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Fasády obecních objektù - Lánov.

Budova ZŠ B - rekonstrukce zaèala v létì 2013 a týkala se
výmìny oken, zateplení, zmìny zpùsobu vytápìní formou
zemních vrtù a tepelného èerpadla.

Budova MŠ - rekonstrukce zaèala v létì 2012 zateplením
a výmìnou oken, v roce 2013 bylo do provozu uvedeno
jako zdroj vytápìní tepelné èerpadlo a zhotoveny vrty.

Areál Základní školy s tìlocviènou - rekonstrukce a výstavba
v letech 2006 - 2012.

Budova úøadu obce - rekonstrukce zapoèala v roce 2011
zasedací místností, pokraèovala v r. 2012 kanceláøemi
a v r. 2013 - 2014 probíhala výmìna oken a zateplení fasády.

Hasièárna v Horním Lánovì - rekonstrukce v roce 2013 - 2014.

Klubovna pro hasièe Horní Lánov - rekonstrukce 2013 - 2014.

ÈOV Lánov, nová výstavba 2013 - 2014.

Budova èp. 51 u kruhového objezdu - nová støecha, okna,
zateplení fasády, plynová pøípojka a rozvody topení.
Realizace duben - èervenec 2014.

2

N
Ě K
O
L
I
K
P
O
Z
N
Á
M
E
K
S
T
A
R
O
S
T
Y
O
B
C
E
L
Á
N
O
V
Vážení obèané,
v dnešních poznámkách nejprve konkrétní informace
týkající se kanalizace a poté krátké zamyšlení.
Smìøuje k dokonèení nejvìtší investièní akce „Kanalizace
a ÈOV Lánov“. Pøedpokládáme pøevzetí stavby
od dodavatele v srpnu a zaèátek zkušebního provozu
na pøelomu záøí a øíjna letošního roku. Od tohoto termínu
bude možné pøipojovat na kanalizaci pøípojky od rodinných
domù.
Zaènou dvì další etapy, a to zkušební provoz, který
bude konèit kolaudací v roce 2015 a etapa realizace
pøípojek. Všichni obèané, kteøí písemnì projevili zájem
o pøipojení, obdrží v tìchto dnech informaci k pøípojkám
formou dopisu, aby byly jasné vztahy mezi vlastníkem
kanalizace (Obcí), vlastníkem domovní pøípojky (obèanem
– vlastníkem domu) a provozovatelem kanalizace
(Vodárenskou spoleèností). Realizace pøípojek se mùže
rozbìhnout naplno.
Víte všichni, že chceme mít úroveò stoèného na velmi
pøijatelné úrovni, zhruba na 50% celostátního prùmìru.
K tomuto cíli byly smìøovány kroky jak v èase pøípravy
akce, tak v prùbìhu výstavby. Práce však nekonèí. Vedle
rekonstrukce pùvodního objektu v areálu èistièky, kam se
pøestìhuje Vodárenská spoleènost, aby se snížily mzdové
náklady v souvislosti s dohledem nad provozem ÈOV,
by bylo vhodné podívat se na další dva okruhy, které budou
mít vliv na náklady provozu a tedy na výši stoèného.
Prvním z nich je stav kanalizací, které se k novým øadùm
pøipojují. Zda a v jakém rozsahu pøibírají spodní vodu
v období jarního tání nebo pøi dlouhotrvajících deštích, kdy
stoupne hladina spodní vody tøeba až na 1 m k povrchu.
Tyto kanalizace se nyní èistí a projíždí kamerou.
Druhým podstatným provozním nákladem je spotøeba
elektrické energie na provoz èerpadel a dmychadel.
Myslím, že Obec má objektivní potenciál vyrábìt si èást
elektøiny sama a tím náklady na provoz èistièky snižovat.
Nebudeme první, nìkteré obce v republice již v tomto
smìru pøipravují konkrétní kroky.
Ke kanalizaci ještì informaci o tom, že na konec srpna
Obec spolu s naší Vodárenkou a s dodavatelem stavby
pøipraví na nìkteré odpoledne pøed zahájením vlastního
provozu možnost prohlídky celé akce vèetnì podrobnìjšího
výkladu.
Závìrem chci velmi podìkovat spolupracujícím
obèanùm. Umístit projekt s 10.5 km kanalizaèních øadù
do našich úzkých ulièek plných ostatních inženýrských sítí
byl velmi nároèný úkol. Byly to desítky a desítky jednání,
možná blížící se k celé stovce. U drtivé vìtšiny obèanù jsme
jak já, tak i dodavatelská firma našli velké pochopení
a pomoc. To jednoznaènì ukazuje na sounáležitost obèanù
a pochopení, že kanalizace se staví pro jejich potøebu
a nikoliv proto, aby se s ní obec vytahovala. Tìch pár,
co vidìli pouze svùj prospìch, nebo se dokonce snažili
využít situace i k jinému úèelu, nepadá na váhu. Vám
vstøícným velmi dìkuji.
Slíbil jsem krátké zamyšlení. Když se tak dívám na stav
a postavení obce Lánov a srovnávám nejen s okolím,
ale i v rámci Královéhradeckého a Libereckého kraje,
napadá mne nìkolik závìrù a možná i úkolù.

1) Žijeme v jednom z nejkrásnìjších koutù republiky.
2) Je to však èást periferní, resp. není jedním z center
hospodáøského rozvoje, jak tomu bylo v dobách
prùmyslové revoluce.
3) Stále ještì doznívá „osud Sudet“ s postupnì se rodící
pevnou vazbou rodin a obèanské sounáležitosti.
4) Je tu bezpeèno – zatím.
Co tedy dál?
- Vytváøet podmínky pro stabilizaci poètu obyvatel
všech vìkových a vzdìlanostních skupin.
- Zajistit, aby byla v území práce - to není automaticky
dané, o to se musím spoleènì s celým regionem hodnì
poprat. Stojíme v konkurenèním prostøedí s jinými regiony.
- Výraznì více se starat o vzdìlání. Umím-li nìco
rukama èi hlavou, to mi vždy zùstane a mohu na tom stavìt.
A spoleènì – škola, obec, rodièe, žáci.
- Dokonèit v pøíštích 10 až 15 letech rekonstrukci
a dostavbu základních a doprovodných sítí, staveb, zaøízení
a podobných potøeb pro každodenní život obèanù a firem
v obci. Staèí cca 100 mil. Kè. Vlastní rozpoèet obce na to
bohužel nestaèí, takže to bez dotací nepùjde, i když je to
nároèné a pøi kontrolách (kterým nejde až tak o to, zda bylo
zámìru dosaženo) též rizikové. Zaèínající programovací
období 2014 – 2020 je pøíležitostí.
- Zaèít se vážnì zamýšlet nad uchováním bezpeènosti
v obci v budoucím èase a co pro to udìlat.
Bylo by toho jistì i více, ale je èas prázdnin
a dovolených, tak tøeba nìkdy pozdìji. Pøeji pìkné léto.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov
(dále jen „ZO“) konaného dne 16. 6. 2014.
Usnesení è. 1/02/14
ZO Lánov urèuje zapisovatelem p. Kováøe a ovìøovateli
zápisu p. Jíru a pí Rojtovou. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 2/02/14
ZO Lánov schvaluje následující program jednání:
1) Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnìní usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o èinnosti rady obce
5) Projednání a schválení úèetní závìrky
6) Projednání a schválení závìreèného úètu obce za r. 2013
s výsledkem hospodaøení obce Lánov
7) Plnìní hlavních úkolù obce – prùbìžná zpráva
8) Èinnost Vodárenské spoleènosti Lánov
9) Stav pøíprav 3. zmìny Územního plánu obce Lánov
10) Nakládání s nemovitostmi obce
11) Rozpoètové zmìny è. 2/2014
12) Zmìna kontokorentu – Kanalizace a ÈOV Lánov
13) Kontrola plnìní vzájemných smluv s KVK
14) Smlouvy - …, rùzné, diskuze
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení è. 3/02/14
ZO bere na vìdomí zprávu o kontrole plnìní usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 18. 3. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 4/02/14
ZO schvaluje zprávu o èinnosti rady obce za období
od jednání ZO dne 18. 3. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 5/02/14
ZO schvaluje úèetní závìrku obce k 31. 12. 2013.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 6/02/14
1. ZO schvaluje závìreèný úèet bez výhrad.
2. ZO bere na vìdomí zprávu o pøezkoumání hospodaøení
a pøijímá násl. opatøení:
- zajistit veškeré opravy v úèetnictví, uvedené ve zprávì
o pøezkoumání
- v roce 2014 zinventarizovat øádnì všechny pohledávky
a k pohledávkám po lhùtì splatnosti vytvoøit opravné
položky
- zajistit, aby nespotøebované dotace byly vždy vráceny
poskytovateli do stanoveného termínu
- zajistit zpracování závìreèné inventarizaèní zprávy se
všemi náležitostmi vèetnì závìrù ohlednì stavu majetku
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 7/02/14
ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní hlavních úkolù obce
v r. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 8/02/14
ZO bere na vìdomí zprávu o èinnosti a plán práce
VS Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 9/02/14
ZO bere na vìdomí stav pøíprav 3. zmìny Územního plánu
sídelního útvaru Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
ZO schvaluje:
Usnesení è. 10/02/14
1) Kupní smlouvu o pøevodu vlastnictví k nemovitosti
– p. p. è. 1735/1 o výmìøe 258 m2 v k. ú. Prostø. Lánov
do vlastnictví obce Lánov za kupní cenu v celkové výši
90.300 Kè – jedná se o pozemek pod stavbou cyklostezky –
èást „A“ ve vlastnictví spoleènosti M-SILNICE a. s.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 11/02/14
2) Smlouvu o smlouvì budoucí kupní k pøevodu vlastnictví
èástí nemovitostí se zøízením VB na èásti nemovitosti mezi
SJM Adámek P. a Adámková H. a obcí Lánov – jedná se
o oddìlení èástí ze st. p. è. 110/1 a st. p. è. 110/8, k. ú.
H. Lánov o výmìøe do 300 m2. Kupní cena bude sjednána
dohodou dle Zásad hospodaøení s nemovitostmi obce
Lánov a bude èinit èástku ve výši 30.000 Kè. Souèástí
budoucí kupní smlouvy bude zøízení VB s vyznaèením jeho
rozsahu na novì oddìlené a scelené èásti nemovitosti
ve prospìch budoucích prodávajících s právem chùze
a jízdy. Obec Lánov uhradí správní poplatek související
s podáním návrhu na vklad do KN (1.000 Kè) a bude
poplatníkem danì z nabytí nemovité vìci.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 12/02/14
3) Zøízení VB na p. p. è. 1203/2, k. ú. Prostø. Lánov
ve vlastnictví obce Lánov ve prospìch pana J. Dvorského,
Vrchlabí, na pøítok a odtok pro vodní nádrž umístìnou
na p. p. è. 1202/2, k. ú. Prostø. Lánov. Jedná se o pozemek
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v zahrádkáøské lokalitì za Oázou.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 13/02/14
4) Kupní smlouvu na odkup p. p. è. 1276/5 o výmìøe
232 m2, p. è. 1276/6 o výmìøe 79 m2, p. è. 1276/7 o výmìøe
7 m2, k. ú. Èistá v Krkonoších ve vlastnictví KVK, a. s.,
Kunèice n. Labem za celkovou odhadní cenu 17.740 Kè.
Jedná se o pozemky pod stavbou pozemní komunikace
„cesta na Bínu“ ve vlastnictví obce Lánov v úseku
„U kaplièek“.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 14/02/14
5) Pøípravu odkoupení pozemku st. 72/6, k. ú. H. Lánov
do vlastnictví obce Lánov - pozemek, na kterém je umístìna
pozemní komunikace pod penzionem Bílý Hoøec.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 15/02/14
6) Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení VB
a smlouvu o právu provést stavbu napojení splaškové
kanalizace pro novostavbu „RD Pitáková“ na p. p. è. 803/5,
k. ú. Prostø. Lánov - jedná se umístìní napojení splaškové
kanalizace do p. p. è. 366/6 a p. è. 803/3 (možná i p. è.
803/4), k. ú. Prostø. Lánov. Výše jednorázové náhrady
od budoucí oprávnìné MUDr. Pitákové za zøízení VB se
sjednává ve výši 100 Kè + DPH.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 16/02/14
7) Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení VB
a smlouvu o právu provést stavbu è. IP-12-2006196/VB/01
Prostø. Lánov, vvnn, pè. 803/5, RD Pitáková, vybudování
nové kabel. pøípojky pro nový RD na p. p. è. 803/5, k. ú.
Prostø. Lánov a prodloužení distribuèní soustavy (AYKY
4x70) s ohledem na budoucí výstavbu RD v lokalitì A1.
Výše jednorázové náhrady od ÈEZ Distribuce, a. s.,
za zøízení VB k p. p. è. 1537 v k. ú. Prostø. Lánov se sjednává
ve výši 10.000 Kè + DPH. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 17/02/14
8) Smlouvu o zøízení VB è. IZ-12-2000112/VB6, Prostø.
Lánov – pøel. nn – rek. historického centra obce, umístìní
souèásti distribuèní soustavy pozem. kabelového vedení
nn (pøeložku kabelového vedení nn v rámci stavby MOK)
do p. p. è. st. 46/1, st. 46/2 a st. 46/3 ve vlastnictví obce
Lánov v rozsahu VB. Výše jednorázové náhrady od ÈEZ
Distribuce, a. s. za zøízení VB k p. è. st. 46/1, st. 46/2 a st.
46/3 v k.ú. Prostø. Lánov se sjednává ve výši 1.652,89 Kè +
DPH, celkem 2.000 Kè.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 18/02/14
9) Smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení VB
a smlouvu o právu provést stavbu è. IV-12-2012245/VB/01
Prostø. Lánov, knn, p. è. 264 pro RD Šustek, vybudování
nového zemního kabelového vedení nn, kabelového pilíøe,
uzemnìní pro nový RD na p. p. è. 264, k. ú. Prostø. Lánov.
Výše jednorázové náhrady od ÈEZ Distribuce, a. s.,
za zøízení VB k p. p. è. 1527/1 v k. ú. Prostø. Lánov se
sjednává ve výši 10.000 Kè + DPH.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 19/02/14
10) Smlouvu o bezúplatném pøevodu majetku
è. 70/512/2014 – p. p. è. 378/1, è. 400/2, è. 794/6, è. 1498/3,
vše v k. ú. Prostø. Lánov. Jedná se o bezúplatný pøevod ètyø
pozemkù, které se nacházejí pod stavbou MK (bývalý
kravín K100 až silnice III/32552) z vlastnictví státu (ÈR ÚZSVM) do vlastnictví obce Lánov s tím, že bylo v roce
1996 zøízeno vlastníkùm p. p. è. 1540 VB chùze a jízd

