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NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané,
dnešní poznámky budou tak trochu „od všeho něco“.
Začnu vodou. Díky úsilí v předcházejícím období,
máme pitné vody dostatek. Péče o vodu bude však dále
pokračovat rekonstrukcí jímání v lokalitě Hádek
a revizí ochranného pásma. Kanalizace a ČOV funguje.
I zde je část práce před námi – další přípojky nebo příprava
a realizace navazující investice s názvem „Dokompletace
stokové sítě v Lánově“.
Od založení Vodárenské společnosti Lánov uplyne
v září tohoto roku 25 let. Stálo by za to si toto výročí
připomenout.
Obcí protéká Malé Labe. Ve spolupráci se správou
Povodí Labe jsme opět definovali, „kde nás bota tlačí“.
Například stav nábřežních zdí a koryta řeky, stav mostů,
že se jedná o postižitelný přestupek v oblasti zákona
o odpadech, když někdo sype trávu, listí či jiný odpad
do řeky a že není možné tolerovat zavážení břehů vodotečí
tím, co se komu na jeho vlastní zahradě nehodí. Sáhněte si,
někteří z vás, do svědomí. Povodí Labe bude letos
opravovat nábřežní zeď proti školní jídelně, připravuje
rekonstrukci stromů (břehový porost) podél potoka v
lokalitě Za Oázou a dále projekt úpravy dna
a nábřežních zdí nad jezem proti MŠ v Horním Lánově.
K 1. 7. 2017 odstartuje realizace projektu „Poznejme se
více“. Jak již víte, jedná se o spolupráci občanů všech
věkových kategorií a spolků obce Lánov a měst Szklarska
Poręba a Karpacz. Projekt potrvá tři roky, je z velké části
financován z programu mezinárodní spolupráce a v jeho
rámci se uskuteční téměř 15 společných akcí. Smyslem je
poznat se více, máme mezi sebou pouze kopec. Zvažte
každý, zda máte chuť se zúčastnit. Podrobnější informace
mají předsedové spolků nebo vedení školy a též asistentka
obecního úřadu.
Začátek prací na Komplexních pozemkových
úpravách v Prostředním Lánově má trochu zpoždění.
Setkání s majiteli pozemků je investorem, kterým je Státní
pozemkový úřad, avizováno na tento podzim. V Horním
Lánově pokračuje realizace části stavebních objektů
řešících bezpečné odvedení přívalových vod z polí a začnou
projektové práce na dalších cestách.
Úspěšně pokračuje stavba kuchyně a jídelny
u Základní školy. Předání hotového díla proběhne v říjnu,
vařit se začne v listopadu a určitě nezapomeneme společně
poděkovat těm, kdo přiložili ruku k dílu.
Poslední poznámka se týká zákona o ochraně přírody
a krajiny, který začal platit tento červen. Týká se též území
národního parku Krkonoše – ze tří zón budou zóny čtyři,
budou vyhlášena klidová území, znovu bude aktualizován
návštěvní řád a dojde v příštích 2 – 3 letech k řadě dalších
méně významných změn. Pro obec jako vlastníka 50 ha lesa
je důležité udržet v rozumných mezích kůrovce. Pro naše
území je tento zákon rozumným kompromisem, dává
pravidla na příštích 15 let. Naučíme se s ním žít a lze
předpokládat, že bude užitečný jak pro nás, trvale bydlící,
tak pro výjimečnou přírodu Krkonoš a též pro návštěvníky
našeho regionu.
Čekají nás horké letní dny, snad bez mimořádných
situací. Přeji dětem a studentům pěkné prázdniny a ostatním
pěknou dovolenou.
Ing. Jiří Vancl, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání ZO Lánov, dne 14. 6. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 9 členů zastupitelstva
Usnesení č. 1/02/17
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu p.
Foubíka a p. Schliegsbira.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 2/02/17
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení ZO
4) Zpráva o činnosti RO
5) Projednání a schválení účetní závěrky obce a ZŠ
za rok 2016
6) Projednání a schválení závěr. účtu obce za r. 2016
s výsledkem přezkumu hospodaření Obce Lánov
7) Rozpočtová změna č. 3/2017
8) Plnění hlavních úkolů obce - průběžná zpráva
9) Činnost Vodárenské společnosti Lánov
10) Kontrola plnění vzájemné smlouvy s KVK
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Smlouvy. Různé. Diskuze. Závěr.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 3/02/17
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 16. 3. 2017.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 4/02/17
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady za období od 16. 3.
2017.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 5/02/17
ZO schvaluje: a/ účetní závěrku Obce Lánov k 31. 12. 2016.
b/ účetní závěrku příspěvkové organizace Základní
a mateřská škola, Lánov okr. Trutnov, vč. výsledku
hospodaření k 31. 12. 2016. (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 6/02/17
a/ ZO souhlasí s celoročním hospodařením Obce Lánov
bez výhrad.
b/ ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření.
c/ ZO ukládá finančnímu výboru věnovat pozornost
účetním postupům, inventarizaci, rozpočtové
skladbě.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 7/02/17
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2017.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 8/02/17
ZO bere na vědomí plnění hlavních úkolů akce v obci v roce
2017.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 9/02/17
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti Vodárenské
společnosti Lánov.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 10/02/17
ZO bere na vědomí zprávu o plnění vzájemné smlouvy obce
a KVK.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
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ZO schvaluje:
Usnesení č. 11/02/17
1) Kupní smlouvu na úplatný převod p. p. č. 836/6 v k. ú.
2
Dolní Dvůr o výměře 441 m (trvalý travní porost)
z vlastnictví obce Dolní Dvůr do vlastnictví obce Lánov.
Jedná se o pozemek v lokalitě Vápenice, a to pozemek pro
budoucí pozemní komunikaci u č. p. 160 na st. 216 v k. ú.
HL, u „Ferry“). Kupní cena pozemku ve výši 14 350 Kč je
stanovena dle znal. posudku č. 7844-124/16. Obec Lánov
s kupní cenou uhradí poplatek za vklad do KN ve výši
1 000 Kč.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 12/02/17
2) Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Vodovodní
přípojka pro objekt č. p. 103, Dolní Dvůr“ na části p. p. č.
1127 v k. ú. Dolní Dvůr dle PD Vodohospodářské služby
RT, s. r. o., 03/2017, pro územní souhlas za podmínek
uvedených ve vyjádření Vodárenské spol. Lánov, spol.
s r. o., č. j.: Str/2017 z 4. května 2017. Jedná se o položení
nového potrubí vodovodní přípojky do části dotčeného
pozemku ve spoluvlastnictví obce Lánov, která bude
napojena na řad veřejného vodovodního systému obcí
Lánov – Dolní Lánov – Prosečné.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 13/02/17
3) Zásah hranice požárně nebezpečného prostoru ve směru
do pozemků ve vlastnictví obce Lánov takto: a) u p. p. č.
3044 v k. ú. HL v rozsahu do 1,6 m a b) u p. p. č. 3045 v k. ú.
HL v rozsahu do 1,5 m. Úprava rozsahu u p. p. č. 3045
z původní hranice 2,45 m na novou hranici 1,5 m bude
odsouhlasena požární specialistkou Ing. A. Hornigovou,
ČKAIT – 0601278, a to na základě změny vhodné
konstrukce stavby, která požárně vyhoví. Předmětné
pozemky jsou ve vlastnictví obce Lánov s tím, že jsou dle
ÚP v ploše A7 určené pro bytovou výstavbu.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 14/02/17
4) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a smlouvu
o právu provést stavbu (dle stav. zákona) č. IV-122015722/VB/1a, PL knn p. č. 1375_4 Obec Lánov, která se
týká záměru zřídit VB k dotčeným nemovitostem, tj.
pozemkům ve vlastnictví obce Lánov, a to p. č. 1306,
1305/4, 1305/2, 1644/1, 1375/4 a st. 189 vše v k. ú. PL, kde
se jedná o vybudování nového zemního kabelového vedení
NN (AYKY-J 3x240+120 mm2. Výše jednorázové náhrady
od budoucí oprávněné ČEZ Distribuce, a. s. se sjednává ve
výši 10 000 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uskutečnění platby (Zásady hospodaření s nemovitostmi
obce Lánov pro rok 2017-18) s tím, že veškeré náklady
spojené s vyhotovením této a vlastní smlouvy, GP
a podáním na vklad do KN se zavazuje uhradit budoucí
oprávněná.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 15 /02/17
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Lánov a f. L. V. –
software, Luňák Vlastimil, Vančurova 2681 Dvůr Králové,
prodej Stravovacího systému, Evidence školní jídelny
č. 06322.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 16/02/17
ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD z 12. 8. 2016 mezi obcí
Lánov a f. Pavel Bořek – Stavební firma, Dvůr Králové,
akce „Stravovací zařízení v areálu ZŠ Lánov, čp. 155“,
prodloužení lhůty výstavby do 30. 10. 2017.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
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Usnesení č. 17/02/17
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Praha 8, Pobřežní
665/21, pojištění majetku obce a odpovědnosti za škodu na
majetku a zdraví třetích osob. (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 18/02/17
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Správou silnic KHK
o právu provést stavbu sjezdu a omezení užívání
nemovitosti, „Sjezd na p. p. č. 47/2 v k. ú. Prostřední
Lánov.“
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 19/02/17
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov a Městem Vrchlabí,
obec požaduje zajištění dvou územních studií veřejného
prostranství, územní studie veřejného prostranství
v lokalitě „U sportovního areálu“ a v lokalitě „Nad roklí“,zajištění administrace a žádosti o dotaci z výzvy č. 9 IROP.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 20/02/17
ZO schvaluje Dohodu v rámci přípravy podpisu smlouvy
o právu provést stavbu cyklostezky Lánov – Čistá
v Krkonoších mezi obcí Lánov a Evou Brádlerovou.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 21/02/17
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov a f. GridServices
s.r.o., Plynárenská 499/1 Brno – zajištění provozu a údržby
plynové přípojky pro stravovací zařízení ZŠ Lánov.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 22/02/17
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Lánov a KVK a.s.,
sdružené kanalizační a vodovodní přípojky (A a A1).
Prodávající: Obec Lánov, Kupující: KVK a.s., celková výše
kupní ceny 750 200 Kč vč. DPH, záloha 500 000 Kč,
doplatek ve výši 250 200 Kč. (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 23/02/17
ZO schvaluje Dodatek č. 2 k SOD mezi obcí a f.
M-Projekce - akce Cyklotrasa č. 22 - Cyklostezka Lánov –
Čistá, posun termínu dokončení stavby do 30. 9. 2017,
ostatní články a text zůstávají dále beze změny.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 24/02/17
ZO schvaluje návrh textové a faktické části do budoucích
smluv mezi obcí Lánov a Ing. Kreislem souvisejících
s pokračováním PD na akci: „Dokončení stokové sítě
v Lánově“, body č. 5, 9, 10, 11 a dále na akci: „Obnova malé
vodní nádrže na Končinském potoce“, aktualizace projektu
pro stavební povolení a zmocňuje RO k projednání
a schválení obou smluv.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 25/02/17
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a LTM Krkonoše s.r.o.,
akce: Oprava místní komunikace – cesta u pohostinství
Horní Lánov, cena díla 114 175 Kč bez DPH, termín
dokončení 31. 10. 2017.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 26/02/17
ZO schvaluje OZV Obce Lánov č. 1/2017, Školský obvod
ZŠ a MŠ Lánov, okr. Trutnov, Prostřední Lánov čp. 155.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení č. 27/02/17
ZO schvaluje:
a/ Závěrečný účet dobrovolného Svazku obcí Horní Labe
za rok 2016.
b/ Stanovy Svazku obcí Horní Labe.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se:1)

Usnesení č. 28/02/17
ZO bere na vědomí problematické spojení mezi místní
komunikací p. č. 1 604 (kolem p. Zázvorky) se zařízením
Letecké školy Vrchlabí po obou stranách silnice 1/14.
(Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se:0)
Ověřovatelé:Miroslav Foubík, Rudolf Schliegsbir
Starosta: Ing. Jiří Vancl

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu
Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond
naší obci?
V roce 2016 jsou vytvářena pracovní místa veřejně
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu
realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, příp. v Operačním programu
Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky. V období od 1. 4. 2016 do 30. 9. 2016 bylo v obci
Lánov v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo
na VPP částkou 32 057 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil
příspěvek z Evropského sociálního fondu. Pracovní místa
podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid
a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně
ve městě, s cílem zaměstnat obtížně umístitelné osoby
na volném trhu práce.
Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání,
dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se
zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo
umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto
podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem
k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města
a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí
městskému rozpočtu.

Z DĚNÍ V OBCI
PODMÍNKY DOTACÍ NA ZATEPLENÍ
BYTOVÝCH DOMŮ

Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále zjednodušuje
proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými
jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší
vybrat dodavatele prací. Také se podařilo výrazně zkrátit
proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit
pravidla pro získání podpory na zdroje tepla. Vzhledem
k tomu, že dosažení energetických úspor se neváže pouze
na zateplení a výměnu oken, ale také na zajištění
dostatečného větrání, úpravu otopného systému a případně
také na změnu zdroje tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP
k návrhu změny hodnotících kritérií, týkajících se právě
zdrojů tepla nebo jednotek pro nucené větrání se zpětným
získáváním tepla. Tato kritéria budou předložena počátkem
června členům Monitorovacího výboru IROP, který o přijetí
těchto změn rozhoduje, vysvětluje náměstek pro řízení
sekce evropských programů Zdeněk Semorád. Změny
budou poté promítnuty do revize 37. výzvy. Snahou MMR
je umožnit podporu výměny např. plynového nebo
elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době
není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových domů
více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo
výměna oken a dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění
nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo
dojednat vyšší míru podpory pro žadatele (aktuálně je
poskytována podpora ve výši 30 až 40 % z celkových
způsobilých výdajů podle míry dosažených úspor)a tedy
zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější.Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná
pro všechny typy bytových domů: evidujeme žádosti
o podporu na malé bytové domy o 4 bytech (přibližně pětina
žádostí je podána na bytové domy o velikosti do 10
bytových jednotek), ale také na velké panelové domy. Také
zastoupení panelových a cihlových bytových domů je
přibližně rovnocenné, dodává náměstek Semorád. Jako
nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci
bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly
zatím podány žádosti o podporu v celkovém objemu 245
mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí
v aktuální výzvě). Naopak nejméně žádostí o podporu je
z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi nejčastější
žadatele patří společenství vlastníků jednotek (60 %
předložených žádostí) a obce (27 % předložených žádostí).
Ke konci dubna evidujeme v obou výzvách více než
500 žádostí v pozitivních stavech (tedy bez zamítnutých
nebo žádostí stažených žadatelem) o celkovém objemu

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou
v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je nyní v Integrovaném
regionálním operačním programu (IROP), se v tomto
programovacím období (2014 –2020) již nedá očekávat.
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují
o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů,
případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje
administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci
žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí
30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
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dotačního požadavku téměř 1,1 miliardy korun a aktuálně
jsou vyplaceny první projekty, např. v Moravskoslezském,
Libereckém nebo Jihočeském kraji. Dalších přibližně 350
projektů je v různých fázích realizace. Většina projektů je
podána na zateplení obvodových konstrukcí a výměnu
oken. Podmínky 37. výzvy ale umožňují (při splnění
podmínek) podpořit zateplení bytových domů, jejichž
vlastníci již částečné zateplení nebo výměnu oken provedli.
Výhodné podmínky pro získání podpory se vztahují
k bytovým domům, které jsou kulturní památkou nebo se
nacházejí v památkové zóně či v památkové rezervaci
a z důvodu památkové ochrany nemohou splnit stejná
technická kritéria, jako ostatní bytové domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá
do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se
rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se
na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR.
Regionální pracoviště sídlí ve všech krajských městech.
Kontakty jsou zveřejněny na webové adrese www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob, Fotografie: archív MMR

