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Ze života obce pohledem objektivu.
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Asfaltování cest po kanalizaci.

Výkop v Horním Lánovì v ulici k hospodì.

Jeøáb pro spuštìní èerpací jímky u OÚ Lánov.

Konstrukce ÈOV po odlití betonem.

Práce na zateplování MŠ v Horním Lánovì.

MŠ Horní Lánov po celkové rekonstrukci.

Nové schody na Obecní úøad.

Nové schody a oznaèení úøadù.
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Vážení obèané,
dnešní poznámky budou obsahovat zprvu nìkolik
konkrétních informací týkajících se kanalizace a poté
krátké zamyšlení nad sounáležitostí obèanù s tímto
územím.
Investièní akce s názvem „Kanalizace a ÈOV Lánov“
pokroèila do závìreèné etapy:
1) Jaký je stav:
- stavba byla dokonèena, drobné nedodìlky nebránící
užívání budou øešeny do konce øíjna 2014,
- uvedení pozemkù do pùvodního nebo dohodnutého
stavu vèetnì sbìru kamene, ohumusování a osetí travou
do konce kvìtna 2015,
- dokonèení povrchù místních komunikací do konce
øíjna 2014,
- je povolen zkušební provoz a lze pøipojovat jednotlivé
pøípojky,
- stoèné pro rok 2014 je stanoveno ve výši 24,21 Kè/m3
+ DPH.
2)
-

Co nás èeká:
úspìšné zvládnutí zkušebního provozu,
realizace pøípojek do konce roku 2015,
kolaudace v prùbìhu roku 2015,
vyhodnocení a pøedání závìreèné zprávy do konce
roku 2016,
definitivní pøiznání dotace do èervna 2017.

Obec nebude nikoho nutit, aby se pøipojil. Bude však
vyžadovat, aby mìl zabezpeèeno èištìní v kvalitì dle
pøíslušných pøedpisù, alternativy jsou minimálnì ètyøi.
Jsme na horním toku øeky Malé Labe, který je významný
vodárenský tok, špatnì vyèištìné odpadní vody, posekaná
tráva a další odpady èi nezabezpeèené parkování na jejich
bøezích sem nepatøí.
Aby bylo možné i v dalších letech udržet výši stoèného
na rozumné úrovni (vedle pøestìhování Vodárenské
spoleènosti pøímo k èistièce), obec pøipravuje dvì
doplòkové investièní akce:
: revizi pùvodních používaných kanalizaèních stok a
: øešení nákladù na elektrickou energii.
Dokonèením kanalizace se obec stane v oblasti
inženýrských sítí kompletnì vybavenou.
Závìrem této informace chci velmi podìkovat tìm
obèanùm, kteøí pøi realizaci kanalizaèních øadù vyšli vstøíc.
Bylo jich nìkolik desítek (a výraznì pøevyšují poèet tìch,
kteøí se chovali opaènì). Bez jejich pochopení a vstøícnosti
by realizace akce, resp. pøipojování jednotlivých domù, k 1.
10. 2014 možné nebylo.
Obec nyní pøistupuje k praktickému naplòování
konkrétních dohod s obèany. Dohodnuté záležitosti budou
ze strany obce beze zbytku naplnìny v pøedpokládaném
termínu do 30. èervence 2015.
Nyní nìco z jiného soudku. Všichni víme, že osídlení
údolí Malého Labe trvá již více jak 700 let. Víme také, že
výrazným zásahem byla 2. svìtová válka, která byla
zásadní pøíèinou na ni navazujících dùsledkù. Všechny tyto
peripetie dokázala obec, resp. území, vstøebat a je na nás,
abychom dostáli své zodpovìdnosti vùèi dalším generacím,
by došlo ke kompletní výmìnì obyvatelstva.

Je k tomu nutné, vedle každodenních starostí, obèas se
zastavit a zamyslet nad sounáležitostí obèanù ke svému
sídelnímu útvaru (obci), nad vztahy mezi jimi samotnými,
nad vztahem k obcím okolním.
Právì k uvìdomìní si tìchto souvislostí slouží
spolková èinnost a patøí podìkování všem tìm, kteøí se o ni
starají. K lepšímu poznání spoleèné historie údolí Malého
Labe by mohla posloužit spoleèná akce týkající se fary
u kostela v Dolním Lánovì a též publikace o historii Lánova
a okolí. Zdaleka ne všichni, kteøí se zde narodili,
èi vyrùstali, tu prožijí celý život, vazbu k tomuto místu by
však ztratit nemìli. Na to je tøeba nejen pamatovat, ale také
pro to nìco vykonat.
Je po volbách, a dopadly jakkoliv, pøeji Vám pìkný
podzim.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov
konaného dne 11. 9. 2014
Usnesení è. 1/03/14
ZO Lánov urèuje zapisovatelem p. Kováøe a ovìøovateli
zápisu pí Rojtovou a Ing. Kalenského.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se:0)
Usnesení è. 2/03/14
ZO Lánov schvaluje následující program jednání:
1) Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnìní usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o èinnosti rady obce
5) Plnìní rozpoètu obce k 31. 7. 2014
6) Rozpoètové zmìny è. 3/2014
7) Plnìní hlavních úkolù obce – prùbìžná zpráva
8) Stav požární ochrany v obci
9) Stav pøíprav 3. zmìny Územního plánu obce Lánov
10) Nakládání s nemovitostmi obce
11) Smlouvy, rùzné, diskuze, závìr jednání
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 3/03/14
ZO bere na vìdomí zprávu o kontrole plnìní usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 18. 3.
2014.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 4/03/14
ZO schvaluje zprávu o èinnosti rady obce za období
od jednání ZO dne 16. 6. 2014.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 5/03/14
ZO obce bere na vìdomí zprávu o plnìní rozpoètu obce
k 31. 7. 2014
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 6/03/14
ZO obce bere na vìdomí rozpoètovou zmìnu è.3/2014.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení è. 7/03/14
ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní hlavních úkolù obce
v r. 2014.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 8/03/14
ZO schvaluje zprávu o stavu požární ochrany v obci.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 9/03/14
ZO bere na vìdomí stav pøíprav 3. zmìny ÚP sídelního
útvaru Lánov.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 10/03/14
ZO schvaluje:
1) Kupní smlouvu o pøevodu vlastnictví k nemovitosti se
zøízením VB – p. p. è. 1735/1 o výmìøe 258 m2 v k. ú. Prostø.
Lánov do vlastnictví obce Lánov za kupní cenu
v celkové výši 90 300 Kè s tím, že se zároveò zøizuje
bezúplatnì VB, tj. zøízení služebnosti cesty spoèívající
v právu pøístupu a pøíjezdu na p. p. è. 921/1 a parcelní è.
1602/2 v k. ú. Prostø. Lánov sousedící s pøevádìnou
nemovitostí, a to veškerou dopravní a mechanizaèní
technikou sloužící k plnìní pøedmìtu èinnosti prodávající
a dále pro každého vlastníka tìchto pozemkù – jedná se
o pozemek pod stavbou cyklostezky – èást „A“
ve vlastnictví spoleènosti M-SILNICE a. s., Husova 1697,
530 03 Pardubice.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 11/03/14
2) Kupní smlouvu k pøevodu vlastnictví èástí nemovitostí,
a to z p. p. è. 205/1 oddìleného dílu „b“ o výmìøe 105 m2
a z p. p. è. 205/2 oddìleného dílu „c“ o výmìøe 79 m2 mezi
prodávajícími pí. E. Ciglovou a p. J. Pabiškou a kupující
obcí Lánov – jedná se o koupi oddìleného dílu „b“ z p. p. p.
è. 205/1 a oddìleného dílu „c“ z p. p. è. 205/2 v k. ú. Prostø.
Lánov dle GP è. 908-216/2014 ze dne 3. 6. 2014, které
budou slouèeny do p. p. è. 1511 v k. ú. Prostø. Lánov
ve vlastnictví obce Lánov. Celková kupní cena je sjednána
dohodou dle znalec. posudku è. 7488-128/14 ze dne 30. 8.
2014 a èiní èástku ve výši 23 900 Kè, tj. 129,91 Kè za m2.
Souèástí kupní smlouvy je písemný souhlas obce Lánov se
stáním 1 osobního auta (na odstavné ploše) u východního
vchodu objektu è. p. 162, k. ú. Prostø. Lánov, a to
ve prospìch prodávajících, tj. k pøíležitostnému stání auta
mezi budovou a silnicí III/2956. Obec Lánov uhradí správní
poplatek související s podáním návrhu na vklad do KN
(1 000 Kè) a bude poplatníkem danì z nabytí nemovitých
vìcí (4%).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 12/03/14
3) Kupní smlouvu na prodej p. p. è. 206, k. ú. Prostø. Lánov
o výmìøe 493 m2 vè. okrasných a ovocných trvalých
porostù, a to po oddìlení dílu „a“ o výmìøe 126 m2, který
bude dle GP è. 908-216/2014 ze dne 3. 6. 2014 slouèen
do p. p. è. 1511 v k. ú. Prostø. Lánov ve vlastnictví obce
Lánov – jedná se o prodej zbylé èásti pozemku, která
po oddìlení potøebného dílu „a“ na pøípadnou úpravu
zatáèky silnice III/2956 je pøevádìna v rámci majetkového
vypoøádání mezi prodávající obcí Lánov a kupující
pí. E. Ciglovou a p. J. Pabiškou. Celková kupní cena je
sjednána dohodou dle znal. posudku è. 7488-128/14 ze dne
30. 8. 2014 a èiní èástku ve výši 56 710 Kè, tj. 115,03 Kè
za m2. Nabyvatelé uhradí správní poplatek související
s podáním návrhu na vklad do KN (1 000 Kè) a budou
poplatníkem danì z nabytí nemovitých vìcí ( 4 %).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 13/03/14
4) Prodej 1 podílu p. p. è. 1135/3, k. ú. Dolní Dvùr o výmìøe
4

144 m2 a prodej 1 podílu dílu „a“ o výmìøe 105 m2
oddìleného z p. p. è. 1127, k. ú. Dolní Dvùr, který je dle GP
è. 405-60/2013 ze dne 12. 2. 2014 novì slouèen do p. p. è.
1135/3, k. ú. Dolní Dvùr o nové výmìøe 249 m2 (ostatní
plocha, neplodná pùda) – jedná se o svažité pozemky pod
vodním zdrojem, podmáèené, pøevážnì porostlé
náletovými døevinami, kde Vodárenská spol. Lánov, jako
provozovatel vodovodu Lánov a Dolní Dvùr, nemá námitek
k prodeji. Celková kupní cena 1 podílu je sjednána
dohodou dle vyjádøení k jednotkové obvyklé (tržní) cenì
nemovitosti ze dne 5. 5. 2014 a èiní celkem èástku ve výši
6 225 Kè, tj. 50 Kè za m2. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek související s podáním návrhu na vklad do KN
(1 000 Kè) a budou poplatníkem danì z nabytí nemovitých
vìcí (4 %).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 14/03/14
5) Zøízení VB na p. p. è. 1398/2, 1404/3, 1404/4, 1645/2,
1676/4, 1664/3 a 1689/1 vše v k. ú. Prostø. Lánov
ve vlastnictví obce Lánov dle GP è. 909-48/2014 z 22. 4.
2014 a GP è. 7. 5. 2014 ve prospìch ZOD Lánov, Prostø.
Lánov è. p. 43, na právo vstupu a vjezdu na pøedmìtné
pozemky za úèelem údržby, provozu a odstraòování poruch
zaøízení teplovodu, který byl øádnì zkolaudován. Jedná se
o teplovod tvoøený 2 liniemi potrubí Rauvitherm SDR 11
UNO 90/175. Dále u p. p. è. 1404/3, k. ú. Prostø. Lánov se
zøizuje VB za úèelem otevírání brány u vjezdu do areálu
bioplynové stanice, è. p. 388, k. ú. Prostøední Lánov. Výše
jednorázové náhrady za zøízení VB se sjednává ve výši
1 000 Kè + DPH, která bude provedena v hotovosti pøi
podpisu smlouvy, tj. pravdìpodobnì 1 210 Kè. ZOD Lánov
uhradí správní poplatek související s podáním návrhu
na vklad do KN (1 000 Kè) a zaplatilo vyhotovení
pøedmìtných GP.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 15/03/14
6) Kupní smlouvu na prodej st. parcely è. 423 o výmìøe
182 m2, druh pozemku: zastavìná plocha a nádvoøí v k. ú.
Prostø. Lánov - jedná se o prodej pozemku pod stavbou
bytového domu è. p. 263, která není souèástí pøevádìné
nemovitosti a je ve vlastnictví kupující (J. J. STAV s.r.o.,
Praha 2). Celková kupní cena za pozemek je sjednána
dohodou a èiní èástku ve výši 81 900 Kè, tj. 450 Kè za m2.
Nabyvatel uhradí správní poplatek související s podáním
návrhu na vklad do KN (1 000 Kè) a bude poplatníkem danì
z nabytí nemovitých vìcí (4 %).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 16/03/14
7) Pøípravu odkoupení èásti p. p. è. 411, k. ú. Prostø. Lánov
do vlastnictví obce Lánov se zøízením VB pro budoucího
prodávajícího za úèelem cesty pøístupu a pøíjezdu – jedná se
o èást pozemku o velikosti cca 150 m2, na které je umístìna
èerpací stanice (ÈS 4) a 2 trasy kanalizaèního potrubí.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 17/03/14
8) Pøípravu odkoupení èásti p. p. è. 365/1, k. ú. Prostø.
Lánov do vlastnictví obce Lánov – jedná se o èást pozemku
o velikosti cca 150 m2, na které je umístìna èerpací stanice
(ÈS 6) a 2 trasy kanalizaèního potrubí.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 18/03/14
9) Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení VB –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu napojení
vodovodní pøípojky pro novostavbu RD „Pitáková“ na p. p.

è. 803/5, k. ú. Prostø. Lánov - jedná se umístìní napojení
vodovodní pøípojky do p. p. è. 803/3, k. ú. Prostø. Lánov
ve vlastnictví obce Lánov. Výše jednorázové náhrady
od budoucí oprávnìné MUDr. B. Pitákové za zøízení VB
k p. p. è. 803/3, k. ú. Prostø. Lánov (pozemek obce Lánov,
jako budoucí povinné) se sjednává ve výši 100 Kè + DPH
(Zásady hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov pro rok
2013-14).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 19/03/14
ZO schvaluje pøíkazní smlouvu mezi obcí Lánov a fa
Ing. Vlastimil Bien - I. Vrchlabská stavební a znalecká
kanceláø, akce „Snížení energetické nároènosti hasièské
zbrojnice v Prostøedním Lánovì èp. 128“ - technický dozor
investora, kontrola SOD, kontrola fakturace a cen
provedených prací atd., digitální fotodokumentace, cena
33 880 Kè vè. DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 20/03/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a IMP architekti,
s. r. o., Hradec Králové, akce „Snížení energetické
nároènosti hasièské zbrojnice - Prostøední Lánov èp. 128“zhotovení PD pro stavební øízení, cena 75 000 Kè + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 21/03/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Ing. David
Tauchman, akce „Snížení energetické nároènosti hasièské
zbrojnice v Prostøedním Lánovì“- podání žádosti, jednání
se SFŽP ÈR, komplexní administrace, výbìrové øízení,
cena 70 000 Kè + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 22/03/14
ZO schvaluje Dodatek è. 2 ke smlouvì è. HK/1234/S
o poskytnutí dotace mezi obcí Lánov a Regionální radou
regionu soudržnosti Severovýchod – v bodì 17.3 Smlouvy
se 3. vìta mìní takto: „Za porušení povinnosti dle bodu 12.1
této smlouvy je pøíjemce povinen provést odvod
za porušení rozpoètové káznì ve výši odpovídající
sníženému odvodu dle pøílohy è. 2 této smlouvy.“ (akce
Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 23/03/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa Ing. Jaroslav Míè,
akce „Dodávka a montáž výplní stavebních otvorù –
provozní objekt VS Lánov“, okna 9 ks, cena 79 621 Kè
vè. DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 24/03/14
ZO Lánov schvaluje smlouvu è. 12109052 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ÈR v rámci OP Životní prostøedí, dotace
na akci „Snížení energetické nároènosti a výmìna zdroje
tepla budovy èp. 51 v Lánovì“ ve výši 62 727,99 Kè.
Dotace ze státního rozpoètu bude poskytnuta na základì
Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. è. EDS/SMVS
115D212000507 ve výši max. 1 066 375,90 Kè.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
Usnesení è. 25/03/14
ZO Lánov schvaluje smlouvu è. 14168283 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ÈR v rámci OP Životní prostøedí, dotace
na akci „Snížení energetické nároènosti a instalace TÈ
do MŠ Horní Lánov“ ve výši 115 134,75 Kè. Dotace
ze státního rozpoètu bude poskytnuta na základì
Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. è. EDS/SMVS
115D222003839 ve výši max. 1 957 290,75 Kè.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdrželi se:
0)Usnesení è. 26/03/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa PROFIN-

