Z údržby střechy na tělocvičně.

Z rekonstrukce autobusové zastávky u Dolního Lánova.

Z příprav na zpevnění povrchu cesty na Feru.

Práce na oplocení po kanalizaci.

Práce na odvodnění z cyklostezky.

Nové doskočiště u Základní školy.

Asfaltování cesty do lomu.
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Vážení spoluobčané,
v minulém Zpravodaji jsem slíbil, že nyní napíši
podrobnější informace k nové školní kuchyni. Oficiální
název je Stravovací zařízení v areálu ZŠ Lánov, č. p. 155.
Jedná se o novostavbu s kapacitou 300 jídel denně a se 100
místy u stolu.
Umístěna bude vedle tělocvičny a krytou chodbou s ní
bude spojena tak, aby žáci nemuseli chodit venkovním
prostorem. Kuchyně – varna – bude mít kompletní novou
gastronomickou technologii, některá zařízení na elektriku
a některá na plyn. Součástí budou víc než dostačující
skladovací prostory, prostory pro mytí všech tří druhů
nádobí, sociální zázemí pro kuchařky, výdejna jídel do
várnic, rampa a prostory pro příjem zboží a tak dále.
Samotná jídelna bude členěna na dvě části. Velká
jídelna pro žáky a malá pro ostatní strávníky, kteří zde
budou mít i venkovní chráněné boxy pro nádobí –
jídlonosiče. Další prostory objektu budou sloužit pro
potřeby různých technologických celků. Bude zde
technologie vzduchotechniky s klimatizační jednotkou pro
větrání a klimatizaci kuchyně a jídelny. Dále místnost pro
silnoproudou a slaboproudou technologii.
Zdrojem tepla pro topení, ohřev teplé vody a vzduchu
pro klimatizaci v zimním období bude tepelné čerpadlo
systému voda – voda. Vrty o celkové hloubce 400 m
budou umístěny v zahradě školy východně od tělocvičny.
Na středu tělocvičny jsou umístěny fotovoltaické panely
pro výrobu elektrické energie v rozsahu 20 – 25 kW.
Součástí objektu bude též zastřešený venkovní prostor
ve velikosti jedné třídy.
Objednávání obědů je řešeno novým objednávkovým
a informačním systémem.
Součástí výstavby jsou veškeré přípojky – elektriky,
plynu, vody, dešťová a splašková kanalizace, výsadba
zeleně, veřejné osvětlení, připojení internetu, terénní
úpravy a podobně.
Nejdůležitější částí venkovních prací je řešení dopravy.
V místě budoucí kuchyně se nyní parkuje. Řešení dopravy
zahrnuje: chodce, cyklisty, osobní auta rodičů, osobní auta
zaměstnanců školy, nákladní auta pro zásobování kuchyně
a stávajících objektů školy, autobus. Dopravní část se tedy
skládá z rozšíření místní komunikace o záliv pro osobní
auta rodičů s žáky a záliv pro zastavení autobusu. Dále bude
zřízena nová odstavná plocha pro 20 aut zaměstnanců školy
a nová příjezdová komunikace pro nákladní dopravu
zásobující kuchyň. Další částí je chodník pro pěší mezi
objektem „fary“ a brankou zahrady u ZŠ-B. Povrch těchto
ploch bude z různě barevné zámkové dlažby a někde asfalt.
Součástí dopravních staveb bude dopravní značení.
Projektová dokumentace pro územní řízení, stavební
povolení a provádění stavby byla dokončena v červnu
a zároveň bylo zahájeno územní řízení. Následující
stavební řízení probíhá v měsíci červenci. Výběr dodavatele
stavby byl zahájen koncem května s předpokladem
ukončení výběrového řízení v srpnu. V tomtéž měsíci je
předpoklad zahájení stavebních prací. Hrubou stavbu
a střechu do zimy a kompletní stavbu v září 2017.
Financování stavby je z převážné části dotací
z Ministerstva financí a další části z rozpočtu obce. Celkové
náklady přesahují 20 mil. Kč, uvidíme, jaké nabídkové ceny

se nám sejdou od stavebních firem v rámci výběrového
řízení na dodavatele.
Samotná realizace stavby si vyžádá určité uspořádání
provozu před školou, na místní komunikaci a v místě stavby
tak, aby mohl běžet každodenní provoz školy a zároveň
realizace jednotlivých stavebních objektů pokud možno
bez vzájemného přílišného omezování.
Jako každá stavba, tak i tato přinese do dané lokality
určitou úroveň zvýšené dopravy, pohyb lidí a též i nějaký
hluk, prach a další nepříjemnosti. Ve smlouvě o dílo
s budoucím dodavatelem stavby je na toto pamatováno
a při překročení rozumné úrovně nastupují výrazné sankce.
Žádám občany zde bydlící o pochopení a rozumnou míru
tolerance.
Vážení spoluobčané, držte palce, ať se po více jak
třicetiletém úsilí o novou kuchyň a jídelnu dílo podaří.
Přeji pěkné léto.
Ing. Jiří Vancl, starosta

USNESENÍ z jednání ZO Lánov dne 2. 6. 2016
Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva
Usnesení č. 1/02/16
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem p. Kováře
a ověřovateli zápisu p. Jakubcovou a p. Knapíkovou.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/02/16
ZO schvaluje následující program jednání:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Projednání a schválení účetní závěrky obce
a ZŠ Lánov za r. 2015
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za
r. 2015 s výsledkem přezkumu hospodaření obce Lánov
7) Rozpočtová změna č. 2/2016
8) Plnění hlavních úkolů obce v r. 2016 - průběžná zpráva
9) Činnost Vodárenské společnosti
10) Kontrola plnění vzájemných smluv obce Lánov a KVK
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Smlouvy, různé, diskuze, závěr
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/02/16
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 8. 3. 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/02/16
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od
jednání ZO dne 8. 3. 2016 (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/02/16
ZO schvaluje:
a/ účetní závěrku obce Lánov k 31. 12. 2015
b/ účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Lánov, okr. Trutnov, vč. výsledku hospodaření
k 31. 12. 2015
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 6/02/16
a/ ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce Lánov
bez výhrad.
b/ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání
hospodaření a konstatuje, že chyby a nedostatky podle § 10
odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. jsou méně
závažné, byly způsobeny méně závažným porušením
účetních předpisů a nemají za následek vznik škody.
c) ZO ukládá finančnímu výboru věnovat větší pozornost
účetním postupům, průběžné kontrole účetních výkazů,
inventarizaci, rozpočtové skladbě.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/02/16
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/02/16
ZO bere na vědomí zprávu o plnění hlavních úkolů obce
v roce 2016.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/02/16
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Vodárenské
společnosti Lánov.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/02/16
ZO bere na vědomí zprávu o plnění vzájemných smluv obce
a KVK.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/02/16
ZO schvaluje:
1) Majetkové vypořádání pozemků pod zkolaudovanou
stavbou „Cyklostezky č. 22, část „D“ v Lánově“ v k. ú. PL,
viz níže, do vlastnictví obce Lánov – jedná se o části
pozemků, které byly dotčeny předmětnou stavbou
cyklostezky a k jejich vlastnímu oddělení byl vypracován
mimo jiné GP č. 954-451/2015 ze dne 6. 11. 2015 s tím,
že p. p. č. 1754 v k. ú. PL byl již dříve oddělen a zapsán GP
č. 846-210/2012 ze dne 5. 11. 2012 (MOK). Obec Lánov
uhradí správní poplatek při vkladu kupních smluv do KN
(1 000 Kč) a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí (4 %). Kupní ceny majetkových dispozic
a ceny za zřízení VB na částech pozemků se stanovují
dohodou s přihlédnutím ke znaleckým posudkům a dle
Zásad hospodaření s nemovitostmi Obec Lánov – takto:
a) LV 34, pan …, nar…
- koupi p. p. č. 365/5 o výměře 25 m2
za cenu 2 625 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- koupi p. p. č. 1768/3 o výměře 45 m2
za cenu 4 725 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- zřízení VB na části p. p. č. 365/1 o výměře 3 m2,
úplatně za 100 Kč ve prospěch obce Lánov.
b) LV 301, pan…, nar…, …
- koupi p. p. č. 154/2 o výměře 45 m2
za cenu 4 725 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- koupi p. p. č. 1752/5 o výměře 1 m2
za cenu 105 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- koupi p. p. č. 1752/1 o výměře 18 m2
za cenu 1 890 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- koupi p. p. č. 1768/4 o výměře 79 m2
za cenu 8 295 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- koupi p. p. č. 1768/7 o výměře 36 m2
za cenu 3 780 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- koupi p. p. č. 1768/9 o výměře 1 m2
za cenu 105 Kč, tj. 105 Kč/m2,
- zřízení VB na části p. p. č. 154/1 o výměře 30 m2,
úplatně za 100 Kč ve prospěch obce Lánov.
c) LV 330, pan…, nar…a pan…, nar…
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- koupi p. p. č. 1768/8 o výměře 14 m2
2
za cenu 1 470 Kč, tj. 105 Kč/m ,
- koupi p. p. č. 1768/12 o výměře 8 m2
2
za cenu 840 Kč, tj. 105 Kč/m .
d) LV 527, pan…, nar…
2
- koupi p. p. č. 155/2 o výměře 1 m
2
za cenu 105 Kč, tj. 105 Kč/m .
e) LV 857, vlastnické právo - ČR, přísl. hospodařit
s majetkem státu - ŘSD ČR Praha
2
- koupi p. p. č. 1754 o výměře 59 m
2
za cenu 6 195 Kč, tj. 105 Kč/m ,
2
- koupi p. p. č. 1768/1 o výměře 15 m
2
za cenu 1 575 Kč, tj. 105 Kč/m .
f) LV 328, pan…, nar…
- zřízení VB na části p. st. 32/2 o výměře 6 m2,
úplatně za 100 Kč ve prospěch obce Lánov.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/02/16
2) Bezúplatný převod pozemků v k. ú. PL, které vznikly dle
GP č. 954-451/2015 ze dne 6. 11. 2015
- p. p. č. 1752/2 o výměře 9 m2, ostatní plocha/zeleň
2
- p. p. č. 1753/2 o výměře 17 m , ostatní plocha/zeleň
2
- p. p. č. 1752/4 o výměře 1 m , ostatní plocha/
ostatní komunikace
- p. p. č. 1752/6 o výměře 7 m2, ostatní plocha/
ostatní komunikace
- p. p. č. 1753/1 o výměře 31 m2, ostatní plocha/
ostatní komunikace
- p. p. č. 1768/14 o výměře 4 m2, ostatní plocha/
ostatní komunikace
pod zkolaudovanou stavbou „Cyklostezky č. 22, část „D“
v Lánově“ v k. ú. PL, a to z majetku dárce HK kraje,
do vlastnictví obdarované, obce Lánov.
ZO zároveň schvaluje přijetí daru vč. níže uvedeného textu:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitostí, který se zřizuje bezúplatně mezi
stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy.
Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po
předchozím písemném souhlasu dárce.“
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/02/16
ZO schvaluje Dodatek č. 1 SOD č. 23/SOD/2015/191 mezi
obcí Lánov a M-Silnice, a. s., akce Lánov-Horní Lánov živičný povrch místní komunikace, zvýšení ceny díla
o 834 000 Kč.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/02/16
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Lánov a TJ Sokol
Praha-Podolí, obec kupuje 1/3 spoluvlastnického podílu
pozemků: p. p. č. 1018/8 o výměře 44 m2, p. p. č. 2714/2
o výměře 510 m2, pozemek ve zjednodušené evidenci GP
č. 2714 o výměře 2 925 m2, uvedené pozemky umístěny
v k. ú. Dolní Lánov.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/02/16
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14208703 –
„Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice“,
Prostřední Lánov čp. 128, podpora ze SFŽP ČR, změna
výše dotace, změna veřejných výdajů na 784 761 Kč.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/02/16
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB
mezi obcí Lánov a Povodím Labe, s. p., poz. parcela
č.1261/1 v k. ú. PL, úplata za zřízení VB min. 1 000 Kč +
DPH.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

Usnesení č. 17/02/16
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního
fondu HK kraje č.16RRD05-0010 mezi Královéhradeckým
krajem a obcí Lánov, akce Cyklostrasa č. 22 – cyklostezka
Lánov-Čistá v Krk., účel – projektová a inženýrská příprava
vč. staveb. povolení, výše dotace 1 777 000 Kč.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/02/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Ing. arch.
Fr. Pospíšilem, zpracování Územní studie lokality A1
v Lánově, cena 114 224 Kč. (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/02/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Ing. arch.
Fr. Pospíšilem, zpracování Územní studie lokality E
v Lánově a sportovního areálu, cena 112 228 Kč.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/02/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Ing. Oto Seidlerem,
projekční práce - stavební úpravy v MŠ Horní Lánov,
ZŠ “A“ učebny, čp. 200, pohostinství H. Lánov, cena 275
Kč/hod. + cestovné.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/02/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a zhotovitelem,
(vzejde z výběrového řízení), akce: I/14 - Čistá - oprava
silnice - výměna obruby Lánov, cena dle smlouvy se
zhotovitelem.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/02/16
ZO posoudilo nabídky f. MTL CABLE a f. KATRO na
dodání 2 ks stanic CHTS Teleste DAH-100L, zajištění
rychlejšího internetu pro koncové uživatele. Výběrové
řízení nedokončeno, cenový rozdíl 20 000 Kč, ZO:
a/ zmocňuje radu obce vybrat nejvhodnější nabídku
b/ pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným
dodavatelem
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/02/16
ZO schvaluje nabídku Ing. Kreisla, akce:
rozdělení jednotné kanalizace, návrh cen projektových
a průzkumných prací. ZP:
a/ zmocňuje radu obce přípravou smlouvy o dílo
b/ pověřuje starostu podpisem smlouvy
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/02/16
ZO ukládá radě obce projednat příčiny a následky požáru
dle protokolů Policie ČR a hasičů v PL čp. 63 a přijmout
opatření k zábraně opakování.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Zapsal: Kovář B.
Ověřovatelé: Jakubcová D., Knapíková Kavánová M.,
Ing. Vancl J.

prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj
EU. Projekt byl ukončen v srpnu 2014 s celkovými náklady
v částce zhruba 1 022 000 Kč.
V rámci tohoto projektu došlo k ošetření dřevin,
vysázení nových dřevin a k celkové regeneraci zeleně
a stromů na území obce Lánov. Aktivity v rámci projektu se
ukázaly jako velmi přínosné a splnily očekávaný účel.
Ing. Jiří Vancl, starosta

V současné době obec připravuje podklady pro
kolaudační řízení akce Kanalizace a ČOV Lánov, které
proběhne v r. 2016.
Na jednání rady 9. 6. 2016 bylo potvrzeno, že obec má
zájem o napojení co nejvíce objektů na kanalizaci.
Je tedy zájmem realizovat co nejvíce kanalizačních
přípojek v r. 2016. S tím souvisí i rozhodnutí rady, která
stanovila termín ukončení 2 příspěvků obce (na materiál
a na přípojky nad 20 m) do konce listopadu t. r.
Dle informací odboru životního prostředí MěÚ
Vrchlabí má v obci platné povolení k likvidaci odpadních
vod, odpovídající současným předpisům, pouze několik
občanů, kteří používají domovní čistírnu odpadních vod.
Z těchto důvodů bude na začátku roku 2017 předán
odboru životního prostředí seznam objektů, které nejsou
napojeny na obecní kanalizaci k dalšímu řešení.
Týká se:
a/ občanů, kteří uzavřeli dohodu o připojení objektu
na novou kanalizaci a zatím se nepřipojili
b/ občanů, kteří neměli zájem o připojení na obecní
kanalizaci, ale mohli se akce zúčastnit
c/ občanů, kteří neměli možnost se připojit (kanalizační
řad nebyl veden v této lokalitě), a jaké jsou možnosti řešení.
Připojování na obecní kanalizaci v r. 2017 a v letech
následujících bude samozřejmě možné, avšak výhody
předcházejícího období (projekty přípojek, územní
rozhodnutí, příspěvek na materiál, příspěvek na dlouhé
přípojky) již nebudou obcí poskytovány.
Bedřich Kovář