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
Ve druhém čtvrtletí roku 2017 se v březnu narodili
Damián Vytlačil a Marie Češková, v dubnu Vilém Vraštil
a v květnu dvojčátka Maxmilián a Antonín Farský. Vítáme
Vás v Lánově!
V období od 11. 3. do 10. 6. 2017 dovršili svá významná
životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dál po roce) tito naši
občané:
70 let - pan Ivan Ponec, paní Soňa Kovářová, pan Ladislav
Tomíček, paní Ljuba Čermáková, paní Anna Fojcíková,
paní Jana Petrů
75 let - pan Karel Havlíček, paní Vlasta Holubcová,
paní Zdeňka Šilarová
87 let - pan Jiří Hartig
89 let - paní Justyna Chlapovičová
91 let - paní Libuše Adolfová
93 let - paní Miloslava Vanclová
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší i velmi smutné události.
V dubnu nás navždy opustila paní Jana Ruňaninová.
Dovolte mi jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou
soustrast pozůstalé rodině.
Karolina Boková

VZPOMÍNKA
25. srpna 2016 to již bude rok, co
nás po krátké a těžké nemoci opustila
naše drahá a milovaná manželka,
maminka, babička, prababička, sestra,
švagrová, tchyně a teta - Anna Slabá.
Kdo jste ji měl rád, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina
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Z DĚNÍ V OBCI
35. VÝROČÍ ODSTŘELU
Protestantský (evangelický) kostel v Prostředním
Lánově (6. 6. 1901 – 25. 9. 1982)
Po dlouhých letech rekatolizace po třicetileté válce
a znovunabytí práv ke svobodnému vyznání také Lánovští
se jali možnosti vystavět si vlastní kostel na okraji obce.
Základní kámen „Kostela spasitele“ byl položen 6. 6. 1901
za hojné účasti obyvatel obce, ale také okolních věřících.
Stavba se uskutečnila díky firmě Hollmann a Krause
z Vrchlabí dle stavebních plánů architekta Schillinga a díky
firmě Gräbner z Drážďan. Dle dobových záznamů byl
kostel „vystavěn v moderním stylu harmonizujícím s okolní
přírodou a je ozdobou obce“. Oltář a kazatelna jsou
vyrobeny z bílého pískovce. Všechna okna mají vitráže
a 4 největší představují podoby Martina Luthera, Philipha
Melanchthona, Gustava Adolfa a Josefa II. Malbu kostela
provedl umělec z Drážďan stylovým způsobem. V kostele
bohužel schází varhany a tak jsou zatím nahrazeny
harmoniem, které kostel zdobilo až do jeho konce. Věžní
hodiny a zvony byly pořízeny ihned při stavbě, nicméně
zvonů se v r. 1916 týkalo válečné rekvírování. V roce 1929
byly zvony pořízeny znovu a k vysvěcení došlo 27. 5. 1930.
Nedílnou součástí kostela byl nedaleký hřbitov, který
byl vysvěcen roku 1901. První pohřeb se zde konal
20. 2. 1901.
Po skončení 2. světové války a odsunu původního
německého obyvatelstva kostel jako řada dalších
evangelických staveb přechází do užívání církve
československé husitské. Spolu s ním přechází také
inventář, který se postupně stěhuje do okolních kostelů
včetně zcizených a nedohledaných věcí.
Nástupem nového kazatele p. Horáka z Kalné se
započíná nová poválečná historie kostela, kdy je zde
za účasti biskupa Pochopa také otevřen Husův sbor
kostelním klíčem. Píše se rok 1946.
Poslední bohoslužby se v kostele konaly asi v roce
1954, kdy se kostel pro veřejnost uzavírá a otevírá se tak
poslední neblahá historie kostela. Dochází k častému
vykrádání a jeho pustošení za tichého souhlasu státu.
Komunističtí funkcionáři MNV (dobové záznamy)
postupně veřejnosti povolují demontáže nosníků ve věži,
drobné bourací práce podlahových dřevěných částí,
dřevěných konstrukcí a pod. S postupujícím časem chátrá
také střešní krytina, což urychluje devastaci nosných prvků
konstrukce střechy kostela. Stroj věžních hodin je zničen,
rovněž tak mechanismus přenosu do vrchní části věže.
V sedmdesátých a osmdesátých letech vedení MNV
žádá okresní představitele, poté také ONV o možnost
odstranění kostela, „který ohrožuje mládež z nedaleké
školy“. Dále je v pramenech uváděno, že vedení MNV se
usilovně snaží najít jakékoli využití pro chátrající kostel.
Finanční situace ONV a jeho rozpočet posléze umožní
likvidaci kostela. Stalo se tak 25. 9. 1982.
Kostel stojí ještě pár minut po třinácté hodině,
ale v tu chvíli již má obvodové zdivo v sobě 756 vrtných
otvorů s náloží Perunitu. Věž kostela se hroutí
ve 13 hodin a 11 minut (fotodokumentace odstřelu
a vzpomínky Ladislava Kadavého).

květů. Tato orchidej se řadí mezi druhy silně ohrožené
vyhynutím a je chráněná zákonem.
Dalším překvapením byl Hlístník hnízdák (obr. 2).
Voskově žlutá rostlina, která zaujme opravdu na první
pohled svým nezeleným vzhledem. Při mé první
fotografické vycházce byl ještě bez květů, ale během pár dní
začal nakvétat. Teprve potom vynikla medová vůně jeho
květů. Celkem hodně kusů bylo k vidění jak na lemu lesa,
tak i v lese samotném. Po odkvětu rostlinka umírá společně
s oddenkem. Nová vyroste opět až po letech. Cesta semínka
po květ trvá sedm let. Tento druh orchideje je vzácnější a je
uveden na červeném seznamu.
Asi hodinu po odstřelu.

A tak Lánov ztrácí jednu z posledních dominant, neboť
jak říkali naši dědové: „Obec je kostel, škola, hospoda“.
Z původního vybavení se do dnešních dnů mezi občany
kromě živých vzpomínek dochovalo něco málo artefaktů.

Jsou krásné i v černobílé variantě.

Z kostela se do dnešních dnů jako jedna z mála věcí
zachoval i tento klíč.

Mezi ty historicky cenné patří klíč od hlavních dveří,
dřevořezby Jana Husa a J. Komenského a ručně do lipového
dřeva vyřezávané gobelínové rámy.
Použité materiály: Okresní archiv Trutnov - plány
architekta Schillinga.
Obrazové materiály, klíč ke kostelu a veškeré podklady pro
vznik tohoto textu
Ladislav Kadavý, Horní Lánov 23. 3. 2017

ZAHRÁDKY PANA KRAKONOŠE
Nejdřív bych se ráda představila. Jako maminka na
rodičovské dovolené trávím spoustu času v přírodě nejen se
svojí dcerou, ale i s fotoaparátem v ruce. Bez něj nás dvě
takřka nepotkáte. Letos jsme se rozhodly prozkoumat naši
vzácnou flóru a malinko Vám ji přiblížit. Jak jistě všichni
víte, Krkonoše jsou lokalitou bohatou na vzácnou květenu.
Ta se vyskytuje spíše vysoko na horách. Ale i u nás se najde
kousek louky, kde se dají najít hotové poklady. Mluvím
o bučinách a přilehlých lesních krajích v okolí lomu
v Horním Lánově. Je to místo na první pohled nenápadné,
ztrácející se v louce kolem a přecházející v bukový les.
Nejkrásněji je zde v květnu a červnu, kdy v tomto kousku
přírody rozkvétá hned několik druhů orchidejí.
Patří mezi ně Korálice trojklaná (obr. 1). Velmi malá
a nenápadná rostlinka, rostoucí hlavně v lese. Našla jsem
pouhých 7 kusů, ale doufám, že to nebyly všechny. Krom
dvou kousků z kraje lesa byl zbytek k vidění ve svahu
a u skal, kde je terén celkem nedostupný. I přesto nešly
přehlédnout a to díky svojí žlutozelené barvě drobných

Později mnou fotografovaným druhem orchideje byl
Bradáček vejčitý (obr. 3). Vcelku nenápadná orchidejka
zelené barvy. Zprvu zaniká v trávě, ale díky květenství se dá
dobře najít. A kvete až měsíc, takže se dá obdivovat opravdu
dlouho. U nás označován za vzácnější.
Dalším nápadným obyvatelem je Okrotice bílá (obr. 5).
Na mém oblíbeném kousku u lesa jich roste aspoň tucet.
Těch větších je ale pomálu. Nádherné bílé květy se v ranním
slunci krásně třpytí. V tuto dobu, kdy jsou Korálice
a Hlístňák již po květu, je tahle květina největší ozdobou.
Samozřejmě je tato orchidej zákonem chráněná jako
ohrožený druh a také vzácnější.
Další mé kroky vedly na protější kopec pod salaš.
Okouknout Prstnatec májový (obr. 4). Malý kousek
slatiništní louky v louce oplocený. Taková další malá
zahrádka. Roste tam jeden vedle druhého a jejich nachová
barva doslova září do okolí. Tento druh roste v hojných
skupinách na vlhčích loukách. Je označován jako chráněný
v Červeném seznamu cévnatých rostlin.
V červnu a červenci bude ještě k vidění další druh
orchideje. Pětiprstka žežulník. Ta teprve nakvétá. Pokusím
se najít Hnilák lysý, což je dosti vzácná nezelená rostlina.
A pokud budu mít štěstí, najdu i Kruštík a Vstavač. Tak se
mi snad podaří něco málo vyfotografovat a třeba opět
přiblížit i Vám, čtenářům.
Barbora Mertlíková

SOCIÁLNÍ OKÉNKO MĚSTA VRCHLABÍ
Vážení spoluobčané,
přichází léto a s ním období, kdy trávíme nejvíce času mimo
své domovy. V době prázdnin a dovolených se mění
zaběhnutý chod domácností, což někdy vede k řešení
neobvyklých situací a přináší nečekané zkušenosti.
Za sociální odbor města Vrchlabí bych vás prostřed-
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nictvím tohoto článku chtěla poprosit, zda byste
s námi tyto zkušenosti nemohli začít sdílet. Zkušenosti ve
vztahu k sociálním službám, s jejich dostupností, kvalitou,
vaší informovaností, a to ve všech oblastech podpory.
Na základě vašich zkušeností s fungováním sociálních
služeb a postřehů v oblastech bydlení a bariérovosti
veřejného prostoru na Vrchlabsku budeme moci lépe
pracovat na rozvoji směrem, který bude co nejlépe
odpovídat potřebám vás, občanů.
Vaše zkušenosti můžete sdílet přes veřejnou diskuzní
platformu sociálních služeb, která je přístupná
z internetových stránek města Vrchlabí a Hostinné, nebo
kontaktujte přímo koordinátora plánování sociálních
služeb.
Hana Plzáková (koordinátor plánování sociálních služeb)
plzakovahana@muvrchlabi.cz
+420 731 193 426

předběžného zadržení, ale mohly potěžkat a zkusit mířit
z opravdové zbraně. Všem se exkurze velmi líbila.
Třída Koťátek, tedy naše drobotina, dne 18. 5. navštívila
hasičskou stanici v Horním Lánově. Hasiči jim ukázali celé
vybavení hasičského vozu. Děti měly příležitost si vše
vyzkoušet, například stříkání z hadice, vesty a plynové
masky. Třešničkou na dortu byla jízda v hasičském vozu,
ve kterém jsme se svezli zpět do školky. Děti si užily krásné
dopoledne, po kterém dostaly spoustu odměn.
Iva Matoušková

DĚTI Z MŠ NA VÝLETĚ
Děti z MŠ z Horního Lánova oslavily Den dětí
výletem na Benecko. Za slunečného počasí procházely
naučnou stezkou, kde plnily různé úkoly a poznávaly
horská místa. Při procházce jsme se seznamovali s horskou
květenou a doplňovali síly dobrotami. Ve školce nás čekal
sváteční oběd – řízek s bramborovou kaší. Výlet se vydařil,
určitě budou mít děti na co vzpomínat.
Marcela Tužová

ZŠ a MŠ LÁNOV
MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁNOV
Přišlo jaro a děti v MŠ se připravovaly na besídku ke
Dni matek. Besídka měla název„Jaro, léto, podzim, zima“.
Nejdříve jsme měli vystoupení pro babičky z klubu
důchodců a potom pro maminky. Děti rozdaly babičkám
přáníčka a maminkám dáreček a kytičku. Některé babičky
z klubu důchodců přišly i na vystoupení do MŠ. Děti jim
s paní učitelkou Ivou jako překvapení upekly bábovku
a měly velký úspěch.
Třída Berušek - tedy předškoláků - jela ve čtvrtek
11. května do Vrchlabí na návštěvu do IZS (Integrovaný
záchranný sbor). Děti si prohlédly vybavení sanitek a byly
seznámeny s prací záchranářů. Poté se přesunuly

Dětem se u hasičů moc líbilo.

k hasičům, jejichž hasičské vozy jsou mnohem větší,
a tudíž mají více míst na prozkoumání. Hasiči jim vše
trpělivě vysvětlili, ukázali a děti si pak mohly vyzkoušet
práci s hasičskou hadicí v akci. Pro všechny to byl
velký zážitek a my děkujeme manželům Hůlkovým
za zorganizování možnosti návštěvy.
O týden dříve si předškoláci prohlédli prostory
a vybavení policejní stanice ve Vrchlabí a zjistili, co vše
práce policisty obnáší. Tam je provázel pan Tomáš Čermák
a paní Ing. Věra Hořejší. Nejenže si děti vyzkoušely celu
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ KYTICE
Dne 5. 4. jsme navštívili trutnovské divadlo UFFO.
Představení jménem Kytice od Karla Jaromíra Erbena bylo
pojato moderním způsobem. Myslíme si, že se představení
líbilo všem věkovým kategoriím.
Nejvíce nás zaujalo zpracování balady Vodník
a naopak Svatební košile nás moc neoslovila. Jednotlivé
balady byly spojeny v jedno představení s krátkou
přestávkou.
Inscenaci nám zpříjemnili známí herci z Klicperova
divadla, které jsme navštívili minulý rok.
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní učitelce
Javorové za možnost prožít tak mimořádný kulturní
zážitek.
Lucie Suchomelová, Markéta Štrosnerová,
Míša Hylmarová

