horní Lánov)
27. 2. 2015 – Novák Daniel (Prostřední Lánov)
31. 5. 2016 – Lokvencová Gabriela (Prostřední Lánov)
30. 9. 2016 – Koudelka Jiří (Prostřední Lánov)
Stříbrná plaketa MUDr. Janského (20 odběrů):
oceněno 9. 6. 2016: Novák Daniel (Prostřední Lánov)
Dostál Petr (Prostřední Lánov)
oceněno 22. 11. 2016: Hrušková Karolína (Dolní Lánov)
oceněno 23. 5. 2017: Žec Marek (Dolní Lánov)
Lokvencová Gabriela (Prostřední Lánov)
Kracík Martin (Prostřední Lánov)
oceněno 31. 10. 2017: Koudelka Jiří (Prostřední Lánov)
Zlatáplaketa MUDr. Janského (40 odběrů):
oceněno dne 9. 6. 2016: Škoda Ondřej (Horní Lánov)
oceněno dne 1. 6. 2017: Matras Josef (Prostřední Lánov)
Kučera Jiří (Dolní Dvůr)
oceněno dne 31. 10. 2017: Jákl Radovan, DiS. (Prostř. Lánov)

Pro dospělé:
Anglické listí aneb Coolturní šok - Alena Damijo
Kolektivizace venkova v Horním Polabí - Jiří Urban
Krkonošští rodáci vzpomínají - Libor Dušek
Okamžiky štěstí - Patrik Hartl
Postel, hospoda, kostel - Markéta Zahradníková
Šeřík a růže - Martin Hrdina
Toulky Krkonošemi - Jana Tesařová
Praktický průvodce kreslení zátiší - Barber Barrington
Historie krkonošských bud - Martin Bartoš
10 x TGM - Pavel Kosatík
Mengeleho děvče - Viola Stern Fischer
Ginny Napořád - Benjamin Ludwig
Hadrový panák - Daniel Cole
Zaprodanec - Paul Beatty
Utajená láska prezidenta Masaryka - Oldra Sedlmayerová
Sníh - Orhan Pamuk
Pivo a pivovary
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.
Na můj minulý dotaz, zda tento příspěvek nadále
ve zpravodaji zveřejňovat či ne, se mi nedostalo žádné reakce.
Tak nevím. Asi ještě nějakou dobu v tom budu pokračovat
a prostě uvidím...
Karolina Boková
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SPOLKOVÁ ČINNOST
INTERNETOVÉ VYSÍLÁNÍ A KULÍŠKOVA HERNA
SI NÁVŠTĚVNÍKY NAŠLY
Pozvánka do Muzea kuriozit a rekordů v Pelhřimově,
Kopidlenský kvítek 2017, Mikulášký vlak nebo představení
firmy Rautis- jediného výrobce perličkových ozdob na světě.
To jsou nejúspěšnější příspěvky našich stanic (Lánov,
Kopidlno, Lomnice nad Popelkou) na rastv.cz, díky nimž jsme
v roce 2017 překonali stotisícovou návštěvnost. Přesně
133 776 diváků. Ano, čtete správně – diváků - ne posluchačů,
jak byste u rádia předpokládali. Doba se mění, rozhlas
předstihují elektronická média, a proto od června zařazujeme
naplno multimediální příspěvky - fotografie a videa doplněná
zvukovými komentáři. Mluvené slovo zůstává, i když...
Úspěchy Kulíškovy
herny naopak potvrzují
návrat ke krásným českým
hračkám rodičů a prarodičů
současných dětí. Stavebnice
Merkur neztratila kouzlo
ani po 98 letech. Dědečkové
ukazují vnoučatům, jak se
dává matička na šroubeček,
Na chvilku moderátorem
a pod jejich rukama vznikají
Hitradia Magic.
neuvěřitelné modely. Vzpomínky vyvolává i pohled na modelové kolejiště Merkur,
na kterém si odfukuje a houká parní lokomotiva.
Plechový traktůrek na klíček, parní válec, beruška, která
nespadne ze stolu, ... od jediného výrobce plechových hraček
v Evropě firmy Kovap. Tatínkové i dědečkové je berou
do ruky jako svátost a prohlížejí si je ze všech stran. Občas se
ozve: „Tak s tímhle jsem si hrál, možná je máme ještě
na půdě".
Trojici elektronickou dobou nevyhubených klasických
hraček uzavírají dřevěné figurky a deskové hry s komponenty,
které se narodily v Detoe v Jiřetíně pod Bukovou. Když před
110 lety založil Johann Schowanek továrnu na dřevěné perle,
málokdo předvídal, že si s dřevěnými hračkami z TOFY –
současné DETOY – budou hrát děti v 21.století, třeba i v naší
herně. Radost z české hračky jsme rozdávali například na
Dětských dnech v Janských Lázních a Mladých Bukách nebo
při Krakonošových toulkách na Pomezních boudách.
Jana Tauchmanová a Jiří Hübner - Radio Kulíšek

KLUB DŮCHODCŮ LÁNOV
Naše výlety jsme ukončili návštěvou zámku, kostela
Nejsvětější Trojice a zvonice v Rychnově nad Kněžnou.
Posezením a přípitkem s malým občerstvením v restauraci
na Nemojově.
Každého výletu se v průměru zúčastnilo 40 osob.
S rokem 2017 jsme se rozloučili v hotelu Harmonie. Dobrý
oběd, hudba a rozhýbání našich starších již kostiček při
tanci.Děkujeme za vystoupení dětem ze školky z Dolního
Lánova. Přišly mezi nás z Klubu bývalého statku. Děkujeme
Margitě Capouškové a Dagmar Zaplatílkové za kytičku
a přání. Navštívil nás i starosta Jiří Vancl.Poděkování patří
i za přání s veršíkem od dětí z MŠ Lánov, které nám předala
Marcela Tužová.
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Nechybělo ani rozdání malých dárků všem, o které se
postaraly dvě členky klubu v přestrojení (vánoční motiv).
Přejeme všem občanům, ať se jim v roce 2018 daří
a hlavně hodně zdraví. Přeje Klub důchodců Lánov.
Za KD napsala Věra Volmutová

KD STATKY LÁNOV
I podzim v našem KD byl bohatý svou činností.
Byl zahájen dvoudenním zájezdem 20 členů – zástupců
KD Statky i KD Lánov – do Karpacze ve dnech 30. 9. a 1. 10.
Po ubytování v hotelu Olimpik a krátkém občerstvení
nastoupili účastníci do autobusů spolu s polskými zástupci
seniorů a odjeli do Jelení Góry. Tam se řadil průvod s hudbou
a členy krojovaných polských skupin – všichni včetně nás,
Čechů, vybaveni květy slunečnic. Průvod dorazil na náměstí,
kde došlo k setkání se starostou – ten předal klíč od města
seniorům, krátce je pozdravil a tím zahájil slavnost Dzień
Seniora – Senioralia. Následoval zpěv a tanec krojovaných
polských skupin.
Po obědě (my v přízemí budovy Filharmonie) následovala
návštěva podzemí radnice a procházka významnými
historickými místy. Skončili jsme u brány do města z 16.
století. Výstup na vrchol odměnil statečné nezapomenutelným pohledem na Krkonoše – od polské boudy pod
Sněžkou, přes Sněžné jámy, po Violík. Pohled a dojem
umocnilo modré nebe zalité sluncem bez jediného mráčku.
Po návratu od 19 hodin následovalo setkání s představiteli
Karpacze a Szklarské Poręby. Nutno doplnit, že iniciátorem
celé akce byl náš starosta, Ing. Vancl. Večer byl naplněn
písněmi, tancem a výbornou náladou všech.
Druhý den jsme odjeli autobusem do muzea bratří Carla
a Gerharta Hauptmannových, kteří představovali centrum
kultury a organizovali setkávání umělců z celé Evropy. Kolem
budovy je vytvořen překrásný park s výhledy na Krkonoše
(financováno EU). Po návratu následovaly přednášky
o historii Krkonoš, praktické dílny pro práci se sklem,
přírodninami i vaření typických pokrmů (my – cuketová
polévka, pečení plněných křepelek). Po večeři došlo
k hodnocení celé akce a kolem 22. hodiny odjezd domů.
Za rok budeme pořádat podobné setkání my v Lánově.
24. listopadu byl organizován zájezd s předvánoční
tematikou „Kouzlo starých časů“. První byla návštěva
náchodského zámku. Následovala výstava romantických
vánočních dekorací a adventních vazeb květin v Jiřinkovém
sále v České Skalici „Zimní romance“. Obě akce pojaty ve
stylu retro – z minulosti. Předvánoční období doplnil ještě
koncert v Úpici s oblíbenými a nám dobře známými zpěváky.
7. 12. se uskutečnila poslední schůze výboru – desítkářů
s našimi spolupracovníky z Černého Dolu a zástupci OÚ.
Nechyběli ani naši nejbližší – zástupci vesnického KD.
Posezení s hudbou a bohatým občerstvením pak bylo
poděkováním všem za jejich nelehkou a odpovědnou
celoroční práci.
Jana Lacinová

SPOZ - OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Milí čtenáři, rády bychom vás seznámily s naší činností
v roce 2017.
Po celý rok jsme navštěvovaly naše spoluobčany starší 80
let při příležitosti jejich narozenin a předává jim balíčky, které
nám připravuje paní Luksíková.
Všem ženám nad 70 let jsme popřály a udělaly radost
malým dárkem ke Dni matek.

Na jaře a na podzim jsme přivítaly
nové občánky naší obce. Zazpívat
a zarecitovat jim přišly děti ze základní
školy pod vedením paní učitelky
Jakubcové. Moc jim děkujeme.
Na konci školního roku jsme
navštívily Základní školu a rozloučily
jsme se s žáky 9. třídy. Při té příležitosti
od nás dostali pamětní list a malou
pozornost.
V září jsme ve škole přivítaly nové
žáčky první třídy. Dostali od nás dáreček
a razítko se svým jménem.
V listopadu jsme uspořádaly Stříbrný
podvečer - setkání se 60letými
a 70letými občany Lánova v zasedací
místnosti OÚ. Připravené pohoštění
a posezení s kytarou se snad líbilo.
Na sklonku roku jsme opět navštívily
naše nejstarší spoluobčany s malým
sladkým dárečkem a přáním krásných
a klidných Vánoc.
Ráda bych poděkovala všem
členkám za jejich celoroční práci, také
panu starostovi za podporu a vstřícnost
při organizaci těchto akcí.
Za Sbor pro občanské záležitosti
Lenka Vocásková a Jana Kracíková

HISTORICKÉ OKÉNKO
CESTOVNÍ RUCH A KRKONOŠSKÝ
SPOLEK V DOLNÍM DVOŘE
Toto nynější vyprávění volně
navazuje na předchozí stať, která se
pokusila zachytit historii Krkonošského
spolku (Riesengebirgsverein - RGV)
na Lánovsku. Seznámili jsme se
s vývojem skupiny a věnovali pozornost
i hlavním údajům o činnosti hlavního
výboru RGV ve Vrchlabí.
Nyní se obrátíme k existenci skupiny
tohoto spolku v Dolním Dvoře s úkolem
vymezit jeho místo v dějinách této
horské obce.
Shromáždíme fakta se zaměřením
především na rozvoj cestovního ruchu.
Na přelomu století
Úvodem je třeba si uvědomit,
že cesta obce s nynější orientací
na cestovní ruch byla velmi složitá.
Vedla přes horské hornicko-železářské
hnízdo s lesním a pastevním hospodářstvím k průmyslové obci s bezmála
dvanácti stovkami obyvatel na počátku
20. století. Jaký rozdíl proti dnešku!
Tehdy podle stručného přehledu
v Jirasekově vlastivědě Vrchlabska
(Volks- undHeimatkunde des pol.
BezirkesHohenelbe..., 1915) se obec
Dolní Dvůr jeví jako místo s živým
spolkovým životem. Od roku 1875

tu působí spolek vojenských
vysloužilců (veteránů), dobrovolný
požární sbor (od r. 1883) a německý
dělnický spolek (od r. 1901). V roce
1904 vzniká německý tělocvičný spolek
(turneři) a o dva roky později (r. 1906)
Svaz Němců v Čechách.
V této řadě mezi dalšími figuruje
místní skupina Krkonošského spolku
(RGV) od roku 1912. Důkladnější
studium však ukazuje, že situace byla
poněkud složitější...
V posledních třech desetiletích 19.
století se v Dolním Dvoře krom
intenzivního rozvoje průmyslové
výroby a spolkové činnosti dostává
ke slovu cestovní ruch. Jeho počátky
v dětských plenkách představují první
rodiny letních návštěvníků z tehdejší
německé Vratislavi. Dolní Dvůr a jeho
okolí se zátiším horských bud nabývá
zprvu živelně ráz poklidného horského
letoviska. A tento proud zachycují
postupně některé zdejší významné
osobnosti se záměrem povznést místo.
Počátky RGV v Dolním Dvoře
Nikoli v roce 1912, ale již
při založení krkonošské sekce
pražského Horského spolku v Čechách
(Gebirgsverein in Böhmen) v roce 1880
vystupují do popředí Dolnodvorští.
V listině členů z 15. září 1881 zaujímá
místo majitel mechanické tkalcovny
Heinrich Wonka s provozovatelem
hamru Johannem Zineckerem. S nimi
pak dalších sedm, většinou vlivných
osob, jako třeba zdejší farář a místní
historik Franz Proschwitzer nebo
majitel papírny Wenzel Erlebach a další.
Po oddělení od pražského
spolku, kdy vzniká samostatný
Rakouský krkonošský spolek
(ÖsterreichischerRiesengebirgsverein ÖRGV), dochází též roku 1884
k vytvoření skupiny Niederhof Pommerndorf (Dolní Dvůr - Strážné).
V čele skupiny, která má už roku 1885
dvacet osm členů, stojí jednatel
Heinrich Wonka.
V témže roce dochází k významné
události v životě skupiny, která se ujala
organizování výjezdního zasedání
hlavního výboru ÖRGV. Shromáždění
se konalo 9. června 1885 v sále u Paula
Grossmanna. Hosty z mnoha skupin
a zástupce pruského bratrského RGV
uvítal místní starosta Jüngling a jednatel
Heinrich Wonka. Zahájení se neobešlo
bez slavnostního přípitku a provolání
slávy císařskému Veličenstvu Franzi
Josefovi.
V této době také dochází k oddělení
Rennerových Bud, kde vznikla
samostatná skupina. Čísla o pohybu
v členské základně za této změny se

