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Ze zastupitelstva
Pohledem objektivu
Zprávy z obce
Spolková činnost
Historické okénko
Tipy na akce v regionu
Zprávy z obce Dolní Dvůr
Zprávy z obce Dolní Lánov

Ze života obce pohledem objektivu.

MS před zateplením.

Posílení zdroje pitné vody vrtem v Hádku.

Rekonstrukce učebny přírodních předmětů.

Nová okna na čp. 51.

Výměna oken na čp. 51 - investice ŘSD.

Vnitřní prostor nově vznikající multimediální učebny.

Vznikající nová multimediální učebna
v přízemí ZŠ Lánov.

Zde bude stát nový autobusový terminál.

Místo nového autobusového terminálu.

Maketa místa pro autobusový terminál.
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Vážení spoluobčané
dnešní poznámky budou o něco pestřejší nežli obvykle.
Začnu rekapitulací roku 2012.
Nejprve však mi dovolte, abych Vám i touto cestou popřál
úspěšný vstup a průběh roku 2013.
Minulý rok se vyznačoval prohlubováním globálních
nerovností a přešlapováním na místě při jejich řešení.
Ani Evropa si nedovede poradit se svými problémy,
přes 20 milionů nezaměstnaných je špatná vizitka. Je však
územím relativně bezpečným a „nobelovka za mír“
jí právem patří.
Centrální orgány na národní úrovni - škoda slov.
Všechny tyto vnější podmínky ovlivňují přímo i nepřímo
a čím dál výrazněji život nás všech.
Co považuji za důležité v roce 2012 v obci?
Je bezpečným místem pro život. Udržuje si ekonomickou
stabilitu. Došlo k důležité personální změně ve vedení
školských zařízení. Pokračuje občanská aktivita ve spolcích
a klubech. Pokud se týká investičních akcí, zvládli jsme dvě
demolice, vše okolo výstavby kruháku (děkuji panu
Mirkovi Jírovi za jeho přístup k zajištění bezpečnosti
školáků), další úsek cyklostezky, rekonstrukci kotelny
ve škole a rekonstrukci Mateřské školy v Prostředním
Lánově, opravy dvou střech, koncem roku jsme rozjeli
kanalizaci, připravili realizaci „autobusáčku“ atd.
Velké úsilí s dobrým výsledkem bylo věnováno lomu
v Horním Lánově a těžbě po roce 2012. Běží povolovací
řízení na těžbu a přepravu na dalších 20 roků a cirka
30 pracovních míst má perspektivu. Je uzavřena
a doufejme, že vstoupí v platnost smlouva mezi obcí a KVK
a.s. Kunčice o spolupráci a povinnostech při realizaci
opatření (je jich celkem 12) k výraznému snížení
negativních dopadů přepravy kameniva přes obec. Co je
důležité, je skutečnost, že tyto akce mají reálné finanční
krytí. Trochu smutná je skutečnost, že se již objevily
nápady, jak část peněz použít jinak. Nepřipadá v úvahu.
Každý máme holt limity vlastní důvěryhodnosti postaveny
jinak.
Poslední aktivitou obce, kterou chci zmínit,
je spolupráce v rámci Svazku měst a obcí Krkonoše
na tvorbě dokumentu s názvem „Integrovaná strategie
regionálního rozvoje území.“ Proč to?
Co je nyní a v následujících letech problémem,
je skutečnost úbytku pracovních míst. Naše území s širokou
pestrostí činností, cestovním ruchem a silným průmyslem
ztrácí v konkurenci s dalšími částmi republiky.
Je na periferii se špatnou dopravní přístupností
s neodpovídající úrovní přípravy mladé generace. Nelze
sedět a čekat, že problém zaměstnanosti vyřeší kouzelný
dědeček. Společně je nezbytné vytvářet podmínky pro ty,
kteří umějí ostatní zaměstnat či se dokáží zaměstnat a uživit
sami. Tomu je potřeba věnovat čas, energii a finanční
zdroje. Populistická gesta nic neřeší. Jsme regionem
bezpečným, s dobrými podmínkami pro bydlení, slušnou
vybaveností, dobrým životním prostředím. Ohrožuje nás
nezaměstnanost. A projevuje se již konkrétně
ve stoupajícím počtu nezaplacených složenek
za kabelovku, dodávku vody, nájemné. Obec hledá, jak
problém řešit. Náročně ano, ne však bezohledně.

A nyní k roku 2013.
Bude pokračovat vnější nestabilita a zřejmě bude
dlouhodobějším jevem. O to důležitější je spolupráce
v rámci regionu, aby naše území v rámci republiky
nepropadalo a zajistilo si pro další plánovací období
2013 - 20 na krajské i národní úrovni své místo. Dále je
potřeba věnovat pozornost škole a to nejen ze strany obce,
ale i rodičů.
Musíme udělat výrazný krok v realizaci kanalizace
a občané v přípravě a realizace kanalizačních přípojek.
Z roku 2012 zbývá dokončit tepelné čerpadlo pro
mateřskou školu v Prostředním Lánově a akci „posílení
vodních zdrojů vodovodu“. Začátkem roku jsme začali
rekonstruovat část přízemí v základní škole, aby vznikly
dvě specializované třídy (multifunkční a přírodovědná).
Čeká nás realizace „autobusáčku“.
Po podpisu smlouvy o dotaci chceme začít
s rekonstrukcí hasičárny v Horním Lánově.
Získali jsme dotace na zateplení čtyř objektů obce. Všechny
čtyři najednou v r. 2013 zřejmě nezvládneme, tak alespoň
ZŠ - B a Mateřskou školu v Horním Lánově. Obecní úřad
a čp. 51 - cukrárna musí počkat na rok 2014. Pustíme se
do 3. změny územního plánu. Nesmíme zapomenout
na přípravu akcí pro další léta. A tak by bylo možné
pokračovat. Je toho hodně, ale je pro koho dělat.
Počet obyvatel je stabilní, děti máme narozené.
Přejme si tedy zdraví, pracovní a osobní pohodu a místo
zachmuřené tváře úsměv, je to za jedny peníze a neškodí
to zdraví.
Ing. Jiří Vancl, starosta
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dne 20. 12. 2012 - zasedací místnost OÚ
Přítomni:14 zastupitelů-viz. prez. listina, 17.30-21.15 hod.
Omluven: p. Jíra
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
ZO Lánov určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli
zápisu p. Kuřík, pí. Rojtová.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se:0
Usnesení č. 1/06/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program jednání
zastupitelstva:
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Plnění hlavních úkolů obce v r. 2012
6) Rozpočtové změny
7) Rozpočet obce na r. 2013
8) Rozpočtový výhled do r. 2016
9) Kontrola plnění vzájemných smluv s KVK
10) Hospodaření s nemovitostmi obce
11) Různé, smlouvy …
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12) Diskuze
13) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/06/12 - ZO schvaluje návrh programu
jednání.
Plnění usnesení zastupitelstva
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva,
které se konalo dne 20. 11. 2012
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/06/12 - ZO bere na vědomí dle návrhu.
Zpráva o činnosti rady obce
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost rady obce za období od jednání
zastupitelstva dne 20. 11. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/06/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Plnění hlavních úkolů obce Lánov za rok 2012
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění hlavních úkolů obce za
r. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/06/12 - ZO bere na vědomí.
Rozpočtové změny č. 5/2012
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 5/2012 – viz příloha č.2.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/06/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Rozpočet obce Lánov na rok 2013
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet obce Lánov na rok 2013 – viz příloha
č. 4.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/06/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Rozpočtový výhled obce Lánov na r. 2014 - 2016
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Lánov na r. 2014 –
2016, viz příloha č. 3.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/06/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Plnění vzájemných smluv s KVK
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění vzájemných smluv s
KVK.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/06/12 - ZO bere na vědomí.
Hospodaření s nemovitostmi obce – viz příloha č. 1
1) smlouvu o zřízení věcného břemene
č. NET/OSNM/362-10/2012-13 pro VČP Net, s.r.o., se
sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, PSČ 500 04, IČ:
274 95 949 spočívající v právu zřídit a provozovat na cizích
nemovitostech plynárenské zařízení a dále v právu
vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy
a plynovodních přípojek. Jedná se o plynárenské zařízení
RMS STL Lánov – Kovársko, Prostřední Lánov, které je
uloženo v pozemcích p. č. 1251/9 a p. č. 1319/1 vše v k. ú.
Prostřední Lánov o celkové délce 10,57 m za cenu 4.987,Kč bez DPH. Skutečná poloha plynárenského zařízení
včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena
4

v geometrickém plánu č. 837-101/2012 ze dne 9. 7. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/06/12 - ZO bere na vědomí.
2) smlouvu o zřízení věcných břemen pro Telefónica
Czech Republic, a. s., sídlo: Praha 4, Michle,
Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ: 601 93 336
spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav
podzemního komunikačního vedení. Jedná se o podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě pod
označením „11010-040797 3GT2_H_TU_TULAV_OK“,
které je uloženo v pozemcích ve vlastnictví Obce Lánov
parcelní č. 1173/1, 1176/4, 1176/10, 1177/2, 1177/10
a 1626/2 vše v k. ú. Prostřední Lánov o celkové délce 202,10
m za cenu 2906,- Kč bez DPH. Skutečná poloha
podzemního komunikačního vedení včetně rozsahu
věcného břemene je stanovena a vyznačena
v geometrickém plánu č. 864-164/2012 ze dne 13. 11. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/06/12 - ZO bere na vědomí.
3) smlouvu o zřízení věcného břemeno pro společnost
ČEZ Distribuce, a. s., číslo IE-12-2001769/VB/1, název
stavby H. Lánov – rekonstrukce TS 82, úpravy vedení NN,
na kterou bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem
ve Vrchlabí, č. j.: SÚ/18105/2007-9, ze dne 21. 11. 2007.
Jedná se o věcné břemeno zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy na dotčených nemovitostech
ve vlastnictví Obce Lánov, a to pozemku p. č. 69/2, 91,
2101/1, 2107, 2108/2, 2261/2 a pozemku st. č. 238 vše
v k. ú. Horní Lánov, tj. k jejich částem vymezeným
v Geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemene
č. 482-301/2009 ze dne 02. 09. 2010, potvrzeném
Katastrálním pracovištěm Trutnov dne 07. 10. 2010.
Finanční jednorázová náhrada je stanovena dohodou
smluvních stran na částku 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc
korun českých).
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/06/12 - ZO bere na vědomí.
4) žádost pana Františka Kynčla a paní Jany Kynčlové
z 8. 11. 2012 o povolení zahájení stavebních prací
na pozemku 1197/1, k. ú. Prostřední Lánov za účelem
výstavby RD o výšce hlavního hřebene 5,50 m, o maximální
šířce budovy 8,20 m a sklonu střechy 30 st. – jedná se
zároveň o návrh na změnu ÚPSÚ Lánov, kde v současnosti
platí výška hlavního hřebene od 7 m do 9 m a sklon střechy
od 40 st. do 45 st. Navržené změny pro předmětný pozemek
jsou projednané a odsouhlasené s Ing. Arch. Františkem
Pospíšilem.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/06/12 - ZO bere na vědomí.
Zastupitelstvo souhlasí:
5) s částečným zásahem požárně nebezpečného
prostoru objektu RD č. p. 224 (st. p. č. 290), k. ú. Prostřední
Lánov a jeho východní přístavby do pozemků p. č. 1181/7 –
ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1171/3 – ostatní
plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Prostřední Lánov,
tj. do pozemků místních komunikací, které jsou
ve vlastnictví Obce Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/05/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Smlouvy
Návrh smlouvy:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a firmou

Regional Development Agency Rychnov nad Kněžbou,
č. CZ.1.13/1.2.00/31.01234, akce Terminál autobusové
dopravy uzlového bodu Lánov, činnosti spojené s realizací
projektu (výběrové řízení, řízení projektu, kontroly
termínů, dokladů, monitorovací zprávy, podání závěrečné
zprávy). Cena celkem 134 000,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/06/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh smlouvy:
ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Lánov
a f. Vrchlabská stavební a znalecká kancelář, akce Terminál
autobusové dopravy uzlového bodu Lánov - stavební práce,
investorsko-inženýrská činnost (finanční řízení stavby,
kontrola fakturace, množství a cen prací, řízení kontrolních
dnů, odborný dozor, předávací řízení, závěrečné finanční
vyhodnocení stavba), cena: 1,90 % ze započitatelných
nákladů akce, práce prováděné v HZS 350,- Kč/hod.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/06/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh smlouvy:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov
a f. Ing. Arch. Pospíšil, Praha 4, akce Terminál autobusové
dopravy uzlového bodu Lánov, vypracování a koordinace
projektové dokumentace pro provedení stavby (demolice
zemědělské stavby a přístaveb, sadové úpravy, komunikace
a zpevněné plochy, chodníky, VO, rozvody). Cena
139 700,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/06/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
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Období od 16. 6. 2012 do 31. 12. 2012
STAV OBYVATEL k 31. 12. 2012 1734
NAROZENÍ (3 holčičky a 4 chlapci)
7
ZEMŘELÍ (4 muži a 1 žena)
5
10
PŘISTĚHOVANÍ
ODSTĚHOVANÍ
12
PŘESTĚHOVANÍ v rámci Lánova
10
SŇATKY
3
ROZVODY
5
Karolína Boková
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Novela stavebního zákona (dále jen „novela“) nemění
koncepci platného zákona. Jejím účelem je zpřesnit znění
jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávala
výkladové a prováděcí problémy. Novelou se odstraňují
nedůvodné odchylky od správního řádu jako obecného
procesního předpisu. Změny, které novela přináší, se týkají
zjednodušení a zkrácení postupu pořizování územních
plánů a rozšíření účasti veřejnosti v průběhu územního
plánování, rozšiřují mimo jiné okruh staveb, které
nevyžadují územní rozhodnutí ani územní souhlas.