V letošním roce by se
manželé Marie Hebká a Jan
Hebký dožili 90 let. Kdo jste
je znali z dílny "posledního
krkonošského ševce", věnujte
vzpomínku.
Rodina

Obec Lánov v březnu 2014 zahájila projekt s názvem
„Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce
Lánov“, který byl spolufinancován z OP životní prostředí

11. května jsme si připomněli
nedožitých 80 let mého manžela,
tatínka a dědečka,
pana Miloslava Vydry.
1. července to bylo 10 let od jeho
úmrtí. Vzpomeňte s námi.
Manželka Helena
a děti s rodinami
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PhDr. Jiří Pondělíček
3. června 1937 – 7. února 2016
Začátkem letošního roku se mezi
občany Lánova roznesla smutná
zpráva. Zemřel PhDr. Jiří Pondělíček,
který – ač bydlištěm Pražák – do
Lánova vždy s potěšením v letním
období jezdil a s naprostým přesvědčením se prohlašoval za přinejmenším částečného občana
Lánova. Vždyť rodina Kobylkových i Pondělíčků jezdila do
chaloupky v Prostředním Lánově zhruba čtyřicet let a za tu
dobu navázala přátelské vztahy s většinou svých sousedů.
Dr. Pondělíček se na pobyt na chalupě vždy velice těšil,
protože zde odpočíval, psal své knihy anebo si připravoval
materiály na přednášky. Přesto si však vždy našel čas na to,
aby probral s lidmi, kteří se na něj obraceli se svými
problémy, všechny okolnosti a pokusil se společně s nimi
nalézt úspěšné řešení.
Vždy pozorně sledoval i veškeré události v životě obce
a spolu s ostatními je prožíval. V poslední době se aktivně
zapojil do kampaně na získávání dobrovolných dárců krve,
což je aktivita velice prospěšná, chvályhodná a mezi
lánovskými občany i rozšířená.
Bohužel, ač on sám apeloval na solidaritu s nemocnými
a zasazoval se o to, aby pro ně byla pomoc co
nejdostupnější, v jeho případě byla zhoubná choroba
silnější než všechny léky i možnosti současné medicíny,
a tak 7. února t. r. ve věku nedožitých 79 let podlehl
rakovině plic.
Věnujme mu alespoň tichou vzpomínku.
Olga Suchomelová

V druhém čtvrtletí roku 2016 se narodil Marek
Mejznar. Vítáme tě v Lánově!
V období březen až červen 2016 dovršili svá významná
životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále po roce) tito
naši občané:
70 let - paní Marie Möhwaldová, pan Petr Farský, paní
Libuše Raczková, paní Lidmila Chválová, pan Vladimír
Svoboda, pan Miroslav Petrů, pan František Kynčl
75 let - pan Jaroslav Čermák, paní Eva Živnustková,
pan Stanislav Šimůnek, pan Josef Kracík
80 let - pan Jan Vaníček
86 let - pan Jiří Hartig
88 let - paní Justyna Chlapovičová
90 let - paní Libuše Adolfová
92 let - paní Miloslava Vanclová
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší i smutné události. V březnu
nás navždy opustila paní Hana Mašková (ročník 1934),
v dubnu paní Františka Bulířová, paní Blanka Pavelová
a paní Ludmila Lešáková, v květnu paní Jana Šubrtová
a v červnu paní Milena Hájková.
Dovolte mi jménem Obce Lánov a všech lidí, kteří je
znali a vzpomínají, vyjádřit upřímnou soustrast
pozůstalým rodinám.
Karolina Boková

6

Období od 9. 3. 2016 do 20. 6. 2016
Stav obyvatel k 20. 6. 2016 1753
Přistěhovaní 18
1
Narození (chlapeček)
Odstěhovaní 7
Zemřelé (6 žen)
6
Přestěhovaní v rámci Lánova 4
Karolína Boková

Poděkování hasičům z Vrchlabí, Horního Lánova, Čisté
v Krkonoších a Hostinného
Pár minut po půlnoci dne 29. 4. 2016 se nájemním
domem čp. 63 rozezvučely zvonky téměř ve všech bytech.
S hrůzou jsme zjistili, že důvodem je požár ve vstupní
chodbě, kde bylo několik plastových schránek na poštu,
hračky a hlavně plynoměry. Vysokým žárem se spekla
izolace zvonků a to nás vlastně „zachránilo“. Chodba byla
bohužel plná hustého černého dýmu od shořelých plastů,
takže nikdo nemohl ven, a dým se nemilosrdně cpal každou
škvírkou do bytů.
Zážitek na celý život, když vám
hoří pod zadkem a vy nemůžete
utéct ven!!!
Chtěli bychom touto cestou
vyjádřit obrovské poděkování všem
zasahujícím jednotkám za rychlý
a naprosto profesionální zásah
a přístup při likvidaci požáru.
Děkujeme Vám i za ohleduplnost,
starostlivost a péči, kterou jste nám
věnovali.
Jste skvělí a Vaši důležitost si
mnozí z nás bohužel uvědomují
Zničená chodba.
až v takovýchto situacích.
H O Š I, D Ě K U J E M E !!!!!!!!!!!!
PS: Nejsmutnější na tom celém je, že požár byl vyhodnocen
jako úmyslně založený!!!
Za čp. 63 Maškovi, Javorovi, Kaňkovští, Benešovi,
Herman, Gunárovi

Dne 18. 6. jsme si
udělali lánovské mini
military. Sjelo se devět
koní a devět jezdců.
Přijela jezdkyně Jitka
Kulhánková s koněm
Bingo z Lužan. Z Paky
přijel Zdenek Jebavý
s kobylkou Century
Prohlídka parkuru.
a Jana Kotyková
s kobylkou Tiffany. Z Harty od Erbenů přijeli skoněm Karát
a Eba a jela je Martina Větrovcová. Černý Důl zastupovala
děvčata Martina Pajerová s koníkem Bárny, Apolla jela

Lucie Olhová a Simona Olhová jela na svém hřebci Čiko.
A z naší stáje jela Lucie Kopecká se svou kobylkou Limou.
A také tam byli i zástupci malých koní - Kačenka Řeháková
s Japíkem, Jiřík Šedivý se Sofinkou, Mareček Čivrný
s Mikym a Terezka Erbenová s Karátem.
Nejprve se jel křížkový parkur do výšky 60 cm, pak byl
parkur do výšky 70 cm a nakonec se jel kros. V křížkovém
parkuru byla nejlepší Jitka Kulhánková s Bingem
a v klasickém parkuru a krosu byl nejlepší Zdeněk Jebavý
s Century.
Celkové umístění - 1. místo Zdeněk Jebavý - Century
2. místo Martina Větrovcová - Karát
3. místo Jitka Kulhánková - Bingo
4. místo Martina Větrovcová - Eba
5. místo Lucie Kopecká - Lima
6. místo Simona Olhová - Čiko
7. místo Jana Kotyková - Tiffany
8. místo Martina Pajerová - Barny
9. místo Lucie Olhová - Apollo
A nakonec si nejmladší jezdci zajeli malou soutěž,
za kterou dostali stužku a lízátko. Účastníci soutěže byli
odměněni kokardou a pohárem. Opět nám počasí přálo.
Děkuji jezdcům za účast.
Ještě nás čekají Hrátky s koněm a pak už přípravy
na Krkonošské klání.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

V sobotu 25. 6. se konal, v pořadí dvanáctý, Výstup
Lánovských na Sněžku. Tuto akci pořádá každý rok naše
turistické informační centrum ve spolupráci a za finanční
podpory Obce Lánov. Organizační zajištění si opět vzaly
na starost pracovnice TIC a OÚ, Kája Boková a Lenka
Stříbrná.
Letos k nám byl, co se týče počasí, Krakonoš velmi
přívětivý, někdo by možná řekl, až příliš. Sobota byla
zřejmě nejteplejším dnem celého týdne a teploty
dosahovaly místy až tropických hodnot. Přesto se našli
„odvážlivci“, kteří se i přes toto velmi teplé počasí rozhodli
náš nejvyšší vrchol pokořit.
Příznivě se k nám zachovalo i „štěstí“, neboť
po několika letech termín naší akce nekolidoval s termínem
konání jiné velké akce, a proto jsme mohly obměnit trasu
zpáteční cesty a zajistit tak určitou pestrost pro ty účastníky,
kteří se naší akce účastní již pravidelně.
V letošním ročníku jsme měly celkem 35 účastníků,
z toho 15 šlo delší trasu – na Sněžku a zpět a 20 si vybralo
trasu kratší – na Lesní boudu a zpět. Při zpáteční cestě
(Horním Lánovem) jsme pro návštěvníky této akce opět
připravily malou hádanku v podobě náhodného rozmístění
jednotlivých písmen po cestě. Na úspěšné luštitele čekala
v cíli drobná odměna a jako každý rok se některým
luštitelům povedla opravdu vtipná odpověď, která byla též
odměněna ☺. Tradičním dárkem pro ty, kteří se vydali
na Sněžku, je pak dřevěná figurka „Lánováka“, kterou
ozdobily děti ze školy v Lánově.
Cíl cesty jsme letos zvolily odlišný od loňského
ročníku, a to zázemí u fotbalového hřiště v Prostředním
Lánově. Ve stejný den se na hřišti hrál fotbal, neboť se
slavilo 70 let lánovského fotbalu a spojení obou akcí bylo
povedené. Účastníci si chválili jak zázemí, tak občerstvení
a celkovou organizaci Výstupu.

Zde bychom rády poděkovaly za pomoc a hlavně kvalitně
odvedenou práci p. Janatovi a jeho „chlapům“, kteří se
postarali o pití a jídlo – velmi chutné a krásně nazdobené,
p. Teichmanovi za pomoc s organizací a p. Mihalovi
za přípravu zázemí.
Moc ráda, za obě pořadatelky, shrnuji, že celá akce
proběhla plynule, bez nenadálých starostí – slušelo by se
říci „bez ztráty kytičky“ ☺, a těšíme se na příští rok při
třináctém ročníku na viděnou.
Lenka Stříbrná

Rok se s rokem sešel a je tady 25. červen a to startuje
další ročník, letos už 12.
Pochod organizuje Venkovské infocentrum mikroregionu Lánov za podpory Obce Lánov. Kromě trasy
na Sněžku je pro méně zdatné opět připravena kratší trasa
na Lesní boudu. Start pochodu je tradičně připraven
v prostoru infocentra v Lánově. Zde se setkává naše parta
turistických kamarádů a již po několikáté se vydáváme
zdolat více než 600 m převýšení. Letos je nás 8 natěšených
pochodníků.
Organizátorky pochodu – Kája a Lenka, nás hezky
přivítaly a předaly nám mapky, pohledy Krkonoš, lánovské
bankovky, pitíčka, tatranky, lístek s povídačkou
k závěrečnému luštění a několik dobrých rad na cestu. Před
startem nás Kája na památku vyfotila. Je 8 hodin, slunce
pálí, čeká nás perný den. Jsme rádi, že trasa vede převážně
lesem nebo stínem.
Navzdory stoupající teplotě jsme se propotili známou
cestou až na Rejdiště a poté k Lesní boudě. Tady je nutné
orazítkovat pohled a doplnit tekutiny. To nám jde dobře.
Po vydatném odpočinku se vydáváme zpět. Mezitím se
venku zatáhlo a nad hlavou nám hřmí hrom. Nejvyšší čas
k návratu. Naštěstí
neprší a u Tetřevek už
je klid. Po modré
značce sestupujeme
do Horního Lánova.
Někteří pochodníci
rádi houbaří, a tak
sestup trvá trochu déle
než obvykle. Podařilo
se jim nasbírat slušný
úlovek. Pokračujeme
Na startu.
po silnici v Horním
Lánově a cestou čteme povídačku, kterou musíme doplnit
jedním slůvkem. Potřebná písmena potkáváme cestou, je
jich celkem 7 musíme z nich sestavit potřebné slovíčko
k vyluštění hádanky. Dáváme hlavy dohromady a najednou
je to jasné – hledané slovo je „vodnice“.
Cíl pochodu je u fotbalového hřiště v Lánově.
Přicházíme v 15,30 hodin a sluníčko se na nás opět usmívá.
Letošní pochod je odměněn Pamětním listem a vyluštění
hádanky dárkovým balíčkem, ve kterém byly křišťálové
kamínky pro štěstí.
V bufetu na hřišti pro nás připravili výborné masíčko
s oblohou a chlazené pivo. Neváháme a rychle měníme
lánovskou bankovku za tyto pamlsky. Úžasný závěr
pochodu. Letos jsme to opět „dali“, to je veliká výzva pro
příští ročník. Zdrávi došli!
Lída Kučerová
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Celý tento článek vznikl kvůli stále častějším záchytům
tohoto onemocnění u koček, a to především z oblasti
Lánova. Téměř pro všechny kočičky, které s tímto
onemocněním k nám přišly, toto onemocnění skončilo
fatálně.
Virus kočičí leukémie (FeLV) je asi jedním
z nejobávanějších virů u koček. Zhruba u jedné ze tří koček,
která přišla do styku s virem, dojde k rozvinutí klinických
příznaků a ve většině případů končí smrtí.
Proč kočičí AIDS? Virus napadá především imunitní
systém, ničí bílé krvinky a tím se organismus stává
náchylným k různým infekcím (bakteriálním, virovým),
stejně tak jako HIV u lidí. Přenáší se pouze mezi kočkami,
a to prostřednictvím slin, krve, moči. Stačí, pokud kočky
jedí z jedné misky, používají stejný záchod, dále k přenosu
dochází při páření, bitkách, ale přenos je také možný skrze
placentu, takže z matky na mláďata.
Nejčastěji se kočky nakazí do 6 měsíců věku. Malá
skupina umře již jako malá koťata, větší skupina pak
přežívá delší dobu, nicméně hyne v průběhu života, a pak je
tu třetí skupina koček, které v sobě virus mají, ale nikdy
u nich onemocnění nepropukne, a dále nákazu šíří mezi
ostatní (bacilonosiči).
Jak se to projevuje? Klinické příznaky jsou různé,
nejčastěji však kočky trpí opakovaně infekcemi například
horních cest dýchacích, trpí nechutenstvím, horečkou,
ztrátou hmotnosti, mohou zvracet nebo opakovaně trpět
průjmy.
Co s tím? Dosud nebyl nalezen účinný lék na toto
onemocnění, tzn. že nejsme schopni ho vyléčit. Pokud máte
venkovní kočku, nechte ji otestovat na přítomnost tohoto
viru. Test se dělá z krve, je hotový během chvíle přímo
v ordinaci. Pokud je kočka negativní, můžete ji nechat
naočkovat a tím jí ochránit před nákazou. Pozitivní kočky je
nutné zavřít doma, aby nákazu neroznášely mezi ostatní
kočky a také proto, aby se samy nenakazily nějakou
nemocí.
Za tým Veterinární ordinace Ambuvet
MVDr. Pavla Zázvorková.
Pozn. red.: Nedávno jsem si osvojila tříletou kočičku
z Lánova a na konci června, kdy začala být divná, jsme
zjistili, že trpí právě touto nemocí.
Karolina Boková