mírně rozcházejí. Pokles v Dolním
Dvoře byl však značný, kolem 15 osob.
Útok živlů a světová válka
Úbytek přispívajících členů značně
skupinu poškodil. Dál svou ničivou
silou poznamenaly Dolní Dvůr a spolek
dvě katastrofální povodně v letech 1897
a 1900. Řadoví členové neměli na
příspěvky a zámožní pomýšleli předně
na rychlé odstranění škod ve svých
podnicích.
Ke všemu onemocněl a zemřel první
jednatel spolku Heinrich Wonka.
Roku 1907 byl přeložen do Vrchlabí
farář P. Proschwitzer, šedá eminence
veškerého spolkového života v obci.
Nastává období bezvládí. To bylo zdárně
ukončeno za osobní pomoci Quida
Rottera z hlavního výboru ve Vrchlabí.
K oživení činnosti skupiny dochází
pod vedením továrníka Roberta
Ullmanna roku 1912. Tento rok je
považován za znovuzaložení skupiny.
Leč jen nakrátko! Pouhé dva roky
zbyly do výbuchu světové války. Tehdy,
roku 1913, v domě čp. zahájila
prázdninovou činnost studentská
a školní ubytovna (Studenten - und
Schülerherberge). Po válce roku 1925 se
péčí spolku přesunula do budovy školy.
Správcem byl elektrikář Josef Steffan.
Válka přinesla další dočasné
ochromení existence skupiny. Již v roce
1915 sedm členů muselo obléknout
vojenskou uniformu, včetně jednatele
Roberta Ullmanna, nyní c. a k. hejtmana.
Spolek ale zůstal naživu, byť jen v počtu
devíti členů.
Další válečné roky? C. a k. hejtman
Ullmann zůstal sám jako voják v poli
až do nového oživení činnosti v roce
1919. Tehdy má RGV (už nikoli
Rakouský) v Dolním Dvoře 35 členů
Až do trpkého konce
Nový stát, Československá republika, nebránil spolku v práci pro rozvoj
cestovního ruchu v obci a v jejím okolí.
Robert Ullmann odložil uniformu
c. a k. hejtmana poražené monarchie
Habsburků, ale nikoli funkci jednatele
spolku. Zažehnán byl spor o dvojjazyčnosti na orientačních tabulkách
turistického značení.
Dolnodvorská skupina Krkonošského
spolku početně zesílila na pět desítek
členů. Mezi hlavními úkoly po řadu roků
bylo budování, údržba a značení
turistických cest v jejím obvodu. Šlo
zejména o spojení místa s Rennerovými,
Hrnčířskými, Tetřevími boudami a Liščí
horou. Hlavní výbor práci podporoval
téměř pravidelnými subvencemi ve výši
600 - 1000 Kč. Práce byly vítanou
příležitostí výdělku pro místní
nezaměstnané.
.
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Spolek se též zasloužil o spojení
místa se světem při zřízení autobusové
linky Hostinné - Dolní Dvůr, která byla
roku 1936 nahrazena linkou Vrchlabí Dolní Dvůr třikrát denně.
Ve spolupráci s místními turnery se
podílel též na rozvoji zimní turistiky
a lyžování. Pro pražské zájemce o tento
sport byla dokonce zřízena víkendová
přímá autobusová linka, spojující Dolní
Dvůr s metropolí. Spolek se podílel
na údržbě zimního tyčového značení
ke Dvorské boudě. Pokus o zřízení
lyžařské trasy Liščí hora - Dolní Dvůr se
však nezdařil.
Díky vytrvalé propagační činnosti
se obec Dolní Dvůr postupně
stávala celoročně navštěvovaným
horským střediskem. Od jednoduchých
propagačních tiskovin jako pohlednice a
prospekty se dostává Dolnímu Dvoru
místa i v kinofilmu: Krkonoše v létě
i v zimě.
Skupina RGV v Dolním Dvoře se
v druhé polovině třicátých let 20. století
stává s turnery účastníkem celoobecních akcí, které vedly k nešťastným
událostem podzimu roku 1938
a k odtržení pohraničí. Jistým
paradoxem je, že přes nesporné zásluhy
o rozvoj Krkonoš byl spolek úřady Třetí
říše roku 1940 zrušen.
František Jirásko

prostory školy s výjimkou obytných
místností řídícího učitele čerstvě
vybíleny a silně ošlapaný práh dveří
učebny byl opraven vsazením celohranného kopyta (hranolu?), aby se
zabránilo proudění studeného vzduchu
z předsíně škvírou dole u dveří. Ve 4.
třídě byla předělána kamna, protože
špatně hřála.
Školní docházka byla následkem
okolnosti, že ještě stále většina mužů,
tedy pracovních sil, byla ve válečné
službě, slabší, zvláště ze strany dětí
sedláků a dětí chudých lidí, které jsou
kvůli drahotě vedeny k přivýdělku.
Následující přehled podává
o školní docházce číselný výklad.
Počet žáků
Třída
I.
II.
III.
IV.
I.- IV.

nejmenší

největší

celkem besuchte

23
51
51
30
155

24
53
53
39
169

4562 4449
19456 18558
19007 17512
7840 7118
50865 47637

Školní rok 1917-18 byl ukončen
v sobotu 13. července 1918 děkovnou
bohoslužbou.
Na začátku prázdnin stále ještě dál
trvá světová válka, ale existují známky,
že jde vstříc brzkému konci. Dej bůh,
aby konec války byl pro naši vlast čestný
KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY a aby po této ze všech nejstrašnější válce
HORNÍ LÁNOV 1917-1945 (2. díl) následoval trvalý a požehnaný mír, aby
se také naše těžce zkoušená otčina z ran,
V roce 2010 jsme ve zpravodaji které jí válka uštědřila, brzy a zcela
č. 13 uvedli závěrečné kapitoly zotavila a mohla dojít nového rozkvětu!
z hornolánovské školní kroniky. Záměr Školní rok 1918 - 1919
pokračovat z různých důvodů vyšuměl,
Nový školní rok 1918-19 byl za
ale nyní se jej opět ujímáme. Tentokrát účasti žáků, pod vedením jejich
ale začneme pěkně od začátku.
učitele,zahájen v sobotu 14. září 1918
Spisovatelem kroniky a posledním při zahajovací bohoslužbě v dolnořídícím učitelem byl Josef Futschig dvorském farním kostele. Následujícího
(1884 - 1947).
dne se potom konal zápis nových žáků
Materiál poskytl Ladislav Kadavý, a českých dětí navštěvujících naši školu.
z kurentu do latinky přepsali Johann Do 1. třídy bylo nahlášeno 12 chlapců
Doll z NSR (roky 1918 - 1945) a 14 děvčat, z předešlého roku zůstali
a Karolina Boková (1917 - 1918), v této třídě 2 chlapci a 4 děvčata, takže
z němčiny přeložily paní učitelka Hana 1. třída čítá na začátku školního roku
Jüptnerová z Vrchlabí (1943 - 1945) 32 dětí, z toho 14 chlapců a 18 děvčat.
a poněkud kostrbatěji (1917 - 1942) Za účelem výuky německého jazyka se
K. Boková.
k docházce do naší školy přihlásili
Připravila K. Boková. 2 chlapci a 2 děvčata, kteří byli přijati
... pokračování z minula
Školní rok 1917 - 1918
1. listopadu 1917 byly pro válečné
účely sejmuty měděný bleskosvod
a zemní vedení a byly nahrazeny
pozinkovaným drátem.
Žádné stavební úpravy na škole
nebyly v uplynulém školním roce
provedeny, jen byly všechny vnitřní
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do 4. třídy. Celkový počet žáků na
začátku školního roku činil 170, z toho
96 chlapců a 74 děvčat. Z těchto byli
4 chlapci a 5 děvčat evangelického,
všichni ostatní katolického vyznání.
Pohyb žáků během školního roku
a z toho vyplývající jejich počet na konci
téhož jsou z následujícího přehledu
vyjmuty.
Na začátku školního roku 14. září

1918 dlel ještě pan učitel Vinzenz Donth
ve vojenské službě a rozdělení tříd
3 zbývajícím vyučujícím bylo stejné
jako v roce minulém. 1. listopadu 1918
se pan učitel Vinzenz Donth zdráv a jako
nadporučík s několika vyznamenáními
vrátil domů a 18. listopadu 1918
nastoupil znovu jako třídní učitel 4. třídy,
takže od toho dne byl školní provoz
v naší škole zahájen v plném rozsahu.
Také učitel evangelického vyznání, pan
farář Heinrich Zinnecker z Prostředního
Lánova se zdráv vrátil z vojenské služby
domů a od 26. listopadu 1918 znovu sám
vyučuje evangelické náboženství.
Podle přípisu okresní školní rady
Vrchlabí ze 4. ledna 1919 č. 53 byl výkaz
Školní půldny
omluvené
neomluvené
%
%
%
zameškané
zameškané
97.52 110 2.41
3
0.07
95.54 785 4.03
83
0.43
92.13 1350
7.10
145
0.77
90.90 595 7.60
127
1.50
93.71 2840
5.59
358
0.70

hodin vyučování ručních prací vzhledem
k prominutí zemských školních osnov
v Praze z 18. listopadu 1918 č. 1 A
1655/3 82488 snížen z 10 na 7 hodin
týdně ve 2 odděleních a veškeré
vyučování ručních prací bylo od 1. ledna
1919 přiděleno slečně Hedwig Winkler
z Dolního Dvora.
S touto částí výroční zprávy je po
všem. 28. října 1918 oddělili čeští
mocipáni Čech, Moravy a Slezska tyto
země od starého císařského státu
Rakousko a za přizvání maďarských
zemských částí vyhlásili Československou republiku. Přitom se odvolávali
na tak zvané historické hranice a rovněž
celé německé Čechy (Deutschböhmen),
jakož i německé zemské části Moravy
a Slezska prohlásili za přináležející
k Československé republice. Ale také
německé země Rakouska se zřekly
císařského domu a spojily se do
Republiky Německo-Rakousko,
jihoslovanské země vytvořily republiku
Jugoslávie, Uhry, aby nepřipadly
nepřátelům, jsou nyní Maďarská
republika. Na jednotlivé země a zemské
části, jako Halič, Lubowina, Sedmihradsko (Transylvánie), Dalmácie, Küstenland (Rakouské přímoří rozkládající se
mezi Alpami a Jaderským mořem), Jižní
Tyroly, Terst a Fiume (dnes Chorvatsko)
si částečně jako na válečnou kořist,
částečně jako na válečné odškodnění
činili nárok vítězní nepřátelé Rakouska
v nyní přeci konečně skončené světové
válce a jim také byly mírovou konferencí
v St. Germain přiřčeny.

Tak bylo staré důstojné císařství
Rakousko roztrháno na kusy a rozbito na
trosky. Po staletí prospívající vládnoucí
habsburský dům odmítá rozpuštění
monarchie do více svobodných států.
Boj a odpor proti habsburskému domu
šly tak daleko, že císařská rodina byla
vykázána nejen z Republiky NěmeckoRakousko, ale také z Československé
republiky a vypovězena ze všech
císařských držav jako z vlastnictví
svobodných států, nově vzniklých
ze starého Rakouska. Ale také památka
na dřívější, slavný habsburský dům
měla být nadobro vymazána. Dle
nařízení ze 7. února 1919 č. 336 bylo
přikázáno odklizení obrazů někdejšího
císaře a členů habsburské rodiny
absolutně ze všech škol. Ředitelem
vznesená žádost na okresní školní radu,
s odůvodněním na výchovný zřetel
a vyhotovená spolu s ostatními
vyučujícími, aby obrazy zemřelého
starého císaře Franze Josefa I. směly být
ponechány ve třídách, byla přípisem
z 21. února 1919 č. 490 zamítnuta.
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Tak pomíjí sláva, vznešenost světa.
15. a 16. října 1918 byli katoličtí žáci 3.
a 4. třídy, jako tomu doposavad obvykle
bylo, zavedeni jedním z obou učitelů
těchto tříd k svatému přijímání v kostele
v Dolním Lánově. Poté se udála také
na tomto území velká změna, která je
sotva požehnáním škole, mládeži ji
navštěvující a nově založenému státu.
Výnosem zemské školní rady
z 9. ledna 1919 týkajícím se náboženské
činnosti a zvyků bylo ustanoveno,
že účast žáků na náboženských úkonech
se ponechává na náboženském citu
žáků, popřípadě na vůli rodičů, že ani
na žáky ani na jejich rodiče nesmí být
v tomto ohledu činěn nátlak, že účast
či neúčast žáků nesmí mít vliv na
známku z mravů či z prospěchu
v náboženství a že dohled nad žáky při
náboženských úkonech skrze učitele má
být dobrovolný. Výuka náboženství
jako předmět výuky zůstává tímto
výnosem nedotčena.
Ve shodě s tímto výnosem by školní
děti už nebyly v průběhu školního roku
vedeny učitelem ze školy ke svatému
přijímání v kostele, nýbrž by šly
v libovolné dny rovnou z domu
bezprostředně do kostela. Také odpadla
v uplynulém školním roce dosud
obvyklá účast na prosebných procesích
a zkouška z náboženství, naproti tomu
by žáci byli jako dosud vedeni jejich
učitelem ke svátku Fronleichnamsfest
(svátek nejsvětějšího těla a krve Krista,