PODLAHY, s. r. o., Nová Paka - položení koberce a lina
v MŠ Horní Lánov, cena 88 930 Kè + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 27/03/14
ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Lánov
a EKO-POINT Czech, s. r. o., - akce „Snížení energetické
nároènosti a instalace TÈ v MŠ Horní Lánov“, podání
žádosti o dotace, komplexní administrace, zajištìní
dokumentace pro výbìrové øízení, PD vè. rozpoètù. Cena
110 000 Kè.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 28/03/14
ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Lánov a fa
Vrchlabská stavební a znalecká kanceláø Vrchlabí, akce
Snížení energetické nároènosti a instalace TÈ v MŠ Horní
Lánov, úèast ve výbìrovém øízení, kontrola SOD, kontrola
fakturace a cen provedených prací, fotodokumentace,
odborný dozor pøi provádìní prací, pøedávací øízení. Cena
58 000 Kè + DPH
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 29/03/14
ZO schvaluje objednávku elektromontážních prací v domì
Prostøední Lánov èp. 51, fa Elektroservis Krkonoše, cena
63 460 Kè.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 30/03/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa Pavel BoøekStavební firma, akce „Rekonstrukce historického centra
v Lánovì, F.2.1 Komunikace a dopravní øešení, SO.201 MK
a zpevnìné plochy, SO.202 Chodníky, cyklostezka è. 22
èást „D“ v Lánovì - provedení stavebních prací, služeb
a dodávek, cena 4 779 378 Kè + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 31/03/14
ZO schvaluje Dodatek è. 1 k SOD mezi obcí a fa Pavel
Boøek - Stavební firma z 28. 6. 2013 akce „Snížení
energetické nároènosti OÚ Lánov“, Èlánek III. Cena díla
a platební podmínky se v bodì 1 èl. III. doplòují takto:
Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla
(stavby) a dalších èinností zhotovitele v rozsahu èl. II této
smlouvy je stanovena dohodou jako cena nejvýše pøípustná
a èiní 1 336 574,50 Kè vè. DPH. (cena dle Dodatku èiní 107
635 Kè). Ostatní èlánky SOS zùstávají beze zmìny.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 32/03/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa Pavel BoøekStavební firma, akce: „Provozní objekt u ÈOV Lánov“,
stavební úpravy, cena 144 184 Kè + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 33/03/14
ZO schvaluje nabídku fa Unisped – J. Semerád, akce:
„Montáž drážkové krytiny na støeše provozního objektu
ÈOV v Lánovì“, cena 120 000 Kè vè. DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 34/03/14
ZO schvaluje objednávku obce na fa Milan Vydra vymalování interiéru objektu MŠ Horní Lánov, cena
46 000 Kè.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 35/03/14
ZO schvaluje Dodatek è. 1 smlouvy mezi obcí a fa H-STAV,
akce „Snížení energetické nároènosti a výmìna zdroje tepla
budovy èp. 51 v Lánovì“, jedná se o odizolování zdiva,
tvarování rohu objektu a zmìnu otvorù oken, cena do 55
000 Kè a povìøuje radu obce k podpisu SOD.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení è. 36/03/14
ZO schvaluje smlouvu pøíkazní mezi obcí Lánov a
pøíkazníkem Ing. Vlastimil Bien – I. Vrchlabská stavební a
znalecká kanceláø, akce: „Cyklostezka è. 22 èást „D“ v
Lánovì“ – kontrola fakturace, ceny prací,
fotodokumentace, odborný dozor pøi provádìní prací,
pøedávací øízení, odstranìní vad a nedodìlkù, cena 90 808
Kè + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Opìt se pøiblížil den D, to jest Krkonošské klání, které
se koná vždy první sobotu v srpnu.
S partou kamarádù jsme od støedy pøipravovali vše
Usnesení è. 37/03/14
na
klání,
od navážení pøekážek po oplocování høištì, kde se
ZO schvaluje pøípravu prodeje èásti p. p. è. 1664/3 v kat.
jel
parkur,
western, ale konaly se tu i soutìže pro diváky.
území Prostøední Lánov.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Pøipravovalo a naváželo se vše potøebné pro zdárné konání
Ovìøovatelé: pí Rojtová, Ing. Kalenský
závodù. Letos nám Jirka a Jarda Šediví z jejich avie udìlali
Starosta: Ing. Jiøí Vancl
tribunu, protože se auto z JIP rozbilo. V pátek nám z JIP
veškerý proviant pøivezl pan Malinský.
V sobotu se již od rána zaèali sjíždìt jezdci a jejich
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konì, ale též pøijelo hodnì divákù.
Po slavnostním nástupu a pøedstavení všech jezdcù
a koní se zaèalo se soutìží malý parkur dìtí s vodièem
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na ruce, kde Terezka Jonová obhájila tøetí prvenství. Druhý
byl
Jaroušek Tomeš a tøetí jeho bratr Romèa, oba parkur
V mìsíci kvìtnu pøišel na svìt Jan Malínský, v èervnu
absolvovali
na koni Dandy.
pak dvojèátka Martin Škoda a Ondøej Škoda, v èervenci Jan
V
parkuru
ZM pony opìt vyhrála Terka Jonová se svou
Bjelka, Marek Tryzna, Marie Kuchaøová, v srpnu Tadeáš
novou
kobylkou
Berenikou ze stáje Teri. V ZM konì se
Tyle, dvojèátka Josef Èernoch a Václav Èernoch a v záøí se
v
èele
umístila
Bártová
Adéla s konìm Linda z JK Strážné
narodil Jan Jirka. Pìknì Vás tu vítáme!
Sedlo.
V
soutìži
Z
junioøi
obsadila první místo Natálie
V kvìtnu nás bohužel navždy opustil pan Zdenìk
Zahradníková
opìt
s
konìm
Lindou z JK Strážné Sedlo.
Libnar, v èervnu paní Kvìtuše Zemánková a pan Karel
V
Z
dospìlí
byla
na
prvním
místì Klára Zemanová
Kracík, v èervenci paní Zdeòka Maøasová a v záøí pan
s
kobylkou
Tornáda
z
JK
Hoøice.
Václav Kapras. Dovolte nám jménem Obce Lánov vyjádøit
Letošního skoku mohutnosti se zúèastnily jen ètyøi
upøímnou soustrast pozùstalým rodinám.
dvojice:
Klára Zemanová s Tornádou, Petra Tomešová
V období èerven až øíjen dovršili svá významná životní
s
Dandym,
Zdenìk Jebavý s Cinty a Eva Kalinková
jubilea* pan Václav Gron - 80 let, paní Hana Mašková
s
Korsikou,
která
tuto soutìž vyhrála.
- 80 let, paní Kvìtoslava Kordová - 80 let, paní Blanka
Westernová
jízda
byla rozdìlena na dospìlé a dìti, kde
Pavelová - 88 let, pan Miloslav Hartig - 88 let, paní Jarmila
v
dospìlých
vyhrála
Lucie
Olhová s Kytou a v katetorii dìti
Krebsová - 88 let, paní Anna Bláhová - 88 let, paní Ludmila
vyhrála
Terezka
Kulhánková
s Grifem.
Lešáková - 88 let, paní Jarmila Patoèková - 90 let. Všem
Klání
se
zúèastnilo
ètyøicet
jedna jezdcù a tøicet sedm
jubilantùm srdeènì pøejeme všechno nejlepší, pevné
koní.
Po
slavnostním
nástupu
a dekorování se konaly
zdraví, hodnì štìstí, síly a elánu do dalších let.
soutìže pro diváky, které se tìší èím dál vìtší oblibì.
* uvádíme 80 let, 85 let a dál po roce
Tím to chci podìkovat všem sponzorùm, kteøí nás
podpoøili: Obec Lánov, ZOD Lánov, František Jiøišta kováø
V kvìtnu a èervnu narozené dìti nebyly v minulém
- podkováø H. Lánov, Pavel Vališka - truhláøství H. Lánov,
Zpravodaji uvedeny z toho dùvodu, že Výpisy zmìn,
Martin Holas st. - bezp. zaøízení Vrchlabí, Ing. Martin Holas
z kterých získávám zmìny týkající se evidence obyvatel,
- finanèní poradce, Jaroslava Vinikláøová Pr. Lánov, Milan
dorazily až dlouho po uzávìrce letního Zpravodaje. V tutéž
Erben a Diana Novotná Podhùøí, øeznictví Studenec, JIP
dobu se navíc pøecházelo na nový komplikovaný zpùsob
Jilemnice, hotel Duha Dolní Dvùr, hasièi Horní Lánov,
získávání tìchto Výpisù.
Josef Brádler TOJIBA, Robert Èermák - Kolo pro život
Proto prosím - pro úèely zveøejòování ve Zpravodaji D. Dvùr, Jaroslav Tošovský Podhùøí, Jiøí Kapeš H. Lánov.
kdo chcete, nahlaste mi narození svého dítìte co nejdøíve.
A nesmím zapomenout podìkovat našim vìrným
Tak nebudu pøi psaní spoleèenské rubriky závislá
pomocníkùm, kteøí to s námi táhnou již jedenáctý rok . Též
na informacích z Výpisù, které samozøejmì mohou pøijít
velký dík patøí mé rodinì, která mì v tomto podporuje. Moc
až po uzávìrce. Rovnìž Vás z podobného dùvodu prosím,
vám všem dìkuji a tìším se na spolupráci s vámi v dalších
abyste mi nahlásili i Vaše sòatky a pokud možno i jejich
letech. Dìkuji.
smutný opak - rozvody.
Za Ranè na Kopeèku Helena Kopecká
Karolína Boková
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Období od 25. 6. do 9. 10. 2014
Stav obyvatel k 9. 10. 2014 1767
Pøistìhovaní 16
Narození (1 dìvèátko a 6 chlapcù) 7
Odstìhovaní
11
Zemøelí (2 muži a 2 ženy)
Sòatky
4
1
6
Pøestìhovaní v rámci Lánova
Karolína Boková
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Že èas rychle letí a ruèièky od hodinek nejsou
k zastavení, víme všichni. Ty naše ve školce v Prostøením
Lánovì tikají už 35 let. Už tøicet pìt let se prvního záøí

v dìtských hlavièkách rodí tatáž stejná otázka: „ Copak se to
asi skrývá za tìmi neznámými dveømi? Které nové hraèky
a kamarádi na mì èekají? A jakpak to vùbec zvládnu - sám,
poprvé bez maminky? Nebude mi smutno?“ Koneènì se ty
záhadné dveøe otevøou. Nìkdy se otvírají rychle
s nadšením, jindy pomalu s ostychem a nìkdy se dokonce
musí za nimi chvilku postát a dodat si odvahy, než se sáhne
na kliku. Maminky dávají poslední pusinky a i v jejich oèích
je vidìt velký otazník, jak to jejich zlatíèko vše bez ní
zvládne. Však i ony kdysi, jako teï jejich dítka, stály
na prahu dveøí a mìly ty stejné obavy. Už jen asi zapomnìly,
že strach brzy zmizí, když si spoleènì s kamarády mùžeme
ve školce hrát, cvièit, kreslit, zpívat i tancovat.
Bohužel, ne všechny dveøe se mohly prvního záøí
otevøít. Pro dìti z Horního Lánova jsou jejich dveøe
do školky stále uzavøeny. Celá situace je o to více
nepøíjemná, že pøed zaèátkem školního roku bylo vše
pøipraveno. Ve školce probìhly rekonstrukce, vèetnì
vymalování, koupì nového nábytku, vybavení jídelny,
výmìny oken, zateplení budovy a výzdoby tøíd. Zemními
pracemi v blízkosti budovy však došlo k narušení zdiva
a na stìnách školky se objevily trhliny. Z toho dùvodu je teï
školka uzavøena a po dobu oprav budou dìti dopoledne
ve školní družinì a odpoledne ve školce v Prostøedním
Lánovì. Doufejme, že tento stav nebude dlouho trvat a dìti
se do své opravené školky brzy navrátí.
Nicménì i tak nás èeká spousta zábavy a her,
pøi kterých se dìti nauèí samostatnosti, mnoho aktivit,
pøi nichž získají odvahu. Však se máme brzy na co tìšit.
Už v polovinì záøí starší dìti zaènou jezdit do jilemnického
bazénu na plavecký kurz. KRNAP si pro nás pøipravil
pøednášky, na kterých se dozvíme mnohé o pøírodì. Jednou
takovou nauènou akcí je i program "Louka plná dìtí",
konající se v zámeckém parku ve Vrchlabí. Do školky
zavítají i divadla. Aktivit bude opravdu mnoho. Všechny
èinnosti jsou smìøovány k tomu, aby den ve školce byl
pro dìti pøíjemným prožitkem a zdrojem dobrých základù
do života i vzdìlávání.
Za MŠ Hana Vaòouèková
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Do školy jsme pøinesli nalezené houby. Houby jsme
s paní uèitelkou napíchli na špejle a zastrèili do polystyrénu.
Potom jsme se rozdìlili do skupin a každá skupiny dostala
na poznávání jednu øadu hub. Potom jsme v atlasu vyhledali
alespoò jednu z tìch hub. Vybranou houbu jsme nakreslili
a nìco o ní napsali.
Anièka Havlíèková, 4. tøída
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S novým zaèátkem školního roku usedli do lavic i naši
prvòáèci. Všichni se do školy tìšili, byli zvìdaví na paní
uèitelku, radovali se z nových vìcí, nabyli pocitu, že jsou
již vìtší.
Být vìtší znamená také mít více povinností. To si naši
prvòáèci zaèali uvìdomovat až posléze. Více èasu musí
prosedìt v lavici a dìlat, co je jim zadáno, ménì èasu mohou
vìnovat tomu, co sami chtìjí. Jejich denní režim je zcela
jiný, než na jaký byli doposud zvyklí. Jejich tìlo na zmìnu
èasto reaguje únavou.
Být vìtší znamená také mít více starostí. I naši prvòáèci

jich mívají dost. Øeší problémy se svaèinou. Mají obavy,
že tak velkou nesní a že se maminka na nì doma bude zlobit.
Anebo naopak. Svaèinu si sní bìhem dopoledne a øeší,
co budou jíst odpoledne v družinì. Øeší, zda zvládnou
zadané cvièení. Èasto ho musí plnit sami bez maminèiny
pomoci. Ale teï už jde o známky – o jednièky. I prvòáèci
chtìjí být úspìšní.
Starosti mívají prvòáèci i s tím, jak dlouho budou
v družinì, kdy si pro nì rodièe pøijdou a kdy budou mít
svùj klid, na který byli doposud zvyklí.
Zmìnami na zaèátku roku prochází prvòáèci velkými.
Zkusme si uvìdomit tuto jejich zátìž a pomoci jim.
Èasto staèí jen je vyslechnout a popovídat si s nimi o jejich
obavách, dopøát jim blízkost vás rodièù. Jistotu také
nabudou pevnì zavedeným øádem – kdy, co a jak budou
dìlat, kde a co hledat.
Uèíme se všichni, uèí se také naše dìti. Uèení potøebuje
èas, trpìlivost i píli.
Lenka Husarová, tøídní uèitelka 1. tøídy
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Cvièíme v rytmu
1. - 3. tøída, St 14.00 - 15.00 hod., vedoucí p. Nová,
cena 1. pololetí 200,- Kè; max. 20 dìtí
Krakonošovy dìti
1. - 9. tøída, Út 14.00 - 15.00 hod., vedoucí p. Vejnar,
cena 1. pololetí 200,- Kè, max.15 dìtí
Basketbal
6. - 9. tøída, St 15.00 - 16.00 hod., vedoucí p. Vejnar,
cena 1. pololetí 200,- Kè
Atletika
2. - 9. tøída, Út 13.30. - 15.00 hod., vedoucí p. Krulišová
cena 1. pololetí 250,- Kè
Sportovní hry
5. - 9. tøída, Út 15.00 - 16.00 hod., vedoucí p. Krulišová,
cena 1. pololetí 200,- Kè
Klavír
3. - 9. tøída, vedoucí p. Pršalová
cena 50,- Kè/1 hod, výuka jednotlivcù, termín po dohodì
Keramika
2. - 3. tøída, Út 14.00 - 15.15 hod., vedoucí p. Koniková,
cena 1. pololetí 250,- Kè, max.10 dìtí
Keramika
1. tøída, St 12.30 -13.45 hod. vedoucí p. Chrenková,
cena 1. pololetí 250,- Kè, max.10 dìtí
Keramika
1. tøída, Èt 12.30 -13.45 hod., vedoucí p. Farská,
cena 1. pololetí 250,- Kè, max.10 dìtí
Keramika
4. - 9. tøída, Èt 14.00 - 16.00 hod., vedoucí p. Farská,
cena 1. pololetí 300,- Kè, max.10 dìtí
Flétnièka
1. - 5. tøída, St 14.00 - 15.00 hod., vedoucí p. Šimùnek,
cena 1. pololetí 200,- Kè
Informatika
2. - 5. tøída, Èt 13.00 - 14.00 hod., vedoucí p. Køelinová,
cena 1. pololetí 200,-Kè, max. 25 dìtí
Anglická konverzace
8. - 9. tøída, vedoucí p. Gejdošová
cena 1. pololetí 300,- Kè, max. 8 dìtí
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Angliètina
2. tøída, Út 14.00 hod., vedoucí p. Gejdošová,
cena 35,- Kè/1 hod
Ètu, èteš, èteme
4. - 9. tøída, vedoucí p. Køivohlávková, max.10 dìtí,
cena 1. pololetí 150,- Kè,, termín po dohodì
Psaní všemi deseti
6. - 9. tøída, vedoucí p. Køivohlávková, max.12 dìtí,
cena 1. pololetí 150,- Kè, termín po dohodì
Ruština
6. - 9. tøída, Pá 13.45-14.45 hod., vedoucí p. Hájková,
cena 1. pololetí 150,- Kè, max.8 dìtí
Skautský oddíl D. Lánov
1. - 3. tøída, vedoucí p. Filipèík
první schùzka, rodièe si zajistí sami, tel.: 603 797 743
Pøihlášku na jednotlivé kroužky si žák nebo zákonný
zástupce vyzvedne u vedoucího kroužku. Vyplnìnou
pøihlášku i se školným na pololetí odevzdá vedoucímu
kroužku do 30. záøí. Pouze pøihlášku na klavír
a keramiku si vyzvednìte a odevzdejte v kanceláøi ZŠ u p.
Vackové.
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V loòském školním roce jsme ukonèili velký projekt
„Ornitologie na ZŠ Lánov“, a protože nechceme ani letos
zahálet, dohodli jsme se, že v novém školním roce budeme
putovat napøíè svìtadíly a na cestách nás bude symbolicky
doprovázet èáp. Školní rok jsme rozdìlili po dvou mìsících
na kontinenty, zaèínáme Evropou. Bìhem tìchto dvou
mìsícù budeme plnit rùzné úkoly, budeme se vzdìlávat,
objevovat, prostì se budeme seznamovat s Evropou, jejími
pøírodními podmínkami, obyvateli, florou, faunou,
umìním, vìdou a technikou, jazyky, mìnou. Budeme vaøit
evropská jídla, virtuálnì navštìvovat státy, památky,
evropské pozoruhodnosti. Aktivity se budou prolínat
výukou ve všech pøedmìtech. V hale školy máme vyvìšenu
mapu, kterou budeme prùbìžnì doplòovat o nasbírané
materiály. Na konci putování po jednotlivém svìtadílu
probìhne velký projektový den. Chtìli bychom, aby dìti
neznaly svìt jen díky dovolené u moøe, ale aby získaly
všeobecný pøehled, nauèily se nìèemu novému, získaly
chu po poznání a objevování. Tak hurá s èápem kolem
svìta!
Anna Køelinová, zástupkynì øeditelky

Získali jsme grant z královéhradeckého kraje v oblasti
prevence rizikového chování. Navážeme na spolupráci se
sdružením Semiramis, jehož zástupci pro nás budou
poøádat setkávání tøíd zamìøená na klima tøídy, vztahy mezi
spolužáky a prevenci rizikového chování. V rámci projektu
budou bìhem roku probíhat vzdìlávací akce pro rodièe
a uèitele. Od 6. øíjna, díky ochotì našich pedagogù, se opìt
rozebìhla mimoškolní zájmová èinnost. Z bohaté nabídky
kroužkù si mohla vybrat vìtšina žákù naší školy.
Novì žáky druhého stupnì èeká kromì kurzu
lyžaøského také kurz turistický, zamìøený na pobyt
v pøírodì a první pomoc. V šesté tøídì probìhne adaptaèní
kurz.
Ve školce se paní uèitelky zapojily do projektu
„Technika pro malé kutily“. Uèitelé ve škole získají další
dovednosti v oblasti informaèních technologií díky
projektu „Uèíme se digitálnì“. Se zøizovatelem (obecním
úøadem) plánujeme a postupnì uskuteèòujeme další rozvoj
naší školy. Díky vstøícnosti se zlepšuje materiální zázemí
školy i školek, vybavení tøíd, zkvalitnìní prostor (školní
jídelna), ale i zapojení do výukových a výchovných
projektù.
Dlouhá cesta a hodnì práce. To je to, co nás èeká.
Dìkuji všem, kteøí odvádí kvalitní a vìtšinou málo
ocenìnou práci. Pøeji všem zamìstnancùm, žákùm, dìtem,
rodièùm a partnerùm školy úspìšný a klidný nový školní
rok.
Radka Koniková, øeditelka školy
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Ráno, když jsem se vzbudil, byl jsem nadšený,
že jdeme se školou na výlet a neuèíme se.
Vyrazili jsme okolo osmé hodiny. Sluníèko hezky
høálo. Šli jsme do kopce s cílem chata Bumbálka. Nejdøíve
jsme šli chvíli po zadní cestì, poté jsme šli chvíli po silnici
a pak jsme se vydali lesní cestou. S kamarády jsme si
vyprávìli pøíbìhy. Když jsme dorazili na místo, šli jsme se
podívat po okolí. Nìkteré dìti šly s námi a jiné vzaly knihu
pøání a stížností a napsali tam: „ Dìti Základní školy Lánov
5. tøída. Je to tu moc hezké.“ Pak se všichni podepsali. Také
tam byl hadrový panák obìšenec. Cestou nazpìt jsme bìželi
pøes louku a byli jsme mokøí. Koneènì jsme dorazili
ke škole a tam si opekli buøty.
Turistický den se mi moc líbil a tìším se na další.
Ondra Petøík, 5. tøída
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Prvního záøí pøišlo do školy 216 žákù. Pod støechou
tìlocvièny (sluníèko zrovna nesvítilo) jsme novì pøivítali
šest žákù šesté tøídy a dvacet osm prvòáèkù.
Do kolektivu jsme pøivítali nové kolegynì
(p. Javorovou, p. Stejnou, p. Chrenkovou,). V èele našich
mateøských školek je vedoucí uèitelka Jana Pružincová.
Co nás v tomto školním roce èeká, kromì kvalitního
vzdìlávání, které je nejdùležitìjší? Cesta. Dlouhá,
dlouhatánská. Bude nás na ní provázet èáp. Ve škole máme
nový školní projekt „S bílým èápem letem svìtem“, kterým
chceme volnì navázat na ukonèený projekt „Ornitologie
na základní škole“. Záøí a øíjen jsou vìnovány Evropì.
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Z turistického výletu - 5. tøída.