Jako každý rok, tak i letos jsme se těšili na jaro. V MŠ
jsme ho oslavili divadelním představením "Jaro s čápem"
a následně výletem autobusem do Dolního Dvora. Zpět šla
třída "Berušek" pěšky do MŠ. Sledovali jsme krásy přírody
a našeho kraje.
Hned na to nastal "Čarodějnický rej". Děti převlečené
za čaroděje a čarodějky si vytvořily svoje čarodějnice
z papíru, aby je mohly spálit na připravené hranici společně
s velkou čarodějnicí, kterou nám vyrobila paní Šindelářová.
Zato jí moc děkujeme.
K jaru patří oslava Dne matek. Děti se na tento den
velmi těšily. Besídky nejen pro maminky, ale i pro členky
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Klubů důchodců se všem
líbily.
Velký zážitek dětem
připravili manželé Hůlkovi,
jelikož nás pozvali do Vrchlabí na základnu hasičů
a záchranářů. Děti si prohlédly sanity, hasičská auta
a vše co k nim patří.
Nejvíce se ale děti
těšily na oslavu MDD.
Po společném tanci a soutěžích se dočkaly překvapení.
Přijelo divadlo s pohádkou
"Dráček" a seznámily se
Pěší výlet do Měsíčního údolí.
s uměleckými loutkami
marionetami. Po oslavě MDD jela celá školka
na výlet do ZOO. Žabičky, Koťátka, Berušky i Včelky měly
krásné zážitky. Ale to není všechno, hned druhý den šla třída
Koťátek a Berušek na pěší túru do Měsíčního údolí. Cestou
plnily různé úkoly a nakonec hledaly ztracený poklad.
Ovšem největší kouzlo pro děti bylo zvonění na zvoničku,
opékání párků a místní potok.
Před prázdninami jsme si ještě nemohli nechat ujít
atletické závody. Děti závodily v běhu, skoku a hodu.
Na slavnostním vyhlášení dostali ti nejúspěšnější diplomy
a ostatní sportovci bonbon jako cenu útěchy. Konec
školního roku se blíží a my ho zakončíme v MŠ
s předškoláky a rodiči na společném posezení na zahradě.
Děkujeme paní Venclové, paní Kavánové, panu
Pištorovi, panu Braunovi, panu Hlavovi za sponzorské dary
a paní Lokvencové za zprostředkování sponzorského daru
z KRPY v Hostinném.
Dále bychom chtěly poděkovat truhlářství Prostřední
Lánov za rychlé vyřízení zakázky pro MŠ třída Koťátka.
Přejeme všem příjemné prožití dovolené a prázdnin.
Za kolektiv MŠ Jana Pružincová

Letos si žáci vedli čtenářské deníky. Zapisovali si
do nich o knihách, které jsme přečetli společně ve škole,
i o knihách, které četli doma. Na závěr roku jsme si udělali
výstavku a děti samy hlasovaly, který obrázek a zápis
v deníku se jim zdá nejlepší. Nejvíc se líbil obrázek Honzy
Lelka a zápis Markéty Raulové, ale bylo to těsné. Chválím
všechny, kteří se snažili a pečlivě pracovali.
Eva Hájková

28. dubna se na školní zahradě sešlo spoustu čarodějnic
a čarodějů, kteří poměřili své síly ve vaření lektvarů,
prolézání pavučinou, házení koštětem či pařátem, nebo
museli sebrat odvahu a sáhnout do čarodějného pytlíku.
Jak už to na správném sletu čarodějů bývá, objevil se
i lijavec a foukavec. Přítomné to nezastrašilo a pod pergolou
zahnali nepřízeň počasí písničkou. Zavzpomínali tak
na pana Svěráka, který slaví životní jubileum. Počasí se
umoudřilo a nadpřirozené bytosti se zase rozutekly
po zahradě. Na ohni si opekly špekáček, tedy říkali tomu
tak, možná to byly hadí ocásky. A ejhle, byl čas letět domů,
připravit se na školu a hup do postelí. I čarodějnice
a čarodějové musí poslouchat.
Děkujeme rodičům, že své děti na akci doprovodili
a dopomohli k pěknému odpoledni.
Anna Křelinová

Beseda s autorem aneb vítejte v hororu
Dne 27. 5. naši školu navštívil opravdový spisovatel
Jan Opatřil, mladý autor několika knih o Kapříku
Metlíkovi, která je určena menším čtenářům, a strašidelných povídek, které sepsal zatím do dvou knih –
Hororové povídky a Děsuplné povídky. K nám do školy
přijel představit právě tyto děsivé příběhy, které jsou určeny
starším čtenářům a dospělým. Žáci páté až deváté třídy měli
tak možnost se opravdu bát, protože autorské čtení mělo
charakteristický ráz jako v hororu. Jan Opatřil své
vystoupení doplňuje o specifické propriety – kápě, svíce,
hudba, krev (samozřejmě umělá). Dětem se čtení
i závěrečná diskuse líbily, a proto si také autorovy knihy
v závěru kupovaly, ale i žádaly o předčítání dalších povídek.
Autor Jan Opatřil dětem vyhověl, dokonce jim přečetl jednu
dosud nepublikovanou a žádal je o recenzi. Byli jsme jeho
návštěvou velmi potěšeni i poctěni a těšíme se na podzim,
kdy mladším žákům představí Kapříka Metlíka.
Nina Javorová

Náš krásný výlet do hor
V pondělí jsme se sešli u hotelu Morava (dnes Ettel,
pozn. red.), odkud jsme stoupali na Klínové boudy.
Ubytovali jsme se, najedli se a šli jsme na pozdní
procházku. Vrátili jsme se kolem osmé hodiny, prospali
jsme se a v úterý jsme pokračovali v turistice, vyšli jsme
na Sněžku, odkud byl krásný výhled, počasí nám přálo.
Poté jsme sestoupili na Luční boudu, kde jsme si dali
obrovské rohlíky. Potom jsme pokračovali na Klínové
boudy. Ve středu jsme uklízeli, připravovali se na odchod,
potom jsme sešli ke Klínovému potoku a šli jsme
s proudem, došli jsme do Strážného, kde jsme se nasvačili
a pokračovali domů, všichni jsme si to moc užili. Rádi
bychom poděkovali našim učitelům, že nám celý výlet
pěkně připravili a že se o nás krásně starali.
Matěj Kovář
Sněžka
V pondělí 13. 6. jsme se vydali na turistický výlet
s názvem Návrat do minulého století. Cesta byla velice
náročná, vysilující a hlavně deštivá, ale i přes to jsme
dorazili do cíle, kterým byla Kantorská bouda. V úterý jsme
zdolali nejvyšší horu České republiky Sněžku. Při výstupu
na Sněžku už bylo počasí lepší, dokonce i vysvitlo sluníčko,
takže jsme se mohli rozhlédnout do širokého okolí a pořídit
si odtud spoustu fotek. I na samotné Sněžce jsme měli
možnost se rozhlédnout jak na polskou, tak i na českou
stranu. Ve středu nás už čekala jen cesta domů, která byla
opět deštivá, ale i tak musím říct, že se mi náš třídenní výlet
líbil.
Míša Hylmarová
Školní výlet
Výletu jsem se bála, jelikož nejsem úplně nadšenec
do sportování, ale přes to se mi velice líbil. Při pondělní
cestě na výlet nás zastihl déšť, ale naštěstí to na chatu,
ve které jsem měli připravený oběd, nebylo daleko.
Po obědě přestávalo pršet, a tak jsme do naší chaty
Kantorky dorazili v pořádku. V úterý jsme se vydali
na Sněžku a při zpáteční cestě jsme se zastavili
na občerstvení na Luční boudě. Ve středu jsme trochu
poklidili v chatě a vyrazili jsme na cestu zpět domů.
Nikola Hofmanová

Úterý 3. 5. nebylo na naší škole rozhodně jen tak
obyčejným dnem. Žákovský parlament přišel s nápadem
uspořádat den v pyžamech. Kdo měl chuť, nemusel se ráno
moc převlékat. O velké přestávce se všichni „pyžamáři“
fotili v tělocvičně. V tomto případě víc než jindy platilo,
že co člověk, to originál. Podívejte se v naší fotogalerii.
Všem žákům i dospělým, kteří se nestyděli a v nočním
oděvu dorazili, za účast děkujeme.
Žákovský parlament

Každý poctivě odpracovaný rok je náležitě odměněn
výletem, a tak se žáci 1., 3. a několik dětí z šesté třídy
vypravili do Prachovských skal. Děti byly překvapeny
výškou a pohádkovou krásou pískovcových obrů a opatrně
zdolávaly desítky schodů – nahoru, dolů, nahoru...
Domů se žáci vraceli spokojeni a příjemně znaveni.
Dana Jakubcová

Dne 28. 4. děvčata dovršila své úspěšné tažení druhým
místem v krajském kole v přehazované, které se uskutečnilo
v Hradci Králové. Všem členkám družstva patří velký dík
za nasazení, nervy a hlavně za zodpovědný přístup
k tréninkům.
Tým hráček

Ve středu jsme se zúčastnili tradičního Běhu
olympijského dne na novém stadionu ve Vejsplachách.
Letos byla naše výprava závodníků velmi početná,
za lánovskou školu startovalo celkem 46 dětí. Nejpočetněji
byli zastoupeni druháci, naopak z devítky nenašel odvahu
závodit nikdo. Medailového umístění dosáhl Matěj Kovář
z 8. třídy - 2. místo mezi dorostenci, těsná čtvrtá místa
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získali Lucka Suchomelová z osmičky,
Michal Koldovský z druhé třídy
a Radka Nedomová ze čtvrté. Ale ani
ostatní děti se nenechaly zahanbit
a vybojovaly další pěkná umístění.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.
Olga Čermáková

Matěj Kovář
na 2. místě.

I letos se naše škola zapojila do projektu Poznejme se
navzájem týkajícího se města Vrchlabí a jeho partnerského
německého města Baunatal. Po loňské návštěvě německých
žáků a žákyň u nás jsme tentokrát přijali pozvání a vydali se
do Baunatalu my. Chuť a odvahu podívat se na vlastní kůži
do ciziny, na týden se stát členem jiné rodiny a vyzkoušet
své jazykové znalosti v praxi dostaly v naší škole samé

dívky. Michaela Hylmarová, Nicola Hofmanová, Valentýna
Martinová, Sára Berrová, Veronika Kušnírová, Barbora
Stránská a Adéla Štefanová vycestovaly, seznámily se,
učily se v tamější škole, vyřádily se v aquaparku, pořádně
promokly při návštěvě památky UNESCO Herkules,
navštívili galerii Grimmwelt, a snad se tudíž dozvěděly
něco více o životě a tvorbě bratří Grimmů, prošly se a své
kapesné utratily v centru Kasselu. Dle reakcí si troufám
tvrdit, že se všem dívkám necelý týden (29. 5. – 3. 6.)
strávený v Německu líbil.
Už nyní se těšíme na příští rok, kdy převezmeme role
hostitelů opět my a přivítáme naše hosty a přátele u nás
na horách, tentokrát by se mělo poprvé jednat o zimní pobyt
naplněný lyžařskými radovánkami.
Touto cestou děkuji všem zúčastněným za jejich vzorné
chování a přístup, a tím i výbornou reprezentaci naší školy,
a také obci Lánov za finanční příspěvek, který byl použit
především na dopravu. Dívky si pobyt náležitě užily
a ve zdraví se vrátily, to samé přeji na závěr i já Vám všem
v nastávajícím létě.
Eva Křivohlávková

V pátek 24. 6. absolvovali všichni žáci naší školy
projektový den v rámci preventivního programu, který
upozorňoval žáky na všemožné škodlivé, špatné chování
nebo naopak je seznamoval s jednáním, které je nutné
k zachování života.
Všechny děti prošly nabízenými stanovišti po třídách.
Rozmanitá zastavení nabízela diskusi o kouření, alkoholu
či drogách, sportovní vyžití, problematiku první pomoci
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či používání otevřeného ohně, pravidla jízdy na kole
nebo koloběžce, hraní deskových her.
Myslím, že všichni naši žáci si den užili a zároveň se
dověděli mnoho velmi důležitých a pro život nezbytných
informací.
Anna Křelinová, Nina Javorová

„Chcete se stát na jednu hodinu učiteli a učitelkami?“
zazněla moje otázka v pátek 17. 6. před žáky 4.B. Jaké bylo
moje překvapení, když se do školní akce „Škola naruby“
přihlásili úplně všichni žáci a ještě k tomu se naprosto
pokojně domluvili, na jaký vyučovací předmět se kdo ve
skupinách nebo dvojicích připraví.
Přes víkend si vše promysleli a v pondělí doladili
o přestávkách poslední podrobnosti. Vše bez mé nabízené
pomoci nebo rady.
V úterý 21. 6. jsem už jako žákyně byla plná očekávání.
Ráno jsem tedy pomohla pouze s namnožením připravených materiálů, přenechala jsem svým žákům katedru,
posadila jsem se do zadní lavice a nechala jsem se unášet
vzpomínkami na svá vlastní školní léta.
Žáci se v rolích učitelů pustili naprosto přirozeně
do učení a odměnou jim byla pozornost a práce jejich
spolužáků (a samozřejmě taky moje). Jejich hodiny byly
velmi dobře připravené, pestré, ukončené hrou a zároveň
zcela promyšleně zopakovaly probírané učivo. Dokonce
všichni „učitelé“ stihli opravit a ohodnotit jednotlivé práce
spolužáků.
Cítila jsem to od svých žáků jako pohlazení na konci
vyčerpávajícího školního roku. Měla jsem možnost dva
roky pracovat s úžasnými dětmi a patří jim za to ode mě
veliké poděkování.
Stanislava Kalenská, tř. uč.