významný katolický svátek církevního
roku).
Dopoledne 21. března 1919 vykonal
okresní školní inspektor, pan Wenzel
Fink, inspekci hornolánovské školy, jejíž
výsledek následovalo pochvalné
ocenění od okresní školní rady pro pana
učitele Josefa Futschiga.
10. dubna 1919 se do školy dostavil
místní školní inspektor, pan Otto
Ehinger, navštívil všechny 4 třídy
a nabádal s poukazem na jemu došlý
výnos z 21. března 1919 k bezvadnému,
mravnému chování ve škole i mimo ni.
Protože v první polovině měsíce října
1918 mnoho dětí z 2. třídy současně
onemocnělo stejnými příznaky, dostavil
se z popudu ředitele školy 15. října 1918
obvodní lékař, pan Dr. Fr. Kraus
z Prostředního Lánova, vyšetřil mnoho
z onemocnělých dětí a konstatoval u nich
výskyt španělské chřipky. Současně
nařídil uzavření celé školy na 14 dní
a prodloužil jej potom do 4. listopadu
1918 včetně.
4. března 1919 navštívil obvodní
lékař znovu naši školu a 18. téhož
měsíce okresní lékař z Vrchlabí pan
Dr. Patzovsky. Neboť se v Prostředním
Lánově vyskytl případ onemocnění
černými neštovicemi a existovalo
nebezpečí přenosu této nemoci do naší
obce (rozuměj: do tehdy samostatného
Horního Lánova), bylo opatřením
okresního lékaře z politické okresní
správy nařízeno celkové očkování, které
bylo 26. března, 2. dubna a 12. dubna
1919 v učebně 1. třídy provedeno. Byly
přitom oočkovány skoro všechny školní
děti, mnoho dětí předškolního věku
a mnohé dospělé osoby. 31. května 1919
vyšetřoval pan obvodní lékař všechny
školní děti z Horního Lánova, aby zjistil,
které z nich jsou podvyživené a které
mají zapotřebí vylepšení stravy. Jednalo
se přitom o stanovení výživy kakaem
a vydatnou polévkou vytipovaným
dětem přes Československou péči o dítě,
jíž potřebné potraviny a finanční
prostředky poskytuje Amerika. Přitom
bylo 39 školních dětí klasifikováno
číslicí 1 - velmi naléhavě potřebné a 57
číslicí 2 - naléhavě potřebné.
Sbírka učebních pomůcek nedoznala
v uplynulém školním roce vůbec
žádného obohacení, neboť trvaly
nepříznivé zásobovací poměry,
obzvláště přílišná drahota, a také se
nekonaly žádné dary učebních pomůcek.
Proti tomu obdržela škola v tomto
školním roce od okresní školní rady 11
svazků k doplnění žákovské knihovny,
čímž dosáhla stavu 82 svazků. Knihovna
byla využita 29 žáky 3. třídy ve 222

případech a 31 žáky 4. třídy ve 240
případech.
Na knihy pro chudé přišly škole
od okresní školní rady jen 4 kusy.
1 učebnice - 3. část, 2 učebnice - 4. část
a vlastenecký zpěvník. Od školy v Hartě
dostala naše školy 4 učebnice - 3. část,
neboť tyto knihy díky přísunu jiných tam
byly nazbyt.
Od firmy Eichmann v Hostinném
dorazil 11. ledna 1919 7.5 kg těžký balík
sešitů pro chudé a papírů na kreslení,
které byly rozděleny chudým žákům
všech 4 tříd.
O prázdninách 1919 bylo zdivo
na jihozápadním rohu školy, které kvůli
vytékání z okapu již mnoho let silně
trpělo, opraveno a celá školní budova
čerstvě natřena. Ve 4. třídě byla zřízena
elektrická lampa nákladem 90 K.,
aby v čase krátkých dní nebylo
třeba zkracovat vyučování ručních
prací. Železná konstrukce věže byla
kvůli zamezení koroze natřena, a to
antracituprostým dehtem, neboť se
nedostávalo olejové barvy a nátěr touto
barvou by také přišel příliš draho.
Místní skupina Horní Lánov Svazu
Němců v Čechách věnovala škole
k vánocům 1918 příspěvek 50 K.,
s podmínkou, že z toho budou obstarány
předměty potřeby, obzvláště školní věci,
rozdělené všem dětem bez výjimky.
Protože ale částka 50 K. zdaleka
nedostačovala, obrátilo se školní vedení
na místní továrny s prosbou o laskavé
dary pro zamýšlený účel, a tak
v důsledku toho přispěly vážené firmy A.
Ehingers Söhne (Synové A. Ehingera)
a Ing. L. Haberl v Horním Lánově
a Moritz Doctor v Prostředním Lánově
po 50 K. Také pravidelné novoroční
příspěvky, a to od správy pivovaru
ve Vrchlabí 20 K., od německého
Konsumverein-Einigkeit (Potravinářský
spolek Jednota) v Prostředním Lánově
20 K. a od Konsumverein (Potravinářský
spolek) v Dolním Dvoře 10 K., byly
tomuto účelu dodány, takže učitelskému
sboru byl k dispozici obnos 250 K. Z této
částky byly na 5 místních prodejnách
pořízeny níže uvedené potřebné
předměty a rozdány byly z části hned
a z části během školního roku. 190 sešitů
na psaní, 220 sešitů na mluvnici
a písemné úlohy, 120 početních sešitů,
150 zápisníků, 145 sešitů na kreslení,
320 psacích per, 130 násadek, 130 tužek,
70 pisátek, 16 mapových sešitů,
140 rozvrhů hodin a 10 pravítek.
Na pořízení těchto věcí bylo spotřebováno 200 K., takže z obdržených darů
zbyl obnos 50 K.
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Jelikož se během celého trvání války
nekonala žádná nová volba obecního
zastupitelstva, bylo toto stanoveno
vládou nově založeného českého
svobodného státu v celé zemi na neděli
15. července 1919. K tomu vláda vydala
nové obecní volební směrnice, podle
nichž byly volby poprvé provedeny
podle poměru politických stran. V obci
Horní Lánov se vytvořily 2 politické,
proti sobě stojící strany, respektive
skupiny, z nichž jedna zahrnovala
sedláky a živnostníky a ta druhá dělníky
a zaměstnance. Při volbě obecního
zastupitelstva, eventuálně představenstva, provedené podle nové obecní
volební směrnice, bylo 270 voliči strany
dělníků a zaměstnanců zvoleno 10
a ze strany sedláků a živnostníků
8 členů této korporace, s 243 voliči.
Obecní zastupitelstvo, popř. rada se nyní
skládá z níže vyjmenovaných pánů:

- starosta Gottfired Ed. Franz
jako předseda
- zástupce Johann Gall
- řídící učitel Albert Feist
jako zástupce školy
- farář Benjamin Kerner,
zástupce kat. církve
- farář Heinr. Zinnecker,
zástupce ev. církve
- obchodník Alb. Bayer
- sedlák Vinzenz Haller
- zvoník Franz Theumer
jako zvolení členové, popř. náhradníci
Coby místní školní inspektor byl
navržen pan Ing. Haberl.
Docházka do školy byla během celého
školního roku pravidelná, i kdyby ne
skvělá.

Školní rok 1818-19 byl ukončen
v sobotu 14. července projevem
Gottfried Eduard Franz čp. 154 dotyčného třídního učitele k dětem
tkadlec - starosta, Johann Gall čp. 87 a sdělením školních zpráv.
ředitel továrny - zástupce, Franz Hanka
Následujícího dne, v neděli, měly být
čp. 100 zednický polír, Emil Tauchen čp.
děti
odvedeny k účasti na děkovné
20, Vinzenz Wiesner čp. 77 tesař,
bohoslužbě
v kostele. Ale v důsledku
Vinzenz Bittner čp. 123 tesař - obecní
deštivého
počasí,
možná také v důsledku
rada.
lhostejnosti vyvolané nařízením ohledně
Franz Ettrich čp. 64 elektrikář, dobrovolnosti kostelní docházky, jak
Albert Feist čp. 148 řídící učitel, Johann u dětí, tak také u jejich rodičů, dostavili
Franz čp. 44 sedlák, Raimund Kraus čp. se jen 2 chlapci do školy včas.
77 kovářský mistr, Ignaz Kröhn čp. 66
pokračování příště...
sedlák, Josef Lang čp. 13 sedlák, Gustav
Mahrle čp. 48 mlynářský mistr, Franz
Renner čp. 103 zámečník v továrně,
STARÉ VYSVĚDČENÍ
Emanuel Ullrich čp. 5 hostinský, Johann
V listopadu mi paní Lacinová
Willer čp. 30 strojník - členové obecního
ukázala staré vysvědčení její tehdy
zastupitelstva.
dvanáctileté tety. Tehdy tomu ovšem
Dosavadní místní školní inspektor, říkali školní zpráva. Vystavila ji Obecná
pan majitel továrny Otto Ehinger starší, pětitřídní škola smíšená v západním
se přípisem z ... 1919 vzdal čestného obvodu v Hořicích roku 1906. Zaujala
úřadu místního školního inspektora, mě i zadní strana tohoto skoro 112 let
a skrze žádnou prosbu nebyl pohnut, aby starého dokumentu, na které jsou
toto rozhodnutí vzal zpátky. Panu uvedeny „výňatky z předpisů školních“.
Ehingerovi, který se vždy ukazoval jako Vybrala jsem několik těch nejdobrodinec a mecenáš školy a kterému zajímavějších:
škola může děkovat za mnoho kusů
2. Před samým začátkem školního
ze sbírky učebních pomůcek, budiž také
roku spisuje místní školní rada seznam
na tomto místě vysloven srdečný
všech dětí celé osady školní bez rozdílu
a upřímný dík za jeho tak často škole
náboženského vyznání a domovského
prokázané přátelství a dobročinnost.
práva, pokud jsou v stáří svého věku
Podle nařízení politické okresní školou povinném. Kdo by dítě z popisu
správy ve Vrchlabí popř. okresní školní vyňal, aneb o dítěti křivé seznání vydal
rady byla 2. července 1919 také od sebe, tomu se uloží pokuta 2 až 40 K
zvolena,resp. vytvořena, místní školní aneb, kdyby platiti nemohl, potresce se
rada. K tomuto spolku nyní přináleží, vazbou na 1 - 4 dni.
částečně z důvodu jejich služebních
4. Na rodiče neb jich zástupce náleží,
vlastností, částečně z důvodu jejich aby děti, které jsou povinny do školy
zvolení obecním zastupitelstvem nebo choditi, v posledních třech dnech před
jejich jmenování nadřízeným školským početím školního roku do školy zavedli
úřadem, následující pánové jako a dali zapsati do seznamu dětí školu
členové:
navštěvujících.
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7. Za podstatnou omluvu (obmeškání)
pokládá se zvláště:
a) když dítě onemocní;
b) když onemocní rodiče nebo jejich
příslušní, a mají, jakož prokázáno,
opatrování se strany dítěte nevyhnutelně
zapotřebí;
c) jest omluvou podstatnou špatné
počasí, když by tím dětem vzešla škoda
na zdraví, a
d) neschůdné cesty.
8. Tresty, jež se rodičům neb jich
zástupcům (poručníkům, pěstounům,
mistrům neb hospodářům) pro nedosti
ospravedlněné aneb vůbec neomluvené
obmeškání školy ukládají, jsou pokuty
peněžité 2 - 10 K, kteréž, nemůže-li
trestaný zaplatiti, v trest vězení až do 24
hodin proměněny býti mohou.
Trest může se vyměřiti až do 20 K
aneb až k vězení dvou dní, zavdali-li
rodiče neb jich zástupci příčiny
k zmeškání ziskuchtivostí.
Výměra trestu zvýšiti se má také,
když rodiče neb jich zástupcové
v příčině vinného zmeškání návštěvy
školní dětí svých viny té znova se
dopustili.
9. V naznačené tresty upadají také
majitelé továren, živností, hor, rašelinišť
a t. d., kteří dětí u nich pracujících
nepřidržují, aby chodily pravidelně do
školy.
10. Školní knihy a jiné vyučovací
potřeby buďtež dětem opatřovány od
rodičů aneb jich zástupců, v případě pak
prokázané jich nuznosti od obce, kde
přebývají.
12. Každý žák budiž přidržován
k čistotnosti a pořádku, k pilnému
poslušenství a slušnému chování.
Čistotnost vztahuj se netoliko k tělu
a oděvu, ale také k pomůckám
vyučování a učení se, k nářadí školnímu,
ke světnicím a jiným místnostem
školním.

Hezké razítko
z předmětného vysvědčení.