- Brickhill Paul, Noc nekryje uprchlíky
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- Burian K.Vl., Chlapec ze Salcburku
- Cílek Roman ,Než pøijde svítání
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- Diamond, Harvey Fit pro život
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- Diamond, Harvey Fit pro život II

- Doubravská, Radka Parádní eso
- Edward P. Vraždy a lásky v Hollyw.
O
M
E
Z
E
N
Í
S
L
U
Ž E
B
I
N
F
O
C
E
N
T
R
A
- Fleming Joan, Ïábelská kráska
- Frajerman Ruvim Isajeviè, Divoký
Od 6. 10. 2014 do èervna 2015
pes Dingo aneb, Pøíbìh o první lásce
budou pondìlky pouze do 14:30. - Frajerman R. I., Divoký pes Dingo
Dùvodem je moje úèast v kurzu - Frýd Norbert ,Tøi nepatrní muži
polského jazyka.
- Gel František Pøemožitel neviditelKarolina Boková
ných dravcù (Louis Pasteur)
- Gorsky Bernard, Robinson na lagunì
Grey Zane, Na lovu šelem
N
O
V
É
K
N
I
H
Y-- Gríziòš
Jánis, Parta z Vraní ulice
- Gross Villem, Zloèin v Alinze
- Labyrintem Íránu - Bø. Tureèek
- Gruber V., Bezprostøední pøíèina smrti
- Temná historie øímských císaøù - Hadraba Bohumil, Svìtlo za oknem
Michael Kerrigan
- Hanuš Miroslav, Slunce toho rána
- Vzpoura deprivantù - Fr. Koukolík
- Hašek Jaroslav, Osudy dobrého
- 110 let našeho lyžování - kol. autorù
vojáka Švejka za svìtové války
- Akademický atlas èeských dìjin - Hercíková Iva, Andrsenka
Eva Semotanová
- Hieke Karel, Pokojové kvìtiny
- Únosné riziko - Robin Cook
ozdobné listem
- V podzemí Èachtického hradu - Hodek Bøetislav, Koèka
Andrej Štiavnický
- Houser Jiøí, Holandská partie
- Milostné rozmluvy - Philip Roth
- Houser Jiøí, Zlá vteøina
- Èistá zemì - Alan Spence
- Hronek Jiøí, Zlato na Espaòole
- Skorkoviny - Jana Novotná
- Chorvátová Z, Kosmetikou ke kráse
- Dìvèátko - Dorothy Koomson
- Javoøická Vlasta, Granáty
- Kašmírový šál - Rosie Thomas
- Jilemnický Peter, Pole neorané
- Kafka František, Veèeøe s vrahem
Na internetovém odkazu
http://online.mktrutnov.cz/lanov/ - Kettner Petr, Pøíbìhy z Vìtrné hory
se prostøednictvím on-line katalogu - Klíma Jan, Smrt má ráda poezii
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské - Kolár, Vladimír Táta je doma
- Kolozsvári G. Emil, Ženy v drobném
knihovnì aktuálnì k dispozici.
- Kotyšan Ant., Jak na ryby - technika
Karolina Boková
rybolovu a jiné praktické návody
- Køenek Jiøí, Tomáš a Markéta
V
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Y- Køenek Jiøí, Smyèka
- Labrunie Jean, Šerif
Pøi èervnové revizi, provádìné Lahoda Z, Láska a smrt odváž. støelce
pracovnicemi z knihovny v Trutnovì, - Lamotte J. K., Pøeludy pouštì
byly z lánovské knihovny vyøazeny - Le Roy Eugene, Trhan Kuba
desítky knihy, které jsou v podstatì - Liljensoe Jorgen, Lov na medvìda
na vyhození. Mnoho z nich už našlo - Martin Ján, Muži mimo zákon
nového majitele, ale ještì jich - Maøánek Jiøí, Píseò hrdinského života
tu spousta zbyla. Tyto knihy jsou (Bedøich Smetana)
- Michal Karel, Gypsová dáma
samozøejmì zdarma.
Pokud máte zájem, zde je jejich - Mikszáth Kálmán Akli - císaøùv šašek
seznam, který vám mohu poslat i e- - Moldova György, Zelenobílá nevìsta
- Ostrovskij N. A., Jak se kalila ocel
mailem.
- Pašek Mirko, Ebenová karavana
- Adlová Vìra, Trpká vùnì podzimu
- Pecháèková Fr., Jeden krásný rok
- Andrlová Miloslava, Dobrý den - Rais Karel Václav, Západ
prùvodce pro domov a spoleènost
- Ráž Roman, Pokušení na konci léta
- Bek A. A., Za námi Moskva
- Robles Emmanue,l Benátky v zimì
- Beráková, Zora Osmý den stvoøení
- Romportlová L., Jeden veèer dennì
- Bezdìková Zd., Marta vìøí na zázrak
- Rudolf Stanislav, Miliónová holka
- Boileau, Spravedlnost Arséna Lupina - Rudolf Stanislav, Myš dobré nadìje
- Brabenec Jiøí, Øeka osudu
- Rudolf Stanislav, Nepøeletí mne ptáci

- Rudolf Stanisl., V každém oknì Julie
- Rudolf Stanislav, Barvoslepý
- Rudolf Stanislav, Operace mé dcery
- Øíha B., Pìt bohù táhne pøes moøe
- Øíha B., O lékaøi Pingovi
- Sanders Law., Druhý smrtelný høích
- Sarvaš Rostislav, Jak to vidí Gott
- Sokol Tùma Fr., Na kresách I - V
- Strugackij, Hotel U mrtvého alpinisty
- Suchý Josef , Katka má starosti
- Szulc Tad Jan, Pavel II. - životopis
- Svoboda, Ètrnácté patro, ètrnáctý rok
- Szczepañska Nora, Divoký Anda
- Šafhauser Ivan, Tøistajednièka hlásí
- Šafhauser Ivan, Pohøešuje se- Šmahelová Helena, Žárlivost
- Štìpánek Vl., Volej mì o pùlnoci
- Štìpánek Vl., Tøináctým tahem mat
- Štorkán Karel, Rodeo
- Šusta Stanislav, Hrobka v hlubinách
- Tolstoj Lev Nikolajeviè, Vzkøíšení
- Troska J. M., Vládce moøských hlubin
- Uher František, Kdo má alibi?
- Vacke V., Ztroskotání na vysnìné øece
- Vácha Stanislav, Pøítelkynì Jana
- Veselovský Zdenìk, Všední den
v pražské ZOO
- Vild Mir., Osud byl mým pøítelem
- Vrbová Alena, Odlet do Madrásu
- Zonin S. A., V hlubinách Atlantiku
- Železný Vladimír: Návraty první
dámy; Cesta pøed senát; Dobrý zrak;
Kapitoly ze zdravotní výchovy;
Kapitoly z rodinné výchovy
- Nìmèina pro jazykové školy I.
Karolína Boková
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V letošním roce poøádáme
o Vánocích již 23. roèník turnaje
v sálové kopané dne 25. 12. 2014
v lánovské sportovní hale pøi ZŠ.
Kategorie: 1999 a starší
Hrací systém: 3 + 1
(max. 6 hráèù v týmu) pro 8 týmù
Systém: 2 skupiny a play off
Startovné: 400 Kè/tým
Kdy: ètvrtek 25. 12. 2014 cca 8 - 16 h.
Obèerstvení: místní bufet HORY
nebo vlastní
Pøihlášky: do 10. 12. 2014 na e-mail
pulpmi@seznam.cz nebo telefon:
603 508 914 Pulpán M. èi 603 825 842
Hartig J.
Poøadatelé zvou všechny aktivní
i pasivní pøíznivce kopané k úèasti na
turnaji a k hlasité podpoøe sportovcù.
Za organizátory se na Vás tìší:
Pulpán Milan ml., Hartig Jiøí, Závodník
Stanislav st.
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1. 11.
7. 11.
11. 11.
22. 11.
28. 11.
29. 11.

Dolní Lánov, Památka zesnulých, høbitov 14: 00 - 15:00, poøadatel:
Obec Dolní Lánov, M. Tomíèek, tomicek.miloslav.@seznam.cz
Dolní Lánov, Setkání u kaplièky sv. Huberta - vzpomínková akce k
uctìní patrona myslivcù, obèerstvení, kaplièka 16:00, poøadatel: MS
"Malá Snìžka"D.Lánov,M. Tomíèek, tomicek.miloslav.@seznam.cz
Lánov, Martinský lampionový prùvod - prùvod s ruènì vyrobenými
lampiony, ocenìní nejlepších, scénka vyprávìjící legendu
o sv. Martinovi, poøadatel: ZŠ Lánov, 499 432 212
Dolní Lánov, Vítání nových obèánkù, KD 10:00, poøadatel: Obec
Dolní
Lánov, M. Tomíèek, tomicek.miloslav.@seznam.cz
Dolní Lánov, Setkání seniorù, KD 18:00, poøadatel: Obec Dolní
Lánov, M. Tomíèek, tomicek.miloslav.@seznam.cz
Lánov, Mikulášská besídka - tradièní besídka - scénky, pohádky,
taneèky, písnièky v podání mladých hasièù Horní Lánov, poøadatel:
SDH Horní Lánov, L. Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz

Mobilní prùvodce do kapsy
Odborná porota pøi TOURMAP
2014 Praha ocenila 2. místem mobilní
aplikaci, resp. turistického prùvodce
Krkonoš, kterého získáte zdarma
v krkonošských informaèních centrech
po pøipojení na Wi-Fi prostøednictvím
svého mobilního telefon nebo
na webových stránkách SMO
Krkonoše: www.krkonose.eu
Mobilní aplikaci, která v èeštinì,
nìmèinì a polštinì prezentuje atraktivity území a pomáhá návštìvníkùm
s orientací ve
chvíli, kdy jsou
infocentra zavøená, užívá nìkolik tisíc
lidí.

PROSINEC 2014
prosinec Lánov, Turnaj pøíchozích ve volejbale, poøadatel: TJ Lánov,
J. Krulišová, 723 658 838
prosinec Lánov, Zpívání u vánoèního stromu - zpívání koled u infocentra se
skupinou NAVÁHUTÌ, obèerstvení, poøadatel: Infocentrum a Obec
Lánov, skupina Naváhutì, 499 432 083, infocentrum@lanov.cz
prosinec Dolní Dvùr, Zpívání u vánoèního stromu - 6. roèník zpívání koled
u vánoèního stromu se skupinou NAVÁHUTÌ, obèerstvení
a jarmárek, poøadatel: Obec Dolní Dvùr, D. Neumann, 739 416 335
5. 12.
Dolní Lánov, Mikulášská zábava pro dìti - zábava pro dìti
s Mikulášem, èertem a andìlem, poøadatel: ZŠ Dolní Lánov a OB
Lánovy, 499 522 212
6. 12.
Dolní Lánov, Vánoèní turnaj ve stolním tenise - pingpongové utkání,
KD 9:00, poøadatel: SK Dolní Lánov, L. Losenický, 728 033 895
23. 12.
Dolní Lánov, 17:00, Zpívání u vánoèního stromu - zpívání vánoèních
koled a teplé tekuté obèerstvení, poøadatel: SPOZ a Obec Dolní Lánov,
M. Tomíèek, tomicek.miloslav.@seznam.cz
25. 12. Lánov, sportovní hala ZŠ, Vánoèní turnaj v sálové kopané - 23. roèník
utkání v sálové kopané, vstup jen v sálové obuvi, obèerstvení vlastní
nebo místní bufet, poøadatel: M. Pùlpán 603 508 914 nebo e-mail:
pulpmi@seznam.cz, J. Hartig 603 825 842, S. Závodník 606 529 191

LEDEN 2015
23. 1.

Dolní Lánov, Tradièní myslivecký ples, KD 20:00,
poøadatel: MS "Malá Snìžka" Dolní Lánov, M. Tomíèek,
tomicek.miloslav.@seznam.cz

Radìji si ovìøte termín konání události, které se chcete zúèastnit.
Poøádáte-li nìjakou akci pro veøejnost a chcete, aby se dostala k co nejvíce
lidem, pošlete její plakátek do infocentra. Mohu ji zdarma umístit na infokanál,
dát na obecní web (jen lánovské akce), rozeslat ji po okolí a do všech okolních
infocenter. To vrchlabské ji umístí na celokrkonošský web www.krkonose.eu,
pøièemž nejzajímavìjší události se dostanou do Top akcí, které jsou rozesílány
na skoro 100 e-mailových adres, i mezi novináøe.
Na e-mailovou adresu Vám mohu zasílat všechny akce z regionu, které se
ke mnì prùbìžnì dostávají, a rovnìž i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky
elektøiny a podobnì).
K dispozici je vám i kalendáø událostí v roce 2014 v el. podobì - buï mým
prostøednictvím nebo na stránkách www.krkonose.eu.
Karolína Boková
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Krkonošské cyklobusy
Odborná porota na veletrhu GO
& Regiontour 2014 v Brnì ocenila
1. místem v kategorii „Nejlepší
turistický produkt“ turistickou
autobusovou dopravu Krkonošské
cyklobusy. Pøi svém hodnocení
pøihlížela pøedevším k nápaditosti
produktu, využití infrastruktury
cestovního ruchu, propojení nìkolika
služeb èi provozovatelù nebo oslovení
cílové skupiny.
Webový portál krkonose.eu
Odborná porota na veletrhu GO
& Regiontour 2014 v Brnì ocenila
2. místem v kategorii „Nejlepší
turistický portál“ . Pøi svém hodnocení
porota brala v úvahu zejména množství
a kvalitu informací, poèet jazykových
mutací, grafické zpracování webu
a jeho uživatelskou pøívìtivost.