Dne 29. 6. od půl páté se uskutečnilo závěrečné
vystoupení žáků Základní školy v Prostředním Lánově pro
rodiče a ostatní příbuzné, kamarády. Děti nacvičovaly
opravdu pilně a svědomitě, což bylo při samotné akci vidět.
Vše se povedlo na výbornou. Moderátoři Eliška a Filip nás
provedli celým představením velmi zábavně a vtipně. Jejich
starý půdní koš byl plný opravdu úžasných překvapení.
Myslím, že se všichni skvěle bavili určitě u všech
předvedených scének. Děkujeme nejen všem žákům
a učitelům za bezvadné odpoledne, ale i rodičům za hojnou
účast a podporu svých dětí.
Nina Javorová

Královéhradecký kraj je poskytovatelem finančních prostředků
na realizaci projektu s názvem Pořízení
technického vybavení do infocentra
v Lánově, evidenční číslo č. 16CRG04-0017.
V rámci tohoto projektu byl letos zakoupen nový
kancelářský počítač k vytvoření pracovního místa výhradně

pro návštěvníky IC. Dále byl upraven
venkovní informační kiosek, jak po
technické, tak i po obsahové stránce.
Celkové výdaje vynaložené na realizaci
projektu činí 53.500 Kč.
Obnova vybavení v infocentru
byla vzhledem k jeho více než
desetiletému působení velmi potřebná a
má očekávaný přínos.
Karolina Boková

Nabízíme Vám možnost propagace
Vaší firmy, nemovitosti, apod. v našem
Zpravodaji. Vychází 4 x do roka
v lednu, dubnu, červenci a říjnu
v nákladu 1000 výtisků. Je distribuován zdarma do všech domácností
v obcích Dolní Dvůr, Lánov a Dolní
Lánov.
Ceník inzerce:
modul 1
(180 x 129 mm)
1.250 Kč + DPH
modul 2 (87 x 129 mm) 600 Kč + DPH
modul 3 (60 x 87 mm) 250 Kč + DPH
Objednávky inzerce:
Infocentrum Lánov
Prostřední Lánov 39
543 41 Lánov
tel., fax: 499 432 083
e-mail: infocentrum@lanov.cz
Obec Lánov
Prostřední Lánov 200
543 41 Lánov
tel., fax: 499 432 220,
e-mail: obec@lanov.cz
Karolina Boková

11. května se v infocentru a také na obecním
úřadě uskutečnila sbírka
v rámci Českého dne proti
rakovině. V r. 2014 se prodalo 26 kvítků
za celkovou částku 705 korun, loni 33
květů v hodnotě 625 Kč a letos se za 29
měsíčků vybralo 841 Kč.
Děkuji všem dárcům za příspěvky!
Příští rok se do této celorepublikové
sbírky opět zapojíme.
Karolina Boková

Všechny podoby lásky - A. Forna
Korán
Lásko, kde jsi? - Nick Spalding
Zabouchnutá do tebe - Car. Matthews
300 rostlin vaší zahradě na míru Martin Haberer
Kacířka - proč islám právě teď
potřebuje reformaci - Ayaan Hirsi Ali
Účtování s Mohamedem
- Hamed Abdel-Samad
Porodní bába na Syltu - Gisa Pauly
Ramses Veliký - Philipp Vandenberg
Cizinec - Harlan Coben
Jáma a kyvadlo a jiné povídky
- E. A. Poe
Grauparova mapa velkostatku
Jilemnice - Aleš Valenta
František Kaván - život a dílo: výběr
z korespondence - Eliška Charvátová
Církevní rok a lidové obyčeje
- Vlastimil Vondruška
Česko - otázky a odpovědi - K. Foltin
Šibeniční písně - Ch. Morgenstern
Vyhnání Gerty Schnirch - K. Tučková
Drak nikdy nespí (trutnovská legenda
v komiksu) - Jiří Grus
Na odkaze
http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostřednictvím on-line katalogu
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
knihovně aktuálně k dispozici. To, zda
je 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“. Nejnovější přírůstky se
odtud sice nedozvíte, ale mohu vám
seznam posledně přivezených knih
z Trutnova okopírovat.
Do knihovny byl také pořízen
časopis dTest, obsahující testy výrobků
a služeb a praktické spotřebitelské rady.
Pro čtenáře naší malé bibliotéky jsou
k dispozici přístupové údaje do online
databáze tisíců otestovaných výrobků
na www.dtest.cz. Staňte se čtenářem
a jsou vaše!
Na stránkách vás čeká řada
pomocníků, jako jsou srovnávače tarifů
a cen, databáze nebezpečných výrobků
nebo katalog „éček“ přidávaných
do potravin. Stejné přihlašovací údaje
platí v mobilní aplikaci dTest pro
iPhone a chytré telefony s operačním
systémem Android.
Karolina Boková

mají lidé s ověřováním spojené. Zdá se,
že tyto nepravdy jsou ale pevně
zakořeněny. A proto si dovolím
- ze zoufalství, protože při ověřování
stále opakuji to samé dokola - znovu
napsat hlavní body:
Listinu je možné podepsat jak doma,
tak i před ověřující osobou!
Ověřuje se jak na obecním úřadě
(u sl. Stříbrné a p. Havlíčka), tak
v infocentru, a to v jejich otvírací
době. Obecní úřad je hlavním
a běžným místem k ověřování!
Místo ani datum se pro účely
ověřování na listině vyplnit nemusí.
Je lepší, když při ověřování kopie
z originálu si onu kopii zhotoví
ověřující osoba sama. Výjimkou by
byla listina přesahující formát A3, pro
jejíž zkopírování zde nemáme přístroj.
Za nepohyblivou osobou se může
vyjíždět kvůli ověřování podpisu
i domů, ale pouze v rámci katastru obce.
Není možné ověřit podpis osoby,
která není přítomna ověřování.
Podepsat se stačí tak, jak jste zvyklí
(například jen příjmením), nemusí být
celé jméno (jméno a příjmení).
K ověření podpisu s sebou platný
občanský průkaz nebo cestovní pas!
Karolina Boková

V dubnu došlo k inovaci typu
vysílání. S tím souvisí i nová nabídka
programů, kterou vám na požádání
vytisknu nebo pošlu e-mailem.
Karolina Boková

I letos křižují Krkonošské
cyklobus y nejvyš š í čes ké hory
od západu na východ a obráceně.
Provoz bude ukončen 29. 9. 2016.
Autobusy tří dopravců jsou vybaveny
vleky, které umožní naložit do každého
minimálně 25 jízdních kol. Cyklobusy
přepravují i elektrokola bez baterie.
Elektrokolo s baterií je těžké a nelze
dobře upevnit ve stojanu na kola, proto
je nutné před jízdou baterii vyndat
do příručního zavazadla. Největší
Víry a vyznání: náboženství, sekty,
Na podzim jsme s kolegyňkou nárůst cestujících byl v loňském roce
paranormální jevy - John Allan
Ta j e m s t v í k o l e m n á s S t ř í p k y ve Zpravodaji uveřejnily článek, který zaznamenán na lince z Hradce Králové
se snažil vyvrátit některé omyly, které do Vrchlabí. Největší zájem cyklistů je
z Evropy - Jiří Mára
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o trasy z Vrchlabí do Špindlerova
Mlýna a na Špindlerovu boudu,
z Trutnova na Pomezní boudy. Největší
poptávka po veřejné dopravě cyklobusem je ve středu a v sobotu,
nejslabším dnem je neděle. Dojde
bohužel k několika změnám v jízdních
řádech: Benecko – od 13. 6. 2016
z důvodů objížďky přes Mrklov budou
mít cyklobusy zpoždění. Na zastávce
Hotel Kubát budou zastavovat pouze
cestou z Benecka. Z důvodu rekonstrukce silnice ve Dvoře Králové se
ruší zastávka ZOO. Linka Hradec
Králové – Vrchlabí – cyklobus jede
i o svátcích 5. - 6. 7. 2016 a 28. 9. 2016.
Razítkovací hra
Krkonoše – svazek měst a obcí
vytvořil pro děti zajímavou razítkovací
hru Po stopách Krakonoše. Hrací leták,
na jedné straně s mapkou s vyznačenými místy, na druhé straně
s předtištěnými okénky pro razítka
a popisem konkrétního zastavení,
můžete vyzvednout v krkonošských
informačních centrech nebo elektronicky na webových stránkách
w w w. p o h a d k o v e . k r k o n o s e . e u .
V každém vytipovaném místě zodpovíte kvizovou otázku položenou
místním pracovníkem nebo splníte
uložený úkol. Při správné odpovědi
nebo dokončeném úkolu do mapky
otisknete razítko. Pokud je okénko

v letáčku označeno TOP, čeká děti
drobná odměna. Razítkovací hra
zavede do Pohádkových Krkonoš
na území celého regionu od Kořenova
po Žacléř. Za 10, 20 a 30 otištěných
razítek získají děti ve vybraných
informačních centrech hezký dárek.
Fotosoutěž Selfie z Krkonoš
Jarní a letní příroda Krkonoš je
jedinečně pestrá. Patří k ní ale také lidé,
návštěvníci, usměvavé opálené tváře,
děti poskakující mezi kalužemi,
cyklisté… A právě o tom je naše nová
fotosoutěž. Foťáky i telefony jsou po
vaší dovolené jistě plné fotek a určitě
nechybí ani pár selfie s krkonošskými
panoramaty. Podělte se o ně s námi!
Vaši fotografii tak mohou obdivovat
tisíce našich fanoušků i návštěvníků
webových stránek a navíc máte šanci
vyhrát zajímavé ceny. Uzávěrka
soutěžních materiálů je 31. srpna 2016,
vyhlášení výsledků soutěže bude 30.
září 2016. Přihlásit se může kdokoliv,
věk ani profese není omezena. Soutěž
není rozdělena do kategorií. Podmínkou účasti v soutěži je odevzdání
vyplněné a podepsané přihlášky. Tím
dává autor svolení s možností použití
soutěžních fotografií pro účely propagace turistického regionu Krkonoše
(web, propagační tiskoviny regionu,
apod.). Fotografie musí být pořízena
na území regionu Krkonoše, musí mít

popisek (název místa, popř. název
fotografie, jméno autora). Maximální
počet soutěžních fotografií na jednu
osobu je 5.
Zašlete fotografii společně s přihláškou
prostřednictvím zpráv na facebooku
administrátorům profilu Krkonose.eu,
nebo na e-mailovou adresu: svazek@
krkonose.eu, nebo vypalte fotografie
na CD nebo DVD nosič, popište jej
jménem autora, přidejte přihlášku,
obálku nadepište heslem „Fotosoutěž“
a odešlete na adresu Regionální turistické informační centrum Krkonoše,
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí.
Porota složená z deseti nezávislých osob bude anonymně hodnotit
všechny zaslané fotografie. Ke každé
bude přiděleno pořadové číslo bez
jména autora. 20 fotografií s největším
počtem bodů postupuje do finále.
Budou vloženy do alba Selfie
z Krkonoš na facebookovém profilu
Krkonose.eu a zde je budou hodnotit
fanoušci stránky pomocí liků.
Ty s největším počtem liků vyhrávají.
Fotografie budou zveřejněny na
oficiálních internetových stránkách
turistického regionu Krkonoše:
www.krkonose.eu, na facebookovém
p r o f i l u w w w. f a c e b o o k . c o m /
Krkonose.eu, na Twitteru a Google+.
Dáša Palátková

SRPEN 2016
srpen
srpen

Lánov, hřiště, Zábava na hřišti - tanec, hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
Lánov, hřiště, Turnaj smíšených družstev - 5. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, minimálně
2 ženy v týmu, maximálně 2 registrovaní muži v týmu, občerstvení zajištěno, pořadatel: Dominika Erbenová
srpen
Dolní Lánov, hřiště, Tenisový turnaj - tenisové utkání, pořadatel: SK Dolní Lánov
srpen
Dolní Dvůr, Rozloučení s prázdninami - program pro všechny věkové kategorie,
pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
6. 8.
Lánov, Krkonošské klání - 13. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti, soutěží se jak v parkuru
(včetně napínavého skoku mohutnosti), tak ve westernových disciplínách (klíčová dírka, barely), účastní se
všechna plemena koní s jezdci malými i velkými, po slavnostním nástupu a dekorování zábavné soutěže pro
diváky, např. hod kládou, bohaté občerstvení, pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku
13.-14.8. Horní Lánov, velký sál, 10 - 17 hod., Mezinárodní výstava Jiřin - 2. ročník, vstupné dobrovolné

ZÁŘÍ 2016
3. 9.
3. - 4. 9.
7. 9.

Dolní Lánov, Tenisový turnaj
Horní Lánov, hřiště, Hornolánovská hasičská pouť - 3. ročník poutě se střelnicí, řetízkovým kolotočem,
malováním na obličej, pořadatel: SDH Horní Lánov
10:00 Dolní Lánov, KD, Divadlo pro děti - Popelka – Eva Hrušková, pořadatel: OB Lánovy

ŘÍJEN 2016
1. 10.
8. 10.
8. 10.

Dolní Lánov, Turnaj v nohejbalu + víceboj na ukončení sportovní sezóny - Nohejbalové utkání, pořadatel:
SK Dolní Lánov
Dolní Lánov, polní letiště, Drakiáda - Pouštění draků, soutěže pro děti, pořadatel: SPOZ, SK a SDH Dolní Lánov
Lánov, Hornolánovské šedesátky - 3. ročník hasičských soutěží, pořadatel: SDH Horní Lánov
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22. 10. 18:00

Dolní Lánov, KD, Dolnolánovské vinobraní s hudbou a tancem! - Vinobraní v Dolním Lánově
zprostředkuje autentický zážitek ochutnávky vín od vinaře z Moravy (Žerotín u Strážnice), vždy je k
dispozici 9 - 11 vzorků, akce má folklorní nádech, vinař si sám moderuje a seznamuje návštěvníky s
původem, odrůdou a chutí, na závěr je možno vína zakoupit a pokračuje se v posezení s živou hudbou
(VzHáčka), tancem a konzumací zvolené odrůd, pořadatel: OB Lánovy

Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš
zpráv z obce mailem, přihlaste se mi v infocentru.
Mnoho akcí pořádá i Správa KRNAP. Nabízí novinku - prostřednictvím registračního formuláře na
http://akce.krnap.cz/registrace/ si snadno můžete zajistit zasílání informací o akcích, které KRNAP pořádá. Vhodným
nastavením si zaručíte pravidelnou a pro vás přijatelnou informovanost o těchto aktivitách.
Karolina Boková

Na naší schůzce v březnu jsme si
připomněli MDŽ. Koncem měsíce pak
svátky jara - Velikonoce. Nechyběl
tradiční beránek a koledníci, kteří se
postarali, abychom my ženy byly
zdravé a plné elánu celý rok. Koledníci
dostali koledu (vajíčko).
Začátkem května bylo několik
členek klubu ve školce v Horním
Lánově a Prostředním Lánově na vystoupení dětí ke Dni matek. Poděkováním za pozvání bylo od nás
předání pamlsků (bonbonů) pro děti.
Děkujeme za pozvání a přejeme hodně

trpělivosti a zdraví všem, co se vodu císařovny a dvořanů. Po celý
den zde byly kostýmové prohlídky
o děti starají.
6. května jsme měli posezení zámkem, stánky, občerstvení a
s obědem ke Dni matek
v hotelu Harmonie. Děti
ze školky nám zarecitovaly, zazpívaly a předaly srdíčka. Přišli mezi
nás starosta Jiří Vancl,
Margita Capoušková a
Marcela Tužová. Maličkým zpestřením byly dvě
čarodějnice, které opožděně mezi nás přiletěly.
Děkujeme personálu hotelu Harmonie za dobrou
V hotelu Harmonie při posezení ke dni matek.
obsluhu.
14. května byl náš první výlet v zámeckém parku jízda historických
do Zákup. Na zámku byl příjezd císaře kol, vystoupení divadel, koncerty.
Ferdinanda Dobrotivého za dopro- Několik z nás navštívilo i muzeum
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karnevalových masek. Každý si zde
našel něco, co ho zajímalo. Výlet se
nám vydařil.
Dodejte si odvahy, udělejte si
chvilku sami pro sebe a přijďte mezi
nás.
Za KD Věra Volmutová

Členové klubu se scházejí
pravidelně. Na schůzce 6. 4. 2016 jsme
pogratulovali panu Janu Hákovi
z Podhůří, který již dlouhá léta dělá
desítkáře, k 85. výročí narození.
Všichni jsme popřáli hodně zdraví
v plné svěžesti do dalších let.
Na čtvrtek 5. 5. jsme dostali
nabídku do Divadelního klubu
ve Vrchlabí od místních ochotníků
na divadelní představení „Myslíme
jenom na to“. Tento divadelní kousek se
zase moc povedl. Smáli jsme se po celé
představení. Vřele doporučujeme
ke shlédnutí.
Dne 18. 5. 2016 byl uspořádán
zájezd do Nových Hradů na zámek.
Po prohlídce jsme individuálně mohli
navštívit muzeum kol a prohlédnout
si celý areál i s křížovou cestou
a soukromé zahrady. Pro některé z nás
byl velký zážitek popovídat si se
zámeckým pánem - majitelem zámku o chodu a starostech s udržováním
tak rozsáhlého areálu i o plánech
do budoucna. Při zpáteční cestě jsme
ještě zastavili v Holicích a navštívili
Muzeum Emila Holuba, našeho
známého cestovatele.
Paní Capoušková a Hejduková
byly pozvány na hodnocení jednotlivých složek obecního úřadu, kde
hovořily o aktivitách klubu a o plánech
na další období. Poděkovaly za finanční
příspěvek pro klub.
Naše členky byly pozvány na
oslavu Dne matek do Mateřské školy,
v Horním i Prostředním Lánově.
Program, který si děti připravily, byl
moc pěkný, některým z nás i ukápla
slzička. Za přáníčko a pohoštění
v obou školkách moc děkujeme.
Protože máme i členky z okolních
obcí, pozvali jsme děti z Mateřské
školy Prostřední Lánov na schůzku
11. 5. Děti v upravené verzi popřály
všem ženám k jejich svátku. Bylo to
moc dojemné a oceňujeme práci
učitelek i dětí.
Pro další období připravujeme zase
několik pěkných akcí. Těšte se.
Za klub důchodců
Dagmar Zaplatílková
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Na začátku května
jsme všem ženám nad
70 let přišly popřát
ke Dni matek a udělaly
jim radost malým
dárečkem.
21. května jsme
přivítali nové občánky
do života v naší obci.
Účast byla vyrovnaná dva chlapečci a dvě
děvčátka: Hugo Braun,
Denis Karásek, Veronika Lissnerová
a Rozálie Libnarová. Po přivítání
a projevu p. starosty zazpívaly děti
ze ZŠ pod vedením paní učitelky
Jakubcové. Miminka od nás dostala
plyšovou hračku, velkou tatru na písek
a upomínkový list. Maminky kytičku.
Všem přejeme hodně zdraví a rodičům
příjemné zážitky při výchově dětí.
Za SPOZ Jana a Lenka

Na následujících řádcích jsou podle
mého názoru ty nejzajímavější pasáže
z knihy Hraničářský prapor 2 „Roty
Nazdar“ od Vladimíra Hrubého, která
mapuje historii jedné z mnoha jednotek
prvorepublikové československé
armády. Vybírala jsem hlavně ty části,
které se týkají Krkonoš a které čtenáři
snad trochu přiblíží život praporu
a hlavně kritický rok 1938 a jeho
atmosféru. Kniha se nesnaží o nekritickou glorifikaci vojáků, autor se
v líčení nevyhýbá ani jejich prohřeškům a okamžikům slabosti. Tuto
výtečnou studii si můžete půjčit v
lánovské knihovně.
Karolina Boková

2. část

Vítání občánků v Lánově.