ve prospìch p. p. è. 400/2, è. 794/6, vše v k. ú. Prostø. Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
ZO souhlasí:
Usnesení è. 20/02/14
11) s èásteèným zásahem požárnì nebezpeèného prostoru
krytého stání na severní stranì objektu RD è. p. 188
(st. p. è. 364), k. ú. H. Lánov do p. p. è. 2141 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, st. p. è. 249 – zastavìná plocha
a nádvoøí a p. è. 56/2 – zahrada, vše v k. ú.
H. Lánov, tj. do pozemkù MK, zatravnìné plochy
a chodníku, které jsou ve vlastnictví obce Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 21/02/14
12) se zápisem budovy trafostanice TU_1179 Lánov –
HORNÍ LÁNOV NA ŠPICI ve vlastnictví ÈEZ Distribuce,
a. s., která leží na p. p. è. 2710, k. ú. H. Lánov ve vlastnictví
obce Lánov – jedná se o zápis pøedmìtné budovy
trafostanice do KN, která je evidována v majetku ÈEZ
Distribuce, a. s.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 22/02/14
ZO schvaluje rozpoètovou zmìnu è. 2/2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 23/02/14
ZO schvaluje zvýšení kontokorentu z 8 mil. Kè na 10 mil.
Kè, akce Kanalizace a ÈOV Lánov, termín nejdéle
do 31. 12. 2015.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 24/02/14
ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní vzájemných smluv obce
Lánov a firmy KVK.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 25/02/14
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov a ØSD ÈR è.
02/14/U/MS, Malá okružní køižovatka, údržba zelenì.
Termín: 1. 5. 2014 – 30. 4. 2022.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 26/02/14
ZO schvaluje Dodatek è. 2 ke smlouvì è. 10048731 mezi
obcí Lánov a SFŽP ÈR, Kanalizace a ÈOV Lánov,
termín pøedložení podkladù k ZVA akce se prodlužuje
do 31. 12. 2015.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 27/02/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa COMA Jilemnice,
akce „Snížení energetické nároènosti
a instalace TÈ do MŠ Horní Lánov – zdroj“, cena díla
1 016.365 Kè vè. DPH, termín dokonèení 12. 9. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 28/02/14
ZO schvaluje SOD obcí Lánov a fa STAS s.r.o., akce
„Snížení energetické nároènosti a instalace TÈ do MŠ
Horní Lánov – zateplení, cena 1 972.190 Kè vè. DPH.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 29/02/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa COMA Jilemnice,
akce „Snížení energetické nároènosti
a výmìna zdroje tepla budovy èp. 51 v Lánovì - zdroj“, cena
567.628 Kè vè. DPH, termín dokonèení 6. 6. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 30/02/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa STAS s.r.o., akce
„Snížení energetické nároènosti a výmìna zdroje tepla
budovy èp. 51 v Lánovì - zateplení“, cena 1 283.650 Kè,
termín dokonèení 6. 6. 2014.
(Pro: 13,Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení è. 31/02/14
ZO schvaluje Dodatek è. 1 SOD obcí Lánov a fa STAS
s.r.o., fa COMA Jilemnice, akce „Snížení energetické
nároènosti a výmìna zdroje tepla budovy èp. 51 v Lánovì“,
prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 32/02/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Ing. Kreislem,
„Kanalizace a vodovod pøi silnici do lomu H. Lánov“,
projekt. dokumentace, územ. rozhodnutí, stavební
povolení, cena 61.800 Kè + DPH, termín do 08/2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 33/02/14
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov a Královéhr.
krajem o poskytnutí úèelové neinvestièní finanèní podpory
ve formì dotace, projekt „Dotace úrokù z úvìru“, realizace
projektu 35.000 Kè, tj. 50% pøedpokl. výše úrokù, termín
do 31. 12. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 34/02/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Zbyòkem Nýdrlem,
„Rekonstrukce místní komunikace k lomu – Lánov - II.
Etapa“, projektová dokumentace pro stavební øízení
a dokumentace pro výbìr zhotovitele, cena 72.600 Kè
vè. DPH.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 35/02/14
ZO schvaluje Dodatek è. 2 SOD è. 2503/2012 mezi obcí
Lánov a fa STAVOKA Kosice, a. s., dokonèení stavby
31. 7. 2014, resp. 31. 8. 2014. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 36/02/14
ZO schvaluje Dodatek è. 2 ke smlouvì o spolupráci
z 20. 11. 2012 mezi obcí Lánov a fa KVK, a. s., odbìr
kameniva pro obec, termín 1. 1. 2014 – 30. 9. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 37/02/14
ZO schvaluje pojistnou smlouvu mezi obcí Lánov
a Kooperativa pojišovna, a. s., pojištìní majetku obce,
celkové pojistné 117.450 Kè/rok, pojistná doba od 1. 6.
2014 do 31. 5. 2017.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 38/02/14
ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Lánov a fa
I. Vrchlabská stavební a znalecká kanceláø, akce „Snížení
energetické nároènosti a instalace TÈ do MŠ Horní Lánov“,
technický dozor investora, výbìrové øízení, kontrola SOD,
kontrola fakturace a cen provedených prací atd., cena
58.500 Kè + DPH.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 39/02/14
ZO schvaluje Pøílohu è. 1 ke Zøizovací listinì Základní
školy Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 40/02/14
ZO schvaluje prodloužení prùjezdového profilu silnice
1/14, k. ú. Prostø. Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 41/02/14
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a fa Zahradnictví Kvìt
s. r. o., akce „Regenerace zelenì v zastavìné èásti obce
Lánov“, výsadba stromù, keøù a pìstební opatøení,
prodloužení termínu dokonèení akce do 30. 9. 2014.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení è. 42/02/14
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí a fa SPINOCO, telefonní
poplatky, pevná linka 0,60 Kè, mobil 1,80 Kè.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ovìøovatelé: p. Jíra, pí Rojtová
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Informace v tomto èlánku jsou dùležité pøedevším pro
majitele psù v Lánovì. Žádáme všechny majitele, kteøí mají
nového psa, èi jejichž pes již zemøel, nebo jejich pes ztratil
známku èi známku ještì nemá, aby tuto skuteènost nahlásili
na Obecním úøadì, aby mohla být provedena zmìna
v systému se informace se mohly aktualizovat.
Pokud tak neuèiníte, mùže se stát, že zaslaná složenka
pro roèní platbu za psa bude nesprávná a bez Vašich
informací nedojde k nápravì. Obecní úøad je tøeba navštívit
osobnì v pracovní dny.
Dìkuji za pochopení a pøeji pìkné letní dny.
Indráková Eva, úèetní

Infocentrum není útulek, ale mùže pomoci informaènì.
Lánov bohužel nemá smlouvu s mìstskou policií, ani
s nìjakým útulkem, takže u nás je "psí" situace s nalezenci
ponìkud komplikovaná. Ale aspoò nìco jde vždycky
udìlat. Musíme si pomáhat.
Karolina Sherlock Boková
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SDH Prostøední Lánov dìkuje obèanùm a obecnímu
úøadu za podporu pøi dubnovém sbìru železného šrotu.
Zvláštì pak patøí "podìkování" firmì Stavebniny Doma,
která nám s odvozem šrotu VE SVÙJ PROSPÌCH
pomáhala!
SDH P. Lánov
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A já k výše uvedenému èlánku paní úèetní dodám tento
pøíbìh:
Dne 24. èervna mi volala do infocentra jedna paní, že je
u nich už zase nìjaký pes a co s ním má dìlat. Poprosila jsem
ji o zaslání jeho fotek na email. Byl na nich malý pejsek,
kluk. Ale protože se mi pletou všichni ti pinèové a krysaøíci,
zavolala jsem majiteli podobného psa, aby mi øekl, jaké
je to opravdu plemeno. Potvrdil mi, že je to pražský
krysaøík. Poté jsem se podívala do "své" evidence psù,
o které jsem již ve Zpravodaji è. 28 psala. Krysaøíci tam byli
3 - dvì feny a ten tøetí bez udaného pohlaví, ale aspoò se
jménem a adresou majitele. Telefon tam nebyl, vzala jsem
tedy kolo, napsala na info "pøijdu hned" (já lháøka) a jela
tam. Po zazvonìní se ozval štìkot a paní s krysaøíkem
v náruèí mi potvrdila, že jí pejsek nechybí. Zato mi ale øekla
pøekvapivou novinu, že u ní nìjaký mladík shánìl mladého
pejska stejného plemene a že je z Esselte. Takže moje další
cesta vedla do této firmy. Bìhem jízdy jsem volala paní,
která výskyt štìkálka nahlásila, aby ho proboha nepouštìla
z domu, že mám stopu. V kanceláøi Esselte jsem se
dozvìdìla, že tam opravdu shání psa, dokonce úpìnlivì, a to
øidiè, který mezitím už ale musel s naloženým kamionem
odjet. Vzali jsme si všichni na sebe kontakty, pán
do telefonu plakal radostí a pejska Kubu si nakonec
vyzvedla jeho maminka, která pøijela až ze Špindlerova
Mlýna.
Touto historkou, a už je k smíchu nebo k pláèi, chci
øíct, že je dùležité DÁVAT PEJSKÙM OBOJKY S
KONTAKTNÍMI ÚDAJI A AKTUALIZOVAT
DATABÁZI TADY V LÁNOVÌ, vèetnì doplnìní pohlaví
zvíøete, telefonních èísel, prostì èehokoli, co potom hraje
v takových pøípadech roli. Je to dùležité jak pro ty z nás,
kteøí své miláèky milujeme a hledáme, ale nakonec i pro ty,
kteøí k nìjakému zvíøátku omylem pøijdou a chtìjí ho co
nejrychleji odevzdat majiteli. Tento pejsek sice èip mìl,
ale na ulici je to v ten moment k nièemu.
Mezitím mi ještì pøišel mail o tomto ztraceném
pejskovi od kolegynì z obecního úøadu, kam to majitel
nahlásil. Ale to už bylo vše vyøešeno.
Ne vždy to dopadne takhle rychle a dobøe, pøedchozí
podobný pøípad skonèil velmi smutnì, vinou souhry
nešastných okolností.
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Dne 26. dubna se jako každoroènì konal sbìr kovového
odpadu, který poøádali hasièi z Prostøedního Lánova,což
není nic neobvyklého.
Pøijel jsem právì
k otci, který mì
informoval o tom,
že zrovna pøed chvílí
pan Hejduk (traktorista)
a ostatní nakládali
u bývalé tìlocvièny kus
mìdìné roury kónického tvaru s ozdobným
límcem.
Špice kostela.
Sedl jsem okamžitì
opìt do auta a hasièe dostihl na našem novém autobusovém
nádraží. Jakmile jsem rouru uvidìl, ihned jsem vìdìl, kolik
bije. Jedná se bezpochyby o pøedposlední vìžní èást
z bývalého evangelického kostela v Lánovì, strženého
v roce 1982. Nad touto èástí pak už byla jen tzv. makovice
(schránka na listiny) a kdysi prý ozdobný kohout.
A tak jsem si v té chvíli uvìdomil, co ještì skrývají naše
zahrady, pùdy a sklepy. Pokud máte nìco podobného, dejte
prosím o tom vìdìt.
Ladislav Kadavý ml.
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Dne 25. 5. 2014 jsem poøádala Májové hry. Této
soutìže se zúèastnilo celkem devìt jezdcù a koní. Pøijeli
jezdci z Lužan, Staré Paky, z Proseèného a naše jezdkynì.
U májových her se poèítal èas pøi rùzných soutìžích. Jely se
dvoukolovì barely a tyèe. Klíèová dírka se jela
jednokolovì. Naše Lucka udìlala trail, kde pouze dvì
dvojice zdárnì vše projely až do konce. Hodnì si jezdci užili
pøi házení kroužku na cíl, kde byla odmìna v podobì
cukroví, ale i pøi židlièkové bylo plno smíchu. Soutìž
s vajíèkem na lžíci mìla také úspìch. Nakonec si nìkteøí
jezdci zaskákali.
Jako odmìnu za snahu dostali jezdci stužky, medaile
a cukroví.

Umístìní jezdcù a koní na Májovkách:
1. místo Jitka Kulhánková – Bingo
2. místo Tereza Kulhánková – Griff
3. místo Zdenek Jebavý – Centuri
4. místo Lucie Kopecká – Bizmark
5. místo Petra Tomešová – Dandy
6. místo Petra Tomešová – Saša
7. místo Dana Pietrasová – Jackye
8. místo Kristýna Bubáòová – Rozárka
9. místo Tereza Nová – Minka
10. místo Kristýna Antošová – Dandy
Den se nám vydaøil a jezdcùm se hry líbily.
Po dekorování jsme se rozešli domù.
Helena Kopecká

ve høe „Mlýn“, kde se oba umístili na krásném tøetím místì.
Tento rok nás také pìtkrát navštívil divadelní spolek Úsmìv
se svým pøedstavením. O bezpeènosti, zejména na silnicích,
nám pøijel z Trutnova povídat policista. A konec roku byl
korunován atletickými závody, závody na kolobìžkách
a samozøejmì také výletem. Letos naše školky jely
do Harrachova, kde dìti navštívily sklárny a mohly se tak
podívat na tradièní ruèní výrobu skláøskými píšalami
a foukáním do døevìných forem. Po krátkém odpoèinku
a obèerstvení jsme absolvovali ještì nauènou Lišèí stezku,
na které jsme plnili rùzné úkoly a došli tak až do samotného
cíle s pøekvapením.
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Èeský èervený køíž oceòuje každoroènì na slavnostních setkáních mnohonásobné bezpøíspìvkové dárce krve.
Jedná se o ty z nich, kteøí dovršili poèet 20 a 40 odbìrù krve
a plazmy. 29. kvìtna 2014 pøedal Oblastní spolek ÈÈK
na slavnostním shromáždìní v koncertní síni Bohuslava
Martinù v Trutnovì plakety tìmto našim obèanùm:
Støíbrnou plaketu MUDr. Janského (20 odbìrù):
Ondøej Škoda, Horní Lánov
Zlatou plaketu MUDr. Janského (40 odbìrù):
Luboš Hájek ml., Prostøední Lánov
Blahopøejeme a dìkujeme!
Karolína Boková
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V poslední dobì dochází po
Lánovech ke ztrátì koèek. V Horním
Lánovì víme o ètyøech a v Prostøedním
Lánovì byla jedna otrávená, ètyøi
ztracené a jedna údajnì pøišla domù
plná brokù. Prosím všechny, kterých se
to týká, aby mì kontaktovali na èísle
603 285 289. Je potøeba posbírat co nejvíc informací, snad
se nám podaøí zjistit, kdo a proè to dìlá. Pøedem dìkuji
za spolupráci.
Jana Škodová
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Èas prázdnin a volna se blíží a my v našich školkách
mùžeme zhodnotit, jaký ten náš spoleèný rok vlastnì byl.
Pro dìti a stejnì tak i pro nás byl urèitì zajímavý, plný
nových zážitkù a zkušeností.
Bìhem tohoto školního roku se naši pøedškoláci
zúèastnili plaveckého kurzu a lyžaøského výcviku.
Poznávali pøírodu a krásy Krkonoš ve spolupráci s Kamilou
Nývltovou, pracovnicí KRNAP. Díky bývalé zdravotní
sestøe pí Kleplové se dìti mohly seznámit s péèí o zdraví
v programu „Když Alenka stùnì“. K oblíbeným kroužkùm
také patøí „Putování s ježkem“, hra na flétnu nebo
angliètina. Novì se naši dva pøedškoláci úèastnili soutìže

Na Lišèí stezce v Harrachovì.

Naše mateøské školy úzce spolupracují s místními
spolky dùchodcù. Každoroènì pro naše starší spoluobèany
spoleènì s dìtmi pøipravujeme vánoèní besídky,
pøedstavení ke Dni matek a pravidelnì se také setkáváme
na Den dìtí v MŠ. Již druhý rok spolupracujeme se sborem
dobrovolných hasièù v Prostøedním Lánovì. Letos jsme se
úèastnili celorepublikové výtvarné soutìže „Hasièi oèima
dìtí“. Dìti také od místních hasièù dostaly nové hraèky
na zahradu.
Tento rok opìt utekl jako voda. Malé dìti si na prostøedí
MŠ pøivykly a ty velké nás opouští. Pøejeme všem dìtem
i rodièùm krásné a sluneèné prázdniny a pøedevším
školákùm mnoho úspìchù ve škole.
Závìrem tohoto pøíspìvku bych ještì ráda jménem
všech zamìstnancù MŠ podìkovala za dlouholetý pøínos
mateøské škole paní Marcele Tužové, která z pozice
vedoucí uèitelky odchází.
Za MŠ - Tereza Bubaòová
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V nedìli 1. 6. byla zahájena další týdenní výmìnná akce
uskuteènìná v rámci projektu „Poznejme se navzájem“,
kterého se úèastní spolu s naší školou také školy vrchlabské.
Projekt je podporován Královéhradeckým krajem, mìstem
Vrchlabí a obcí Lánov.
V záøí loòského roku jsme pøivítali baunatalské žáky
u nás, nyní jsme se opìt podívali do Nìmecka my.
Po desetihodinové cestì autobusem se všech 18 èeských
žákù a žákyò pøivítalo se svými hostiteli. Nìkteøí zcela bez
obav, nebo po pøedchozích zkušenostech už nejeli
do neznáma.
V pøíštím týdnu nás èekal pestrý program – tøi
dopoledne jsme mìli možnost navštívit výuku v základní
škole Theodor-Heuss Schule. Každý pobýval ve tøídì svého
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hostitele a v rámci možností se zapojil
i do výuky. Odpoledne jsme trávili
vždy všichni spoleènì rùznými výlety zhlédli jsme dominantu Kasselu
Herkula a vodní hry v tamìjším
zámeckém parku (nejvìtší zámecký
park ve støední Evropì, památka
UNESCO), navštívili planetárium,
zahráli si bowling, vykoupali se
v aquaparku, byli pøijati starostou
Baunatalu a mnoho dalšího. Ve ètvrtek
jsme se všichni (i s rodièi – hostiteli)
sešli na závìreèném veèeru, kde pro
nás bylo pøichystáno pohoštìní.
Poèáteèní zábrany bìhem spoleènì
stráveného týdne opadly a dle slz
a pocitù pøi louèení si troufám tvrdit,
že jsme byli pøítomni i vzniku nových
pøátelství. Také naše lánovské žákynì
Barbora Štefanová, Simona Krulišová,
Tereza Pulpánová a Markéta Mouèková si v pátek 6. 6. pøivezly domù
spoustu zážitkù a neopakovatelných
zkušeností.
Doufejme, že projekt bude
pokraèovat nadále i pøíští rok, kdy se na
zaèátku èervna role hostitelù ujmeme
opìt my.
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Pátek 27. 6., slavnostní den, trošku
smutku a hodnì tìšení. Na vysvìdèení,
na prázdniny, na volno. Devátá tøída
vykroèila, doufám, že pravou nohou
do nového, neznámého. Proto jim pøeji
kupu štìstí a vytrvalosti, a se všem
daøí. Z prvòáèkù jsou skoro
„druháci“… Nìkteøí ze školy odešli,
jiní pøijdou.
Hodnì jsme toho zvládli a dokázali
(žáci, rodièe, uèitelé, zamìstnanci,
partneøi…) - mnoho nás ještì èeká.
Dìkuji všem za ten obrovský kus práce,
který odvedli. Krásné prázdniny,
slunné léto i bájeèný oddych.
Mgr. Radmila Koniková,
øeditelka školy