DEN ZEMĚ
Dne 21. 4. třída 5. B v rámci Dne Země navštívila farmu
No Limits v Lánově. Nejdříve jsme si s průvodci prohlédli
farmu se zvířaty a také čakrová jezírka. Poté následovala
teoretická část, kde se žáci dozvěděli, jak dlouho se
v přírodě rozkládají různé věci, např. baterie, slupka
od pomeranče, dětská plenka aj. Následovalo sbírání

odpadků v nedaleké rokli a přilehlém okolí. Byli jsme
překvapeni, kolik odpadků jsme za hodinku nasbírali.
Alespoň trochu jsme tím naší Zemi opět pomohli.
Hana Rudišová
9. třída
V pátek 21. 4. jsme po třetí vyučovací hodině šli uklízet
odpadky u cyklostezky. Každý jsme naplnili minimálně dva
pytle odpadky. Měli jsme pracovní rukavice, abychom
na ten nepořádek a tu špínu nemuseli sahat holýma
rukama. Bylo tam hodně krabiček od cigaret, dokonce
tam ležela i láhev s alkoholem. Našli jsme tam železnou
tyč, různý polystyren, krabice, botu… Všude tam byly
rozmáčené kapesníky, opravdu hodně odpadků
a nepořádku. Vše, co jsme našli, jsme dali do pytlů.
Ze začátku mě to moc nebavilo, ale potom jsem byla ráda,
že se nemusíme učit a že tam nezůstane tak velký binec.
Bylo to celkem prima.
Tereza Špírková
7. třída
Po první vyučovací hodině jsme vyrazili na cestu.
Šli jsme na letiště přes polní cestu směrem do Vrchlabí
do Harty k paní učitelce Křelinové na zahradu. Cestou
do Harty jsme si zpívali a sbírali jsme odpadky, které byly
pohozeny po cestě. Našli jsme i kusy starého trabanta. Ráno
byla zima, ale odpoledne už bylo hezky. Když jsme došli
k paní učitelce domů, tak jsme připravovali věci na opékání
a hráli jsme hry. Paní učitelka nám ukázala svého pejska,
který se jmenuje Kuba. Když jsme se najedli, ještě jsme
chvíli hráli nějaké hry a pak jsme tam uklidili a šli jsme
pomalu zpátky k jídelně. Zase jsme si zpívali a povídali.
Po obědě v jídelně jsme se rozešli domů. Bylo to super,
někdy bych si přál takový výlet zopakovat.
Radek Šimůnek
V pátek na Den Země jsme šli s paní Křelinovou na sběr
odpadků. Vyrazili jsme po první hodině, šli jsme směr
Vrchlabí-Harta. Na kopci jsme našli rozebrané auto.
Myslím, že už tam chvíli leželo, odpadky a zbylé kusy auta
jsme sbírali asi dvacet minut a třídili jsme je do pytlů.
Zbytky plechu jsme položili na střechu vraku auta a já,
Matěj, Dan a Marian jsme nesli střechu do nedalekého
Kovošrotu. Jelikož se nám střecha špatně nesla, tak jsme si
udělali z klacků podpěry. Náš nápad odkoukali Ondra
a Radek, kteří takto nesli pytel. Když jsme zbytky střechy
auta odevzdali, šli jsme k paní učitelce Křelinové domů, kde
jsme opékali buřty a hráli různé hry. Celá akce se mi líbila,
prožili jsme mnoho legrace.
Jakub Andraško

LANOVÁCI A MÍČOVKY
Během března a dubna se naše škola aktivně zúčastnila
soutěží pořádaných AŠSK. Nejlépe si vedla děvčata
v přehazované. Vyhrála okrsek i okresní kolo. V krajském
kole v Jičíně obsadilo družstvo krásné 3. místo. Stačil
jediný míč a děvčata mohla hrát o první místo.
Ve volejbale se okrsek nehrál, postup byl rovnou
do okresního kola, i tady naše družstva uspěla. Kluci uhráli
druhé místo a děvčata, v konkurenci pěti družstev, obsadila
třetí místo.
Družstva děvčat a chlapců sehrála turnaj ve vybíjené.
Na okrsku byla děvčata druhá a kluci vyhráli, obě družstva
postoupila do okresního kola do Trutnova. Po urputných

soubojích byla děvčata pátá a klukům se soutěž velmi
podařila, skončili na krásném druhém místě.
V sobotu 8. 4. získal první turnajové zkušenosti
volejbalový tým naší školy. Děvčata se zúčastnila turnaje
v barevném volejbale v Červeném Kostelci.
Nás reprezentovala dvě družstva, a to Buldoci /Adéla
Štefanová, Eliška Koulová, Barča Stránská/ a družstvo
Vlnek /Markéta Štrosnerová, Aneta Špinlerová, Míša
Hylmarová/. Turnaj hrálo 13 týmů, naše děvčata se
neztratila, Buldoci na třetím a Vlnky na šestém místě.
Všem sportovcům moc gratulujeme a věříme, že se
přidají i další „bez práce nejsou koláče“. Scházíme se
pravidelně na volejbale v úterý a ve čtvrtek a na míčovkách
ve středu.
Jaroslava Krulišová

KRNAP - 9. třída
Dne 24. 4. ráno před osmou hodinou jsme se sešli
ve Vrchlabí u KRTKA, kde nám paní Vavrušková řekla, co
budeme dělat: nabírat vzorky planktonu ze zámeckého
rybníka, seškrabávat další z kamene ve vodě s pomocí
kartáčku na zuby, seškrabávat kůru ze stromu, odebírat
vzorky čehokoli chceme a vzorek ze struhy – sladkovodní
řasy, měřit teplotu a ph. Se vzorky jsme se odebrali zpět
do KRTKA, kde jsme měli dvacet minut přestávku,
po níž nastal čas na prozkoumání vzorků. Paní nám
ukázala a vysvětlila, jak máme pracovat s mikroskopem.
Pod mikroskopem jsme objevili zelené řasy, které vypadaly
jako zelené žížalky, což byly jejich buňky. V buňkách
byla krásně vidět zelená tělíska - chloroplasty - obsahující
chlorofyl. Jelikož jsme málem umrzli, za odměnu jsme
dostali blok s tužkou a reflexní pásku. Celá akce se nám
moc líbila.
Jana Kaňkovská, Aneta Špinlerová

IQ LANDIA
Ve středu 26. 4. jela naše třída s druhou pátou třídou na
výlet do IQ LANDIE v Liberci. Bylo to moc fajn. Chodili
jsme ve skupinkách po čtyřech do různých pater, ve kterých
jsme si zkoušeli různé pokusy a atrakce. Nejvíce se mi tam
líbil robot, který si s námi povídal. Ještě mě zaujala atrakce,
která byla rozdělena do tří kruhů a točilo se to nahoru,
do strany a dolů. Já, Stela, Edita, Míša a Ondra jsme si to
vyzkoušeli a měli jsme nový zážitek. Tato atrakce má
předpovídat, jak se budeme točit v kosmu. IQ LANDIE
byla super a všichni jsme si to moc užili.
Róza Bušková
Ve středu 26. 4. jsme jeli do IQ LANDIE v Liberci.
Bylo tam patro s názvem ČLOVĚK, ve kterém byl robot,
který po mně koukal, potom jsme šli dolů, kde byly
zahrabané v písku zkameněliny. V patře věnovaném policii
mě zaujal u vchodu detektor, kterým se prochází. V patře
s názvem ŽIVLY byl umělý vodní vír a tornádo. Moc se mi
líbilo promítání filmu o vesmíru. Celý výlet se mi líbil.
Jirka Zvirotský

DRUHÁCI V MĚSÍČNÍM ÚDOLÍ
Kousek za letištěm se nachází kouzelné místo –
Měsíční údolí. Děti z 2. třídy je 12. května navštívily
u příležitosti svátku naší „Země“. Toto se jim na procházce
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zalíbilo: opékání buřtů, protékající potůček, veliká tráva,
svítící slunce, hezké místo, zpívání s kytarou, tancování na
louce a cesta samotná. Tak děkujeme za hezký den, Měsíční
údolí.
Dana Jakubcová

VÝLET NA KONCI DRUHÉ TŘÍDY
Zase se blíží konec jednoho školního roku, prázdniny
jsou na dohled. Děti z druhé třídy se 23. května vypravily
na nedalekou horu Žalý a přes Kněžice, kde se svezly na
koních, se vrátily do Vrchlabí, do náručí svých rodičů. A co
se jim na výletě líbilo? Jízda na koních, šipkovaná na Žalý
a poklad, celý výlet, nakupování, chůze do kopce, výhled
z rozhledny na Krkonoše, schovávání v lese, hry – Na krále
a Kufr. Děti si cestou zpívaly, a tak jim pod nohama pěšinky
rychle ubíhaly. Zaslouží si pochvalu, protože se v přírodě
chovaly slušně a k sobě navzájem přátelsky.

VODNICKÉ ODPOLEDNE
Vodnické odpoledne se konalo 31. 5. 2017 na zahradě
za školou. Každá třída si připravila soutěž pro děti i dospělé.
Někteří vystoupili na pódiu jako pěvecké, recitační
či divadelní představení. Na pódiu pak hrála i kapela
s paní učitelkou Bílou. Pod pergolou bylo občerstvení
a po zahradě i spousta krámků, např. se šperky nebo
s textilem. Počasí nám přálo a přišlo docela hodně lidí. Po
uklizení soutěží pak hrála kapela a celé odpoledne skončilo
v 19 hodin. Vodnické odpoledne se mi moc líbilo a myslím,
že to byl pěkný zážitek nejen pro mě, ale i pro ostatní.
Anna Havlíčková, 6. třída

Dana Jakubcová

METODICKÝ KURZ

U stánku s vodnickým občerstvením.

Metodický
v Anglii

kurz

pro

učitele

V rámci projektu Erasmus+ vyjely
koncem března dvě učitelky z naší školy
na jazykově-metodický kurz do Oxfordu
v Anglii. Strávily tam 14 dní na jazykové
škole, kde navštěvovaly kurzy anglického
jazyka se zaměřením na kreativní výuku.
Každá učitelka navštěvovala jiný kurz.
Jeden kurz byl zaměřený pro 1. stupeň
a druhý pro 2. stupeň. Přivezly si plno
nových nápadů, aktivit a metod, které se
pokusí ve svých hodinách vyzkoušet.
Název projektu: Zvýšení kvality výuky
německého a anglického jazyka
na ZŠ Lánov
Registrační číslo projektu: 2016-1CZ01-KA101-023098
Tento projekt je realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně
autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise
ani Národní agentury a Evropská komise ani Národní
agentura neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho
obsahem.
Autor: H. Rudišová
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ŠKOLNÍ VÝLET
Dne 23.5.2017 jsme odjeli s celou třídou na třídenní
školní výlet vlakem do obce Břehy.
Týž den jsme navštívili hřebčín v Kladrubech nad
Labem, vzdálený cca 2 km od vlakového nádraží. Prohlédli
jsme si celý areál a pěšky pokračovali dále do obce Břehy,
která byla naším cílem. Ubytovali jsme se v kempu, zašli
si na večeři a do večerky jsme měli volnou zábavu.
Druhý den jsme měli naplánovanou túru kolem
zdejších rybníků, která byla dlouhá přibližně 20 km.
U rybníků se část třídy rozhodla pokračovat směrem k 4 km
vzdálené ornitologické pozorovatelně. Zbytek třídy se
obrátil a šel zpět do kempu.
Třetí den ráno, po snídani a sbalení osobních věcí, jsme
se vydali k 2 km vzdálenému jezeru. Prohlédli si okolí
a vrátili se jinou cestou zpět do kempu. Po obědě nás čekala
cesta na vlakové nádraží do Přelouče.
Odtud nám jel vlak směrem domů.
Barča Janatová, 6. třída

DEN DĚTÍ - 7. třída
Dne 1. června oslavili i naši sedmáci Den dětí. Den
proběhl sice bez učení v lavicích, ale přínosný jistě byl.
První část dopoledne jsme prožili na Střelnici ve Vrchlabí,
kde Taneční studio Oliver předvedlo své závěrečné
vystoupení. Všem se nám jejich představení líbilo, zvláště
jsme obdivovali naše spolužáky, kteří také vystupovali.
Dále naše kroky vedly do Krkonošského muzea
ve Vrchlabí na prohlídku stálé expozice Kámen a život,
která i nám místním může leccos vysvětlit a ozřejmit. Samy
děti přiznaly, že v muzeu nikdy nebyly. Počasí nám přálo,
a tak jsme si prohlédli i krásné, přidružené zahrady plné

bylin, květin. Kdo měl zájem, mohl se projít i poslepu
stezkou, na které se střídají různé přírodní povrchy.
Myslím, že jsme si celé dopoledne užili v příjemné
náladě.
Nina Javorová

DEN DĚTÍ - 5.B
Stejně jako několik ostatních tříd, tak i 5. B se na Den
dětí vypravila na vystoupení Tanečního studia Oliver. Tam
žáci mohli vidět své spolužáky tancovat na různé styly
od hip-hopu až po břišní tance. Po skončení jsme se
přesunuli do Čtyř domků nedaleko náměstí, kde jsme si
v přízemí prohlédli výstavu o historii Vrchlabí. V dalším
patře na nás čekala ukázka toho, jak lidé žili dříve na horách
a jak vypadalo jejich obydlí. Nakonec nám pan průvodce
poskytl informace o pěstování lnu v této oblasti a jeho
zpracování. Součástí byly také interaktivní hry pro žáky.
Poté jsme se všichni vrátili pěšky zpět do Lánova.
Hana Rudišová

JAK JSME BYLI NA TANEČNÍ SHOW
Dne 1. 6. 2017 jsme jeli na taneční show Oliver. Ráno
jsem vyšla ze školy za spolužáky, čekali jsme na autobus.
V autobuse jsem seděla s Kájou. Na Oliveru vystupovaly
tři naše spolužačky: Stellča, Kája a Sofie. Každý rok tam je
nějaký příběh, letos tam byli Bob a Bobek, dvě kozy
a klaun, taky cvičitelka. Nejvíc se mi líbilo to, jak tam
vystupovaly mažoretky. Když vystoupení skončilo, šli jsme
na zahradu. Tam byli všichni, co vystupovali. Přiběhly
za námi i naše spolužačky. Potom jsme šli na náměstí. Dali
si pizzu a zmrzlinu, jahodovou. Na náměstí byly i mé
kamarádky z jiné školy, které k nám přijdou, Sára a Gába.
Z náměstí jsme šli pryč, už jsme museli jít. Šli jsme pěšky
až do Lánova. Vrátili jsme se ke škole a šli jsme na oběd.
Z oběda domů a v autobuse jsem právě potkala ty mé dvě
kamarádky Sáru a Gábu.
Žofie Hodačová
1.6. jsme jeli na výlet do Vrchlabí na vystoupení Oliver.
Vystupovala tam moje sestra. Líbila se mi vystoupení:
Sebevražedný oddíl a mažoretky. Byli tam králíci
z klobouku a dvě kozy. Jedna se jmenovala Líza a druhá
Róza. Líbily se mi kostýmy a také, jak kluk dělal přemety.
Když skončilo představení, šli jsme na náměstí a koupili
si pizzu nebo zmrzlinu. Když jsme dojedli, šli jsme pěšky
do Lánova na oběd.
¨
Jan Tříska
Byla jsem na tanečním vystoupení Oliver, ale ne jako
divák, ale jako vystupující. Moje první vystoupení se
jmenovalo Positive Vibe a druhé Krajinou. V 8,00 tam byla
naše třída. Viděli mě napřed v Positive Vibes a vůbec se mi
to nepovedlo, protože jsem nebyla roztancovaná. Potom
jsem tančila Krajinou, a to se mi povedlo. Když třída odešla
ze sálu, tak jsme s kámoškama za nimi běžely až na zahradu.
Pak jsme se rozloučili a oni odešli pryč. Další vystoupení
jsme měli v 10,00 a v 17,00. Takhle to bylo ve čtvrtek
i v pátek.
Stella Vondrášková

TŘI MUŠKETÝŘI
V pátek 26. 5. 2017 se zájemci o kulturu a skvělé
zážitky vydali do Hradce Králové na divadelní zpracování
slavného románu Tři mušketýři (Tajemství Maurovy ruky),
který stvořil francouzský spisovatel Alexandre Dumas.