Ve Vrchlabí, které bylo přirozeným
centrem celé oblasti, také probíhala
bezpečnostní akce s cílem odzbrojit
obyvatelstvo. V rámci nařízení
o povinném odevzdání zbraní civilisty
svoji zbraň na policejní úřad přineslo
do 17. září již na 60 osob.
Od 18. září začal také v Krkonoších vyvíjet z německého území
záškodnickou činnost Sudetendeutsches Freikorps. Příslušníky této
polovojenské organizace pověřené
rozdmýcháváním konfliktu v pohraničí republiky byli dobrovolníci z řad
českých Němců, kteří uprchli z Československa do Říše po vypuknutí
povstání řízeného SdP. V Německu byli
pod dohledem důstojníků Wehrmachtu,
oddílů SA a SS vycvičeni a vyzbrojeni
exrakouskými i německými pistolemi,
p u š k a m i , s a m o p a l y, k u l o m e t y
a ručními granáty. Poté byli, často pod
velením zběhlých československých
záložních důstojníků německé
národnosti, posíláni zpět do pohraničí.
Zde přepadali nejen příslušníky
československých bezpečnostních
složek většinou zařazené do jednotek
Stráže obrany státu, ale terorizovali
i civilní obyvatelstvo české, ale
i německé národnosti, pokud se
nepřidalo na jejich stranu.
V oblasti Krkonoš náležící později
koncem září, po celkové reorganizaci
Freikorpsu, do nově vytvořené Kampfgruppe V – Dolní Slezsko disponoval
její velitel Franz Strauss na velitelství
skupiny v Jelení Hoře pro záškodnickou činnost na československém území
asi 1916 muži. Ti byli rozděleni
do třinácti rot, z nichž dvě roty působily
přímo z Jelení Hory v prostoru
centrálních Krkonoš.

Rok 1938
Vláda republiky dne 16. září
konečně zakázala činnost Sudetoněmecké strany, která se otevřeně
postavila proti demokratickému
Československu a na stranu totalitního
Hitlerova Německa. Na předáky SdP
byly vydány zatykače a mnozí vůdcové
Henleinovy strany uprchli do bezpečí
Během dne si velitel VSD
do Říše.
(vojenský stavební dozor) v úseku H-1

u Luční hory, major pěchoty František
Procházka od Pěšího pluku 22
„Argonský“, stěžoval plukovníkovi
pěchoty Vorlíčkovi na vojáky hraničářského praporu zde nasazené. Cituji
z tajného praporního rozkazu z 19. září,
v němž velitel praporu stížnost
zveřejnil a zároveň na ni reagoval:
„Mužstvo zalezlo do dosud vybetonovaných objektů l. o. (lehké opevnění),
aniž by byl objekt dokončen a předán
velitelem VSD veliteli roty. Objekty
jsou úplně syrové a zatím nezpůsobilé
ke střelbě, dokud v nich nejsou alespoň
kulometné stolky.

hlásila každé letadlo, tj. jeho druh,
značku, směr a dobu letu a snažila se
rozpoznat jeho příslušnost. Vlastní
letadla nejsou pravděpodobně značena
vůbec. Proto na tuto okolnost upozorněte velitele.
V případě přeletu říšskoněmeckého
letadla nad naše území nesmí být užito
střelby, poněvadž tato událost by mohla
vést k mezinárodní zápletce. Kdy
budou smět být sestřelována, bude
nařízeno.“

... Tím přesáhl k 19. září počet
příslušníků praporu na hřebenech
Krkonoš množství 2 000 mužů.
Mužstvo 3. roty si otvory pro periskopy Velitel praporu také toho dne ve svém
zřídilo komínky, improvizovalo v důvěrném rozkaze učinil rozhodnutí
objektech kamínka a topilo – tudíž ohledně mužstva praporu německé
národnosti:
izolace krytu a nátěry jsou zničeny. ...

Už v noci ze středy 21. na čtvrtek
22. září hlásil státní policejní úřad
ve Vrchlabí, že v Hostinném konají
členové SdP domovní prohlídky
u nečlenů, zejména komunistů, na poště
požadují vydání hotovosti, přednostovi
železniční stanice odebrali vojenské
pušky a obsadili celnici. ...
V Heřmanových Sejfech (Rudník) byla
obsazena pošta, poštmistr se spojil
s povstalci a následně společně uprchli.
V Luisině údolí u obce Dolní Dvůr byla
zapálena státní myslivna, zřejmě
zápalnou bombou. Zaměstnanci unikli
naštěstí bez zranění. ...
Ovšem už ve 04:15 dne 22. září přijel
do centra vzpoury v Podkrkonoší,
Hostinného, četnický pohotovostní
oddíl vedený zástupcem velitele
praporu SOS, majorem četnictva
Františkem Karhanem. ...
Povstalci ozbrojení puškami, pistolemi
a dýkami se rozprchli, teprve když se
četníci po opuštění autobusu rozvinuli
do rojnice a postupovali k celnici
v Hostinném. ...
Ve městě zůstalo 33 četníků z četnického pohotovostního oddílu, dalších 5
četníků odeslal major četnictva Karhan
střežit důležitou rozvodnou stanici
v Heřmanových Sejfech – Javorníku,
která zásobovala elektrickým proudem
okresy Vrchlabí, Trutnov, Jilemnice,
Jičín, Dvůr Králové a Semily.

V zázemí Hraničářského praporu
2 „RN“ dostal velitel předsunutého
skladiště Vrchlabí, podporučík pěchoty
v záloze Josef Valášek, rozkaz od
velitele praporu:
Hraničářský prapor 2, 3. rota Trutnov 1937, zcela vpravo vojín Josef Vraštil (dozorčí vojín
„Je vyhlášena „O“ (ostraha hranic),
o vánocích), strýc Bedřicha Vraštila z Horního Lánova. Josef měl po válce v Dolním Lánově
v
případě napadení vojska se toto musí
pekařství, pak žil v Lánově a Vrchlabí. Foto laskavě poskytl pan Bedřich Vraštil.
bránit. V každém případě nesmí
Dále mužstvo rozebralo materiál „Nařizuji, aby velitelé rot, čet a odevzdat zbraně. Nevysílejte jednotstavební firmy na budování úkrytů, družstev sledovali mužstvo německé livce, vždy nejméně dva ozbrojené
použilo i šestimetrové klády na národnosti – jak záložní, tak i prezenční vojíny. ...“
sloupky do objektů, dle velitele VSD služby, všímali si jeho chování
23. září „Pokud nepřítel bez
tím vznikla staviteli škoda asi 4 000 Kč, a korespondence. Tomuto mužstvu
kterou bude nárokovat na vojenské (pokud není sociálně demokratického vyhlášení války zahájí nepřátelství –
správě. Částku předepíši veliteli roty smýšlení) odeberte ihned veškeré ozbrojeným vpádem na naše území,
k náhradě. Velitel roty ihned zakáže zbraně a přidělte ho jen k pomocným nebo palbou z vlastního území na čs.
objekt nebo čs. jednotku, použijí
mužstvu odcizování dřeva a dokonce službám. ...
jednotky ZH (zajištění hranic) v daném
prý i železa od VSD. ...
Pozdě odpoledne 21. září zažili prostoru zbraně k vyčištění státního
Nedostatečně zaměstnané mužstvo se
vojáci
hraničářského praporu i přísluš- území od nepřítele, nebo k umlčení jeho
potuluje u staveb a nahlíží, co se jak
dělá. To odporuje zpravodajským níci SOS v Krkonoších, stejně jako palebných zdrojů. Překročit hranici
nařízením, o nichž velitel roty musí j e j i c h k o l e g o v é v P o d k r k o n o š í ale nesmějí. Jednotky ZH v ostatních
nečekaný šok. Československá vláda prostorech vyčkají rozkazu k zahájení
vědět. ...
přistoupila po masivním nátlaku nepřátelství.“...
„V prostoru Špindlerova Mlýna je Francie a Anglie na jejich plán
„ Poněvadž pod dojmem různých
zřízena letecká hláska, která má za úkol odstoupit území Československé
hlásit každý přelet jakéhokoliv letadla. republiky s více než 50 % obyvatel zpráv by mohla poklesnout morálka
Přesto je velmi nutné, aby každá německé národnosti Říši, aby bylo mužstva, nařizuji, aby velitelé rot
alespoň jednou denně prošli a prohlédli
vojenská jednotka jsoucí v postavení zabráněno válce s Německem. ...
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přidělený úsek a tím udrželi morálku mužstva.
Hlaste, jaký dojem na vás mužstvo učinilo, jaká
morálka mezi ním panuje. Dodávejte ducha
vojínům. ...“
Krátce po vyhlášení všeobecné mobilizace
rozhlasem, před půlnocí 23. září, došlo ještě
k incidentu ve Vrchlabí, kde na Kostelním náměstí
neznámý muž s batohem při útěku několikrát
vystřelil z pistole na hlídku státní policie. Jedna
střela škrábla na stehně obvodního inspektora
Josefa Votočku, druhý člen hlídky, strážník
Oldřich Beneš, zraněn nebyl.
Od půlnoci do 04:00 byla příslušníky Freikorpsu vedena palba z německého území, od
Slezské boudy, směrem na Studniční horu. Vojáci
z postavení 3. roty a příslušníci družstev SOS pod
Luční a Studniční horou palbu neopětovali*, neboť
šlo o palbu provokativní – jejich střelba by
směřovala na německé území. Nikdo nebyl zraněn.
*(V po válce sepsané kronice je uvedeno, že
opětována byla).
... Povoláno bylo pro válečné potřeby praporu
z civilního sektoru 186 koní. ...
Od rána pokračovalo v Krkonoších vylidňování
obcí, hotelů, horských bud a hostinců, čeští Němci
i s movitým majetkem prchali převážně za hranice
do Německa, Češi do vnitrozemí republiky.
Například nájemce příhraniční Martinovy boudy
předal při odchodu do vnitrozemí v Bedřichově
praporu své dva tažné koně, neboť je nemohl vzít
s sebou.
Pokračování příště

MUDr. Zdeněk KUŽEL

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

- praktický zubní lékař -

Starosta

Ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Čt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

Asistentka
Tel., fax
Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

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

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Venkovské
v mezisezóně:

v sezóně:

červenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Po:

zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

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

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

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

So:

zavřeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

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

Vážení spoluobčané,
jsme, bohužel, za polovinou letošního roku a můžeme
částečně hodnotit, jak se daří naplňovat naše předsevzetí,
která jsme si dali začátkem letošního roku.
Zastupitelstvo obce na dubnovém jednání schválilo Plán
hlavních úkolů pro rok 2016, se kterým jste byli seznámeni
v jarním čísle tohoto Zpravodaje. Podle tohoto plánu v obci
postupujeme. Začalo se se stavbou garáže pro obecní
techniku, byly provedeny opravy asfaltových povrchů
na několika místech odstavných ploch a místních
komunikací.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele opravy hasičské
zbrojnice, kdy obec dosáhla na dotační titul v rámci
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Na objektu hasičské zbrojnice dojde během srpna a září
2016 k výměně oken, obou venkovních vrat a akumulačních kamen. Tím dojde ke zlepšení prostředí pro
dolnolánovské hasiče a nyní bude záležet jen na členech
SDH, jak si budou vážit tohoto prostředí. Po dostavbě
garáže již nebude obec parkovat s traktorem v hasičárně
a ta bude sloužit výlučně jednotce SDH.
Během školních prázdnin bude provedena oprava
sociálek v základní a mateřské škole, které jsou již
v nevyhovujícím stavu. Z toho důvodu budou odloženy
na rok 2017 opravy omítek na objektu školy, které byly
plánované na letošní rok.
Navíc v letošním roce musí být provedena oprava mostu
přes Malé Labe pod farou, který je dle odborného posudku
téměř v havarijním stavu. Z toho důvodů byly osloveny dvě
firmy, které zaslaly nabídky na opravu mostu, a z toho
vyplývá, že tato oprava přijde na více jak milion korun.