Dle § 79 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
a jeho novely účinné od 1. 1. 2013 rozhodnutí o umístění
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stavby ani územní souhlas nevyžadují např. dle písm. f)
opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně
přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným
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prostranstvím, dle písm. n) skleník do 40 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti
nejméně 2 m od hranice pozemku, bez podsklepení, dle
Od roku 2011 byly v naší obci realizovány investiční
písm. o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky
akce, které byly podpořeny z Operačního programu životní
s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše
prostředí (www.opzp.cz). Předmětem projektů jsou
do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby
zateplení a výměna oken v základní škole a probíhající
pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje
zateplení a výměna oken a instalace tepelného čerpadla
bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo
v mateřské škole. Na následující roky jsou z tohoto titulu
skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o
připravovány k realizaci ještě další 4 akce na veřejných
jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je
budovách naší obce. Realizací těchto projektů dochází
v souladu s územně plánovací dokumentací, je umísťována
k významným úsporám nákladů za vytápění a zkvalitnění
v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků
prostředí uživatelů těchto budov.
nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat
Realizace úspor energie ZŠ Lánov - Obec Lánov - 10066423
dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 %
Celkové náklady akce: 7 187 tis. Kč, dotace z ERDF –
z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby
Fondu soudržnosti: 4 024 tis. Kč a ze SFZP: 237 tis. Kč,
pro rodinnou rekreaci, dle písm. p) bazén do 40 m2
spoluúčast obce na projektu: 2 926 tis. Kč.
zastavěné plochy na pozemku rodinného domu nebo stavby
Realizace úspor energie MŠ Lánov - Obec Lánov -11101243
pro rodinnou rekreaci v zastavěném území umístěný
Celkové náklady akce: 3 464 tis. Kč, dotace z ERDF –
v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranic pozemku,
Fondu soudržnosti: 1 474 tis. Kč a ze SFZP: 86 tis. Kč,
dle odst. 4 předmětného paragrafu se ustanovení odstavce
spoluúčast obce na projektu: 1 904 tis. Kč.
2 nevztahuje na záměry posuzované z hlediska vlivů
Dne 1. 10. 2012 podepsal prezident republiky dlouho
na životní prostředí, dle odst. 5 předmětného paragrafu,
připravovanou novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním
pokud stavby uvedené v odstavci 2 vyžadují provedení
plánování a stavebním řádu (stavebního zákona). Novela
zemních prací nebo terénních úprav, je stavebník povinen
vyšla ve sbírce zákonů 22. října 2012 pod číslem 350/2012
zjistit si informace o existenci podzemních staveb technické
Sb. a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013.
infrastruktury a zajistit jejich ochranu. Výše uvedený
neúplný výčet staveb nevyžaduje ani ohlášení či stavební
povolení, tzn. tyto stavby lze realizovat bez návštěvy
stavebního úřadu.
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Z uvedeného § 79 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. a jeho novely
účinné od 1. 1. 2013 jsem si dovolil
citovat stavební záměry, které ve větší
či menší míře řeší občané obci, kde je
Zpravodaj vydáván. Více podrobností
k předmětné problematice výstavby
drobných (doplňkových) staveb
na pozemku rodinného domu nebo
stavby pro rodinnou rekreaci Vám
podají na příslušném Stavebním úřadě
ve Vrchlabí. Zde se dovíte i bližší
informace o novele a novém sazebníku
správních poplatků, který rozšiřuje
okruh zpoplatněných úkonů správních
orgánů a též zvyšuje sazby poplatků.
Pro Vaši informaci správní poplatek
za vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci
zůstává stejný, tj. 1 000,- Kč, a správní
poplatek za vydání souhlasu
s ohlášenou stavbou pro bydlení nebo
pro rodinnou rekreaci do 150 m2
celkové zastavěné plochy, s jedním
podzemním podlažím hloubky max.
3 m a nejvýše s dvěma nadzemními
podlažími a podkrovím, nebo
s ohlášenou stavbou do 50 m2 celkové
zastavěné plochy, do 5 m výšky,
s jedním nadzemním podlažím,
podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
je stanoven od 1. 1. 2013 v částce
1 000,- Kč.

programu v existujícím MUX (digitální
mulitplex), tak i zcela nového multiplexu.
Tato událost oznamovala přítomnost nového multipexu v nabídce
kabelové televize. Konkrétně se
jednalo o MUX 4 (operátorem se
od ledna 2012 stala společnost Digital
Brodcasting). V současné době MUX4
šíří dva programy ve vysokém rozlišení
ve formátu MPEG4, a to programy ČT1
HD a NOVA HD. Tuto nabídku
doplňují další programy ve standardním rozlišení - FANDA skupiny
NOVA, TV POHODA a SMÍCHOV.
Chtěl bych upozornit uživatele, kteří
nevlastní digitální přijímač vybavený
MPEG-4 dekodérem, že na programech
ČT1 HD a NOVA HD budou přijímat
pouze zvukovou stopu. Nejedná se
o závadu nebo chybu. Uživatelé, kteří
plánujete koupi nové TV, zeptejte se
prosím prodejce, zdali je vybavena
MPEG-4 dekodérem. Rozdíly v cenách
jsou minimální, často jsou ceny shodné.
Zároveň chci uživatele upozornit,
že ne všechny pořady, které jsou
vysílané na HD programech, jsou v HD
rozlišení. Obvykle jste předem
upozorněni větou - „Tento pořad
můžete sledovat také v HD rozlišení“.

Programový obsah v digitálních
MUX – KTV Lánov je pouze šiřitelem,
nikoliv operátorem digitálních
Zpracoval dne 2. 1. 2013: muliplexů šířených variantou DVB-T.
Jaroslav Hanč, Obecní úřad Lánov Nelze tedy garantovat programový
obsah a náplň. Toto je zcela
v kompetenci operátora – MUX 1 =
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Česká televize, MUX 2 = České
Radiokomunikace, MUX 3 = Czech
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Digital Group, MUX 4 = Digital
Vypadávání signálu (No signal) - Brodcasting.
tato hláška se často objevuje
BBC – WorldNews je nový program
a znepříjemňuje divákům sledování
na
KTV, který byl spuštěn na podnět
jejich pořadů. Nejedná se o závadu
uživatelů.
Můžete si tak procvičit
na zařízení KTV nebo na přijímači
angličtinu
a
dozvědět se více zpráv ze
uživatele, nýbrž o servisní práce
na kódovacích zařízeních ze strany světa. Naladit si ho můžete na programu
poskytovatele (Skylink). Bohužel si S17, kmitočet 273,25 Mhz.
často vybírají nevhodné okamžiky
VoIP – Voice over internet protokol.
v hlavním vysílacím čase. Jedním
Za touto zkratkou se skrývá služba,
z důvodů těchto zásahů je i odhalení
která je v dnešní době čím dál více
nelegálních uživatelů a zablokování
využívána. Jedná se o hlasové služby
jejich dekódovacího zařízení a tím
(telefon) přes službu internetu. Hlavní
znemožnění sledování televizních
výhodou této služby je jednoduchost
pořadů.
používání a absence měsíčního
paušálu.
Platíte pouze to, co sami
Digitální multiplex (y) – patrně
po půlce listopadu při zapnutí vaší provoláte. Příklad cen hlasových
digitální TV jste si všimli, že je vám služeb: pevná linka 0,95 Kč/min špička,
hlášena nová služba. Opravdu některé 0,60 Kč/min mimo špičku, 2,49 Kč/min
televize samy poznají přítomnost nové mobilní operátoři. V rámci operátora je
služby a nabídnou uživateli její volání zdarma. Pokud byste měli
naladění. Je to jak přítomnost nového o službu zájem, prosím kontaktujte mě.
6

Budete-li mít dotazy, prosím pište,
volejte: admin@lanov.cz, 607 602 738.
Radovan Jákl
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V září 29. 9. 2012 jsme pořádali již
sedmou Hubertovu jízdu. V pátek
přijeli kamarádi z Podhůří, kteří nám
pomohli připravit trasu s překážkami,
ale děvčata jela i od nás. Udělalo se asi
sedmnáct skoků jak pro velké koně, tak
menší pro pony.
V sobotu přijel Jura Mikule
s plošinou, na kterou se naložily lavice,
stoly a veškerý proviant i diváci,
a odjelo se na náš tréninkový plácek
za kravínem v Horním Lánově. Zde již
bylo několik jezdců a koní, ale i diváků.
Přijeli jezdci z Černého Dolu,
z Podhůří, z Hořeního Vrchlabí,
Prostředního i Horního Lánova
a jedna jezdkyně z Jestřabí. Celkem
bylo dvacet jezdců a koní.
Letos jako liška jel Milan Erben
na Gertě a mástr Lucie Kopecká
s Bizmarkem.
Opět se jelo v převleku hippies.
Moc hezky oblečena byla rodina
Erbenova. Ale i naše děvčata si dala
záležet, i několik diváků. Měli jsme
také několik karambolů. Začalo to tím,

Rodina Erbenových z Harty
v převleku "nej hippies".

že jsme neměli správnou pípu na sud,
pak při pádu jezdce z koně, kterému se
stáhla celá uzdečka, bylo další zdržení,
ale po úspěšném zadržení koně Jirkou
Liezer a opětném nasednutí jezdce se
dál pokračovalo v jízdě.
Letos byla půlka, kde je vždy
občerstvení, jinde než předešlé roky.
Traktory s proviantem a diváky odjely
vše připravit a jezdci se vydali ještě
na krátkou projížďku. A tam se stal
poslední karambol. Koně tam

rozšlapali hnízdo lesních včel a Petr
Ulrich do toho rozvášněného hnízda
vjel na koni. Gajoute si lehl, aby se
zbavil včel, ale takto se zbavil i svého
jezdce, který měl plné kalhoty
rozčilených včel. Mástr nám to přijel
říct, a tak jsme tam Jura, já a paní
Ulrichová hned jeli; naštěstí se nikomu
nic nestalo, jen Petr měl poštípané
pozadí. A Gajoute vesele uháněl
k domovu, ale u kravína byl odchycen
a zpět odveden. A pak byl již klid.
Letos nám s opékáním klobás
pomáhal Petr Hájek a Míša Herman,
protože Tonda Kopecký byl nemocný,
a tak zůstal doma. Občerstvení
prodávala Simona Prášilová s Gábinou
Viniklářovou. Jel se i dostih koně
a pony.
Po příjezdu jsme stihli akorát dát
jezdcům cukroví a ceny, na žádné
soutěže nedošlo, protože začalo pršet.
Ale i tak se to jezdcům i divákům líbilo.

špatné. A kdo vlastně říká, že co je
perfektní, se víc líbí? Jak říká tatínek
mé kamarádky: drobná nepřesnost oku
lahodí….
Ahoj za rok!
Karolína Boková
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Lánovští zpěváčci. Fotil Zdeněk Horák.

po korzování chladným Lánovem
znovu a tentokrát ve správný čas.
Po tom všem, co se mi při
přípravách hatilo, jsem si myslela, že to
bude fiasko. Mimo jiné moje kolegyně
byla nemocná, prodej dětských
výrobků byl nejistý, vytipovaní dospělí
trhovci se nemohli zúčastnit a stánek
s jídlem mi většina také odřekla.
Největší obavy jsem měla z toho,
Helena Kopecká že díky tomu, že si škola udělala svůj
jarmark zvlášť a navíc jen pouhý den
Nakresli koně
před
akcí u "íčka", dojde k odlivu
Pořádali jsme také soutěž o to,
návštěvníků
a dětských výrobků pro
kdo nakreslí nejhezčí obrázek koně.
jarmareček.
Uvažovala
jsem v tu chvíli
Soutěž byla rozdělena do dvou
dokonce
i
o
sloučení
obou akcí
kategorií - děti do patnácti let a dospělí.
v budoucnu a přesunu do areálu školy.
Na poslední chvíli se mi ale naštěstí
vždy nějak zadařilo, hlavně proto, že mi
několik lidí opravdu vytrhlo
příslovečný trn z paty.
Sníh sice okolí moc nepřizdobil,
ale snad se to vyrovnalo premiérou
v podobě chutných bramboráčků
a maxiklobás. Oblíbené svařené víno
teklo proudem, občas a hlavně
po vytočení svařáku i grog, členové
kapely hráli a zpívali opět krásně
Kreslila Diana Novotná z Harty, 2. místo.
a nadšeně, děti řádily u živého plotu
Obrázků se sešlo hodně, první a jarmareček se dle vyjádření prodejců
hodnocení již bylo a druhé bude celkem také dařil.
Děkuji Lence Stříbrné za naverna našem Krkonošském klání v roce
bování
Lukášů Kociána a Mihala pro
2013.
stánek
s
jídlem, jim samým, že byli
Helena Kopecká
ochotní jej provozovat, Aleně
Čermákové jakožto druhé výčepní
a pomocné ruce, škole za zapůjčení
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lavic a stolů, hotelu TEDEC
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také za půjčení varné nádoby,
Zdeňku Máslovi za plakátek, klukům
z
technických služeb za pomoc při
21. prosince navečer jsme se zas
stěhování
a stavění mobiliáře, paní
mnozí sešli u infocentra, abychom
potěšili ucho, oko, jazýček a smysl pro Capouškové za stavění altánu, kapele
společnost při Zpívání u vánočního za veselé hraní, jarmarečnicím (Leona
stromu se skupinou NaVáHuTě Přívratská, pí. Hrodková, Iva Farská,
(= Nahodilé Vánoční Hudební Těleso). Alena Čermáková) za účast s jejich
Někteří přišli překvapivě o hodinu krásnými výrobky, Radku Jáklovi
dříve, neboť různých "zpívání" bylo za focení a všem, kteří sem dorazili
v blízkých obcích s podobným datem a dotvořili tak milou atmosféru.
Ač vše nebylo do puntíku podle
konání vícero, což bylo matoucí.
Nicméně zarytí příznivci přišli mých představ, myslím, že to nebylo

25. prosince se konal již 21. ročník
Vánočního turnaje v sálové kopané
ve sportovní hale Základní školy
v Lánově. Vítězem se stal tým
PRIBINÁČCI – Ivan Souček, Lukáš
Hájek, Jiří Havránek, Michal Pružinec,
Pavel Horák, Jan Fink, Antonín Zajíc.

PRIBINÁČCI - vítězové 21. ročníku turnaje.

Zahájení turnaje se konalo v 8:45h
losováním. Systém turnaje – dvě
skupiny po čtyřech týmech bojovaly
o umístění k nasazení do vyřazovacích
bojů o vítězství v turnaji.
Z bojů v základních skupinách
vzešly jako favorité turnaje týmy:
ze skupiny „A“ IBALGIN 2012
a TORZO LEGIE shodně se 7 body
a ze skupiny „B“ loňský vítěz
BONDUEL s 9 body a PRIBINÁČCI
se 6 body. Ve čtvrtfinálových utkáních
favorité potvrdili své postavení
a postoupili do semifinále.
V semifinále se proti sobě postavily
týmy: první semifinále svedly týmy
IBALGIN 2012 – PRIBINÁČCI.
V základní hrací době utkání skončilo
smírně 4 : 4 a o postupu do finále
musely rozhodnout pokutové kopy;
ty vyhráli PRIBINÁČCI 3:2 a se skóre
4 : 5 překvapivě postoupili do finále.
Ve druhém semifinále proti sobě
nastoupily týmy TORZO LEGIE proti
BONDUEL a celkem jednoznačně
s výsledkem 3 : 1 postoupil tým
TORZO LEGIE.
Tvrdí se, že se historie opakuje.
Stejně jako ve 20tém ročníku, tak
i ve 21. ročníku ve finálových bojích
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hrály proti sobě stejné týmy. Ale přeci
jenom o něco jiného. Ve 20tém ročníku
proti sobě týmy IBALGIN
a BONDUEL hrály o vítězství
v turnaji. Ve 21. ročníku jenom
o 3. místo soupeřily týmy IBALGIN
2012-BONDUEL, v základní hrací
době hrály nerozhodně 3 : 3 a musely
tedy rozhodnout pokutové kopy.
Pokutové kopy vyhrál tým IBALGIN
2012 4 : 3 a tím utkání o 3. místo 4 : 3.
O 3. místo ve dvacátém ročníku spolu
hráli PRIBINÁČCI a TORZO LEGIE.
Letos už spolu hráli o prvenství a stejně
jako loni zvítězil tým PRIBINÁČCI TORZO LEGIE 3 : 2. PRIBINÁČCI
předvedli impozantní vstup do utkání,
kdy rychlou hrou se střelami hned
z první rychle vedli 3 : 0 a teprve
ve druhém poločase TORZO LEGIE
začalo předvádět hru, s jakou se
prezentovali v minulých ročnících,
ale již jen snížili na 3 : 2.
Pořadí v turnaji 21. ročníku:
1. PRIBINÁČCI, 2. TORZO LEGIE,
3. IBALGIN 2012, 4. BONDUEL
Nejlepším střelcem turnaje byl
Dominik Zdržálek z týmu IBALGIN
2012 s 12 zásahy, následován střelcem
z týmu PRIBINÁČCI s 12 zásahy
a Noskem Petrem z týmu BONDUEL
s 8 zásahy. Nejlepším brankařem byl
vyhlášen Petr Stránský z týmu
BONDUEL a nejlepším hráčem
Dominik Zdržálek z týmu IBALGIN
2012.
Turnaj byl zakončen vyhlášením
vítězů v 15:45 hod.
Zapsal Stanislav Závodník
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Dne 26. února 2013 by se můj
manžel Jiří Tryzna dožil 80 let.
S láskou vzpomínáme - manželka
Zlata Tryznová a přítelkyně Zdenka
Mádlová a její děti.

Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
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kamarádů… Rozhodli jsme se všem
doma
zpříjemnit předvánoční hemžení
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a pozvat je do školy. Děti i učitelé
připravovali a vymýšleli, čím přivítají
návštěvníky Vánočních trhů. Vznikaly
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krásné výrobky, hudební vystoupení,
originální občerstvení. Zapojili se
Jako každý rok i letos jsme se
úplně všichni, včetně mateřských škol,
všichni těšili na Vánoce. Doba adventu
školní družiny i zájmových oddělení.
je jedním z nejkrásnějších období
Škola zářila rozsvícenými
v roce. Patří k nim vůně jehličí, vanilky,
světýlky a 20. prosince se otevřela pro
mihotání světýlek, rozzářené dětské
oči, ale i také přátelství, láska
a vzájemné porozumění.
V průběhu adventu se seznamujeme s lidovými tradicemi
a příběhy s nimi spojenými. Začíná
to Barborkou, Lucií a samozřejmě
čertem a Mikulášem.
I v našich mateřských školách
jsme se připravovali na návštěvu
Mikuláše, čerta a anděla. Děti
Mikulášovi zatančily, zazpívaly,
čertovi slíbily, že budou hodné a také
dostaly sladkou odměnu. Velké děti si
dokonce připravily pro rodiče a členy
Spousta krásných výrobků čekala
na svého kupce o Vánočních trzích ve škole.
klubů důchodců besídku s názvem
„Čertovská maturita“, za kterou všechny, kteří chtěli přijít a podívat se,
sklidily velikou pochvalu. Tímto co umíme. Třeba se jen tak zastavit,
děkujeme rodičům za výbornou popovídat si a poslechnout koledy.
spolupráci při výrobě čertovských Vybrat si bylo jednoduché, protože
kostýmů na besídku.
každá maličkost, kterou děti udělaly,
Po návštěvě Mikuláše nastalo přinesla určitě jeho majiteli radost.
to pravé předvánoční těšení.
Chci poděkovat všem, kteří přišli
Poslouchali jsme vánoční koledy, na první Vánoční trhy do naší školy
rozsvítili si svícínky, adventní věnce a zakoupením výrobků přispěli
a ustrojili vánoční stromečky. A potom na novou prolézačku do školní družiny
jednoho dne nás v mateřských školách nebo na vybavení nové chemickonavštívil Ježíšek a nadělil dětem nové přírodovědné učebny. Děkuji a do nohračky. Před Štědrým dnem jsme se vého roku 2013 za celou naši školu
rozloučili s paní učitelkou Petrou přeji hodně zdraví, štěstí, lásky
Dikorasovou, která od nás odešla učit a porozumění.
na první stupeň ZŠ. Přejeme jí hodně
Radka Koniková, ředitelka školy
úspěchů na novém pracovišti. Nový
rok s námi zahájila paní učitelka
Jaroslava Sládková. Konec Vánoc
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jsme si připomněli tradicí Tří králů.
Kolektiv Mateřských škol
…a naše škola s ním. Ač si to
v Lánově přeje Všem občanům
mnozí
možná ještě neuvědomují, první
v novém roce hodně zdraví, štěstí
polovina
školního roku se blíží
a mnoho osobních i pracovních
nekompromisně
ke svému konci, brzy
úspěchů.
začne
obávané
období známek
Za MŠ – Jana Pružincová
a hodnocení na vysvědčení. Na konci
ledna čeká žáky jejich oficiální
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Avýplatní páska. Jak už to tak v životě
U
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E bývá, ne všichni pracovali a pracují
stejně poctivě a ne všichni
pravděpodobně
odejdou spokojení.
Vánoční atmosféra začala návštěvou
A
ne
všichni
si
za
donesenou výplatu
čerta a Mikuláše ve všech třídách.
nakoupí
tolik
pochvaly,
pocitu bezpečí,
Zacinkání zvonečku očekávaly
motivace, porozumění a ohodnocení,
s napětím především malé děti.
Během měsíce listopadu kolik by potřebovali. Nutno
a prosince jsme se všichni připravovali podotknout, že některým rodičům
na návštěvu rodičů, prarodičů, může den vysvědčení připomenout

nedávno minulé štědré svátky vánoční,
jiným spíš silvestrovskou „bombu“.
Ať už to bude tak či onak, nikdo se
nemusíte bát, o konec světa se nejedná,
ten už máme přece zdárně za sebou.
V (téměř) uplynulém pololetí
jsme toho ve škole spoustu zažili,
namátkou např.: divadelní představení
pro malé i velké, závody v přespolním
běhu, návštěvu studentů kopidlnské
střední zahradnické školy, účast
na fotbalovém turnaji, Svatomartinský
průvod, návštěvu Klicperova divadla
v Hradci Králové a firmy Rautis
v Poniklé, plavání v Jilemnici i ve
Vrchlabí, první běžkování, přednášky
z ornitologie, návštěvu čerta
a Mikuláše, zasedání žákovského
parlamentu, vánoční jarmark…,
a k tomu řešili problémy spojené
s dětstvím, dospíváním a výchovou,
o které není nikdy nouze.
Každého z nás mnohé jistě ještě
čeká, ať už ve školním či osobním
životě, přejme si tedy, ať vše
zvládneme ve zdraví na těle i na duši.
A se snahou a trpělivostí zdoláme
i potíže na první pohled nepřekonatelné.

po ten dnešní proběhlo ještě nějaké

V
E
N
K
O
V
S
K
É
další ocenění občanů našich tří obcí,
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úřadě ve Vrchlabí nedonesla. Zkoušela
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jsem stav věcí zjistit zpětně, ale ani na
MÚ ve Vrchlabí (ač byli opravdu velmi
ochotni mi pomoci), ani na Oblastním
spolku ČČK v Trutnově mi nebyli
schopni zpětně podat zprávu, zda v
tomto mezidobí k nějakému
slavnostnímu předávání cen došlo. Do
budoucna bych měla mít informace
tohoto druhu zajištěny, jako tomu bylo
dřív. Pokud ale budete chtít, dejte mi
vědět osobně, že jste byli ČČK
vyznamenáni nebo že o někom
takovém víte. Budu ráda.

Český červený kříž uděluje každý
rok ocenění bezpříspěvkovým dárcům
krve.
15. března 2012 byl panu
Zdeňku Švancarovi z Lánova udělen
Zlatý kříž ČČK 3. třídy,
a to za 80 odběrů této
životodárné
tekutiny. Předává
slavnostně
Karolína Boková
Oblastní spolek
ČČK na slavnostním shromáždění,
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roce následujícím
Zlatý kříž 3. třídy.
po dovršení.
Naučné knihy:
Blahopřejeme a děkujeme
- Největší záhady světa
za obětavost!
- Sexuální život ve staré Číně - Robert
Naposledy jsem o oceňování ČČK
Hans van Gulik
psala v letním čísle Zpravodaje (č. 18) - Atlas světa
- Velký ilustrovaný atlas lidského těla
Eva Křivohlávková, Radka Koniková v roce 2011. Pokud od tohoto článk
- Jídlo jako životní styl, aneb, 100
otázek, odpovědí a receptů - Petra
Lamschová a Petr Havlíček
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- Černá kniha církve - Michail Hebeis
Vzhledem k nárůstu nákladů za suroviny k přípravě jídel v souvislosti se - Život mi vzal BAM - Ivan Čisťakov
- Kočky - Antje Breuer
zvýšením DPH navyšujeme cenu za obědy od uvedeného data takto:
- SS - výstraha dějin - Guido Knopp
Stará cena
Nová cena
Beletrie:
Kategorie
Přesnídávka Oběd Svačina Přesnídávka Oběd Svačina - Klam - John Altman
MŠ mladší
6,-Kč 16,-Kč 6,-Kč 8,-Kč 18,-Kč 8,-Kč - Okamžiky - Georgia Bockoven
- Skandál! - Jilly Cooper
MŠ starší
7,-Kč 18,-Kč 6,-Kč 9,-Kč 20,-Kč 9,-Kč - Justice na kolenou - George Burkovec
- Lékárníkova dcera - A. Holmanová
6 - 10 let
0
21,-Kč
0
0
23,-Kč
0
- Fretka - Eliška Horelová
- Příběh jedné lásky - A. Pastoreková
11 - 14 let
0
23,-Kč
0
0
25,-Kč
0
- Dvaadvacet centimetrů - J. Simmel
15 let a starší
0
25,-Kč
0
0
27,-Kč
0
- Devětkrát jeden vrah - Anna Žídková
- Ve jménu lásky - Tess Warwick
Důchodci Lánov
0
40,5 Kč
0
0
46,5 Kč
0
- Satanovo vejce - David Glockner
- Všichni jsme nosili hvězdu
Důchodci Dolní Lánov
0
43,-Kč
0
0
49,-Kč
0
Theo Coster
Cizí strávníci plná cena
0
48,-Kč
0
0
54,-Kč
0
- Lituji, minuli jsme přistávací dráhu Antje Blinda
Nadále předpokládáme, že Obec Lánov bude ze svého rozpočtu přispívat - Revizor - Nikolaj Vasiljevič Gogol
cizím strávníkům, důchodcům částkou 7,50 Kč (a Obec Dolní Lánov 5,- Kč) - Stařec a moře - Ernest Hemingway
na jeden odebraný oběd.
- Království za story - Petr Šabach
Vážení strávníci, se zvýšením ceny za obědy pro Vás od 9. 1. 2013
Pro děti a mládež:
připravujeme výběr ze dvou uvařených jídel.
Neználkovy příhody - Nikolaj Nosov
Strávníky, kteří hradí obědy převodem z účtu, prosíme o překontrolování, zda
Asterix
I - IV - Goscinny a Uderzo
mají zadaný variabilní symbol (osobní číslo dítěte). Platba, u které nebude
variabilní symbol uveden, bude odeslána zpět na účet, ze kterého byla odeslána.
Toto upozornění platí i pro platbu školného v MŠ.
Monika Klimešová, Jídelna při ZŠ a MŠ Lánov
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- Knížkový pejsek - Jiří Kahoun
- Dospívajícím dívkám - Miriam
Stoppardová
- Dívej se mi do očí - Melánie Lánská
Karolína Boková
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LEDEN 2013

leden Lánov, Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou
leden či únor Lánov, Závod neregistrovaných v obřím slalomu „O pohár starosty“,
pořadatel TJ Lánov, ZŠ a MŠ Lánov
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listopad až duben Trutnov, Jazzinec – mezinárodní festival jazzové hudby
26. 1. Horní Maršov, Jelen lesní, seznamte se… - naučný program KRNAP
Český Podací Ověřovací Infor- 26. 1. Harrachov, Dynastar Open Cup Harrachov - seriál závodů pro veřejnost
v obřím slalomu
mační Národní Terminál, tedy
CzechPOINT, je projektem, jehož 26. 1. - 27. 1. Špindlerův Mlýn - Svatý Petr, Český pohár - 4 x 4 snowboard
cílem je zredukovat přílišnou 26. 1. Janské Lázně, Noc tuleních pásů - skialpinistický závod po hřebenech
byrokracii ve vztahu občan – veřejná
ÚNOR 2013
správa. Slouží jako asistované místo
únor
Regionální divadelní představení, pořadatel OB Lánovy
výkonu veřejné správy umožňující
únor
Rokytnice
nad Jizerou, Pašeráckej vejkend - masopustní veselí a zábava
komunikaci se státem prostřednictvím
jednoho místa tak, aby „obíhala data, únor - Trutnov, Masopust - rej před velikonočním půstem
únor či březen - Lánov, Karneval na lyžích - maškarní na Špičce, pořadá TJ Lánov
ne občan“.
V Lánově sídlí CzechPOINT 4. – 8. 2. Lánov, Jarní koňské příměstské tábory - dětské tábory s bohatým
programem, děti jezdí vždy navečer domů, pořadatel No Limits o. s.
v budově infocentra od roku 2010
5. 2. Vrchlabí, Filmy o životě v Krkonoších - krátkometrážní snímky o životě na
a mnozí z vás již využili nebo dokonce
boudě, významu dřeva a o divadle v Krkonoších, premiéra
opakovaně využívají jeho služeb.
V současné době vám tak zde mohu 7. – 10. 2. Jilemnice, ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ JILEMNICE
9. 2. Horní Maršov, Jelen lesní, seznamte se… - naučný program KRNAP
poskytnout například výpis
9. 2. Vysoké nad Jizerou, Ve stopě první středoevropské padesátky
z bodového hodnocení řidiče (2),
9. 2. Lánov, Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou
z Katastru nemovitostí (82),
z Obchodního (28), Živnostenského 10. 2. Jilemnice, Lízátkové závody pro předškolní až po žáky 5. tříd
(10) či insolvenčního rejstříku (1), 12. 2. Vrchlabí, Masopust v muzeu - přijďte si vyrobit masku, ochutnat pravé
masopustní koblížky a dozvědět se, co to vlastně ten masopust byl
z Rejstříku trestů (36), nebo vám mohu
p ř e v é s t p í s e m n é d o k u m e n t y 12.2. Lánov, Masopust - průvod v maskách, spousta dobrého jídla a zábavy
do elektronické podoby a naopak. 15. 2. Dolní Lánov, 20. Ples Dětského domova Dolní Lánov
V závorkách uvádím počet žádostí 16. 2. Horní Maršov, Masopust, sraz masek před Střediskem SEVER
o ten který výpis v roce 2012. Jak je 16. 2. Rokytnice nad Jizerou, Přejezd Krkonoš – Memoriál Karla Šaldy
vidět, nejvíce lidé potřebovali výpis 16. 2. Lánov, Myslivecký klubový večer - ples s tombolou
z Katastru nemovitostí, z Rejstříku 19. 2. Výzkumníkem v Antarktidě - beseda s trutnovským lékařem Alešem
Rybkou. Zážitky z vědeckovýzkumného pobytu na polární stanici
trestů a z Obchodního rejstříku.
Concordia. Cílem výzkumu bylo zjistit, co se stane s lidským organismem
Celkem to bylo 159 úkonů. V roce 2011
při letu na Mars
to činilo v souhrnu 144 a v roce 2010,
20. 2. Dolní Branná, Pohár podkrkonošských škol v běhu na lyžích
81 výpisů.
Žadatelům o výpis z Rejstříku 21. - 24. 2. start a cíl Dolní Dvůr - Rudolfov, Ledová jízda - Memoriál Dr. Václava
Vojtěcha - 23. ročník etapového závodu psích spřežení
trestů, kteří již mají nový občanský
průkaz (vydaný po 1. 1. 2012) a kteří 21. 2. Jilemnice, Josef Fousek – Bez náhubku - recitál svérázného básníka,
písničkáře a humoristy, člena divadel Semafor a Jiřího Grossmanna.
nemají trvalý pobyt v Lánově,
doporučuji vzít s sebou ještě doklad, 23. 2. Harrachov, Veterániáda ve skoku na lyžích - mezinárodní účast
který obsahuje jejich rodné příjmení, 23. 2. Vrchlabí, Kroužkování u krmítka - naučný program KRNAP
například rodný list. Tento výpis lze
BŘEZEN 2013
vydat jen osobě, které se výpis týká,
nebo zplnomocněncům na základě březen - Lánov, Retro závod v paralelním slalomu, pořadatel TJ Lánov
březen - Čistá v Krkonoších, Hasičský bál
úředně ověřené plné moci.
březen
- Trutnov, Vynášení smrtky - vítání jara
Rovněž o výpis z bodového
březen
Trutnov, Velikonoce v Domě pod jasanem - zvyky a řemesla
hodnocení řidiče může zažádat pouze
dotčená osoba nebo jí určený březen - Paseky nad Jizerou, Prdecká lyže - závody na lyžích pro širokou veřejnost
březen - Hrad Pecka, Otevírání hradu Pecka
zmocněnec.
Poplatek je stanoven na 100 Kč březen - Rokytnice n. Jizerou, Čs. pohár ve skialpinismu O dřevěného Krakonoše
za první stránku a za každou případnou 1. – 31. 3. Jilemnice, 18. ročník divadelního festivalu „Březen, měsíc divadla“
2. 3. Černý Důl, Krakonošův maškarní rej, sjezd na čemkoli
další 50 Kč. U ostatních provozovatelů
2. 3. Špindlerův Mlýn – Sv. Petr, "Krkonošská 70" - veřejný závod
kontaktních míst (Česká pošta,
v běhu na lyžích
Hospodářská komora, notářství) se
2. 3. Vrchlabí, Skorec vodní – zpívající potápěč - naučný program KRNAP
poplatek řídí vnitřními sazebníky
3. 3. Špindlerův Mlýn – Svatý Petr, Červená open
jednotlivých organizací a může být
5. 3. Vrchlabí, Krkonošské nářečí - beseda s PhDr. J. Bachmannovou, CSc.
nižší.
z Ústavu pro jazyk český, dozvíte se spousty nečekaných souvislostí
Karolína Boková
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8. – 10. 3. Harrachov, Mistrovství ČR ve skoku na lyžích a v severské kombinaci
9. 3. Horní Maršov, Jelen lesní, seznamte se… - naučný program KRNAP
9.–10. 3. Špindlerův Mlýn – Svatý Petr, World rookie tour - East rookie fest prestižní juniorský závod, snowboarding
11. 3. Špindlerův Mlýn – Svatý Petr, Mistrovství České republiky žáci
12.-17. 3. Špindlerův Mlýn – Svatý Petr, "SnowJam" - festival snowboardingu
plný sportu, muziky a zábavy
13.3.-26.4. Žacléř Umělecké fotografie - výstava polských umělců - Ilona
Cichoń, Pawel Rubaj, Agnieszka Szymańska.
15.-17. 3. Jilemnice, Mistrovství ČR dorostu v běhu na lyžích
15. 3. Lánov, Hasičský ples - sál v H. Lánově, pořadatel SDH Horní Lánov
16. 3. Dolní Lánov, Tradiční karneval pro děti a večer pro dospělé - zábava pro
malé (maškarní) i velké (zábavný večer s kabaretním vystoupením
vzácných hostů), pořadatel OB Lánovy
16. 3. Středisko SEVER, Horní Maršov 13:00 – 17:00, Textilní korále - kurz
16. 3. Černý Důl, Zdobení kraslic
16.3. Harrachov, Příjezd Krakonoše - 67. ročník tradiční akce, Krakonoše
doprovází rej masek, čertů, mažoretek, hudebníků, lyžníků a dalších....
19. 3. Vrchlabí, Tušsko - kraj nejvřelejších lidí - přednáška J. Kašpara
o přípravě plánu péče o první chráněnou krajinnou oblast v Gruzii
a o krásách a bohatství Tušska
19.-23. 3. Špindlerův Mlýn - Sv. Petr, Mistr. ČR v alpských disciplínách, skicrossu
23. 3. Lánov, Dětský karneval - karneval pro děti v sále v Horním Lánově,
pořadatel SDH Horní Lánov
23. 3. Horní Maršov, Jelen lesní, seznamte se… - naučný program KRNAP
23. 3. Harrachov, Dynastar Open Cup Harrachov - seriál závodů pro veřejnost
v obřím slalomu
23. 3. Jilemnice, Slavnostní připomenutí 100. výročí tragedie Hanče a Vrbaty
23. 3. Jilemnice, Mistrovství ČR v běhu na 50 km – Hančův memoriál
24. 3. U mohyly na Zlatém návrší, Uctění památky Mistra Bohumila Hanče a
Václava Vrbaty – 100 let od tragédie - retro závod lyžníků s dobovou ústrojí
a výzbrojí, na jednom ze tří 16,5 km okruhů původní trasy závodu, Labská
bouda, památeční očíslované odznaky, historické dantesy pro 5 nejlepších
27. 3. Vrchlabí, Velikonoce v muzeu - přijďte si ozdobit své vajíčko, velikonoční
perníček a zkuste si uplést pomlázku
29.-30. 3. Špindlerův Mlýn – Svatý Petr, Red Bull Nordix - world final
29. 3. Vrchlabí, Napříč Vrchlabím – dobrodružná přírodovědná hra
29. 3. Lánov, Vítání jara - výroba a vynášení Morany, pořadatel No Limits o. s.
30. 3. Vrchlabí, Měsíční údolí, Žabí námluvy - exkurze KRNAP, víte, proč je žába
mokrá?, víte, kdy žába riskuje při sexu nejvíc a proč se políbením mění
ropucha v princeznu?
31. 3. Harrachov, Velikonoce u hasičů
DUBEN 2013