Naše cesta začínala v odpoledních hodinách, kdy si nás
u základní školy vyzvedl autobus a dovezl nás až do Hradce
Králové. Před začátkem představení jsme měli chvilku čas
pro sebe, takže jsme si mohli lépe prohlédnout Velké
náměstí a okolí Klicperova divadla, nebo třeba jen rozjímat
ve stínu Bílé věže. Ačkoliv je to velice zajímavé město, tak
nedočkavost vidět představení nás donutila jít už do sálu
a najít si svá sedadla. Místa nás všechny potěšila, jelikož
jsme seděli v předních řadách a mohli si tak neomezeně
vychutnávat skvělé výkony herců, důkladně propracované
kostýmy a výborně promyšlené kulisy. Z divadla jsme
odcházeli nadšení a plní dojmů, se slovy: to musíme někdy
zopakovat. Celý výlet se nám velice líbil a myslím si,
že můžu za všechny říct, že na následujícím nebudeme
chybět. Moc děkujeme za uskutečnění nezapomenutelného
dne a doufáme v další takové.
Nicol Hofmanová, 9. třída

PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE - 9. třída
Dne 31. 5. jsme se sešli v 8 hodin večer ve škole.
V tělocvičně jsme si připravili žíněnky, na kterých jsme
spali. Hráli jsme hry, povídali jsme si, pili čaj, šli se projít
kolem školy, koukali na Jupiter a ISS. Prohlíželi jsme si
fotky, určené na tablo naší třídy. Usínali jsme postupně
kolem půlnoci. Ráno jsme vstali, nasnídali jsme se a po
skupinkách odjeli na vystoupení Tanečního studia Oliver.
Děkujeme paní učitelce Čermákové, která nám přespání
dovolila a vydržela s námi celou noc. Přespání ve škole se
nám moc líbilo.
Lucie Suchomelová, Aneta Špinlerová

NA VÝSTAVĚ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY „PODHORY 2017”
Na pozvání pořadatele se tři třídy (5. B, 6. a 7. třída)
naší Základní školy zúčastnily ojedinělé výstavy
zemědělské techniky, která proběhla 8. června v Čisté
v Krkonoších. Několik desítek traktorů a strojů, převážně
určených ke sklizni a úpravě pícnin, se předvedlo
na obrovské louce před obcí. Naše děti si tak mohly všechny
stroje samy osahat, podívat se do kabin traktorů.
Nejdůležitější však bylo, že mohli žáci vidět většinu strojů
při práci, při komentovaných ukázkách. K tomu sloužilo
velké pole se vzrostlým porostem. Celá akce byla pro žáky
velmi přínosná. Možnost vidět při práci zemědělskou
techniku v takovém rozsahu je pro dnešní děti, které
jsou většinou sice z vesnice, ojedinělá. V dnešní přetechnizované době je velmi důležité ukázat dětem, jak
funguje zemědělství a kde se berou potraviny koupené
v supermarketu.
Pavel Šimůnek

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - rok VODY
Skončil nám školní rok 2016/2017, rok „Vody“. Voda
byla naším celoročním tématem. V rámci výuky i projektových dní jsme si uvědomovali její důležitost, využití,
úpravu a jak ji nejlépe chránit. 31. května 2017 jsme se
s „Vodou“ rozloučili při zahradní slavnosti pro žáky i rodiče
pod názvem Vodnické odpoledne. Počasí nám přálo a každá
třída slavila úspěch se svými aktivitami, které si připravila
pro ostatní. Lovily se perly, chodilo se račím způsobem,
poznávali se vodní živočichové, zachraňovaly se dušičky,
hrály se vodnické hry… Odpoledne zpestřilo hudební
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Vodnické odpoledne.

i divadelní vystoupení žáků a dospěláků na téma VODA. Program svou
technikou obohatili i hasiči z Horního
Lánova. Celé odpoledne úžasně
moderovala paní učitelka Bílá se
skupinou VzHáčka.
V příštím školním roce nás čeká
další přírodní živel a tím bude
VZDUCH. Věřím, že se opět všichni
sejdeme při dalším příjemném
„Vzdušném“ odpoledni.
Na konci školního roku chci
poděkovat všem učitelům, pedagogům
a zaměstnancům školy za trpělivou
a kvalitní práci, kterou odváděli.
Pochválit všechny žáky, kteří vzorně
reprezentovali naši školu při sportovních a ostatních soutěžích. Také
napsat, že si vážím všech, kteří škole
pomáhají a podporují ji v její činnosti.
Děkuji všem rodičům a sponzorům
školy, protože každá, jakákoliv, byť
i malá pomoc, je pro nás velmi důležitá
a přínosná.
Přeji nám všem krásné a klidné léto.
Radka Koniková, ředitelka školy

ÚSPĚŠNÁ VÝPRAVA
NA OLYMPIJSKÝ BĚH

Letošní ročník Olympijského běhu
se konal ve středu 21. 6. ve vrchlabských Vejsplachách na sportovním
stadionu. I tentokráte jsme vyrazili
s celkem početnou výpravou – nakonec
jelo reprezentovat školu 24 dětí.
Celkově Lánovští získali 6 umístění na
stupních vítězů – zlatou získali Radek
Šimůnek a Marian Jedlička, stříbrnou
12

Radim Vosáhlo, Jakub Rutar, David
Flaxa a bronzovou medaili Ondra
Čermák. Těsná čtvrtá místa obsadili
Jan Lelek, Matěj Štětina a Dan
Vavřínek. Do desítky se vešli ještě
Jan Javor, Markéta Mašková, Marek
Jančula, Petr Jandík, Štěpán Skalický,
Michal Koldovský a Jan Jákl. A ani
ostatní děti se se svými výkony
neztratily. Všem děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Olga Čermáková

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINĚ
10. května se v infocentru a také
na obecním úřadě u Lenky Stříbrné
uskutečnila sbírka v rámci Českého
dne proti rakovině. Tentokrát se
zaměřením na nádorová onemocnění
hlavy a krku. Pro zajímavost uvádím
výsledky z předchozích let:
r. 2014 - 26 kvítků/705 Kč
r. 2015 - 33 ks/625 Kč
r. 2016 - 29 ks/841 Kč
r. 2017 - 44 ks/1.460 Kč!
Minimální hodnota
kvítku je 20 Kč, ale
v Lánově se to letos v průměru
vyšplhalo až na 33 Kč za kus.
Děkujeme srdečně všem dárcům
za příspěvky! Příští rok se do této
celorepublikové sbírky znovu
zapojíme.
Karolina Boková

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Pro dospělé:
- Krvavé léto 1945: poválečné násilí
v českých zemích - Jiří Padevět
- Hrobům v dáli: otisk první světové
války na Jilemnicku
- Lenka Holubičková
- Krkonoše na starých rytinách
a litografiích - Petr Bergmann
- Ozvěny krkonošské minulosti
ve stopách trad. dopravy a obživy Aleš Smrčka
- Československá válečná armáda
1918-1939 - Josef Fetka
- 100 největších objevů archeologie Jacqueline Dineen
- 500 nejlepších receptů lidové
medicíny - Dionýz Dugas
- Příroda: Nekonečná inspirace
vědy - Mat Fournier
- Chci zůstat doma - Asociace
poskytovatelů soc. služeb ČR (zejména

seniorům a jejich blízkým, kterým
přináší stručný a praktický návod na to,
jak postupovat v situaci, kdy již
potřebují péči druhé osoby, či jsou sami
těmi, kteří péči budou poskytovat.)
- Válka před válkou - Krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě
- Stanislav Motl
- Cesta na popraviště - Vl. Šindelář
- Dítě pláče - co dělat
- Anne Bacus-Lindroth
- Řeč těla - Allan a Barbara Peasovi
- Řeč těla lásky - A. a B. Peasovi
- Sociologie zločinu - Jan Jandourek
- Kdo má doma Krokouše, nudou už
se nekouše - Olga Suchomelová
- Angelopolis - Danielle Trussoni
- Piráti! Dobrodružství s vědátory
- Gideon Defoe
- Poslední tango s Carmen
- Alena Jakoubková
- Rabínova dcera - Reva Mann
- Mrazivý okamžik - Camilla Ceder
- Vražedná akademie -Martin Olczak
Pro mládež:
- Ada a myší strašidlo - Chris Riddell
- Číslicové pohádky - Eva Bešťáková
- Gigantosaurus - Jonny Duddle
- Fredy - Největší strašpytel
zachraňuje svět - Georgia Pritchett
- Volání netvora - Patrick Ness
- Až na dno - Birgit Schlieper
- Záhada ve vlaku - Martin Widmark
- Podivuhodný případ origami Yody
- Tom Angleberger
- Ve službách krále - Timot. Knapman
- Tatu a Patu vesmírné
dobrodružství - Ainu Havokainen
- Medvídek Pú - Dobrou noc,
Klokánku
- Velcí dinosauři - Paul Harrison
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 Vámi hledaná kniha půjčená
či nikoli, se tam dozvíte tak, že buď
rozkliknete název knihy, nebo zobrazíli se vám více knih najednou, kliknete
na tlačítko dole Zobraz jen dokumenty,
které jsou nyní k dispozici. Po rozkliknutí Autor začíná zjistíte, jaké
spisovatele v knihovně máme a jaké
jejich knihy. Na nejnovější přírůstky se
podíváte, pokud zvolíte proklik
Seznamy a novinky (nebo vám seznam
posledně přivezených knih mohu
okopírovat). V Téma začíná se můžete
podívat, jaká klíčová hesla by vám
mohla být při vyhledávání knih
užitečná.
Karolina Boková

AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
ČERVENEC2017
červenec Pouťová zábava, hřiště Lánov, tanec a hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
29. 7.
O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané + taneční zábava, Dolní Lánov, hřiště, fotbalové utkání
pořadatel: Obec a SK Dolní Lánov

SRPEN 2017
Turnaj smíšených družstev, hřiště Lánov, 6. ročník volejbalového turnaje, občerstvení zajištěno.
pořadatel: Dominika Erbenová
srpen
Tenisový turnaj, Dolní Lánov, hřiště, pořadatel: SK Dolní Lánov
5. 8.
Krkonošské klání, Lánov, 14. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti, soutěží se v parkuru (včetně
skoku mohutnosti) i ve westernových disciplínách (klíčová dírka, barely), po slavnostním nástupu a dekorování
zábavné soutěže pro diváky (např. hod kládou), bohaté občerstvení, pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku
26. 8.
Rozloučení s prázdninami, Dolní Dvůr, program pro všechny věkové kategorie, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
srpen

ZÁŘÍ 2017
září
Navijákový den pro veřejnost, letiště Vrchlabí, možnost letu v kluzáku Blaník. pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí
asi začátek září Den otevřených dveří skautské klubovny Márnice, Dolní Lánov, během akce jsou připravené různé disciplíny nejen
pro děti, ale i jejich rodiče či kamarády, pořadatel: Skautský oddíl Lánov
2. 9.
Tenisový turnaj Dolní Lánov
4. 9.
Divadelní představení pro děti - vítejte v novém školním roce, Dolní Lánov, kulturní dům, pořadatel: OB Lánovy
5. - 6. 9. Hornolánovská hasičská pouť, hřiště v Horním Lánově, 4. ročník poutě se střelnicí, řetízkovým kolotočem,
malováním na obličej, pořadatel: SDH Horní Lánov
30. 9.
Hornolánovské šedesátky, hřiště v Horním Lánově, 4. ročník hasičských soutěží, pořadatel: SDH Horní Lánov

ŘÍJEN 2017
7. 10.
14. 10.
21. 10.

Turnaj v nohejbalu + víceboj na ukončení sportovní sezóny, Dolní Lánov, pořadatel: SK Dolní Lánov
Drakiáda, Dolní Lánov, polní letiště, pouštění draků, soutěže pro děti, pořadatel: SPOZ, SK a SDH Dolní Lánov
Tradiční vinobraní – víno s folklorem ze Strážnice, 18:00 Dolní Lánov, kulturní dům, ochutnávka vín od vinaře
z Moravy, vždy je k dispozici 9 - 11 vzorků, akce má folklorní nádech, vinař si sám moderuje a seznamuje návštěvníky
s původem, odrůdou a chutí, možno vína zakoupit, posezení s živou hudbou, tanec, pořadatel: OB Lánovy

Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce
mailem, přihlaste se mi v infocentru. Mnoho akcí pořádá i Správa KRNAP. Prostřednictvím registračního formuláře na
http://akce.krnap.cz/registrace/ si snadno můžete zajistit jejich zasílání.
Karolina Boková

VÁNOČNÍ TURNAJ
V SÁLOVÉ KOPANÉ
V letošním roce pořádáme
o Vánocích, po Štědrém dnu, dne 25.
prosince 2017 již DVACÁTÝ ŠESTÝ
ročník turnaje v sálové kopané,
ve sportovní hale při ZŠ Lánov. Turnaj
je určen pro lánovské i přespolní
sportovce.
Kategorie: 2002 a starší
Hrací systém: 3 + 1
(max 6 hráčů v týmu) pro 8 týmů
Systém: 2 skupiny a play off
Startovné: 500 Kč/tým
Kdy: pondělí 25. 12. 2017
cca 8 – 16 hod.
Občerstvení: místní bufet nebo vlastní
Přihlášky: do 10. 12. 2017 na e-mail:
pulpmi@seznam.cz nebo tel.:
603 508914 Pulpán M.,
603 825842 Hartig J.
Pořadatelé zvou všechny aktivní
i pasivní příznivce kopané k účasti
na turnaji a jejich příznivce k hlasité

Napínavý moment z minulého turnaje.

podpoře sportovců při utkáních.
Za organizátory se na Vás těší
Pulpán Milan ml.,Hartig Jiří
a Závodník Stanislav st.

