
 

 

Zpravodaj 1/2018 

   Svazku obcí Horní Labe 

 

•  Jednou z pravidelných činností Svazku 

obcí Horní Labe a jeho Centra společných 

služeb je pomoc při podávání žádostí o 

krajské dotace. Jak obcím, tak spolkům i 

jednotlivcům. Více na straně 2. 

• Obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů, případně anglickou zkratku GDPR v 

posledních týdnech registruje, resp. musí 

registrovat většina úřadů, škol, spolků i 

firem. Svazek obcí Horní Labe a jeho 

Centrum společných služeb pomůže obcím 

i jejich organizacím. Více na straně 2. 

• Vyberte letos poprvé Nejlepší regionální 

produkt Horního Labe a také se zapojte do  

          Nad Slemenem                Foto: Aleš Vaníček 

druhého ročníku soutěže o nejlepší 

snímek z Horního Labe. Podrobnosti o 

obou akcích na straně 4.  

•  Horská nemocnice Vrchlabí vloni zvýšila 

stav personálu o 30 kvalifikovaných 

zaměstnanců a počet operací vzrostl o 100 

procent.  Více na straně 6. 

•  Bývalý předseda Svazku obcí Horní Labe 

Jan Sobotka je od ledna senátorem. Více 

na straně 5. 

• Dlouholetý ředitel VčZOO ve Dvoře 

Králové a zakladatel zdejšího Safari, Josef 

Vágner se narodil před devadesáti lety ve 

Ždírnici. Podrobnosti na straně 7.  



Zpravodaj Svazku obcí Horní Labe www.sohl.cz 
 

                
 
 
 

 
 

Krajské dotační peníze opět pomohou rozvoji 

regionu Horního Labe 

Jednou z pravidelných činností Svazku obcí 

Horní Labe, resp. jeho Centra společných 

služeb, je pomoc při podávání žádostí o 

krajské dotace. Jak obcím, tak spolkům i 

jednotlivcům.  

Letos bylo spektrum opět o něco pestřejší. 

Od žádosti na rozšíření řidičského 

oprávnění pro hasiče, přes opravu zázemí 

sportovního areálu či hřbitovní zdi po 

dotace na hudební festivaly či činnost 

Sokola a účast jeho členů na Všesokolském 

sletu v Praze.  

Jaká bude úspěšnost se teprve uvidí, ale 

doufáme, že stejně jako v loňském roce se 

podaří do regionu nějaké peníze dostat. 

Například pět žádostí na cyklostezky, které 

svazek pro obce připravil, Královéhradecký 

kraj podpořil téměř čtyřmi miliony. „Hodí 

se každá koruna, která pomůže při rozvoji 

regionu. Ať v oblasti dopravy, služeb, 

veřejné správy či turistického ruchu,“ ví 

předsedkyně Svazku obcí Horní Labe 

Dagmar Sahánková.  

 

K ochraně osobních údajů musí úřady přistupovat jinak

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 
případně anglickou zkratku GDPR v 
posledních týdnech registruje, lépe řečeno 

musí  
registrovat 

většina úřadů, 
škol, spolků i 
firem. Nová 

legislativa 
Evropské unie reaguje na stále se zvyšující 
množství osobních údajů především ve 
virtuálním prostoru a snaží se o zvýšení 
ochrany osobních dat občanů. Beze zbytku 

se povinnost týká obecních úřadů a většiny 
jejich organizací.  
 
GDPR vstoupí v účinnost 25. května 2018 a 
představuje nový právní rámec ochrany 
osobních údajů v evropském prostoru s 
cílem hájit co nejvíce práva občanů proti 
neoprávněnému zacházení s jejich daty. 
Proces to bude zdlouhavý, do zmíněného 
data musí všechny subjekty projít vstupní 
analýzou a zhodnocením stávajícího stavu, 
z čehož vyplynou doporučení k nápravě v 
rizikových oblastech. 

http://www.sohl.cz/
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Pro města a velké obce není až takový 
problém si na zvládnutí agendy někoho 
najmout, u malých obcí je však situace 
složitější. Jak z finančního, tak 
organizačního i časového hlediska. 
 
Proto jim při řešení problému vyšel vstříc 
Svazek obcí Horní Labe, který pro 13 z 
celkového počtu sedmnácti členů tuto 
službu zajistí. A to nejen úvodní část, ale 
obstará i další povinnost, kdy každá obec 
musí mít po 25. květnu svého pověřence na 
ochranu osobních údajů, který bude s 
procesy zpracovávání osobních údajů 
pomáhat. 
 