duben - Regionální divadelní představení, pořadatel OB Lánovy
20. 4. Horní Maršov, ZŠ, Den země - výlet pro malé i velké do okolí s
překvapeními, krkonošský jarmark - místní výrobky, ukázky řemesel,
rukodělné dílničky, úkoly pro děti, výstavy, hudba, divadlo, občerstvení
Doporučuji si ověřit (v infocentru nebo na internetu) termín konání
události, které se chcete zúčastnit. Z organizačních důvodů se její datum
může změnit nebo se dokonce nemusí konat vůbec.
Pořádáte-li nějakou akci pro veřejnost a chcete, aby se dostala k co nejvíce
lidem, pošlete její plakátek do infocentra. Mohu ji zdarma umístit na infokanál, dát
na obecní web (pouze lánovské akce), rozeslat ji po okolí a téměř do všech
krkonošských infocenter, včetně toho mateřského ve Vrchlabí. To ji umístí na
celokrkonošský web www.krkonose.eu k těm ostatním. Případná dokreslující
fotografie není nikdy na závadu. Ty nejzajímavější události se dostanou do Top
akcí, které jsou rozesílány na skoro 100 e-mailových adres, například i mezi
novináře.
Pokud chcete, mohu Vám zasílat na e-mailovou adresu veškeré akce z regionu,
které se ke mně dostanou. Rovněž i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky
elektřiny, změny zastávek a podobně). Stačí říct.
Karolína Boková
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Krkonoše a Podkrkonoší nyní
nabízí vyznavačům běžeckého
lyžování 560 kilometrů, dle
klimatických podmínek upravovaných
tras. Z toho je 71 kilometrů Krkonošská
magistrála. Devadesát kilometrů
představují trasy závodní. Ty jsou
upravovány většinou denně. Ostatní
turistické, spolu s Krkonošskou
magistrálou, nejsou upravovány tak
často. Některé úseky v I. a II. zóně
národního parku mají zvláštní režim.
Jsou upravovány jen po jednotlivém
schválení Správou KRNAP, aby
nedocházelo k poškozování
nejcennějších částí přírody.
Nepřítelem je ale počasí, velké
přívaly sněhu i vítr a také tzv. smíšený
provoz. V Krkonoších totiž na určitých
místech dochází ke střetu pěších,
chodců na sněžnicích, dětí na saních či
vozidel pro zásobování a skútrů.
V těchto místech nelze očekávat
vysokou kvalitu upravenosti. Tuto
skutečnost je nutné vzít jako hotovou
věc, která v této době nemá jiné řešení.
Je zde ale snaha tyto úseky na mapách
zřetelně vyznačit, a tím eliminovat
stížnosti. Padl i návrh na zavedení
nového termínu úpravy běžeckých stop
tzv. cross country. Jedná se o občasnou
úpravu pro lyžařskou turistiku. Probíhá
v režimu cca 2 x týdně a je v terénu
praktikována v podstatě nejčastěji.
Alfou a omegou četnosti výjezdu
r o lb y k ú p r av ě mar k etin g o v ě
úspěšného projektu Krkonoše lyžařský běžecký ráj jsou finance.
Svazek Krkonoše vynakládá nemalé
úsilí, aby sdružil prostředky (pro rok
2012/13 od Královéhradeckého kraje
500 000 Kč, od Libereckého kraje
300 000 Kč, Nadace ČEZ 400 000 Kč)
a pokryl tak jednotlivým upravovatelům část provozních nákladů,
respektive motohodin. Na rozdíl
od běžeckých stop v Rakousku, jejichž
využití je někde zpoplatněno, a tím se
majitelům techniky vrací alespoň část
nákladů, v Krkonoších část prostředků
refunduje Svazek Krkonoše. Bez
příspěvků výše uvedených a těch
ze Státního fondu životního prostředí
a občasného donátora by upravovatelé
nedostali zhola nic.
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Na www.krkonose.eu v sekci
Zima v Krkonoších - Běžecké tratě najdete informace o tratích, délkách,
výšce sněhu, upravenosti, atd. Dalším
zdrojem je www.holidayinfo.cz.
V Harrachově byl představen projekt
w w w. b i l e s t o p y. c z , k t e r ý
prostřednictvím on line přenesených
dat sdělí uživateli informaci o stáří
upravených stop. Přehledný, lehce
dosažitelný systém, nutností je GPS
instalovaná přímo v rolbě a chytrý
telefon uživatele s připojením
na internet. V mapě zaznačené stopy
mění barvu podle času od poslední
úpravy. V Krkonoších se k systému
připojili upravovatelé v Rokytnici nad
Jizerou, Strážném a ve Vrchlabí. Další
provozovatelé zvažují využití této
nabídky.
Dáša Palátková

v dlouhodobém horizontu (20 – 30 let),
dále Krajinný integrovaný plán
rozvoje, Vize Krkonoše 2050,
Krkonošský apel a další.

V základní liště ostatních odkazů
má významné postavení odkaz
Příležitosti v území. Zahrnuje termín
brownfieldy a greenfieldy. Brownfield
je nemovitost (pozemek nebo objekt),
která se nachází na současně nebo
v minulosti zastavěném území, není
efektivně využívaná a je zanedbaná,
případně i kontaminovaná. Nemovitost
nelze efektivně využívat, aniž by
Mikuláš a čertice potěšili cestující
proběhl proces její regenerace. Vznikla
v Mikulášském parním vlaku.
obvykle jako pozůstatek průmyslové,
zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. - Radio Kulíšek se 16. března 2013
Brownfield lze řešit buď obnovením představí v Kongresovém, výstavním
původní funkce anebo novým typem a společenském centru Aldis Hradec
využití. Na rozdíl od greenfield, což je Králové na 14. ročníku veletrhu
urbanistický termín označující území, c e s t o v n í h o r u c h u I n f o t o u r
které dosud nebylo zastavěno a je a cykloturistika?
Jana Tauchmanová
využíváno jako zemědělská půda nebo
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greenfields není v české odborné
terminologii příliš častý, běžně se užívá
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Manažeři Krkonoš – svazku měst slovní spojení zelená louka (např.
a obcí představili veřejnosti nové stavby na zelené louce). Zájemci
webové stránky, které budou průběžně o příležitosti v území mohou v této
naplňovány dokumenty vztahujícími kapitole najít inspiraci k investicím.
se k regionálnímu rozvoji Krkonoš.
Webové stránky Regionálního
Tak je totiž pojmenovaná nová oblast
zájmu, jíž pracovníci Krkonoš - svazku rozvoje Krkonoš jsou naplněny
měst a obcí věnují, kromě cestovního i dalšími užitečnými odkazy, jako
jsou aktuality z území, vize
ruchu, zvýšenou pozornost.
Krkonoše, území určené rozlohou i poslání do budoucna. Prolistujte
41 měst a obcí, včetně oblastí podél www.rozvoj.krkonose.eu a nabídněte
komunikačních os směrem k Polské je k seznámení i vašim obchodním
r e p u b l i c e ( h r a n i č n í p ř e c h o d partnerům.
Dáša Palátková
Společenský dům Jilm bude
Královec/Lubawka a Harrachov
o víkendu 20. - 21. dubna 2013 hostit 5.
/Jakuszyce) a směrem z podhůří
Krkonošský umělecko-mediální
k Nové Pace, je charakterizované jako
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festival. Organizátoři nyní dolaďují
specifické území. Cílem snažení
nabídku workshopů. „Je to jubilejní
kompetentních lidí je v co nejširší míře
ročník, který otevírá další čtyřletý
vytvořit prostor pro zaměstnanost
cyklus,
tak určitě nebude od věci přidat
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obyvatel, podpořit atraktivitu pro
i
pár
novinek,"
říká Petr Ticháček.
návštěvníky a zachovat přírodní
Na víkendové dílny se pod
hodnoty. Hledají způsoby, jak se Víte, že…
do složité problematiky lze vnořit. - redaktorka Radia Kulíšek Kristýna vedením profesionálů mohou letos těšit
Vodítkem je z věcného hlediska Jírová se v Mikulášském parním vlaku, nejen děti, ale i dospělí.
„Chceme dát možnost i těm
rozčlenění řešeného tématu do tří který jezdil 9. prosince 2012 mezi
základních oblastí (trvale žijící Vrchlabí a Pilníkovem, změnila odrostlejším. Vždyť v rodině žijí taky
vedle sebe! Už nyní máme lektory pro
obyvatelé, návštěvníci oblasti v čertici?
a ochrana životního prostředí) - redaktor Radia Kulíšek Antonín fotografy, filmaře, moderátory
a otevřená komunikace se všemi Kaplan z Lomnice nad Popelkou a redaktory nových médií (web a oncílovými skupinami. K tomu by měl provází české turisty v Parku miniatur line produkty).
S dalšími v těchto dnech jednáme.
nově vzniklý webový portál napomoci. památek Dolního Slezska v Kowarech?
Na webových stránkách naleznete - Radio Kulíšek uvidíte 8. a 9. února Jedná se o profesionály, a tak není
všechny nově vznikající a související v Lomnici nad Popelkou na výstavě jednoduché skloubit jejich program
dokumenty, jako jsou např. podklady „Krásy a chutě českých regionů“? s KUMFem,“ uzavírá Petr Ticháček.
Sledujte od února www.kumf.cz
pro nově připravovanou Integrovanou V expozici si můžete prohlédnout
nebo
www.facebook.com/KUMFCZ
strategii rozvoje regionu Krkonoše, zmenšeninu jilemnického zámku,
a
dozvíte
se víc.
která po svém dokončení bude kterou zapůjčil Park miniatur památek
Jana Tauchmanová
formulovat směřování rozvoje oblast Dolního Slezska v Kowarech.
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Tradičně nejvíce navštívenou akcí je

„Setkání seniorů“ na sále v Horním
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Lánově. V listopadu se sešli nejen
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2 členové našeho klubu, ale i důchodci
Ohlédněme se za celoroční
činností KD, která si za svou pestrost,
nápaditost a bohatost zaslouží obdiv.
A to vše díky členům výboru, kteří
práci organizují a zajišťují i těm, kteří
se ve svých úsecích (i v mnoha
sousedních obcích) starají o své členy,
zvou je na akce, informují o chystaném
programu. Ten je volen tak, aby
pobavil, obohatil účastníky a přinesl
nová poznání i přátelství.
V oblasti kultury bylo
uskutečněno 12 návštěv divadelních
představení a koncertů v Úpici,
v Divadelním klubu ve Vrchlabí,
ve spolupráci s OB koncert v Polici nad
Metují.
Mezi nejzdařilejší a ty, které
nejvíce potěšily, patřilo křeslo pro
hosta se Stanislavem Zindulkou, který
zasvěceně a vtipně vyprávěl
o Jilemnicku a Vrchlabsku, divadelní
představení „Noc na Karlštejně“
v podání vrchlabských ochotníků
v Divadelním klubu, dále koncert
Bohuše Matuše a jeho sólistů
v předvánočním čase v kostele v Polici
nad Metují.
Z akcí s cílem poznávat novinky
ze života a práce zemědělců
jednoznačně vyhrávají zájezdy do Lysé
nad Labem na „Jaro s koňmi“, „Květy“
a do Litoměřic na „Zahradu Čech“.
Velký ohlas přinesl zájezd
na Karlštejn a do Polska, jehož cílem
byla nejdříve návštěva „Dinoparku“
a v další části poznávání „Krkonoš
z druhé strany“. Nejprve lanovkou
a zbytek pěším výstupem na Szrenicu
(ta je přes hranice nedaleko Vosecké
boudy). Samozřejmě, že byl s námi
velký znalec Krkonoš pan František
Jirásko, který nás seznámil s historií
této části.
Ve l m i s i l n ý m z á ž i t k e m
v předvánočním čase byla návštěva
Hrádku u Nechanic. Poznali jsme nejen
lovecký zámeček zbudovaný hrabětem
Harrachem, ale i vánoční výzdobu
a zvyky minulého století. Milým
překvapením bylo zjištění,
že kastelánem na zámku je pan Šenk,
který bydlel v Lánově a pracoval
ve zdejší truhlárně Krkonošského
nábytku.
Při příležitosti svátků – MDŽ,
Svátku matek a Vánoc navštívily naše
členky besídky v mateřských školách.
Nejvíce pobavilo pásmo „Čertovská
maturita“.