Děti, které by měly nějakou ošklivou
vadu na těle, nebo by se bylo o nich
obávati, že by, jsouce ve škole, nějakou
nemoc nakažlivou rozšířily, buďtež
ze školy odstraněny a teprv po
odvarování této závady opět do školy
připuštěny.
14. Školní dítky jsou povinny
ve příčině chování svého jak ve škole
tak mimo ni nařízení jejích uposlechnouti.
15. Rodičům neb jich zástupcům
dává se ve školním roce čtyřikráte
zprávami školními (na měšťanských
školách také vysvědčeními) věděti
o tom, jak se děti jejich chovají a jak
prospívají. Rodiče nebo jich zástupcové
jsou povinni potvrditi podpisem svým,
že od učitele zprávu školní obdrželi.
Nechtěli-li by toho učiniti, bude se
strany úřadu školního náležité úřední
jednání zavedeno.
17. Povinnost choditi do školy
trvá do skončeného životního roku
čtrnáctého. Avšak děti teprve tehdy
smějí vystoupiti ze školy, mají-li
nejpotřebnější vědomosti školám
obecným předepsané, jako náboženství,
čtení, psaní a počítání.
Karolina Boková

AUTOBUSY Z LÁNOVA
DO VRCHLABÍ
A DOLNÍHO DVORA
A ZPĚT
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OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Zdravotní středisko Lánov
MUDr. Zdeněk KUŽEL

Obecní úřad Lánov
Lánov 200
543 41 LÁNOV

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

Asistentka
Tel., fax

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

informace:
obec@lanov.cz

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

- praktický zubní lékař -

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

Venkovské

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

tel./fax: 499 432 083
E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková
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12:30 - 17:00

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu
TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

8:00 - 11:30

v mezisezóně:

v sezóně:

červenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po: zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

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

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden a únor)

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

tel.:
499 432 298

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:

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 -

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

tel.:
499 522 344

ODBĚRY, INJEKCE AKUTNÍ STAVY JEN OBJEDNANÍ
Po: 7:00 - 8:00 8:00 - 9:45 10:00 - 13:00

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

10:00 - 13:00
12:00 - 18:00

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV
informace:

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

Účetnictví, evidence obyvatel:
ou@dolnilanov.cz
Martina Schoberová

Místostarosta:
Jiří Svatý

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané,
rokem 2018 vstupujeme do čtvrtého a tedy posledního roku
tohoto volebního období. V uplynulém roce jsem vás,
spoluobčany, pravidelně informoval cestou tohoto
Zpravodaje o akcích, které jsou v obci prováděné. Na počátku
tohoto volebního období si zastupitelstvo schválilo Plán
hlavních investičních a neinvestičních akcí pro období let
2014 – 2018. V tomto plánu jsou vyjmenované hlavní akce,
do kterých se směřují i obecní finanční prostředky. Je pravdou,
že některé záměry, které jsme si naplánovali, se nedaří plnit
podle našich představ. Jsou to akce, na kterých nám pracují
projekční firmy. Proto se v letošním roce budeme snažit
dokončit většinu záměrů, které byly v plánu. Jedná se hlavně
o stavební akce – dokončit zpevňování obecních cest apod.
Plánované akce na letošní rok najdete jako samostatnou
přílohu v tomto čísle Zpravodaje. Na tyto akce a provoz obce
byl zastupitelstvem obce schválen vyrovnaný rozpočet
na straně příjmů a výdajů ve výši 10 965 000,- Kč.
Domnívám se, že v roce 2017 se nám podařil v obci
vykonat celkem slušný kus práce. Abychom si mohli některé
práce provádět samostatně a nemuseli jsme čekat
na dodavatelské firmy, koupila obec univerzální smykem
řízený nakladač. Do trvalého pracovního poměru byl přijat
druhý pracovník v dělnické profesi, jelikož po obci je stále co
dělat, a věřím, že se to projeví i na dalším zlepšení vzhledu
obce a zlepšení služeb pro občany.
Jak jsem informoval v minulém čísle Zpravodaje, měl nás
na základě naší žádosti navštívit náměstek krajského
hejtmana, v jehož gesci je doprava a údržba silnic, které
jsou v majetku kraje. Jeho návštěva se uskutečnila dne 26. září
2017. Pan náměstek Ing. Martin Červíček po prohlídce
silnice, která vede naší obcí, prohlásil: „Ve stavu, v jakém je
tato silnice III. tř., takových máme v kraji 90 %“. Přislíbil,
že vzhledem k provozu, který je v naší obci, bude provedena
diagnostika komunikace a začnou se zpracovávat projekty
na její opravu. Doufám, že neplatí „ slibem neurazíš“.
Radost musíme mít i z toho, že se naše obec rozrůstá, jak je
patrné z toho, že jsme v loňském roce vítali celkem 14 nově

tomicek.miloslav@seznam.cz

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa

-------

14:00 - 17:00

narozených dětí. I rozestavěnost nových rodinných domů
svědčí, že se v naší obci lidem líbí. To naopak nás zavazuje,
abychom zlepšovali i služby a vzhled naší obce. Proto obec
dělá vše, aby udržela v provozu prodejnu potravin. Bohužel
uzavřením pohostinství Dřevěnka nám zde chybí místo,
kde by se mohli občané sejít a pobavit se (hlavně mužská
část). Ve spolupráci složek, které v obci jsou, jako Sportovní
klub, hasiči (to ještě v první polovině roku fungovali),
Myslivecký spolek Malá Sněžka, SPOZ, Osvětová beseda
Lánovy a za pomoci Základní a mateřské školy bylo
uskutečněno v roce 2017 celkem 15 společensko-sportovních
akcí. Za to patří poděkování všem, kteří se na organizování
těchto akcí podíleli. Především děkuji panu Luboši
Losenickému, který je duší všech sportovních akcí v obci.
Poděkování za práci pro obec patří také naší knihovnici
paní B. Mihokové, kronikářce paní Evě Losenické,
pedagogickému sboru v ZŠ a MŠ, Dětskému domovu.
Děkuji za práci členům zastupitelstva obce, za aktivní přístup
při rozhodování a řešení problémů v obci.
Závěrem mi vážení spoluobčané dovolte popřát vám
do dalšího roku pevné zdraví, pohodu, spokojenost
v osobním i pracovním životě.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z jednání ZO Dolní Lánov konané dne
25. 10. 2017
1/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu Jiřího
Pavliše, Pavla Jančulu a návrhovou komisi ve složení Jiří
Svatý, Jana Tumová.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu
obce č. 8/17 a 9/17.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 44 zákon
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č. 183/2006 Sb., stavební zákon, po 7 letech platnosti
Územního plánu obce Dolní Lánov 1. změnu územního plánu
obce Dolní Lánov. Na základě došlých podnětů občanů
Dolního Lánova a fyzických a právnických osob, které mají
vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům a stavbám
na katastrálním území obce Dolní Lánov na předepsaných
dotaznících došlých obci, 24 podnětů, které lze vyhodnotit
jako podkladový materiál pro vypracování zadání.
a) zastupitelstvo obce schvaluje vyjmutí z Územního
plánu obce Dolní Lánov, účinného ode dne 19. 07. 2010,
pozemek p. č. 1212/1 k. ú. Dolní Lánov, vedený jako TTP
2
o výměře 13 288 m určený pro výstavbu RD. Přes dotčený
pozemek, který je v majetku ČR, je plánovaná stavba
„Převedení povrchových vod Dolní Lánov v prostoru
plánované zástavby“ (na pozemku p. č. 1212/2 k.ú. Dolní
Lánov). Touto výměrou kompenzovat některé žádosti podané
pro 1. změnu územního plánu obce Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
1. pozemek p. č. 1241/2 k. ú. Dolní Lánov, o velikosti 675
m2 k. ú. Dolní Lánov, na plochu pro rodinnou rekreaci – ZO
schvaluje zařadit do 1. změny územního plánu obce Dolní
Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2. pozemek p. č. 1365/3 nebo pozemek p. č. 1364/3 vše v
k. ú. Dolní Lánov, TTP o výměře – pro výstavbu RD, mimo
zastavěné území, ochranné pásmo pitné vody, ZO neschvaluje
zařadit do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 0, proti 9, zdržel se 0)
2
3. pozemek 1602/4 TTP, 2 463 m k. ú. Dolní Lánov, pro
výstavbu RD – ZO schvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce
Dolní Lánov. Kompenzace z pozemku p. č. 1212/1 v k. ú.
Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4. pozemek p. č. 243/1 k. ú. Dolní Lánov, TTP o výměře
2 432 m2 a p. č. 243/2 orná půda o výměře 598 m2 v zastavěné
území – ZO schvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce Dolní
Lánov, kompenzace z pozemku p. č. 1212/1 k. ú. Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5. pozemek p. č. 397/1, 397/2, 397/ 3 vše v k. ú. D. Lánov,
2
TTP o celkové výměře 6 293 m , mimo zastavěné území, třída
ochrany 2 – pro výstavbu RD – ZO neschvaluje zařadit do 1.
změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 0, proti 8, zdržel se 1)
6. pozemek p. č. 1810/1 a 1810/2 vše v k. ú. Dolní Lánov,
TTP o celkové výměře 7 224 m2, mimo zastavěné území – pro
výstavbu RD - ZO neschvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce
Dolní Lánov
(pro 0, proti 8, zdržel se 1)
7. pozemek p. č. 1771/1 k. ú. Dolní Lánov, TTP o výměře
2
3 133 m , mimo zastavěné území – pro výstavbu RD ZO
neschvaluje zařazení do 1. Změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 0, proti 8, zdržel se 1)
-pozemek p. č. 1806 - část, k. ú. Dolní Lánov, vedený jako
zahrada, celková výměra 6 912 m2, mimo zastavěné území –
pro výstavbu RD – ZO neschvaluje zařadit do 1. změny ÚP
obce Dolní Lánov
(pro 2, proti 2, zdržel se 5)
8. pozemek p. č. 381/2 k. ú. Dolní Lánov, TTP o výměře
2 958, mimo zastavěné území – pro výstavbu RD – ZO
neschvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 0, proti 7, zdržel se 2)
9. pozemek p. č. 1365/8 a p. č. 1365/9 vše v k. ú. Dolní
Lánov, TTP o celkové výměře 12 064 m2, mimo zastavěné
území – pro výstavbu RD, v ochranném pásmu pitné vody –
ZO neschvaluje zařadit do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 0, proti 7, zdržel se 2)
10. pozemek p. č. 2505/2 – část, k. ú. Dolní Lánov, TTP
o celkové výměře 2502 m2, žádá o 1 500 m2 v zastavěném
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území zařazení jako smíšená plocha pro výstavbu skladu,
bydlení, v ÚP obce je tato plocha schválená pro bydlení – ZO
schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
11. pozemek p. č. 1769 k. ú. Dolní Lánov, TTP o výměře 1619
2
m , mimo zastavěné území – pro výstavbu RD – možno
kompenzovat z pozemku p. č. 1212/1 k. ú. Dolní Lánov - ZO
schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
12. pozemek p. č. 1687/1 k. ú. Dolní Lánov, TTP o výměře 22
2
492 m – v ÚP obce je část pozemku vedená jako zastavitelná
plocha č. 12 – ZO schvaluje ponechat už vymezenou
zastavitelnou plochu č. 12 ÚP obce Dolní Lánov beze změny.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13. pozemky p. č. 2255/3, 2256/1, 2161 vše v k. ú. Dolní
Lánov, o celkové výměře 21 095 m2 vedený jako TTP, mimo
zastavěné území – jízdárna a cvičiště pro koně – schvaluje
zařadit do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
14. pozemky p. č. 2130/5 a 2609 vše v k. ú. Dolní Lánov,
o celkové výměře 12 157 m2 vedené jako TTP, mimo
zastavěné území, pro využití jako zemědělský areál
a volnočasové aktivity – ZO schvaluje zařazení do 1. změny
ÚP obce Dolní Lánov
(pro 7, proti 0, zdržel se 2)
15. pozemky p. č. 62 a 63 vše v k. ú. Dolní Lánov, o celkové
2
výměře 3 291 m vedené jako TTP a zahrada, v zastavěném
území – pro výstavbu RD – ZO schvaluje zařazení do 1.
změny ÚP obce Dolní Lánov kompenzací z pozemku p. č.
1212/1 k. ú. Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2

16. pozemek p. č. 148/1 k. ú. Dolní Lánov, o výměře 1273 m ,
vedený jako TTP, mimo zastavěné území – výstavba RD – ZO
schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
kompenzací z pozemku p. č. 1212/1 k. ú. Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2
-pozemek p. č. 148/2 k. ú. Dolní Lánov, o výměře 2 014 m ,
TTP, mimo zastavěné území – pro výstavbu RD – ZO
schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
kompenzací z pozemku p. č. 1212/1 k. ú. Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
17. pozemek p. č. 773/17 – část k. ú. Dolní Lánov, o výměře
2
cca 3 000 m , TTP, mimo zastavěné území – výstavbu haly pro
dopravní prostředky (část p. p. č. je v ÚP obce vedená jako
plocha výroby) – ZO schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce
Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2

18. pozemek p. č. st. 289 k. ú. Dolní Lánov, o výměře 1538 m ,
zastavěná plocha a nádvoří – pro výstavbu RD- ZO schvaluje
zařazení do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 8, proti 1, zdržel se 0)
- pozemky p. č. 762/1, 773/1, 824/25 vše v k. ú. Dolní
Lánov, o celkové výměře 45 274 m2 vedené jako TTP a orná
půda, mimo zastavěné území – agropodnikání s dočasnou
mobilní stavbou – ZO schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce
Dolní Lánov
(pro 8, proti 1, zdržel se 0)
19. pozemky p. č. 520/14, 520/15, 520/16 a 520/17 vše v k. ú
2
Dolní Lánov, o celkové výměře 5 499 m , TTP, v zastavěném
území, změna z plochy pro bydlení a občanskou vybavenost
na plochu rekreace – ZO schvaluje zařazení do 1. změny ÚP
obce Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
20. pozemek p. č. st. 274/2 k. ú. Dolní Lánov, o výměře 1144
2
m , zastavěná plocha-nádvoří, v zastavěném území, vedené
v ÚP plochy smíšené výrobní - možnost vestavby služebních
bytů - ZO schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce Dolní
Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