 „Svazek obcí Horní Labe proti minulým 
letům výrazně rozšiřuje činnost a zejména 
malým obcím zajišťuje pomoc v mnoha 
oblastech. Od dotací, legislativního 
poradenství až po zmíněné GDPR. Výrazně 
tomu pomohlo úspěšné zapojení svazku do 
projektu Center společných služeb, který 
vzešel ze Svazu měst a obcí ČR. Za 
minimální příspěvek se podařilo získat 
peníze na tři úvazky, které jsou podle 
specializace rozděleny mezi čtyři 
zaměstnance. Ti poskytují pomoc 
starostům dle jejich potřeb,“ zmínila 
předsedkyně Svazku obcí Horní Labe a také 
starostka Hostinného Dagmar Sahánková. 
 

500 let náměstí v Hostinném 
 

Na Náměstí v Hostinném se lidé scházejí již 

500 let. Minimálně. První písemná zmínka 

pochází z roku 1518, což je pádný důvod si 

takové výročí připomenout. Zapojil se i 

Svazek obcí Horní Labe, který má tu čest 

sídlit v historické budově radnice a připravil 

na 22. února krátký happening. Vyzval 

veřejnost a ze zapálených svíček se v 

podvečerních hodinách podařilo vytvořit 

velkou hořící číslovku 500, kterou si ve tmě 

mohli zájemci prohlédnout ze zpřístupněné 

radniční věže. Za mrazivého a větrného 

počasí byla účast zhruba dvou stovek lidí 

opravdovým překvapením, stejně jako 

aktivní přístup příchozích. Jak při 

sestavování číslovky, tak při 

znovuzapalování sfouknutých svíček i při 

čekání ve frontě u vstupu na radniční věž, 

kam se vejde jen omezený počet lidí. Zájem 

byl i o výstavu historických fotografií 

náměstí v Hostinném, pro kterou materiály 

sesbíral a připravil Tomáš Anděl. Expozice 

je na chodbách městského úřadu stále ke 

zhlédnutí. 

http://www.sohl.cz/
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Zvolte nejlepší Regionální produkt Horního Labe

Svazek obcí Horní Labe vyhlásil soutěž o 

Nejlepší regionální produkt, resp. 

producenta. Zapojit se mohou všichni 

výrobci, jejichž produkty vznikají na území 

Svazku obcí Horní Labe. 

 Druh ani cílová skupina nejsou omezeny. 

Hlasovat lze do 30. září prostřednictvím 

facebookového profilu 

www.facebook.com/svazekobcihornilabe 

pod odkazem Fotky naleznete album s 

jednotlivými producenty. Hlas předáte 

prostřednictvím lajku - To se mi líbí. 

Postupně budeme na webových stránkách 

Svazku obcí Horní Labe a facebookovém 

profilu svazku jednotlivé producenty 

podrobněji představovat. Vyhlášena bude 

cena veřejnosti a taky cena starostů (obě 

15. října), o jejímž udělení rozhodnou 

zástupci členských obcí svazku Horní Labe.  

Každý hlasující se může zapojit do soutěže 

o tři sady sestavené z regionálních výrobků. 

Stačí zaslat odpověď na následující 

jednoduchou otázku:  Kolik členských obcí 

má Svazek obcí Horní Labe?    Odpovědi 

posílejte na mailovou adresu  

manazer@sohl.cz  

 

Fotosoutěž o nejlepší snímek z Horního Labe  

Druhý ročník fotosoutěže o nejlepší záběry 

z regionu Horního Labe začal 15. března. 

Snímky je možné posílat na mail 

manazer@sohl.cz, hlasování začne 15. 

dubna, na webových stránkách 

www.sohl.cz formou ankety a nově na 

facebookovém profilu 

www.facebook.com/svazekobcihornilabe 

Pod odkazem Fotky naleznete album s 

jednotlivými fotografiemi a hlasy bude 

možné přidávat pomocí lajků - To se mi líbí. 

Žánrově není tvorba nijak omezena, 

jedinou podmínkou je pořízení v území 

Svazku obcí Horní Labe. 