z okolních obcí, aby si pobesedovali,
zazpívali i zatančili s naší tradiční
kapelou „Čtyřlístek“ z Arnultovic.
Už předem se všichni těšili na kulturní
vystoupení mladých hasičů z Horního
Lánova a dobře zajištěné občerstvení
jejich staršími kolegy.
Závěrem roku bývá slavnostní
posezení výboru se zástupcem
odborové organizace a představiteli
obcí, odkud jsou naši členové. Toto
setkání je poděkováním všem, kteří se
po celý rok starají o náš bohatý
program. Samozřejmě je to i hodnotící
setkání, co se podařilo, co je nutné
zlepšit, a jakési složení účtů
představitelům obcí, že finanční
prostředky, které na činnost našeho
klubu každoročně uvolňují, jsou
využívány řádně a ve prospěch členů
z jejich obcí.
Spočítáme-li, že během roku
proběhlo 12 akcí s kulturním
zaměřením, 8 s cílem poznávání,
16 akcí širšího zaměření, je nutné
znovu poděkovat těm, kdo stojí v čele:
paní Dráže Šnajdrové, Margitě
Capouškové a Věře Hejdukové, všem
dalším členům, kteří se na tak bohaté
činnosti podílejí.
Přejeme si, aby se nám práce
stejně dařila i v roce letošním. K tomu
všem hodně elánu a chuti do práce,
zdraví a spokojenosti. Díky všem, kteří
nás podporují, především starostům
obcí Lánov Ing. Jiřímu Vanclovi
a Dolní Lánov JUDr. Miloslavu
Tomíčkovi, děkujeme OÚ Prosečné
a ostatním za finanční příspěvky
na naši činnost.
Naše poděkování patří i autobusové dopravě pana Jeřábka, za péči
o pasažéry a bezpečnou jízdu.
Za KD bývalého Statku Lánov
Jana Lacinová

Posezení v hotelu TEDEC bylo zpestřeno vystoupením
dvou členek klubu, které pobavilo všechny přítomné.

z nás se staly prababičkami. Byli jsme
na několika výletech, oslavili společně
narozeniny jednotlivých členů klubu,
popovídali si o svých starostech i o dění
v obci. Navštívili jsme školky ke Dni
matek, ke Dni dětí a koncem roku jsme
byli na mikulášské besídce.
Se setkáním seniorů v Horním Lánově
jsme byli spokojeni.
Dík patří všem, kteří toto setkání
měli na starosti. Poděkování patří též
hasičům z Horního Lánova, kteří se
starali o občerstvení.
Na konci listopadu jsme měli
v klubu mikulášskou. Mikuláš nám
dárečky rozdával, čert do pytle nás
chtěl dát a anděl pár slov útěchy pro nás
měl.
14. prosince bylo pro nás
připraveno posezení v hotelu TEDEC
s hudbou na ukončení roku. Děkujeme
zaměstnancům hotelu za jejich obsluhu
a kuchařce za dobře připravené jídlo.
Malá kulturní vložka - přestrojení dvou
členek klubu bylo ukončení roku 2012.
Přejeme všem občanům v roce
2013 hodně zdraví a úspěchů v práci
i spokojenosti v rodinném životě.
Za KD Věra Volmutová
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Vážení účastníci zájezdů a akcí
Osvětové besedy Lánovy děkuji Vám
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jménem všech kolegyň za přízeň v roce
2012 a těším se na společné aktivity
Vedení klubu spolu se svými v roce 2013. Z uplynulého období
desítkáři hodnotilo činnost klubu stojí za připomenutí úspěšná akce
v roce 2012 a plánovali činnost na další uspořádaná pro rodiče a děti
období. Zúčastnili se zástupci z do výrobny hraček Detoa Albrechtice,
Lánova, Dolního Lánova, Prosečného, do Pěnčína a na rozhlednu Štěpánka,
Vrchlabí, Kunčic a Černého Dolu.
nebo operativně uspořádaný výlet
Zimní měsíce pro nás důchodce na Adventní koncert Bohuše Matuše
nejsou nikterak příjemné, ale přesto do Police nad Metují společně
většina z nás přijde na naše schůzky.
s Klubem důchodců bývalého Státního
Od začátku roku 2012 máme statku Lánov či zájezd na lední revue
v klubu několik nových členů. Mnohé Popelka.
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V průběhu tohoto období jsme
s dárečky navštěvovaly naše nejstarší
spoluobčany u příležitosti jejich
narozenin.
Ke Dni matek jsme přišly popřát
s kosmetickým balíčkem našim ženám,
jež dovršily 70 a více let.
Na jaře a na podzim jsme
připravily vítání občánků. V roce 2012
jsme přivítaly 25 miminek.
Na konci školního roku jsme se
rozloučily s žáky 9. třídy a v září jsme
v našich prvních třídách přivítaly nové
žáčky. Všichni od nás dostali malý
dárek.
V listopadu jsme tradičně pozvaly
naše 60leté a 70leté spoluobčany
na Stříbrný podvečer s občerstvením
a hudbou.
V prosinci jsme navštívily
s přáním krásných Vánoc naše milé
babičky a dědečky.
Přejeme Vám všem hodně štěstí
a zdraví v roce 2013.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych vás informoval o činnosti SDH
Prostřední Lánov.
V měsíci září jsme účastí
na závodech v Prostředním Lánově
zakončili svoji sportovní činnost
v tomto roce. Družstvo žen a mužů se
Adventní koncert Bohuše Matuše do Police n. Metují
společně s Klubem důchodců bývalého
během roku zúčastnilo několika
Státního statku Lánov.
soutěží. Dosáhli jsme velice dobrých
výsledků a tímto bych chtěl poděkovat
Pro rok 2013 jsme připravily
z pozice trenéra všem členům
tradiční i netradiční akce, sledujte
za obětavou práci při trénincích
Zpravodaj, kabelovou televizi, webové
a samotných závodech.
stránky Dolního Lánova a vývěsky
Nezapomínáme na údržbu naší
v obci. Veškeré informace také
techniky
a hasičárny. Hasiči provedli
v IC Lánov. Chceme znát Váš názor
ořezání
náletových dřevin okolo
a přizpůsobit činnost OB co nejvíce
hasičárny,
opravy okapů a střešních
potřebám občanů Lánovů, založily
svodů.
Tyto
opravy jsou prováděny
jsme 2 schránky na náměty, jedna je
několikrát ročně z důvodu ničení
umístěná v IC Lánov a druhá na OÚ
a zábavy dětí, žáků naší základní školy,
Dolní Lánov, takže nám napište, rádi
při čekání na autobusové zastávce
vyhovíme Vaší představě o kulturním
vyžití v obcích.
Za SPOZ Lenka Vocásková Horní Lánov, Dolní Dvůr. Z věže
a Leona Tóthová na sušení hadic si děti udělaly
Za OB Lánovy Naděžda Bezstarosti
odpadkový koš. Prosím neničte nám
naše zařízení a zkuste svoje čekání
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na autobus trávit jiným způsobem.
Na začátku měsíce prosince
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R o z e h r a n é j s o u s o u t ě ž e proběhla v naší hasičárně druhá sbírka
- Regionální divadelní představení – ve volejbale, v kopané a ve stolním ošacení pro Diakonii Broumov v tomto
dotované vstupenky, leden, únor 2013 tenise. Nejdříve můžete přijít fandit roce. O celý průběh sbírky se staraly
paní Jacková a paní Gyšovová.
- Tradiční karneval pro děti a večer pro našim stolním tenistům, kteří pokračují
Dva naši členové Petr Paulů
dospělé - zábava pro malé (maškarní) v soutěži už v lednu. Volejbal a kopaná
a
Pavel
Jančula se stali držiteli
i velké (zábavný večer s kabaretním začíná až na jaře.
odbornosti
Hasič 3. třídy.
Lyžaři mají vše připraveno. Snad
vystoupením vzácných hostů),
Koncem
prosince a začátkem
se zlepší sněhové podmínky, spustí se
16. března 2013 KD Dolní Lánov
ledna
jsme
začali
s přípravami
vlek a upraví se pro vás běžecké tratě.
- Zájezd do Prahy a do divadla – Aida
B ě h e m v á n o č n í c h s v á t k ů na pořádání plesu, který se bude konat
Karlín, květen 2013.
proběhlo několik tradičních akcí v hale 9 . ú n o r a . T í m t o p ř i j m ě t e c o
- Kulturní a poznávací zájezd pro Základní školy v Lánově. Konaly se: nejsrdečnější pozvání.
Videa, fotografie a různé odkazy
rodiče a děti - cesta za zážitky s OB 25. 12. turnaj v kopané, 27. 12. turnaj
Lánovy 22. 6. 2013, cíl neznámý
neregistrovaných volejbalistů a 29. 12. m ů ž e t e n a j í t n a n a š e m w e b u
Divadelní představení pro děti turnaj příchozích ve volejbale. Akce se www.hasicilanov.estranky.cz.
Závěrem mi dovolte vám popřát
v KD v Dolním Lánově 4. 9. 2013 - vydařily, v příjemném prostředí jsme si
do
nového
roku pevného zdraví a štěstí.
zasportovali
a
na
konec
roku
2012
se
vítejte v novém školním roce
společně pobavili.
Za SDH Prostřední Lánov Pavel
- Tradiční vinobraní - ochutnávka vín
Díky spolupráci Základní školy Jančula
přímo od vinaře, večerní zábava, v Lánově a TJ si mají všichni Lánováci
zvěřinové hody 19. října 2013 Dolní možnost zasportovat. Kdo neví,
Lánov
nabízíme možnosti:
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- Zájezd do Prahy na muzikál, nebo - pro děti: volejbal, atletika, kopaná,
koncert, listopad 2013.
stolní tenis, basket, posilovna, tanečky,
Poslední závody roku 2012 - Regionální divadelní představení, lyžování,…
a d v e n t n í k o n c e r t – d o t o v a n é - pro dospěláky: volejbal, kopaná, zahájení nového ročníku hry Plamen
stolní tenis, florbal, pilates, jóga - a dorostu - branný závod v Hajnicích
vstupenky, prosinec 2013
cvičení na balónech, tenis, nohejbal, mladým hasičům z Horního Lánova
vyšly. Hlídka mladších obsadila
lyžování, posilovna,…
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4.
místo, hlídka starších 1. místo, hlídka
Lánovští sportovci přejí všem
dorostenek
2. místo a hlídka dorostenců
čtenářům hodně zdraví do nového
1. místo. Tímto bych chtěla poděkovat
Činnost SPOZu v roce 2012 roku 2013!
nejen závodníkům, ale i těm, kteří je
probíhala podobně jako v předešlých
VV TJ Lánov na tyto závody připravovali jak
letech.
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Mikulášská besídka.

na letním táboře, tak i o pravidelných
trénincích.
Další akcí byl Festival přípravek
Královéhradeckého kraje, který se
konal koncem září v Bílých
Poličanech. Naši nejmenší doplněni
mladšími předvedli opravdu zdařilé
vystoupení. Nejprve ukázali zjednodušený útok CTIF a potom zahráli
pohádku Tulibum, tulibum…, pohádku
o hořícím kozím domě, který zdárně
uhasili. Zmenšenou techniku
na požární útok opět vylepšil pan
Jandík, a tak díky tomu mohli všichni
nejmenší hasit.
Následovala příprava
na Seniorský večer, který již tradičně
zahajují mladí hasiči. Přípravka
s mladšími předvedla své vystoupení
na písničku „My jsme družstvo
hasičů“. Starší se představili s trochu
náročnějším tanečním programem
na mix písniček.
Další období bylo přípravou
programu Mikulášské besídky. Tento
program byl v letošním roce delší,
protože přibylo mladých hasičů
a většina měla zájem vystupovat
v pohádkách, scénkách… Bylo to však
náročnější při samotné besídce
při převlékání a přípravu účinkujících.
Nakonec se vše zdárně zvládlo a mohli
přijít čert, Mikuláš, anděl, andílci
a za písničku nebo básničku předávat
dětem balíčky. Na této Mikulášské
besídce byla opět vysoká účast dětí.
Rozdalo se téměř sto balíčků.
Zatímco mladí hasiči závodili
a připravovali kulturní vystoupení,
dospěláci připravovali techniku
na zimní sezónu, uklízeli překážky,
dokončovali vrata na starou hasičárnu.
Pro dokončení pergoly na hřišti byli
„sámovat“ prkna a tyto převáželi
do Horního Lánova, aby se hned zjara
mohli pustit do práce. Stihli ještě
zajistit občerstvení a pohoštění
na seniorský večer.
Čtyři členové se zúčastňují kurzu
první pomoci zaštítěného EU.
Po absolvování kurzu obdrží certifikát,

na základě kterého budou sami
proškolenými lektory.
Poslední den v roce prožívali
někteří hasiči, mladí hasiči a jejich
rodiče společně. Nejprve se vypravili
do zoologické zahrady do Dvora
Králové n. L. Poděkování patří
p. Capouškovi, který celou akci
zorganizoval a zajistil i autobusovou
dopravu. Po návratu jsme si všichni
hodinku oddechli a už tu byl společný
sraz na hasičském hřišti, bobování,
opékání buřtů a společně strávené
pozdní odpoledne.
A co připravujeme pro další
období – nejprve tu máme výroční
valnou hromadu dne 19. 1. 2013,
na které si zhodnotíme uplynulý rok.
Pak už bude začínat náročná příprava
na soutěže, příprava plesu (pátek 15. 3.
2013), Dětského karnevalu (sobota
23. 3. 2013), Dětského dne (sobota 29.
6. 2013), Festivalu přípravek
králové-hradeckého kraje, který se
bude tentokrát konat v Horním Lánově
(neděle 29. 9. 2013) a Mikulášské
besídky (sobota 30. 12. 2013).
Závěrem bych chtěla poděkovat
dětem z přípravky, mladým hasičům,
dorostu, ženám i mužům za dobré
výsledky a reprezentaci našeho sboru,
dále pak všem hasičům a rodičům
za zapojení se do činnosti sboru
a přípravy různých akcí.
Ladislava Šedivá

akci se za námi mohl kdokoliv přijít
podívat a třeba si i zasoutěžit. Počasí
nám příliš nepřálo, ale draci létali,
a tak jsme si akci náležitě užili.
Děti mohly získat diplom například
za nejkrásnějšího draka domácí
výroby, nejdelší a nevyšší let nebo
třeba drak akrobat. Po setmění
a odměnění jednotlivých disciplín
v klubovně pokračoval program a to
už jen pro skauty, kteří si mohli vyřezat
vlastní dýni a zahrát ještě pár třeba
i strašidelných her.
Ani v prosinci jsme nelenili
a připravili jsme již tradiční
mikulášskou a vánoční besídku. Jak už
to tak na těchto akcích bývá, bylo zde
ke slyšení a vidění mnoho básniček,
písniček, ale třeba i vtipů a scének
většinou s aktuální tématikou. Mikuláš
nás obdaroval nejen různými pamlsky,

Skauti rozdávají Betlémské světlo.