21. pozemky p. č. 2544/1, 2546/3, 2551/3 a 2576/1 vše
2
v k. ú. Dolní Lánov, o celkové výměře 51 513 m , TTP, -minimalizovat lokální ÚSES - ZO neschvaluje zařazení do 1.
změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 4, proti 0, zdržel se 5)
22. pozemek p. č. 1753/1 k. ú. Dolní Lánov, o celkové
výměře 20 367 m2, TTP, ochranné pásmo pitné vody, mimo
zastavěné území, - výstavba RD, v ÚP obce schválená část
2
pozemku na výstavbu RD (6 867 m ) – žádost o rozšíření
plochy pro výstavbu RD na celý pozemek – ZO neschvaluje
zařazení do 1. změny ÚP obce Dolní Lánov
(pro 1, proti 8, zdržel se 0)
2
23. pozemek p. č. 57 k. ú. Dolní Lánov, o výměře 1 108 m ,
ostatní plocha – neplodná půda, mimo zastavěné území – pro
výstavbu RD – ZO schvaluje zařazení do 1. změny ÚP obce
Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur majetku obce
za rok 2017
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise
k provedení inventur majetku obce za rok 2017. Komise
zahájí svou činnost 01. 01. 2018 a ukončí ji k 31. 01. 2018.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar
členkám SPOZ Dolní Lánov a členkám Osvětové besedy
Lánovy z Dolního Lánova
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
8/6-17
Zastupitelstvo obce schvaluje „ Smlouvu o bezúplatném
převodu majetku č. 80/512/2017“ na pozemkovou parcelu
č. 2928 v k.ú. Dolní Lánov, uzavřenou mezi ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových jako převodce
a Obcí Dolní Lánov jako nabyvatele. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci k prováděným pracím a akcím v katastru obce
- informaci k akcím v měsíci listopadu – prosinci 2017
Usnesení z jednání ZO Dolní Lánov ze dne 13. 12. 2017
1/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Jana Tumová, Michal Trobl.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/17
a č. 11/17.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu
včetně příloh č. 1 a 2 obce Dolní Lánov na rok 2018 jako
vyrovnaný ve výši příjmu 10 965 000,- Kč a výdajů ve výši 10
965 000,- Kč.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled
hospodaření obce na roky 2019 – 2021.
(pro 10, proti 0, zdržel se
0)6/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018
a střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace
Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)

7/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán hlavních investičních
a neinvestičních akcí obce na rok 2018.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
9/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby místních
komunikací obce Dolní Lánov. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Kupní smlouvy mezi
Římskokatolickou farností – děkanství Vrchlabí, se sídlem
nám. Míru 287 Vrchlabí jako prodávajícím a Obcí Dolní
Lánov jako kupujícím na pozemky p. č. 1207/2, 1212/4,
2917/1, 2917/3 a 2917/5 vše v k. ú. Dolní Lánov.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
11/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Notářského zápisu
na koupi pozemku p. č. 1543/1, 1543/5, 1543/9 a 1543/20 vše
v k. ú. Dolní Lánov mezi Obcí Dolní Lánov jako kupujícím
a obchodní společnosti GLAVAST, s.r.o. se sídlem Rtyně
v Podkrkonoší jako prodávajícím č. 1 a panem Martinem
Jirkou, trvale bytem Chvalkovice 4 jako prodávajícím č. 2.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem notářského
zápisu na koupi uvedených pozemku.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
12/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník za poskytování služeb ze
strany obce Dolní Lánov s platností od 1. 1. 2018.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
13/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku fy.
Profesionálové, a. s., Hradec Králové na činnost související
s realizací zakázky „DOLNÍ LÁNOV – CHODNÍK PŘI
SILNICI III/32552 od čp. 56 po zastávku BUS ZD“
v souvislosti s administrací dotace včetně jejího
zaregistrování.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
14/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení 1 000 000,- Kč
(jednoho miliónu korun českých) z běžného účtu obce
na spořící účet obce.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
15/7-17
Zastupitelstvo obce Dolní Lánov stanovuje svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách: předseda komise 2 757,- Kč, člen
zastupitelstva 1 379,- Kč s platností od 1. 1. 2018.
(pro 7, proti 0, zdržel se 3)
16/7-17
Zastupitelstvo obce schvaluje účelový finanční dar ve výši
4 500,- Kč člence SPOZ Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Stav příprav doplňujících senátních voleb
a prezidentských voleb
- Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Dolní
Lánov za školní rok 2016 - 2017
Místostarosta:Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
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POV- PLÁN HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH
A NEINVESTIČNÍCH AKCÍ OBCE DOLNÍ LÁNOV NA ROK 2018
1) Místní komunikace:
Opravy asfaltových povrchů:
- Opravy obecních cest - zpevnění povrchu RD čp. 246 –
260, čp. 251
- Průběžné opravy MK a účelových komunikací-propustky,
žlabovky, doplnění asfal. povrchu
- Výřezy náletů kolem MK
- Úprava obecní cesty p. č. 2881 (čp. 1 – čp. 13)
Oprava lávek a mostů přes Malé Labe:
- Oprava lávky domu čp. 1
- Prověrka mostů přes M. Labe – případné opravy
- Dokončení úprav na mostě pod kostelem
- Kontrola mostů a lávek – odbornou firmou
2) Zeleň:
- Pravidelná údržba zelených ploch v katastru obce
(v majetku obce)
- Svoz bioodpadu na skládku vč. štěpků
3) Údržba obecních objektů:
- Objekt Základ. a mateř. školy – opravy omítek, oprava
sociálek v mateř. škole
- Kult. dům – nátěr dveří, rekonstrukce knihovny
- Průběžné údržby hasičské zbrojnice, skladu a garáží,
prodejny potravin
- Pravidelná údržba a opravy obecního vodovodu
ve spolupráci s fa Vodárenská společnost Lánov, s. r. o.
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 části hřbitovní zdi
- Oprava vstupní brány u kostela - chodník
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
- Průběžná údržba VO a výřezy náletu kolem lamp
8) Projekční činnost:
- Dokončení projekčních prací na chodník od RD P. Jančuly
– škola – zastávka BUS Šimůnkovi – žádost o dotaci
na realizaci
- Projekční práce na přístup. komunikace RD Němeček
a (RD Hylmar?)
- Zadání studie na přístavbu obecního bytu nad obecní
prodejnou potravin
- Změna územního plánu obce č. 1 – pokračování
- Příprava projekčních prací na realizaci odvodnění
pozemku p. č. 1212/1 a 2 k. ú. Dolní Lánov
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
- Pokračovat na administrativních úkonech pro pozemkové
úpravy v obci
Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 13. 12. 2017
JUDr. Miloslav Tomíček-starosta v. r.
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POZEMKOVÉ ÚPRAVY - INFORMACE
Vážení spoluobčané, majitelé pozemku,
jak jsem již jednou avizoval, tak jednou z větších akcí,
které by měly proběhnout v příštích letech i v naší obci jsou
POZEMKOVÉ ÚPRAVY. Dovolte, abych vás znovu
seznámil s tím, o co se jedná.
Pozemkové úpravy řeší území v obci uceleně a ve
veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádají
pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich
přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek
pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Upřesňují se
vlastnická práva. Dalším efektem pozemkových úprav je
zlepšení kvality životního prostředí, ochrana a zúrodnění
půdního fondu, úprava lesního a vodního hospodářství
zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní
a sucha, řešení odtokových poměrů, vytváření retenčních
prostorů v krajině.
Vlastní proces pozemkových úprav je řízen zákonem
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech (ve znění pozdějších předpisů).
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát.
Cíle pozemkových úprav:
- obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě
a krajině s důrazem na zvýšení kvality života na venkově
- zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zvýšení
prostupnosti krajiny
- vytvoření podmínek pro kvalitnější hospodaření
na zemědělských pozemcích
- důsledná ochrana zemědělské půdy
- ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině
a minimalizace povodňových škod
- obnovení struktury krajiny a zvýšení celkové
ekologické stability
Význam pozemkových úprav pro obce:
- vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
- snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce
v důsledku realizace polních cest v extravilánu
- zlepšení prostupnosti krajiny vybudováním polních cest
a jejich všestranným využitím (např. jako cyklotras
a tím zatraktivněním oblasti pro turistiku)
- vyřešení neškodného odvedení povrchových vod
a ochrany území před záplavami pomocí protierozních
a vodohospodářských opatření
- konkretizace některých prvků dle územního plánu
do úrovně vlastnických parcel
- nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné
a zemědělsky využitelné i po realizaci výstavby veřejné
infrastruktury
Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a
jejich uživatele-nájemce:
- upřesnění vlastnictví pozemků co do výměny i polohy
- možnost scelení pozemků a jejich bezpl. vytýčení v terénu
- úprava tvaru pozemků
- zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
- zvýšení tržní ceny pozemků
- možnost zahájení užívání vlastních pozemků dříve
nepřístupných
- uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou
výměru jednotlivých parcel
- vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich
užívání
Toto jsou cíle a význam pozemkových úprav, které již
proběhly v katastru Horního Lánova, v současné době se
rozbíhají v katastru Prostředního Lánova a pokračovat by

měly v katastru naší obce. Jednou z velkých výhod pro naši
obec by byla páteřní zpevnění zemědělské komunikace
z katastru Prostředního Lánova přes katastr Dolního Lánova
do katastru obce Prosečné (kolem kostela sv. Jakuba –
zemědělské farmy Matějáka – až ke Kosům, kde by
navazovala na Prosečné). Pozemkové úpravy by řešily
i některá záplavová území v naší obci.
K tomu, aby byly zahájeny přípravy pozemkových úprav
v katastru naší obce, je nutný souhlas 50 % majitelů pozemků.
Na základě jejich souhlasu může Státní pozemkový úřad,
který je garantem těchto prací, zahájit přípravné práce a žádat
o finanční prostředky.
Na našem obecním úřadě jsou k dispozici tiskopisy,
na kterých mohou majitelé pozemku žádat o pozemkové
úpravy. Žádosti pak předáme na Státní pozemkový úřad.
V případě jakýchkoliv dotazů na toto téma je možné se obrátit
na starostu obce.
JUDr. Miloslav Tomíček

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb.,
č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY
0000 XXXX XXXX

550 000,00
530 000,00

3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce

7 000,00

3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace

15 000,00

3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství

72 000,00

3613 XXXX XXXX Nebytové hospodářství

60 000,00
9 000,00

3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

70 000,00

6171 XXXX XXXX Činnost místní správy

85 000,00

PŘÍJMY CELKEM

4 000,00

10 965 000,00

VÝDAJE
PAR POL ORG Název závazného ukazatele

Kč

1032 XXXX XXXX Podpora ostatních produkčních činností

400 000,00

1039 XXXX XXXX Ostatní záležitosti lesního hospodářství

18 000,00

2143 XXXX XXXX Cestovní ruch

2212 XXXX XXXX Silnice
2310 XXXX XXXX Pitná voda
3119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti základ.vzdělávání

3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické
3319 XXXX XXXX Ostatní záležitosti kultury

3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412 XXXX XXXX Sportovní zařízení v majetku obce
3419 XXXX XXXX Ostatní tělovýchovná činnost

3429 XXXX XXXX Ostatní zájmová činnost a rekreace

3635 XXXX XXXX Územní plánování

200 000,00

3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

5 500,00

3721 XXXX XXXX Sběr a svoz nebezpečných odpadů

10 000,00

3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů

600 000,00

3723 XXXX XXXX Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

100 000,00

3739 XXXX XXXX Ostatní ochrana půdy a spodní vody

170 000,00

3745 XXXX XXXX Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

230 000,00

3900 XXXX XXXX Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

15 000,00

4359 XXXX XXXX Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

22 000,00

5512 XXXX XXXX Požární ochrana - dobrovolná část

92 000,00

6112 XXXX XXXX Zastupitelstva obcí

700 000,00

6171 XXXX XXXX Činnost místní správy

3 624 810,00

6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

12 000,00
100 000,00

VÝDAJE CELKEM

10 965 000,00

REKAPITULACE
PŘÍJMY

CELKEM

10 965 000,00

VÝDAJE

CELKEM

10 965 000,00

FINANCOVÁNÍ

CELKEM

9 563 000,00

2310 XXXX XXXX Pitná voda

6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

126 000,00

Kč

1039 XXXX XXXX Ostatní záležitosti lesního hospodářství

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví

260 000,00

3632 XXXX XXXX Pohřebnictví

6399 XXXX XXXX Ostatní finanční operace

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018

PAR POL ORG Název závazného ukazatele

3631 XXXX XXXX Veřejné osvětlení

Z DĚNÍ V OBCI

LOUČENÍ SE SEZONOU
Již 9. ročník Loučení se sezonou proběhl 7. října 2017
za relativně nepříznivého počasí. Vzhledem ale k předchozímu a následnému zcela propršenému dni měli účastníci
této akce počasí skvělé. Bylo chladno a pršelo jen občas.
To však nevadilo 5 družstvům, která se v plném nasazení
utkala v nohejbalovém turnaji, soutěžilo se ve vrhu koulí,
v ruských kuželkách. Tajnou disciplínou bylo tentokrát
stavění co nejvyšší věže z kostek různých tvarů na čas.
Prémiovou soutěží pak bylo foukání krátkých šípů
z indiánské foukačky na cíl. Po absolvování všech disciplín
obsadilo 1.místo družstvo KOVO, na 2. místě skončili
FOTŘÍCI, 3. byli CESTÁŘI, 4.místo patřilo PÁTRAČCE
a 5. byli PRASEČÁCI. Pochvalu zaslouží všichni, nejen
zúčastněná družstva, ale také pořadatelé a občerstvovací tým.
Eva Losenická

7 330,00

1 590 000,00
471 000,00
1 660 000,00

93 500,00
6 860,00

98 500,00
105 500,00
35 000,00

212 000,00

Loučení se sezonou 7. 10. 2017 - družstvo KOVO - 1. místo.
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TENISOVÝ TURNAJ
8. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře se tentokrát konal
4. listopadu 2017 v hale VZ Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
Turnaje se zúčastnilo 9 dvojic. Hrálo se na dvou hřištích,
ve dvou skupinách do pozdního odpoledne. Vítězem turnaje
se stali Tomáš Karavan a Jiří Jína. 2. skončili Pavel Havlíček
a Jaroslav Šimon, na 3. místě byli Zdeněk Drbohlav a Michal
Erben, 4. místo vybojovali Milan Mašek a Milan Čivrný,
5. místo patřilo dvojici David
Havel a Andrej Uhrin, 6.skončili
Tomáš Čermák a Ladislav
Sklenár, 7. místo obsadili
Petr Raabe a Martin Janda,
8. byli Marek Minárik a Jiří
Svatý, 9. místo Roman Skřehot
a Ihor Solilyak. Poděkování patří
Michalu Erbenovi za zajištění
haly, pořadateli turnaje Luboši
Losenickému a všem zúčastněným za sportovní výkony
v duchu fair play.
1. místo Jiří Jína
a Tomáš Karavan.