499 522 216

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

Naše obec se nadále podílí na administrativních
úkonech kolem zajišťování přípravných prací pro výstavbu
cyklostezky mezi obcí Lánov a Čistá v Krkonoších, i když
hlavním garantem této připravované stavby je obec Lánov.
Vím, že nejen občany Dolního Lánova trápí špatný stav
silnice III. tř. vedoucí z Lánova do Hostinného přes naši
obec. Proto jsem inicioval další písemnou zprávu pro
Královéhradecký kraj, jako majiteli této komunikace,
kde jsem společně se starosty Lánova a Prosečného žádal
o sdělení, kdy dojde k opravě této komunikace. Do současné
doby jsme nedostali odpověď. Dále jsem žádal o obnovení
vodících čar u krajnice silnice, taktéž bez odezvy. Proto
i v budoucnu budeme apelovat na kraj se žádostí o opravu
této významné silnice, která vede naší obcí.
Obec opět věnuje náležitou pozornost údržbě zeleně
v obci, na hřbitově a kolem kostela Sv. Jakuba st. Děkuji
všem občanům, kteří pečují o své trávníky, okolí kolem
svých obydlí a tím zlepšují vzhled naší obce.
Naše obec v jarních měsících žila kulturním
i sportovním životem. Je na místě poděkovat hasičům
za uspořádání akce Čarodějnice na konci dubna. Sportovní
klub Dolní Lánov uspořádal Turnaj řemeslníků v nohejbale,
kterého se zúčastnilo celkem 12 sportovních družstev.
Tento sportovní den byl spojen s oslavou Dne dětí. Byla
radost vidět, kolik dětí na hřiště přišlo a sportovalo. Tady je
třeba také poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli
finančními částkami na zakoupení cen pro děti.
V červnu (měsíci myslivosti) zorganizovali dolnolánovští myslivci ze spolku Malá Sněžka velmi zdařilou akci
„Oslavy 70 let myslivosti v Dolním Lánově“, kde měli
o zábavu postaráno jak dospělí, tak jejich děti.
Tradicí se stalo, že všechny tyto akce navštěvuje vládce
krkonošských hor Krakonoš v podání místního občana
Karla Ryndy. Děkujeme, Karle. Poděkování patří také
Davidu Pavlišovi (Kovovýroba Pavliš - Dolní Lánov)
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za věnování obci a škole minigolfu, který je využíván
ve sportovním areálu u základní školy.
I v druhém pololetí tohoto roku budeme v obci
pokračovat v dalších akcích, které jsou naplánované.
Doufám, že se podaří splnit „Plán hlavních investičních
a neinvestičních akcí na rok 2016“.
Závěrem mi dovolte popřát Vám spoluobčanům
příjemné prožití letních měsíců a dětem spokojený návrat
do školních lavic v měsíci září.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 27. 4. 2016
1/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Janu Tumovou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Pavel Šimůnek a Jiří Kavan.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu
č. 2/2016 a 3/2016.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Dolní
Lánov včetně výsledku hospodaření za účetní období roku
2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015. Hospodářský
výsledek obce za rok 2015 činí +2 267 888,47 Kč.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov
včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace
za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31. 12. 2015, který
činí 4 668,29 Kč. Hospodářský výsledek ve výši +4 668,29
Kč zastupitelé schvalují převést dle návrhu v plné výši
do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní
školy a mateřské školy tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 16POV010044/VR/NEIV za účelem celkové opravy objektu hasičské
zbrojnice v Dolním Lánově. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi
fa CLAVAST s.r.o. Rtyně v Podkrkonoší čp. 33 a Obcí Dolní
Lánov, Dolní Lánov 132 na převod vodovodního řádu
a kanalizačního řádu na pozemku p. č. 1543/1 v k. ú. Dolní
Lánov do majetku Obce Dolní Lánov. Pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky
na stavbu „Garáž pro zahradní a obslužné vozíky“, jejímž
investorem je obec Dolní Lánov. Současně schvaluje
dodavatele stavby, stavební fa Jan Kušnír, Dolní Lánov,
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která byla vybrána na základě veřejné soutěže a Smlouvu
o dílo na tuto stavbu.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
9/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky
na veřejnou zakázku „Dolní Lánov - oprava MK
a odstavných ploch“.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Výzvu k podání nabídky
na veřejnou zakázku „Oprava hasičské zbrojnice“.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zveřejněním výzvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
11/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje z v e ř e j n ě n í p r o n á j m u
obecního pozemku p. č. 291 v k. ú. Dolní Lánov vedený
jako zahrada. Pověřuje starostu zveřejněním záměru.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
12/2-16
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby písemně
vyrozuměl Státní pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj a nájemce Farmu Kout, v.o.s., se sídlem Černý Důl 3,
Fořt 29 o odstoupení od Smlouvy o podnájmu, uzavřené
dne 2. 1. 2013, nemovitosti polní letiště pro zemědělské
účely v katastru obce Dolní Lánov za podmínek uvedených
ve smlouvě.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
13/2-16
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
části obecního pozemku p.č. 2866 v k.ú. Dolní Lánov.
Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci o připravované kompostárně na pozemcích
kolem zemědělského letiště
- Informaci o stavu stavebních prací na obecní garáži
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 29. 6. 2016
1/3-16
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Losenickou Evu.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/3-16
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Jiří Pavliš, Pavel Jančula.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/3-16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu
č. 4/2016 a 5/2016.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/3-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok
2015 a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2015
bez výhrad. Zastupitelé obce vyslovili souhlas
s celoročním hospodařením obce Dolní Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/3-16
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Státní
pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku p. č. 1212/1
v k. ú. Dolní Lánov, který je v majetku státu, na obec Dolní
Lánov dle § 7, zákona č. 503/2012 Sb. Pověřuje starostu
obce podáním žádosti na Krajský pozemkový úřad pro
Královéhradecký kraj, Hradec Králové.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

6/3-16
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p. č. 291
v k. ú. Dolní Lánov, vedený jako zahrada o velikosti 2332
m2, za účelem údržby a chovu ovcí za cenu 500 Kč/rok.
Pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/3-16
Zastupitelstvo obce souhlas, aby opravu mostu přes Malé
Labe pod farou v Dolním Lánově opravila firma
VH-stavební práce s.r.o., Praha 4 - Krč, provozovna
Studenec, která podala ve zkráceném řízení z důvodu
havarijního stavu, nejnižší cenovou nabídku. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8/3-16
Zastupitelstvo schvaluje navýšení příspěvku na činnost
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola
Dolní Lánov o 230 00 Kč.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- o stavu stavebních prací na garáži pro obecní techniku
- ke stavu nové komunikace fa Clavast,
Rtyně v Podkrkonoší
- o stavu oprav MK a odstavných ploch
- o stavu výběrového řízení na „Opravu hasič. zbrojnice“
- o připravenosti stavebních a instalatérských oprav
sociálek v ZŠ a MŠ
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.

Kostel sv. Jakuba v Dolním Lánově hned napoprvé, kdy
pro letošní Noc kostelů otevřel své dveře, přilákal kolem
dvou stovek návštěvníků. Jistě historicky nejstarší kostel
v širokém okolí, který postavil architekt Carlo Valmadi
v letech 1599 – 1603, měl co nabídnout. Každou půlhodinu
stoupali odvážní po sedmdesáti pěti schodech s panem
Novotným na prohlídku staré věže a zvonů. Historií
a zajímavostmi kostela provázel zkušený pamětník, pan
Šimůnek. Staré varhany se šlapáním měchů si zájemci
prohlíželi s paní varhanicí Mihokovou. O varhanách navíc
odborně vyprávěl a koncert varhanní hudby přednesl
Ondřej Mejsnar. Místní skauti se opravdu velkolepě ujali
celé řady aktivit. Velmi povedené bylo jejich asi
půlhodinové divadelní vystoupení, kde byl spolu s dějinami
spásy představen i život sv. Jakuba. Vše bylo doprovázeno
zpěvem a hrou na kytary, akordeon, housle a bicí.
V dobovém kostýmu čekal na každého sv. Jakub, který
zvláště mladší návštěvníky uváděl do poznávacího kvízu
a hry spojené s kostelem. Chrámové prostory se také
zaplnily, když se svým vystoupením přišly děti z místní
mateřské školy. Nechyběla ani výstava kostelních rouch
a knih. U bočního oltáře Panny Marie byl prostor pro „chvíli
pro ztišení“, kde zájemci při zapálených svíčkách psali své
modlitby a prosby. Jistě velmi unikátní a lákavé bylo
občerstvení v márnici, kde se kromě nápojů a koláčů
podávaly hlavně rakvičky a věnečky. Márnici totiž před
časem přebudovali skauti na svou klubovnu, která teď
posloužila jako občerstvující zázemí. Programu se jako
čestný host účastnil starosta Dolního Lánova JUDr.
Miloslav Tomíček.

Skauti představují scénu ze života sv. Jakuba. Foto Zdeněk Horák

Celkem na letošní Noc kostelů přišlo do třech míst (Dolní
Lánov, Vrchlabí, Špindlerův Mlýn) přes šest set sedmdesát
návštěvníků, což je přibližně třikrát více, než obvykle
přijde na nedělní bohoslužby.
Připomeňme, že Noc kostelů je pořádána každoročně.
Umožňuje široké veřejnosti ve večerních a nočních
hodinách navštívit některé kostely, komentované
prohlídky, hudební vystoupení, nahlédnout do kostelních
sakristií, vystoupat do věží či sestoupit do starobylých
krypt. Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu. První
ročník v ČR se konal v roce 2009. Postupně se zapojovalo
více a více kostelů. Letos to bylo 1463 objektů. Obyvatelé
Špindlerova Mlýna a Dolního Lánova pořádali svoji Noc
kostelů poprvé. Dle ohlasu a spokojenosti je naděje, že bude
příští rok pokračovat. Poděkování patří všem, kteří svým
dílem přispěli.
P. Jiří Šlégr

Při příležitosti Noci kostelů v Dolním Lánově byla
veřejnosti zpřístupněna mimo jiné také věž kostela. Člověk
se mohl podívat jak do úžasného podkroví nad hlavní lodí,
tak i ke krásnému zvonu. Právě nade dveřmi do podkroví
mě zaujaly čtyři břidlicové tabulky s nápisy. Tři z nich byly
psány německy, čtvrtá česky. Bez osvětlení ve tmě jsem
na místě vyluštila jen zlomek, z fotky potom trošku více.
Na jedné německé tabulce ve tvaru srdce stojí: Josef Maly,
Dachdeker (pokrývač), Mittellangenau (Prostřední Lánov),
16/11 1922, N° 95 (v tomto domě dnes bydlí Jirka
Malínský). Na té české stojí vzkazů o opravě střechy víc,

Tabulky psané německy. Foto Zdeněk Horák

a to z let 1958, 1961, 1968 a 1977, hlavně od pánů Krof,
Volfík a Černoš, Prostřední Lánov 151.
Poučení pro příště - zápisník a čelovku s sebou :-)
Karolina Boková
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Dne 28. 5. jsme se poprvé sešli u fary na brigádu v počtu
devíti lidí včetně pana Jiřího Šlégra. Po otevření objektu
začaly vyklízecí práce v přízemí. Bylo odstraněno bednění
oken, aby mohl do místností proudit čerstvý vzduch.
Nepotřebné věci byly vytříděny a budou odvezeny
na skládku. Nejzajímavějším nálezem byly noviny z roku
1945 i mladší, kterými se prokládaly jednotlivé vrstvy
linolea. Všechny podlahové krytiny byly odstraněny,
dřevěné původní podlahy zameteny. Okna byla očištěna
od pavučin, sedmnáct jich bylo nově zaskleno. Poté muži
přešli do prvního patra, odkud vyházeli zbylý nábytek, staré
kočárky a různé harampádí. V brigádách se bude
pokračovat, aby objekt byl vyklizen a připraven pro opravy.
Čeká nás spousta práce, ale důležité je začít a pokusit se
zachránit tento "zámeček" nad Malým Labem.
Eva Hanušová

4. 6. 2016 proběhlo v Dolním Lánově Zahájení
sportovní sezony. Krásné, teplé počasí nás všechny
přivítalo již od rána. Turnaj si zahrál rekordní počet
účastníků, kteří sestavili 12 družstev. Hrálo se systémem
„každý s každým“, díky vysokému počtu účastníků
a hracímu systému se turnaj prodloužil do pozdních
odpoledních hodin. Samotné odehrání všech zápasů byl
úctyhodný sportovní výkon. Po úporném a teplem
vyčerpávajícím bojování skončila družstva v tomto pořadí
na stupních vítězů:
1. LÁNOVŠTÍ PSI, 2. BJELKOVI, 3. LÁNOV C.
SK Dolní Lánov a členové Mysliveckého sdružení
Malá Sněžka uspořádali na fotbalovém hřišti týž den
hravé odpoledne se soutěžemi k Dětskému dni.
Velký dík patří sponzorům, jejichž příspěvek posloužil
na věcné dary výhercům, diplomy všem zúčastněným
a odměny pro děti v dětských soutěžích.

Všem pořadatelům děkujeme za jejich čas a energii při
přípravách a konání akce.
SK Dolní Lánov - Jiří Svatý

Akce v Dolním Lánově ČERVENEC – ŘÍJEN 2016
3.09.2016 - Tenisový turnaj
1.10.2016 - Nohejbal
+ 2 další sport. disciplíny
8.10.2016 - Drakiáda (polní letiště)
Miloslav Tomíček
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Začátkem června se na bývalém hospodářském letišti
v Dolním Lánově konala předváděcí akce aut BMW pro
vážné zájemce. Podobná akce se koná už třetím rokem také
v zimě. Akce je pro zájemce, které si ale firma dováží sama,
aby jim předvedla kvalitu těchto vozů.
Miloslav Tomíček

Něco z historie mysliveckého spolku „Malá Sněžka“
Vždy v každé společnosti či lidském životě jsou určitá
jubilea, která je dobré si připomenout. Právě v letošním
roce je to 70. výročí vzniku Mysliveckého spolku v Dolním
Lánově.
Po odsunu německého obyvatelstva z Dolního Lánova
v roce 1945 – 1946 a příchodu českých a slovenských
občanů do této obce se začínal postupně formovat nový
společenský život. Byli to hlavně lidé, jejichž zájmem byla
myslivost, a proto se začali sdružovat jako první do spolku
za účelem výkonu myslivosti. V Dolním Lánově to byl
Miroslav Němec z Vrchlabí, Antonín Kavan, zemědělci
Karel Svatý a Petr Zuzánek společně s dalšími kamarády
z okolí jako Safin, Kolář Antonín, Kubálek, Pacner, Ouzký
Karel a další, kteří založili Lidovou mysliveckou
společnost Dolní Lánov a začali provozovat výkon
myslivosti v katastru obce Dolní Lánov. A to i za silnicí
mezi Lánovem a Čistou (tzv. Bínou), kam sahá katastr obce
Dolní Lánov vč. Ovčích lesů. V té době část lesního porostu
na Hartě (Podhůří) byla režijní honitbou Státních lesů.
Prvním mysliveckým hospodářem byl údajně Karel Svatý.
V roce 1949 vznikla Lidová myslivecká společnost
AZNP (Automobilové závody Vrchlabí) a myslivecké
společnosti Dolní Lánov byly v r. 1954 odňaty Ovčí lesy na
Kovářově a připojeny k MS AZNP. Dalším přelomovým
rokem byl rok 1963, kdy došlo ke sloučení s mysliveckou
společností Kunčice nad Labem a připojení k dolnolánovskému revíru i část Podhůří. Tato honitba zůstala
v téměř nezměněné velikosti do současné doby.
Největší aktivita v rámci mysliveckého sdružení nastala
v letech mezi rokem 1950 a 1960, kdy myslivost začínají
vykonávat další občané z Dolního Lánova, a to např. Mečíř
Ladislav, Cerman Ladislav, Friček Rudolf, Tomíček
Miloslav, Bohuslav R. a MVDr. Svatý M. Ve sdružení jsou
také Šimůnek Jiří, Korda Karel. Později přichází do
sdružení aktivní členové Jančula Alexandr, lesník Hájek
Josef a další aktivní myslivci. Staví se nová krmná zařízení,
lovecké zařízení, jako jsou posedy a kazatelny. Myslivci
mají pronajaté louky, ze kterých zajišťují krmnou základnu
pro zvěř. Vzhledem k tomu, že někteří myslivci jsou členy
Jednotného zemědělského družstva, je velmi dobrá
spolupráce mezi myslivci a zemědělci.
Po sloučení dolnolánovských myslivců s myslivci z Kunčic
n. L. se rozšiřuje členská základna o další velmi aktivní
členy jako Struhaře V., Struhaře Mir., Briknera, později o
Přibila V., Renera J., Jiřího Trávnička a další.
Myslivecké sdružení Dolní Lánov je v obci Dolní Lánov
aktivní složkou tehdejší Národní fronty, účastní se brigád na
přestavbě kulturního domu, pomáhá stavět prodejnu
Potravin a vůbec se zapojuje do společenského života
v obci. V sedmdesátých létech minulého století přichází do
sdružení mladší generace - Tomíček Mil. ml., Kavan Jiří,
Tomíček Rad., Hájek Petr, Friček Petr a další. Členská