Eva Køivohlávková, ZŠ Lánov

Vychovatelky ŠD
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17. èervna se žáci ze tøetí, ètvrté
a páté tøídy zúèastnili slavnostního
vyhlášení soutìže „Mladí designéøi
2014“ organizované ŠKODOU, a. s.
Naše 3D modely vysnìného vozu
ŠKODA zabodovaly. Za vrchlabskou
oblast tøetí místo získaly žákynì
Adéla Štefanová a Barbora Stránská.
První místo vybojovala Nikola
Tauchmanová. Blahopøeji a dìkuji
za vzornou reprezentaci naší školy.
Radka Koniková, øeditelka školy

Naše vítìzky Barbora Stránská, Adéla Štefanová
a Nikola Tauchmannová.
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na odpoèinek pøi ètení nebo hrách,
na šikovnost rukou a fantazii pøi
výtvarné èinnosti. Došlo i na oblíbené
poèítaèe, aby byl pobyt dítìte v družinì
pestrý a zábavný.
Podle roèního období i poèasí jsme
mìnili lyže za kola nebo in-line brusle,
stavìli bunkry a snìhuláky a krátili si
èekání na sníh v tìlocviènì nebo u her
v družinì. Také jsme malovali
na zámkovce, chodili na vycházky,
sledovali ptáky i srnky. Zkrátka jsme
poznávali vše, co se dìje kolem nás
a naší školy.
Celý školní rok utekl tak rychle,
že jsou tu prázdniny a všichni se
rozbìhneme naèerpat nové síly do toho
dalšího.
Všem dìtem pøejeme pestré
sluníèkové prázdniny.
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Druhý rok projektu „Praktická
ornitologie na ZŠ v Lánovì“

Druhý rok ornitologického
projektu zaèal v záøí 2013 motivaèním
dnem, který byl nazván „Za ptáky
do Vrchlabí“. Všechny tøídy vyrazily
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Ado Vrchlabí, kde postupnì navštívily
zvíøecí útulek na Správì KrkonošVe školním roce 2013-2014 se ského národního parku, stanovištì
na naší škole otevøelo další oddìlení u zámeckého rybníka s vodními ptáky,
školní družiny. Podaøilo se tak navýšit sokolníky s ochoèenými dravci
kapacitu až na 75 dìtí. Po celý školní na hrázi rybníka u letištì a ukázkový
rok bylo plno ve všech oddìleních odchyt ptákù do nárazových sítí
družiny a podle toho také i veselo.
v lužním lesíku za rybníkem.
Bìhem prázdnin a ještì i na
Ve škole byla vyhlášena fotosoutìž
zaèátku školního roku naše budova „B“ “Žáci a ornitologie“. Nìkteré žákovské
zmìnila vzhled, pøibylo zateplení, fotografie byly využity pøi výrobì
plastová okna, ekologické vytápìní p r v n í h o š k o l n í h o n á s t ì n n é h o
a nová veselá fasáda.
kalendáøe na rok 2014, který
Aby školní zahrada nezávidìla, dokumentuje naplnìní ornitologického
pøidali jsme nové krásné pískovištì, projektu.
prolézaèky i se skluzavkami a další
V øíjnu 2013 odjela skupina
nástroje k posílení šikovnosti našich zájemcù z øad žákù školy autobusem
dìtí, aby jim to šlo pøi pohybu stejnì na Mezinárodní setkání sokolníkù
dobøe jako s tabletem, myší èi v Opoènì. Žáci se zúèastnili slavnostklávesnicí.
ního nástupu asi 150 sokolníkù
Proto jsme se poctivì snažili z mnoha zemí Evropy. Z bezprostøední
spravedlivì rozdìlit pobyt v družinì blízkosti si tak mohli prohlédnout orly,
na venkovní i vnitøní tìlesné aktivity, sokoly, jestøáby, krahujce, kánì
Rozlouèení s 9. tøídou a zároveò pøivítání tøídy první.

ale i puštíka a výra. Po zahájení se
vìtšina pøihlížejících návštìvníkù
pøesunula za mìsto, kde probíhaly
ukázkové lovy a lety dravcù se
závìreènou pøednáškou.
V prùbìhu celého školního roku
probíhaly pøednášky a terénní cvièení.
Na témata „Sovy v Krkonoších“,
„Pohledy do hnízd živì“, „Skorec
vodní“ a „Jaro ožívá“, zamìøená
pøedevším na rorýse obecného,
pøednášeli Ing. Daniel Bílek, Mgr.
DušanVodnárek a Ing. Josef Kalenský.
Terénní cvièení se týkala pøedevším
pøikrmování, pozorování a evidence
ptákù na krmítkách, èištìní a kontroly
hnízdních budek a jejich zamìøení
pomocí GPS s následným zanesením
dat do mapy. Samozøejmì nechybìla
prohlídka obsazených budek.
V únoru 2014 byl v areálu školy
projekt Praktická ornitologie
pøedstaven redaktorce Èeského
rozhlasu v Hradci Králové, a to
i za úèasti bývalého ministra životního
prostøedí RNDr. Martina Bursíka.
V jarních mìsících bylo také
upraveno nové hnízdo pro èápa bílého
a byly pøipravovány nauèné panely pro
krátkou nauènou ornitologickou stezku
v areálu základní školy. K budce
poštolky obecné na dubu u ZŠ byla
umístìna webová kamera, která
umožnila online sledování hnízdìní se
šesti mláïaty. Žáci mìli možnost
pozorovat tato mláïata z bezprostøední
blízkosti pøi jejich kroužkování.
V souèasné dobì je instalována
webkamera k hnízdu èápa bílého
na komínì ve Vrchlabí se tøemi
mláïaty. Záznam je možné sledovat
na webových stránkách ZŠ a MŠ
Lánov.
Na jaøe nechybìla ani již tradièní
výprava žákù na akci Èeské ornitologické spoleènosti Vítání ptaèího
zpìvu k rybníku u Vrchlabí.
Na konci školního roku se
uskuteènil pro žáky ZŠ Lánov pobyt
s ornitologickou náplní na Pomezních
boudách. Byly provádìny odchyty
ptákù do sítí, pochùzky a výlety
do okolí s pozorováním ptákù
a pøednášky zasvìcených odborníkù.
Dne 26. 6. 2014 byly instalovány
informaèní panely u ZŠ Lánov, kde je
mohou všichni zájemci zhlédnout.
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Doba jedová - Anna Strunecká
Houby - urèování a sbìr - Hans Kothe
Nesmrtelný život Henrietty Lacksové Rebecca Sklootová
Neznámá známá H. Vítová - O. Suchý
Pro volný èas: Vyrábíme krabièky
Proè muži lžou a ženy pláèou
- Allan a Barbara Peasovi
Marta Kubišová - Luboš Neèas
Èerný Dùl - tým autorù, archiv Trutnov
Ženy z bloku 10 - Lékaøské pokusy Hans-Joachim Lang
Co jste se v novinách nedoèetli
o babyboxech - Ludvík Hess
Stalinovy zloèiny - vražedná kariéra
rudého cara - Nigel Cawthorne
Beletrie:
Angelologie - Danielle Trussoni
Spiknutí škorpionù - Robert Ludlum
Jansonùv rozsudek - Frederick Forsyth
Vraní Dívka-J.Eriksson, H.A. Sundquist
Vùnì poseèené trávy - Ivanka Devátá
Studené nohy - Sarah Harrison
Co mi dluží dcera - Betsy Howie
Nezaháleli ani hráèi, v krajském Pozlátko - Táòa Keleová-Vasilková
kole beach pøehazované obsadilo Nelítostný souboj - Stuart Woods
družstvo ve složení Erben, Gaborová, Led v žilách - Yrsa Sigurdardóttir
Javor, Jína první místo a Vojta Erben Ti nejlepší z nás - Helene Uri
Divnovlásky - Irena Obermannová
byl vyhlášen nejlepším hráèem.
R.U.R.
- Karel Èapek
24. èervna poøádal DDM Vrchlabí
Obsluhoval
jsem anglického krále bìh Olympijského dne, ani
Bohumil
Hrabal
tady ZŠ Lánov nechybìla, naši
školu reprezentovalo 37 žákù Maryša - Alois Mrštík
(www.fotojn.rajce.idnes.cz).
Mládež:
Jaroslava Krulišová Záchrana poníka - Dagmar Muellerová
Kam utíkáš, Daisy? - J. Oldfieldová
Èarodìjky zachraòují høíbì - C. Kessel
V
E
N
K
O
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S
K
É
Krakonošovo èarobejlí - M. Kubátová
I
N
F
O
C
E
N
T
R
U
M
Ronja, dcera loupežníka
- Astrid Lindgrenová
M
I
K
R
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E
G
I
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N
U
Anièka a básnièka - Eduard Petiška
I
N
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O
R
M
U
J
E
Pohádky k neuvìøení - Terry Jones
Pohádky s puzzle
Veselý lexikon - Kouzla a magie
Z
M
ĚN
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O
T
E
V
Í
R
A
C
Í
D
O
B
Y
- Joe Fullman
Hrajeme si o prázdninách - Leonie Pratt
POZOR, ZMÌNA OTEVÍRACÍ 365 výtvarných nápadù na celý rok DOBY INFOCENTRA PO DOBU Fiona Watt
PRÁZDNIN!!!
100 pokusù pro šikovné dìti
Pracovní týden infocentra je - Georgina Andrews
v èervenci a srpnu na zkoušku posunut Angliètina - Dìtský obrazový slovník
o jeden den:
Angliètina s obrázky
zaèíná úterým, konèí sobotou, plus Pravìcí savci - Alan Turner
„Vidìt a rozumìt je nejvìtší dar 6. den (Ne) dopoledne, jako vždy
Na http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
pøírody.“ Albert Einstein
v sezónì.
prostøednictvím on-line katalogu
Snahou je vyjít vstøíc turistùm, kteøí se
Stanislava Kalenská zde v dobì prázdnin pohybují také dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
knihovnì k dispozici.
Josef Kalenský o víkendu.
Karolína Boková
Karolína Boková
Závìr školního roku byl spojen
se spoustou sportovních akcí.
Naše škola se úèastnila projektu
„Èesko sportuje“, za soutìž
v atletických disciplínách, poøádanou
Èeským olympijským výborem, jsme
obdrželi støíbrný certifikát
Síly jsme zmìøili i na atletickém
ovále ve Vrchlabí, školu výbornì
reprezentovali Kuba Hudrlík, Martin
Kynèl, Míra Flaxa, Tomáš Javor
a Kristýna Bubaòová (fotogalerie
DDM Pelíšek Vrchlabí).
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14. kvìtna probíhala v infocentru
vedle mé bìžné pracovní náplnì
i sbírka v rámci Èeského dne proti
rakovinì. Byla zamìøena na prevenci
nádoru plic a výchovu k nekouøení.
Jejím úèelem byla nádorová prevence,
zlepšení kvality života onkologických
pacientù, podpora onkologické
výchovy, výzkumu a vybavenosti
onkologických pracoviš.
Z objednaných 100 kusù žlutého
kvítku mìsíèku lékaøského, jejichž
minimální prodejní cena byla 20 Kè, si
místní lidé koupili 26 kytièek. Tímto
jim za jejich pøispìní dobré vìci
opravdu moc dìkuji. Vzhledem
k tomu, že to byla první taková akce
v infocentru, mìla jsem obavy, zda
vùbec nìkdo pøijde.
V pøíštím roce bych se chtìla opìt
zapojit do této celorepublikové sbírky.

Letošní pochod na Snìžku z Lánova,
který se konal 28. èervna, byl jubilejní,
desátý. Zúèastnil se ho rekordní poèet
úèastníkù, a to 62. Ještì další dvì turistky
si ho ovšem odbyly o týden pozdìji,
jelikož se v den akce nemohly zúèastnit.
Rádi takovou výjimku stálým úèastníkùm
udìlíme. Snìžku zdolalo 22, Lesní boudu
(Tetøevky jsou stále zavøené) 42 lidí.
S nìkterými se známe již z pøedchozích
let, jiní zde byli nováèky.
K tomuto kulatému minivýroèí jsme
s Lenkou Støíbrnou, spoluorganizátorkou,
pøipravily nìkolik zmìn na trase - za prvé
pro vìtší atraktivitu, za druhé kvùli
pasoucím se kravièkám na Špièce, za tøetí
kvùli obøímu cyklozávodu Kolo pro život,
který nám bez ptaní sebral dùležitou èást
trasy. Borce ale èekalo i nìkolik dalších
zpestøení: Na jejich diplomy za úèast
èi za zdolání Snìžky jsme napøíklad
poprvé mohly otisknout razítko vytvoøené
právì pro tento pochod, odìny v trièkách
Karolina Boková s týmž motivem. Kromì rùzných
obvyklých odmìn obdržel k tomuto
roèníku každý, kdo vystoupal na naši
H
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nejvyšší horu, i látkovou tašku s logem
akce. A každý, kdo uhodl malou hádanku
U lánovského infocentra se mùžete po cestì zpìt Horním Lánovem, dostal
zabavit hned nìkolika zpùsoby:
ruènì vyrobený dáreèek, který nadchl
- házení kroužkù a míèkù na cíl
obzvláštì dìti.
- skákací panák
Poèasí se nám opravdu vydaøilo,
- mini èlovìèe-nezlob-se (figurky zapršelo jen trošku a slunce se èím dál tím
víc snažilo. Zázemí na hotelu TEDEC pro
a kostka na vyžádání v IC)
navrátilce
bylo jako vždy na jednièku.
- hledání 3 koèek a poèítání koní
Všichni
sportovci
se nám ve zdraví vrátili,
na obrázku
aè dva z nich byli na pokraji sil. Až na ony
- kreslení køídou na dlažbu
dva schvácené byli ale všichni spokojení
Pøipravuji ještì nìjaké další drobné a tím pádem i my, organizátorky.

rozptýlení, ale nevím, kdy se mi podaøí
ho dokonèit.
Karolina Boková

Karolina Boková
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Období od 21. 3. do 24. 6. 2014
STAV OBYVATEL k 24. 6. 2014 1754
NAROZENÍ (2 dìvèátka)
2
ZEMØELÍ (1 žena)
1
PØISTÌHOVANÍ
17
ODSTÌHOVANÍ
11
PØESTÌHOVANÍ v rámci Lánova 4
SÒATKY
2
1
ROZVODY
Karolína Boková
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Chvíli pøedtím, než se vyrazilo na pochod.

pilným lidem, kteøí nosí do infocentra
hliník, urèený pro ZŠ v Dolním Lánovì.
Ta jeho prodejem získává korunky, za nìž
pro dìti mùže èasem poøídit nìco
užiteèného. Tímto sbìrem se pomáhá
nejen dìtem, ale i životnímu prostøedí.
Nìkteøí ze sbìratelù zbavují nepotøebného
hliníku jak svou domácnost, tak také
pøírodu, kam tento kov v podobì pøevážnì
plechovek od nápojù odhazují lhostejné
potvùrky.
Karolina Boková