SVAZEK MĚST
A OBCÍ KRKONOŠE
Nejvyšší české hory Krkonoše
ročně navštíví miliony tuzemských
i zahraničních návštěvníků. Aby se
hosté v prostředí dobře orientovali,
měli se kam obrátit pro doporučení

kvalitní náplně volného času a získali
možnost seznámit se s nabídkou
sportovních či relaxačních aktivit,
vznikají různé „kanály“, jak zájemcům
informace předat.
Krkonoše - svazek měst a obcí
intenzivně pracuje na tom, aby každý
z vás v té záplavě sdělení našel to své,
přesně to, co hledá. Slouží k tomu
jednak tištěné materiály, ale především
internetové stránky a další moderní
technologie.
Mobilní průvodce „do kapsy“
Mobilní aplikace Krkonoš pro chytré
telefony obsahuje množství užitečných
dat i důležité kontakty. Pro prohlížení,
kromě některých aktuálních dat
a případně požadavku na podrobnosti
či online mapu, nepotřebujete
internetové připojení. Informace
sbalené na cesty obsahují základní
data o nejvyšších českých horách
a jejich zajímavostech jako jsou tipy
na výlety, turistické atraktivity, naučné
a turistické trasy, dlouhé sjezdy
a lyžařské běžecké trasy, ale i aktuální
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počasí, v zimě upravenost běžeckých
tratí, informace o cyklobusech,
ubytování v regionu, kalendář událostí,
důležité kontakty a mnoho dalších
praktických informací.
Mobilní aplikace je bezplatně
stáhnutelná do mobilu na webových
stránkách www.krkonose.eu
Facebook se rozpíná po síti přátel
S cílem přiblížit se uživatelům sítí jsou
informace na facebooku Svazku
Krkonoše zpracovávány tak, aby byly
vhodné a žádoucí pro širokou paletu
cílových skupin.
Facebook denně přináší novinky.
Krkonošský newsletter i pro vás
Pulzující život, akční novinky
i zajímavosti denního dění zachycuje
a přináší krkonošský měsíční
elektronický newsletter do počítače
všem, kteří mají o jeho doručení
zájem. Zpracovatel Krkonoše – svazek
měst a obcí obsah elektronického
zpravodaje formuluje a tvoří ve
spolupráci se širokou škálou aktérů.
TIP: I vy máte možnost si newsletter
objednat nebo poslat aktualitu. Stačí
kontaktovat: news@krkonose.eu
Z REGIONU
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www.krkonose.eu
Oficiální turistický internetový portál
Krkonoš obsahuje rozsáhlou databázi
textů v českém, německém, anglickém
a polském jazyce, mapové zákresy,
fotografie a řadu dalších odkazů.
Zmapováno je zde doslova vše, co vás
může jako návštěvníka v území
zajímat (cyklostezky, naučné stezky,
výlety pro rodiny s dětmi, propagační
materiály, apod.). Dozvíte se
podrobnosti o regionu, o zdejších
městech a obcích, o celoročních
sportovních a volnočasových možnostech, můžete si prohlédnout pohoří
prostřednictvím webových kamer,
zjistit užitečné kontakty na služby
a množství jiných rozmanitých
informací, včetně nového ubytovacího
systému.
TOP akce pro volný čas
Regionální turistické informační
centrum Krkonoše získává a sumarizuje od jednotlivých pořadatelů
tradiční regionální, kulturní, sportovní, dětské či společenské
akce, svým významem přesahující
destinaci. Akce jsou pravidelně
měsíčně shromažďovány, zpracovávány a zveřejňovány formou
pozvánky na www.krkonose.eu.
Naplánujte do svého kalendáře,
co vás zajímá a co by vám nemělo
uniknout. Osobní účast na tradičních
krkonošských setkáních vás obohatí
o poznání regionu a lidí, kteří v něm
žijí.
Pohádkové Krkonoše dětem blíž
Jak nenásilnou formou a sympaticky
představit a přiblížit vašim i našim
dětem nejvyšší české hory? Přeci
pohádkou a bytostmi, které v Krkonoších žijí. Napomáhá cestovatelská
razítkovací hra po regionu Po stopách
Krakonoše.
Pro nejmenší děti je pozvání do hor
postaveno na graficky zpracovaných
pohádkových postavách Krakonoše,
Hančí, sojky a Pana lesního.
V krkonošských informačních
centrech získáte zdarma skládací
mapku s předtištěnými okénky
pro razítka. Mapky si můžete stáhnout
i z webových stránek
www.pohadkove.krkonose.eu.
Když navštívíte cíle razítkovacích
míst, děti splní úkol nebo zodpoví
otázku, do mapy otisknou razítko. Na
místech označených TOP získají děti
drobnou odměnu. Další odměny na ně
poté čekají po získání 10, 20 a 30
razítek.
Razítkovací hra, která v sobě
kloubí možnosti cestování, poznávání,

poučení, ale také trénink bystrého
rozumu a rychlého postřehu, vás
zavede do čtyř desítek zastavení
rozprostřených po celém území
krkonošského regionu.
Prohlédněte si webové stránky:
w w w. p o h a d k o v e . k r k o n o s e . e u
a dozvíte se více.
Dáša Palátková

HISTORICKÉ OKÉNKO
VÝROČÍ BITVY
U ZBOROVA
Dne 2. července 1917 stojí na
frontě proti sobě rakousko-uherská
armáda a čeští dobrovolníci složení do
Československé střelecké brigády
společně s ruskou armádou. Těchto
skoro 3.500 českých mužů je
odhodláno položit život. Děla duní nad
zborovskou plání a naši proráží první
drátěné překážky. Ztráty jsou veliké,
ale úkol ve většině splněn. 1. střelecký
pluk vyráží do boje. Nedbajíc ztrát,
derou se vpřed. Po zhruba deseti
hodinách je nepřítel na ústupu. Pluk
zajímá na 3.300 mužů a vojenský
materiál. Ztráty činí 173 mužů padlých,
29 umírá na smrtelné následky boje, 32
je nezvěstných a 800 je zraněných.
Tato významná bitva přispěla
k uznání nároků Čechů a Slováků
na svobodný stát. Československo.
Také se začala rychle tvořit československá vojska – legie v Rusku, Francii
a Itálii. Pokud máte stejně jako já
v rodině alespoň někoho, kdo byl
válkou zasažen, vzpomeňte. Mohl to
být kdokoliv z Vašich rodičů, prarodičů
či praprarodičů, ale i jejich přátel.
Barbora Mertlíková

ZAŠLÁ SLÁVA TEXTILNÍ
VÝROBY NA LÁNOVSKU
V minulých číslech lánovského
zpravodaje se místní veřejnost měla
příležitost seznámit s existencí
papírenské výroby, která tu sahá
hluboko do manufakturního období.
Je spojena s rozkošatělou podnikatelskou činností několika generací
rodiny Kieslingů. Oni to byli, kteří
se uplatnili nejen v Lánově, ale i ve
Vrchlabí, v Čisté v Krkonoších
a nakonec i v Hostinném.
Lánovská vápencová ložiska dala
v minulosti příležitost ke zbohatnutí
černodolským Rennerům a jejich
pokračovatelům. Ale to nebylo to

tu pěstoval len a připravoval k dalšímu
zpracování. Jistý Bauer tu nabízel přízi
místním tkalcům a později i do přádelen
v Mladých Bukách.
Ve vsi pracoval dovedný truhlář,
vyrábějící
ruční tkalcovské stavy, které
Než zakouřily komíny textilek
pro
svou
jakost byly vyhledávány
Už od 16. století i dříve se na
a
kupovány
v blízkém i vzdálenějším
Lánovsku hospodáři podél Malého
okolí.
Velmi čile si vedli tkalci nejen
v Prostředním Lánově, ale hlavně
v Dolním Lánově. Přes odpor
vrchlabských tkalcovských mistrů se
jim podařilo založit už roku 1725 dva
samostatné tkalcovské cechy. Jeden pro
Dolní a druhý pro Malý Lánov. O vzor
pro vlastní stanovy si podle místní farní
kroniky museli požádat vzdálený cech
ve městě Kladsku. Za vypůjčení vzoru
Foto 1.
zaplatili 40 zlatých.
Všimněte si nápisu v jazyce esperanto,
hlavní, co jako švihnutí kouzelného
proutku v době průmyslové revoluce
druhé poloviny 19. století učinilo
Lánovy průmyslovými obcemi. Však
tu byl staletý základ a dávná tradice!

který znamená „Textilní továrna
v Lánově u Vrchlabí”.

Labe nespoléhali jen na pěstování obilí
a chov dobytka. Důležité místo
postupně zaujal len a jeho zpracování.
Tak jako jinde v horských chalupách
zaujal vůdčí postavení tkalcovský stav,
kolovrátek a další zařízení k předení
a tkalcovině.
Domácké předení a tkalcovinu
nejen pro vlastní potřebu u svých
poddaných podporovaly vrchnosti
na podhorských panstvích, včetně
vrchlabských Morzinů. Už proto,
že přinášela tato činnost příležitost
ke zdanění. Tkalci byli nuceni odvádět
peněžní dávku, figurující pod různými
názvy jako Stuhlgeld (peníz ze stavu),
Webergrosch (tkalcovský groš) nebo
Weberzins (tkalcovská činže). Teprve
30. srpna 1784 císařským dekretem
(Josef II.) byl tento poplatek zrušen.

Foto 5. Za časů gumárny.

textilek: kvalitní voda a hlavně dostatek
levných pracovních sil.
Jako první vlaštovku tovární
textilní výroby je třeba uvést
mechanickou přádelnu o 2000
vřetenech v Mladých Bukách. Založil ji
už roku 1836 trutnovský podnikatel
Johann Faltis. V roce 1850 tu vyrostl
i druhý závod o 8000 vřetenech.
V této době nezůstalo stranou
Foto 3.
vrchlabské společenství podnikatelů
Pilní dolnolánovští tkalci nacházeli W. Jerie, J. Višňák a F. Ritschel.
pro vybělené plátno (véby a šátky) Založili v Hořejším Vrchlabí první
odbyt na trzích i ve vzdáleném Brně, mechanickou přádelnu lněné příze,
kde po něm byla poptávka u překupníků
z Polska. Je známé jméno zdejšího
kupce Floriana Fuhrmanna a jeho syna
Ignáce, velmi zbohatlé na obchodu
s plátnem. Po napoleonských válkách
získává domácí surovina - len - silnou
konkurenci v zámořské dovážené
bavlně. Domáckou tkalcovinu to však
zatím příliš neohrozilo. Krize se
dostavila později.
Stroje, stroje, stroje...
Textilní výroba u nás v podhůří
Krkonoš si zachovala primát i v druhé
polovině 19. století, v období
nazývaném obvykle průmyslová

Foto 2.

Na Lánovsku
Německá vlastivěda Vrchlabska
(z r. 1915) zachycuje v Horním Lánově
vedle samostatných domáckých tkalců
s jedním či dvěma stavy také drobné
dílny o 6 - 8 stavech s mistry a několika
svobodnými pomocníky - tovaryši
(Webergesselen). Byli členy tkalcovského cechu ve Vrchlabí. Ve velkém se

revoluce. Při poněkud povrchním
pohledu se tyto změny jeví jako vpád
strojů do horských údolí, včetně obcí
kolem Malého Labe. Je nutné však mít
na paměti, že šlo o pohyb poměrně
volný, jehož počátky je třeba hledat
jinde v okolí. Přesto však i tady byly
stejně vhodné podmínky pro vznik

Foto 4.

Foto 6.

později zaměstnávající 1200 dělníků.
Pak Vrchlabí doslova zachvátila
gründerská (zakladatelská) lavina.
My se však přesuneme na Lánovsko,
které nezůstává pozadu. Do Dolního
Lánova přichází s mírným zpožděním
vrchlabský továrník Ferdinand Böhm
a zakládá roku 1864 velkou přádelnu
lnu (viz minulé číslo zpravodaje).
Závod v době prosperity zaměstnával
až 370 mužů a žen. Böhmové se usadili
v Dolním Lánově po dobu tří generací.
Součástí továrního komplexu byla i
jejich rodinná vila (čp. 240), postavená
roku 1920. Jejich vztah k dělníkům
nebyl zřejmě nejhorší, o čemž svědčí
události z roku 1897. Prosečenští
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Jistým překvapením pro mnohé bude asi skutečnost,
že dnešní poklidné horské středisko, žijící dnes výhradně
cestovním ruchem, mělo od roku 1868 svůj textilní závod.
Mechanická tkalcovna Heinricha Wonky (v Rudolfově,
naproti kurtům školicího střediska Správy státních
hmotných rezerv - Gall, viz foto 6) před první válkou
zaměstnávala 32 mužů a 58 žen. Její provoz se tu udržel
hodně dlouho a skončil krátce po druhé světové válce.

dělníci tehdy vystoupili proti majitelům místní textilky
a pokusili se do boje získat i Dolnolánovské. Nedostalo se
jim však kladné odezvy a podpory.
Konec dolnolánovské textilky se dostavil v roce 1929,
hned na počátku světové hospodářské krize.
Prostřední Lánov, kdysi bezvýznamná součást
Horního Lánova se v tomto období se právě díky strojové
textilní výrobě stává důležitou průmyslovou obcí
Vrchlabska. Vznikají tu nejen tkalcovny, ale také závody
na zušlechťování výrobků, tj. průmyslová bělidla
a apreturky.

Ale všechna sláva - polní tráva. Textilní výroba nejen
v našich obcích dostává ránu za ranou. Světová
hospodářská krize, druhá světová válka, mezinárodní
konkurence...
Jako poslední opožděná vlaštovka se udržel při životě
velmi dlouho závod v Horním Lánově pod jménem Tiba,
jenž ukončil svou výrobu teprve roku 1992.

Jejich řada začíná firmou Leuzendorf a Waengler
(z objektů zbylo jen čp. 99/100 - školní jídelna a předělaný
dům čp. 309, viz foto 1), která tu zakládá mechanickou
tkalcovnu roku 1872. Pracuje tu až 290 dělníků. Podobný
závod (pozdější Tiba, viz foto 2) zřídil zde roku 1890
vídeňský podnikatel židovského původu, císařský rada
Moritz Doctor von Hohenlangen. Pracovalo pro něj 115
mužů a 135 žen.

Na závěr
Předcházející řádky jsou velmi stručným přehledem,
zpracovaným na základě dostupného tištěného materiálu.
Dějiny jednotlivých závodů u nás by jistě zasloužily
detailního zpracování na základě archivního studia.
Je hodno badatelské pozornosti technické vybavení
továren, historie jednotlivých podnikatelských rodin
a v neposlední řadě životních poměrů těch, kteří dávali
své síly a zdraví výrobě, žen a mužů zůstávajících
v anonymitě.
František Jirásko

V Horním Lánově na místě bývalé Kieslingovy
papírny (dnes Penzion Baron, viz foto 3) z aktivity
podnikatele Alberta Ehingera vzniká průmyslové bělidlo
a apreturka, zaměstnávající kolem 80 pracovníků. Další
bělidlo a apreturka (dřív gumárna, dnes autoopravna
a ubytovna pana Franců, viz foto 4 a 5) vzniká roku 1881
z iniciativy Karla Löwita. Zde se uplatnil jako odborník
bývalý ředitel mladobucké textilky John Clay, který
ve společnosti s A. Ehingerem vytvořil firmu A. Ehinger
a Clay. V jejich podniku našlo práci 80 dělníků. Tato firma
provozovala v Lánově též parní cihelnu, elektrárnu
a brusírnu dřeva.

Fotografie laskavě poskytli:
Ladislav Kadavý
David Janeček
paní Fingerová.