základna čítá kolem 30 členů a je třeba mít místo, kde by se
mohla scházet na svá jednání. Z iniciativy Kavana Antonína a dalších dochází k dohodě s manželi Zuzánkovými,
od kterých je zakoupena část hospodářského stavení (dnes
čp. 105 Dolní Lánov), dnešní tzv. Myslivna, která myslivcům po postupné rekonstrukci slouží do současné doby.
Současná starší generace dolnolánovských myslivců
ráda a s nostalgií vzpomíná na doby, kdy měla v revíru
dostatek drobné zvěře, jako je zajíc, koroptev a bažant.
Dnes je tato zvěř téměř vzácností a všichni víme, co je
toho příčinou.
Tak, jako v každé společnosti dochází postupem doby
ke generační obměně členské základny, docházík tomu
i u myslivců. Mění se vedení sdružení a dnes vzpomínáme
na myslivecké hospodáře Němce Miroslava, Hájka Josefa,
předsedy MS Kavana Antonína, Rachmana Josefa, Jančulu
Al., kteří již mezi námi nejsou. Není bez zajímavosti,
že myslivost se dědí z otce na syna nebo z dědy na vnuka,
tak jako je tomu v případech i našich členů MS např.
v rodině Kavanových, Tomíčkových, u Pavla Jančuly, Petra
Frička, Hájka Petra, Struhaře Mir., u Pavlišů, ale i
u Mirka Němce, Tondy Hylmara (děda byl Karel Korda) aj.
V současné době má Myslivecký spolek „Malá Sněžka“
Dolní Lánov 22 členů, kteří pokračují v tradici myslivců,
kteří tu byli před námi a kteří nás dnes pozorují již z jiného
revíru. Čest jejich památce.
MS vykonává svoji mysliveckou činnost na rozloze
1 900 ha. Kromě již zmíněné chalupy vlastní traktor, má
svoji louku a další zázemí, které bylo vybudováno
vlastními silami a z vlastních prostředků.
Nejstarší žijící myslivec v Dolním Lánově je Renek
Friček, který se letos dožívá 85 let. Nejstarší stále čilý
a aktivní člen našeho MS Emil Markel se v únoru letošního
roku dožil 80 let.

Krakonoš na oslavě 70 let mysliveckého spolku Malá Sněžka.

V krátké procházce minulostí MS Dolní Lánov nelze
vyjmenovat všechny myslivce, kteří prošli našim
sdružením, ale nedá mi, abych ještě nevzpomenul na ty, co
již nejsou mezi námi: Miroslava Ruttu (zahynul při letecké
havárii), Milana Beyera, Láďu Kobrleho, Ing. Vladimíra
Lukeše a ostatní, které jsem nejmenoval, mi jistě odpustí.
Myslivci z Dolního Lánova, kteří si své výročí připomněli
dne 18. 6. 2016, si přejí, aby myslivost byla uznávanou
společenskou činností ve prospěch přírody, která si to jistě
zaslouží.
Myslivosti zdar. Za Myslivecký spolek „Malá Sněžka“
Dolní Lánov Miloslav Tomíček

Chtěla bych ze své pozice ředitelky Základní školy
a mateřské školy Dolní Lánov veřejně poděkovat

kolegyním, které po celý rok pravidelně věnují našim
žákům 1. - 5. ročníku svůj volný odpolední čas. Činnost
zájmových kroužků není známa pouze v obci. V poslední
době mi však přijde, že někteří nevidí či nechtějí vidět to, co
žáci uskutečňují ve volném odpoledni. Spíše kritizují čas,
který některé děti tráví ve školní družině proto, že jim
nejede dříve autobus domů nebo na jiný kroužek, kam
docházejí. Mrzí mne to, protože ony často reprezentují naši
školu nejen na veřejných vystoupeních pro občany obce
a rodiče, ale zúčastňují se i soutěží. Kolegyně tedy ve škole
s nimi často nacvičují i během dne či dokončují práce po
pracovní době, aby je mohla vedoucí kroužků odeslat.
Žáci pátých ročníků mezi zájmovými útvary mohli
navštěvovat školní družinu vždy.
Dovolte mi připomenout
naše zájmové útvary:
FLÉTNY – pí ředitelka Mgr.
Ulvrová - starší i mladší žáci
vystupují na akcích pro
veřejnost
SBOREČEK – pí učitelka
Mgr. Půlpánová - vystupují
na veřejnosti, zpívají na
soutěžích
PŘÍRODO-TECHNICKÝ
KROUŽEK – pí učitelka Mgr.
Výroba lodního šroubu ve škole.
Gažiková - v soutěži se
umístili v republice na 5. místě /nejlepší malotřídní škola/
SPORTOVNÍ KROUŽEK – pí vychovatelka Blažejová
– 3. místo v olympijském víceboji
HODINA POHYBU NAVÍC
DOVEDNÉ RUCE – pí Křížková
Myslím, že vedeme a vychováváme naše žáky dostatečně
nejen k práci, ale i k činnostem ve volném čase. Vždyť
každý z našich 37 žáků navštěvuje alespoň jeden zájmový
útvar.
Děkuji, Mgr. Jitka Ulvrová

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy,
již několikrát jsme prosili na třídních schůzkách, aby
rodiče neparkovali na chodníku před budovou školy, neboť
podle pravidel silničního provozu porušují hned několik
přestupků. Jen pro Vaši informovanost uvádím nejčastější
přestupky, kterých se řidiči před ZŠ dopouštějí. Jsou to
např. stání v protisměru, otáčení v půlce pozemní
komunikace, vytvoření překážky v provozu na pozemní
komunikaci ponecháním odstaveného vozidla, parkování
na chodníku. Za tyto přestupky mohou být uloženy pokuty
do 2.000 Kč. Největší nebezpečí a zdržování provozu však
spočívá v nezodpovědném ponechání vystupování dětí do
silnice, tj. na levou stranu ve směru jízdy. Řidiči v obou
směrech tak musí zastavit vozidla a dochází k zastavení
provozu.
Jelikož je tato situace delší dobu monitorována, došli
jsme společně k jistému závěru s tímto řešením:
Před budovou školy vyznačíme značky, které jasně
upozorní řidiče, že parkování na chodníku a na odstavném
pruhu naproti škole je zakázané a je určené skutečně jen pro
chodce. Využívejte prosím volných parkovacích míst na
parkovišti vedle budovy základní školy. Pokud budete
pravidelně parkovat na chodníku u budovy školy, budeme
muset nahlásit Vaše opakované nezodpovědné chování
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na obci a vozidlo Vám může být
odtaženo. Pokud chceme po dětech,
aby dodržovaly jasná pravidla, chovaly
se slušně a zodpovědně, měli bychom
i my dospělí jít dětem příkladem a sami
pravidla dodržovat.
Děkujeme za Vaše příkladné
chování.
Anita Blažejová,vychovatelka

Tento rok jsme se opět zúčastnili
projektu Českého olympijského výboru
na podporu zdravého životního stylu
„Česko sportuje“ přes Sazku olympijský víceboj, kde je zapojeno přes
500 škol z celé ČR. Sazka olympijský
víceboj se soustřeďuje na rozvoj
pohybu všech dětí.
Soutěžilo se v 8 disciplínách
(ohebnost: hluboký předklon, hbitost:
T-běh, silová vytrvalost: zkrácené sedy
lehy, rovnováha: postoj čápa, rychlost:
sprint 60 m, běžecká vytrvalost:
Zátopkův běh na 500 m, výbušnost:
skok z místa, síla: hod basketbalovým
míčem. Všechny disciplíny jsme splnili
na 100 % a zároveň jsme soutěžili
v obou doplňkových úkolech

Olympijský víceboj, kdy se plnil i dodatečný
úkol - dopravní situace.

výtvarného a tvořivého charakteru
„ Běh nás baví“ a „Víte, co jíte“. Z celé
ČR v kategorii do 100 žáků jsme
skončili na 3. místě (společně ještě
s jednou školou). Získali jsme tak pro
naši školu finanční odměnu v hodnotě
10 000 Kč na sportovní vybavení.
Zároveň jako škola obdržíme poprvé
„Zlatý certifikát“ za 100 % úspěšnost
a všichni žáci dostanou od Sazky
olympijský víceboj za splnění všech
disciplín sportovní vysvědčení s individuální analýzou sportovních předpokladů.
Našim žákům děkujeme, že se
aktivně zapojili do tohoto projektu
a zodpovědně a se sportovním duchem
plnili všechny disciplíny. Zároveň
děkuji i paní učitelce Gažíkové, která
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nám velmi pomohla s výtvarným
doplňkovým úkolem „Běh nás baví“.
V příštím školním roce se opět budeme
těšit na naše další společné sportování.
Za ZŠ a MŠ Dolní Lánov
Anita Blažejová, pedagog

Jedním slovem – úžasná. Úžasná
byla účast rodičů, kteří přišli podpořit
své děti ve vystupování, i jejich
občerstvení, určené dětem i celé
veřejnosti. Úžasné byly děti, jež
prezentovaly své dovednosti z jednotlivých kroužků, za podpory Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje.
Úžasný byl i koordinátor „Hodiny
pohybu navíc“ Mgr. Koubek z Prahy,
jenž dekoroval žáky 1. - 3. ročníku
diplomy s podpisy našich úspěšných
sportovců.
Společně jsme se všichni sešli na
zahradě za budovou školy, kde jsme se
mohli alespoň částečně schovat před
sluncem. Bylo opravdu horko. Paní
učitelky z mateřské školy se rozloučily
s dětmi, které půjdou po prázdninách
do 1. ročníku základní školy. Krátkým
vystoupením možná vehnaly trochu slz
do očí všech rodičů i pedagogů. Žáci
školy potom potvrdili, že se dokáží
nejen dostatečně pohybovat, ale není
jim cizí ani kultura, dramatika,
angličtina a v neposlední řadě zábava.
S využitím pomůcek z grantu Královéhradeckého kraje předvedli hru na
flétny, aerobik při hudbě i složitější
prvky gymnastiky. Zazpíval nám
sboreček a krátké hříčky rozesmály
dospělé i naši vzácnou návštěvu.
Další část se uskutečnila na hřišti,
kde mladší žáci předvedli své umění
právě z „Hodiny pohybu navíc“.
Obdivovali jsme je, že i v tom horkém
dni ukázali obratnost, nebojácnost
i švih. Jednotlivci potom obdrželi od
p. Mgr. Koubka diplom za roční
úspěšnou pohybovou činnost.
Děti však již pokukovaly po všech
dobrotách, které p. Jana Rejdová,
p. Veronika Kotoučková, p. Diana
Rennerová, p. Dana Goldmannová,
p. Stáňa Krulišová i s pomocí dobrovolnic z řad rodičů naaranžovaly na
venkovní stoly.
Co všechno ty naše maminky
dovedou! Co máme ochutnat dříve?
Bylo to úžasné!!! Děkujeme!!!
Vydrželi jsme až do pozdního
odpoledne a stále jsme si měli co
povídat, co ochutnávat.

Ukázka z Hodiny pohybu navíc.

Co říci závěrem? DĚKUJI – děkuji
p. uč. Petře Půlpánové za hudbu
a vedení kroužku, p. uč. Lence
Gažikové za vystoupení s dětmi
i vytvoření dílničky, kde si všichni
mohli vyzkoušet pokusy, p. vych.
Anitě Blažejové za aktivitu, kterou
věnuje dětem při sportu, p. uč. Denise
Horákové a p. uč. Anně Hofmanové
za dojemné rozloučení s předškoláky.
Teď už snad jen – ZVEME VÁS
PŘÍŠTÍ ROK NA ÚŽASNOU
ZAHRADNÍ SLAVNOST.
Mgr. Jitka Ulvrová

Dne 30. dubna 2016 v dopoledních
hodinách proběhlo v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Dolním Lánově již
tradiční vítání nových občánků. Kromě
slavnostního projevu starosty obce
doprovodily tento slavnostní akt děti ze
Základní školy Dolní Lánov pod
vedením ředitelky svými básničkami
a písněmi pro nejmenší. Noví občánci
byli obcí obdarováni malou praktickou
pozorností a jejich maminky kytičkou.
K pohodovému dopoledni přispělo
i krásné slunečné počasí.
Vítání se zúčastnili:
Barbora Lehká, Sarah Thiele, Antonín
Janout, Matyáš Jindřišek, Tereza
Hovorková.
Novým občánkům přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody v jejich
rodinách.
SPOZ

Obecní úřad Dolní Dvůr

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

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

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

belovskym@transcentrumbus.cz

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

ucetni@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po, Út, Čt, Pá
St

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
jak jsem Vás informoval v minulém čísle Zpravodaje,
požádali jsme Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště. Projekt
výstavby, mimo stavby hřiště, měl vyřešit budoucí napojení
na inženýrské sítě, odvodnění okolních ploch, výstavbu
opěrných zdí u parkoviště za Hotelem Ettel. Z došlých více
jak 1300 žádostí pracovníci MŠMT vybrali 80 projektů.
Bohužel naše žádost mezi kladně ohodnocenými projekty
nebyla. Pro nás tento fakt znamená přehodnotit rozsah
stavebních prací a vymezit projekt jen na práce spojené
s výstavbou hřiště. Pokusíme se rozsah prací na výstavbě
hřiště omezit na co nejnižší míru a hřiště vybudovat
z vlastních prostředků.
V minulých dnech jsme zakoupili nový traktor, který
bude sloužit k údržbě obce. Na současném traktoru, nám do
této doby sloužícím, se projevují časté závady a v době, kdy
potřebujeme, aby sloužil potřebám obce, je nespolehlivý.
Z tohoto důvodu obec vyhlásila výběrové řízení malého
rozsahu na pořízení nového traktoru a poptala zařízení dle
našich představ. Vítězná společnost STROM PRAHA, a. s.
nám dodala traktor John Deere 6100MC. Mimo zimní
údržby, která je pro nás jednou z priorit fungování obce,
zvažujeme zakoupení vhodného přívěsu a mimo naše
potřeby nabídnout podobné služby i vám, občanům Dolního
Dvora.
Náš pracovník vyřešil poruchu horské sekačky. Budeme
se snažit vyhovět zájemcům při sekání jejich luk. Bohužel
pracovník obce v rámci zabezpečení chodu obce a služeb
zájemců nemůže zvládnout vše. Pokusíme se občanům
v jejich požadavcích vyjít vstříc, jak to jen bude možné
a technicky zvládnutelné.
Dále se vrátím k třídění odpadů. Chtěl bych vás tímto
poprosit o důslednější třídění všech odpadů. Náklady
na likvidaci odpadů se budou stále zvyšovat. Měli bychom
na tuto skutečnost reagovat a být v třídění odpadů

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
důslednější. Jenom za těchto podmínek nebudeme nuceni
zvyšovat poplatky za likvidaci odpadů. Dále Vás chci
poprosit o dodržování pravidel likvidace bioodpadů. Třiďte
také bioodpady do patřičných kontejnerů u hasičárny.
Ušetříte našemu pracovníkovi čas, který by mohl věnovat
jiným činnostem. A v neposlední řadě Vás chci požádat
o dodržování pravidel svozu bioodpadu. Je pro nás
nepřípustný stav, kdy někteří občané nebo majitelé
rekreačních nemovitostí v týdnu nahromadí biologický
odpad ke komunikaci a ten tam „straší“ několik dní až do
pondělního svozu. Tato služba byla zavedena pro ulehčení
odvozu bioodpadu k hasičárně s tím, že k tomuto svozu jsou
pravidla dána. To znamená, že zájemce v neděli připraví
bioodpad ke komunikaci, toto Obecnímu úřadu dá
na vědomí a my tento bioodpad v pondělí odvezeme.
Jestliže nebudou tato pravidla dodržována, budeme nuceni
tento svoz bioodpadu přehodnotit, nebo zrušit.
Na závěr mi, spoluobčané, dovolte popřát Vám krásné
a pohodové léto, zasloužený odpočinek na dovolené, dětem
aktivní prožití prázdnin s nezapomenutelnými zážitky,
aby se spokojené a zdravé vrátily do školy a školky.
David Neumann, starosta obce