Fotografie lze posílat do konce září, 

uzávěrka soutěže bude 15. října, do konce 

měsíce vyhlásíme výsledky. Stejně jako 

vloni bude udělena Cena veřejnosti a Cena 

starostů. Loňským vítězem se stal Vojtěch 

Kohout z Horní Kalné za snímek z výlovu 

Kačáku. 

http://www.sohl.cz/
mailto:manazer@sohl.cz
http://www.sohl.cz/
http://www.facebook.com/svazekobcihornilabe
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 Bývalý předseda Svazku obcí Horní Labe Jan Sobotka je senátorem  

Starosta Vrchlabí a bývalý 

předseda Svazku obcí Horní Labe 

uspěl v doplňovacích senátních 

volbách na Trutnovsku. Ve 

druhém kole jednoznačně porazil 

podnikatele Jiřího Hlavatého ze 

Dvora Králové 67:33 procentům. 

Nový člen horní komory převzal 

6. února z rukou předsedy Senátu 

Milana Štěcha osvědčení o 

zvolení, slib složil na schůzi 

následující týden. 

 

Nemocnice Vrchlabí rozšiřuje poskytovanou péči 

Horská nemocnice Vrchlabí v minulém roce 

zvýšila stav personálu o 30 kvalifikovaných 

zaměstnanců a počet operací v nemocnici 

vzrostl o 100 procent. Přijala především 

nové zdravotní sestry, sanitáře, 

fyzioterapeutky a laborantky. 

Zdravotnické zařízení uprostřed Krkonoš 

bylo ještě na začátku roku 2017 v 

personální krizi. Díky řadě aktivit a kroků 

personálního oddělení a také angažováním 

nového lékařského ředitele MUDr. Michala 

Mrázka došlo k její stabilizaci. K úspěšnému 

náboru přispěla mimo jiné spolupráce s 

 městem Vrchlabí, které zajistilo pro nové 

zaměstnance bydlení. „Nábor pracovníků 

se opravdu povedl. Zároveň ale ukázal, že 

spoléhat se můžeme hlavně na naše 

stávající zaměstnance. Ti jsou 

nejdůležitějším článkem nemocnice a já si 

jejich práce nesmírně vážím. Také se nám 

potvrdilo, že pověst nemocnice se výrazně 

zlepšila a stáváme se zajímavým 

zaměstnavatelem,“ říká Michal Mrázek. 

V roce 2017 lékaři ve Vrchlabí provedli 

1150 operací, což je zhruba o 100 procent 

více než v předchozím roce. Výrazně se také 

zvýšil počet hospitalizovaných pacientů. 

„Na základě navýšení počtu zaměstnanců 

na některých odděleních jsme mohli zvýšit 

počet hospitalizovaných pacientů hlavně 

http://www.sohl.cz/
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na oddělení Následné péče a 

Následné intenzivní péče. 

Jsem ráda, že tak můžeme 

uspokojit poptávku spádové 

oblasti,“ uvedla Barbora 

Vaculíková, jednatelka 

společnosti Penta Hospitals. 

Výrazný rozvoj zaznamenalo 

oddělení chirurgie, kde ve 

spolupráci s ortopedií došlo 

k výraznému navýšení 

operativy. „Chirurgie a 

traumatologie je i díky 

poloze nemocnice, vyhledávaným oborem. 

Řešíme celou řadu akutních zdravotních 

problémů a úrazů. Přibyli pacienti v oblasti 

elektivní chirurgie, kdy k nám přicházejí na 

plánované výkony, jako např. operace kýly, 

žlučníku, křečových žil nebo hemoroidů. V 

tomto oboru, ale zároveň u nás vidím velký 

nevyužitý potenciál,“ dodává Michal 

Mrázek. 

Nemocnice dále rozšířila počet 

specializovaných poraden. Ve Vrchlabí je 

nyní nově například proktologická poradna 

a otevírá se ambulance rehabilitačního 

lékaře. Dále zde funguje mamologická, 

cévní, kýlní a traumatologická poradna. Na 

interním oddělení je tři měsíce v provozu 

nová kardiologická ambulance. Ta 

disponuje nejmodernějším 

echokardiografickým přístrojem, který 

slouží k vyšetření pacientů s bolestí na 

hrudi, s dušností a dalšími kardiologickými 

potížemi. 

Rozvoj zaznamenalo také Oddělení 

následné péče, které poskytuje především 

ošetřovatelskou péči a kondiční 

rehabilitační péči pacientům s chronickými 

chorobami, po cévních mozkových 

příhodách, úrazech i ortopedických 

výkonech. Oddělení má větší počet 

zaměstnanců i rozsah služeb, dokonce pro 

následnou péči vyčlenilo samostatného 

rehabilitačního pracovníka. 