Eva Losenická

SETKÁNÍ SENIORŮ
Setkání se uskutečnilo 10. 11. 2017 v Kulturním domě
v Dolním Lánově. Na začátku vystoupil folklórní soubor
Špindleráček se svým programem, který se všem
zúčastněným velmi líbil. Dobrou náladu umocnilo výborné
občerstvení, o které se postarala obec a členky SPOZu, a také
pan Petr Červený, který hrál neúnavně k poslechu i k tanci.
Eva Losenická

v Dolním Lánově 11, nebo na e-mailové adrese:
sachylanov@seznam.cz, telefonicky na mob.č.: 732 110 870
nebo u Luboše Losenického: č. tel. 728 033 895. Podmínkou
turnaje je, že účastník není registrován u žádné sportovní
šachové organizace ani sportovního šachového oddílu.
Všem mladším šachistům, ať už byli loni více či méňě
úspěšní, apelujeme na svědomí, aby využili každé volné
chvilky a zahráli si šachy s kamarádem nebo s rodiči, aby si
své znalosti ještě více zdokonalili.
Zkušenější mohou využít šachové hry na internetu
na odkazu: http:www.sachy.cz
Pro všechny účastníky jsou připraveny diplomy a věcné
ceny. Veškeré informace a fotogalerii z minulých ročníků
naleznete na: www.sachylanov.sweb.cz
Za SK v Dolním Lánově srdečně zve vedoucí šachového
kroužku při ZŠ v Dolním Lánově
Zdeněk Máslo st.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Vítání se uskutečnilo 21. října 2017 v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Dolním Lánově. Nejprve předsedkyně
SPOZu přivítala všechny přítomné a pak předala slovo
starostovi obce JUDr.Miloslavu Tomíčkovi.Ten popřál
rodičům hodně radostí z jejich dětí a dětem hodně úspěchů
v životě. O kulturní program se postaraly děti ze ZŠ.
Za doprovodu paní ředitelky Mgr. Jitky Ulvrové předvedly
pásmo složené z veršů a písní. Poté se rodiče zapsali
do pamětní knihy obce, děti rozdaly maminkám kytičky
a dětem dárky.Po slavnostním přípitku se noví občánci spolu
s rodiči mohli vyfotografovat. Novými občánky Dolního
Lánova se stali: Emil Michailov Blagoev, Jaroslav Pavlíček,
Denis Kobrle, Michal Šanta, Lina Kosová, Ema
Chleborádová, Vanesa Tomíčková, Zuzana Kupcová.
Eva Losenická

AKCE ÚNOR - BŘEZEN 2018
16. 02. 2018
24. 02. 2018
30. 03. 2018

Ples Dětského domova Dolní Lánov
- Kulturní dům
Turnaj ve stolní tenise - Kulturní dům
- Dolní Lánov, pořadatel - SK
(tel. Losenický Luboš - 728 033 895)
Šachový turnaj DĚTÍ A MLÁDEŽE
(DO 17 LET) - Kulturní dům
- Dolní Lánov, pořadatel SK
(tel. Máslo Zdeněk st. - 732 110 870)

ZPRÁVA PRO ŠACHISTY
Z DOLNÍHO LÁNOVA A OKOLÍ
Sportovní klub Dolní Lánov, připravuje 4 ročník
VELIKONOČNÍHO turnaje pro děti a mládež od 6 do 17 let.
Velikonoční svátky se letos posouvají do měsíce března
od 30. 3. 2018 do 2. 4. 2018.
Turnaj se proto uskuteční v pátek 30. 3. 2018 od 9.
hodin v Kulturním domě v Dolním Lánově. Školní děti
budou mít tento den velikonoční prázdniny, den je od 1. 1.
2018 svátkem.
Účastníci budou rozděleni do kategorií od 6 do 11 let
a od 12 do 17 let bez rozdílu pohlaví.
Platí pro ně stejná zásada: donést si vlastní šachy.
Tato sportovní akce bude včas plakátována. Rodiče mohou
děti přihlásit průběžně až do 27. 3. 2018 u pana Zdeňka Másla
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Vítání občánků v Dolním Lánově 21. 10. 2017.

VZPOMÍNKA
26. února
by se můj drahý manžel

Jirka Tryzna
dožil 85 let.
S láskou vzpomínám,
Zlata Tryznová.

MYSLIVECKÝ SPOLEK
MALÁ SNĚŽKA
I když je letošní zima skoupá na sníh a větší mrazy, což se
může ještě změnit, musí myslivci věnovat pozornost péči
o lesní zvěř, a to hlavně na úseku přikrmování. Z toho důvodu
častěji navštěvují krmná zařízení pro lesní zvěř, doplňují
koryta jádrem a kontrolují zdravotní stav zvěře, hlavně srnčí.
Dalším úkolem myslivců je snižování stavu škodné - liška
a další škodná zákonem povolená pro toto období.
Samozřejmě pokračuje lov zvěře černé. Ke konci roku
byl dokončen plánovaný odstřel zvěře spárkaté a skončily
hony na zvěř drobnou.
Dolnolánovští myslivci nezapomínají ani na dodržování
mysliveckých tradic. Jednou z nich je již tradiční oslava
svátku sv. Huberta. 3. listopadu 2017 se uskutečnilo již
po jedenácté setkání myslivců s veřejností u kapličky
v Dolním Lánově, vysvěcené tomuto patronu myslivosti. Tato
oslava myslivosti se stala hezkou tradicí u nás v obci, kdy
za hojné účasti veřejnosti se myslivci pochlubí se svými
úlovky a propagují zde svoji práci pro přírodu. Závěrem pak
poprosí sv. Huberta o ochranu přírody a hojnost zvěře
v honitbě. Že nám myslivcům přeje i sv. Petr, je patrné z toho,
že u kapličky nám pokaždé v tomto podzimním čase přálo
počasí.
Uplynutím března bude ukončen i myslivecký rok.
Hlavní činnost myslivců v zimním období:
Leden:
Leden je především měsícem péče o zvěř. Myslivci dbají
hlavně na dostatek kvalitního sena v krmelcích. Dbají
na dostatek soli – lizu ve slaniscích. Částečně omezují
přikrmování jadrným krmivem proto, aby se spárkaté zvěři
nezatěžoval trávicí trakt. 31. 12. byl ukončen lov srnčí zvěře a
zajíce, do poloviny ledna se loví jelen a laň jelena evropského.
Pokračuje lov prasete divokého a škodné.
Únor:
V únoru mají myslivci minimum loveckých příležitostí. Dle
počasí a sněhové pokrývky se nadále věnují přikrmování, a to
hlavně senem a dužnatým krmivem. Zvěř často již přechází
na zelenou potravu hlavně v níže položených honitbách.
Myslivci věnují pozornost početním stavům zvěře, jelikož
nastává období sčítání zvěře. Nahlášené stavy zvěře jsou pak
podkladem pro plán lovu na ten rok. Pokračuje lov škodné
zvěře, prasete divokého, a kde je zvěř vysoká, pokračuje
odstřel koloucha jelena evropského.
Březen:
V březnu vstupuje do přírody nový život. Probouzí se ze
zimního spánku a při procházce je v ní hned veseleji.
Začínají kvést jarní byliny, keře, je možno spatřit první
mláďata zajíce polního. Přilétají první zpěvní ptáci
a další ptactvo. Spárkaté zvěři a zajíci se přidává do krmných
zařízení jadrné krmivo a dostatek soli z důvodu vývoje plodu
u samic a parožení u srnců. V měsíci březnu se provádí sčítání
zvěře, termín sčítání je vyhlašován pro všechny honitby
na stejný den. Probíhají výroční schůze mysliveckých spolků,
kde se hodnotí hospodaření za celý myslivecký rok.
Hospodáři připravují návrh lovu na příští myslivecký rok,
který schvalují orgány státní správy myslivosti obce
s rozšířenou působností (pro nás Vrchlabí).
Dále pokračuje lov zvěře černé a škodné zákonem
povolené. Po celé zimní období je nutné zvěři zachovat co
největší klid, aby nebyla rušena a v klidu přežila pro ni toto
náročné roční období.

Dolnolánovští myslivci přejí všem přátelům, kamarádům
a spoluobčanům zdraví, pohodu v roce 2018, sobě pak přejí
hodně mysliveckých a loveckých zážitků.
S pozdravem Myslivosti zdar
Miloslav Tomíček

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS NA NAŠÍ ŠKOLE
Předvánoční čas se na naší škole nesl v duchu příjemné
kouzelné atmosféry. Vše začalo před první adventní nedělí,
ve čtvrtek 30. listopadu tradičním vázáním věnců rodičů
s dětmi. Za zvuků koled, vůně koláčků i kávy či čaje, si rodiče
společně s dětmi vyrobili krásné vánoční dekorace.
V pondělí 4. prosince se konal Mikulášský rej
v Kulturním domě v Dolním Lánově, který si pro místní děti
připravily učitelky ze ZŠ a MŠ. Na všechny čekaly čertovské
taneční soutěže, výborné občerstvení a bohatá tombola. Rády
bychom poděkovaly všem, kdo nám poskytli sponzorským
darem krásné dětské ceny. Večer vyvrcholil příchodem
očekávaného Mikuláše s čerty a andělem. Děti se tak mohly
těšit z mikulášské nadílky.
Adventní dobu a čekání na Jažíška si děti s učitelkami
zpříjemnily vánočním tvořením, zdobením a přípravou
dárečků a výrobků na vánoční jarmark. Zároveň všichni
společně pod vedením učitelek pravidelně pilně nacvičovali
zpívání vánočních koled.
V pátek 15. prosince se uskutečnilo v kostele sv. Jakuba
zpívání dětí ze ZŠ a MŠ. Bylo to nádherné dojemné
vystoupení, kde se ozývaly lidové koledy v podání menších
i větších dětí za doprovodu kláves a hraní na flétnu. I když
v kostele byl mrazivý chlad, dětské nadšení a radost v očích
účinkujících dětí jistě zahřály srdce přítomných a vyčarovaly
tak nezapomenutelný kouzelný zážitek.
V posledním týdnu před vánočními prázdninami
probíhaly v prostorách školy vánoční trhy. Děti si společně
s rodiči předem připravily spoustu nádherných výrobků.
Každý z návštěvníků si mohl vybrat z několika milých
drobností, vánočních svícnů, přáníček, ozdůbek či sladkostí,
kterými jistě potěší své blízké.
Vyvrcholením adventního času bylo vánoční zpívání dětí
ze ZŠ a MŠ u rozsvíceného stromečku, které se konalo
v pátek 22. prosince v podvečerní zimní náladě. Všichni
přítomní si tak mohli užít krásnou předvánoční atmosféru
a naladit se na přicházející vánoční svátky.
Velké poděkování patří nejenom dětem školy, ale
především také učitelkám, že se opět s odvahou společně
s žáky do vánočního zpívání pustily a měly s dětmi, zejména
s těmi nejmenšími, obrovskou trpělivost při nácviku. Vždyť to
není jen to vystoupení v kostele a u stromečku, ale tomu
všemu předcházelo několik hodin nacvičování, zpívání
a hraní, které divák nevidí, ale jsou součástí příprav
a spotřebují mnoho času nejen pracovního, ale i volného, který
tomu všemu paní učitelky zdejší školy s ochotou a vstřícností
věnovaly.
Anita Blažejová, vychovatelka v ZŠ a MŠ Dolní Lánov