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů
V Ý PI S Z U S N E S E N Í
ze zasedání ZO Dolní Dvůr konaného dne 20. 4. 2016
Přítomno : 7 zastupitelů
Omluven: Martin Zděnek, Vladimír Čivrný.
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce sedmi hlasy schválilo program
veřejného zasedání zastupitelstva dne 20. 4. 2016.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo ověřovatele zápisu
pana Martina Mikulu.
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Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo ověřovatele zápisu
pana Ing. Miroslava Sazečka.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo člena návrhového
výboru pana Milana Stránského.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy zvolilo člena návrhového
výboru Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo prodej části
2
pozemku č. 1360 – travní porost o výměře cca 1200 m
v k. ú. Dolní Dvůr a prodej části pozemku č. 1370 – travní
2
porost, o výměře cca 500 m v k. ú. Dolní Dvůr, xxx za 40
2
Kč/m . Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením kupní
smlouvy.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo pronájem části
pozemku č. 199/1 v kat. území Dolní Dvůr o výměře cca
300 m2 xxx a xxx, a to za cenu 500 Kč/ha/rok. Zastupitelstvo
obce pověřilo starostu uzavřením pachtovní smlouvy.
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122014247/1 Dolní Dvůr knn p. č. 904/1 RD xxx.
Zastupitelstvo pověřilo starostu uzavřením této smlouvy.
Zapisovatelka: Daniela Bednárová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Sazeček, Martin Mikule
V Ý PI S Z U S N E S E N Í
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dvůr konaného
dne 15. 6. 2016
Přítomno: 8 zastupitelů Omluven: p. Vladimír Čivrný
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr osmi hlasy schválilo
program veřejného zasedání zastupitelstva dne 15. 6. 2016.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Ing. Miroslava Sazečka.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Martina Mikuleho.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo závěrečný účet
Obce Dolní Dvůr (jehož součástí je zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření) a vyslovilo souhlas
s celoročním hospodařením Obce Dolní Dvůr za rok 2015
s výhradami.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce osmi hlasy přijalo tato opatření
ke zjištěným chybám při přezkoumání hospodaření obce
za r. 2015, uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření:
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Právní předpis: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, § 36 odst. 1 – vybrané účetní
jednotky postupují vždy podle ČÚS:
1) ČÚS 703 – územní celek nedodržel postupy účtování
transferů, v některých případech neúčtovala jednotka
v souladu s odst. 5 uvedeného standardu, tj. neúčtovala
profinancované transfery na účet 388 – dohodné účty
aktivní. Systémové opatření: Profinancované transfery
budou účtovány na ú. 388 – dohadné účty aktivní. Termín:
průběžně. Zodpovídá: účetní.
2) ČÚS 703 – územní celek nedodržel postupy účtování
transferů, neinvestiční dotace ve výši 33 758,99 Kč byla
chybně zaúčtována na účet 403 – transfery na pořízení
dlouhodobého majetku, správně měl být ú. 672 – výnosy
vybraných místních vládních institucí z transferů. Opatření:
Částka ve výši 33 758,99 byla přeúčtována z ú. 403 na ú.
672 ke dni 21. 4. 2016. Zodpovídá: účetní.
Přijatá opatření k nápravě chyb zjištěných při
přezkoumání hospodaření budou odeslána na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje do 15 dnů ode dne schválení
Závěrečného účtu obce Dolní Dvůr za r. 2015.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo roční účetní
uzávěrku Obce Dolní Dvůr za rok 2015 a zároveň
hospodářský výsledek obce za rok 2015.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo nákup traktoru
John Deere JD 6100 MC L od společnosti STROM
PRAHA, a. s., Lohenická 607, Praha 9 Vinoř, a to za kupní
cenu 1.655.280,00 Kč včetně DPH. Pověřilo starostu obce
k uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo přijetí
dlouhodobého úvěru od Komerční banky, a. s., na
financování nákupu traktoru John Deere, typ 6100 MC L,
ve výši 1.655.280,00 Kč, s lhůtou splatnosti do 31. 5. 2023
a pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,67 % p.a.. Sjednaná
forma splácení bude měsíčními anuitními splátkami.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo tato Rozpočtová
opatření č. 4/2016:

Po zohlednění těchto rozpočtových změn činí:
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: 4.291.042,00 Kč
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: 6.282.945,00 Kč
Tř. 8 - FINANCOVÁNÍ: 1.991.900,00 Kč
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo uzavření smlouvy
provést stavbu EO-12-2002790 Dolní Dvůr, VN 2333 –
oprava uzemnění na pozemku parc. č. 887/1 v k. ú. Dolní
Dvůr. Pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce osmi hlasy schválilo finanční dar
manželům xxx ve výši 20.000,-- Kč na náklady spojené s
léčením jejich nemocného dítěte.
V Dolním Dvoře dne 15. 6. 2016
Zapisovatelka: Daniela Bednárová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miroslav Sazeček, Martin Zděnek

Tak schválně, co se vám vybaví, když se řekne 30. duben
a vy zavřete oči? Pokud je to jednoznačné a vám v očích
naskočí plamínky a jasná odpověď – pálení čarodějnic, jste
náš člověk, tedy ten, který se jistě o filipojakubské noci
nacházel u penzionu FKC v Dolním Dvoře, kde Sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci s OÚ Dolní Dvůr
pořádal tuto „čarovnou“ akci.
Ač je událost určená především pro děti, poslední
dubnový den jsme ocenily především my dolnodvorské
ženy. Sice se říká, že jsme zde krásné po vodě (zřejmě proto,
že jí zde máme poměrně nedostatek), ale přece jen i my
máme nějaké nepatrné tělesné nedostatky, a tento večer nám
je dovoluje přestat skrývat a dokonce je dát na odiv světu.
Takže jsme vyvalily břicha, vystrčily hrby, odhalily
artritidou poničené končetiny, nerovné zuby, bradavice
a jizvy. O účesu typu „ráno vstala a šla“ ani nemluvě.
A oblečení? V tento večer ho nemíváme jak z módního domu
(SECONDHAND to jistí), spíš konečně ukážeme
na veřejnosti, že nerady pereme, žehlíme a zašíváme…
Doplňky v podobě škvorů, pavouků a slepičích pařátků
děsily i nás samotné. Tento špatný pocit jsme ale rychle
překonaly díky alko i nealko lektvarům ze skvělého
občerstvení.
Když proběhla nezbytná kontrola SPZ, STK a reflexních
prvků na našich košťatech, tak jsme se všichni přesunuli
k ohništi, kde jsme předvedli několik „žhavých póz“ pro
neodbytné fotografy a pak už dostali prostor naše malé
čarodějnice a čarodějové. Pro ty jsme si připravili kouzelnou
stezku, hledání pokladu a strašidelné úkoly, za jejichž
splnění dostaly děti sladké odměny.
Po překonání všech strastiplných úloh v kopcovitém
terénu už nás vábila vůně ohně a představa pečených
dobrůtek na něm. Děti byly šťastné, že všechno to „tajemno“
přežily a mohly si hrát dlouho do noci a dýmem
z nažhavených klacíků kreslily do tmy tajuplné obrazce.
My dospělí jsme se již těšili na následující, ten
nejzamilovanější den, a to 1. máj a májové polibky…
Daniela Bednárová

jazyce. Následoval koncert smíšeného pěveckého sboru
Záboj ze Dvora Králové nad Labem. Vystoupení bylo
tradičně na vysoké úrovni. S dlouholetými členy souboru
sbormistr Mišoň představil i skupinu mladé generace, která
vystoupila v několika samostatných skladbách. Příjemnou
atmosféru koncertu doprovázelo pěkné počasí. Příští rok
opět v polovině června bude 21. setkání. Budou vás zvát
vyvěšené plakáty, pozvánky dodané do všech schránek
našich obyvatel, maily rozeslané rekreantům. Nenechte si
ujít krásné odpoledne se Zábojem, který má každý rok nový
program. Nenechte si ujít krásný kulturní zážitek.
Hana Homolová

V OBDOBÍ DUBEN – ČERVEN 2016
OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
tito oslavenci:

paní Helena Šarochová
pan Jiří Hrodek
pan Václav Jehlík
paní Blanka Stránská
paní Dagmar Havlíková
OÚ Dolní Dvůr přeje jubilantům vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí, síly a elánu
do dalších let.
Zdeňka Hanuláková

V pátek dne 24. 6. 2016 jsme uvítali na Obecním úřadě
v Dolním Dvoře do života nové občánky:
Daniel Mikule
Viktorie Hromádková
Albert Svoboda
Ještě jednou přejeme do života malým občánkům hodně
zdraví, štěstí a rodičům ať dělají jen samou radost.

Daniel
Mikule

Viktorie
Hromádková

Obecenstvo a část sboru na kůru.

U příležitosti 20. setkání bývalých občanů Dolního Dvora
žijících nyní v Německu se 18. 6. 2016 uskutečnila
odpolední mše svatá, celebrovaná v českém a německém
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Albert
Svoboda

připravila Zdeňka Hanuláková

Oslavy sedmdesátých
narozenin paní Heleny
Šarochové se uskutečnily
v sobotu 30. dubna za
krásného slunečného počasí
na zahradě rodinného domu
v Dolním Dvoře. Více než
třicítka gratulantů popřála
oslavenkyni zejména zdraví
a pohodu, aby potom s čerstvou sedmdesátnicí oslavovala
za zvuků country skupiny Hruška a spol.
Došlo i na country tanečky a na závěr i k neplánované
auto-rodeo-show odjíždějícího hudebního tělesa.
Tak hodně zdravíčka a optimismu!
Lubomír Slanina

Dnes se s čtenáři Zpravodaje podělím o vzpomínky
paní Dády Štěpánkové. Dolnodvoráci tuto paní pořád
sršící energií a optimismem
znají hlavně z obchodu s potravinami. Co už ale mnozí
z nás nevědí, je to, jak vlastně
naši obec poznala. Pražská
rodačka narozená v roce 1948
pochází z lékárenské rodiny.
Už jako malá jezdívala do
Luisina údolí na prázdniny.
Lékárenská služba Praha
vlastnila dnešní Mediku a zde
se Dáda naučila nejen
sportovat, ale hlavně mít ráda
Paní Štěpánková
tento kout naší krásné přírody.
I svoji svatbu oslavila zde. Manžel byl zaměstnancem
ČSAD, takže od roku 1970 byla dnešní Mlynářka její
dovolenkovou základnou. V Praze pracovala jako vedoucí
metodik Pražského sdružení základní a rekreační tělesné
výchovy, později Sportu pro všechny. Od 70. let pracovala
o prázdninách jako vedoucí letních tělovýchovných táborů.
V 90. letech organizovala velké letní i zimní akce v Dolním
Dvoře. Jednalo se o pobyty žen a rodičů s dětmi, nazvané
„Relaxace, regenerace a možná i redukce“. Naše obec se
stala její srdeční záležitostí, opustila zaměstnání v Praze
a v roce 1997. se přestěhovala k nám natrvalo. Na 11 let se
stala prodavačkou v místním obchodě. Znát historii naší
obce se naučila nejen z lásky, ale i pro potřebu svých

26

sportovních kurzů, pořádaných v penzionech ČSAD, Duha
a FKC. Odpovědi na dotazy účastníků kurzů, třeba jen
„babinců“, měla podložené vyprávěním pamětníků a z
dostupné literatury. Domluvila se německy, zvládla číst
dokumenty psané švabachem. Bydlení v místě jí umožnilo
věnovat se naplno sportovní a kulturní činnosti, a to všem
věkovým skupinám. Hrodkovi, Venclovi, Kovaříkovi,
Vondráškovci, Neumannovi, Kociánovi, Vráblíkovi atd.,
vzpomínáte si? Kolik radosti přinesla vánoční vystoupení
v kostele? Jak musely být flétny schované v teple,
v kabátech? A co sbírka figurek ze šustí? U všech akcí měla
k ruce dobré pomocníky. Životního druha Pepu Šůse, pana
Mottla, pro ozvučení všech akcí pana Čivrného. Pan Mottl
se svým fotoaparátem a krásnými fotografiemi patřil k těm
vytrvalcům, kteří paní Dádě umožnili uvidět to, co již sama
vzhledem ke zhoršujícímu se zdraví nezvládla. Pořád ale
dokázala dát dohromady malé i velké čarodějnice,
pokračovat v jazzgymnastice. Akce v kostele se přestaly
konat, správce a provozní církevních zařízení neměl pro
tuto činnost vhodné zařazení. Kolem roku 2006 se začalo
uvažovat o přestavbě obchodu, a proto v roce 2008 paní
Dáda z prodejny odešla. V té době měla již s přítelem Pepou
zakoupený rekreační objekt, do kterého se přestěhovali.
I přes zdravotní potíže dokázala dva roky dojíždět
k bratrovi do Klínů nad Litvínovem dělat stavební dozor
a hospodu. Další dva roky se stala motorem a zachráncem
podniku své dcery. Potíže se zdravím ji trápí dodnes, včetně
operace paže, která byla dlouhou dobu úplně „mimo
provoz“. Dádina vůle a poctivá rehabilitace opět zvítězila.
Celý život sportovala, byla mezi lidmi. Teď žije téměř
na samotě, přesto našla společenské vyžití, opět u sportu.
Na malý úvazek pracuje jako recepční a koordinátor pro TJ
SOKOL Žižkov 2. Jednota má 700 členů v 37 oddílech.
Ultramoderní gymnastické sály, prostory pro budosporty
(judo, karate, bojové sporty a další). Trénují zde kaskadéři,
cvičí se parkur, nacvičují roztleskávačky. Vyprávění
o těchto sportech paní Dáda miluje. Nejen proto, že ještě
v roce 2000 dokázala skákat salta. Jedna z historek
z Dádina sportovního života. V 70. letech jako vedoucí
letního tábora ve Velké Úpě odvážela svojí Škodou 105
zraněného neposluchu do nemocnice v Trutnově. Policie ji
stavěla pro rychlou jízdu. Po zjištění situace policisté
nabídli doprovod s majákem, ale… Dáda „rychlou jízdu“
nesla těžce, neboť sama se svojí Š 105 by byla v nemocnici
dřív. Z dvaceti pěti stehů na dětském břiše se vyděsila
až dodatečně. Milá paní Dádo, přeji Vám, ať jste tou
pozitivní a optimistickou duší pořád, i když tělo někdy
nespolupracuje.
Hana Homolová, článek byl autorizován.

Oprava komunikací a odstavných ploch před současnou i bývalou hasičárnou v Dolním Lánově.

Asfaltovací práce před obchodem potravin v Dolním Lánově.

Výstavba garáže pro obecní techniku - Dolní Lánov.

Noc kostelů - Dolní Lánov.

Klub důchodců Lánov - Den matek s dětmi z MŠ v Lánově.

Výstup lánovských na Sněžku - zmoženi, ale šťastni v cíli.

Děti hrají na zobcové flétny - Zahradní slavnost Dolní Lánov.
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Mohyla z roku 1906 nad Dolním Dvorem.