Pátá oblíbená destinace
Pøi veletrhu cestovního ruchu na
HolidayWord v Praze byly Krkonoše
v rámci ankety „Nejoblíbenìjší region
v Èeské republice“ vyhodnoceny
od vydavatelství TTG Travel Awards.
Krkonoše obsadily páté místo v dané
kategorii.
Kvalita práce ocenìna
Regionálnímu turistickému informaènímu centru (RTIC) Krkonoše byl
Ministerstvem pro místní rozvoj ÈR
udìlen certifikát Èeského systému
kvality služeb. RTIC Krkonoše se tak
historicky zaøadilo mezi jednadvacet
subjektù, které byly jako první
certifikovány v projektu zamìøeném na
zvýšení kvality služeb v tuzemském
cestovním ruchu.
Krkonoše a Krkonošský národní
park navštívil ministr životního
prostøedí Richard Brabec. Od uvedení
do funkce to byla první cesta
do národního parku. Svùj program
zahájil setkáním s øeditelem Správy
KRNAP a øeditelem polské strany
parku (Karkonoskiego Parku Narodowego). Pokraèoval návštìvou Krkonošského centra environmentálního
vzdìlávání KRTEK ve Vrchlabí.
Dùležitým bodem programu bylo
setkání se starosty mìst a obcí regionu.
Diskuze starostù s ministrem
zahrnovala z velké èásti souèasný
i budoucí zájem o podporu rozvoje obcí
z evropských dotaèních programù.
Diskutovány byly dotace z Operaèního
programu ŽP na výstavbu kanalizací
a èistíren odpadních vod i cíle MŽP
zajistit povodòovou ochranu a podpoøit
preventivní protipovodòová opatøení
z prostøedkù EU v následujícím
programovacím období.
Klip We are happy from Krkonoše
je na svìtì. Videoklip WE ARE
HAPPY FROM KRKONOŠE natoèila
Správa KRNAP ve spolupráci se
Svazkem mìst a obcí Krkonoše
i dalšími úèastníky pod dohledem
samotného Krakonoše a díky úèasti
spousty šastných a veselých lidí.
Podívejte se na nìj zde:
https://www.youtube.com/watch?v=1
_aL7uczAyw&list=UUsPWdNoOY_
THqn0avkBufZg, na facebooku
Krkonose.eu, nebo na webových
stránkách www.krkonose.eu.
Dáša Palátková

a turisticky zajímavé oblasti –
Königstein, Pirna... Celou cestu na lodi
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hrála živá hudba se zpìvem. Pozdìji se
svým zpìvem pøidávali i naši úèastníci.
Pøed dvanáctou hodinou byl podáván
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chutný obìd. Ve 13 hodin jsme
vystoupili na nábøeží, témìø v centru
V letošním roce jsme mìli pìt starých Drážïan. Spolu s prùvodkyní
výletù: Jilemnice - Trutnov, Harrachov jsme navštívili „Frauenkirche“ –
sklárny - u vodopádù, Náchod - Nové pùvodnì misionáøský kostel z let 1270,
mìsto n. M. Dalším výletem byly 13. února 1945 byl pøi bombardování
Konìpruské jeskynì. Zde jsme se zcela znièen. V roce 1993 po archemalièko zchladili, seznámili jsme se ologickém prùzkumu došlo po etapách
se zaèátky této jeskynì, vystoupili jsme k rekonstrukci a v roce 2005, 30. øíjna,
po toèitých schodech a pøíjemnì k vysvìcení. Na venkovních stìnách
unaveni jsme šli k autobusu. Obìd jsme jsou znatelné pùvodní kamenné kvádry
mìli v restauraci ve Svatém Janu pod (tmavá barva), které byly nalezeny
Skalou. Po obìdì šel každý podle v okolí, ostatní jsou svìtle okrové –
svého uvážení na prohlídku kostela, tìch je vìtšina. Dále jsme navštívili
k vodnímu prameni, vyšlapat na skálu, areál Zwingeru – u vstupního portálu
odkud byl pìkný výhled do kraje, nebo vyslechli zvonkohru 40 zvonkù
zùstal u kávièky èi pivka. Poèasí se z míšenského porcelánu (každých 15
pokazilo, a tak jsme svùj odjezd minut jiná melodie).
malièko uspíšili.
S míšenským porcelánem jsme se
Náš poslední výlet byla plavba lodí ještì setkali v ulici, jejíž celou severní
Praha - Slapy. Vyjíždìli jsme brzo ráno, stranu zdobí nejvìtší obraz vytvoøený
abychom byli v Praze v 8 hodin. Pohled z 24 000 míšenských dlaždic zvaný
na Prahu z lodì, sklápìní lodního
„Prùvod knížat“, na ploše 957 m2
komínu pøed mostem, zdravení lodì
pøedstavuje tisícileté dìjiny knížecího
a chataøù na obou bøezích, vjezd
rodu Weltinù (panovníci od roku 1123
do zdymadel a celkový pohled
do roku 1904). Pùvodní obraz tvoøen
na krajinu - tak jsme pøíjemnì prožili
vápenitým nátìrem, od 19. století
dopolední plavbu lodí. Autobus na nás
sgrafitová podoba, dnes 25 000 dlaždic
èekal na Slapech a zajel pro nás až pod
z míšenského porcelánu pøedstavuje
pøehradu. Pøi cestì zpìt jsme žízniví
prùvod králù, knížat a celých
a hladoví zastavili v motorestu "U Ètyø
šlechtických a panovnických rodù,
kamenù". Po uhasení žíznì a naplnìní
celkem 94 osob. Sgrafita pøežila sice
kruèících žaludkù jsme se vydali zpìt
bombardování, ale pro stálost
k domovu.
a barevnost bylo pøi obnovì využito
Už dnes se tìšíme, kam se pøíští
materiálu z Míšnì. Další zastávkou
rok podíváme. Vždy u nás v Èesku
byla obnovená katedrála „katolische
jsou pìkná místa na výlety! Tak èau
Hofkirche“. Zaujme oválným
a pøíštì pojeïte s námi.
pùdorysem – i vìž. Ta je ukonèena
Za KD napsala Vìra Volmutová kupolí, která pøi bombardování spadla,
ale zázrakem zùstala celá. Jde o jedinou
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èást, která je originálem. V 15 hodin
jsme odjíždìli z Drážïan. Slunce
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a teplo doslova vyhnalo úèastníky
V období léta jsme vìtšinou – jako na vyhlídkovou palubu, kde se všichni
každoroènì – „lenošili“ na zahrádkách, mohli znovu kochat krajinou vinic
babièky opatrovaly vnouèata i pra- i cyklisty, kteøí využívali cyklostezky
vnouèata, ale obèas jsme si i my po bøehu (s øadou obèerstvovacích
zaøízení). Jezdí tu i spoustu cyklistù
všichni udìlali potìšení.
11. 7. byl zorganizován zájezd invalidních. Výsledky pìstitele vinné
do Lysé n. Labem – „Kvìty“, kde si 38 révy jsme ochutnali pøi zpáteèní cestì –
úèastníkù prohlédlo úspìchy pìstitelù 4 druhy saských vín. K veèeru
následovala ještì chutná veèeøe formou
i aranžmá z domácích výpìstkù.
Nároènou akcí byl zájezd bufetu. Zpáteèní cesta proti proudu
do Drážïan. 4. záøí se vydalo 77 trvala déle – 7 hodin. V 10 hodin jsme
úèastníkù nejprve autobusy do Dìèína, nasedli do autobusù a vraceli se domù.
odtud jsme pluli lodí do Drážïan. Vìøím, že všichni námahu pøekonali
Plavbou po proudu (4 hodiny) jsme a poslední 3 hodiny cesty si stále ještì
s výkladem prùvodkynì obdivovali promítali, co krásného a zajímavého
malebná zákoutí Labe i historické jsme bìhem dne zažili. Velký dík
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organizátorùm a za bezpeènou jízdu
øidièùm Jeøábkovy autobusové
dopravy.
Na mìsíc záøí byl ještì pøipraven
zájezd do Polska – zøícenina hradu
Jawor Bolków, døevìný kostelík
a koncentraèní tábor Gross-Rosen –
s prùvodcem p. Jiráskem. Øada
úèastníkù „pochodu smrti“ z tohoto
lágru je pohøbena v Choustníkovì
Hradišti, kde je nad spoleèným hrobem
vztyèen památník obìtem.

nedostatek hráèù. K velké radosti

vedení fotbalového klubu jsme založili
T
ĚL
O
V
Ý
C
H
O
V
N
Á
J
E
D
N
O
T
A
L
Á
N
O
V

Vážení spoluobèané Lánova,
v èervnu letošního roku jsme obnovili
èinnost výkonného výboru TJ Lánov.
Novým pøedsedou byl zvolen pan Josef
Teichman a místopøedsedou pak
Ing. Michal Jankù.
Výbor má celkem 11 èlenù,
ve kterém mají zastoupení všechny
oddíly TJ Lánov (oddíl fotbalu,
volejbalu, stolního tenisu, lyžaøù
Za KD Jana Lacinová a tenisu). Èlenové VV se scházejí
na pravidelných schùzích. Zatím je vše
teprve na zaèátku – dle nového obèanO
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ského zákoníku se sestavují stanovy,
Vážení kulturní fandové, zdravím úplný a správný název Tìlovýchovné
Vás po dovolených a prázdninách jednoty a další potøebné dokumenty
a vítám v období podzimu, adventu k fungování spolku.
a zimy… To je pøeci ten správný èas
Volejbalistky zahájily svou sezónu
na kulturní zážitky.
posledním srpnovým víkendem, kdy
Pøipravili jsme pro Vás tyto akce: nad družstvem ze Spartaku Vrchlabí
18. 10. Vás zveme na 4. roèník vyhrály pomìrem 3:1 a 3:0. Oddíl
tradièního vinobraní do KD v Dolním volejbalu se bohužel potýká s velkým
Lánovì, kde vás èeká netradièní nedostatkem hráèek. Z tohoto dùvodu
ochutnávka vín pøímo od vinaøe, jsme rádi, že tuto sezónu vùbec
z vinaøství Žerotín u Strážnice, odehrají.
vinaøství s velice kvalitními víny,
Pro pøípadné zájemce o pronájem
plnými folkloru. Mùžete ochutnat volejbalového høištì je možný tel.
a také nakoupit. Veèer pokraèuje kontakt na èísle 732 331 044.
klubovým posezením s muzikou.
Oddíl lyžaøù se bohužel již delší
Na 15. 11. máme pøipravený dobu potýká se špatnými snìhovými
p ø ed v án o èn í zájezd d o P r ah y podmínkami. Jak jistì víte, tak ani
do Karlínského divadla na muzikál loòská zima nebyla výjimkou.
Aida, vèetnì možnosti nákupní Zpoèátku se však jevila velice slibnì.
motivace v OC Chodov, nebo jinde, Lyžaøský vlek se poprvé rozjel již první
kde vám pøibrzdíme.
prosincový víkend, poté však pøišla
V prosinci 2014 Vás pozveme velká obleva a po zbytek zimy se díky
na adventní koncert, nebo zaøídíme špatným snìhovým podmínkám vlek
d o t o v a n é v s t u p n é n a d i v a d l o nepodaøilo znovu spustit. Na podzim
v Trutnovì v Uffu, èi DK Vrchlabí, loòského roku byla také realizována
prostì podle nabídky to nejlepší. pravidelná údržba vleku a jeho zázemí.
Sledujte kabelovou TV, vývìsky, IC
Doufejme, že v letošní sezónì nám
Lánov, web Dolní Lánov.
zima vše vynahradí a budeme Vás moci
Zpìtnì ještì vyhodnotím divadlo srdeènì pøivítat na místním svahu.
pro dìti, které probìhlo v záøí v KD
V letošním roce byl obnoven oddíl
v Dolním Lánovì. Bylo to pìkné, pro tenistù. V souèasné dobì probíhá
dìti aktivní pásmo básnièek a písnièek údržba a oprava tenisového kurtu.
od Jiøího Žáèka v podání divadla Evy Pro veøejnost by mìl být kurt
Hruškové a všem se moc líbilo.
k pronájmu pøíštím rokem.
Za OB Lánovy Nadìžda Bezstarosti
Za VV Dominika Erbenová
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Divadlo pro dìti v kulturním domì v Dolním Lánovì.
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Vážení pøíznivci lánovského
fotbalu, zaèal nám nový roèník 2014 –
2015. Do nového roèníku jsme
vstoupili se dvìma novými družstvy.
Ke stávajícím mužstvùm “A“, “B“,
starších žákù a starší pøípravky se nám
povedlo opìt založit družstvo dorostu,
které jsme museli døíve zrušit pro

družstvo mladší pøípravky. Jsme moc
rádi, že nastal velký zájem dìtí od 5
do 8 let. Pro oddíl kopané je to pøíjemná
záruka do budoucnosti. Naše mužstva
do podzimní èásti soutìže vstoupila
s rùznými úspìchy. Naše A mužstvo je
zatím na pìkném pátém místì se tøemi
výhrami, jednou remízou a dvìma
prohrami.
I naše B mužstvo se v nové soutìži,
do které postoupili v minulém roèníku,
neztrácí a zatím je umístìné také
na pìkném pátém místì se dvìma
výhrami, dvìma remízami a dvìma
prohrami.
Naši dorostenci zatím po tøech
utkáních nepoznali radost z vítìzství.
Doufáme, že až se dostateènì sehrají
po dlouhé odmlce, tak jejich výkony
pùjdou nahoru.
Bohužel menší radost nám dìlají
naši starší žáci, kterým se zatím moc
nedaøí. Po šesti porážkách jsou
na posledním místì. Nejspíš to bude
zpùsobeno malým poètem hráèù.
Ve všech utkáních museli pomáhat
hráèi starší pøípravky. Byli bychom
moc rádi, kdyby se nám pøihlásili noví
zájemci, kteøí by mìli zájem
reprezentovat náš klub a obec Lánov.
Pøípadné zájemce rádi pøivítáme
na trénincích žákù každé pondìlí
a pátek od 17 hodin.
Velkou radost nám dìlá družstvo
starší pøípravky, které nám fotbalovì
vyspìlo a v letošním roèníku zatím
nepoznalo hoøkost porážky. Po šesti
vítìzných utkáních se skóre 34 : 4 jsou
na prvním místì. Naši nejmladší
fotbalisté zatím po šesti utkáních mají
tøi výhry, jednu remízu a dvì porážky.
Pøi zapálení tìchto malých reprezentantù Lánova však vìøíme, že vítìzných
zápasù bude mnohem více.
Na závìr bych rád podìkoval všem
trenérùm a vedení oddílu za obìtavou
práci ve svém volném èase a hráèùm
našeho klubu popøál mnoho vyhraných
zápasù v tomto roèníku.
Za oddíl kopané
Jaroslav Jindøišek ml.
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Na poèátku èlánku o èinnosti
oddílu stolního tenisu pøi TJ Lánov se
s dovolením vrátím o pár týdnù zpìt
do doby uzávìrky Zpravodaje obce
Lánov, kdy zaèíná nová st. tenisová
sezóna. Ustavují se jednotlivé soupisky
družstev, soutìže a jejich rozlosování.

Naše družstvo „A“, ve složení Jan
Goll, Miloš Erlebach, Josef Erlebach
a Jaroslav Matìáska, nás bude reprezentovat v nejvyšší okresní soutìži
RP1, zahajuje soutìž 4. 10. 2014
utkáním ve Dvoøe Králové.
Družstvo „B“, ve složení Vlastimil
Talášek, Michal Mikeška, Josef
Kalenský, Jiøí Blažek, Josef Pištora,
Miroslav Hlava, bude úèastníkem RP3
a první utkání odehraje 4. 10. 2014
doma.
V této soutìži je letos pøihlášen
rekordní poèet úèastníkù. Dvanáct
družstev slibuje velmi zajímavý prùbìh
soutìže, jelikož dobrá polovina má
ambice na jedno postupové místo,
takže jistì se bude na co dívat a èemu
fandit.
O domácích zápasech budeme
informovat na KTV Lánov. Zveme
na nì fandy stolního tenisu do pìkného
prostøedí haly ZŠ Lánov a tìšíme se
spolu s nimi na dobré výkony
a výsledky našich družstev, která mají
na to, aby hrála v horní polovinì
tabulek, k èemuž si pøejme sportovní
štìstí a zdraví.

Po posledních závodech v Kunèicích n. L.

pohledu dopadly pro nás závody velmi
dobøe. Ženy obsadily 2. místo a muži
3. místo. Všichni závodníci pøedvedli
velmi pìkné výkony. Jménem trenéra
všem, kteøí tento rok reprezentovali náš
sbor, dìkuji a tìším se na další sezónu.
Také chci podìkovat TJ FC Lánov
za možnost trénovat na skvìle
upravených plochách.
Co se týèe samotné hasièské
a preventivní èinnosti. Výjezdové
jednotce byl v mìsíci èervnu a èervenci
vyhlášen tøikrát poplach. Byly zkontrolovány všechny hydranty a oznaèená
odbìrná místa vodního zdroje Malého
Za oddíl st. tenisu, Miroslav Hlava Labe. Veškeré závady byly zdokumentovány a pøedány na obecní úøad.
Na dìtském høišti probíhala pravidelná
S
B
O
R
D
O
B
R
O
V
O
L
N
Ý
C
H
H
A
S
I
Č Ů
údržba (sekání trávy, úklid odpadkù).
Co
se týká vandalismu na dìtském
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høišti bìhem prázdnin? Až na drobné
Zdravím všechny ètenáøe Zpravo- pøípady probìhlo vše v poøádku.
V záøí také opìt probìhla sbírka
daje. Dovolte mi, abych Vás
informoval o èinnosti SDH Prostøední pro Diakonii Broumov.
Co plánujeme na další období?
Lánov.
V letních mìsících jsme se Zaèneme s pøípravou plesu, který
vìnovali zejména úèasti na hasièských probìhne v lednu. V naší hasièárnì
soutìžích v požárním sportu. V èervnu zaène první fáze oprav a rekonstrukce,
jsme se zúèastnili Memoriálu Václava která bude zakonèena v pøíštím roce.
Závìrem mi dovolte se vrátit
Dostálka v Proseèném. Tato soutìž je
k
minulému
èlánku Zpravodaje (pozn.
spojena s pøekonáváním nìkolika
redakce
letní
èíslo 30, èlánek Sbìr
pøekážek + hasièský útok. Naše
starého
železa
podìkování).
Byl nám
družstvo se popralo stateènì s tratí
odcizen
sbìr
železa
a
za
možného
a obsadilo 7. místo. V èervenci jsme se
zúèastnili soutìže o Pohár starosty pachatele byl oznaèen vùz spoleènosti
SDH Dolní Kalná. Družstvo žen Stavebniny PRO-DOMA, spol. s r. o.
a mužù na medailové pozice Vše se vysvìtlilo a uvedlo na pravou
nedosáhlo, ale i tak byly pøedvedené míru.
Závìrem mi dovolte vám popøát
výkony velmi dobré.
krásný
teplý podzim.
Jak už jsem psal v minulém èísle
Zpravodaje, naše støíkaèka, která má
Za SDH Prostøední Lánov
svoje nejlepší léta za sebou, není
Pavel Janèula
konkurenceschopná oproti ostatním
družstvùm, která disponují sportovnì
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upraveným strojem. Doufám, že se
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nám podaøí pøíští sezonu si také poøídit
takto upravenou støíkaèku a být
Hornolánovští hasièi slavili histokonkurenceschopným tìm nejlepším.
Poslední závody této sezony jsme rický úspìch týmu dorostenek.
absolvovali v Kunèicích o Pohár Dìvèata jela do Brna s pøedsevzetím
starosty našeho 8. okrsku. Z našeho stát na stupních vítìzù nejen za štafetu,