R
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Rozhovor s lesním hospodáøem
Slavomírem Beranem
(Ve státní správì se užívá termín odborný
lesní hospodáø, u Lesù Èeské republiky
revírník a hajný je výraz spojený s naším
územím historicky.)
Jak velký rajón máte na starosti?
Správce vykonávám na rozloze kolem
2200 hektarù lesa a je to oblast obce
Lánov, Dolní Lánov, mìsto Hostinné
a další majetky drobných vlastníkù lesa
v okolí Jilemnice vèetnì obce Košálov.
Jak vypadá práce lesního hospodáøe, je
to víc papírování nebo práce v terénu?
Je to samozøejmì kombinace tìchto
èinností. Záleží na tom, jak si ten den
naplánuji. Jestliže dopravce døeva øekne,
že potøebuje nakládat ve ètyøi hodiny
ráno, protože s tím jede do Nìmecka nebo
do Štìtí, kde jsou fronty na pøejímky, tak
se tomu musím podøídit. Pracovní doba
u mne zaèíná v sedm hodin. Kdy konèí, se
nedá øíci, pøijde na to, co si v daný den
vyhodnotím jako nutné zaøídit. V sedm
hodin pøijdu do kanceláøe, rozdìlím
naplánovanou práci, pak jdu do terénu
(tam strávím minimálnì 50 % èasu),
abych mìl skuteènì pøehled. Bouøky,
dlouhodobé sucho, hmyzí škùdci - to vše
je tøeba sledovat. První vìc, kterou sleduji,
je zdravotní stav lesa - nejdøív viditelné
jevy jako tøeba polomy, pak druhotnì
hmyzí škùdce. Víte, že se objevují víc
v oslunìných stìnách než nìkde, kde je to
spíš zastínìné? Nebo napøíklad musíte
vìdìt, že máte podmáèené lokality, kde
pøi prudkých deštích a silném vìtru takøka
vždy hrozí vývraty. Èlovìk už ví, kam má
v urèitý okamžik vyrazit. Zdejší obec má
48 hektarù, nìkam dojedu autem, obejdu
si danou lokalitu a podobnì to udìlám i na
dalších 5 místech, protože to není
jednolitý majetek, ale je to rozeseté po 2
katastrech.
Øídíte se mapami lesního porostu a podle
èeho se urèuje, co se má vytìžit?
Ano, existuje desetiletý (deceniální)

plán, každý vlastník má povinnost ho mít.
U vlastníkù do 50 ha plochy lesních
pozemkù se pøedpis pro hospodaøení
jmenuje lesní hospodáøské osnovy
(LHO). Tyto LHO pro majitele lesù
zøizuje na vlastní náklady stát. Ve chvíli,
kdy ale výmìra pøekroèí 50 ha, jedná se
o lesní hospodáøský plán (LHP) a ten si již
je povinen zajistit na vlastní náklady
vlastník lesa. Ten si pak mùže požádat
o dotaci, aby dostal proplaceny
vynaložené náklady a aby to nebyla jen
nevratná investice. Podle tohoto plánu,
vodítka by pak mìl každý postupovat,
Jsou tam ukazatele, které musí být
splnìny - zalesòování, výchova do 40 let
vìku stromù. Obnova sice není vyslovenì
naøízená, ale když nedodržujete
pøedepsaná doporuèení, hrozí to,
že v souvislosti s vyšším vìkem stromù
a tím pádem vyšší pravdìpodobností
jejich napadení tøeba døevokaznými
houbami vám další vichøice poškodí
porost ve vìtším mìøítku.
Jak poznáte poškozený strom, když na
povrchu není nic znát?
Když strom nevykazuje hnilobu
na koøenech (zdejší oblast je poškozována
houbou václavkou víc než jinde
v Èechách, její podhoubí dosahuje pod
kùrou stromu výšky až do 8 metrù),
souvisí to s èervenou jílovaèkou
podhorských oblastí, když nežloutne
jehlièí, neopadává, viditelnì nebo
dokonce slyšitelnì, èlovìk nedokáže
rozpoznat, je-li ten strom poškozený,
èi ne. Obnova našich smrkových porostù
zaèíná v 19 stol. 80 letech. Víte, v tomto
vìku by mìla být kmenovina zralá a mìli
byste zaèít s obnovou, aby se nestalo
nìjaké neštìstí do budoucna. Je na ni
horizont asi 40 let aby se do svých
120 let stromy stihly obnovit. Lesy
v Lánovì jsou v kategorii lesù
hospodáøských, což znamená, že tu není
upravený zpùsob hospodaøení, což je
výhoda pro hajného, který s tím nemá
komplikace jako u lesù zvláštního urèení
nebo u lesù ochranných. U nich jsou
posunuté vìkové lhùty na déle než tìch 80
let nebo musíte dodržovat jinou døevinnou
skladbu, aby les mìl nìjaké využití
do budoucna, co se týká pùdoochrany,
vodoochrany a podobnì.
Snažíte se o vìtší pestrost v lese?
Urèitì, to je už dané v lesním zákonì provádìcí vyhlášky praví, jaké procento
melioraèních a zpevòujících døevin se
musí dodržovat, je to stanovené èíslem
25 %, které by se mìlo dodržovat pøi
obnovì. Napøíklad buk je v Krkonoších
tradièní, je tu nejvíce zastoupen, tady
v katastru Lánova se dá využít i dub,
z jehliènatých melioraènì zpevòujících
døevin je to jedle, ke které se vracíme
tradiènì a která sem urèitì patøí. Jedle,
která dosáhne vyššího stáøí, má jiný
koøenový systém, dokáže porosty zpevnit

jako modøín, stabilita je potom zajištìná.
Lánov má nejvyšší bod lesa asi 820 m. n.
m., to už je pomìrnì dost vysoko, takže
hospodaøení je tu v rozpìtí od nižších
do støedních poloh a jsou tu prvky, které se
v jednotlivých nadmoøských výškách
musí dodržovat a døeviny mají urèitá
naøízení, ze které semenáøské oblasti sem
mohou pøijít. Kdybychom sem do tìch
800 m. n. m napøíklad vysázeli smrky
z Polabí, tak z toho stoprocentnì bude
prùšvih.
Tìžit se mùže celoroènì?
Ano, nefunguje tu totiž vegetaèní klid
u listnáèù. Jestliže se hajný rozhodne
obnovit nìjaký bukový porost, bøízy,
javory, tak tu není povinnost èekat
na vegetaèní klid, protože je to prostì
zpùsob hospodaøení. Co se týèe
legislativy, je to jednodušší než na území
obce.
Také, jako KRNAP, necháváte v lesích
døevní hmotu?
Je to o pøístupu lesníka, jak to cítí on,
jak ho to nauèili a jaké má zkušenosti
ze své lesnické praxe. KRNAP kolikrát
vùbec neuklízí odpad - vìtve po tìžbì
nechává v øadách nebo na hromadách.
Já s tím nesouhlasím, protože si myslím,
že se zmenší produkèní plocha pasek,
sází se míò jedincù a nevypadá to ani
esteticky. Dá se øíct, že tady jste
pøímìstská èást Vrchlabí, v Hostinném
vùbec jsou to mìstské lesy - to jsou prostì
prestižní záležitosti. Do lesa chodí
spousta lidí, rodiny s dìtmi, pak po tom
nìkdo leze, vzniká tam i urèité riziko
zapálení. Co se týká proøezávek, ano, to
jsou výchovné zásahy, døevní hmota se
tam nechá ležet, jen se rozøeže na urèité
sekce, aby døív zetlela. Souhlasím s tím,
jelikož svým rozpadem obohacuje pùdu,
ale holoseèe obnovujeme naèisto,
aby to mìlo úroveò a dá se øíct i urèitou
estetiku. Není to ale jen v rozhodnutí
hajného, my tyto vìci konzultujeme na
úrovni minimálnì pana starosty nebo celé
obecní rady, protože jsou tu i ekonomické
zøetele a hlediska zdraví lesa.
Sázení smrèkù na husto - je to výhodnìjší
než sázení ve vìtším sponu?
Když sázíte míò stromkù, stojí vás to
míò penìz, ale jde o dosažení urèité
kvality døevní hmoty. Øeknu, jak to bylo
historicky zpátky - v dobì, kdy tu byly
lesní závody, kdy naše lesnická tradice
byla veliká a èeské lesnictví bylo
v Evropì uznávané zrovna tak jako
severské a rakouské a mìli jsme jedno
z nejlepších lesních hospodáøství na svìtì,
vyhláška naøizovala vysázení 5000 ks
jedincù na hektar ve sponu 140 na 140 cm.
Vychovaly se husté smrkové porosty.
V té dobì fungovaly výøezy vánoèních
stromkù, což doplòovalo první fáze
výchovy porostu. Po pøevratu se mìnily
urèité prvky v lesnictví, byl snížen poèet
na 4000 kusù na hektar, spon 16

na 160 cm, ale poøád je to dostateèný
poèet jedincù v dostateèném zapojení.
Koruny se dotýkají, pod lesem je tma,
neroste tam buøeò ani køoví. Odrùstá
kompaktní porost, kde nehrozí, že se
rozvrátí kvùli 3 uschlým jedincùm.
Kdybyste to sázela 4 x 4 metry a zmizely
by jeden nebo dva stromky, už je to tak
narušená stabilita porostu, že je to
ohrožující. Takže ekonomika je
provázaná se zpùsobem výchovy porostu.
Když nasázíte stromy øídce, vytvoøí nízké
široké koruny, tzv. jablonì, a nevytvoøí
hodnotu kmene, která je zásadní. Kdyby
nìkolik stromù z tøicetiletého porostu
vypadlo, už to tam nikdy nedosázíte,
protože dole je tma a vláha je odebraná
tìmi vìtšími. U jehliènanù pak nedosáhnete rezonanèních výøezù pro hudební
nástroje nebo bude døevo hodnì sukaté,
takže ani pro stavební úèely nebude dobré.
Vývoj výchovy jenž tu probíhal staletí, je
provìøen. Proøezávky do 20 let porostu
spoèívají v odstraòování jen poškozených
stromù, buï rùstovì (dvojáky) nebo
stromy poškozené vysokou zvìøí
(loupáním) èi zlomy, jinak se ale nechává
hustý porost.
Podle jakých kritérií se kácí pøi
probírkové tìžbì?
Na prvním místì je zdravotní výbìr souše, dvojáky, vrcholové zlomy, vývraty,
ohnuté èi okousané stromy, které jsou
atraktivní pro hmyzí škùdce. Cílem je
v urèitých èasových cyklech porost
vychovávat tak, aby byl stabilní,
s ekonomicky pøíznivým vývojem
a s pestrou døevinnou skladbou. Jsou
i bezzásahové lesy, kde porost je pìkný,
tam se mùže jít maximálnì pro souše.
Jinak je pøedpis, že na hektaru
šedesátiletého porostu máte vytìžit tøeba
45 kubíkù døevní hmoty probírky. Takže si
to rozdìlíte na nahodilou a na výchovnou
tìžbu. Všechny zdravé, ale husté musíte
naøedit, pak se to rozdìluje podle výškové
diferenciace, u nejnižších stromù se
vyøazují ty, které by pravdìpodobnì
uschly nebo nevykazovaly dobrý
pøírùstek, nechává se jen støední vrstva
a kvalitní nejvyšší stromy.
Èasto se na místech tìžby vyskytují
odpadky po lesních dìlnících - pet lahve
a podobnì - kdo by jim to mìl vytknout?
Urèitì jako první bych to byl já, hajný
si takové vìci nenechá líbit. Tady ale
pracují døevaøi a koèí, kteøí jsou v lesním
hospodáøství léta letoucí, v horách žijí
dlouho, ti to nedìlají. Stane se ale taky, že
jim nìco vytknu. Mají to minimálnì
zahrabat nebo spálit. Hajný také hlásí
skládky èerného odpadu v lese, máme s
tím tady zkušeností mnoho, snažíme se
najít pùvodce. Obec dnes zodpovídá za to,
aby les byl v poøádku, takže jakákoli
skládka je její vìcí a musí to na své
náklady zlikvidovat.
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Když by v zónì, kde se má kácet, byl
nebývale veliký strom, necháte ho jako
cenný krajinný prvek, nebo je první
hospodáøský zájem?
Lesník má urèitì možnost takové
stromy nechávat a my je také necháváme.
Oznaèuje se to jedním nebo dvìma pruhy
pøes kmen sprejem pro døevaøe jako
oznaèení semenného stromu, který nemají
kácet, protože obohacuje pøíští porost.
Èasto se to dìlá u modøínù, které jsou bez
vìtví hodnì vysoko a rovnì rostlé,
mohutné, a v každém pøípadì u pìkných
jedlí, aby se jejich genofond do Krkonoš
vrátil. Máme štìstí, že okolo Hostinného
tyto stromy máme. V Lánovì jsou to
urèitì modøíny, u smrku se to nechává jen
velmi vzácnì, protože smrk rostlý
v zapojeném porostu a potom zbavený
svých sousedù je velmi zranitelný
k vývratùm díky svému mìlkému
koøenovému systému. Ovšem solitéry
jsou jinak rostlé, jejich koøeny a koruna
jsou tvarované jiným zpùsobem, takže ty
vydrží. Semenné, mateèné stromy
používá hodnì kolegù. Není to naøízené,
ale historicky zpátky víme, že když se tam
nechají výstavky modøínu, semení èastìji
než smrk a je dobrá ujímavost.
Je zvláštnost, že stromy vzešlé
z pøirozeného zmlazení nelákají tolik zvìø
k nièení, kdežto ty vysazené ano, jakmile
není udìlaná peèlivá ochrana. Oplocenka
je nejdražší forma, my používáme nátìry zubovrz - tyto repelenty obsahují
vápencovou nebo pískovou složku,
k odpuzování se do nich pøidává i napø.
vùnì lanolinu (ovèí pach).
Znaèky na stromech mají všichni hajní
stejné?
Ne, nemají, není to naøízené. Nìkdo
jen ukazuje, co se má pokácet, nìkdo
støíká koleèka, puntíky, jiný ovazuje
igelitovou páskou. Ale puntík nebo køížek
znamená "dolù!".
Jaké jsou druhy smrku, kromì ztepilého,
které tu v Krkonoších máme?
Náš smrk je jen jeden - ztepilý. Když
tu byly silné imise, tak chytøí pánové
v Praze rozhodli vysázet smrk pichlavý
(pøípadnì varieta støíbrný) po vrcholcích
Krkonoš. Snášel lépe imise, ale všichni
víme, jak to dopadlo. Asi po 40 letech se
pøišlo na to, že to nemá hospodáøský
význam a že se podaøilo množstvím
hospodáøských opatøení snížit imise
natolik, že se mùžeme vrátit k pùvodnímu
smrku ztepilému. Navíc nyní nechávají za
tìžké peníze vzrostlé porosty smrku
pichlavého odstraòovat, aspoò by to mìli
nechat dorùst do minimálnì 40 - 60 let,
aby se vynaložené investice zaplatily.
To jsou takové paradoxy, které my lesáci
nikdy nepochopíme. Když se nìco udìlá
špatnì, tak aspoò a to není prùšvih
ekonomický. Je dáno vyhláškou, co se
mùže sázet, to se týká všech hospodáøských døevin, smrk nevyjímaje
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Jinak rostou smrky, které rostou z údolí
a vytahují se i do výšek 60 - 70 metrù,
a jinak vypadají ty rozložité, monumentální smrky, co rostou okolo horských
chalup.
Jak se pozná døevo vhodné pro hudební
nástroje, kdo takové døevo vybírá a kde
roste?
Døív na to byli odborníci, jsou
dozajista poøád, kteøí rezonanèní døevo
dokážou vytipovat a klasifikovat. Jestli si
dobøe vzpomínám, musí být minimálnì
4 letokruhy do 1 cm nebo více, prostì
hustší døevo. To je zásadní podmínka.
Vyskytuje se v extrémnìjších podmínkách, v pøíšerných údolích, na svazích,
kde je ménì svìtla, ale dostateèná vzdušná
vlhkost, kde døevní pøírùst pøibývá
pomalu, ale pak je strom vìtšinou
mohutný. Ti chlapi pøišli a jen poklepali
na strom a vìdìli - ten se bude kácet. Byly
tu 3 øízené lesní závody: Harrachov 1,
Vrchlabí 2, Horní Maršov 3, já jsem
služebnì spadal pod ten z Harrachova.
Vrchlabí bylo vyhlášeno rezonanèním
døívím, sem z Hradce Králové
z hudebního podniku Petrof jezdili ti
nejlepší odborníci a ve spolupráci
s hajnými chodívali po lese a stromy
hledali a hlavnì nacházeli.
Jak jsou na tom lánovské lesy?
Je to prestižní záležitost obce, je tu
pestrá døevinná skladba, máme tu výšku
od 400 do 800 metrù, takže i výšková
diferenciace je patrná, rostou tu krásné
buky, krásné modøíny i monumentální
smrky, hajný mùže být pyšný na to, co tu
mùže spravovat.
Co byste si v rámci své práce pøál?
Urèitì bych vyzvednul, jakým
zpùsobem tu mám možnost pracovat, není
to totiž obvyklé a všichni hajní z LÈR
i KRNAP mi mùžou závidìt, že mám
dùvìru zastupitelù, starosty i obèanù, kteøí
do toho lesa chodí. Na prvním místì je
vždycky les. Kdokoli tam pøijde, mìl by
vidìt, že se v nìm hospodaøí a že se
hospodaøí dobøe. Druhá vìc - že
ekonomika je ve prospìch vlastníka, ale
ne na úkor lesa. Jsem vdìèný, že existuje
možnost prezentovat v praxi moje
myšlenky, že se hledají kompromisy, když
je více možností, a že to není jen
dodržování šablony lesnických naøízení.
Konstruktivní pøipomínky mi vùbec
nevadí, naopak. A jsem vdìèný, že tu
probíhá tøeba 4x roènì kontrola, pan
starosta si i víckrát jde pøevzít pracovištì.
Je povinnost dát do poøádku cesty
znièené tìžbou?
Vizitkou lesníka je i lesní dopravní
sí. V oblastech, kde vykonávám správu
lesa, vyžaduji po všech tìžbách,
a už soukromých nebo tøeba i obecních
a mìstských, aby lesní cesty a svážnice
byly po provedeném soustøeïování døeva
vždy uvedeny do dobrého stavu. Jsme