Vrchlabská nemocnice patří od července 

2016 společnosti Penta Hospitals CZ. V 

rámci rozvoje nemocnice pořídila moderní 

artroskopickou věž, díky které můžou lékaři 

provádět celou řadu chirurgických výkonů. 

V rámci otevření kardiologické ambulance 

dále pořídila nejmodernější 

echokardiografický přístroj 4D, který 

dokáže velmi přesně odhalit onemocnění a 

vady srdce. Kromě investice do 

http://www.sohl.cz/
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přístrojového vybavení byly 

rekonstruovány výtahy v hlavní budově. 

Pro letošní rok plánuje Penta investici do 

technického zázemí nemocnice, konkrétně 

do pořízení diesel agregátu, v hodnotě 

přesahující 2 miliony korun. Další 

plánované investice se týkají samotného 

provozu nemocnice, konkrétně rozvoje a 

zvýšení komfortu pro pacienty. 

Rok 2018 vidí doktor Mrázek pro fungování 

nemocnice jako klíčový, zařízení se bude 

plně stabilizovat. „Vše si musí správně 

sednout. Alfou a omegou pro kvalitní péči 

je spokojenost zaměstnanců, která jde ruku 

v ruce se spokojeností pacientů, na to se 

nesmí nikdy zapomínat,“ shrnuje. „Jsem 

maximálně spokojený s kvalitou a 

pracovním nasazením zdejších 

zaměstnanců, jak lékařů, tak i 

zdravotnického personálu. To je na české 

poměry leckdy nezvyklá situace, na které 

bych chtěl stavět,“ dodává Mrázek, který 

předtím 17 let působil ve frýdlantské 

nemocnici.  

 

Zajímavost z regionu Horního Labe 

Josef Vágner, rodák ze Ždírnice, by letos slavil 90. výročí

Před devadesáti lety, 26. května 1928, se ve 

Ždírnici nedaleko Horní Olešnice narodil 

lesník, přírodovědec, cestovatel, lovec a 

spisovatel Josef Vágner. Proslavil se jako 

dlouholetý ředitel Východočeské 

zoologické zahrady a hlavně coby 

zakladatel tamního safari. 

Vystudoval dálkově lesnickou fakultu VŠZ a 

v letech 1962–1963 se zúčastnil druhého 

postgraduálního studia tropického a 

subtropického lesnictví tamtéž. Těsně po 

ukončení studií pracoval jako lesník, v 

letech 1958–1965 působil jako učitel na 

lesnickém učilišti a na střední škole. Po 

dokončení postgraduálního studia oboru 

Tropické zemědělství, lesnictví a 

veterinární medicína v roce 1965 mu byla 

nabídnuta účast na práci v malajské džungli 

nebo na projektu zalesňování stepi v 

Tanzanii, kde dokonce vyhrál výběrové 

http://www.sohl.cz/
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řízení. Do příprav na odlet však zasáhl 

východočeský KNV, který Vágnerovi (v té 

době již otci pěti dětí) nabídl pozici ředitele 

Východočeské zoologické zahrady ve Dvoře 

Králové. 

Vágner se k 1. 7. 1965 stal ředitelem 

VčZOO, která i přes snahu předchozího 

ředitele Františka 

Císařovského nijak 

nevybočovala z průměru 

malých středoevropských 

zoologických zahrad: 

měla jen 4,5 ha a 27 

zaměstnanců, jediným 

dopravním prostředkem 

byla motocyklová rikša. V 

roce 1967 konečně 

Vágner získal povolení, aby mohl 

vybudovat zahradu podle svých představ. 

Znamenalo to mimo jiné také zajistit si v 

blízké budoucnosti řádově desítky jedinců 

od každého živočišného druhu, aby byla co 

nejvíce napodobena přírodní zákonitost 

stád s jedním dominantním samcem a 

několika samicemi.  Žádná zoologická 

zahrada na světě mu nedokázala zajistit 

tolik zvířat, proto Vágner kontaktoval různá 

československá velvyslanectví v Africe, zda 

by byla ochotna pomoci s odchytem zvířat. 