ale i za celkové umístìní. Hned první
den pøesvìdèila diváky i fanoušky
o dobré pøípravì na tuto soutìž.
V disciplínì bìhu na sto metrù se
dorostenky umístily na druhém místì
o 0,02 setiny. Další hodnocenou
disciplínou byly testy z požární
ochrany, kdy se dìvèata vyvarovala
chybièky z pøedešlého roku a nepøièetly se jim žádné trestné body. Druhý
den zaèal velice slibnì, na štafetì
4 x 100 m zabìhly naše dorostenky
nejlepší èas a èasem 64,9 s pøekonaly
rekord z pøedešlého roku.
Požární útok byl poslední disciplínou, dìvèata si nechtìla pokazit
výsledek diskvalifikací, a tak šla útok
na radu vedoucí na jistotu. To byla asi
chybièka, protože i pøes to, že dosáhla
hezkého èasu, staèilo to pouze
na 6. místo v požárním útoku.
Naše dorostenky ale splnily to, s èím
na MÈR do Brna jely, stály na stupních
vítìzù dvakrát:
- máme nejrychlejší dorostenky
v republice, a tak jim patøila za tuto
disciplínu zlatá první pøíèka
- dìvèata i na celkové tøetí pøíèce
s bronzovou medailí na krku a velkým
pohárem v ruce za celkové umístìní
byla šastná - prostì tøetí nejlepší
dorostenky v republice.
Dìkujeme dìvèatùm za vzorný
pøístup k tréninku, za dobrou pøípravu
na reprezentaci sboru, obce, okresu,
kraje. Dìkujeme i fanouškùm, kteøí
za dìvèaty do Brna pøijeli fandit
a i tím pomohli k jejich super výkonùm,
i tìm, kteøí první víkend v èervenci
trávili u svých poèítaèù pøi sledování
pøímého pøenosu. Podìkování dìvèata
pøevzala od fanouškù a rodièù
na oslavì na høišti od sboru. Bohužel od
dalších, které dìvèata reprezentovala
a vštìpovala svými výsledky jméno
Horního Lánova do podvìdomí divákù
u poèítaèù pøi pøímém pøenosu,
fanouškù a samotných závodníkù
a jejich trenérù, nepøišlo ani
podìkování…
Následovala pøíprava letního
tábora. V letošním roce se k našim
mladým hasièùm pøidali i mladí hasièi
z Polska. Pøíprava byla o to nároènìjší,
že jsme do poslední chvíle nevìdìli
pøesný poèet úèastníkù – pùvodnì mìlo
jet 10 polských dìtí se 2 vedoucími.
Koneèný poèet úèastníkù tábora
v autokempu Kristýna u Hrádku
nad Nisou byl nakonec 96 - z toho
44 z Èeské republiky a 52 z Polska.
Po chaotických pøípravách,
po obavách, zda pomohou polští
vedoucí s pøípravou stravy (na obìdy
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jsme chodili do místní restaurace,
ostatní jídla jsme si pøipravovali tak, jak
jsme zvyklí sami), zda se zapojí
do soutìží, byl prùbìh tábora prostì
skvìlý. Musím konstatovat, že se sešla
super parta lidí - jak dospìlých,
tak skvìlé dìti, které mìly zájem
o veškerou èinnost v táboøe. I když jsme
mluvili každý jinou øeèí a leckdy jsme
si nerozumìli, spoleènou øeè jsme
vždycky našli.
Každé ráno dìti i vedoucí
absolvovali rozcvièku, po snídani
následovala pøíprava našich mladých
hasièù na podzimní brannou soutìž,
a tak si polští mladí hasièi vytvoøili
svoje hlídky a dle pravidel hry Plamen
si zabìhli branný závod a plnili
disciplíny. Dìtem jsme dopøáli
i koupání v pøírodním jezeøe, které dle
informace polských vedoucích je
u nich v místì jejich bydlištì
nedostupné. Celotáborová hra
probíhala mezi ètyømi týmy, které se
skládaly z èeských a polských
úèastníkù a právì pøi tìchto hrách jsme
si užili nejvíce legrace.
Celodenní výlet na hrad Grabštejn
jsme završili veèerním bobøíkem
odvahy. Na závìreèný veèer jsme
pøipravili diskotéku a zde již bylo vidìt,
jak se èeští a polští úèastníci sblížili
a spoleènì se bavili. Tábor jsme
pøipravovali s obavami, nakonec se
velice povedl a nikomu se nechtìlo
louèit. Tìch pìt dní bylo málo.
Po páteèním odjezdu polských
úèastníkù nám náš èeský tábor pøipadal
prázdný.
Další velice zdaøilou akcí byla
1. Hornolánovská hasièská pou. Pojali
jsme ji jako nìco mezi poutí a dìtským
dnem, atrakce byly za 2 Kè a ostatní
soutìže zdarma, naopak za sladkou
odmìnu. Pro letošní rok se nám
podaøilo zajistit øetízkový kolotoè,
houpaèky, trampolínu. Vybudovali
jsme støelnici, kdy odmìnou nebyly
rùže, ale sladkosti. Dalším doprovodným programem bylo malování
na oblièej, jízda na poníkovi, støíkání
ze džberovek, chùze na chùdách,
skákání v pytli, chození poslepu podél
provázku, støíhání poslepu, lovení
rybièek. Velice nás potìšil zájem
spoluobèanù již v dopoledních
hodinách. Odpoledne nám vše trochu
pokazil déš, ale i mezi pøeháòkami
jsme spouštìli kolotoè a toèilo se až
do setmìní. Druhý den dopoledne jsme
ještì svezli zájemce na kolotoèi
a tentokrát zdarma.
Na pøíští rok chystáme druhý
roèník a již máme zajištìny atrakce -
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kolotoè, houpaèky, skákací hrad, vše
obohatíme lanovkou. První týden v záøí
2015 tedy probìhne 2. roèník, zøejmì
bude spojený s oslavou 125. výroèí
založení našeho sboru a 20. výroèí
založení stávajícího kolektivu mladých
hasièù. Akce by mìla být rozložena
do celého víkendu. Teï už jen aby pøálo
poèasí a byl zájem od spoluobèanù,
pro jejichž pobavení jsou tyto akce
zamìøeny.
Pro mladé hasièe nebylo ani toto
období obdobím zahálení. Koncem
srpna se zúèastnili závodu v šedesátkách a i zde vybojovali cenné
medaile a body do celkového poøadí
v Poháru Rady mládeže. Další soutìž,
tentokrát Pohárovka v Libòatovì, byla
pro naše mladé hasièe velice úspìšná.
Startovaly 2 hlídky starších a 2 hlídky
mladších. Výsledek našich závodníkù
byl vynikající. Hlídka starších „B“
ve složení Filip Záruba, Tadeáš
Pøívratský, Nikola Tauchmannová
- 1. místo, hlídka mladších „A“
ve složení Karel Capoušek, Jakub
Rutar, Veronika Möhwaldová, Lukáš
Vaníèek - 2. místo. V další disciplínì štafeta požárních dvojic družstvo
mladších i starších vybojovalo 1. místo.
V sobotu 20. záøí se uskuteènilo
okresní kolo ZPV v Horní Kalné.
Na tuto soutìž jsme jeli dobøe
pøipraveni. Odjíždìli jsme však se
smíšenými pocity, minimálnì polovina
startujících hlídek mìla neplatnou
disciplínu z dùvodu zkrácení tratì.
Koneèné výsledky tìch, kteøí mìli
z našeho kolektivu platný pokus:
5. místo mladší (hlídka 1. B) - Tomáš
Hepnar, Petr Jandík, Matìj Schejbal,
Milan Pøivratský, Matìj Zajíc,
5. místo starší (hlídka A) - Vojtìch
Erben, Michal Seifert, Filip Záruba,
Tereza Pavelková, Nikola Hajzerová.

Neplatný pokus mìla i hlídka
dorostencù ve složení Lukáš Rojt,
Jiøí Hartig, Petr Foubík, Èenìk Jon,
David Ensinger, tito si však zaslouží
podìkování, protože byli velice dobøe
pøipraveni a jejich výsledek - pouze 4 tr.
body za støelbu o tom svìdèí. Štìstí
bylo, že stejnì dopadly všechny hlídky
dorostencù. Takže jako by soutìž vùbec
nebyla. Nejlépe, i když celkem
s 9 trestnými body si vedla hlídka
dorostenek, a pro jarní kolo si
vybojovala 1. místo a tím i velkou šanci
pro opìtovné získání postupu na MÈR.
Složení hlídky - Marcela Hartigová,
Tereza Capoušková, Petra Hùlková,
Zuzana Hrnèíøová, Lucie Mikulcová.
Na této soutìži byl vyhodnocen i Pohár
rady mládeže v šedesátkách za rok
2013/2014, kde se v prvních deseti
hodnocených místech z celé série
závodù umístili v kategorii:
Pøípravka 4. Marek Janèula, 6. Marek
Èivrný, 8. Bára Schejbalová, 10. Matìj
Jandík
Mladší chlapci 2. Jakub Rutar, 3. Karel
Capoušek, 5.Tomáš Hepnar, 9. Lukáš
Vaníèek, 10. Matìj Rojt
Mladší dívky
7. Nikola
Tauchmannová, 9. Iva Vaníèková
Starší dívky 5. Tereza Capoušková
Dále si naši mladší pøivezli pohár
za 2. místo v celoroèní pohárové
soutìži.
Na sobotu 27. 9. 2014 jsme
nachystali spoleèné taktické cvièení
výjezdových jednotek Horní Lánov –
Karpacz – Szklarska Porêba. Souèasné
s tím probíhala pøíprava polských
mladých hasièù na soutìž v jednotlivcích, která se uskuteèní 11. 10. 2014
v Horním Lánovì.
Dále máme v plánu úèast naší
pøípravky – dìtí od 3 do 6 let na setkání
pøípravek v Bílých Polièanech.
Také již zmiòovanou soutìž v bìhu
jednotlivcù na 60 m – zde se zúèastní
mladí hasièi nejen z okresu Trutnov
v kategorii pøípravka, mladší dívky,
mladší chlapci, starší dívky, starší
chlapci. Další akcí bude posezení pro
dùchodce, které opìt obohatí naši mladí
hasièi o taneèní vystoupení a dospìláci
zajistí obèerstvení. Mladí hasièi také
nebudou zahálet, musí pøipravit
a nacvièit program na Mikulášskou
besídku, kterou plánují na sobotu
29. 11. 2014. Mezitím musí zbýt ještì
èas na zábavu. Pøipravují spoleènou
víkendovku na chatì Zvonice
v Koøenovì, drakiádu, šipkovanou….
Nesmím zapomenout ani na dospìláky, ti dokonèují pergolu na høišti,
spoustu èasu jim zabere i údržba

Nést prsten nebylo ale snadné,
protože prsten byl tìžkým bøemenem,
které svého nositele zmáhalo. Toto
bøemeno bylo pøedstavováno batohem,
nebo tornou, kterou musel nositel nést
spoleènì s prstenem, a kterou nesmìl
nikdy odložit, ani v noci. Každé ráno
potom pøibylo do batohu množství
písku, které ho uèinilo ještì tìžším než
pøedchozí den. Po celou dobu putování
byla spoleèenstva pronásledována
nohsledy Temného pána Saurona,
a proto musela èasto volit skrytou cestu.
Museli napøíklad rozluštit runový nápis
a získat heslo, aby se dostali do Morie
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a mohli tak projít pod horami.
I pøes nebezpeèí, které spoleèenstva
Od posledního èlánku ubìhla pronásledovalo, se našla spousta èasu
už pomìrnì dlouhá doba, a pøestože na mnoho dalších her, návštìvu hradu
jsme po tu dobu mlèeli, neznamená to, Pecka a další zábavu.
že by se v našem oddíle nic nedìlo.
Jak cesta pokraèovala, navštívily
Právì naopak, stalo se toho velmi dìti elfy a uctily je hraním krátkých
mnoho. Už prvního bøezna se konal a nápaditých scének. Pøekroèily øeku
v Prostøedním Lánovì masopust. Anduinu po provazových mostech,
Poèasí nám pøálo, bylo teplo brodily její tok, aby zmátly pronáa mnoho lidí se pøišlo podívat sledovatele. Svázané k sobì navzájem
a zasoutìžit si s námi.
si musely uvaøit obìd nad ohnìm, nebo
Na jaøe se odehrálo ještì nìkolik musely nést na nosítkách kamarádku,
zajímavých akcí, napø. jsme slavili která si zvrtla kotník.
èarodìjnice, družina Termitù vyrazila
Po námaze vždy pøicházela odmìna puák do Broumovských stìn a Gór na, jako byla návštìva bazénu v Jièínì.
Stolowych. Na závìr roku potom Každý si den odpoèinku užil, ale v
celý oddíl vyrazil na závìreènou dalších dnech èekal na poutníky hvozd
víkendovku do Hradce Králové, kde Fangorn, kam skøeti unesli nìkteré
jsme si užili kino, obøí akvárium a další z nich. Museli bojovat s nazghuly
legraci.
v noèní Pecce a v neposlední øadì
Nejdùležitìjší akcí ze všech byl ale museli doputovat až na hrad Kumburk,
bez pochyby tábor, který se odehrál kde se utkali se strašlivou pavouèicí
na pøelomu èervence a srpna. Odulou a dostali se skrz její sí.
Ètrnáct nejodvážnìjších dìtí z oddílu
Poslední veèer potom prošli
se vydalo na tohle deset dní trvající temnou zemí Mordor a schovávajíc se
pøed Sauronovým okem, hodili prsteny
do velkého ohnì hory Osudu, aby je
roztavili a navždy tak znièili nebezpeèí,
které hrozilo Støedozemi.
Toto táborové dobrodružství skonèilo, ale mnoho dalších dobrodružství,
která lze v našem oddíle zažít, se blíží.
3. záøí probìhl nábor a o dva dny
pozdìji den otevøených dveøí. Všechny
naše družinky se zase zaèaly scházet
každý týden a zvou i tebe, aby ses k nim
Vaøíme obìd.
pøidal, pokud chceš vìdìt víc, podívej
dobrodružství v krásné krajinì okolo se na www.skauting-lanov.webnode.cz
Pecky. Èekal je tu nelehký úkol, najít
a znièit prsteny moci, které ohrožovaly Za 7. oddíl Lánov
Støedozemi svým zlem. Aby prsteny napsal
nalezli, museli se vydat k hrobce krále
Isildura, protože tam byly prsteny Tekumseh
uloženy spoleènì s jeho tìlem. Jako
hrobka posloužil témìø opuštìný
kostelík necelé dva kilometry
za Peckou, kam dìti doputovaly hned
první den.
hasièského høištì, dokonèují opravu
staré historické hasièárny.
Jsme rádi, že hasièi mají tolik
pøíznivcù, a proto jsme je nechtìli
zklamat ani v letošních volbách, kdy
èlenové hasièù spoleènì s ostatními
obèany kandidují do obecních voleb se
sdružením nezávislých kandidátù
Hasièi pro lidi. Jestli budou zvoleni, to
opravdu už záleží na vás – spoluobèanech, komu dáte v letošních
volbách hlas.
Ladislava Šedivá
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Horská bouda Ferra jihozápadnì
od centra sportovnì-turistického
støediska Strážné v Krkonoších má
pøekrásnou polohu. Od severozápadu
a západu ji chrání mohutný val Strážné
hùry (825 m) a Jankùv kopec (694 m).
Stojí na proslunìné luèní enklávì
otevøená k jihu do kraje bezprostøednì
pod rozložitým zalesnìným vrchem
Vápenice (786 m).
O kvalitách tohoto místa vìdìli
sedláci z údolí Malého Labe a se
svolením vrchlabských Morzinù tu
postavili nìkolik chalup. Vìnovali se tu
již v polovinì 18. století hospodaøení se
zamìøením hlavnì na chov dobytka.
Enkláva jako taková podléhala pod
pravomoc rychtáøù z Horního Lánova.
Do lánovského katastru patøí dodnes.
Její obyvatelé dlouho spoléhali
v obživì hlavnì na budní hospodáøství,
aèkoli jinde v horách od konce
19. století zapoèala exploze cestovního
ruchu, turistiky a lyžování. Ještì
uprostøed druhé svìtové války tu
zaznamenáváme jména nìkolika
hospodáøù v popisných èíslech 143,
144, 147 a 160.
Jen jedno z nich postupnì zaujímá
odlišné a výsadní postavení. Jde o èíslo
160, kdy náš dùm vstupuje do historie
jako Gasthaus Kalkkoppe, pøeloženo
Hostinec Vápenice. Historie mlèí, kdy
se tak stalo. Možná už dosti dávno...
Vrch Vápenice (nìm. Kalkkoppe),
vìrna svému jménu, záhy zaèala
místním hospodáøùm poskytovat
k budnímu hospodaøení vítaný
doplòkový zdroj obživy ze svých útrob.
Na Lánovsko v dobì stavby pevností
Hradec Králové (1776) a Josefova
(1780) pøišli Italové. Tìžili zdejší
vápenec a v polních pecích pálili vápno
pro potøeby erárních stavitelù. Zdejší
horáci byli velmi uèenliví. Tak pod
Vápenicí zadýmaly brzy selské
vápenky, zásobované drobnými lomy
poblíž. Pálené vápno k drobnému
prodeji na fasuòkových vozech odtud
prý putovalo do kraje až na Pardubicko.
V roce 1930 se zahryzla do údolí
jižnì od boudy dokonce prùmyslová
tìžba vápence. Firma Václava Rennera
z Èerného Dolu v pramenné oblasti
potoku Rapprich otevøela lom a od nìj
zøídila prùmyslovou lanovku ke státní
silnici nedaleko dnešního letištì. Zde se
kámen dále zpracovával. Dnes témìø
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po tìžbì kovù v této oblasti neobjevil
a už vùbec ne pozùstatky po tìžbì zlata.
Období druhé svìtové Nejblíže k Lánovu je Èerný Dùl, kde se
v á l k y j e z a h a l e n o zlato v minulosti tìžilo a historické etapy
neprùhledným závojem tìžby jsou dobøe zdokumentovány. Tam
nedostatku informací tedy nemohl být dùl Lanovsko. Co když
o stavení a jeho provozu. však dùl Lanovsko oznaèuje úplnì jinou
Seznam majitelù domù lokalitu? Tøeba náš Jiøský pøíkop?
Další dokument z tohoto údobí je list
v Horním Lánovì k roku
Eustachie
z Gendorfu ze dne 4. 12. 1564
1942 sice uvádí dùm èp.
160 jako Gasthaus adresovaný arcivévodovi Ferdinandovi.
Kalkkoppe, ale bez Je zde zmínka o Lanovských dolech,
bohužel však není uvedena pøesná
uvedení majitele.
lokalizace.
Šestnácté století nám tedy
Po roce 1945 dochází
i v životì boudy pod mnoho svìtla do problému vzniku
Podoba popisovaného objektu pøed požáreu - r. 1928.
Vápenicí ke zmìnám. Jiøského pøíkopu nepøineslo. PøesunemeStává se na dlouhou li se však do století osmnáctého, je situace
nic tìžbu nepøipomíná a celý prostor je
d o b u p o d n i k o v ý m o d b o r á ø s k ý m trochu nadìjnìjší.
v ochranì krkonošského nár. parku.
Nejvýznamnìjší zpráva pochází
rekreaèním
zaøízením. Získala také nové
Po první svìtové válce i náš dùm
z
ohledacího
protokolu Karla Eustacha
jméno podle nových majitelù. Jméno
èp. 160 žije èilým životem jako
Schindlera
ze
dne 31. 8. 1764. Jsou zde
Ferra se rychle vžilo nejen v místním
Gasthaus zur Kalkkoppenbaude "bei slovníku, ale i u návštìvníkù. Otevøela se zmínìny doly v oblasti kolem Javorníku,
jsou tedy již v terénu pøesnìji umístìny,
Iwan". Poskytuje obèerstvení místním další kapitola její historie.
a dùležité je, že se nazývaly "lanovské
i výletníkùm na procházkách z VrchMgr. František Jirásko doly". Ve zprávì se doslova píše:
labí, Lánovù èi blízkého Strážného,
tenkrát ještì ale Pommerndorfu. Muži Pozn. red.: Skeny pohlednic laskavì "29. srpna jsem procházel okolo Horního
Krkonošského spolku (RGV) tudy zapùjèil pan David Janeèek (lanov.net). a Dolního Javorníka a potom vrcholy nad
Heømanovými Sejfy (dnešní Rudník).
žlutì vyznaèili turistickou stezku.
Tímto se s prosbou obrací na ètenáøe, V Jiøském pøíkopì jsem našel hned dole
kteøí snad vlastní jakoukoliv pohlednici u potoka štolu a mnoho starých šachtic
Ferry, zda by mu ji vìnovali èi jen ve dvou liniích, které se táhnou vzhùru
zapùjèili k oskenování v lánovském do hor v urèitých odstupech východním
infocentru.
smìrem." Jak se ukazuje, popis Eustacha
Schindlera nejvíce odpovídá naší
lokalitì…
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Pøípadným zájemcùm brožuru ráda
Pøi èetbì populárnì nauèné brožury pùjèím.
Tìžba zlata v okolí Svobody nad Úpou
Podoba popisovaného objektu - r. 1965.
napsané odborníkem na podzemí Dodatek:
Je ovšem pravda, že mezi písemnými
V roce 1927 je stavení novì a jeskyòáøem panem Radko Táslerem
prameny k dìjinám severovýchodních
a
kolektivem
jsem
narazila
na
moc
vybudováno. Majetkovì se o nìj dìlí
Èech se k roku 1488 zmiòuje Lánov jako
manželé Iwan a Emma Lahrovi. Ti rádi zajímavou, by pro Lánov nepøíliš místo dolování a železného hamru
pøijímají nejen prùchozí hosty, ale potìšující kapitolku, jejíž èásti zde cituji:
v majetku Aleše ze Šanova.
i zájemce o ubytování v létì i v zimì. Javorník - Jiøský pøíkop
Zajímavou listinu (ovšem v pøekladu)
Každou nedìli nebo ve svátek tu Jiøský pøíkop je jedna z nejzáhadnìjších Eustachie z Gendorfu z r. 1564, jíž
vyhrává hudba k poslechu i k tanci.
památek po staré hornické èinnosti povyšuje Èerný Dùl na mìsteèko a kde se
Ale pøichází svìtová hospodáøská v Krkonoších. ... Starci museli totiž nìkdy o Lánovì a jiných místech v souvislosti
krize. Dne 2. èervna 1931 je na boudu pøed rokem 1764, jak se dozvíme s dolováním kovù hovoøí, si mùžete pøeèíst
pro nìjaké tìžkosti vyhlášen konkurz. dále, rozvolnit, vykopat a pøemístit v knize Èerný Dùl, která je vám k dispozici
Nakonec v témže roce dochází jednoduchou technikou pøes 75 tisíc m3 v lánovské knihovnì.
S historickými prameny je to tìžké na boudì k požáru, který ji zcela znièil. horniny. ...
Pøes svoje rozmìry i pøesto, že je není jich dost a navíc v prùbìhu vìkù mùže
Nicménì po zdlouhavém soudním
sporu dochází dne 20. listopadu 1932 nejvìtší dobývkou svého druhu docházet ke zkreslování èi špatné
k výstavbì nové boudy, podle v Krkonoších, byl Jiøský pøíkop lokalitou interpretaci. Jak mi pan Tásler nedávno
dochovaných pohlednic menšího zcela neznámou. Témìø až do dnešní doby vyprávìl, existuje tøeba mapa, na níž byla
unikl pozornosti mnoha geologù, kteøí u jedné dobývky poznámka, ze které
rozsahu než pùvodní.
badatelé udìlali název onoho dùlního
v Krkonoších pùsobili. ...
Nìkdy v druhé polovinì tøicátých let ... V roce 1533 se dostal Kryštof Gendorf, díla. Až pozdìji se objasnilo, že to zøejmì
pøichází po Lahrech na boudu Alfred známý dùlní podnikatel, do sporu byla pouhá poznámka autora mapy, a ne
Schwab, který se pøipomíná jako o železný dùl v Lanovì, v roce 1552 název.
Gastwirt in der Kalkkoppenbaude, získává dùl Lanovsko a v roce 1561 je
Obdobnì mùže hrát v pøípadì
tj. jako hostinský na Vápenické boudì. otevøen dùl na zlato Lanovsko. Lánova/Lánovska pøítomnost èi nepøíTo nám ovšem neøíká, zda je tu jako Pøedpokládejme, že Lanov i Lanovsko tomnost èárky. Vždy i místní to vyslovují
vlastník nebo jen nájemce. Pøichází se tìsnì souvisí se jménem dnešní obce rùznì - jedni dlouze, druzí krátce.
ženou Kvìtoslavou, roz. Vackovou, Lánov a s jejím okolím. Novodobý
Karolina Boková
Èeškou z Horní Branné. S nimi tu prùzkum však významné pozùstatky