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Zdravotní středisko Lánov
MUDr. Zdeněk KUŽEL

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

Starosta

Ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Asistentka
Tel., fax

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

- praktický zubní lékař -

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezóně:

v sezóně:

červenec a srpen

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po: zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

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

zavřeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková
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So:
Ne:

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

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

tel.:
499 432 182

pro nemocné

Po:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

tel.:
499 432 298

12:00 - 18:00

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

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

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

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané,
letní období je pro obec obdobím prací a plnění úkolů,
které jsme si vytyčili pro letošní rok. Jde hlavně
o pokračování oprav a úprav obecních cest a komunikací,
údržbu zeleně na obecních plochách, opravy a údržbu
obecních objektů. V plnění těchto plánovaných akcí zdržují
nejvíce výběrová řízení na téměř každou akci, kterou v obci
děláme.
Na dubnovém jednání zastupitelstva obce byl schválen
záměr obce podat žádost na provedení pozemkových úprav
v katastru obce Dolní Lánov, které budou navazovat
na pozemkové úpravy v katastru Horního Lánova
a Prostředního Lánova. Chtěl bych seznámit spoluobčanyvlastníky pozemků s cílem pozemkových úprav.
Cílem pozemkových úprav je obnovení osobního vztahu
lidí k zemědělské půdě a krajině, důsledná ochrana
zemědělské půdy jako výrobního prostředku, ochrana
kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace
povodňových škod, racionalizace hospodaření
na zemědělských pozemcích a obnovení struktury krajiny,
zvýšení celkové ekologické stability na zemědělských
a lesních pozemcích.
Výsledkem pozemkových úprav je obnovený digitální
operát s optimalizovaným uspořádáním půdní držby
a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům,
schválený plán společných zařízení, sloužících
ke zpřístupnění pozemků a k protierozní ochraně hlavně
zemědělské půdy.
Nedílnou součástí návrhu pozemkových úprav je vždy
plán společných zařízení. Ten tvoří:

499 522 216

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

-

opatření ke zpřístupnění pozemku (polní a lesní cesty,
mostky, propustky apod.)
- protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, záchytné příkopy)
- vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému
odvedení povrchových vod a ochraně území před
záplavami (nádrže, rybníky, úprava toku apod.)
- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení
ekologické stability (doplnění zeleně, terénní úpravy apod.)
Vlastní proces pozemkových úprav je stanoven
zákonem č.139/2002SB. Tento zákon upravuje řízení
o pozemkových úpravách. Náklady na pozemkové
úpravy hradí stát.
Schválený návrh pozemkových úprav slouží ze zákona
jako nezbytný podklad pro územní plánování. Vyjasněné
vlastnické vztahy k pozemkům podmiňují rozvoj obce,
umožní obcím realizovat řadu jejich plánů a záměrů,
vytvoří majetkoprávní podmínky pro čerpání dotací
z různých programů a fondů jak národních, tak
evropských.
Během letošního roku obec osloví největší majitele
pozemků v našem katastru, abychom dosáhli souhlasu
alespoň 50% vlastníků a obec Dolní Lánov mohla zažádat
o zahájení přípravných prací na pozemkové úpravy.
Veškeré pozemkové úpravy budou konzultovány
s jednotlivými majiteli pozemků.
I v jarních měsících jsme v obci pracovali. Svědčí o tom
zahájení oprav některých úseků obecních cest, péče
o obecní zeleň i úpravy prostoru u nové obecní garáže,
kde je v současné době možno ukládat posekanou trávu
do přistavených kontejnerů. Žádáme, abyjste zde
neukládali větve. Ty si musí každý zpracovat sám
u vlastního domu nebo na své zahradě.
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V jarních měsících žila obec i sportovním a kulturním
životem – šachový turnaj, čarodějnice, turnaj v nohejbale,
sportovní den dětí a vítání občánků. Zde bych chtěl
poděkovat všem, kdo se na organizaci a zajištění těchto
akcí podíleli.
Že se naše obec rozrůstá, potvrzuje šest rozestavěných
rodinných domů. Radost máme i ze stále se zlepšujícího
vzhledu obce, kdy většina majitelů nemovitostí svá obydlí
stále vylepšuje. Bohužel, ještě je v obci několik stavení,
která nám moc dobrou vizitku nedělají. Věřím,
že i to se časem změní.
Ještě k jednomu problému, který nás v současné době
v obci trápí, se chci vyjádřit. A tím je zvýšený provoz
osobních a nákladních vozidel na silnici, která probíhá naší
obcí. Je to z důvodu opravy silnice Kunčice n. L. – Vrchlabí.
Samozřejmě, že nejohroženější skupinou na silnici jsou
chodci - především děti, ale i cyklisté. Tato objízdná trasa
má trvat do podzimu letošního roku. Z toho důvodu jsem
požádal Policií ČR o zvýšený dohled nad dopravou v obci.
Obec také rozmístila do nebezpečných a nepřehledných
míst již celkem 10 ks dopravních zrcadel. Jinou možnost
k řešení tohoto problému obec nemá.
Závěrem mi dovolte popřát Vám spoluobčanům a Vašim
rodinám příjemné prožití léta, dětem bezstarostné
a slunečné prázdniny a veselý návrat do školních lavic.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z JEDNÁNÍ ZO DOLNÍ LÁNOV
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 15.03. 2017.
1/2-17
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a pověřuje
zápisem Jiřího Svatého.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
2/2-17
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Slavomír Vyklický,
Michal Trobl.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
3/2-17
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy O vytvoření
společného školského obvodu Základní a Mateřské školy,
Lánov, okr. Trutnov, Prostřední Lánov 155, mezi obcí Dolní
Lánov a obcí Lánov.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Usnesení z jednání zastupitelstva obce konané dne
26.04. 2017
1/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a pověřuje
zápisem z jednání zastupitelstva obce Mgr. Evu
Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Jana Tumová, Michal Trobl.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/17,
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rozpočtové opatření 3/17 a rozpočtové opatření 4/17.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
Obce Dolní Lánov č. 1/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu základní školy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
2
p. č. 2866/2 , k. ú. Dolní Lánov o výměře 164 m , vedený
jako ostatní plocha za celkovou cenu 22 140,- Kč. Pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecní garáže –
dílny v hasičské zbrojnici v Dolním Lánově za cenu nájmu
1 200,- Kč/měsíčně. Pověřuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce
Dolní Lánov včetně výsledku hospodaření za účetní
období 2016 sestavenou ke dni 31. 12. 2016 spolu
s inventarizační zprávou obce o průběhu a výsledku
inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016. Hospodářský
výsledek obce za rok 2016 činí + 1 564 465,11 Kč.
O schválení byl sepsán protokol.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov,
včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace
za účetní období roku 2016 + 97 192,53 Kč sestavenou
ke dni 31. 12. 2016, spolu s inventarizační zprávou
Základní a mateřské školy Dolní Lánov o průběhu
a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. 2016.
Hospodářský výsledek ve výši 97 192,53 Kč zastupitelé
obce schvalují převést dle návrhu v plné výši do rezervního
fondu příspěvkové organizace Základní a mateřská škola
Dolní Lánov tvořeného ze zlepšeného výsledku
hospodaření. O schválení byl sepsán protokol.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o budoucí
smlouvě” o zřízení věcného břemene a „Smlouvu o právu
provést stavbu” č. IV-12-2015498/SOSB VB/2 Dolní
Lánov, p. č. 1290/3, Hynek, KNN“ uzavřenou mezi obcí
Dolní Lánov, jako „Budoucí povinná“ a ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín, jako „Budoucí oprávněná“. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
10/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o právu provést
stavbu“ uzavřenou mezi Obcí Dolní Lánov jako vlastníkem
pozemku p. č. 535/2, 536 a 1290/18 v k. ú. Dolní Lánov
a stavebníkem na pozemku 1290/3 v k. ú. Dolní Lánov.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
11/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o právu provést
stavbu“ uzavřenou mezi Obcí Dolní Lánov jako vlastníkem
pozemku p. č. 546/3 v k. ú. Dolní Lánov a stavebníkem
na pozemku p. č. 546/4 a 546/5 v k. ú. Dolní Lánov.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

12/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr podání žádosti na
provádění pozemkových úprav v katastru obce Dolní
Lánov. Pověřuje starostu obce podáním žádosti na Státní
pozemkový úřad.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu odměn
poskytovaných členům zastupitelstva obce dle nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 22. 1. 2003 ve znění pozdějších
předpisů, s platností od 1. 5. 2017.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
14/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce - nákup pozemku
p. č. 1290/1 a části pozemku p. č. 1290/2 v k. ú. Dolní
Lánov. Pověřuje starostu obce jednáním s majiteli pozemků
a uzavřením „Smlouvy o smlouvě budoucí“ mezi majiteli
pozemku jako budoucími prodávajícími a obcí Dolní Lánov
jako budoucím kupujícím.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
15/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění prodeje obecních
pozemků p. č. 291 - vedený jako zahrada o výměře 2 186
m2, p. č. 2855/1 - vedený jako ostatní plocha a p. č. 2855/2
o výměře 48 m2 - vedený jako ostatní plocha, vše v k. ú.
Dolní Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
16/3-17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat část obecního
pozemku p. č. 575/3 vedeného jako ostatní plocha o výměře
298 m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním
odměření části tohoto pozemku o velikosti cca 20-30 m2
a zveřejněním záměru prodeje.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Veřejnou vyhlášku Opatření obecné povahy
č. 12/2017 – stanovení ochranných pásem vodních
zdrojů jímací vrt P-1 a jímací vrt P-2 v k. ú. Dolní Lánov
vydanou Měst. úřadem Vrchlabí
- Veřejné zakázky na stavební akce
- Akce konané v průběhu května a června 2017 v obci

Je vidět, že to všechny zúčastněné opravdu baví.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání se uskutečnilo 22. dubna v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Nejprve předsedkyně SPOZu paní Jana
Tumová přivítala všechny přítomné a pak předala slovo
starostovi obce JUDr. Miloslavu Tomíčkovi. Ten popřál
rodičům hodně radostí z jejich dětí a dětem hodně úspěchů
v životě. O kulturní program se postaraly děti ze ZŠ.
Za doprovodu paní ředitelky Mgr. Jitky Ulvrové předvedly
pásmo složené z veršů a písní. Poté se rodiče zapsali
do pamětní knihy obce, děti rozdaly maminkám kytičky
a dětem dárky.Po slavnostním přípitku se noví občánci
spolu s rodiči mohli vyfotografovat. Vítání se zúčastnilo
6 nových občánků spolu s rodiči. Jmenovitě: Anna Jónová,
Sofie Košťálová, Natálka Štětinová, Nikolka Máslová,
Tomáš Maisner, Jakub Mikásko.
Eva Losenická

Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.

Z DĚNÍ V OBCI

VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
Pod záštitou SK zorganizovali Zdeněk Máslo a Luboš
Losenický na 14. dubna 3. ročník Velikonočního turnaje
v šachu pro mládež od 6 do 17 let. Zúčastněné děti byly
rozděleny do dvou kategorií. V kategorii 6 - 11 let 1. místo
obsadil Karel Raul, 2. byl Ondra Waishaupt, 3. skončil
Michal Jindřišek. Dále se zúčastnili: Jarda Pour, Radka
Nedomová, Adéla Losenická, Vojtěch Cakl, Jakub Máslo,
Michal Losenický, Matěj Pour, Štěpán Havelka.
V kategorii 12 – 17 let byl na 1. místě Jakub Šimůnek,
2. skončil Jiří Blažek a 3. místo obsadil Vojta Hanč. Dalšími
účastníky byli: Dominik Máslo, Jakub Střížek, Jakub
Čížek, Radek Šimůnek, Radek Kodym, Vladimír Janda
a Martin Jindřišek.
Eva Losenická

Celé osazenstvo nových občánků s rodiči.

UČÍME SE TROCHU JINAK ANEB
ČARODĚJNICKÝ DEN V ZŠ DOLNÍ LÁNOV
V pátek 28. dubna se to po chodbách a třídách naší
školičky hemžilo malými čarodějnicemi a čaroději. Žáci
naší čarodějnické školy se v tento den učili vyrábět vlastní
koště, seznámili se s ježibabou Alfonsií Strašlivou,
zatančili si v rytmu známé písně. Po kouzelných obláčcích
se dostali do čarodějnického sídla a rozluštili zaklínadlo.
Dokonce si připravili podle receptury velmi originální
lektvary s ještě originálnějšími přísadami. Velmi zábavné
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Velkou pochvalu zasluhují i ti, kteří jsou u všech pořádaných
akcí na hřišti - zleva M. Tomíček, L. Losenický,
S. Vyklický a J. Svatý.
Co to bude, až to bude? Asi koště.

dopoledne bylo zakončeno soutěží, která byla naplněna
obrovskými emocemi.
Petra Půlpánová, uč. ZŠ a MŠ Dolní Lánov

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
29. dubna uspořádal SDH již tradiční akci - Pálení
čarodějnic. Na hřišti sportovního areálu se sešlo přibližně
25 čarodějnic a čarodějů. Pro všechny děti (přibližně 80)
byly připraveny různé soutěže, mohly se povozit hasičským
autem, opékat buřty a také hasit hořící domek. Na závěr
byly vyhodnoceny nejhezčí masky, sladkou odměnu ale
dostali všichni. Zdařilé odpoledne bylo zakončeno
zapálením vatry a spálením čarodějnice.
Eva Losenická

Čarodějnické lovení rybek.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
ŘEMESLNÍKŮ A OUŘADŮ
Již 9. ročník nohejbalového turnaje řemeslníků a ouřadů,
pořádaný SK D.Lánov 27. května, zahájil sportovní
sezonu na víceúčelovém hřišti v Dolním Lánově.
Turnaje se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev, které spolu
hrály systémem „každý s každým“. Skvělá organizace,
dobré jídlo a pití, bezvadná parta sportovních nadšenců
a nádherné počasí – to vše přispělo ke zdárnému průběhu
akce. Pořadí družstev: 1. BJELKOVCI, 2. CESTÁŘI,
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3. MEDVĚDI, 4. KOVO, 5. PRASEČÁCI, 6. SKLÍPEK.
Součástí pořádané akce byly i soutěže pro děti.
Eva Losenická

AKCE V DOLNÍM LÁNOVĚ
červenec - říjen 2017
29.07. 2017 Malá kopaná „Pohár starosty“
+ taneční zábava
02.09. 2017 Tenisový turnaj
07.10. 2017 Rozloučení se sezónou
–
nohejbal
+ 2 další disciplíny
14.10. 2017 Drakiáda
Sportovní klub Dolní Lánov, Obec Dolní Lánov a OB
Lánovy si jako organizátoři přejí při akcích pěkné počasí,
hojnou účast sportovců, diváků a pohodový průběh.
Miloslav Tomíček