ale i uhlím. To kdyby dal celý náš oddíl
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dohromady, možná by vydal i na pár
dní topení v rodinném domku. Protože
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se ale děti moc polepšily, přinesl jim
Od začátku září
jsme společně
zažili mnoho
dobrodružství. Kromě
pravidelných
každotýdenních
schůzek jsme se
sešli při mnoha
víkendových akcích.
V říjnu jsme pro veřejnost otevřeli
naši klubovnu v Dolním Lánově, aby si
děti a rodiče vyzkoušeli různé naše
dovednosti a hry. Během všedního
odpoledne jsme pro děti připravili
deset disciplín, ve kterých si děti mohly
vyzkoušet např. postavit stan, střelbu
ze vzduchovky, vyluštit šifrovanou
zprávu nebo třeba překonat svůj strach
při zdolávání lanových překážek.
V listopadu jsme zorganizovali
skautskou oddílovou drakiádu. I na této

Ježíšek každému nějaký dáreček.
24. 12. Vám skauti již po
několikáté dovezli plamínek světélka
až z dalekého Betléma. Tento
novodobý symbol Vánoc tak pomohl
spojit mnoho domácnosti v Lánově,
v celé České republice a mnoha dalších
zemích. Jak tento plamínek doputoval
třeba právě až k Vám do domu, se
můžete podívat na internetových
s tr án k ách B etléms k éh o s v ětla
na www.betlemskesvetlo.cz
V následujících měsících plánujeme
další a další akce. Více informací o nich
najdete na našich webových stránkách
http://lanovaci.webnode.cz/
Pokud by Vás nějaká naše výprava
oslovila, přijďte se na ni podívat. Rádi
Vás také přivítáme na některých
z našich družinových schůzek, které se
konají každý týden.
Ondřej Filipčík - Sokol
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po neúrodném roce 1804, tedy v roce
1805 a 1806. Kronikáři uvádějí různé
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ceny zemědělských produktů, které se
od sebe liší. Abychom byli v obraze,
uděláme si malý přehled o tehdejších
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měrných jednotkách. Platilo se zlatými
a krejcary. Ale pozor! 1 zlatý měl 60
... aneb chcete-li recept vánoční
krejcarů. Sypké hmoty se měřily
Stoly periodických tiskovin na strychy. 1 strych (něm. Scheffel)
současnosti nás zaplavují množstvím p ř e d s t a v o v a l n e c e l ý h e k t o l i t r
receptů na různé pochoutky místní (0,9316 hl).
Na Hostinsku stál 1 strych žita
i cizozemské kuchyně, jež doprovázejí
ještě lákavé mnohobarevné doprovody 50 zl., pšenice 60 zl., ječmene 40 zl.,
hotových výrobků mistrů kuchařů. ovsa 20 zl. a brambor 12 zl. Hrách
a čočka na trhu vůbec nebyly.
Jen se sliny sbíhají.
Pozadu nezůstávají ani televizní Potraviny se vážily na libry (něm.
pořady se svými překvapeními pro náš Pfund), přičemž 1 libra představovala
jídelníček. Valná část knižního trhu zhruba dnešní půl kilogramu (513,75
je zaplavena desítkami titulů gr.). Libra hovězího masa stála 12 kr.,
sbírek receptů. Množství postav koňského 10 kr., jahel 35 kr., rýže 24 kr.
společenského světa i celebrit Hrudka másla byla za 18 kr. To vše
polosvěta se uchází o naši přízeň k nám promluví, uvědomíme-li si,
"jejich" kuchařkami. Milá paní že lesní dělník si vydělával denně půl
Magdalena Dobromila Rettigová se zlatého, tedy 30 krejcarů.
Za této situace jakž takž přežívali
svým dílkem z doby národního
obrození v tom edičním kuchařkovém zámožní, a chudí se snažili zachraňovat
boomu se skromně krčí v koutcích útěky do Slezska a Polska nebo
knihoven. U nás v Krkonoších houfně umírali za hladomoru. Vždyť
o čtenářskou přízeň zápasí Krkonošská ve Vrchlabí strych žita prodávali
spekulanti za 100 zl.!
kuchařka pana Marholda.
Jaká byla úmrtnost za hladomoru,
A proto i já činím pokus představit
vám recept, dle nějž se před lety vařilo k němuž se přidala jakási horečnatá
i u nás v údolí Malého Labe za zcela nemoc (hitzige Krankheit) na
jiných okolností, než v kterých žijeme Lánovsku, nevíme. Ale v nedalekých
dnes. Přeneseme se do období Heřmanových Sejfech (dnešní Rudník)
napoleonských válek, kdy malý za pouhý rok pomřelo 155 lidí
poručík dělostřelectva a čerstvý císař z celkového počtu 2 026 obyvatel, tedy
Francie Napoleon Bonaparte před dokonce o něco více než za hrozné
koncem roku 1805 právě porazil epidemie cholery roku 1832.
Vláda se s malými výsledky
u Slavkova na Moravě Rusy
snažila dopadu živelné katastrofy čelit
a Rakušany.
Bitva „tří císařů" u Austerlitz u v o l n ě n í m č á s t i z á s o b o b i l í
(= Slavkov) s jejím zahanbujícím ve vojenských kontribučních skladech.
výsledkem pro císaře Františka I. Krajský úřad vydal zásoby z Jičína
a cara Alexandra v učebnicích dějepisu a pevnosti Josefov.
Po dobu 6 měsíců se v nejvíce
zatlačila do pozadí pozornosti
katastrofální poměry let 1805 a 1806, postižených oblastech jako záchrana
ve kterých se octlo venkovské od hladomoru vařila tzv. rumfordská
obyvatelstvo i chudina ve městech polévka, většinou v sídlech farností.
mocnářství. Nesou pojmenování: Měla těm nejchudším pomoci
drahota, bída, hladomor, "horká z nejhoršího. "Vynálezcem" receptu
na ni se uvádí vědec-fyzik z Mnichova
nemoc".
Zavinila to velká neúroda v roce hrabě Rumford. V kotli vody se mělo
1804 pro velké sucho, jež postihlo rozvařit 5 liber (2,5 kg) ječné mouky,
celou obilnici habsburské monarchie - okořenit a přidat 3 v hmoždíři
České království - a tedy i Krkonoše rozdrcené uzenáče. Brrr! Z podhůří
a jejich podhůří. V naší historické K r k o n o š j s o u z a c h o v á n y d v ě
minivlastivědě Lánovska jsme této modifikované úpravy tohoto receptu.
době věnovali pozornost jen v několika Abyste si spravili trochu chuť,
větách (Lánov 1355 - 2000, s. 30), uvedeme je oba. Recept je na velký
a proto se pokusíme o doplnění. Má to kotel vody.
na svědomí - recept - jak poznáte
1. ječná mouka 6 liber
3,082 kg
později.
2. kroupy
1 libra 0,5137 kg
Drahota! Ta následovala nutně
3. trhané krupky 30 lotů
0, 525 kg
16

4. hrachová mouka
5 liber
14 lotů
5. rýže
3 libry
6. máslo
1 libra 20 lotů
7. cibule a česnek 30 lotů
8. majoránka nebo kmín
6 lotů
9. sůl
28 lotů
10. chléb
7 liber 16 lotů

2,528 kg
1,541 kg
0,863 kg
0,525 kg
0,105 kg
0,490 kg
3,359 kg

Co je libra, víme. Lot = 17,502 gramů.
Z kotle asi 80 litrů se mělo navařit 125
porcí po dvou žejdlících.
Druhý recept pochází ze sejfské
farnosti. Podle něj se vařilo na farách
v Heřmanových Sejfech, v Javorníku
a na zámku.
1. voda
200 žejdlíků (něm. Seidel) 70, 74 l
2. trhané ječné kroupy
10 žejdlíků
3,527 l
3. trhaný hrách
13,5 žejdlíku
4,774 l
4. brambory
30 liber
15,411 kg
5. telecí nebo vepřové maso
3 libry
1,549 kg
6. sůl
28 lotů
0,490 kg
7. drcený pepř
0,5 lotu
8,75 gr
8. majoránka 0,25 lotu
4,37 gr
9. cibule
1 ks
10. česnek
0,5 hlavičky
Jedna dávka měla stačit na 100
osob po dvou žejdlících (1 žejdlík =
0,3537 l). Podle kterého receptu se
vařilo v údolí Malého Labe, jsem
nezjistil. Ale jistě to bylo přinejmenším
v Dolním Lánově u kostela. Zcela jistě
se rumfordská polévka vařila, jak se
dočítáme, v Dolním Dvoře u zatím
ještě nedostavěného kostela. Bída
a hlad tu prý byly tak velké, že jeden
hospodář (z čp. 69) byl ochoten
za bochník chleba dát svůj grunt.
Ten sejfský recept se zdá trochu
bohatší (maso, brambory). Možná
že by nebylo od věci podle něj udělat
malou zkoušku.
Jinak na závěr těchto řádků
prosím čtenáře, bývalé žáky a přátele
o prominutí, pokud je toto skládání
vyrušilo ze vzpomínek na bohatě
prostřené vánoční stoly.
Mgr. František Jirásko
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Vodníkovi se v Jilmu tenkrát
všeobecně říkávalo hastrman. Zvlášť
rád se zdržoval u mlýnského splavu
pod rybničnou hrází. Děti nad tůňkou
pokřikovaly tu svou známou:

„Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži
na buben, budeme ti bubnovati,
až polezeš z vody ven”.
Babička Řehořková si nedala vzít,
že na jilemské lávce viděla hastrmana
na vlastní oči. Bylo časně zrána,
ale už hezky jasno. Šla na houby.
Vkročila na lávku a tu teprve si všimla,
že na zábradlí sedí mužíček. Mněl
starou, pitvornou, vrásčitou tvář. Hubu
sešpulenou jako kachní zobák, bystré,
vypoulené žabí oči. Dlouhé ulízané
prameny vlasů, z kterých ještě crčela
voda, draly se zpod kloboučku. Spíš to
byla hučka šišatá, potrhaná, s fábory
křiklavých barev. Shrbené tělíčko kryl
zelinkavý kabátek, vyrudlé kalhoty
samý cár, bývaly kdysi černé. Tak vám
tam seděl, skrček, a čuměl na mě, ani
nedutal. V úleku jsem si nestačila
všimnout, jestli mu ze šosu kape voda.
Zrovna nanic se mi udělalo, jak na mě
zevloval. Až závrať mě chytla, myslela
jsem, že spadnu do vody. Zůstala jsem
stát uprostřed lávky, až se se mnou
rozklepala, i nohy se mi třásly.
Vtom mě napadlo, že hastrman
nemá moci k člověku, který si v těžký
chvíli vzpomene, s kým jed
o Velikonoční neděli vejce. Ale já ne
a ne si vzpomenout a ten hambouz
nestydatý se už začal vyšklebovat.
Myslel, že mě má v pasti. Kouknu
na vodu - brrr! Až mě v zádech
zamrazilo. A z tý úzkosti jsem si
vzpomněla. Bydlel u nás tkalcovský
tovaryš Jáchym Horáčků. S tím jsem si
půlku vejce vyměnila!
A sotva mi ta myšlenka přišla,
skrček žbluňk! A sklouznul po hlavě
do tůně, až se dělaly kola ke kořání vrb
a olší. Přešla jsem už jistou nohou,
ale taškáře zlýho vidím před sebou,
jako by to bylo včera.
Poslouchali jsme s otevřenou
pusou, ale soused si babičku rád dobíral
- a ta se dovolávala jiných svědků.
Že býval hastrman i na mlýnský
strouze, která je dnes už zasypaná.
Pod dnešním nádražím býval totiž
Kittlerův mlýn.
Kdysi šel se synem do města starý
P a v l o u s e k . Ve d l i k ř e z n í k o v i
na porážku vola. V místech, kde vedl
můstek přes náhon, odkud padala voda
na mlýnský kolo, stál stoleček a na něm
plno barevných fáborů a pentlí. A vedle
zrovna takový hastrmánek. Museli
projít kolem něho - a on na ně
kuňkavým, skřehotavým hlasem:
"Pojďte kupovat! Pojďte kupovat!"
Pavlousek prohodil stranou k synovi:
"To je hastrman. Dělej, jako bys
neviděl, neslyšel, aby nám neublížil.”

Tiše proklouzli. Až když byli tak
dvacet kroků za můstkem, ozvalo se
za nimi: "Máš podaru, žes nekoupil!"
Ve městě dobře pořídili, starý se pak
stavěl v hospodě a hocha vzal s sebou.
Domů se vraceli v ráži, táta co slovo,
to šprým. Už dávno ho kluk neviděl tak
v náladě. Dojdou k mlýnu, panáček zas
už za stolečkem, jako by na ně zrovna
čekal: "Pojď kupovat! Pojď, jen pojď!"
A jak to dořek, Pavlousek zvedne
tu svou břinkovici a - "Tu máš! Tu máš,
chlemáne chlemá!"
Jedna rána do vodníka, druhá
do stolku, všecko to žbluňklo do vody.
Hastrman zmizel pod vlnami, ale hned
na to se vynořil, tvář zkřivenou
od bolesti, vypískl: "A kdyby to i za rok
bylo, já ti to neslevím!"
Pavlousek se měl od těch dob
na pozoru. Ale při velký vodě přece
škodě neušel. Bydleli dosti blízko
u Jilemky. Sám sice život i s rodinou
zachránil, ale v chlívě se mu utopily
jediná kráva i s jalovicí.

reklamních letáků, které svým
množstvím zahlcují poštovní schránky.
Díky třídění odpadu a jeho
následné recyklaci umožníme odpadu
určité „znovuzrození“. Stačí se podívat
například na obaly na vajíčka,
odpadkové koše či lavičky v některých
městských parcích, protihlukové stěny
či prolézačky na dětských hřištích.
To vše je či může být vyrobeno z již
použitého a zrecyklovaného odpadu.
Věděli jste například, že recyklací
jedné tuny papíru se ušetří přibližně
dvanáct vzrostlých stromů, které
by jinak sloužily pro jeho výrobu?
A řekněme si upřímně, kolik z nás
každý rok jde vysadit alespoň jeden
stromek? Za sebe mohu říci,
že každoroční pravidelnost opravdu
nedodržuji. Třídění však má smysl jen,
když třídíme odpad správně, proto je
třeba dbát pokynů pro třídění
a vhazovat do příslušných kontejnerů
pouze to, co tam patří. Když si s něčím
nevíme rady, můžeme využít třeba
Z knihy Hadí štěstí Jaromíra Horáčka. sběrných dvorů, kam je možné umístit
velkoobjemový a nebezpečný odpad
nebo elektroodpad.
Poslední dobou se také stále více
O
D
P
A
D
Y
A
J
E
J
I
C
H
R
E
C
Y
K
L
A
C
E
hovoří o různých kompostárnách, které
z biologického odpadu vyrábí humus,
V místním infocentru se mi či bioplynových stanicích, vyrádo ruky dostal zajímavý letáček bějících teplo a elektřinu. Mimoo odpadovém hospodářství v České chodem jednu takovou máme již
republice, který mě inspiroval i v naší obci. Toto téma je plné emocí
k rozhodnutí i touto cestou trochu a ne každý s výstavbou stanic souhlasí.
přispět ke zlepšení životního prostředí Nechci zde řešit etický či politický
nejen v republice, ale i v našem problém tohoto tématu a pouze upoblízkém okolí.
zornit na možnost, která se nabízí.
Odpad vzniká neustále a jeho
Se směsným (komunálním)
vzniku se zatím bohužel nedá vyhnout. odpadem lze naložit vlastně dvěma
Jistě bychom byli překvapeni, kolik z á k l a d n í m i z p ů s o b y. B u ď j e j
odpadu vznikne třeba při výrobě skládkovat, což s sebou nenese žádný
klasického trička. Věděli jste, že každý další prospěch, nebo spalovat, při čemž
občan naší země ročně vyprodukuje vzniká teplo a elektřina. I toto téma je
přes 450 kg komunálního odpadu? dosti diskutované, ale ať tak, či tak,
Pokud by se všechen tento odpad svezl historie dokládá, že tento způsob byl
na jediné místo, zaplnil by náš největší používán již v době Rakouskarybník Rožmberk minimálně dvakrát!
Uherska, v letech 1904 až 1905, kdy
Stále kolem dokola slyšíme v Brně vznikla úplně první spalovna.
o třídění odpadu, o spalovnách, V současné době máme v republice tři
o recyklaci, ale vedle této činnosti je zařízení na energetické využití odpadů.
velmi důležité předcházení vzniku Nejvíce spaloven, celkem 130,
odpadů. Zkusme při nakupování trochu v Evropě nalezneme ve Francii, Itálie
přemýšlet a pokud to jde, zmírnit vznik má 49 zařízení, sousední Slovensko 2.
odpadu již při této „první fázi“. Spousta
Pamatujme, že správným
lidí si říká, že to ale není jednoduché, tříděním odpadů a neodmítáním
že neví, co má vlastně dělat. dalšího zpracování odpadů můžeme
Nic složitého v tom nehledejte. Stačí výrazně přispět k ochraně životního
místo jednorázové plastové tašky na prostředí. Zkusme se chovat tak,
nákup použít hadrovou nebo papírovou abychom jednou nežili v prostředí
tašku. Podporovat další využití již z postapokalyptických filmů.
nepotřebných věcí (darování charitě, Zdroj: materiál MPO, Českého ekologického
prodej v bazaru apod.) nebo odmítání manažerského centra a dalších.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V PROSTŘEDNÍM LÁNOVĚ
Vás co nejsrdečněji zve na