Téměř všechna ho rázně odmítla s tím, že 

to není jejich pracovní náplň a že by jim to 

musel nařídit ministr zahraničí Václav 

David. Výjimkou byl Jan Štádler, čerstvě 

jmenovaný velvyslanec v Ugandě, který 

jako jediný nabídl pomoc, obstaral 

kontakty na odchytové firmy v Ugandě a 

pozval Vágnera na studijní cestu. 

Vágner svou zoologickou zahradu sám 

zásoboval zvířaty, odchycenými v Africe. V 

letech 1967–1976 zorganizoval celkem 

devět expedic, na nichž získal odchytem a 

částečně i koupí dohromady 1964 zvířat. 

Na základě dohod pak sice musel část zvířat 

reexportovat nebo bezplatně předat jiným 

zoologickým zahradám, přesto však pro 

VčZOO zůstalo cca 1200 zvířat, od kterých 

bylo do roku 1990 odchováno nejméně 

5000 mláďat a cca 600 zvířat vráceno zpět 

do Afriky.

  

Svazek obcí Horní Labe najdete i na sociálních sítích 

Také Svazek obcí Horní Labe se 

připojil k facebookové 

komunitě a na stránkách 

www.facebook.com/svazekobcihornilabe, 

resp. www.sohl.cz, najdete novinky, 

pozvánky na kulturní a sportovní akce i 

komentáře k aktuálnímu dění v regionu.

http://www.sohl.cz/
http://www.sohl.cz/
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Kalendář akcí z regionu Horního Labe 

9.3. Maturitní a absolventský ples v Hostinném, 

zve Gymnázium a SOŠ 

10.3. Čermná, Obecní ples od 20.00 

11.3. Hurvínek a kouzelné muzeum – mobilní 

kino v Hostinném, 16.00  

14.3. Jarní prázdniny v knihovně – turnaj ve 

stolních hrách v Hostinném, 10 – 12.00 

15.3. Jarní prázdniny v knihovně Hostinné, 

malování vajíček od 10 do 12.00 

15.3. Zmizelé Hostinné, přednáška Tomáše 

Anděla ve Františkánském klášteře, 16.00 

15.3. Městská knihovna Hostinné pořádá 

společné pletení. Přineste si rozpracované dílo 

nebo materiál na zimní nákrčník (asi 200 g příze) 

a odpovídající jehlice 

17.3. Iné kafé, koncert Music Bar Bowl Vrchlabí 

17.3. Hasičský ples, sál v Horním Lánově 17.3. Josefovská zábava ve stylu Hippies, 

Rudník, sál obecního úřadu od 20.00 

17.3. Velikonoční řemeslný jarmark 

v Hostinném, Františkánský klášter, 9-17.00 

21.3. Beseda s ředitelem a výchovným 

poradcem ZŠ v Hostinném, od 15.00 v MŠ 

Tyršovy sady 

23.3. Noc s Andersenem v Hostinném 23.3. Malina Brothers, Vrchlabí, KD Střelnice, 

folkový koncert 

24.3. Karneval pro děti v sále v Horním Lánově 27.3. Velikonoce v muzeu, Vrchlabí, Čtyři 

historické domky na náměstí Míru 

28.3. Velký trek východním Himalájem, 

přednáška, Františkánský klášter Hostinné, 

17.00 

30.3. Velikonoční šachový turnaj dětí a mládeže 

do 17 let, KD Dolní Lánov 

7.4. Ukliďme svět, ukliďme Česko... ukliďme 

Hostinné 

20.4. Den Země, sběr papíru a úklid obce, Dolní 

Lánov 

20.4. Komunál, koncert, Vrchlabí Music Bar 

Bowl 

28.4. Vítání ptačího zpěvu, Vrchlabí, Zámecký 

park 

30.04. Pálení čarodějnic na Homoli – SDH Horní 

Kalná 

30.4. Pálení čarodějnic, hasičské hřiště v Horním 

Lánově, pálení ohně, soutěže a hry 

30.4. Pálení čarodějnic Dolní Dvůr, pálení ohně, 

soutěže pro děti (hod krysou, čarodějné úkoly, 

kouzelné lektvary) 

30.4. Pálení čarodějnic Dolní Lánov, u skautské 

klubovny Márnice 19.00 

5.5. 14. Motorkářské požehnání ve Vrchlabí, 

náměstí T.G.M. 