v oblasti s rozšíøenou turistikou, naše lesní
cesty jsou frekventovány turisty,
sportovci i veøejností. Je tedy dùležité, aby
plnily svou podstatu, umožòovaly
bezpeèný pohyb osob a také plnily svou
funkci protierozní, co se týká odtoku
srážkových vod. Všichni víme, jaké
dopuštìní se mùže stát pøi souèasných
prudkých letních bouøích nebo vytrvalých
lijácích. Proto cesty i pøíkopy prùbìžnì
monitorujeme, opravujeme a udržujeme
v co nejlepším standardu.
Dìkuji za rozhovor.
Karolina Boková
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Letní Krkonošská sezona
Turistické noviny nabídnou ètenáøùm
informace o pøipravovaném celokrkonošském projektu, na který získal
Krkonoše – svazek mìst a obcí finanèní
prostøedky z Evropské unie. Projekt je
zamìøený na volnoèasové aktivity rodin
s dìtmi, na mládež a moderní technologie.
V Kalendáøi akcí s titulem Kde potkat
horaly, užít zábavu a nadýchnout lidovou
atmosféru naleznete tipy na výlety
a tradièní víkendová setkání. Nechybí tipy
na možnosti prožití adrenalinových
sportù. Zveøejnìny jsou èlánky
s upoutávkou na ocenìné produkty
Svazku mìst a obcí, mezi které patøí
Krkonošské cyklobusy a oficiální
turistické webové stránky.
Pro pìší a zdatnìjší turisty jsou
urèeny tipy na nìkolikadenní pøechod
Krkonoš s turistickými zajímavostmi
na trase a také „Výšlapy pro zkušenìjší“
ze Špindlerova Mlýna na Luèní boudu
a Klínovky a z Pomezních bud na Snìžku.
Mezi publikované novinky patøí
nové ekologické centrum KRTEK
a rekonstruovaná Klášterní zahrada
ve Vrchlabí, pøipomínka 90. výroèí
narození Jiøího Šlitra i èláneèek
s konstatováním, že Snìžka už nemìøí
1602 metrù, jak nás uèili ve školách.
Horská služba Krkonoše pøipomíná
80 let od svého založení, i tomuto výroèí je
vìnován prostor.
Mezi historické zajímavosti z dìjin
Èeskoslovenské republiky patøí výstavba
železobetonového váleèného opevnìní,
ale i pestrá øada technických památek,
které vás jistì zaujmou. Odkazy s èísly
jednotlivých staveb jsou umístìny
v orientaèní mapì uvnitø èísla.
Mezi mimoøádné a úspìšné projekty
Správy KRNAP patøí Via Fabrilis – cesta
øemeslných tradic – projekt zamìøený
na zachování kulturního dìdictví
v pøíhranièním území. Sklízí úspìchy.
Èlánek podrobnìji mapuje místa urèen

k návštìvì a informuje, že byla zahájena
Via Fabrilis II.
Vítejte v Podkrkonoší, kde nesmíte
minout urèité cíle výletù, je podtitul
dalšího materiálu pro návštìvníky.
Nabízí nauèné stezky v Rudníku
èi spoleèné organizované pìší a cykloturistické akce. Nechybí podnikatelská
prezentace služeb.
Letní ètení o Krkonoších a jejich
blízkém okolí uzavírá ètenáøská soutìž
o hodnotné ceny. Turistické noviny si
vyzvednìte zdarma v krkonošských
informaèních centech. Vydány jsou
i v polském a nìmeckém jazyce.

do polské Przesieky
a po ER2 do
Szklarské Poreby.
Z Jakuszyc vede
sjezd do Harrachova.
Zpìt do Vrchlabí je
možné dojet opìt
cyklobusem. Kdo
Pøíklad znaèení
chce, mùže po vlastní cyklostezek v Polsku
ose na kole.
Èekají vás nezapomenutelné zážitky
z jarní krkonošské krajiny, nádherné
výhledy na Krkonoše z polské strany
a hlavnì plnì sportovnì prožitý volný èas.

Železnièní muzeum výtopna Jaromìø,
Park miniatur památek Dolního Slezska
Kowary a Turistické centrum Kowary.
Jana Tauchmnová

Radio Kulíšek vysílá v programu
internetové televize
10. èervna 2014 se Lánov objevil
na mapì RASTV.cz
„Dìtskému rádiu z Krkonoš jsme
nabídli spolupráci. Mají možnost vytvoøit
si vlastní program. Domluvili jsme se,
že zaèneme Krkonošským turistickým
vysíláním. Postupnì pøidáme i videa
a není problém odvysílat i videoreportáž
Kvìten 2014, Dáša Palátková
naživo. Stanici zøídíme také poboèkám
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radia Kulíšek. Na mapì se tak brzy objeví
Další informace o aktuálním dìní
stanice Kopidlno (Støední škola
z turistického regionu Krkonoše
zahradnická), Lomnice nad Popelkou
a ze života Svazku Krkonoše najdete
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K (Støední škola) a Dvùr Králové nad
na: www.krkonose.eu,
Labem (DDM Jednièka),“ øíká oblastní
www.svazek.krkonose.eu,
Kulíškovy kulaté kulišárny = manažer RASTV.cz Petr Holub.
20. narozeniny dìtského Radia Kulíšek
Høištì v Dolním Lánovì (v pøípadì
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nepøíznivého poèasí sál kulturního domu
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Y „Dìvín“) ožije v sobotu 20. záøí 2014
programem k 20. výroèí založení Kulíšku.
Jezdí od 31. kvìtna do 28. záøí 2014. Nìkteøí chlapci a dìvèata, kteøí od roku
Pøepravují turisty i cyklisty s koly. I letos 1994 v rádiu pùsobili, už mají své rodiny.
budou nejvyšší èeské hory brázdit Rozhodli jsem se proto, že pøipravíme
Lánov
cyklobusy - krkonošské autobusové linky, zábavu pro dìti i dospìlé. Tady je malá
které cyklistùm a pìším turistùm „ochutnávka“ .
pomohou s dopravou po Krkonoších
a Podkrkonoší a plánováním výletù Kulíškova herna
Lánov na mapì RASTV.cz.
Program pøipravovaný ve spolupráci
do zajímavých míst. Bìhem èervence
s
Muzeem
stavebnice
Merkur
Police
nad
a srpna jezdí dennì a v záøí ve ètvrtek,
Metují (soutìž o nejhezèí postavený
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Aktuální jízdní øád šesti pravidelných
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linek naleznete na webových stránkách kolejištì velikosti „0“) , Muzeem výroby
døevìných
hraèek
Detoa
Jiøetín
pod
www.krkonose.eu v sekci O regionu Jak jsme slíbili v jarním Zpravodaji,
Doprava v Krkonoších (viz: http:// Bukovou (výroba vlastní døevìné tak se také událo. 8. 4. se uskuteènil
hraèky), firmou Vista ( stavebnice Seva ),
www.krkonose.eu/cs/cyklobusy).
pøedvelikonoèní zájezd do tržnice
Støední školou zahradnickou Kopidlno
v Polsku - Kudowa Zdrój a 9. 4. koncert
Tipy na dva výlety
(dìtská floristická dílnièka) a dalšími
Jakuba Smolíka v Úpici.
1.
Cyklobusem ze Špindlerova partnery.
Kvìten byl zasvìcen úèasti na akcích
M l ý n a p ø e s Vr c h l a b í d o j e d e t e
Pódium:
MŠ.
Dne 6. 5. jsme se úèastnili pásma
do Harrachova. Vydáte se po silnici
do polských Jakuszyc. Po cca 300 metrech loutková pohádka, vystoupení skupiny a pøání dìtí ke Dni matek v MŠ Prostøední
za èerpací stanicí odboèíte vlevo Black and White, písnièky z pohádek, Lánov a 7. 5. probìhlo totéž v MŠ
v Horním Lánovì. Dìti pøedaly všem
na cyklotrasu ER-2. Po ní dojedete módní pøehlídka, vystoupení hostù atd.
pøítomným
živou rùžièku a pøáníèko.
do Szklarské Poreby. Zde mùžete
Úèast pøislíbila také napø. Silvie
K MDD probìhl 2. 6. den plný her
navštívit muzeum Mineralogiczne, Dymáková – autorka filmu Šmejdi,
vodopád Kamienczyka (27 m vysoký), pøijedou moderátoøi Radia Blaník, a soutìží. Naše èlenky se aktivnì úèastnily
vodopád Szklarki a další zajímavosti, Èeského rozhlasu, Hitrádia Magic, Radia i jako "rozhodèí". Veselá zábava vyplnila
dìtem celé dopoledne.
které Vám doporuèí v tamním infor- OK, televizí, redaktoøi novin …
Dne 6. 6. vyjelo na zájezd
maèním centru. Dále pokraèujete
Uvádí Eliška Týfová vítìzka celopo cyklotrase ER-2 pøes Jagnitkó státní soutìže Mladý moderátor 2014 se do Ratiboøic 63 našich èlenù. Bohatý
do Przesieky. Nedaleko Jagnitkówa (cca svou bronzovou kolegyní Terezií program v historickém odìní, na zámku,
4 km) doporuèujeme navštívit hrad Chrtkovou.
Chojnik. Na parkovišti cca 2 km nad
Przesiekou odboèíte z cyklotrasy ER-2 Možná bude i ohòostroj...
doprava. Pøipravte se na prudké stoupání Akce k 20.výroèí Radia Kulíšek
po asfaltovém povrchu ke Špindlerovì podporují - Obec Lánov, Obec Dolní
boudì. Odtud se mùžete svézt na kole Lánov, Královéhradecký kraj, Mìsto
z kopce do Špindlerova Mlýna a Vrchlabí, Vrchlabí, Krkonoše – svazek mìst a obcí,
nebo nasednout na cyklobus.
Reklamní agentura Lánov, Jan Horáèek
2. Cyklobusem pojedete ze Špin- Horní Sytová, SŠGS Nová Paka, Dìtský
dlerova Mlýna na Špindlerovu boudu. domov Dolní Lánov, DDM Jednièka Dvùr
Odtud je sjezd ze Špindlerovy boudy Králové nad Labem, MìKS Nová Paka,
Pøi sledování pøedstavení ve mlýnì v Ratiboøicích.
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ve mlýnì i na Starém bìlidle všechny
vzpomínkovì naladil na nejznámìjší dílo
Boženy Nìmcové - Babièku.
Nìkteré zajímavosti z historie jsme si
pøipomnìli už cestou pøes Chvalkovice,
kde Barunka Panklová pokraèovala
ve výuce ve škole od 13 let a na zámku se
cvièila v dovednosti šití, zdokonalení
v nìmèinì, hudbì a spoleèenském
vystupování.
V Èeské Skalici jsme projeli kolem
kostela - místa svatby Barunky, vedle fary,
kde žil vlastenecký knìz páter Hurdálek zasloužil se o pìstování jiøin. Každoroènì
se v sousedním Steidlerovì hostinci
konaly výstavy a jiøinkové bály. V r. 1837
se tu stala B. Nìmcová nejkouzelnìjší
a nejkrásnìjší královnou plesu.
Mnohé události z Babièky nám
oživilo vyprávìní postav na zámku,
ve mlýnì i na Starém bìlidle v podání
èlenù ochotnického divadla z Èeské
Skalice.
Na zpáteèní cestì jsme se už tradiènì
posilnili opoždìným obìdem v penzionu
Barunka ve Zlièi. Pak už jen plni dojmù
nastoupili všichni cestu domù. Celý zájezd
štìdøe obohatilo pohádkové sluníèkové
poèasí.
9. èervna si 63 našich èlenù
zavzpomínalo na události z filmu „Hoøí,
má panenko“. Jeho divadelní zpracování
pøipravili herci ochotníci z Vrchlabí
v Divadelním klubu ve Vrchlabí.