55. HASICSKÝ BÁL
který se koná

9. února 2013 20odhod.
na sále v Horním Lánově

K tanci a poslechu hraje PASTOR,
občerstvení a bohatá tombola zajištěna.
Předtančení břišních tanečnic.
Vstupné v předprodeji 60,-Kč, na místě 100,-Kč.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ v LÁNOVĚ pořádá

MYSLIVECKÝ

PLES
s možností bohatého občerstvení
tombolou a zábavou při hudbě - hraje TRIAS

16. února 2013

sobota
od 20.00 hodin
vstupné 100,-Kč

ve Velkém sále v HORNÍM LÁNOVĚ
PŘEDPRODEJ vstupenek v sobotu 2. února 2012 v INFOCENTRU Lánov od 9 hod.
NEKUŘÁCKÝ PLES DOPRODEJ zbývajících vstupenek v INFOCENTRU v provozní době.

Zdravotní středisko Lánov
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MUDr. Zdeněk KUŽEL
- praktický zubní lékař -

Obecní úřad Lánov

Starosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

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

Asistentka

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Tel., fax

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Venkovské
Obecní knihovna Lánov
Evidence obyvatel
Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

tel./fax: 499 432 083
E-mail:
infocentrum@lanov.cz
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Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

v mezisezóně:

v sezóně: leden - únor
poslední sobota v červnu - srpen

Po:

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

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

So:

9:00 - 12:00

zavřeno

zavřeno

Ne:

So:
Ne:

zavřeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBĚRY 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

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Akutní
bolestivé
případy
budou
po osobní
nebo
telefonické
domluvě
ošetřeny
v nejbližším
volném
termínu.
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Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobčané,
to nám ten rok 2012 uběhl. Rok 2012 byl druhým
pracovním rokem po komunálních volbách a tím jsme
vstoupili do druhé poloviny volebního období. Asi je dobré
a vhodné se za uplynulým rokem ohlédnout. Zastupitelstvo
obce pracovalo ve stejném složení, jak bylo zvoleno.
Celkem v minulém roce proběhlo sedm jednání
zastupitelstva, které řešilo problémy obce a schvalovalo
nejdůležitější dokumenty potřebné pro její chod. Je třeba
zastupitelům poděkovat za jejich práci a odpovědný přístup
k řešeným problémům.
V tomto roce se celkem dařilo plnit hlavní akce, které
jsme si na začátku roku 2012 naplánovali. Některé akce se
nepodařilo dotáhnout do konce, na některé se nedostávalo
peněz. Ale přesto se domnívám, že se podařilo udělat další
krok ke zlepšení vzhledu obce, někde pomoci občanům
dostat se lépe ke svým obydlím apod. To musíte jako občané
naší obce posoudit sami. Hlavním úkolem pro rok 2012
bylo zajistit rekonstrukci 100 let staré vodárny a zajistit
do budoucna dostatek kvalitní pitné vody a předejít velkým
ztrátám pitné vody právě ze zastaralých akumulačních
nádrží. Tato investiční akce se daří realizovat. Byla
provedena kolaudace nových akumulačních nádrží, které
mají v současné době dvojnásobnou kapacitu, a to 400 m2
pitné vody, a elektropřípojky. V letošním roce budou
provedeny opravy venkovní fasády, úpravy vnitřních fasád
a zemní úpravy vodárny v hodnotě cca 800 000,- Kč.
O dalších akcích, které se konaly během roku 2012, jste byli
informováni cestou tohoto Zpravodaje během roku. Během
roku se nezapomínalo ani na nejmladší generaci
organizováním různých akcí a také investováním nemalých
finančních prostředků do naší školy.
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499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
začátek v 18.00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dolní Lánov

Na základě novelizace zákona o místních poplatcích
rozhodlo zastupitelstvo koncem roku 2012 Vyhláškou
č. 1/2012 o zvýšení sazby místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování
komunálních odpadů o 100,- Kč na osobu a rok.
Od 1. 1. 2013 zaplatí každý občan obce 300,- Kč/rok
(0,82 Kč/den). Ke zvýšení poplatku za odpad došlo
rozhodnutím zastupitelstva po analýze nákladů za rok 2012.
V roce 2012 celkové náklady obce na likvidaci
komunálního odpadu činily 481 295,- Kč. Příjmy
do rozpočtu obce od občanů za odpady byly 159 600,- Kč,
takže občané obce se podíleli pouze 33 % veškerých
nákladů za likvidaci odpadu v obci. Poplatkem 300,- Kč
dojde k 50 % podílu občanů na likvidaci a svozu
komunálního odpadu v naší obci (průměrná sazba poplatku
za odpady v ČR/rok je 500,- Kč). Splatnost místního
poplatku v daném roce je do 30. září. Občan má možnost
si rozdělit poplatek i do dvou splátek k danému termínu
splatnosti. O zvyšování dalších poplatků a cen obec
neuvažuje. Zvýšené příjmy budou v obci využity
ke zlepšení vzhledu obce nebo na opravy místních
komunikací.
Na obec byly státem převedeny zpevněné polní
komunikace, které propojují obce Kunčice n. Labem, Dolní
Lánov, Fořt a Lánov a některé nezpevněné komunikace
v obci. Je to další úkol a finance, které se budou muset
vynakládat na jejich opravu a údržbu. Proto zastupitelstvo
obce přijalo Plán zimní údržby místních komunikací, který
upřesňuje, které komunikace se v zimě budou udržovat
a které se udržovat nebudou, a to s přihlédnutím
k ekonomickým a technickým možnostem obce. Připravují
se i některá opatření na omezení zatíženosti těchto
komunikací hlavně nákladními vozidly.
Z toho pohledu byl sestavován i obecní rozpočet pro
tento rok s ohledem k ekonomickým možnostem obce.
Je nutné si připomenout, že ze strany státu jsou na obce
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kladeny stále větší nároky na některé činnosti a tím
i zvýšené náklady. Znovu se budeme snažit získat dotace na
některé akce v obci.
Při ohlédnutí za rokem 2012 mohu s uspokojením říci,
že obci se dařilo opět prohlubovat společensko-kulturní
život zde díky obětavosti určitého okruhu našich
spoluobčanů a spolků. Těchto akcí bylo pro veřejnost
uskutečněno celkem 16. Proto je namístě poděkovat
Sportovnímu klubu, hasičům, pedagogickému sboru
Základní a mateřské školy, Dětskému domovu,
Zemědělskému družstvu vlastníků, Mysliveckému
sdružení, fy. Sítotisk M. Tumová, Vaněk a syn, Řeznictví
Vaníček, REACK-PACK s.r.o., fy. Mirko Berra, Autoškola
Jindřišek, restauraci Dřevěnka, Autoservis P. Majksner
a dalším za fyzickou a materiální pomoc při organizování
akcí v obci. Zvláštní poděkování patří členkám Sboru pro
občanské záležitosti za jejich činnost pro obec. Je nutné
opět poděkovat naší knihovnici paní B. Mihokové
a kronikářce Mgr. E. Losenické, členkám OB Lánovy
a dalším občanům, kteří se podílí na organizaci každé akce
a bez kterých by se sportovní a společenské akce
neuskutečnily. Budu se těšit i v tomto roce na další
spolupráci se širokou veřejností při zabezpečování chodu
obce a při společných akcích.
Závěrem mi vážení spoluobčané dovolte popřát Vám
a Vašim dětem hodně zdraví, optimismu v této hektické
době a spokojenost, co nejmenší počet spoluobčanů bez
práce, podnikatelům dostatek zakázek, zemědělcům
bohatou úrodu a aby se nám v naší podhorské obci líbilo
a dařilo.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta obce

8/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce za obec do
Školní rady Základní a mateřské školy v Dolním Lánově
Slavomíra Vyklického a Janu Tumovou.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
9/5-12 Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním půdní
vestavby v objektu Základní a mateřské školy pro kabinet
školních pomůcek.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
10/5-12 Zastupitelstvo obce nesouhlasí s nákupem
pozemku st. p. č. 361 v k.ú. Dolní Lánov za kupní cenu 142
000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Pro: 0, proti: 7, zdržel se: 0 (návrh nebyl přijat)
11/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu
Základní a mateřské školy Dolní Lánov za školní rok 2011 –
2012.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) Informaci o změně účetního Základní a mateřské školy
od 1. 1. 2013
b) Smlouvu o bezúplatném převodu privatizovaného
majetku mezi Pozemkovým fondem České republiky jak
převádějícího a obcí Dolní Lánov jako přejímajícího
c) Informaci o stavu stavby Vodárna
d) Informaci o stavu projekt. prací na novou MK Čivrný
e) Informaci o stavu přípravy techniky na zimní období

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 28. 11. 2012
1/6-12 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program
jednání ZO a pověřuje zápisem Bc. Svatého Jiří.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
2/6-12 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a
návrhovou komisi ve složení: Michal Trobl a Ing. Jiří
Pavliš.
pro 7, proti 0, zdržel se 0
3/6-12 Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním Žádosti
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Královéhradeckého kraje na výměnu oken v objektu
Základní a mateřské školy v Dolním Lánově z důvodu
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
snížení energetické náročnosti na vytápění.
konané dne 31. 10. 2012
pro 7, proti 0, zdržel se 0
1/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
jednání a pověřuje zápisem Mgr. Evu Losenickou.
- Informaci stavu stavebních prací na stavbě VODÁRNA
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
- Informaci o návrhu rozpočtu obce
2/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací
a návrhovou komisi ve složení: Pavel Jančula, Ing. Pavel
U s n e s e n í z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
Šimůnek.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
konané dne 19. 12. 2012
3/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
1/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program
č. 4 a 5 rozpočtu obce na rok 2012.
Pro: 7, proti: 0,
jednání a pověřuje zápisem Bc. Jiřího Svatého.
zdržel se: 0
pro 9, proti 0, zdržel se 0
4/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby
2/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací
místních komunikací v obci Dolní Lánov na zimní období
a
návrhovou komisi ve složení: Ing. Šimůnek Pavel
2012 –13.
Pro: 7, proti 0, zdržel se 0
a
Hofman
Miroslav.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
5/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o podmínkách spolupráce při realizaci projektu
„Technologické centrum ORP Vrchlabí, vnitřní integrace
úřadu a hostované řešení spisové služby“. Pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
6/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Ceník související
s pronájmem místa na pohřebišti od 1. 1. 2013.
Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
7/5-12 Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační
komise k inventarizaci majetku obce za rok 2012 ve složení:
předseda komise Vyklický Slavomír, členové: Trobl Michal
a JUDr. Miloslav Tomíček. Komise končí svojí činnost
k 31. 01. 2013.
Pro :7, proti: 0, zdržel se: 0
20

3/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet
obce Dolní Lánov na rok 2013 jako vyrovnaný ve výši
příjmů 7 394 740,- Kč a výdajů 7 394 740,- Kč.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
4/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje výhledový rozpočet
na roky 2013 – 2016.
pro 9, proti 0 zdržel se 0
5/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán akcí obce Dolní
Lánov na rok 2013.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
6/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán jednání
zastupitelstva obce Dolní Lánov na rok 2013.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
7/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku prací
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a kalkulaci ceny na zpracování studie „Studie převedení
povrchových vod Dolní Lánov v prostoru plánované
zástavby“ fy. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem
Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
8/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční výpomoc
v hmotné nouzi rodině Romany Galové, Dolní Lánov 83.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
9/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar členkám
SPOZ Dolní Lánov za činnost v roce 2012
pro 9, proti 0, zdržel se 0
10/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadů“.
pro 8, proti 1, zdržel se 0
11/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Pavla Jančulu jako
zástupce obce ve výboru Honebního společenstva „Malá
Sněžka“ Dolní Lánov.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
12/7-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán inventur
za rok 2012.
pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bere na vědomí:
- Informaci o průběžném přezkoumání účetnictví obce
za rok 2012
- Informaci o činnosti obce za 4/4 r. 2012
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Plán akcí na rok 2013 vychází z „Plánu hlavních akcí
obce Dolní Lánov pro léta 2010 – 2014“, který byl schválen
Zastupitelstvem obce Dolní Lánov dne 10. listopadu 2010.
1) Vzhled obce:
- projektová činnost na prodloužení chodníku od ZŠ –
zastávka BUS Šimůnkovi
- další vylepšování zelených ploch - parčíky, úprava
rozšiřování

2) Péče o komunikace a zeleň
- zpevnění dalších částí MK (Finkovi - Šimůnkovi,
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
Mikásko - Jedličkovi, most pod kostelem - Fričkovi)
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
- oprava asfaltové plochy kolem prodejny potravin
- betonové překlady na most u kapličky sv. Huberta
- oprava mostu pod farou
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- zahájení výstavby obslužné komunikace v soustředěné
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zástavbě pod Kovovýrobou Pavliš (Čivrný – Zeman)
- stálá pozornost komunikacím (opravy výtluků) a výřezy
náletu kolem MK
- rozšíření parkoviště u ZŠ
- zadání a posouzení možnosti zpracování studie
na chodník v obci
3) Sport, škola, volný čas:
- doplnění vybavení Dětského hřiště u ZŠ (v případě
získání dotace)
- pravidelná údržba sportovního areálu
- podpora ze strany obce všem sportovním aktivitám
v obci (hl. pro mládež)
- podpora kulturních akcí za využití KD pro veřejnost
- podpora zlepšování prostředí v ZŠ a MŠ
- aktivizace hasičské jednotky
4) Péče o památky, hřbitov:
- stálá pozornost údržbě hřbitova
- stálá péče a údržba památkových míst
5)
-

Ochrana životního prostředí:
péče o obecní lesy dle Lesního hospod. plánu
likvidace divokých skládek v katastru obce
pravidelná údržba vodotečí k ochraně před záplavami
údržba a provoz sběrného místa NO
odborné posouzení záplavové plochy s návrhem
na opatření (Bulůškovi – Minka P.)