5.5. Vítání ptačího zpěvu, Vrchlabí, rybník u 

letiště 

18.5. Archeologická muzejní noc, Vrchlabí, Čtyři 

historické domky na náměstí Míru 

26.5. O pohár starosty okrsku, hasičské závody 

Dolní Branná 

2.6. Turnaj v nohejbalu řemeslníků + Dětský 

den, Dolní Lánov, hřiště 

2.6. Pohádkový les, Dolní Lánov 
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9.6. Víkend otevřených zahrad, Vrchlabí, KCEV 

Krtek a klášterní zahrada 

15.-16.6 Krakonošova 100, Vrchlabí DDM 

Pelíšek, dálkový pochod na kratší i dlouhé tratě 

po Krkonoších 

16.6. hudební festival Hájenka Fest, Horní Kalná 16.6. Jezdecký den, Lánov, farma No Limits 

16.6. 22. setkání bývalých obyvatel Dolního 

Dvora a svěcení sochy Královny nebes, od 16.00 

22.6. Svatojánská noc v muzeu, Vrchlabí, Čtyři 

historické domky na náměstí Míru, připomínka 

tradic spojených s oslavou sv. Jana 

23.6. Kolo pro život, závod horských kol, 

Vrchlabí 

30.6. Výstup Lánovských na Sněžku, start a cíl 

Lánov 

28.7. Sportovní den starosty (O pohár starosty 

Dolního Lánova v malé kopané) + pouťová 

taneční zábava, Dolní Lánov, hřiště 

4.8. Krkonošské klání, 15. ročník koňských 

závodů v Horním Lánově na hřišti 

11.8. Krkonošské pivní slavnosti, Vrchlabí, nám. 

TGM 

18.8. Turnaj smíšených družstev, Lánov hřiště, 

7. ročník volejbalového turnaje 

18.8. Den obce a rozloučení s prázdninami, 

Dolní Dvůr 

25.8. Dožínky, Vrchlabí, Čtyři historické domky 

na náměstí Míru, tradiční oslava žní se soutěží o 

nejlepší dožínkový koláč 

1.9. Evropská noc pro netopýry, Vrchlabí, 

Zámecký park 

1. – 2. 9. Hornolánovská pouť, hasičské hřiště v 

Horním Lánově 

6.10. Hornolánovské šedesátky, hasičské hřiště 

v Horním Lánově, 5. ročník hasičských soutěží 

6.10. Zaparkujte léto, Vrchlabí, Zámecký park 

9.00, komentovaná prohlídka zámeckého parku 

13.10. Drakiáda, Dolní Lánov, polní letiště, 

pouštění draků, soutěže pro děti 

20.10. Tradiční vinobraní – víno s folklorem ze 

Strážnice, KD Dolní Lánov 18:00 

20.10. Kaštaňák a Den stromů, Vrchlabí, KCEV 

Krtek 9.00, soutěž o nejpovedenější figurku, 

zvířátka, bižuterii či jiné zpracování přírodních 

materiálů 

26.10. 100 let České republiky, Vrchlabí, Čtyři 

historické domky na náměstí Míru, přednáška 

spojená s vysazením stromu 

27.10. Drakiáda, Dolní Lánov, okolí klubovny 

Márnice vedle hřbitova, 13.00 

28.10. Lampionový průvod, Lánov, farma No 

Limits, společné tvoření, lampionový průvod 

okolo farmy, včetně prohlídky čakrových jezírek, 

dýňová polévka a čaj 

2.11. Setkání u kapličky sv. Huberta, Dolní 

Lánov, kaplička, vzpomínková akce k uctění 

patrona myslivců, občerstvení z myslivecké 

kuchyně 

1.12. Vánoční jarmark, Vrchlabí, Čtyři historické 

domky na náměstí Míru 

1.12. Mikulášská besídka, Dolní Dvůr, Penzion 

Mlynářka 16.00 

2.12. Zdobení a rozsvícení vánočního stromu na 

náměstí, Dolní Dvůr 

4.12. Maškarní rej s Mikulášem a čerty, Dolní 

Lánov 

8.12. Mějme dárky od Bosorky, 14.00 – 18.00, 

Vrchlabí, KCEV Krtek, tradiční předvánoční 

výtvarná dílna pro dospělé a děti 
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15.12. Zpívání u vánočního stromu, Dolní Dvůr, 