pracuje pøíbuzná Eva
Schwabová z Vrchlabí.
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Tato vyhláška pochází z doby 2. svìtové války.
Z pùvodních 22 bodù uvádím pro srovnání se dneškem jen
ty zajímavìjší. Prosím ètenáøe o shovívavost k mému
pøekladu z nìmèiny.
Následující pokyny a naøízení je bezpodmíneènì
nutné dodržovat.
1. Každá pøistìhovalá osoba nebo rodina se musí ihned
hlásit na obecním úøadì. ... Kdo se úmyslnì èi z nedbalosti
nenahlásí, bude potrestán pokutou až do výše 150 øíšských
marek nebo vìzením až na 6 týdnù, rovnìž bude potrestána
osoba, která se nahlásí nepravdivì.
4. Po každém pøípadu úmrtí následuje nahlášení
na obecním úøadì pro okresní soud. Lístky na ošacení,
mýdlo a potraviny zemøelého se musí ihned odevzdat.
5. Majitelé psù musí své psy pøihlásit a vyžádat si psí
známku.
6. Povolaní do vojenské nebo pracovní služby musí ihned
odevzdat své lístky na ošacení, mýdlo a potraviny.
7. Každý nákup nebo prodej koní nebo tažných volù musí
být nahlášen.
8. Žádosti o domácí porážku musí být podány na obecním
úøadì. Daò z porážky musí být zaplacena pøed porážkou.
9. Žádosti o vydání cestovních pasù a hranièních prùkazù
pro malý pohranièní styk jsou k dostání na obecním úøadì.
13. Keøe, stromy a ploty u silnic a obecních cest nesmí
bránit provozu a výhledu.
14. Žádosti o slevové poukázky na tuk jsou k dostání na
obecním úøadì, jakož i informace.
15. Žádosti o osvobození od mìsíèního poplatku za rádio
pro povolané vojáky, invalidy, váleèné sirotky atd.
prostøednictvím obecního úøadu.
16. Žádost o øíšský pøíspìvek na rekonstrukci bytù a domù
prostøednictvím obecního úøadu.
17. Prùkaz pojištìnce pro potøebné na obecním úøadì.
Nárok mají jen ti, kteøí nejsou schopni platit výdaje
za lékaøe, nebo jejich pøímí pøíbuzní.
18. Je zakázáno a) vodit psy do obchodù s potravinami
b) dotýkat se nezabalených potravin a poživatin
c) plivat na podlahu v obchodech s potravinami
19. Úøední hodiny na obecním úøadì pro politické strany
v pondìlí, støedu a pátek od 18 do 19:30 hodin.
20. Nahlášení zájmu o udìlení èestného køíže zasloužilým
matkám u starosty.
21. Policejní dopravní pøedpisy, povozy, kola, osoby musí
bezpodmíneènì dodržovat jízdu a chùzi vlevo. Kola
a povozy musí dodržovat pøedepsané osvìtlení a odrazky
v poøádku. Zákaz jízdy kol vedle sebe.
22. Danì z hlavy èi živnosti jsou za pøíslušné ètvrtletí
splatné 10. 2., 10. 5., 10. 8. a 10. 11. Obecní dávky, danì
ze psù a vodné budou vybírány formou pochùzky.
Daò z nápojù je splatná desátého následujícího mìsíce.
Pøi zmeškání lhùty bude vybírán pøíplatek. Platba daní
mùže být provedena každý pátek veèer v otevírací dobì
úøadu.
Tiskopisy k žádostem o novomanželskou pùjèku
èi pøíspìvky na dìti jsou k vyzvednutí na obecním úøadì.
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Vrchlabí a Lánov jsou jedny z nemnoha obcí, které mají
ve své bezprostøední blízkosti letištì. Lidé, žijící v okolí
letištì od dìtských let, berou vìtšinou letadla jako bìžnou
souèást životního prostoru, a když se odstìhují, mnohdy
pøiznají, že když okolo náhodou letí letadlo, vyhlédnou
z okna, protože jim to pøipomíná své rodištì. Nìkteré lidi
však letištì mùže svým provozem rozèilovat. Tento èlánek
má za cíl pøiblížit více letištì ve Vrchlabí zejména
z hledisek, která obyvatele nejvíce zajímají.
Nìkolik vìt o létání ve Vrchlabí
Letištì na svém místì existuje od roku 1947, kdy
skupinka Vrchlabákù založila Krkonošský aeroklub
Vrchlabí, dnes jde o letištì, které má právní statut veøejného
vnitrostátního letištì. Za dlouhou dobu existence se zde
vycvièily celé generace sportovních pilotù. Veøejnosti
neznámým faktem je, že v podstatì každý pilot, který vás
veze dopravním letadlem na dovolenou, zaèínal létat
v nìkterém z aeroklubù, to stejné platí pro letce vojenské
a ve vìtšinì jsou navíc profesionální piloti stále aktivními
èleny leteckých klubù po celé zemi. Ve výcviku
profesionálních pilotù se vyslovenì poèítá se stovkami
hodin nalétanými ve sportovních letadlech na sportovních
letištích. Bez sportovních letadel, na kterých každý pilot
zaèíná, je profesionální pilot prakticky nevycvièitelný.
Ve Vrchlabí lze získat celou øadu leteckých kvalifikací
od oprávnìní létat v ultralehkých letadlech, pøes oprávnìní
létat ve vìtroních, až po výcvik pro získání licence
soukromého a dopravního pilota. Proces výcviku
a pøiznávání leteckých kvalifikací podléhá pøísné
legislativì, na kterou dohlíží Úøad civilního letectví.
Zajímavým detailem je, že se kvalifikace získávají pro
každý typ letadla zvláš, tedy držitel pilotní licence nemùže
létat ve všech letadlech, i když spadají do tøídy letadel,
na která oprávnìní má. Je to jako kdybyste s každým novým
vozem, které chcete øídit, museli absolvovat dodateèný
výcvik v autoškole právì pro toto konkrétní vozidlo. Navíc,
kdyby jste v øízení mìli pøestávku vìtší nežli pùl roku,
museli byste absolvovat pøezkoušení odborné zpùsobilosti,
každý pilot je k tomu pod lékaøským dohledem
a pravidelnì musí podstoupit pøezkoumání zdravotního
stavu u specializovaného lékaøe, nebo v Ústavu leteckého
zdravotnictví v Praze. Takto pøísná pravidla se uplatòují
proto, že v letectví se chyba neodpouští, letadlo za letu
nelze zastavit a bezpeènost spolu s kvalifikací létajícího
personálu hrají klíèovou roli. Vrchlabí je také jedním z mála
míst, kde lze získat oprávnìní k létání akrobacie a k létání
na vícemotorových letadlech. Tím se dostáváme k navenek
nejnápadnìjšímu projevu létání, ke hluku.
Bez hluku to bohužel nejde
Letecký motor pohánìjící sportovní letadla má
zdvihový objem bìžnì 6 - 9l, vìtšinou jde o šestiválcové
nízkootáèkové motory, èasto s pøímým vyplachováním
spalin. Takové motory produkují znaèný hluk, další hluk
zpùsobuje rychle se otáèející vrtule rozrážející vzduch
rychlostí blížící se rychlosti zvuku. Tichá jsou ultralehká
letadla se slabými støedootáèkovými motory, ta jsou
ale vhodná pouze k rekreaènímu létání.
Hlukovì pøíznivá situace je, když letadlo odstartuje
a odletí pryè. Hluková expozice je krátká, i když v pásmech
vzletù a pøistání jistì obtìžující, hlavnì ve dnech,
0

Pøipravila Karolina Boková
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kdy probíhá základní výcvik pilota. Ten spoèívá
v osvojování stroje a letových postupù pøi intenzivním
létání po okruhu letištì a lety se tedy v pravidelných
intervalech opakují.

c) Letištì dodržuje pøestávky v létání mezi 12.00 - 13.00
hod., systematický provoz je poté ukonèován v 18.00 hod.
Pokud není toto pravidlo splnìno, jde o lety letadel z jiných
letiš, nebo o ojedinìlé lety, které nesnesou odkladu.

Horší je hluènost letadla pro vlekání vìtroòù, které
bìhem stoupání s tìžkým vìtronìm využívá 100 % výkonu
svého motoru, stoupá dopøednou rychlostí asi 120 km/hod.
vždy v okolí letištì, aby vìtroò mohl bezpeènì pokraèovat
v letu po odpoutání. Následné pøiblížení vleèného letadla
k pøistání probíhá již témìø bezhluènì, letadlo klesá
rychlostí až 300 km/hod. bez použití tahu motoru.

Bezpeènost létání - letecké nehody ve Vrchlabí
Letištì Vrchlabí je frekventovaným letištìm s velkým
podílem výcvikových letù. Tedy èas od èasu se na letišti
èi v okolí odehraje letecká nehoda. Pøíèiny leteckých nehod
jde rozdìlit do tøech základních skupin. Selhání èlovìka je
zdaleka nejèastìjší pøíèinou nehody, daleko za tím je
nehoda zpùsobená technickou závadou, nebo poèasím.
I když je bezpeènost na vysoké úrovni, pøesto se nehody
(tak jako v každé lidské èinnosti) odehrávaly a odehrávat
budou. Dvì poslední nehody ve Vrchlabí zde krátce zmíním
i pro pøedstavu o odborné úrovni létajícího a obslužného
personálu našeho letištì.

Zlín 50LS, akrobatický soutìžní speciál,
max. rychlost 350 km v hod., pøetížení +8G až -6G

Hluènou èinností je létání akrobacie, kdy je navíc
zvukový projev letadla nestálý a pro mnoho lidí je letadlo
provádìjící akrobacii stresujícím prvkem. Let probíhá
v rychlostech prakticky od nuly do 350 km/hod., typické je
neustálé støídání poloh letadla i støídání režimù práce
motoru a vrtule. Letecká akrobacie je však vrcholem
ovládání stroje, klade vysoké nároky na fyzické i psychické
schopnosti pilota a je cílem letecké kariéry mnoha
sportovních pilotù. Pøes tuto nároènost byli právì
ve Vrchlabí vycvièeny stovky akrobatických pilotù.
Jde o exkluzivní nabídku našeho letištì, kterou využívají
piloti z celé Evropy.
Omezení hluènosti - pøijatá opatøení
Na letišti ve Vrchlabí si plnì uvìdomujeme svou
odpovìdnost za hluk a v maximální míøe jsme naši èinnost
upravili tak, aby byla hluková zátìž co nejvíce eliminována.
Souèasná protihluková opatøení letištì:
a) V provozní specifikaci letištì ve Vrchlabí je zakotvena
povinnost pilotù vyhnout se mìstu Vrchlabí pøi startu
z dráhy 290°. Nejhluènìjší èást stoupání po vzletu, kdy
motor pracuje na maximální výkon, tedy probíhá nad poli
severovýchodnì od Vrchlabí a pokud to povìtrnostní
podmínky dovolují, je start z dráhy 290° preferován. Dráha
110° smìrem na Lánov je používána pouze v pøípadech, kdy
již není použití dráhy 290° bezpeèné z dùvodu silnìjšího
vìtru “do zad”. V takovém pøípadì mají místní piloti
nacvièený manévr zatáèky ještì pøed dosažením obce
Lánov. Ne vždy a u všech typù letadel je ale tento manévr
bezpeènì proveditelný, proto nìkterá letadla musejí
odstartovat rovnì pøes støed Lánova.
b) Pøi létání akrobacie existuje plán vzdušných prostorù
v okolí Vrchlabí a akrobati plánují lety tak, aby hluènost
byla rovnomìrnì rozptýlena do širšího okolí až k obci
Studenec.
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Havárie letadla SOCATA TB 10 dne 11. 5. 2013
Pøi startu z dráhy 110° letoun havaroval do hotelu
Harmonie v Lánovì, který bezprostøednì sousedí s letištìm.
Došlo k tìžkému zranìní dvou osob na palubì letadla.
Dva dny pøed havárií ve Vrchlabí silnì pršelo a dráha byla
rozmoklá. Nìmecký pilot se svým strojem spìchal
do Drážïan (šlo o lékaøe, který mìl mít službu ve své
nemocnici), byl však opakovanì varován pøed pokusem
o vzlet službou øízení provozu na našem letišti. Doporuèení
naší služby pilot bohužel ignoroval. Výkon stroje pøi vzletu
nebyl dostateèný k pøekonání odporu kol na rozmoklém
letišti a stroj tak nedosáhl nejmenší nutné rychlosti pro vzlet
(asi 100 km/hod.). Jak to u leteckých nehod bývá, pøidaly se
k chybnému rozhodnutí vzlétnout i dvì významné pilotní
chyby a sled událostí vyústil do vážné nehody. Nutno
doplnit, že služba øízení letového provozu na vnitrostátním
letišti nemá právo veliteli letadla pøikázat, aby se vzletu
vzdal. Služba øízení létání zabezpeèuje pouze podávání
co nejpøesnìjších informací a vydává pilotùm doporuèení
a varování. Závìrem lze øíci, že znalost situace místních
letcù byla nìmeckým pilotem zanedbána, bohužel pro nìj
s velmi vážnými následky.
Nouzové pøistání letadla Zlín 226MS dne 4. 10. 2014
Pøi vleèení vìtronì došlo ve výšce cca. 650 m nad
prostorem “rybník Kaèák” k vysazení motoru. Vìtroò se
bezpeènì odpoutal a pøistál na letišti. Pilot vleèného stroje
informoval službu øízení provozu o zastavení motoru a pøi
tom zahájil úkony øešení nouzové situace. Po rychlém
zvážení možností pøistání do terénu západnì od Vrchlabí
vyhodnotil, že je možné doklouzat s letadlem bez
pracujícího motoru zpìt na letištì. Když se letadlo pøiblížilo
k letišti na 1 km, ukázalo se, že pilotùv odhad situace nebyl
zcela správný a že díky protivìtru na letištì nedoletí.
Pilot proto letadlo navedl na louku v oboøe pro chov daòkù
500 m západnì od letištì. Pøi nouzovém pøistání
do komplikovaného prostoru letadlo projelo vysokou
døevìnou ohradou ze silných trámù, kterou v místì znièilo.
Pilot zranìn nebyl, letadlo utrpìlo tìžké poškození pravého
køídla a øadu dalších poškození. Pøíèina vysazení motoru
se právì zkoumá, motor byl po havárii zapeèetìn a odeslán
k expertíze do Ústavu pro odborné zjišování pøíèin
leteckých nehod. Závìrem lze øíci, že pilot vyøešil
nouzovou situaci tak, že nedošlo ke zranìní jeho, ani nikoho
jiného. Letadlo bylo bohužel vážnì poškozeno díky ohradì
instalované na louce.
Letectví zahrnuje celý soubor komplikovaných
èinností a postupù s velkým množstvím zásadních

rozhodnutí a velkou nároèností kladenou na piloty,
mechaniky i další obslužný personál. Pøesto na letišti
ve Vrchlabí probìhne roènì více nežli 10.000 bezpeèných
vzletù a pøistání. Celkovì je míra nehodovosti v letectví
hluboce pod nehodovostí na našich silnicích.
Letištì Vrchlabí pro veøejnost
Na letišti provozujeme vyhlídkové lety. Je možné letìt
ve vìtroni L13A Blaník, motorovém vìtroni L 13SW,
ve tøech lidech se proletìt v letadle CESNA 172, nebo MX7,
je možné okusit legendární dvoumotorovou L200 Moravu,
která uveze ètyøi cestující a pilota. Pravidelnì poøádáme lety