PRVŇÁČCI VE ŠKOLE
Školní rok utíká jako voda a myslím, že je čas
na zamyšlení, jak si ti naši nejmenší vlastně vedou. I když jsou
jen dva v prvním ročníku – Valentýn Šmatár a Tadeáš Maxa –
velice dobře se zapojili do kolektivu starších spolužáků.
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Zvládli již první písmena, slova i věty, dokáží číst obrázkové
příběhy i reagovat na úkoly k textům. Začali psát
to nejkrásnější slovo „máma“ a počítají také s chutí. Oba
prvňáčci se letos učí podle nových učebnic a musím je
pochválit – jde jim to, snaží se a ze svého umu mají radost oni
i rodiče.
Oba se velmi dobře také zapojili do našich projektových
dnů, kde opravdu musí se staršími žáky spolupracovat
a podílet se na plnění úkolů z různých oblastí. Naplánovat
a uskutečnit tyto dny není jednoduché. Letošní rok jsme se
zaměřili na povolání rodičů dětí i dalších v našem okolí.
Po návštěvě nějaké firmy vymýšlíme úkoly, které žáci potom
musí plnit – pracovní listy, zhotovení výrobku, apod.
Musím vyzdvihnout snahy učitelek základní školy, které
se pouští do nelehkých úkolů. Ono vytvořit takový den, aby
žáci 5 ročníků najednou spolupracovali a vzájemně se od sebe
také učili, je náročné. Promýšlet cíl a jednotlivé úkoly, k tomu
časovou náročnost, výrobu návodů k výtvorům, ale také
radost a pozitivní naladění žáků – není jednoduché! O to více
nás těší, že po ukončení jednoho dne se už žáci opět ptají, kdy
bude další projektový den. Snažíme se, aby vždy jednou
za měsíc společně žáci předváděli, jak své znalosti
a dovednosti dokáží využít v praktických úkolech.
Jitka Ulvrová, ředitelka školy

VÝLET DO KRAJSKÉHO MĚSTA
Dne 1. 12. 2017 jsme se vydali autobusem z Dolního
Lánova na návštěvu našeho krajského města, Hradce Králové.
Nejdříve jsme navštívili Filharmonii Hradce Králové. Všichni
jsme se slušně oblékli a zaposlouchali se do pořadu
„O kouzelné mošně“. Prostřednictvím kouzelné mošny,
kterou objevily děti na půdě chalupy na Vysočině, jsme byli
vtaženi do říše rusalek, gnómů, trpaslíků. Dokonce jsme se
seznámili s některými tajemstvími z dětství malého
Bohuslávka Martinů. Poslouchali jsme skladby B. Martinů,
V. Nováka, A. Vivaldiho, A. Dvořáka a jiných. V pořadu se
nám předvedli sólisté pěvečtí, hry na pikolu, klarinet a jiné
nástroje. Pořad byl provázen slovem dirigenta Miloše Machka
a též velkoplošnou projekcí. Všichni jsme seděli, poslouchali
a bavili se, bavili se hudbou stejně jako členové Filharmonie
Hradec Králové a její sólisté. Zjistili jsme, že „vážná“ hudba je
zábavná a nádherná, vyjadřuje nejen pocity, ale i děj. Odnesli
jsme si nádherné zážitky.
Po koncertě jsme se prošli Eliščiným nábřežím
do Jiráskových sadů k soutoku řeky Labe s Orlicí.
Z Jiráskových sadů jsme po schodech došli na Pivovarské
náměstí před budovu
krajského úřadu a odtud
jsme pokračovali k Bílé
věži. Všichni jsme
ji zdolali, odměnou
byl úžasný rozhled
z ochozu věže po okolí
Hradce Králové do
Královéhradeckého
kraje. Potom jsme se
zastavili u kulturní
památky – Muzea
Prvňáček Valentýn Šmatár při práci
východních
Čech. Zde
v projektovém dni.
jsme si odpočinuli
a prohlédli adventní trh. Nohy nás bolely, těšili jsme se na
cestu domů.
Příští týden jsme si v rámci projektového dne připomenuli
návštěvu Hradce Králové a zahráli si na stavitele „věží, mostů
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a rozhleden“. Návštěva krajského města se všem líbila
a obohatila děti o nové poznatky.
Mgr. Lenka Gažiková, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

GRANTY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
V letošním školním roce jsme
získali pro naše žáky základní školy
dva granty od Královéhradeckého
kraje – „Volnočasové aktivity žáků
ve škole“ a „Polytechnickou
výchovu“. Na volnočasové aktivity jsme získali dotace již
vícekrát. V letošním roce se nám podařilo obohatit aktivity
o šachový útvar, který vede pan Máslo. Moc mu děkuji za čas,
který věnuje našim žákům. Další kroužky vedou učitelé
základní školy a dětem se věnují v oblasti pěvecké, hry
na flétny, matematické a přírodo-technické, ve čtenářském
klubu a také ve sportovní oblasti. S radostí musím říci,
že všichni naši žáci jsou zapojeni alespoň v jedné volnočasové
aktivitě. Někteří ještě navštěvují kroužky ve Vrchlabí či
Hostinném. Za dotace se snažíme nakupovat potřebné
pomůcky, které právě využijí v jednotlivých aktivitách deskové hry, flétny, noty, čtenářské deníky, apod.
V druhém pololetí se více zaměříme na polytechnickou
výchovu. Všichni nemusí být studovaní, ale potřebují se umět
postavit k různým činnostem, které je v životě čekají – řezání,
pilování, sestavování či lepení. Chceme nakoupit pracovní
stoly a nářadí, kde by si mohli žáci jednotlivé pracovní
činnosti vyzkoušet. V plánu máme také různé druhy
konstruktivních stavebnic. Hlavně chlapci rádi skládají různé
projekty strojů, aut, apod.
Třeba se najde i někdo z dospělých tatínků, kdo by
chlapce vedl také při zájmovém kroužku. Zatím budou
zkoušet při pracovních činnostech nebo v odpoledních
hodinách ve školní družině.
Myslím, že získávání dotací do jednotlivých škol je velmi
užitečné a prospěšné. Našim žákům dává možnost dalších
aktivit i vzájemné spolupráce při vytváření a zkoušení
různých představ o modelech.
Zapsala: Jitka Ulvrová, ředitelka školy

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZŠ V DOLNÍM LÁNOVĚ
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce ve čtvrtek dne 5. dubna 2018.
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, která 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/.
Více informací k zápisu a přihlášce na stránkách školy:
zsmsdolnilanov.cz
Jitka Ulvrová, ředitelka školy
Z Á P I S do MŠ v Dolním Lánově
3. května 2018 od 10:00 do 14:30
Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se
řídí novelou školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb.
a zavádí od září 2017 povinné předškolní vzdělávání
a individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění
předškolního vzdělávání v mateřské škole.
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ,
Dolní Lánov, budou přednostně přijímány děti:
- které před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou
nejméně čtvrtého roku věku, pro které je mateřská škola
spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší.
- které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu,
v případě cizinců místo pobytu nebo jsou umístěné v tomto
obvodu v dětském domově

- které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním
úřadem + děti, které na seznamu nejsou a doloží místo
trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a to do výše
nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku! Od školního roku 2018/2019 bude přijímáno 9 dětí.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením
3. až 5. stupně se počet přijatých dětí bude snižovat.
Další kritéria, na která bude přihlíženo:
- děti, které před začátkem školního roku 2017/2018
dosáhnou pátého roku věku, pro které není mateřská škola
spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší)
- děti, jejichž sourozenec se v mateřské škole vzdělává,
a ve školním roce 2018/2019 se dále bude vzdělávat (podle
věku od nejstarších po nejmladší)
- děti s trvalým pobytem v obci Lánov, Prosečné podle
věku od nejstarších po nejmladší
Formulář žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání si
můžete před termínem zápisu vyzvednout v budově ZŠ a MŠ
Dolní Lánov nebo stáhnout z webových stránek –
zsmsdolnilanov.cz /mateřská škola/.
Doklady, které je třeba předložit u zápisu:
Vyplněný formulář potvrzený dětským lékařem o očkování
dítěte /pokud dítě není jeden rok před začátkem povinné
školní docházky/, rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Mgr. Jitka Ulvrová, ředitelka Základní školy
a mateřské školy, Dolní Lánov

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

tel.: 603 478 710

Dolní Dvůr 78
543 42 DOLNÍ DVŮR

belovskym@transcentrumbus.cz

Telefon OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová ucetni@dolnidvur.cz

informace:

www.dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po, Út, Čt, Pá
St

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
čas utekl jako voda a máme tu nový rok 2018, do kterého chci
vám všem popřát hodně zdraví, spokojenosti a vše dobré.
Splnění vašich přání, plánů a předsevzetí. Jak se dařilo plnit
naše plány rozvoje obce, tak to bych rád shrnul několika
větami.
Jedním z důležitých úkolů bylo odstranění sušárny
na hadice u hasičárny. Havarijní stav věže neumožňoval

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
opravu a nebylo jiné možnosti než věž odstranit. Demolici
věže a odstranění si za své vzali hasiči, za což jim patří
vyslovit velké poděkování. Při této příležitosti jsme
se rozhodli odstranit také železobetonovou nádrž
na průmyslovou vodu, která se nachází u garáží a je
pozůstatkem po továrně, zde v minulosti stojící. Bohužel se
nám tento úkol nepovedl uskutečnit, neboť bourání nádrže
a odvoz suti jsou logisticky velmi náročné. Z ohledem
na hmotnosti stavební a bourací techniky musíme na provoz
uzpůsobit most přes Klínový potok a také odstavnou plochu
u garáží. Problémem jsou podzemní prostory u garáží, kde
hrozí destrukce nosných prvků podsklepení pod koly
nákladních automobilů. V neposlední řadě oslovené
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společnosti, které nejprve projevily zájem o tuto zakázku,
posléze, a to možná v důsledku problematiky výše zmíněné,
zájem ztratily. Demolice nádrže by se přesto měla zrealizovat
už na jaře 2018 a především díky další společnosti, která
zvolila vhodnější způsob demolice a také cenově výhodnější.
Začali jsme s výstavbou hřiště s umělou plochou, které bude
vybudováno za hotelem Morava. Bohužel nám podzim
propršel a tak zemní práce a výstavba opěrné zdi proběhly
za nepříznivých podmínek. Z těchto důvodů byla několikrát
znečištěna místní komunikace, proto se vám chceme omluvit
a zároveň poděkovat našim dobrovolným hasičům, kteří
několikrát znečištěnou komunikaci omyli. S výstavbou hřiště
budeme pokračovat, jen jak to počasí dovolí. Slavnostní
otevření hřiště plánujeme v červnu. S výstavbou hřiště máme
v plánu rozšířit i odstavnou plochu za hotelem, která je nejvíce
využita v zimních měsících.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo využít půdní prostor nad
obchodem a bistrem a zadalo vypracovat projektovou
dokumentaci k vestavbě půdních bytů. Dle studie budou
vybudovány jeden menší a dva větší byty. Máme v plánu
zahájit výstavbu po získání vyjádření dotčených orgánů
a řízeních spojených s výběrem dodavatele.
V roce 2017 se nám podařilo zrealizovat naplánované
napojení pitné vody do Skibaru z vodárny na Sluneční stráni.
Z důvodu nevhodně uloženého potrubí a doporučení
vodárenské společnosti se nám nepovedlo na tuto vodárnu
napojit dům č. p. 9. Napojení provedeme v letošním roce.
Požádali jsme o dotaci na pořízení techniky pro navýšení
kapacity odvozu biologického odpadu. Tuto kapacitu máme
v plánu rozšířit o pořízení traktorového nosiče kontejnerů
s hydraulickou rukou. Díky tomu bychom mohli zefektivnit
odvoz biologického odpadu, jehož množství nás samotné
překvapilo. Žádost o pořízení této svozové techniky byla již
v minulosti podána, ale z nepochopitelných důvodů ze strany
úředníků fondu zamítnuta.
Tak jako v minulých letech,máme v plánu realizovat
potřebné opravy na komunikaci. Připravit plány na opravu
mostů, případně opravy zrealizovat.
Na základě informací odboru plánování MÚ Vrchlabí
a potřeb občanů zahájíme práci na změně platného územního
plánu obce, neboť se nám nahromadila spousta podnětů
o zařazení pozemků občanů naší obce do zastavitelného
území. Z důvodu pořízených změn vás budeme vyzývat
k případnému podání podnětů k zapracování do územního
plánu. V návaznosti na změnu územního plánu podáme žádost
o dotaci na financování pořízení EIA (Vyhodnocení vlivů
na životní prostředí) na území proti Hotelu Morava, týkajícího
se prodloužení sjezdové trati a dopravního zařízení pro lyžaře.
Na závěr vás chci informovat o naplánovaných tradičních
kulturních akcích. Mimo otevření nového hřiště, dne obce,
mikulášské besídky a hraní u vánočního stromu chceme
uspořádat několik koncertů v kostele. Doufám, že se těchto
akcí s radostí zúčastníte a potěšíte tím jejich organizátory,
kterými jsou Sdružení dobrovolných hasičů Dolní Dvůr,
Flér– kreativní tvoření, spolek pro občanské záležitosti,
sponzoři a také ostatní občané podílející se na rozvoji
kulturního života v obci. Tímto jim chci velice poděkovat
a přeji si, aby jejich snaha o společenský život v naší obci
neutuchala.
Děkuji za pozornost.
David Neumann
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva
obce Dolní Dvůr konaného dne 13. 12. 2017
Anonymizováno dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně os. údajů
Přítomno: 7 zastupitelů
Omluveni: Ing. Martin Bělovský, Milan Stránský
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
program veřejného zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2017.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Mikule.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Vladimír Čivrného.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí rezignaci
Ing. Martina Bělovského na funkci místostarosty obce.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo, aby
místostarosta nebyl pro svoji funkci dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo, aby
volba místostarosty proběhla veřejně.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo do funkce
místostarosty Ing. Miroslava Sazečka.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy stanovuje měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve
výši 11000 Kč. Nárok na odměnu vzniká dnem jeho zvolení
do funkce, tj. 13. 12. 2017.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí kontrolu
usnesení z minulých zasedání a zprávu o činnosti ZO.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru o hospodaření obce do 30. 9. 2017.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo Návrh
rozpočtových opatření č. 9/2017, viz příloha č. 3 tohoto
zápisu.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
pronájem části pozemku parc. č. 1004 v k. ú. Dolní Dvůr
2
o výměře 20 m panu XXX, bytem XXX. Starostu obce
pověřuje k uzavření nájemní smlouvy.
Usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy neschválilo
prodej pozemku parc. č. 985/1 v k. ú. Dolní Dvůr panu XXX,
bytem XXX.
Usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo

vyhlášení záměru prodeje nepotřebného majetku – nákladní
automobil Tatra 805. Prodej bude uskutečněn obálkovou
metodou nejvyšší nabídce. Nejnižší nabídka je stanovena
120 000 Kč vč. DPH, a to na základě znaleckého posudku.
Podmínky prodeje budou zveřejněny na úředních deskách
obce Dolní Dvůr.
Usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo pronájem
nebytových prostor v budově čp. 4 – přízemí o výměře cca 300
2
m v obci Dolní Dvůr panu XXX, bytem XXX, a to za účelem
provozování prodeje potravin a občerstvení (bistra) za těchto
podmínek: nájemné za kalendářní měsíc bude činit 1 Kč,
podpora (dotace) na provoz prodejny ze strany Obce Dolní
Dvůr bude činit 4000 Kč/kalendářní měsíc. Nájemní smlouva
bude uzavřena ke dni 15. 12. 2017. Zastupitelstvo obce Dolní
Dvůr dále schválilo poskytnutí neúročené peněžní zápůjčky
ve výši 50.000,- Kč vydlužiteli XXX, jejíž použití
vydlužitelem se omezuje účelem totožným s účelem nájmu
nebytových prostor. Peněžní zápůjčka se poskytuje
za podmínky splatnosti peněžní zápůjčky nejdéle do jednoho
roku od uzavření smlouvy, za současného ujednání smluvní
pokuty ve výši 0,5% dlužné částky za každý započatý den
prodlení s vrácením peněžní zápůjčky a za ujednání smluvní
pokuty ve výši jedné poloviny peněžní zápůjčky pro případ
použití peněžní zápůjčky k jinému účelu. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce k uzavření nájemní smlouvy,
veřejnoprávní smlouvy a smlouvy o peněžní půjčce.
Usnesení č. 18:
1) Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
rozpočet obce Dolní Dvůr na rok 2018 dle zveřejněného
návrhu, a to příjmy a výdaje ve výších dle odvětvového třídění
rozpočtové skladby. Rozpočet pro rok 2018 je schvalován
jako schodkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu: 4.741.900 Kč
Financování: 5.476.100 Kč
Celkové zdroje rozpočtu:10.218.000 Kč
Celkové výdaje rozpočtu:10.218.000 Kč
O rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu ve výši 5.476.100 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) ZO Dolní Dvůr schvaluje závazné ukazatele rozpočtu –
odvětvové třídění rozpočtové skladby (paragrafy).
Návrh rozpočtu obce pro rok 2018 je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.
3) Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr stanovuje v souladu
s § 102 odst. 2 písm. A) a § 99 odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. 1. 2018 kompetence starosty obce
k provádění rozpočtových opatření v tomto rozsahu:
A) navýšení závazného ukazatele na výdajové straně
rozpočtu do výše 50 tis. Kč na jednotlivý nezaopatřený výdaj
rozpočtu, pokud bude toto navýšení kompenzováno snížením
jiného závazného ukazatele na výdajové straně rozpočtu tak,
aby nedošlo ke snížení přebytku nebo zvýšení schodku
schváleného (upraveného) rozpočtu;
B) navýšení závazného ukazatele na výdajové straně
rozpočtu s vlivem na plánovaný přebytek či schodech
schváleného (upraveného) rozpočtu v případech, kdy je to
nezbytně nutné pro zajištění chodu obce, k odvrácení
možných škod, v případech havárií atp., dále když včasná
úhrada takového výdaje je vázána penalizací, a dále v případě

úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení
rozpočtového opatření má jen formálních charakter, protože
výdaj musí být realizován;
C) přijetí a realizace účelově poskytnutých finančních
prostředků z jiných rozpočtů;
D) upřesnění výše příjmu a výdaje vlivem zobrazení daně
z příjmů právnických osob v rozpočtu obce, kde plátcem
a příjemce daně je obec;
E) zajištění nezbytných změn rozpočtových hodnot
způsobených vlivem změny právních předpisů (technické
změny).
ZO si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném starostou obce na nejbližším zasedání.
Usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 – 2021.
Usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
za člena kontrolního výboru Ing. Martina Bělovského.
Usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy stanovilo
s účinností od 1. 1. 2018 měsíční odměny za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce Dolní Dvůr takto:
- neuvolněný starosta obce (David Neumann)
ve výši Kč 15.000,- neuvolněný místostarosta obce (Ing. Miroslav Sazeček)
ve výši Kč 11.000,Usnesení č. 22:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
na základě kalkulace cenu vodného na rok 2018 ve výši
55 Kč/m3 a cenu stočného na rok 2018 ve výši 27 Kč/m3.
V Dolním Dvoře dne 13. 12. 2017
Zapsala: Daniela Bednárová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Jako každý rok, tak i letos naši malou obec navštívil
Mikuláš se svými společníky andělem a čerty. Dokonce nás
navštívil i sám pan Lucifer, který se vznášel ve vzduchu
a dohlížel na práci svých poddaných čertů. Před tím, než se
na děti přišel podívat Mikuláš, měly děti možnost vybarvit si
nějaký vánoční obrázek, zazpívat a zatancovat na hudbu
za doprovodu DJ Šádka nebo si mohly zařádit se svými
kamarády. Padla pátá hodina a děti se konečně dočkaly
Mikuláše s doprovodem. Mikuláš měl svůj seznam, na kterém
měl napsané resty dětí za celý rok. Některým dětem stačila jen
básnička, aby své zlobení smazaly, ale některé si chtěli čerti
odnést do pekla, neboť to, co loni slíbily, letos porušily.
Nakonec vše dopadlo dobře a každé dítko dostalo od hodného
andílka balíček. My doufáme, že se s námi pobavily nejen
děti, ale i rodiče a příbuzní, a že příští rok už žádný čert nebude
chtít odnést malého občánka a v naší obci budeme mít ty
nejhodnější děti na světě!
Kateřina Neumannová

HRANÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
A NETRADIČNÍ KONCET V KOSTELE
Setkání před vánočními svátky u rozsvíceného stromu
a Rudném náměstí se konalo tento rok 16. 12., a to již
po deváté. Atmosféru doplňovalo krásné zimní počasí. Kapela
se opět rozjela tak, aby občany uspokojila, aby si všichni
zazpívali a užívali příjemného setkání, bylo to skvělé.
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Aby setkání bylo ještě příjemnější, tak se odbíhalo pro
nějakou mňamku a lahodné pitíčko ke stánkům, kde bylo
všeho plno. Nejen přípravy vyžadují čas, ale po akci je potřeba
vše uklidit a dát do pořádku. Tímto všem moc děkujeme,
přejeme si a především přejeme Vám, aby elán a chuť do
dalších akcí vydržel i nadále.
Skauti, kteří přivážejí Betlémské světlo, tentokrát naše
setkání nestihli. Budeme věřit, že to s termínem příští rok
vyjde lépe.
Zpívání u vánočního stromu se povedlo a zároveň jsme se
už těšili na další akci, a to na netradiční koncert
v dolnodvorském kostelíku.
Vánoční svátky jsme v Dolním Dvoře oslavili v kostele
sv. Josefa netradičním koncertem. Vánoční koncert se nesl
v duchu písniček z pohádek, které každý rok můžeme sledovat
na našich obrazovkách. Účast na koncertě byla veliká,
až překvapující. Někteří počtáři tipovali až 250 lidí. Taková
návštěvnost nás samozřejmě těší a moc děkujeme za vybrané
dobrovolné vstupné. Doufáme, že jsme Vás moc nezklamali,
když jste od nás neslyšeli žádné vánoční koledy. Chtěli jsme
Vás již po Vánocích spíše rozveselit, pobavit a naladit
do nového roku. Děkuji muzikantům, kteří si ve svém
vánočním volnu udělali čas a s radostí se podíleli na přípravě
netradičního pohádkového koncertu – Bára Bjelková
(Barbarella), Mirka Jírová (Mustang), Martin Beer
(Koneckonců), Jirka Exner (Vzháčka) a Nikol Bílá
(VzHáčka, Alibirock).
Nikol Bílá

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ ŘÍJEN - PROSINEC 2017
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

paní Ladislava Hrodková
paní Hana Homolová
pan Ivan Zděnek
Oslavencům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví,
štěstí, hodně elánu a síly do dalších let.
ROZLOUČENÍ SE ZESNULÝMI OBČANY
Život přináší i velmi smutné a bolestivé události.
Na začátku nového roku nás zasáhla
smutná zpráva o náhlém úmrtí
paní Boženky Zámečníkové.
Dovolte mi, prosím, jménem Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalé rodině.

Zdeňka Hanuláková

SDH DOLNÍ DVŮR
Vážení čtenáři, rád bych Vás ve zkratce seznámil
s činností SDH Dolní Dvůr v roce 2017. Na jaře a na podzim
sbíráme železný šrot a vyřazené elektrospotřebiče. Pomáhali
jsme s přípravou pálení čarodějnic, v květnu se zúčastnili
oslav založení vrchlabské profesionální jednotky. Zde jsme
představili naše nové hasičské vozidlo, které bylo pořízeno
obcí Dolní Dvůr. Pravidelně se účastníme hasičských soutěží.
V květnu jsme skončili na soutěži v Dolní Branné druzí, v září
na soutěži v Kunčicích na devátém místě. V červnu jsme
pomáhali se zajištěním závodu Kolo pro život a také
uspořádali Hasičský den, kde jsme předvedli naše nové
vozidlo občanům obce. Akce byla spojena se soutěžemi pro
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děti, střelnicí a ukázkou hasičského útoku. Na konci srpna
jsme spolupořádali již 4. ročník ,,Dne obce Dolní Dvůr
a rozloučení s prázdninami“. V říjnu jsme museli kvůli
havarijnímu stavu zbourat sušák hadic a v listopadu jsme
čistili silnici znečištěnou hlínou z kol nákladních aut, která
odvážela zeminu ze stavby nového hřiště. V prosinci se konala
Výroční valná hromada SDH Dolní Dvůr, které se zúčastnilo
17 členů SDH, 2 zástupci obce, 1 zástupce Okresního sdružení
hasičů a 10 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

BABIČČINO 100 x P
Já bych chtěla všechny moc pozdravit v novém roce
a uveřejnit článek od mojí nejmilejší babičky, která mi
konečně dala svá autorská práva. Byl to boj, babi nechtěla dát,
ale myslím si, že stojí za to, aby si tento článek přečetl každý,
je totiž převážně na písmenko P. Babičko, moc moc ti děkuji,
napsala jsi to úžasně!!!
Tvoje nejstarší vnučka Radka Neumannová
Přátelé,
po počátečním pozdravení prosím o poslech prvotiny písmena
P od paní Petrželové.
Paní Petrželová potkala pana Petrželu v příjemném
prostředí při pracovních povinnostech (sázení stromků)
v pasece. V půvabné přírodě poznali první pohlazení, políbení
a pomilování. Protože potřebovali být pospolu, požádali
o požehnání peckovského pana pátera.
Potom pobývali u prvorodičů v Podkrkonoší. Paní
pracovala jako porodbába a pán pracoval s pilou v porostu.
Později se přestěhovali do půvabného pohoří. Pán pořád
pracoval s pilou, paní počala pracovat v prostředí při
poučování předškoláčků.
Počali tři potomky. Dvě Petrželky a potom potomkapokračovatele Petrželů. Potomci jim pro potěšení a pobavení
pořídili své potomky, později i přibývající pravnoučata.
Protože Petrželovi pilně a poctivě pracovali, postavili
za pomoci příbuzných a přátel pořádný patrák
s podsklepením, patry a půdou. Na prostranství u patráku
postavili pergolu, pěkné posezení za pořádné předpovědi
počasí, pařáků i přeháněk. Příjemné posezení s přáteli
i příbuznými, v příjemném popovídání i pohádání, při
pěnivém pivu, případném pohárku a připraveným pokrmem.
V případném pachu posečeného pažitu, za pobíhání
a poštěkávání psa.
Procestovali půl polokoule (světa), přitom poznávali
půvaby pohoří, potoků, polí a pastvin, potkávali přátele
i pochybné postavy.
Přes pohybové problémy pomáhají v případě potřeby
prací i poradou.
Poděkování patří posluchačům a přeji Všem pohodu při
pracovních povinnostech, prázdninách, při poznávání
přírody, polehávání u potoků i případných problémech.
Přitom popíjejte z pohárů plzeňských pivovarů, popřípadě
z plechových pleskaček.
V pohodě přežijte! Přijďte pobejt! Pořád panuje dobré
posezení, pojedení i popíjení piva!
Pokládám pero - pac a pusu prababička Petrželová.

Ze života obcí pohledem objektivu.

Když je jeden malým človíčkem, jakpak by se těch oblud nebál!

Zpívání v kostele - Dolní Lánov.

Foto Z. Horák - hartanet.cz

Prosincový myslivecký hon v Dolním Lánově.

Foto Z. Horák - hartanet.cz

Nově pořízený zemní stroj UNC při práci v Dolním Lánově.

Vánoční tvoření - ZŠ Lánov.

Slavnostní otevření školní jídelny - ZŠ Lánov.

Foto Z. Horák - hartanet.cz

Zpívání u vánočního stromu a jarmark 8. 12. 2017.

Foto Z. Horák - hartanet.cz

Zpívání u vánočního stromu a jarmark 8. 12. 2017.

Hraní u vánočního stromu a netradiční koncert v kostele - Dolní Dvůr.

Hraní u vánočního stromu a netradiční koncert v kostele - Dolní Dvůr.
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