10. ročník zpívání koled u vánočního stromu se 

skupinou NAVÁHUTĚ v malebném prostředí 

dolnodvorského náměstíčka 

16.12. Sousedské setkání s koledami, hasičský 

domeček Horní Lánov, předvánoční sousedské 

setkání 

16.8. Mezinárodní folklorní festival, Vrchlabí, 

nám. TGM 

21.12. Zpívání u vánočního stromu, Dolní Lánov, 

vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Dolní Lánov s 

pásmem vánočních písní a koled 

24.12. Betlémské světlo, Prostřední Lánov, 

Dolní Lánov a Prosečné, cca mezi 10:00 - 15:00, 

v Dolním Dvoře při Zpívání u vánočního stromu 

(15. 12. 2018). Rozdávání světla probíhá za 

doprovodu vánočních koled a v Dolním Dvoře 

při zpívání pod vánočním stromem 

25.12. Vánoční turnaj v sálové kopané, Lánov, 

sportovní hala v ZŠ, 27. ročník utkání v sálové 

kopané 

26.12. Zvířátkové Vánoce, 13.30, Vrchlabí, KCEV 

Krtek a Záchranná stanice pro handicapované 

živočichy Správy KRNAP 

26.12. Svatoštěpánský koncert, 16.00, Klášterní 

kostel sv. Augustina Vrchlabí 

28.12. Vánoční koncert, Dolní Dvůr, kostel sv. 

Josefa, 17.00 

 

 

Výstavy v regionu Horního Labe 

12.2. – 13.5. Janusz Moniatowicz, fotografie, Vrchlabí, Čtyři historické domky na náměstí Míru 

 

8.3. – 31.5. Hana Friedelová – Obrazy a šperky, Františkánský klášter Hostinné 

 

3.4. – 30.8. Jen tak se nadechnout, Františkánský klášter Hostinné, výstava děl Jitky Vítové 

 

18. 5. – 19. 8. Archeologie v Boleslavci, Vrchlabí, Čtyři historické domky na náměstí Míru. Výstava 
zapůjčená z Muzea Ceramiki v polském Boleslavci věnovaná archeologii 

 

 

Svazek obcí Horní Labe 

Svazek obcí Horní Labe byl založený 20. 

března 2003 a jeho členy jsou obce 

Čermná, Dolní Branná, Dolní Dvůr, Dolní 

Kalná, Dolní Lánov, Dolní Olešnice, Horní 

Kalná, Horní Olešnice, Chotěvice, 

Klášterská Lhota, Kunčice nad Labem, 

Lánov, Prosečné, 

Rudník, Strážné a 

města Hostinné a 

Vrchlabí. 

 Svazek má sídlo v budově Městského 

úřadu v Hostinném a předsedkyní je           
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Ing. Dagmar Sahánková. Impulsem pro 

vznik bylo společné prosazování zájmů 

členských obcí, zejména pak budování 

infrastruktury, rozvíjení cestovního ruchu, 

cykloturistiky, řešení úkolů z oblasti 

školství, zdravotnictví, kultury, zlepšování 

dopravní obslužnosti území, zahraniční 

spolupráce, a především realizace 

společných rozvojových projektů obcí 

podél řeky Labe.

 

Centrum společných služeb Horní Labe  

Vzniklo na základě 

projektu Svazu měst a 

obcí ČR a zaměřené 

má být především na 

podporu starostů malých obcí. Například 

při získávání dotací, koordinaci společných 

projektů, jednání s úřady i občany, právním 

poradenství, zadávání veřejných zakázek a 

prosazování společných zájmů.  

Další náplní práce je zlepšení 

informovanosti občanů o veřejných 

službách, propagační činnost v turistickém 

ruchu, vydávání zpravodaje, aktualizace 

webových stránek svazku atd.  

Manažerem Centra společných služeb je 

Aleš Vaníček (tel. 724 790 372, mail: 

manazer@sohl.cz ), specialistou pro rozvoj 

regionu Jan Horník (tel. 603 190 880, mail: 

specialista@sohl.cz), specialistou pro 

zadávání veřejných zakázek Jan Jírů (tel. 

702 131 069, zakazky@sohl.cz). 

 

Aktuální zprávy z regionu Svazku obcí Horní Labe najdete na 

 www.facebook.com/svazekobcihornilabe 

a 

 www.sohl.cz 

 

 

 

Zpravodaj Svazku obcí Horní Labe vydalo Centrum společných služeb při Svazku obcí Horní 

Labe, Náměstí 69, 543 71 Hostinné. Odpovědný redaktor Aleš Vaníček, tel. 724 790 372, mail 

manazer@sohl.cz  
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