- Pro školy a mateøské školky zabezpeèujeme exkurze,
a to bezplatnì po pøedchozí domluvì.
- Plánujeme poøádání leteckého dne pro veøejnost v roce
2015 a vítáme všechny zájemce o létání. Nutno dodat,
že létání na vìtroni je i finanènì dostupné, èleny aeroklubu
jsou lidé ze všech sociálních vrstev od pracujících
v dìlnických profesích, po podnikatele.
- Na letišti provozujeme restauraci, která poskytuje
možnost posezení s výhledem na letecký provoz
z bezprostøední blízkosti. Vrchlabí je pravidelnì místem pro
konání seriálu závodù horských kol “Kolo pro život”, kdy
naše létání omezíme ve prospìch této akce. Další
nepravidelné sportovní èi kulturní akce je na našem letišti
po pøedchozí domluvì možné uspoøádat.
- Na severu letištì je vymezený prostor pro letecké
modeláøe, kteøí mohou tuto èást letištì bezplatnì využívat,
v zimním období jsou na pozemcích letištì vytvoøeny
veøejné bìžkaøské stopy.
Létání je jednou z èinností, která dokáže povznést nejen
v pravém smyslu tohoto slova. Samozøejmì létání je vidìt
a slyšet, nicménì pøínosy, které existence letištì ve Vrchlabí
pøináší, za to stojí. Proto až uvidíte na obloze letadlo,
vzpomeòte na dlouhou tradici našeho letištì a na to,
že za øízením sedí èlovìk, který si plní svùj životní sen tak,
jako každý z nás. A hluk, který pøi létání produkuje,
je vnìjším projevem, kterému se nemùže nijak vyhnout...

Lety na navijáku pro veøejnost, kapacita cca. 100 letù dennì,
poøádáno dvakrát do roka.

Karel Horáèek,
od 14 let vìku aktivní pilot na letišti Vrchlabí

vìtronìm L13A Blaník na navijáku, které se tìší velké
popularitì, a to za symbolickou jednotnou cenu 150 Kè.
Tento rok jsme ve dvou dnech akce “Lety na navijáku pro
veøejnost” do vzduchu dostali více nežli 200 lidí, k jejich
velké radosti a spokojenosti.

PRODÁM BYT V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ
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3 + 1 - 76 m , v Prostøedním Lánovì u høištì.

INFO tel.: 737 36 12 37

Zdravotní støedisko Lánov
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MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

Obecní úøad Lánov

Starosta

Ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út:

13:00 -15:00

St:

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

Asistentka

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Tel., fax

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezónì:

v sezónì:

èervenec a srpen

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostøední Lánov èp. 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

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

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

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zøizovatel: Obecní úøad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková

8:00 -12:00

13:00 -18:00

Èt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

10:30 -12:00

7:30 -10:00

Akutní
bolestivé
pøípady
budou
po osobní
nebo
telefonické
domluvì
ošetøeny
v nejbližším
volném
termínu.

tel.:
499 432 182

pro nemocné

St:

Po:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Èt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

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

So:

zavøeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavøeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavøeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:

Jiøí Svatý

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobèané,
ani jsme se nenadáli a jsme v posledním ètvrtletí tohoto
roku. Je tøeba zhodnotit, co se v letním období podaøilo
udìlat v naší obci anebo co se ještì do konce roku udìlá.
V letním období se podaøilo opravit místní komunikace
v délce 4.5 km. Byly zahájeny práce na vybudování nové
komunikace mezi RD pana Èivrného a paní Zemanovou.
Tuto akci v soutìži získala fa Ing. Josefa Kalenského
z Lánova. Byla zahájena pøíprava opravy komunikace
Minkovi – Špidlenovi. Do konce roku dojde k dílèím
opravám na dalších komunikacích, jako je oprava
propustkù apod. Je pøedpoklad, že v letošním roce obec
vydá nejménì 2 mil. korun na opravy a údržbu komunikací.
Pøesné èíslo budeme znát po úèetní závìrce za rok 2013.
Byla dokonèena oprava vodoteèe mezi RD Tomíèka Vl.
a RD Pohoøalých.
Samostatnou kapitolou je údržba objektu základní
školy. V letních mìsících byly provedeny nátìry døevìných
prvkù v pøízemí a provedena výmìna støešní krytiny. Firma,
která provádìla opravu støechy, neodvedla kvalitní práci,
a proto v souèasné dobì probíhá dohadovací øízení
ve spolupráci se soudním znalcem. I takové vìci se stávají,
když v povinném výbìrovém øízení musíte vybrat firmu,
která podá nejnižší cenovou nabídku a mùže být
odkudkoliv.
Samozøejmì byla náležitá pozornost vìnována údržbì
zelenì, a to jak údržba zelených ploch, tak vysekávání
pøíkopù a okolí místních komunikací. Využíván byl traktor
s mulèovaèem na úpravu zelenì na vìtších plochách a pro
cizí objednavatele. Po celý rok je vìnována náležitá péèe
o obecní lesy. Od firmy Škoda Auto, a. s. jsme získali dotaci
20

499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
zaèátek v 18:00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úøadu Dolní Lánov

na nákup sazenic pro obnovu lesa ve výši 57 370,- Kè.
Veškeré plochy, které byly odlesnìny, byly znovu osázeny.
Jednou z vìcí, které nyní øešíme, a to ve spolupráci s obcí
Lánov, je objekt místní fary u kostela sv. Jakuba. Byla by
obrovská škoda, kdyby tento objekt mìl nakonec skonèit
demolicí. Proto bylo osloveno Biskupství øímskokatolické
církve v Hradci Králové, aby vstoupilo do jednání s obcemi,
jaký mají zámìr s touto budovou a pøípadným bezúplatným
pøevodem na obec.
Ani v letním období se nezastavil kulturnì sportovní
život v obci, kdy probìhly akce jako turnaj v malé kopané,
tenisový turnaj, drakiáda, oslavy 20 let Radia Kulíšek, které
probìhly ve sportovním areálu u zdejší školy, a turnaj
v nohejbale spojený s dalšími disciplínami. Další akce nás
èekají i v tomto podzimním období.
Obec v souèasné dobì øeší další problematiky v rámci
Svazku mìst a obcí Horní Labe a to spolupráci mezi obcemi
na úseku bezpeènosti, odpadového hospodáøství
a sociálních služeb. Jde hlavnì o šetøení financí v tìchto
problematikách, kdy by v rámci sdružování finanèních
prostøedkù mohlo dojít k úsporám.
Po komunálních volbách bude naše zastupitelstvo
schvalovat Plán hlavních akcí na období 2014 – 2018. Proto
obec pøíjme každý návrh od obèanù, který pomùže zlepšit
vzhled a život v naší obci. Co se v obci plánuje do dalšího
volebního období, jsem naznaèil v letní èísle tohoto
Zpravodaje.
Znovu upozoròuji, že po silnici pøes naši obec vede
objížïka z dùvodu opravy silnice v obci Rudník a potrvá do
30. 11. 2014.
Závìrem mi dovolte Vám spoluobèanùm popøát prožití
klidného zbytku tohoto roku a pøíjemné prožití svátkù
vánoèních, pevné zdraví do dalšího roku.
JUDr. Miloslav Tomíèek, starosta

územního plánu Dolní Lánov za období 07/2010 - 05/2014.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
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Bere na vìdomí:
- informaci o stavebních akcích v obci
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
informaci o plánovaných stavebních akcích
konané dne 25. 06. 2014.
1/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem Janu Tumovou.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
2/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení Jiøí Svatý, Jiøí Pavliš.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
3/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/14,
è. 5/14 a è. 6/14.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
4/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje závìreèný úèet obce za rok
2013 a zprávu o výsledku hospodaøení obce za rok 2013 bez
výhrad.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
5/3-14
Zastupitelstvo obce souhlas s podáním žádosti o 1. zmìnu
územního plánu obce Dolní Lánov.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
6/3-14
Zastupitelstvo obce povìøuje starostu obce jednáním s
Biskupstvím øímskokatolické církve Hradec Králové
ohlednì objektu fary v Dolním Lánovì.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
7/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr zveøejnit darování
obecního pozemku p. è. 87/2, dílu „h“ dle geometrického
plánu è. 203-5019/93 k. ú. Dolní Lánov o výmìøe 4 m2.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- výsledky výbìrového øízení na opravy MK a opravu
støechy na ZŠ a MŠ
- plánované akce na mìsíc èervenec a srpen 2014

Místostarosta: Bc. Jiøí Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.
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Malá kopaná
V sobotu 26. 7. 2014 se velice vyvedl výroèní X. roèník
turnaje v malé kopané „O pohár starosty obce Dolní
Lánov“. Zúèastnilo se 16 mužstev a od èasné ranní hodiny
bojovalo v pøíjemném letním poèasí o své nejlepší pozice.
Souboj po nìkolika letech vyhrál opìt tým: 1. Pribiòáèci,2.
Hytos, 3. Psojedy. Odmìny stejnì jako organizaci celé akce
zajišoval SK Dolní Lánov ve spolupráci s partnery akce:
KVK, a. s., Elektromontáže Vanìk a syn, Reas-Pack, s. r. o,
Comanet, s. r. o. Na své výhøe si každý tým stál. Hlavními
cenami totiž nezvykle byly palety suchých stavebních
smìsí. Nezapomnìlo se opìt ani na malé návštìvníky, pro
které bylo pøipravené malování na oblièeje a skákací hrad.
Veèer pokraèoval diskotékou na høišti s DJ Filiem. Velice
dìkujeme všem úèastníkùm i organizátorùm akce.
Tenisový turnaj
se letos uskuteènil 9. 8. 2014. Pøišlo si zasoutìžit
6 dvojic. Poèasí bohužel moc hráèùm nepøálo, ale i pøesto
vydávali výkony hodné hráèù Wimbledonu . Nakonec
zvítìzili: 1. Drbohlav a Erben, 2. Šimonovi, 3. Havlíèek
a Pùlpán. Sponzory akce byly: Elektromontáže Vanìk a syn,
Reas-Pack, s. r. o, Alba Galant. Turnaj se celkovì vydaøil,
všichni byli spokojeni a plní sportovních zážitkù. Velice
dìkujeme za podporu akce a všem zúèastnìným.

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 20. 08. 2014.
1/4-14
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem Mgr. Evu Losenickou. (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
2/4-14
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení Olga Finková, Slavomír
Vyklický.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
3/4-14
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr darovat obecní
pozemek p. è. 87/2, díl "h" dle geometrického plánu è. 2035019/93 k. ú. Dolní Lánov o výmìøe 4 m2 Marii a Radimíru
Tomíèkovi, bytem Dolní Lánov 147. Povìøuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
4/4-14
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr zveøejnit prodej
obecního pozemku p. è. 546/4 a 546/5, oba k. ú. Dolní
Lánov, o výmìøe po 25 m2.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
5/4-14
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o uplatòování

Navlékání nitì do jehly na èas.
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Drakiáda
zaèátek dne v sobotu 27. 9. 2014 nevypadal nijak vábnì
pro žádnou akci. Naštìstí se po zamraèeném a bezvìtrném
ránu objevilo i sluníèko a vítr foukal do drakù jako o závod.
Lítalo to všem krásnì vysoko. Drobné odmìny se doèkali
všichni zúèastnìní. Dìti si pøišly na své i v soutìžení, které
jim pøipravila Osvìtová beseda - skok v pytli, hod na cíl,
lovení rybièek, skákání panáka, slalom s míèkem
na pingpongové pálce a nafukování balonkù. Pøipravené
obèerstvení pøišlo všem zúèastnìným vhod a nikomu se
nechtìlo domù.
Ukonèení letní sportovní sezony - víceboj
Zaèátek øíjna v sobotu 4. 10. 2014 uzavøela letní
sportovní sezonu akce Víceboj ve ètyøech disciplínách:
nohejbal, "kop na tchýni", hod na koš, navlékání nitì
do jehly. 5 zúèastnìných týmù nasadilo své síly jako
do posledního boje. Vyhráli: 1. místo - Ukrajina, 2. místo Kovo, 3. místo - Cestáøi. Pobavení i sportovní boj se všem
velice líbil. Poèasí bylo krásné podzimní. Ceny do soutìže
zajistil SK Dolní Lánov. Velký dík patøí správci høištì panu
Luboši Losenickému, který s velkou chutí a energií neustále
vymýšlí nové disciplíny a organizací tìchto utkání žije.

Nakoupili dostatek jádra (hlavnì oves), kterým pøikrmují
zvìø již od podzimu, aby dobøe pøežila zimu.
Tomu všemu se vìnují i dolnolánovští myslivci.
Pøes letní období byla opravena krmná a lovecká zaøízení.
Vìnují se hlavnì odstøelu zvìøe èerné, které bylo v letošním
roce uloveno již 50 ks. Pøes letní období myslivci pomáhali
pøi organizování spoleèenských akcí, jako byl Den dìtí,
pøi sportovní akci O pohár starosty v malé kopané apod.
Pozornost vìnovali i údržbì svého objektu, což je
Myslivna. Ani letos myslivci nezapomínají na dodržování
mysliveckých tradic a pøipravují setkání s veøejností
pøi pøíležitosti svátku patrona myslivosti sv. Huberta.
Setkání se uskuteèní v pátek dne 7. listopadu 2014 v 16.00
hod. u kaplièky sv. Huberta, kam zveme pøátele myslivosti
a pøírody.
Myslivci rádi od veøejnosti vykoupí jakékoliv
množství kaštanù.
S pøáním myslivosti zdar myslivci z Dolního Lánova
Miloslav Tomíèek
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Za SK Dolní Lánov èlen Karla Svatá
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01. 11. Památka zesnulých, høbitov
14:00 hod. – 15:00 hod.
07. 11. Sv. Hubert - kaplièka, 16:00 hod.
22. 11. Vítání nových obèánkù, KD, 10:00 hod.
28. 11. Setkání seniorù, KD, 18:00 hod.
06. 12. Vánoèní turnaj ve stolním tenise, KD, 9:00 hod.
23. 12. Zpívání u vánoèního stromu, 17:00 hod.
23. 01. 2015 Tradièní myslivecký ples, KD, 20:00 hod.
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První prázdninový týden jsme s dìtmi ze ZŠ Dolní
Lánov strávili v letním táboøe v Miletínì. Èást cesty jsme
jeli vlakem, v lázeòském mìsteèku Láznì Bìlohrad jsme
nasedli na kola a pøes Byšièky po cyklostezce dojeli
do Miletína. Cesta nebyla nároèná, zvládli ji i prvòáci
a poèasí nám pøálo. Mìsteèko Miletín má krásné okolí pro
výlety. S dìtmi jsme prošli místní Erbenovu nauènou
stezku, kde dìti nejvíce zaujala døevìná socha jezdce.
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Podzim je pro každého myslivce magický tím,
že probíhá jelení øíje, po které následuje øíje daòèí zvìøe.
Nastává období honu, kdy by myslivci mìli sklízet plody
své práce, ale bohužel ono je to jinak. Pøes jaro a léto je
možné spatøit v pøírodì zajíce, ale na podzim zjistíme,
že tato drobná zvìø není. Likviduje ji zemìdìlská technika
a chemizace. Tímto zpùsobem zmizela z pøírody koroptev
a následoval bažant. Takže myslivci se vìnují v tomto
období prùbìrnému odstøelu naší nejhojnìjší spárkaté
zvìøe, kterou je zvìø srnèí (vše se provádí dle plánu
odstøelu).
Myslivci se vìnují
hlavnì odstøelu zvìøe
èerné, které se díky
rozšiøujícím plochám
kukuøice velice dobøe daøí.
V mysliveckém roce 2013
bylo v naší republice
uloveno více než 152 000
kusù èerné zvìøe (prasete
divokého), což pøedstavuje historicky druhý nejvyšší úlovek.
V tomto podzimním období myslivci plní objemovým
krmivem (seno) krmná zaøízení pro srnèí a zajeèí zvìø.
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Navštívili jsme také rodný dùm K. J. Erbena a klášterní
sklepení. Do Hoøic, vzdálených šest kilometrù od Miletína,
jsme vyrazili s dìtmi opìt na kole. V Hoøicích jsme si prošli
krásný park se sochami mj. Bedøicha Smetany a Mikoláše
Alše a dìti si nakonec pochutnaly na výborné zmrzlinì.
Stále bylo pìkné poèasí pro pìší výlety do okolí. Poslední
den jsme navštívili mìstské koupalištì, kde se dìti opravdu
vyøádily. Týdenní pobyt v Miletínì utekl jako voda.
Druhý prázdninový týden jsme s dìtmi pobývali
v Dolním Lánovì. Pro dìti jsme pøipravili zajímavé

jednodenní výlety. Jedním z výletù byl výstup na vrch Žalý,
dìti si s chutí vybìhly na rozhlednu, odkud byl nádherný
výhled do kraje. Návštìva ZOO ve Dvoøe Králové byla
dalším vydaøeným výletem. Snad nejvíce dìti obdivovaly
hbité surikaty. Prolézaèky byly další sázkou na jistotu, dìti
z nich byly nadšené. Projížïka na koních v Dolním Lánovì
byla další zajímavou aktivitou, kterou dìti ocenily.
Mgr. Veronika Kociánová
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Tìšili jste se èi netìšili?
Školní rok jsme zaèali v Základní škole a mateøské škole
v Dolním Lánovì opìt netradiènì. Spoleènì jsme pøivítali
naše nové žáèky – Kaèenku, Vojtíka, Míšu, Ondru,
Kamilku, Filipa, Vojtíka a Lucku, kteøí pøišli do školy
poprvé. Rodièe i starší spolužáci je doprovodili do prvního
poschodí, kde je pøivítaly ètyøi sudièky. Popøáli jim rok
úspìchù v cestování, v objevování, v kamarádství
a pøátelství i ve šastném návratu. Každý z prvòáèkù
si odemkl svou tøídu tím, že prošel velkým klíèem. Museli si
také najít svou lavici podle klíèe a zámku. Všichni byli
úspìšní již první den a mohli si bez obav prohlédnout
uèebnice i potøeby, jež na nì èekaly na lavicích.