Ten jsme objevili, k velkému pøekvapení
všech, ve Svobodì nad Úpou, vedle
informaèního centra. Osvìtová beseda
dìtem opìt zaplatila vstupné do pohádkového království, do "Krakonošova“
s postavièkami skøítkù, vil, vodníkù, èertù,
permoníkù, s Anèetem, Kubou, hajným
a Trautenberkem, které hlídá sám vládce
hor Krakonoš.
Milá obsluha IC Svoboda nad Úpou
velmi potìšila naše výletníky, posedìli
u kávy a zakoupili si upomínkové
pøedmìty a pohledy. Nahlédnìte
na webové stránky:
www.svobodanadupou.eu/cz/pohadkovekrkonose
Tím tøetím pøekvapením byla povìst
O trutnovském drakovi a pozvánka
do draèí sluje. Ve Školní ulici v Trutnovì je
novì vybudovaná Draèí galerie, kde všem
návštìvníkùm prùvodci velmi poutavì
pøiblížili povìst o drakovi, jak se dostal
do znaku Trutnova a jak se dostal drak
do znaku Brna. Potom jsme si mohli
na draka sáhnout, vejít do jeho sluje,
podívat se na jeho vejce, podívat se
na svìt draèím okem a poznat souhvìzdí
Za klub napsala Vìra Volmutová draka na hvìzdné obloze. Závìrem si
všichni orazítkovali prospekty, nìkteøí
i ruce, a stali jsme se èleny „draèího
bratrstva“. Interaktivní výstava byla
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pro všechny neèekaným zážitkem
21. 6. v 8,00 jsme v oèekávání Nahlédnìte: www.trutnovmestodraka.cz
tajemna vyrazili do pohádkových a do Trutnova se nìkdy vrate.
Za KD Jana Lacinová Krkonoš. Výlet byl od zaèátku ohrožován,
Správný výlet musí konèit vždy
buï poèasím, nebo krysami, které u zmrzlinového stánku, a tak tomu nebylo
rozkousaly u našeho autobusu kabely, leè jinak ani v Trutnovì na námìstí, které hlídá
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šikovný pan Zelinka si poradil a pøistavil z radnièní vìže právì ten trutnovský drak,
náhradní bus vèas. Poèasí bylo sice a potom frrrrrrrrrrrrr, rovnou domù
Schùzky klubu se konají dvakrát chladnìjší, ale nezmokli jsme a i sluníèko do Lánova.
do mìsíce od 13 hodin v zasedací nám svítilo.
Cestou jsem výletníkùm rozdala
místnosti OÚ Lánov.
Cestou do hor jsme si poslechli první rùzné prospekty jako tipy na prázdninové
V klubu je 55 èlenù, na schùzky chodí pohádku a dìti dostaly hádanku, který výlety a popøála všem pìkné letní zážitky.
tak 25 z nich. Ne vždy se to každému hodí. autor ji pro nì napsal. Velice rychle byla Zároveò jsme je pozvala k dalším
Rádi mezi sebou uvítáme obèany Lánova odhalena Marie Kubátová a naše první spoleèným aktivitám. Hned na záøí máme
i Dolního Dvora.
zastavení bylo na Pomezních boudách. pozvané divadlo pro dìti do KD v Dolním
V dubnu jsme malièko oslavili svátky Osvìtová beseda zakoupila dìtem Lánovì, v øíjnu nás èeká tradièní
jara - Velikonoce. První výlet v tomto roce mapièky na pohádkovou stezku, která je vinobraní, v listopadu zájezd na muzikál,
byl do Jilemnice. Návštìva radnice - na vrcholu hor vybudována právì proto, nebo divadlo a nabídku doplníme
prohlídka hodinového stroje ve vìži, aby si dìti mohly pohádky této autorky dotovanými vstupenkami do divadla
odkud byl i pìkný rozhled na okolí mìsta. pøipomínat v prostøedí, ve kterém se UFFO v Trutnovì.
Nìkolik slov o zaèátcích mìsta v obøadní odehrávají, a dokázaly si je lépe pøedstavit.
Mìjte se letnì a na vidìnou s Vámi se
síni Jilemnice, prohlídka zámku a spuštìní Spoleènì jsme si prošli polovinu z 10 tìší všechny èlenky OB Lánovy.
pohyblivého betlému se nám líbily. zastavení a obèerstvovací zastávka
Nadìžda Bezstarosti
Po obìdì se jelo do Trutnova na výstavu u starého horského kostelíka v historicvoskových figurín s názvem "Katastrofy kém centru Malé Úpy byla pøíjemná nejen
lidského tìla".
pro dìti. Zbytek pohádkových zastavení si
Zaèátkem kvìtna bylo nìkolik èlenek dìti mohou projít s rodièi, tedy vrátit se
klubu ve školkách ke Dni matek. na stezku a po dokreslení všech 10 znaèek
Dìkujeme za pozvání.
dostanou v informaèním centru v Malé
Ke Dni matek jsme mìli posezení Úpì pamìtní pohádkovou plaketu,
v hotelu TEDEC s dobrým obìdem, nahlédnìte na: www.malaupa.cz.
o který se postarali zamìstnanci hotelu.
Po krásné procházce voòavou
Díky. Pìkná hudba k tanci i poslechu a barevnou pøírodou okolo øíèky Malá Úpa
nás pøíjemnì naladila. Dìti ze školky jsme nasedli a byl èas na další hádanku:
nás potìšily svým vystoupením. „Anèe, Kubo, hajnej, nestát, nekoukat…“
Podìkováním za jejich pìkná pøání bylo - všichni poznali Krkonošské pohádky
malé obèerstvení a uèitelkám kytièka. a mohli vstoupit do pøíbytku tìchto postav.
Na pohádkové stezce v Malé Úpì.
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Potìšila nás návštìva starosty Ing. Vancla,
který pøišel mezi nás.
Dalším naším výletem byl Harrachov.
Rozžhavené pece, práce skláøù, broušení
výrobkù, to vše jsme shlédli na exkurzi
ve sklárnách. Po obìdì byla pøíjemná
procházka lesíkem k vodopádùm.
2. èervna jsme si spoleènì s dìtmi
ve školce užívali MDD.
Po starých zámeckých schodech,
po schodech z kamene... Tak to byl náš
zážitek pøi stoupání do kopeèka na zámek
Náchod. Mladá prùvodkynì nás seznámila
s historií zámku. Prohlídka trvala necelou
hodinu. Odpoledne se jelo do Nového
Mìsta nad Metují. Nìkteøí si prošli mìsto
nebo zámecký park. Vìtšina to nevzdala
a šla na prohlídku zámku. Vybavení
zámeckých komnat bylo o hodnì lepší než
v Náchodì, a tak jsme byli spokojeni.
Teèkou za naším výletem byla návštìva
osady Peklo, malé obèerstvení a je tu cesta
k domovu. Pøíjemnì unavení a obohacení
novými zážitky jsme se v poøádku vrátili
zpìt.
Pojeïte s námi poznat naši zem a zažít
nìco nového - pìkného.
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Uplynulé období bylo u hasièù
v Horním Lánovì velmi pestré. Rok
jsme zaèali tradiènì výroèní valnou
hromadou, kde jsme zhodnotili rok
2013, pøipomnìli si, co se nám
podaøilo, co jsme dokázali a hlavnì se
seznámili s úkoly pro rok 2014, a tìch
nás èeká celá øada. I když v souèasné
dobì jich máme už celou øádku
splnìnou.
V mìsíci bøeznu jsme uspoøádali
tradièní hasièský ples, který se dá
hodnotit jako velice zdaøilý, a to i díky
výmìnì hudební skupiny.
Následoval dìtský karneval,
na který pøišla spousta dìtí a hlavnì
hodnì masek, a o to vìtší problém je
pak vybrat ty nejhezèí. Pro dìti byla
pøipravena spousta her a spoluobèané,
kterým se ani po oficiálním ukonèení
nechtìlo domù, si mohli zatancovat pøi
reprodukované hudbì.
Mladí hasièi, kteøí jsou žáky
nižšího stupnì místní ZŠ, vystoupili
s nacvièeným pøedstavením i na školní
akademii a mìli velký úspìch.
Dalším naším úkolem byly tzv.
mìkké aktivity s polskými hasièi.
Nìkolikrát byli èlenové výjezdové
jednotky v Polsku, kde se projednávají
jednotlivé akce, tvoøí slovník,
pøipravuje propagaèní polsko-èeský
leták.
V dubnu poprvé navštívili polské
dìti a hasièi Horní Lánov. Pro polské
a èeské výjezdové jednotky bylo
pøipraveno námìtové cvièení, které
mìlo hladký prùbìh a dá se øíci,
že spolupráce polské i èeské strany
byla na jednièku.
Zatím co dospìláci zasahovali,
naši mladí hasièi ukazovali polským
dìtem naše disciplíny jako je štafeta
4x60m, bìh na 60m s pøekážkami, útok
CTIF a na závìr požární útok.
Polští mladí hasièi si jednotlivé
disciplíny vyzkoušeli a i když nìkterým slovùm navzájem nerozumìli,
vždy se domluvili a atmosféra byla
velice pøíjemná a vstøícná.
Další velkou akcí byla návštìva
èeských mladých hasièù v Szklarské
Porebì – Piechowicích, kde dopoledne
bylo seznámení s hasièskou problematikou a ukázka první pomoci. Ani
jsme neèekali takový zájem našich
mladých hasièù o vyzkoušení si
umìlého dýchání, uložení zranìného
do stabilizované polohy. Následoval
prùvod v doprovodu dechové hudby

k místnímu kostelu, kde jsme se
zúèastnili mše za hasièe a køtin vnuka
velitele místních hasièù. Po ukonèení
byl prùvod mìstem a jízda hasièských
vozidel.
Další akcí bylo setkání historických vozidel v Karpaczi, kam jela
skupinka zástupcù našeho SDH, naší
historickou Avií (mimochodem jsme
mìli druhé nejstarší vozidlo) a na
ukázku jsme vezli naši historickou
PS Flader 6. Na této akci bylo spousta
zástupcù hasièù z Polska a z Nìmecka,
z Èech jsme byli jedinými zástupci.
Poslední akcí pøed prázdninami
bylo setkání dne 22. 6. 2014 opìt
v Horním Lánovì. Zde pokraèovalo
školení první pomoci se zamìøením
na rùzné úrazy, ke kterým mùže dojít
jak pøi pobytu v pøírodì, tak i doma
èi ve škole a na rùzných akcích.
Odpolední èást doplnily rùzné hry
s hasièskou tématikou.

Malá hasièka pøi ukázce pro polské dìti
v Horním Lánovì.

Pøi všech tìchto aktivitách nemùžeme opomenout naši soutìžní èinnost
dospìlých i mládeže. Dospìláci se
zúèastnili okrskového kola v Dolním
Dvoøe, kde opìt kralovaly naše ženy,
kdy tým „A“ získal pohár za první
místo a tým „B“ pohár za tøetí místo.
Ani naši muži si nevedli špatnì, ale na
stupnì vítìzù to nestaèilo.
Další akcí dospìlých bylo okresní
kolo v požárním sportu, kde muži
obsadili tøetí pøíèku a ženy skonèily
na druhém místì.
Mladí hasièi zaèali závodit již
koncem bøezna, kdy se konala uzlovka
v Radvanicích. Zde mladší skonèili
na druhém místì. Následovala celá øada

soutìží v jednotlivcích, kde naši
zástupci získávají pøední pozice,
z pøípravky je to pøedevším Marek
Janèula, Marek Èivrný, Bára Schejbalová a Matìj Jandík, mezi mladšími
dívkami si nejlépe vedou Iva
Vaníèková, Anièka Strnadová, Nikola
Tauchmannová a Tereza Jonová.
V kategorii mladších chlapcù nejlepší
pozice obsazuje Jakub Rutar (celá øada
prvních míst), Kája Capoušek, Tomáš
Hepnar, Matìj Rojt, Marián Jedlièka
a Lukáš Vaníèek. Starší dívky nejlépe
reprezentuje Tereza Capoušková
a starší chlapce Lukáš Rojt.
Zúèastnili jsme se také pohárové
soutìže v Hajnicích, kde naši mladší
skonèili na druhém místì a starší
obsadili ètvrté místo.
Okresní kolo hry Plamen se letos
vydaøilo zejména našim mladším, kteøí
vybojovali zlatou pøíèku, starší skonèili
na šestém místì.
Jako jediní v okrese a možná
i v kraji máme družstvo dorostenek
i dorostencù. Oba dva týmy se
zúèastnily okresního kola, dorostenci
se umístili na druhém místì
a dorostenky vybojovaly svým prvním
místem postup do krajského kola.
Naše dìvèata mají tìžší postup
z okresního kola, kde proti sobì mají
silné soupeøky. Krajské kolo pak již
bylo pro nì, dá se øíci, procházkou
rùžovým sadem. Stejnì jako na okresním kole i zde obsadily ve všech
disciplínách první místo, a opìt
postoupily na MÈR, které se bude
v letošním roce konat v Brnì ve dnech
5. - 6. 7. 2014. V loòském roce jim utekl
mistrovský titul chybièkou v testu,
v letošním roce se takovýchto chyb
chtìjí vyvarovat, pøivézt z Brna co
nejvíce pohárù a stát na stupních vítìzù
nejen ve štafetì, ale i za celkové
umístìní.
Složení vítìzného týmu:
Marcela Hartigová, Tereza Capoušková, Petra Hùlková, Natálie Honcù,
Aneta Roudná, Lucie Mikulcová,
Zuzana Hrnèíøová a Míša Petøíková.
Na mìsíc srpen pøipravujeme pro
mladé hasièe tradièní letní tábor.
V letošním roce se k našemu táboru
pøipojí na pìt dní i polské dìti a jejich
vedoucí. Vìøíme, že právì tìmito
akcemi vznikne spolupráce s polskými
hasièi, která nebude konèit povinnými
akcemi, ale budeme se setkávat
i v dalším období.
Ladislava Šedivá
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V dalších mìsících se budeme
pohárových soutìží
v okolních obcích a o tom, jak
dopadneme, vás budeme informovat
v dalším èísle Zpravodaje.
Náš èlen, velitel sboru Jan Rypl,
získal ocenìní hasiè 2. stupnì, tímto mu
blahopøejeme.
Ètvrtého kvìtna jsme si pøipomnìli svátek patrona hasièù
Sv. Floriána. Pøi této pøíležitosti
probìhly dny otevøených dveøí
na všech hasièských stanicích. Urèitì
by se našlo mnoho tìch, kteøí by se rádi
zašli na stanici podívat, bohužel témìø
žádná propagace a informovanost
ze strany Hasièského záchranného
sboru pro bìžné obèany nebyla
provedena.
Probíhá pravidelná údržba
dìtského høištì (sekání trávy).
Opìt, i když v menším mìøítku než
v loòském roce, podnikají naši mladší
spoluobèané návštìvy dìtského høištì,
popíjejí zde alkoholické nápoje
a dìtské atrakce jim slouží pro jejich
unavená tìla. Taktéž pejskaøi, nevoïte
své miláèky na dìtské høištì. Nepatøí
tam! Nová atrakce, o které jsem se
v minulém èísle zmiòoval, byla
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Hornolánovské dorostenky ve
složení Marcela Hartigová, Natálie
Honcù, Petra Hùlková, Tereza
Capoušková, Aneta Roudná, Míša
Petøíková, Lucie Mikulcová a Zuzana
Hrnèíøová dosáhly na MÈR v Brnì
historického umístìní
1. místo ve štafetì 4x100m
s èasem 64,9 s
3. místo v celkovém poøadí družstev
Máme nejrychlejší dorostenky
v republice a tøetí nejlepší tým...
Dìvèata dìkujeme... Podìkování
i fanouškùm, kteøí pøijeli do Brna, i tìm
kteøí fandili doma u pøímého pøenosu
a i tìm, kteøí pro nás pøipravili uvítání
pøi návratu domù.
Ladislava Šedivá
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Zdravím všechny ètenáøe
Zpravodaje, dovolte mi, abych Vás
informoval o èinnosti SDH Prostøední
Lánov.
V mìsíci dubnu probìhla sbírka
ošacení pro Diakonii Broumov. Taktéž
jako každoroènì probìhl sbìr starého
železa. Tímto chci podìkovat našim
spoluobèanùm, kteøí nám pøispìli svým
železem. Bohužel našli se i tací,
kteøí nám i to málo rozkrádali
a obohatili se ve svùj prospìch.
V mìsíci kvìtnu jsme se zúèastnili
hasièských závodù našeho okresu è. 8.
Bohužel neustálý déš nám neumožnil
trénovat tak, jak bychom potøebovali.
Jak se øíká, šli jsme do toho na ostro.
Moc se nám nedaøilo. Družstvo žen
obsadilo 4. místo a družstvo mužù
7. místo. Trénink... trénink..., a pakliže
bude konkurenceschopná naše
støíkaèka, výsledky se jistì dostaví.
Dnes již každý sbor, který
provozuje požární sport, disponuje
upravenou støíkaèkou, ale bohužel naše
finanèní možnosti nám to nedovolí.
Pavel Janèula
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Pøedání hraèek dìtem v MŠ.

schválena, ale doposud nebyla obcí
dodána. Snad se brzy doèkáme.
Navštívili jsme Mateøskou školku
v Prostøedním Lánovì. Pøišli jsme
podìkovat dìtem za hezké obrázky,
které nám namalovaly a za to jsme je
obdarovali hraèkami na dìtské
pískovištì.
Závìrem mi dovolte Vám popøát
pìknou dovolenou a dìtem pøíjemné
prázdniny.
Za SDH Prostøední Lánov
Pavel Janèula
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Rozhodla jsem se uvádìt zde od tohoto èísla pouze místní akce (Lánov,
Dolní Lánov, Dolní Dvùr), a to z dùvodu úspory místa ve Zpravodaji pro
hodnotnìjší texty. Navíc vlastnì netuším, jestli nìkomu moje dosavadní soupisy
byly k užitku. Kdo by mìl ale nadále zájem o seznam akcí, konaných v celých
Krkonoších, mùže o nìj v infocentru požádat. Ráda mu jej buï pøímo vytisknu,
nebo pošlu na emailovou adresu.

ÈERVENEC 2014
26. 7.

Dolní Lánov O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané + taneèní
pouová zábava - fotbalové utkání a taneèní zábava, poøadatel: Obec
a SK Dolní Lánov, Michal Trobl, 604 233 682, m.trobl@trobl.net

SRPEN 2014
srpen
srpen

2. 8.
16. 8.
23. 8.

Lánov Zábava na høišti - tanec, hudba u høištì, poøadatel: TJ Lánov,
Josef Teichman, 737 907 455
Lánov Turnaje smíšených družstev - 3. roèník volejbalového utkání,
minimálnì 2 ženy v týmu, maximálnì 2 registrovaní muži v týmu,
obèerstvení zajištìno, poøadatel: Dominika Erbenová, 732 331 044,
domierben@centrum.cz
Lánov Krkonošské klání - 11. roèník parkurových a westernových
závodù, poøadatel: Pøátelé koní z Ranèe na Kopeèku,
Helena Kopecká, 604 557 314
Dolní Lánov Tenisový turnaj - tenisové utkání, poøadatel: SK Dolní
Lánov, Luboš Losenický, 728 033 895
Dolní Dvùr Den obce Dolní Dvùr a 130 let SDH Dolní Dvùr - program
pro všechny vìkové skupiny, poøadatel: Obec a SDH Dolní Dvùr,
David Neumann, 739 416 335

ZÁØÍ 2014
záøí
13. 9.
27. 9.
28. 9.

Dolní Lánov, Kulturní dùm Divadelní pøedstavení pro dìti - vítejte
v novém školním roce, poøadatel: OB Lánovy,
Nadìžda Bezstarosti, 606 600 498
Vrchlabí Kaèák nebo Horní Lánov XVI. Lánovský kostival - koncert
4 rockových kapel, zpravidla 2 domácích a 2 vzdálenìjších,
poøadatel: Lukáš Tuèek, 604 909 533
Dolní Lánov Drakiáda - pouštìní drakù, soutìže pro dìti, poøadatel:
SPOZ, SK a SDH Dolní Lánov, Michal Trobl, m.trobl@trobl.net
Lánov Setkání pøípravek Královéhradeckého kraje - hasièská soutìž,
doprovodný program, atrakce pro dìti, obèerstvení, poøadatel:
SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz

ØÍJEN 2014
4. 10.