MYSLIVECKÝ SPOLEK „MALÁ SNĚŽKA”
V jarním období myslivci z Dolního Lánova hodnotili
svoji činnost za uplynulý rok na své výroční schůzi.
Vzhledem k tomu, že i myslivci musí každoročně plánovat
na úseku lovu, hodnotilo se plnění Plánu lovu za rok 2016.
Plán dopředu schvaluje státní správa na úseku ochrany
přírody. Bylo konstatováno, že hlavně na úseku odlovu
spárkaté zvěře (srnčí) byl plán splněn, a to co do poměru
pohlaví a přírůstku za předešlý rok. U zajíce se může
plánovat, ale v poslední době je odstřel minimální, příčiny
všichni známe. Pokud jde o zvěř černou, byl rok 2016
v počtu odstřelených kusů slabší - v letech 2014
a 2015 bylo uloveno celkem 160 ks této zvěře, ale
v roce 2016 jen 25 ks. Nebylo to tím, že by myslivci
v Dolním Lánově nelovili, ale této zvěře bylo v honitbě
tentokrát méně. Na úseku myslivosti, ochrany přírody,
veřejnospolečenské činnosti a práce pro obec myslivci
odpracovali téměř tři tisíce hodin. Po celý rok se řídí
Plánem práce a i tento byl splněn. Dolnolánovští myslivci
nezapomínají ani na své rodiny a přátele, pro které
každoročně organizují posezení v přírodě, tzv. Jarní vánek,
který má již téměř padesátiletou tradici. Měsíc myslivosti
červen oslavili sportovně zábavným dnem ukončeným
taneční zábavou ve sportovním areálu ZŠ v Dolním
Lánově.
Hlavní činnost myslivců v letním období:
Červenec:
V tomto měsíci pokračují myslivci v zajišťování krmné
základny pro lesní zvěř na zimu, a to sušením sena,
pokračuje sušení letniny, opravy krmných a loveckých

zařízení. Ale hlavně je červenec měsícem srnčí říje, při níž
se myslivci naplno věnují lovu dospělých trofejových
srnců. Věnují se odlovu černé zvěře, jelikož selata jsou
odrostlá a páchají škody hlavně na porostech řepky.
Srpen:
Myslivci se v měsíci srpnu, tak jako zemědělci, věnují
sušení otav, které se po kvalitním usušení mohou
uskladňovat přímo do krmných zařízení. V tomto měsíci
začíná doba lovu další spárkaté zvěře: jelena evropského,
daňka evropského, muflona, dospělé zvěře černé.
Do poloviny srpna vrcholí srnčí říje, což skýtá možnost
lovu starších trofejových srnců, ale také prožití
neopakovatelných zážitků v přírodě. Vzhledem k tomu,
že od poloviny srpna začíná foukat ze strnišť, je větší naděje
na ulovení černé zvěře, která se za soumraku vydává na tato
pole za potravou.
Září:
V září začíná hlavní lovecká sezóna všech druhů
spárkaté zvěře, a to včetně průběrného odstřelu mladé zvěře
srnčí. V druhé polovině září se na horách začíná ozývat
jelení troubení, jelikož začíná jelení říje. Pokračuje lov
zvěře černé, a to hlavně u polí s kukuřicí, která dozrává a je
největší pochoutkou pro tuto zvěř. Myslivci nesmí
zapomínat na tlumení stavu škodné zvěře jako je liška.
Myslivci doplňují zásoby krmení na zajištění dostatečného
množství obilí pro přikrmování v zimním období.
Je známo, že v letním období, a to hlavně v období
prázdnin, je v přírodě zvýšený pohyb lidí. Proto myslivci
prosí všechny návštěvníky, aby se chovali k přírodě
ohleduplně a zvěři zachovali co nejvíce klidu.
Dolnolánovští myslivci přejí spoluobčanům příjemné
prožití letního období.
Myslivosti zdar!
Miloslav Tomíček

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Na naší letošní besídce jsme se sešli 30. dubna
v kulturním domě. Byla určena celé veřejnosti – rodičům,
sourozencům, prarodičům i všem, kteří se rádi podívají
na šikovné děti. A věřte, že nácvik nebyl vůbec jednoduchý.
Tři dny se nejen školáci velmi snažili, ale také děti
z mateřské školy se kromě rolí musely naučit být v zákulisí
tichounké, aby nikoho nerušily. Vše se zdařilo a představení mohlo začít.
Děj dětského muzikálu byl propleten písničkami, které
se děti během zkoušek naučily. Jejich mluvené slovo
a naučený text byly překvapením pro všechny učitelky. Děti

Krásné kulisy a kostýmy + šikovné děti = výborné divadlo.

do toho daly opravdu všechno a patří jim poděkování.
Je vidět, že když se chtějí ukázat – lze mnohé. V rámci
etické výchovy jsme měli radost i z jejich vzájemného
chování k druhým i mladším dětem.
Zároveň musím poděkovat i všem učitelkám, které se
věnovaly nácviku. Vymyšlení scénáře, zhotovování kulis je
činnost v odpoledních hodinách a ve volném čase. Mají
tedy velký podíl na úspěšném uvedení celého představení.
Jsem ráda, že mohu vyzdvihnout umění nás všech
v malotřídní škole, soudržnost kolektivu dospělých i dětí,
vzájemnou spolupráci při nácviku a realizování. Doufám,
že jsme pobavili všechny, kteří se přišli podívat.
Naše děti jsou šikovné a dokáží i takové věci jako je
dětský muzikál!
Mgr. Ulvrová Jitka, ředitelka školy

TAK TO OPRAVDU POTĚŠÍ...
Dobrý den, nedá mi to, abych Vám nenapsal, jak mne
vnitřně nabíjí Vámi připravené představení s dětmi. Začalo
to tím, že mne před pár lety požádala Nikita, která u Vás
učila, abych Vaši dětskou besídku ozvučil. Znali jsme se,
protože zpívala v mojí kapele, tak jsem jí rád vyhověl.
Nikita u Vás už není, ale to nevadí. Líbí se mi a baví mne to,
že dokážete s dětmi věku od 3 let nastudovat něco, co si
nezadá s muzikálem v režii slovutných pražských
režisérů. Tak bych chtěl touto cestou poděkovat všem
učitelkám, které se na tom podílely. Nečekám žádné peníze
za ozvučení, protože se mi to opravdu moc líbí, a beru to
jako svůj příspěvek ke zdárnému výsledku. Za tu tisícovku,
kterou jste mi dali, jsem objednal ve výprodeji další vysílač,
takovou tu krabičku, co mají děti někde za pasem, abych
mohl příště vybavit hlavovým mikrofonem dalšího herce
Vaší besídky. Spáruji si to s vybavením, které již mám.
Patřilo by se ještě říci toto: byl jsem v Praze na Broadway
na muzikálu „Adéla ještě nevečeřela“. Ve srovnání
s výkonem vašich dětí je to propadák, protože mimo toho,
co známe z filmu, tam nepadla žádná replika navíc. Vaše
„Ať žijí duchové“ bylo super.
S pozdravem jen tak dál, Jar. Koudelka
Se souhlasem přeposlala Jitka Ulvrová,
ZŠ a MŠ, Dolní Lánov.

MIMONI DOLNÍ LÁNOV
I v letošním školním roce na naší škole v Dolním Lánově
pracuje přírodotechnický kroužek. Navštěvuje ho 10 dětí
z 3. – 5. ročníku. V kroužku pracujeme s pokusy, vyrábíme
technické hračky a zjišťujeme, proč a jak fungují.
V měsících lednu až dubnu jsme se opět zúčastnili
korespondenční soutěže „Pohár vědy – POLARIS 2017“.
Kola byla opět rozdělena do tří částí – 1. Kreativita,
2. Teorie a výzkum, 3. Praxe a projekt. V rámci kreativity
jsme vytvářeli vlastní souhvězdí, které by charakterizovalo
naše jméno – MIMONI, vlastní erb, sestavovali jsme
astronautův balíček a vymýšleli pokus s trochou zábavy.
Oblast teorie a výzkumu nás zavedla do sluneční soustavy –
znázorňovali jsme si vzdálenosti planet od Slunce,
prohloubili jsme si vědomosti v oblasti recyklace a vyrobili
jsme recyklační pexetrio, vytvořili jsme si modely
souhvězdí a jejich vzdálenost od Země, nakonec jsme se
věnovali pranostikám a platností některých pro měsíc
duben, zaznamenávali jsme počasí a porovnáva
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s předpovědí, přemýšleli, jak změřit svit Slunce. Už víme,
co je heliograf.
Ve třetí části – praxi a projektu jsme hledali těžiště
předmětů, vykonávali pokusy s vlastním těžištěm a vyráběli
vozítko, které jede po tyčce a nespadne. V rámci recyklace
jsme vyráběli z mikrotenových sáčků „chobotnice“
a zjišťovali, kde všude drží a proč. Výzvou bylo vyrobit
vozítko z PET lahví, které se bude pohybovat – soutěžili
jsme mezi sebou. Dalším úkolem byly hry se zrcadly –
vytvářeli jsme autoportréty a sledovali změny obrázků
v zakřivených zrcadlech. Posledním projektem bylo
vytváření zařízení k malé meteorologické stanici – vytvořili
jsme tlakoměr, teploměr, měřidlo rychlosti větru. Potom
ještě vlhkoměr a srážkoměr.
Zápisy z jednotlivých kol jsme odesílali, ty byly
ohodnoceny, a v závěru jsme zjistili, že jsme se mezi cca 50
týmy z celé ČR umístili na 1. místě a zároveň jsme byli
pozváni k účasti na mezinárodním finále „POLARIS 2017“
do Nymburka, které se koná ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2017.
Pozvání jsme přijali a naše čtyřčlenné družstvo se bude
snažit co nejlépe reprezentovat na tomto finále. Moc
děkujeme za podporu vedení naší školy, starostovi obce
Dolního Lánova a rodičům.
Za všechny Mimoně Mgr. Lenka Gažiková

Vozítko jedoucí na tyčce.

SBĚR PAPÍRU A TŘÍDĚNÍ ODPADU - PODĚKOVÁNÍ
Každoročně se koná
na naší škole sběr papíru.
Nebylo tomu jinak ani letos.
Akce proběhla ve čtvrtek 27.
dubna 2017. Chtěli bychom
poděkovat všem rodičům,
dětem i občanům obce
za odvoz papíru ke škole
i přípravu svázaného starého
papíru k silnici. I přes
nepříznivé počasí se paní
učitelky s žáky školy
vydaly po obci - sbíraly
a zároveň uklízely odpadky
Starý papír je pěkně těžký.
po obou stranách hlavní
silnice. Všichni si určitě přejeme, aby naše obec vypadala
co nejlépe. Poděkování patří také panu Vyklickému, který je
každoročně do akce zapojen a pomáhá nám po obci svážet
velkou část starého papíru. Akce se vydařila.
Naše škola je od roku 2008 zapojena do celostátní
soutěže RECYKLOHRANÍ do škol. Děkujeme všem
dospělým i dětem, kteří nám nosí do školy použité baterie,
elektrozařízení a starý hliník. Ten se musí ještě třídit a také
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tady nám pomáhají rodiče – děkujeme. Výtěžek ze sběru
papíru a z třídění odpadu je použit na školní výlety, odměny
na dětské dny, soutěže a jiné akce pro děti.
Pedagog, Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

JAK TEN ČAS RYCHLE UBÍHÁ
V naší mateřské škole v Dolním Lánově se stále něco
zajímavého děje, s učitelkami Denisou Horákovou a Věrou
Landfeldovou pořád něco chystáme a užíváme si spoustu
legrace.
V pátek 3. března jsme se všichni navlékli do kostýmů
a veselých masek. Potom jsme šli jako masopustní průvod
po vsi až k panu starostovi, který nás mile přivítal, ukázal
nám obecní úřad a za naši písničku o Zuzaně nás odměnil
dárkem. A další překvapení nás ten den čekalo i ve školce,

kde jsme dostali veselou nadílku ve školní jídelně.
Nacvičovali jsme básničky a tanečky na školní besídku,
která se konala 30. března a školákům i nám se opravdu moc
povedla. Vyráběli jsme dekorace na Velikonoce a starší děti
z oddělení Medvídků pekly perníčky, které si i hezky
ozdobily. Předškolní děti byly 25. dubna ve škole, podívat
se, jak probíhá školní vyučování. A hned 27. dubna pro nás
paní učitelky ve spolupráci s paní Křížkovou připravily
čarodějnickou stezku v prostorách naší mateřské školy. Byla
plná zajímavých úkolů: pletli jsme žabkám obleček, hledali
si cestu bludištěm, slepovali čarodějnici na koštěti
a ochutnávali čarodějnické pochoutky. To nás moc bavilo.
V měsíci květnu jsme už trávili hodně času venku,
na zahradě a loukách, došli jsme i do lesa! Osmnáctého
dubna jsme se rozdělili na dvě skupinky a zahráli si
šipkovanou s plněním úkolů a hledáním pokladu. Nebudete
nám to věřit, ale poklad jsme našli, moc se nám líbil a trošku
jsme si i zamlsali. Potom jsme našli v lese tak veliký pařez,
že jsme se na něj vešly úplně všechny děti ze školky.
Věra Landfeldová, uč. MŠ Dolní Lánov

KLAUNIÁDA V HOSTINNÉM
Naše MŠ se zúčastnila Klauniády v Hostinném.
Ve středu 31. 5. 2017 jsme s dětmi odjeli do blízkého
Hostinného, kde se konal dětský den pořádaný Mateřskou
školou Montessori.
Děti musely plnit různé úkoly (opičí dráha s vajíčkem
na lžíci, tajemné sklenice, skákání v pytli, atd.), které pro nás
připravili a doprovázeli studenti a učitelé z místního učiliště.
Na závěr se děti mohly svést na lanovce a v hasičském autě.
Na památku dostaly sladkou odměnu včetně domácích
větrníků od studentů.
Denisa Horáková

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr

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

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

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

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

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení občané, milí čtenáři,
opět bych Vás rád prostřednictvím tohoto zpravodaje
informoval o dění v obci i mimo ni. V rámci rozhodnutí
o přístavbě skladu k hasičárně, které padlo po zjištění
havarijního stavu věže na sušení hadic (dřevěná
konstrukce věže je nevhodně navržena a již delší dobu
napadena hnilobou a červotočem), vyvstal problém, co
s železobetonovým monolitem, kdysi sloužícím jako nádrž
průmyslové vody. Názor odborníka zněl, odstranit
železobetonovou stavbu dříve, než se započne se stavbou
skladu u hasičárny. Tím se předejde nežádoucím škodám při
demolici, to je škodám způsobeným odlétajícími kusy
betonu od kleští demoličního stroje. Nebezpečí nehrozí jen
budově hasičárny, ale také přilehlým garážím, kde je
uskladněna technika obce. Dalším problémem jsou
podzemní prostory, na kterých jsou garáže postaveny.
Jsou to zbytky továrny, která nádrž na průmyslovou vodu
využívala při výrobě papíru. Dalším faktorem,
komplikujícím demolici, je nosnost mostu přes Klínový
potok. V případě demolice nádrže budeme nuceni most
podepřít.
Souběžně s podáním žádostí o povolení demolice
železobetonové nádrže na příslušné úřady proběhla
orientační poptávka na cenu demolice. V současnosti je
cena demolice odhadnuta zhruba na částku do 150 tis. vč.
DPH. Jestliže technicky bude možné železobetonovou
nádrž odstranit, bude určen dodavatel demolice, který se
vybere na základě vyhlášeného poptávkového řízení.
A co vznikne na ploše po železobetonové nádrži? Bude
využita na uskladnění kontejnerů a sněhových radlic.
Do budoucna zvažujeme na této ploše vybudovat
přístřešek, aby zařízení obce zbytečně nestálo na dešti či
nezapadalo sněhem.
A nejen s úpravou zmíněné plochy v této lokalitě
do budoucna počítáme, zvažujeme i terénní úpravy okolí
garáží tak, aby byla manipulace s odpady jednodušší

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
a praktičtější nejen pro naše pracovníky, ale také pro Vás,
občany.
Děkuji za pozornost
David Neumann, starosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva
obce Dolní Dvůr konaného dne 31. 5. 2017
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: Ing. Bělovský, Stránský

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
program veřejného zasedání zastupitelstva dne 31. 5. 2017.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Mikule.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Vladimíra Čivrného.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru ze dne 31. 5. 2017, týkající se
hospodaření obce do 31. 3. 2017 a přijatých rozpočtových
opatření č. 1/2017, která schválil starosta obce.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
demolici betonové nádrže na průmyslovou vodu na
pozemku parc. č. 292/1 v obci a kat. území Dolní Dvůr.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu výběrem vhodného
uchazeče a podepsáním smlouvy o dílo.
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Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
rozpočtové opatření č. 3/2017.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo
uzavření smlouvy o umístění stavby – opěrné zdi na
pozemku parc. č. 253/6 v obci a katastrálním území Dolní
Dvůr, a to s panem XXX, bytem XXX. Uzavřením smlouvy
pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo
výstavbu opěrné zdi na pozemku parc. č. 253/ v k. ú. Dolní
Dvůr, která je vázaná na smlouvu práva stavby, viz usnesení
č. 9 dnešního zasedání. Starostu obce pověřuje výběrem
společnosti a podepsáním smlouvy o dílo.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
vyhlášení výběrového řízení - zakázku malého rozsahu na
vybudování multifunkčního hřiště za Hotelem Morava.
Přílohy: Č. 1 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2017.
Zapisovatelka: Daniela Bednárová, 31.5. 2017
Ověřovatelé: Martin Zděnek, Martin Mikule