Nácvik první pomoci za asistence profesionálního záchranáøe.
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Malá kopaná - Dolní Lánov - zápas.

První den ve škole.

Paní uèitelka pohovoøila s rodièi o tom, co je èeká celý rok
a seznámila je s dùležitými dokumenty, které ve škole platí.
Dìti zavítaly do školní družiny, odkud se jim ani nechtìlo
domù - vždy si toho potøebovali tolik sdìlit! Všichni však
vìdìli, že nyní se již zase budou setkávat každý den ve své
školièce.
A my jim pøejeme úspìchy a stálý úsmìv ve tváøích
po celý školní rok.
Mgr. Jitka Ulvrová

Jedna z disciplín - „Kop na tchyni”.
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V pondìlí dne 29. 9. 2014 zavítal do školy a školky
v Dolním Lánovì zamìstnanec záchranné služby.
Dìti naslouchaly jeho pøednášce pozornì a s nadšením se
zapojovaly do skupinové èinnosti. Mohly si vyzkoušet
fixaci dolní konèetiny, masáž srdce a další drobná ošetøení
pøi poranìní svého kamaráda. Všichni jsme si odnesli
spoustu zážitkù i nových informací.
Mgr. Petra Pùlpánová

Vítìzná družstva v malé kopané na høišti v Dolním Lánovì.
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Obecní úøad Dolní Dvùr

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

Adresa:
Obecní úøad Dolní Dvùr
Dolní Dvùr èp. 78
543 42 DOLNÍ DVÙR
informace:

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

belovskym@transcentrumbus.cz

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Dvùr: 499 522 376
Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová

ucetni@dolnidvur.cz

Úøední hodiny:

Po, Út, Èt, Pá
St
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Vážení spoluobèané,
èas prázdnin a dovolených je nezvratnì pryè a my
pokraèujeme v rozdìlané práci.
Na pøelomu mìsícù èervenec a srpen bylo vyhlášeno
výbìrové øízení na poøízení svozové techniky na biologické
odpady a na zakoupení štìpkovaèe. Z uchazeèù, kteøí se
do výbìrového øízení pøihlásili, byl vybrán vítìz. Odvolání
jednoho z úèastníkù výbìrového øízení zpùsobilo mírné
zdržení, ale u výbìrových øízení se to stává. Na poèátku
mìsíce záøí byla podepsána kupní smlouvu. Ta vejde
v platnost až po schválení procesu výbìru dodavatele
pracovníky Fondu Ministerstva životního prostøedí. Dodací
lhùta pro vozidlo je až 18 mìsícù, ale pøedpokládám, že nám
bude dodáno do konce roku.
Pokraèujeme v projektu na intenzifikaci ÈOV pro
lokalitu Sluneèní stráò. Bylo vyhlášeno výbìrové øízení.
Øešíme jeden z problémù, pro který je øízení opoždìno.
Intenzifikace ÈOV navýší kapacitu o 30 osob. Úøedníci
fondu Ministerstva životního prostøedí po nás chtìjí, aby
bylo onìch 30 osob na ÈOV napojeno do doby kontroly
realizace projektu, to je nejdéle do 6 mìsícù od ukonèení
projektu. Naše pøedstava byla taková, že volná kapacita
ÈOV po intenzifikaci bude ponechána pro výstavbu
plánovaných parcel proti høbitovu. Z tohoto dùvodu žádáme
o zmìnu projektu.
Pøipravili jsme projekt dokonèení cesty k parcelám
na Sluneèní stráni. Poté bylo vyhlášeno výbìrové øízení
a osloveny tøi spoleènosti. Bohužel se do tohoto øízení
pøihlásila jen jedna spoleènost s cenovou nabídkou, která
nám svou výší nevyhovuje. Výbìrové øízení bylo proto
zrušeno. Pøedpokládám, že nové výbìrové øízení vyhlásíme
na zaèátku roku 2015.
Pokraèujeme v projektu vybudování vyhlídek v naší
obci. V tomto pøípadì není nutné vyhlašovat výbìrové øízení
a mùžeme pøímo nakupovat. Bohužel máme problém
24

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
s dodávkou stolù a tabulí. Pracovištì KRNAP, které vyrábí
tyto prvky, nemá dostateènou kapacitu pro nás vyrobit stoly
a tabule. Využijeme proto našich zdrojù døeva, jako tomu
bude v pøípadì pøístøeškù na odpady, a necháme stoly
a tabule vyrobit ze døeva. Zemní práce provedeme ještì
v mìsíci záøí.
Zahájili jsme výstavbu pøístøeškù na odpady. Zpevnìné
plochy jsou hotové, dodìlají se zemní práce v nejbližším
okolí a pøeložka kabelu O2 za Hotelem Ettel. V nejbližší
dobì budeme pokraèovat na konstrukcích pøístøeškù
a poøízení menších kontejnerù na smíšené odpady.
Jednáme o zpevnìní èásti komunikace na Zimní stráni.
Toto by bylo v rámci opravy komunikace v katastru obce
Horní Lánov, smìrem na Vrchlabí, chceme zpevnit èást této
komunikace ve vlastnictví obce Dolní Dvùr, která je
momentálnì sypaná kamenivem. Zvážíme nabídku
spoleènosti M-silnice a poté rozhodneme, jestli necháme
zmínìnou èást komunikace zpevnit. Jestliže ano, netušíme,
jestli spoleènost M-silnice v letošním roce stihne pokládku
penetrovaných povrchù.
Na závìr bych se chtìl vrátit, myslím, k velmi povedené
akci nazvané „ Oslavy 130 let hasièù v Dolní Dvoøe a Den
obce Dolní Dvùr“. Chtìl bych tímto podìkovat všem
za pomoc pøi organizaci, a to nejen hasièùm, ale i ostatním
Dolnodvorákùm, kteøí pøi ní pomáhali.
David Neumann, starosta obce
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Dvùr konaného dne 10. 9. 2014
Pøítomno: 8 zastupitelù Omluven: p. Mikule
Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
1) Uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene IV-122011201/VB/03 Dolní Dvùr knn pè. 1032 pro RD Zimová se
spoleèností ÈEZ Distribuce, s. r. o., sídlem Teplická 874/8,
405 02 Dìèín 4. Vymezení vìcného bøemene je zakresleno

v geometrickém plánu è. 411-33/2014 schváleném
Katastrálním úøadem pracovištì Trutnov dne 10. 4. 2014.
Uzavøením smlouvy povìøuje starostu obce.
2)
Uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene
ve prospìch pana Jiøího Stražického, bytem Prostøední
Lánov 302, 543 41 Lánov, a to na uložení, vedení,
provozování a udržování podzemního vedení vodovodu,
vè. práva vstupu na dotèený pozemek za úèelem provedení
revizí, údržby a oprav vodovodu, po èásti pozemkové
parcely p. è. 199/1 v k. ú. Dolní Dvùr, v majetku obce Dolní
Dvùr. Vymezení rozsahu vìcného bøemene je zakresleno
v geometrickém plánu è. 425-198/2014 ze dne 9. 9. 2014.
Uzavøením smlouvy povìøuje starostu obce.
3) Uzavøení Dodatku è. 1 ke smlouvì o výpùjèce
è. 20051154 ze dne 29. 11. 2005 s Èeská republika - Státní
správou hmotných rezerv se sídlem Šeøíkova 616/1, 150 85
Praha 5, o výpùjèce pozemku parc. è. 162/1 v k. ú. Dolní
Dvùr, který je ve smlouvì è. 20051154 ze dne 29. 11. 2005
veden jako pozemek parc. è. 162 v k. ú. Dolní Dvùr.
Uzavøením dodatku è. 1 ke smlouvì è. 20051154 povìøuje
starostu obce.
4) Rekonstrukci èásti komunikace na Zimní stráni od èp. 90
po hranici katastru obce Dolní Dvùr a Horní Lánov, a to
za èástku maximálnì 150 000 Kè s DPH. Uzavøením
smlouvy povìøuje starostu obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Daniela Bednárová, Ladislav Homola, ovìøovatelé zápisu
David Neumann, starosta
Ing. Martin Bìlovský, místostarosta
Lenka Èermáková, zapisovatelka

Svìcení zástavy dolnodvorského sboru hasièù.

si trošku oddechli, tak nám pøijela zatanèit taneèní skupina
TS Oliver Vrchlabí. Po jejich vystoupení a naèerpání
nových sil jsme to znovu roztanèili na taneèním placu
(kdo nemohl už tanèit, aspoò zpíval), kdy nám až do ranních
hodin hrálo Duo Renegades z Jièína a zahrálo opravdu vše,
na co jsme si jen vzpomnìli.
Myslím, že se nám akce opìt vydaøila, vše se snìdlo,
vypilo, pøišlo i dost návštìvníkù z okolních obcí, což nás
moc tìší! Tímto bych také strašnì moc chtìla podìkovat
všem, kteøí se na akci opìt podíleli, velké díky sponzorùm
a budu se tìšit na další spolupráci pøi další akci.
Za komisi pro kulturní záležitosti Radka Neumannová
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Jedná se o první knížku od Jaroslava Zdìnka. O knížku
byl zájem, proto naše obec oslovila dìdice autorského
literárního díla o svolení dotisku. Povedlo se a rodinì pana
Zdìnka patøí velké podìkování, že k dotisku svolení dala.
Tímto chceme obèanùm, kteøí mají o knížku stále zájem,
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knížku nabídnout.
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David Neumann
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Pøedposlední prázdninovou sobotu 23.8. 2014, kdy jsme
si objednali pìkné poèasí, k nám do Dolního Dvora dorazila
hasièská technika. Oslavili jsme s hasièi 130 let výroèí
založení dolnodvorských hasièù v Dolním Dvoøe, spojené
s oslavou Dne obce. Od rána najíždìly hasièské sbory
z okolních obcí. K vidìní byla souèasná i historická
technika. Vzduchem se linula vùnì grilované kýty,
uzených klobásek a jiných dobrot. Ke kávì byly napeèeny
vìneèky a koláèky, k pití se podávalo na co kdo mìl chu!
Celé dopoledne nám hudbou zpøíjemòoval DJ Jirka Šádek.
K zakoupení byla také Dolnodvorská šastná èísla, kde bylo
možné získat rùzné výhry od hrneèkù, koøení až po masáž,
pedikúru nebo poukaz na veèeøi.
Hasièi nás seznámili s jejich technikou, dìti i dospìlí si
mohli vyzkoušet hasièský útok na cíl. Ve 14 hodin pøijela
velmi vzácná návštìva - pan Mons.Mgr.Josef Socha, který
vysvìtil zástavu Sboru dobrovolných hasièù, a pan starosta
nás uvedl do historie hasièského sboru v Dolním Dvoøe.
Našim hasièùm to v nových uniformách moc slušelo.
Poté vypukla volná zábava. Nejdøíve si pøišli na své
starší obèané, k poslechu i tanci hrály spojené dechovky
Horalka Vrchlabí a Krakonoška Trutnov. Ty potom
vystøídala dámská country kapela Rychlotrapky. Abychom
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Dne 6. záøí 2014 se v Kunèicích nad Labem konala
soutìž v požárním sportu o pohár starosty okrsku è. 8.
Poèasí nám pøálo, a tak se hasièským sborùm dobøe
závodilo. Úèast nebyla oproti pøedešlým závodùm tak
hojná, pøesto pøijelo dost hasièských sborù všech kategorií,
ale i mnoho fandícího obecenstva, které vytvoøilo
pøíjemnou a soutìžní atmosféru.
Soutìžilo 6 družstev mužské kategorie, 3 družstva
ženské kategorie a 4 družstva dìtí, které byly moc šikovné.
Na prvních místech v obou kategoriích se umístil hasièský
sbor z Dolní Branné s krásnými èasy.
Naši hasièi se umístili na krásném ètvrtém místì.
Dìkujeme jim za trpìlivost a za reprezentaci na závodech
naší obce a stále doufáme, že je podpoøí i ženské družstvo.
Všem sborùm pøejeme mnoho úspìchù na dalších
závodech, další pøírùstky do týmù a co nejménì
opravdových zásahù.
Nikola Neumannová
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Jejím krédem je: Neber mi mé pøesvìdèení, názory.
Ani já je tobì nebudu brát.
Pøesto tì mohu mít rád.
A její osobní život? V mládí ovdovìla. Jejím druhým
manželem se stal pan Milan Maøenec, majitel již zmínìné
roubenky. Jsou si vzájemnou oporou již 45 let. Z prvního
manželství má syna a dceru. 7 vnouèat mùže být na svou
babièku velice pyšných.
V Dolním Dvoøe
uspoøádala pøed lety
v klubu dùchodcù výstavu
malíøky Jeriové s autorským ètením ze svých knih.
Ráda vzpomíná na milé
sousedky, paní Vršalovou,
paní Novotnou, vstøícného
pøedsedu MNV pana
Beránka, pana Tøísku,
na manžele Marii a Josefa
Èermákovy a jejich srdeèná
pozvání pøed dlouhou pìší
cestou od autobusu do
Erb Neuberkù.
Luisina údolí.
Teï se raduje z nedìlních odpoledních chvil pøi
posezení u Pajerù, pøi dobré kávì a pøíjemném povídání.
Pøejme jí, aby letní návštìvy Dolního Dvora byly pro ni
poøád potìšením.

Ž I
J
E
M
E
Z
I
N
Á
M
I
,
B
Y
Ť J
E
N
O
P
R
Á
Z
D
N
I
N
Á
C
H
Chtìla bych vám pøevyprávìt
pøíbìh jedné milé paní, která je
vlastnì naší dlouholetou letní
sousedkou. Jmenuje se Dagmar
Štìtinová (roèník 1927) a do staré
roubenky na konci Dolního
Dvora jezdí od roku 1969. Tato
chaloupka je v majetku rodiny
jejího manžela, pana Maøence,
od roku 1946. V té dobì nabízely
krkonošské vesnice nìkterým
pražským obvodùm objekty
Paní Štìtinová.
k rekreaci s následnou péèí
o nì. Maøencovi tedy již 68 let udržují vzornì nejen
chaloupku, ale pracují na jejím okolí, èítající 1 ha louky
v kopci i kolem potoka.
Paní Štìtinová je ve vyhledávaèích uvedena jako
spisovatelka, novináøka, publicistka, ilustrátorka, básníøka
a redaktorka. Je dlouholetou majitelkou pasu Zemské
stavovské rodové unie (obèanské sdružení ÈR), èlenka
syndikátu novináøù a nositelka mnoha významných cen
v oblasti literatury. Tato sympatická paní je øazena mezi
autory klasické literatury pro dìti a mládež a mezi autory
literatury historické a objevné.
Narodila se v Praze. Otec byl èlenem opery Národního
divadla, recitátorem a redaktorem v oblasti umìlecké.
Matka pocházela z rodu rytíøù
z Neuberka. Tato vlastenecká
šlechta v letech 1734 - 1738
postavila barokní rodový
zámek na Mladoboleslavsku.
Od dob zakladatele Jana
Ignáce Jemricha z Neuberka
tato rodina vlastnila a rozšiøovala své sbírky vzácných
knih, rukopisù, zbraní,
porcelánu, obrazù. V roce
1775 se v tomto zámku
narodil prapradìd paní
Štìtinové, bratr Jana
Paní Štìtinová
Františka z Neuberka. Tento
se svou maminkou.
pán byl pøítelem Josefa
Dobrovského a chlebodárcem Václava Matìje Krameria.
V rodinì ho zamìstnal jako vychovatele synù, poøadatele
knih neuberských a uèitele literatury staroèeské. Toto vše
a mnoho dalšího se doèteme v knize paní Štìtinové, zvané
„Rytíøi zemì èeské“, na kterou sbírala materiál 29 let. Dílo
bylo vydáno v roce 2001 Viktorem Sušickým v Agentuøe
Pankrác Praha 4. Kniha byla pokøtìna v Národním muzeu
v Praze, kde mìla spisovatelka pøednášku. Nad hlavním
schodištìm je busta jednoho z jejích pøedkù, kteøí se
proslavili jako mecenáši, dárci èi dobrodinci kultury èeské.
Paní Štìtinové bylo vydáno 32 knih, vyšlo tisíce
povídek, veršù, rozhlasových pásem, pøednášek
a dramatizací. Za tuto rozsáhlou èinnost a hlavnì za své
vlastenecké literární práce obdržela medaili Františka
Palackého. Je nositelkou støíbrného denáru královny
Emmy, který jí byl udìlen za celoživotní pøínos kultuøe.
Spisovatelka, jejíž motto je udìlat nìco pro pøedky,
ale i budoucí generace, je celý život nezávislá na politice.
Projevuje velkou obèanskou odvahu.
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Èlánek je autorizován, jakož i ten pøedešlý v letním èísle
Zpravodaje o rodinì Petrželových.
Hana Homolová
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Radost máme z nových obèánkù,
které zaèátkem listopadu pøivítáme do naší obce Lilianu Šídlovou
Kateøinu Svatou,
Nguena Tien Dúnga
a Tobiáše Tryznu.

Život pøináší i velmi smutné události.
Rozlouèení se zesnulými obèany.
Dne 30. 7. 2014 nás bohužel
navždy opustil

pan Vlastimil Tomíèek
Dovolte mi, prosím,
jménem Zastupitelstva obce Dolní Dvùr
vyjádøit upøímnou
soustrast pozùstalé rodinì.

Starosta obce David Neumann

Ze života obcí pohledem objektivu.

Divadlo pro dìti v kulturním domì v Dolním Lánovì.

Drakiáda v Dolním Lánovì - skákání v pytli.

Oslavy 130 let založení SDH a Dne obce - Dolní Dvùr.

Pohárová soutìž v Libòatovì.
Hlídka mladších 2. místo.

Krkonošský cyklomaraton 2. 8. 2014.

Drakiáda v Dolním Lánovì - draci ve vzduchu. Oslavy 130 let založení SDH a Dne obce - Dolní Dvùr.

Tábor pøeshranièní spolupráce SDH.

7. oddíl Junáka Lánov - celotáborové foto.

Setkání èeských a polských SDH v Lánovì 27. 9. 2014.

7. oddíl Junáka Lánov - pøechod pøes Anduinu.
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