Dolní Lánov Nohejbal øemeslníkù a víceboj - nohejbalové utkání,
poøadatel: SK Dolní Lánov, Luboš Losenický, 728 033 895
18. 10. Dolní Lánov Tradièní vinobraní - ochutnávka vín z Mutìnic, veèerní
zábava, zvìøinové hody, poøadatel: OB Lánovy,
Nadìžda Bezstarosti, 606 600 498
31. 10. Dolní Lánov Setkání u kaplièky sv. Huberta - vzpomínková akce
k uctìní patrona myslivcù, obèerstvení, poøadatel: MS "Malá Snìžka"
Dolní Lánov, Miloslav Tomíèek, tomicek.miloslav.@seznam.cz
Radìji si ovìøte termín konání události, které se chcete zúèastnit. Poøádáte-li
nìjakou akci pro veøejnost a chcete, aby se dostala k co nejvíce lidem, pošlete její
plakátek do infocentra. Mohu ji zdarma umístit na infokanál, dát
na obecní web (jen lánovské akce), rozeslat ji po okolí a témìø do všech okolních
infocenter. To vrchlabské ji umístí na celokrkonošský web www.krkonose.eu,
pøièemž nejzajímavìjší události se dostanou do Top akcí, které jsou rozesílány
na skoro 100 e-mailových adres, i mezi novináøe.
Pokud chcete, mohu Vám na e-mail zasílat všechny akce z regionu, které se
ke mnì prùbìžnì dostávají, a rovnìž i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky
elektøiny a podobnì). K dispozici je vám i kalendáø událostí v roce 2014 v el.
podobì - buï mým prostøednictvím nebo na stránkách www.krkonose.eu.
Karolína Boková

orné pùdy, zvolna ubývá, oko ptáka
pozoruje i zmìnu její barvy. Od pravé
podkrkonošské èervenice k šedavé
barvì vápencových zvìtralin. Její
hodnotu pro zemìdìlství, bonitu,
oznaèuje Berní rula ve všech obcích
jako neúrodnou. Pøesto se tu, pokud to
jde, pilnì hospodaøí.
Vi z i t a è n í k o m i s e z n á t ø i
samostatné obce. V pojmenování, jako
na jiných místech, tu zápasí èeština
s nìmèinou: Dolejší Langenau, Ober
Langenau a Niedershof. Tedy Dolní
Lánov, Horní Lánov, Dolní Dvùr.
Jejich støed, Prostøední Lánov
s vlastním rychtáøem se osamostatnil
pozdìji, snad v osmdesátých létech
tohoto rušného 17. století.
Dolejší Lánov

Pod zatím opuštìným kostelem
a uprázdnìnou farou (evangelický
pastor byl nucen odejít) hospodaøí
celkem sedmadvacet sedlákù s potahy.
Žádný z nich nepeèuje o roli, tj. ornou
pùdu, v takovém rozsahu jako
u sousedù (30 strychù). Jen sedm z nich
má po 20 - 24 stryších. U pìti dokonce
písaø jejich jméno podtrhl a doplnil
zkratkou chal., tj. chalupník. Asi pro
malý rozsah role kolem 8 - 10 strychù.
Ale málo platné - je tu potah!
V chlévech je 3 - 5 krav a 1 - 2 jalovice.
Ponìkud paradoxnì zní, že mezi ty
nejbohatší sedláky patøí švec Dobiáš
Hanke s jednadvaceti strychy role,
potahem, pìti kravami a dvìma
jalovicemi.
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chalupníci, figuruje v poètu deseti
hospodáøù. Obdìlávají po 6 - 10
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stryších role a ve stáji mají po 2 - 3
Natálie Mašková a Diana Prášilová.
kravkách a 1 - 2 jalovice. Jistou
(1653-1655)
Vítáme Vás!
výjimkou
v této skupinì je Dobiáš
II.
V kvìtnu nás bohužel navždy
Šraier, èerstvý pøíchozí do obce s 18
opustila paní Milena Matyášová
V minulém èísle našeho Zpravo- strychy a 2 kravami. Potah zatím ale
a v èervnu paní Kvìtuše Zemánková daje jsme se obeznámili s obecnými nemá.
a pan Karel Kracík.
zásadami Berní ruly, soupisu
Mezi chalupníky najdeme též
Dovolte nám jménem Obce Lánov poddaných, jejich pùdy a dalšího nìkolik øemeslníkù: kováøe a dva
v y j á d ø i t u p ø í m n o u s o u s t r a s t majetku. Uèinili jsme si pøibližný zedníky. Nejde tu ovšem o hlavní zdroj
pozùstalým rodinám.
obrázek osady Malý Lánov v polovinì obživy. Je tu pøece pùda a dobytek!
V období bøezen až èerven 17. století, tenkrát patøící vrchnosti
A koneènì tøetí skupina: hospodáøi
dovršily svá významná životní jubilea* z Hostinného. Nyní nás èekají další bez rolí a bez potahù, struènì,
paní Dana Stránská - 80 let, paní kroky proti proudu Malého Labe a l e n e p ø e s n ì z a h r a d n í c i . Ž i j í
Alenka Bartoòová - 80 let, paní Božena do hor. Na konci Malého Lánova v sedmadvaceti domcích a jen
Tauchmanová - 80 let, paní Justyna pøekroèíme hranice dominia hostin- v šestnácti je kravka - živitelka.
Chlapovièová - 86 let a paní Miloslava ských Lamboyù a ocitáme se Poèetná skupina osmi tkalcù, dva
Vanclová - 90 let.
na majetcích vrchlabských Morzinù.
zedníci, dva kováøi, švec a jeden rybáø
Všem jubilantkám srdeènì
doplòují skupinu handlù a živností.
pøejeme všechno nejlepší, pevné Pohled na údolí
Zbytek - chudina s chaloupkou a èasto
zdraví, hodnì štìstí, síly a elánu
Jeho zeširoka otevøená náruè i bez kravky.
do dalších let.
Shrneme-li údaje, poskytnuté
od Proseèného se zvolna zužuje
Berní
rulou o Dolním Lánovì,
v
pomìrnì
ostrý
záøez,
jenž
se
nakonec
* uvádíme 80 let, 85 let
zjišujeme,
že v obci je celkem
pod
Lišèí
horou
vìtví.
Plochy
rolí,
to
je
a dál po roce
K. Boková
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64 usedlostí. Pokud bychom pøijali odhad historikù (6 osob
na 1 usedlost), bydlí tu 384 - 400 osob.

Dolní Dvùr
Horská ves Niedershof nemá žádného sedláka. Rula pøesto
vykazuje dosti poèetnou skupinu poddaných, kteøí se
hlomozí na horských drápaništích v rozsahu 1 strychu
a dvou tøí vìrtelù. Je jich sedm, dalších devatenáct nemá ani
celý strych. U všech nezbytná kravka, nìkdy ještì
jalovièka. Výjimkou je boháè Michal Toss se tøemi strychy
role, dvìma kravkami a jalovicemi. Mezi nimi jsou bohatì
zastoupeni øemeslníci. Øemeslo tu má zlaté dno. Nìkterá
hlásí zdejší železáøskou výrobu jako havíø, uhlíø,
hammerschmidt, šmelcíø. Ze služeb uvedeme dva pekaøe,
krejèího, tesaøe a zedníka.
A další skupina? To jsou ti opravdu chudí. Dvacet
poddaných je i bez toho drápaništì, v lepším pøípadì jen
s kravkou. Patøí mezi nì ještì dva pekaøi, dva tkalci
a hrobaø. V 46 usedlostech mohlo žít 276 lidí.
Na základì uvedených údajù se nám obce v údolí
Malého Labe jeví jako vsi pilných hospodáøù a øemeslníkù
s tkalci v èele.
Berní rula nás též uvádí do osidlovacího úsilí správy
vrchlabského panství, kdy po válce zùstala øada gruntù
ve vsích poboøených, opuštìných a prázdných. Domnívám
se, že mezi nimi bylo i dost tìch, jejichž hospodáøi je tajnì
opustili pro tvrdý rekatolizaèní tlak. Útulek našli za horami
v blízkém Slezsku.
Nápadné je toto osídlovací úsilí v Dolním a Horním
Lánovì, kdy novì se usazuje roku 1652 a 1653 13 a 12
usedlostí, zatímco v Dolním Dvoøe jen jedna. Pøesto øada
míst pøetrvává jako poustky. Nejvíc jich je v Horním
Lánovì, celkem osm.
Dovìtek pro ty, kteøí nemìli v rukou I. díl stati:
l strych (korec) má 2877,3 m, tj. pøibližnì tøetinu hektaru.
1 strych má 4 vìrtele.
František Jirásko

Horní Lánov
Dle výsledku šetøení vizitaèních komisaøù se ves Ober
Langenau jeví z celého údolí jako nejlidnatìjší.
Sedlákù s potahy zaznamenali celkem 49. Ale…!
Vìtšina z nich hospodaøí na rolích od 10 do 15 strychù.
Ti nejbohatší (jsou jenom tøi) mají 18 strychù. Místními
boháèi jsou Jan Šteffan se 24 strychy a pìti kravami ve stáji
a tkadlec Matìj Raill též s 24 strychy, 4 kravami
a stádeèkem 20 oveèek. Druhé po Malém Lánovì!
Se 7 - 9 strychy role nacházíme jedenáct hospodáøù,
které by Rula chtìla spíš vidìt mezi chalupníky. Jejich
jména jsou podtržena a opatøena zkratkou chal. Michal
Hartman a Michal Pittner se 4 strychy jsou oznaèeni
dokonce zkratkou zahr. Ale je tu potah, i když v øadì
pøípadù mám podezøení na tažného volka.
Mezi místními sedláky je poèetná skupina 7 uhlíøù,
èímž rozumíme pálení a rozvoz døevìného uhlí. Kmitne se
tu tkadlec a koòský handlíø.
Rolníkù bez potahùv se 6 - 7 strychy je deset, z toho též
4 tkalcují a jeden je bednáø a kováø.
Nejpoèetnìjší skupinou jsou ovšem hospodáøi bez rolí
a potahù - zahradníci s jednou kravkou nebo i bez ní.
Jde o 72 sousedù! Plných tøiadvacet živí tkalcovina. Pracují
tu dva ševci, dva krejèí, pekaø, koláø, mazaè, øešetáø
a …muzikáø!
Balcar Švertla má svou papírnu. Fridrich Pant - šiftaø zhotovuje pažby palných zbraní, asi pro vrchlabské výrobce
mušket. Jak mu to vynáší? Podobnì jako muzikáø nemá nic,
ani kravièku.
Suma sumárum: Horní Lánov má 125 usedlostí
èi domkù, tj. asi 750 poddaných.

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

Obecní úøad Lánov

Starosta

Ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út:

13:00 -15:00

St:

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

Asistentka

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Tel., fax

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezónì:

v sezónì:

èervenec a srpen
zavøeno

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zøizovatel: Obecní úøad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková
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8:00 -12:00

13:00 -18:00

Èt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

pro nemocné

pro zvané dìti
10:30 -12:00

Út:

10:30 -12:00

7:30 -10:00

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

tel.:
499 432 182

Po: 7:30 -10:00
St:

Po:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Èt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

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

So:

zavøeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavøeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavøeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:

Jiøí Svatý

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobèané,
máme tu druhou polovinu roku 2014 a necelá ètvrtina roku
zbývá do dalších komunálních voleb, kdy si jako obèané
Dolního Lánova budete volit nové zastupitelstvo. Nebudu
podrobnì hodnotit, co se nám za poslední ètyøi roky
podaøilo v obci udìlat. To a si zhodnotí každý obèan sám.
Ale domnívám se, že naše obec žije docela slušným
spoleèensko-sportovním každoroèním životem. Daøí se
zlepšovat vzhled obce právì ve spolupráci s Vámi. Jednou
z vìtších akcí, která se podaøila, byla oprava vodárny, dále
opravy a zpevòování místních komunikací, údržba zelenì
v obci. Pøi tom nám pomohl i nákup nové techniky traktoru, mulèovaèe trávy apod. V tomto volebním období
se nezapomnìlo na údržbu objektù obce, jako byla napø.
úprava kulturního domu (snížení stropu, výmìna oken).
Péèe je vìnována základní škole, kde došlo taktéž ke snížení
stropu a výmìnì oken z dùvodu snížení energetické
nároènosti. K zlepšení vzhledu obce pøispìla i výmìna
autobusových zastávek. Všechny tyto práce vycházely
z Plánu akcí na roky 2010-2014, který zastupitelstvo
schválilo.
Bylo to právì zastupitelstvo obce, které vždy dùkladnì
zvažovalo, které akce se budou provádìt, na které budou
uvolnìny finanèní prostøedky. Obec hospodaøila
a hospodaøí s nevelkým finanèním rozpoètem a pøesto se
daøilo vytváøet si finanèní rezervu pro mimoøádné výdaje.
Zastupitelstvo obce se pravidelnì scházelo na svých
jednáních a po celé ètyøi roky pracovalo ve stejném složení.
Již nyní jsou do dalších let pøipravovány akce, které
budou muset být øešeny: protipovodòová opatøení
v místech, kde voda v minulosti zlobila, oprava mostu,

499 522 216

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

vybudování èásti chodníku od školy po zastávku BUS
Šimùnkovi, zmìna územního plánu. Øešit se bude muset,
co dále s objektem fary, vybudování haly pro techniku obce,
opravy a údržba komunikací, péèe o zeleò, obnova hasièské
techniky, péèe o základní školu a o obecní lesy. Z toho
je patrné, že budoucí zastupitelstvo èeká v dalším
volebním období hodnì práce. Má vytvoøené slušné
podmínky k tomu, aby se plánované akce uskuteènily,
a to i ve vztahu k financím.
Jednou z nových povinností obce bude meziobecní
spolupráce na úseku spojování nìkterých aktivit s okolními
obcemi z dùvodu finanèních úspor, napø. na odpadovém
hospodáøství obce apod.
Je na místì podìkovat souèasným zastupitelùm obce
za aktivní pøístup k øešení problémù obce bìhem tohoto
volebního období, dále podìkovat všem, co se aktivnì
zapojovali do organizování jednotlivých spoleèenskokulturních a sportovních akcí. Je tøeba podìkovat naší
dlouholeté knihovnici paní Mihokové za vzorné vedení
knihovny, kronikáøce paní Mgr. Evì Losenické za vedení
obecní kroniky a dalších dokumentù, které zaznamenávají
život v obci, zamìstnancùm úøadu, pedagogickému sboru
naší školy, èlenkám SPOZu a dalším aktivním obèanùm
za veškerou práci a pomoc v obci.
A nyní nìco ze souèasnosti. V minulém èísle tohoto
zpravodaje jsem uvedl, že rozhodující práce nás v obci
èekají právì v jaro-letním období. Je skuteèností,
že po provedení výbìrových øízení byly zapoèaty práce
na opravách místních komunikací, které provádí firma
Služby mìsta Špindlerùv Mlýn. V souèasné dobì se opravují komunikace od Foøtu do Dolního Lánova a z Dolního
Lánova smìrem na Kunèice nad Labem. Opravy se provádí
v celkové délce 4.5 km. Jde o komunikace, které byly
pøevedeny na obec ze státu a po kterých vedou cyklotrasy.
Celkové náklady budou kolem 600.000 Kè.
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Bylo provedeno výbìrové øízení na opravu – výmìnu
støechy na objektu Základní a mateøské škole.
Tyto práce bude o školních prázdninách provádìt firma
ze Šumperka, která podala nejnižší nabídku, a to ve výši
témìø 600.000 Kè. Ve škole budou dále v prùbìhu prázdnin,
provádìny opravy nátìrù vnitøních døevních prvkù, jako
jsou dveøe apod.
Koneènì se nám podaøilo shromáždit všechny podklady
pro stavební povolení k vybudování nové obslužné
komunikace Èivrný – Zemanová. V souèasné dobì byla
podána žádost o stavební povolení a v mìsíci èervenci
probìhne výbìrové øízení na dodavatele stavby.
Byla provedena výmìna støechy na obecní prodejnì
potravin a snížení stropu v pøedsálí KD. Dále je v letošním
roce poèítáno s opravou èásti místní komunikace v ulici
kolem RD p. Puchera.
Naše obec se pøihlásila do soutìže „Vesnice roku 2014“
v Programu obnovy venkova, a to z dùvodu vytvoøit si lepší
podmínky pro získání dotací v roce 2015. Nebylo
jednoduché zpracovat podklady o naší obci do této soutìže,
ale podaøilo se a na obecním úøadì je možné se seznámit
s touto studií.
Chtìl bych obèany upozornit, že v dobì od 1. 7. 2014
do 31. 8. 2014 povede objížïka pro motorová vozidla po
silnici pøes Dolní Lánov z dùvodu zjednosmìrnìní
silnice pøes Rudník a od 1. 9. 2014 do 30. 11. 2014 bude
objížïka pøes naši obec z dùvodu úplné uzávìrky v obci
Rudník. Oèekávejte tedy ještì vìtší provoz, hlavnì
nákladních vozidel, pøes naši obec. Pro zvýšení
bezpeènosti bylo vyjednáno pøes Krajský úøad Hradec
Králové nalajnování vodících èar na silnici. Prosím
o zvýšený dozor nad dìtmi, které se pohybují po vozovce!
Závìrem mi dovolte popøát Vám hezké prožití léta,
dìtem sluneèné a aktivní prázdniny a aby se s radostí
a zdravé vracely po prázdninách do školních lavic.