6) Obec, občan, ochrana majetku obce
- dokončení rekonstrukce vodárny
- údržba a opravy školní budovy - snížení energ.
náročnosti na vytápění (žádost o dotaci - okna)
- pravidelná údržba dalších objektu obce (hasičárna,
ocelokolna, u hřiště)
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Karneval byl v úterý 4. 12. 2012. Začínal v 16:00 hodin.
Hrála tam pro děti hudba. Děti tam tancovaly a děti, které
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chtěly, šly plnit soutěže. Nechyběla ani bohatá tombola.
Ten, kdo měl hlad,
V září 2012 jsme do naší mateřské školy přivítali
tak si mohl vybrat
10 nových dětí. První týdny byly ve znamení slziček
chlebíček, zákusek
a stesku po rodičích, ale brzy si děti na školku zvykly a dnes
či jednohubky. Podáse jim někdy ani nechce domů.
valy se tam i nápoje
V mateřské škole si nejen hrajeme, ale také děti
jako káva a různé
připravujeme na život a s ním spojené i tradice a oslavy dle
druhy limonád.
ročního období. Konec léta a začátek podzimu patří sklizni
Nakonec přišli čerti,
ovoce i zeleniny, a tak bylo září ve znamení projektu
andílek a Mikuláš.
„ovocný týden“. Děti poznávaly a ochutnávaly různé druhy
Některé děti se i bály.
ovoce a vyrobily krásné ježky z brambor.
Přednášely básničky
V říjnu jsme se radovali ze slunného počasí, a tak se
nebo zpívaly nějakou
vyráběli papíroví draci různých barev, které jsme všichni
písničku. Mikuláš
pak „pouštěli“ při projektu „Drakiáda“ na zahradě a v okolí.
s andělem je za to
Začátek listopadu patřil oslavě Halloweenu, kdy se dlabala
odměnili milou mikudýně, děti se převlékly do strašidelných kostýmů a hrály
lášskou nadílkou.
si na duchy.
Když odcházeli, tak
V prosinci k nám přišel Mikuláš se svou družinou
se všechno chýlilo
a podělil nás nadílkou. Zdobili jsme perníčky, zpívali
ke konci. Hlavní cenou
vánoční koledy a vyčkávali, až přijde Ježíšek s dárky.
byl dort.
Čerti vypadali opravdu hrozivě.
Bc. Jana Pokorná, učitelka MŠ Dolní Lánov
Kdo ještě v Dolním Lánově na Mikulášském karnevalu
nebyl, mněl by se tam jít podívat. Je to tam moc hezké. Tak
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na shledanou a přeji vám krásný nový rok.
Dne 6. 12. 2012 přišla do mateřské školy nečekaná
návštěva Mikuláše a jeho družiny. Anděl přinesl dětem
i paním učitelkám nadílku v podobě balíčků s dobrotami.
Čertice nakreslily všem dětem na tváře černou čárku, pokud
trochu zlobily, nebo červenou, když byly hodné.
Děti Mikulášovi zazpívaly a všichni slíbili, že budou hodní.
Společně s čerticemi, andělem i Mikulášem jsme si nakonec
zatančili na známé dětské písničky, a tak se s nimi
rozloučili. Těšíme se za rok, že nás opět navštíví.

Anna Střížková, 4. třída ZŠ a MŠ Dolní Lánov
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Dolnolánovští lyžaři bojují v Koreji o medaile

Bc. Jana Pokorná
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Základní a mateřská škola Dolní Lánov Vám přeje vše
nejlepší do nového roku 2013. Tímto článkem se chceme
ohlédnout do listopadu a prosince roku 2012 a připomenout
si, jaké akce jsme s dětmi prožili. Navštívili jsme muzeum
textilní výroby s programem – Jak krtek ke kalhotkám
přišel. Také jsme navštívili Městské muzeum v Hostinném.
V předvánočním čase jsme si prohlédli betlémy a dozvěděli
jsme se něco zajímavého o historii města Hostinné. Začali
jsme jezdit na plavání do bazénu v Jilemnici a také nás čeká
v lednu lyžování na Kněžickém vrchu ve Vrchlabí
a začátečníci budou lyžovat v Dolním Dvoře. Vánoční
atmosféru nám navnadil maškarní karneval s příchodem
čertů. Článek o maškarním plese do Zpravodaje napsala
Anna Střížková ze 4. třídy. Poslední předvánoční akcí bylo
zpívání u stromečku. Chceme poděkovat všem, kteří si
přišli s námi pod stromeček zazpívat. Přejeme Vám
do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Dolní Lánov
Nikol Chrenková
22

Tomáš Havelka na startu.
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V devítičlenném družstvu sjezdařů odcestovali za České
hnutí speciálních olympiád na Světové zimní hry 2013
v korejském zimním středisku Pyeong Chang dva
reprezentanti z dětského domova Dolní Lánov.
„Tomáš Havelka a Jakub Novák závodí v kategorii elite.
Sjezdařské disciplíny této skupiny se liší délkou
a obtížností. Slalomová trať je dlouhá 200 – 300 m, obří
slalom měří 400 – 500 m a super G 1 kilometr. Oba naši
reprezentanti se řadí z hlediska sjezdařských dovedností
a výkonnosti mezi nejlepší z nejlepších. Jak se Tomášovi
a Jakubovi v Korei vedlo, se dozvíte v dalším čísle
Zpravodaje Lánova,“ říká trenér sjezdového lyžování SK
Lvíčata Dolní Lánov Boris Ševčík.
Jana Tauchmanová
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Právě zimní období se ptá myslivců, co dělali v létě
a na podzim. Jaké množství kvalitního krmení a jeho
rozmanitost pro lesní a polní zvěř zajistili. V tomto čase je
nutné zvěř přikrmovat, aby v dobré kondici zimu přežila
a samičí zvěř na jaře vyvedla zdravé potomstvo. Dobré je
předkládat zvěři dužnaté krmivo, jako jsou jablka, řepa
apod. K dostatečnému krmení je nutné v tomto období
zajistit i klid v přírodě, a proto i dolnolánovští myslivci mají
za povinnost naplnit krmelce kvalitním senem, zajistit
kaštany a letninu (usušené kopřivy, maliní nebo topinambury), k tomu nakoupit jádro (oves). Od ledna myslivci
loví pouze sele a lončáky prasete divokého, tzv. škodnou
jako je liška obecná a do konce února kunu lesní a skalní.
V současné době
nejpočetnější lovnou zvěří
v našem revíru je zvěř srnčí
a prase divoké. V případě
drobné zvěře jako je zajíc,
se dá říci, že ten hlavně
vzhledem ke změně zemědělského hospodaření
velmi ubývá, takže jeho
stavy oproti minulým létům
silně klesají. Bažant
a koroptev se již v naší
honitbě nevyskytují.
Někteří z nás si pamatují
jiné, početnější stavy
drobné zvěře. Myslivci mají
stále zájem o co nejlepší a nejpočetnější stavy drobné zvěře
v revíru, ale není jim to nic platné, ať dělají, co chtějí.
V současné době se dá hovořit všeobecně o odklonu od
přírody, o globalizaci a velkovýrobě, často nesmyslně
velkých lánech kukuřice a řepky. O úbytku honebních ploch
a zemědělské půdy obecně. O čtyřkolkách brázdicích
přírodu cesta necesta,
o volně pobíhajících
a toulajících psech
s majiteli bůhvíkde,
o jezdcích na koních,
autech, kterým už
nestačí silnice ani polní
cesta.
Toto je všechno
realita současného dění

v přírodě, což
často svědčí spíše
o pohrdání přírodou člověkem.
Dokud si neuvědomíme, že zvířata
jsou v přírodě
doma a člověk
chodí do přírody
vlastně na návštěvu a podle toho by
se měl jako na návštěvě chovat, nebude lépe. Proto je dobře,
pokud existují skupiny lidí, jako jsou myslivci, kteří mají
zájem přírodě pomoci, třeba i regulací přemnoženého druhu
a naopak vrácením některých druhů zvířat do přírody.
Netvrdím, že jenom myslivci pomáhají přírodě, jsou zde
ještě další skupiny lidí, kteří v různých spolcích přírodě
pomáhají, a to je dobře.
Chci připomenout, že Českomoravská myslivecká
jednota byla založena v dubnu 1923 a bude tedy v letošním
roce slavit 90 let od svého vzniku. Právě v Českomoravské
myslivecké jednotě je většina myslivců organizována a tato
jednota má dnes kolem 70 000 členů. To už je síla, která
může a také to dělá, že přírodě pomáhá. Část veřejnosti je
proti myslivcům velmi kritická a často bagatelizuje jejich
práci pro přírodu. Když se ve sdělovacích prostředcích
objeví zpráva, že došlo na lovu k úrazu nebo jinému
neštěstí, jsou myslivci označováni různými vulgarismy
apod. (dokonce jedna žena mně sdělila, že když se dočte,
že se myslivci postřelili, dostane orgasmus). Tito odpůrci
myslivců a ochránců přírody nevidí, kolik práce je těmito
lidmi vynaloženo ve prospěch přírody.
Podle Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. se rozumí,
že“ zvěř je obnovitelné přírodní bohatství představované
populacemi druhů volně žijících v přírodě“. Dále,
že “ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvířat před
nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi,
před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími
domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře,
zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení“.
Zákon stanovuje, že „každý, kdo vstupuje se svou činnosti
do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře
a k poškozování jejich životních podmínek“. To je citace
ze zákona.
Myslivci Dolního
Lánova děkují všem, kteří
se zúčastnili setkání
u kapličky sv. Huberta při
příležitosti svátku patrona
myslivosti. Děkují
místním zemědělcům
za poskytnuté krmení pro
zvěř. Dolnolánovští
myslivci přejí všem
příznivcům, přátelům
přírody pevné zdraví,
spokojenost a hodně
příjemných zážitků
z pobytu v přírodě i v roce
2013.

Kaplička sv. Huberta v Dolním Lánově.

S přáním přírodě a myslivosti zdar
Miloslav Tomíček za dolnolánovské myslivce
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Dne 24. října 2012 se uskutečnilo v obci Dolní Lánov
tradiční vítání nových občánků pod patronací členek
SPOZ a za hojné účasti rodičů a dalších příbuzných.
Celou slavnostní atmosféru doplnili svým vystoupením
žáci ZŠ Dolní Lánov pod vedením ředitelky školy
Mgr. Jitky Ulvrové za což jim patří dík. Z osmi pozvaných
dětí s rodiči se nakonec vítaly čtyři děti. Ostatní děti se
z různých důvodů nemohly dostavit.
Vítáné byly:
Janečková Amalie, Iveta Broučková, Monika Jandová,
Lucie Máslová
Do jejich dalšího života jim přejeme hodně zdraví a
spokojenosti.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

Obec Dolní Lánov má
k 1. lednu 2013
734 trvale přihlášených obyvatel.
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Obecní úřad Dolní Dvůr
Adresa:
Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr čp.78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

Starosta: David Neumann tel.: 739 416 335 starosta.dd@iol.cz
Místostarosta: Lenka Čermáková
tel.: 605 428 219

Ing. Martin Bělovský

lenkacermakova@tiscali.cz

belovskym@transcentrumbus.cz

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

Úřední hodiny:

tel.: 603 478 710

Středa

17:00 - 19:00

Pondělí až pátek
8.00 - 12.00
ucetni.dd@email.cz

rozpočtu, může starosta samostatně provádět jen
v případech, kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
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na zajištění chodu obce, výdaj k odvrácení možných škod,
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Ů Rv případě havárií nebo stavu nouze a dále když včasné
O
U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dvůr konaného dne 12. 12. 2012
Přítomno: 6 členů zastupitelstva
1. Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:
1/1
Rozpočtový výhled Obce Dolní Dvůr na roky 2013 až 2017.
1/2
Rozpočet Obce Dolní Dvůr pro rok 2013, a to příjmy
a výdaje ve výších dle odvětvového třídění rozpočtové
skladby. Rozpočet pro rok 2013 je schvalován jako
přebytkový takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši
Financování ve výši
Celkové zdroje ve výši
Celkové výdaje rozpočtu ve výši

Kč 3 836 380,Kč - 779 680,Kč 3 056 700,Kč 3 056 700,-

O rozdíl mezi příjmy a výdaji bude ve výši Kč 779 680,navýšen zůstatek finančních prostředků.
1/3
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
stanovilo kompetenci starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2013
v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová
opatření v případech rozpočtového zapojení účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů.
Dále může samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li
vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení

provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizace
mohou výrazně překročit případná rizika neoprávněné
úhrady. Dále v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů,
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová
opatření mimo rozsah stanovený starostovi obce.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová
opatření mimo rozsah stanovený starostovi obce.
1/4
Na základě kalkulace cenu vodného pro rok 2013
ve výši Kč 52,--/m3 a cenu stočného pro rok 2013 ve výši Kč
30,--/m3.
1/5
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
1/6
Finanční dar ve výši Kč 10 000,-- ve prospěch
Římskokatolické farnosti - děkanství Vrchlabí na výrobu
a instalaci mříže do dveří kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře.
Finanční dar bude vyplacen v roce 2013 a podpisem
darovací smlouvy se pověřuje starosta obce.
1/7
Neinvestiční transfer na provoz Mateřské školy
v Horním Lánově za dojíždějící děti za 2. polovinu roku
2012 ve výši 13500 Kč a zároveň pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o poskytnutí transferu. Transfer není
určen k vyúčtování.
1/8
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IE – 12
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– 2002845/VB/1-Dolní Dvůr -úprava III. etapy, rek. vedení
NN se společností ČEZ Distribuce, s. r. o., sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Uzavřením smlouvy pověřuje
starostu obce.
1/8 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IE – 12 –
2002845/VB/1-Dolní Dvůr -úprava III. etapy, rek. vedení
NN se společností ČEZ Distribuce, s. r. o., sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Uzavřením smlouvy pověřuje
starostu obce.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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- 8. 12. 2012 Mikulášká besídka v penzionu Mlynářka –
čekání na Mikuláše, anděla a čertíky si děti krátily
vykrajováním perníčků, které se pak přímo na Mlynářce
upekly, a tak děti ochutnaly své výrobky. Děkuji tímto
personálu penzionu Mlynářka za vstřícný a vlídný přístup.

Mikulášská besídka v penzionu Mlynářka.

- 22. 12. 2012 Hraní u vánočního stromu
v pořadí čtvrté přátelské setkání sousedů i přespolních
v kouzelném adventním čase na dolnodvorském náměstí –
téměř půldruhé stovky návštěvníků se sešlo, aby si společně
se skupinou NaVáHuTě zazpívali koledy, okusili nějakou tu
dobrotu z občerstvení, zakoupili si dárek pro radost
z jarmárku nebo si domů odnesli Betlémské světlo, které
k nám donesli skauti. Všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu akce, moc děkuji a těším se se všemi příště zase
na shledanou.
Do roku 2013 mnoho zdraví, štěstí, úspěch v osobním
i pracovním životě přeje
Lenka Čermáková
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V období říjen - prosinec 2012
oslavily životní jubileum:

„65“ pan Ivan Zděnek
„65“ paní Hana Homolová
OÚ Dolní Dvůr přeje všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a elánu do dalších let.

Připravila: Lenka Čermáková

Ze života obcí pohledem objektivu.

Zpívání u vánočního stromu
v Dolním Lánově.

Zpívání u vánočního stromu
v Dolním Lánově.

Myslivci z Dolního Lánova.

Lovu zdar...

Rekonstrukce 100 let staré vodárny
v Dolním Lánově - pokračování prací.

Lucka Kopecká
a děvčata Nej hippies Lánov.

SDH Horní Lánov
- Festival přípravek 2012.

Mikulášská besídka u skautů.

Klub důchodců Státního statku hodnotil
svou činnost a plánoval do budoucna.

Vánoční trhy v ZŠ Lánov - pěvecké vystoupení školáků.

21. ročník Vánočního turnaje
v sálové kopané v Lánově.

Podzimní vítání občánků v Lánově - druhá část.

Mikulášská besídka pořádaná SDH Horní Lánov.

Hraní u vánočního stromu v Dolním Dvoře 22.12.2012.

Mikulášská besídka v penzionu Mlynářka v Dolním Dvoře - došlo i na slzičky...
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Zpívání u vánočního stromu v Lánově - jarmareček. Foto Zdeněk Horák.
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