Z DĚNÍ V OBCI

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU O POHÁR
STAROSTY okrsku č.8 - VRCHLABSKO
Jako každým rokem, i letos se naši členové SDH
zúčastnili soutěže v požárním sportu. Soutěž tentokrát
proběhla v Dolní Branné, a to v sobotu 27. 5. 2017.
Za krásného počasí, kdy bylo sluníčko až „nebezpečné“
a někteří přítomní neunikli spálení nechráněné pokožky,
soutěž zahájily nejprve mladší děti, následované dětmi
staršími. Jejich útoky byly většinou velmi pěkné
a na činnost začínajících hasičů byla pěkná podívaná.
Útoky žen jsou vždy zajímavé, a to především pro rychlost
a nadšení aktérek. A to se potvrdilo i na této soutěži. Ovšem
hlavní kategorií jsou pro nás muži. Obhajoba loňského
vítězství v této kategorii naše borce možná trochu
zavazovala, ale určitě jen minimálně. Pravidla pro letošní
útok v kategorii muži měla menší úpravu, kdy levý proud
„sestřelil“ nejprve plechovku a následně, po nastavení
hadicí „c“, dokončil zásahem do elektronického terče.
A výsledek: po absolvování soutěže všemi osmi
přihlášenými mohlo naše družstvo opět slavit. Tentokrát
druhé místo! Potěšující byl také nejlepší dosažený čas.
Bohužel jedna chybka a 10 trestných vteřin znamenalo „jen“
druhé místo. Členům našeho útoku ve složení Jiří Strnad ml.,
Stanislav Tryzna ml., Jakub Zámečník, Lukáš Hrodek,
Milan Přívratský a Jiří Hrodek za reprezentaci obce
děkujeme a především blahopřejeme. Kompletní výsledky
z hasičské soutěže najdete na našich webových stránkách
www.dolnidvur.cz - Kultura volný čas - SDH Dolní Dvůr.
Radka Neumannová

strašidelných úkolů – házení krysou do kotle, hod pavoukem
na terč, hledání pokladu v truhle s obilím a spoustu jiné
havěti nebo dva poznávací úkoly – při jednom děti musely
sáhnout do zakryté sklenice, u druhého měly zakryté oči
a čarodějnice testovaly jejich chuťové buňky – brrrrr.
Celkem 15 nádherných čarodějnic – některé byly
i přespolní z daleké Prahy a Trutnova – a spoustu jejich
malých pomocníků měli možnost návštěvníci této akce letos
potkat. A účast byla skutečně hojná.

Počasí nám jako zázrakem přálo – snad je to tím, že jsme
si všichni moc přáli, ať neprší. Chladno a studený vítr nám
pomohly zdolat velký oheň, který připravili chlapci
z místního SDH. Hlad zahnal opečený špekáček nebo nějaká
dobrota z čarodějného menu připraveného panem Radimem
Černým.
Dětmi velmi oblíbenou atrakcí byl velký skákací hrad
zapůjčený panem Sazečkem – děkujeme.
Věříme, že jste si všichni užili mnoho legrace a příští rok
se za všechny, kteří akci pomáhali připravovat, těšíme opět
na shledanou!
Lenka Čermáková a Hanka Čiháková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ DUBEN - ČERVEN 2017
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

pan Ladislav Beránek
paní Míla Vráblíková
Oslavencům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví,
štěstí a elánu do dalších let.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
10.6. 2017 jsme do naší obce přivítali nové občánky Štěpánka Hrodka, Klárku Svatou, Anežku Hanušovou
a Magdalénku Bílou.
Malým občánkům přejeme do života všechno nejlepší,
hodně štěstí a radosti, rodičům pevné nervy,
zdravé a šťastné děti.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V DOLNÍM DVOŘE
30. 4. 2017 proběhlo u penzionu FKC v Dolním Dvoře
tradiční Pálení čarodějnic, za podpory OÚ a SDH. Pro děti
byla připravena jako obvykle stezka, na které plnily mnoho
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Čtyři nové ratolesti mezi dolnodvorskými občany.
Za SPOZ Zdeňka Hanuláková

NOVÉ ZÁSAHOVÉ VOZIDLO
PRO DOLNODVORSKÝ SDH

Nadšení a přístup k výkonu dobrovolné hasičské činnosti
obrovské. Inspirací pro plány do budoucna pro SDH
v Dolním Dvoře bylo dost a dost.

Hurá, povedlo se!
Členové Sboru dobrovolných hasičů Dolní Dvůr měli
na konci března oprávněný důvod k radosti.
Již delší dobu byl ze strany SDH vznášen požadavek
směrem k zastupitelům obce na obnovu vozového parku
sboru – konkrétně zásahového vozidla.
Dosavadní zásahové vozidlo bylo již z mnoha důvodů
naprosto nevyhovující. Ačkoli vůz Tatra 805, rok výroby
1957, je jistě unikátní a krásný, patří dnes spíš do muzejních
expozic než k zásahu při požáru.
Nedostatečná byla i kapacita kabiny, kdy posádku
směli tvořit pouze dva lidé. To v praxi znamenalo, že pokud
bylo třeba, musel zbytek družstva jet po vlastní ose.
O technických detailech ani nemluvě…
Po nějaké době prohledávání různých informačních
zdrojů a hledání vhodného vozu se koncem února poštěstilo
a na webových stránkách rakouských dobrovolných hasičů
obce Schwadorf nedaleko Vídně se objevil inzerát na prodej
zásahového vozidla značky Mercedes Benz 817, rok
výroby 1990, najeto 26800 km, 8+1 míst pro posádku.
Spojili jsme se s kolegy hasiči z rakouského sboru
a zjistili, že vůz je skutečně k prodeji. V lednu 2017 totiž
dostali nové zásahové vozidlo HLFA 2, a tak se po 26 letech
věrné služby s Mercedesem, který je pojmenovaný po své
patronce Isabella, museli rozloučit.
Po nezbytných přípravách a úředních úkonech se na
cestu k našim rakouským sousedům 31. 3. 2017 vydala
pětičlenná výprava (pan starosta David Neumann,
3 členové SDH a tlumočnice).
V odpoledních hodinách jsme dorazili do cíle cesty.
Čekalo na nás velmi vřelé přivítání starostou obce
Schwadorf panem Jürgenem Maschelem, velitelem
dobrovolných hasičů Wolfgangem Niederauerem a řadou
členů sboru.

Setkání probíhalo od samého začátku do konce
ve velmi milé a přátelské atmosféře. Již na začátku sdělil
pan starosta Jürgen Maschel našemu panu starostovi,
že doufá, že toto setkání není prvním ani posledním,
ale že by byli velmi rádi, abychom do budoucna zůstali
v kontaktu a navázali užší partnerství obou dobrovolných
hasičských sborů. Poté již následovalo rozloučení a příslib,
že se jistě nevidíme naposledy.

Předání nového zásahového vozu před hasičskou zbrojnicí
ve Schwadorfu (Rakousko).

Nejprve jsme samozřejmě pečlivě a důkladně prohlédli
naše budoucí hasičské vozidlo, proběhla testovací jízda
a zaškolení a vyřídily se formality. Automobil byl
v perfektním stavu a bylo evidentní, že o něj bylo celé roky
výborně pečováno. Ostatně i na hlavním mechanikovi,
který se stará o techniku, bylo poznat, že se s vozem jen
těžko loučí….
Začátkem září minulého roku dostali schwadorfští
dobrovolní hasiči krásný dárek – novou moderní hasičskou
zbrojnici. Od nápadu po realizaci uběhlo téměř 10 let.
Právem na ni jsou pyšní a rádi nám vše ukázali a udělali
exkurzi. Skutečně bylo na co se dívat – vybavení,
uspořádání, vše naprosto perfektní a v profesionální úrovni.

Isabella vyrazila na svoji ve svém dosavadním životě
nejdelší cestu za druhým hasičským působištěm. A obstála
na jedničku! Bezmála 400 km dlouhou cestu zvládla bez
nejmenších potíží.
Doma nový vůz již druhý den všichni nadšeně přivítali
a se zájmem si prohlíželi. Zejména děti měly velkou radost,
když se mohly do vozu podívat a vše podrobně prozkoumat.

Obnova vozového parku SDH Dolní Dvůr – Tatra 805, r. v. 1957
a Mercedes Benz 817, r. v. 1990

Tím ale celá záležitost neskončila. Bylo třeba udělat
spoustu dalších úkonů, aby vše bylo v pořádku. Odstranit
popisy vozu a nahradit je novými dle české legislativy.
Absolvovat prohlídku technické způsobilosti, přihlásit
vozidlo na nového majitele a nakonec přihlásit vozidlo
do IZS ČR. Vše proběhlo bez potíží a dnes má
dolnodvorský sbor dobrovolných hasičů plnohodnotné
zásahové vozidlo, které mu výrazně usnadní výkon jeho
činnosti a o kterém se pochvalně vyjadřují i okolní SDH.
Obec Schwadorf: www.schwadorf.gv.at
https://m.facebook.com/Freiwillige-FeuerwehrSchwadorf-333957307448/
Poloha: cca 20 km jihovýchodně od Vídně
(Dolní Rakousko). Počet obyvatel: 1950
Spolková činnost: 22 spolků
Freiwillige Feuerwehr (SDH): 4 soutěžní družstva
93 členů – 65 aktivních, 13 záloha nad 65 let, 15 dorost
Počet zásahů za rok: 70 – 90 zásahů, většinou
u dopravních nehod
Co říci závěrem?
Pořízení nového zásahového vozidla pro naše SDH
dopadlo výborně. Jako bonus k němu je navázání přátelství
s rakouskými kolegy dobrovolnými hasiči a snad
i partnerství na úrovni obcí. Zkušenost s tím, jak to chodí
u sousedů, pro nás všechny k nezaplacení.
SDH Dolní Dvůr tímto velmi děkuje starostovi obce
a členům obecního zastupitelstva za podporu.
Za SDH Dolní Dvůr
Martin a Lenka Čermákovi
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RODÁCI PO JEDNADVACÁTÉ
16. 6. – 18. 6. D. Dvůr přivítal bývalé občany žijící nyní
v Německu. Program byl téměř tradiční. Sobotní dopoledne
prohlídka evangelického kostela ve Vrchlabí, ve 14 hodin
mše v kostele sv. Josefa a od 16 hodin královédvorský
pěvecký sbor Záboj. Samozřejmě s novým programem.
Na letošním koncertu se nás sešlo o něco více, než v letech
minulých, a to potěšilo. Společný nedělní výlet rodáků na
Lesní boudu nebyl překvapením, ale splněným přáním
zúčastněných. Sobota byla hodně studená, ale nedělní
počasí vše napravilo.
Těšíme se na příští 22. setkání, kdy by měla být znovu
vysvěcena opravená socha Královny nebes.
Hana Homolová

NOC KOSTELŮ V DOLNÍM DVOŘE
Naše obec se stala pátým místem ve vrchlabské
farnosti, kde byl večer 9. 6. otevřen kostel. Slovo úvodem
řekl pan starosta D. Neumann. Následoval varhanní koncert
v podání Ondry Mejsnara a komentovaná prohlídka
varhan. Přítomným bylo umožněno shlédnutí prostor, které
obvykle návštěvníci kostela nevidí. Na panelech před
lavicemi zaujaly zajímavosti, týkající se historie našeho
kostela sv. Josefa.
Hana Homolová

Loni z vlastní iniciativy nafotila charitativní kalendář
s pejsky z trutnovského útulku. Výtěžek z něho pak
věnovala útulku pro zlepšení životních podmínek
útulkových pejsků.
Slečna Natalie je potomkem Jana Buchara z Dolních
Štěpanic, po němž jsou pojmenovány krkonošské horské
cesty. Ve filmu „Synové hor“ pana řídícího Buchara hrál
Jaroslav Vojta. K této slavné rodině patří pan Jaroslav
Honců, trenér národního mužstva v běžeckých disciplínách
na olympiádách, který stál u zrodu dnešního biatlonu.
K neméně slavným z matčiny strany patří pan Josef
Zita, mezinárodní rozhodčí FIS pro skoky na lyžích.
Projektoval mnohé skokanské můstky, nejznámější
v Harrachově a Frenštátu pod Radhoštěm. Jeho projekt
K 42 a K 90 nebyl dlouho překonán. Byl dlouholetým
kamarádem Jiřího Rašky.
Chtěla bych studentce Natalii popřát, aby se jí dařilo
a mohla navázat na slavné předky.
Článek byl autorizován.
Hana Homolová

ŽIJE MEZI NÁMI...
NATALIE HONCŮ
V našem Zpravodaji se již delší dobu snažím psát
o „osobnostech“ Dolního Dvora. Přesto, že má naše obec
pouze kolem 250 obyvatel, o mnohých z nich lze napsat
román. Platí to i o slečně Natalii Honců.
Se svými rodiči a sestrou žije v krásné roubence, jejíž
historie začala před 160 lety. Dům čp. 143 je v rukách jejích
rodičů od roku 1991. Stavení prošlo úpravami a dnes je
Penzion Luisa jedním z nejkrásnějších ubytování v Dolním
Dvoře. Díky soustavné píli rodičů získal objekt od uživatelů
ocenění Top penzion a to hned 5x.
V listopadu 1996 přibyla do roubenky dcera Natalie.
Vyrostlo z ní neuvěřitelně aktivní a šikovné děvče.
Několik let se zabývala atletikou, sjezdovým lyžováním,
snowboardingem, orientačním během, parkurem na koni
a od roku 2010 se věnuje požárnímu sportu. Vše se jí dařilo
a v roce 2014 se v požárním sportu dostala do české
reprezentace. V roce 2015 si z Mistrovství světa juniorů
v Bělorusku přivezla bronz a na následném Mistrovství
světa mužů a žen v ruském Petrohradu s ženským týmem
vybojovaly stříbro.
Nyní je studentkou VŠ v Olomouci, kde studuje obor
Aplikované pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury.
Tento obor se zabývá volnočasovými aktivitami
s postiženými a jejich integrací.
Natálie také už 5 let fotografuje vše, co v Luisině údolí
roste a žije, včetně dvou koníků patřících do rodiny,
roubenky v zimě, v létě, hvězdnou oblohu, potoky, květiny
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Natalie Honců.

Velikonoční šachový turnaj mládeže.

Vodnické odpoledne - ZŠ Lánov.

Pálení čarodějnic v Dolním Dvoře.

Zásahové vozidlo SDH Dolní Dvůr - Isabella.

Nohejbalový turnaj Dolní Lánov.
Vítězové turnaje Bjelkovci s Krakonošem.

Učíme se trochu jinak aneb
čarodějnický den v ZŠ Dolní Lánov.

Čarodějnice v Horním Lánově.

MŠ Lánov na návštěvě u Policie ČR.

Noc kostelů, tentokrát poprvé zde v kostele sv. Josefa v Dolním Dvoře.
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Hlístník

Okrotice bílá

Korálice trojklaná
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