návrhu v plné výši do reservního fondu tvoøeného
ze zlepšeného výsledku hospodaøení.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu
na pozemek p. è. 535/2, k. ú. Dolní Lánov mezi Davidem
Pavlišem jako dárcem a Obcí Dolní Lánov jako
obdarovaným. Povìøuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu
na pozemek p. è. 1290/18, k. ú. Dolní Lánov mezi Janem
Malátem jako dárcem a Obcí Dolní Lánov jako
obdarovaným. Povìøuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o bezúplatném
pøevodu majetku è. 58/512/2014 mezi Èeskou republikou Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových jako
pøevodcem a Obcí Dolní Lánov jako nabyvatelem.
Povìøuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zajištìní
zpìtného odbìru a využití odpadu z obalù mezi EKO-KOM,
a. s., Praha 4, Na Pankráci 1685/17 a Obcí Dolní Lánov.
Povìøuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
10/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje výbìrovou komisi na veøejné
zakázky malého rozsahu obce Dolní Lánov v roce 2014
ve složení: Martina Schoberová , Slavomír Vyklický, Jiøí
Svatý, Miroslav Hofman, náhradník: Jana Tumová,
Jiøí Pavliš .
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
JUDr. Miloslav Tomíèek, starosta
11/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištìní zpìtného
odbìru
elektrozaøízení mezi fa ASEKOL, s. r. o., Praha 4,
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Èeskoslovenského exilu 2062/8, jako provozovatele a Obcí
Dolní Lánov. Povìøuje starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení z jednání ZO konaného dne 30. 04. 2014
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
1/2-14
12/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpùjèce
povìøuje Mgr. Evu Losenickou . (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
a používání klecových kontejnerù pro skladování
2/2-14
elektrozaøízení mezi fa ASEKOL, s. r. o., Praha 4,
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
Èeskoslovenského azylu 2026/8, jako pùjèitel a Obcí Dolní
a ovìøovatele zápisu ve složení: Olina Finkovoá, Pavel
Lánov jako vypùjèitel. Povìøuje starostu podpisem
Šimùnek.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/2-14
13/2-14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s udìlením souhlasu
3/2014.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
trvalého pobytu v objektu obce èp. 132 Dolní Lánov panu
Janu
Maisnerovi Doležalovi.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/2-14
14/2-14
Zastupitelé obce schvalují úèetní závìrku vèetnì výsledku
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem obecního
hospodaøení obce Dolní Lánov za úèetní období 2013
pozemku p. è. 93/3 a pozemku p. è. 2829/1, vše v k.ú. Dolní
sestavenou ke dni 31.12.2013. Hospodáøský výsledek obce
Lánov, Jaroslavu Krulišovi, Dolní Lánov 166, za 1 Kè/rok.
za rok 2013 èiní 49.780,26 Kè. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Povìøuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
5/2-14
(pro
9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelé obce schvalují úèetní závìrku pøíspìvkové
15/2-14
organizace Základní a mateøská škola vèetnì výsledku
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním pøihlášky obce
hospodaøení pøíspìvkové organizace za úèetní období 2013
Dolní Lánov do soutìže Vesnice roku 2014.
sestavenou ke dni 31.12.2013. Hospodáøský výsledek
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ve výši 17.759,77 Kè zastupitelé obce schvalují pøevést dle
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Bere na vìdomí:
- Informaci ke kontrole Územ. plánu obce Dolní Lánov
- Informaci k objížïce motorových vozidel pøes obec
Dolní Lánov po silnici III. tø. è. 32551
- Informaci k plánovaným akcím v mìsíci kvìtnu
a èervnu 2014
Místostarosta:Bc. Jiøí Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.
Usnesení z jednání ZO Dolní Lánov dne 25. 06. 2014
1/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem Janu Tumovou.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
2/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu ve složení Jiøí Svatý, Jiøí Pavliš.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
3/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 4/14,
è. 5/14 a è. 6/14.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
4/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje závìreèný úèet obce za rok
2013 a zprávu o výsledku hospodaøení obce za rok 2013 bez
výhrad.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
5/3-14
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o 1 zmìnu
územního plánu obce Dolní Lánov.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
6/3-14
Zastupitelstvo obce povìøuje starostu obce jednáním
s Biskupstvím øímskokatolické církve Hradec Králové
ohlednì objektu fary v Dolním Lánovì.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
7/3-14
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr zveøejnit darování
obecního pozemku p. è. 87/2, dílu „h“ dle geometrického
plánu è. 203-5019/93 k. ú. Dolní Lánov o výmìøe 4 m2.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- výsledky výbìrového øízení na opravy MK a opravu
støechy na ZŠ a MŠ
- plánované akce na mìsíc èervenec a srpen 2014
Místostarosta:Bc. Jiøí Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v. r.

a jiných plodin zabíjí vše živé, co jí pøijde do cesty.
Na druhou stranu je zde i zvìø, která páchá škody
na zemìdìlských plodinách, a tou je èerná zvìø (divoká
prasata). Právì letošní vysoké pøírùstky èerné zvìøe (mírná
zima) jsou ideálním pøedpokladem pro obrovskou
populaèní explozi, kterou lze v pøírodì u tohoto druhu
oèekávat.
Pro myslivce tyto letní mìsíce pøináší nejvíce práce,
jako je sušení letniny, sušení sena, plnit plánovaný odstøel
srnèí zvìøe a snižovat stavy zvìøe èerné. Již nìkolikrát jsem
se na tomto místì ve Zpravodaji zmiòoval, jak nároèný je
úspìšný odlov divoèákù. Dnes se èasto žádá na myslivcích
úhrada škod na zemìdìlských plodinách páchaných èernou
zvìøí. Není v silách myslivcù tìmto škodám zabránit.
Tyto škody by mìl hradit stát, jelikož zvìø je bohatství státu.
Letní období je období prázdnin a dovolených, v pøírodì
se pohybuje velké množství lidí i se svými zvíøecími
miláèky. Je nutné se chovat ohleduplnì jak ke zvìøi, tak
k pøírodì jako celku. To si musí uvìdomit každý, kdo se
v pøírodì pohybuje.
Dolnolánovští myslivci v jarních mìsících provedli sbìr
železného šrotu, sbìr odpadkù kolem komunikací v katastru
obce a dále se vìnují povinnostem, které jim ukládá zákon
o myslivosti.
S pøáním Myslivosti zdar myslivci z Dolního Lánova.
Miloslav Tomíèek
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26. 07. 2014 Turnaj v malé kopané (Pohár starosty),
atrakce pro dìti,
od 19.00 hod. pouová taneèní zábava
16. 08. 2014 Tenisový turnaj dvojic
27. 09. 2014 Drakiáda (polní letištì)
04. 10. 2014 nohejbal + víceboj
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My šikovné dìtièky,
máme zvídavé hlavièky,
rádi vìci zkoumáme,
odpovìï na „ proè“ hledáme.
Kdopak tohle vlastnì je?
No pøece my, pokušitelé.
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Tak toto je pokøik týmu „Pokušitelé“, týmu malých
vìdcù, pøedškolákù z Dolního Lánova, kteøí se bìhem ledna
Letní mìsíce v pøírodì jsou obdobím, kdy zvìø již
až dubna úèastnili vìdeckého bádání v rámci soutìže
vyvedla svá mláïata. Je nádherné pozorovat, jak srny vodí
Poháru
vìdy – KVARK 2014. Soutìž probíhala ve ètyøech
srnèata, po loukách pobíhají mladí zajíèci, v hnízdech se
kolech,
každý mìsíc jedno téma. Každé kolo se skládalo
klubou nebo se již vylíhla ptaèí mláïata a staøí mají starost
ze
tøí
oblastí
– kreativita, teorie a výzkum, praxe a projekt.
s krmením. Když se zaposloucháme, hlavnì v ranních
Tématy
byly
dalekohledy, èas, kompas a turbíny hodinách, není nic krásnìjšího, než slyšet koncert, který
elektrárny.
pøíroda vydává. Léto také pøináší vìtšinì zvìøe bohatì
V rámci kreativity jsme vymysleli pokøik, vlajku, logo,
prostøený stùl, kdy zvìø má možnost se zdárnì pøipravovat
navrhli
název pøíštího kola „Poháru vìdy“ a navrhli trièko.
na horší èasy – zimní období. Èervenec a zaèátek srpna je
èasem srnèí øíje, kdy je možno v pøírodì užívat
Teorie a výzkum – zjišování informací a následné
nezapomenutelných okamžikù, které s sebou „èas lásky“
výtvarné vyjádøení. Seznámili jsme se s dalekohledy,
pøináší. Toto jsou ty lepší okamžiky pro zvìø i èlovìka, který
pozorovali okolí dalekohledem a porovnávali rozdíly.
umí pøírodu pozorovat. Je ale i odvrácená tváø tohoto
Nìkteré možnosti použití dalekohledu jsme nakreslili.
období, kdy velmi èasto je možno spatøit, jak se po lukách
Èas – seznámili jsme se s èasem, k èemu ho potøebua polích prohání nová technika, která pøi sklizni píce
jeme, jak je dùležitý, a s rùznými druhy mìøidel èasu. Opìt
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jsme nìkteré výtvarnì znázornili a dokonce si vytvoøili model budíku.
Za pomoci rodièù si každý zmìøil délku
stanovených èinností, tyto jsme pak
porovnávali vzestupnì i sestupnì.
Kompas – dìti si pøinesly kompasy
a buzoly, zjišovali jsme rozdíly mezi
nimi, hledali sever v pøírodì a dokonce
jsme urèili i ostatní svìtové strany.
Podaøilo se nám kompasy i „ zbláznit“.
Použití kompasù a buzol dìti opìt
nakreslily. Poslední téma vodnía
vìtrné elektrárny, turbíny, bylo velmi
zajímavé. Dìti si u rodièù zjistily
jméno inženýra, který vymyslel
nejznámìjší turbínu – Viktor Kaplan.
Navštívili jsme malou vodní elektrárnièku ve Svobodì nad Úpou, objevili
jsme rùzná zaøízení pohánìná vìtrem
nebo vodou. Hledali jsme i na
internetu, a dokonce jsme objevili
i automobil na vìtrný pohon. Kromì
kreseb jsme vytvoøili model vìtrného
mlýna „holandského typu“.
Praxe a projekt – zde jsme mìli
využít získané znalosti a vytvoøit
zaøízení odpovídající zadání – tématu.
Sestrojili jsme si papírové dalekohledy
bílé a èerné, s clonou a bez clony
a zkoumali. Vyrábìli jsme vodní
hodiny z plastových lahví, krabic
od džusù a mìøili si nìkteré èinnosti.
Také jsme se pokusili vytvoøit
kompasy – za pomoci magnetù,
zmagnetizované jehly a vody. Nakonec
jsme vyrábìli vìtrníky a vodní mlýnek,
na jehož výrobu nám pøipravil jeden
tatínek polotovary.
Výsledky a prùbìh našeho
zkoumání jsme zapisovali, dokumentovali a poté zasílali k hodnocení.
Soutìže se úèastnilo deset týmù z ÈR.
Po vyvìšení výsledkové listiny jsme
zjistili, že jsme se umístili na krásném
tøetím místì a za to patøí dík našim
malým „Pokušitelùm“ a jejich
rodièùm. Nutno ještì podotknout,
že kromì poznání jsme si užili i hodnì
legrace.
Mgr. Lenka Gažiková,

12 žákù, zaznamenali jsme nejvìtší
zájem o šachový kroužek, proto vedení
kroužku nebylo jednoduché. Rozdìlili
jsme se proto na zaèínající (7 ž.)
a pokroèilí (5 ž.). Základní znalosti se
nám podaøilo zvládnout a dìti si se
zájmem opìt zahrály svùj školní turnaj.
Umístìní v turnaji od 1. do 5. místa:
Jakub Šimùnek (3.tø.) Vojtìch Hanè
(5.tø.) Václav Kruliš (3.tø.) Marek
Pavlíèek (5.tø.) Jiøí Blažek (5.tø.).
Vítìzové obdrželi plakety s
emblémem šachù. Ostatní obdrželi
diplomy za úèast v kroužku a všichni
pak drobný dárek. S pøáním pìkných
prázdnin a spoleèném vyfotografování
jsme se rozešli.
Oznámil jsem paní øeditelce ZŠ,
že po prázdninách již nebudu
pokraèovat ve vedení kroužku. Rád
Zapsali žáci IV. a V. roèníku pøenechám tuto èinnost nìkterému
z Dolního Lánova z rodièù dìtí, kteøí pøicházejí do této
pìkné základní školy. Rád pøedám
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Ypøípadnému nástupci své zkušenosti,
zapùjèím šachovou literaturu tak, aby
kroužek
mohl pracovat i v pøíštím
Rok se sešel s rokem a opìt jsme
školním
roce.
tu mìli tradièní pohádkové putování
k 1. èervnu na Den dìtí. Hned u školy
S pozdravem šachu zdar se tímto
èekali školní skøítkové, kteøí chtìli pøíspìvkem louèí Zdenìk Máslo st.,
pøedvést dovednosti v poèítání vedoucí kroužku.
i ve ètení.
Cestou v okolí školy na všechny
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èekalo nejedno pøekvapení. Sportovní
skøítci vyžadovali zdravé sportovní
soutìžení, se skládáním puzzle se
Dne 7. èervna 2014 byli na
vypoøádaly dìti u lesních skøítkù, Obecním úøadì v Dolním Lánovì
stromovým skøítkùm pomohly dìti pøivítáni noví obèánci:
namotávat bonbóny a házet na cíl, Šimon Pavliš, Petra Žalská, Tereza
montéráèkùm vyluštily tajenky, Fenclová a Daniela Otradovská.
houboví skøítci chtìli na dìtech
Dne 8. kvìtna 2014 oslavila
posbírat houbièky, strefovat se s nimi v rodinném kruhu 90 let nejstarší
do košíku èi pomoci veverce obèanka Dolního Lánova Vlasta
v zavìšování houbièek, bonbónoví Kerlová – váleèná veteránka II.
skøítci byli pìknì vypasení, ale ještì svìtové války. Pøejeme do dalších let
jim nìjaké dobroty zùstaly. Dìti si je života hlavnì zdraví.
musely utrhnout a odmìnou jim byly Obec Dolní Lánov má k 01. 07. 2014
pøipravené balíèky.
celkem 753 trvale pøihlášených
Na závìr jsme se sešli zpìt u školy. obyvatel.
Tady si všichni mohli opéci vuøty.
SPOZ Dolní Lánov
Bìhem opékání mohly dìti vyzkoušet
vedoucí vìdeckého týmu
i další soutìžení na høišti, které pro nì
pøipravili místní hasièi, myslivci a další
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organizace.
Myslím, že celé odpoledne bylo
Jako každý rok jsme vyjeli vydaøené a dìkuji všem, kteøí pro dìti
za vyuèováním do pøírody. Letos jsme a jejich rodièe pøipravili zábavu
opìt navštívili penzion v Jívce. k Mezinárodnímu dni dìtí.
Již dopøedu jsme se velmi tìšili na to,
Zapsala Jitka Ulvrová
co nás èeká. Hned první den jsme
zavítali do Teplických skal. Plnili
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jsme zde v družstvech nauènou stezku.
Vyluštili jsme tajenku a poklad Hodnocení šachového kroužku ve šk.
byl náš! Do našeho místa pobytu roce 2013/14 na ZŠ v Dolním Lánovì
jsme dorazili až v 18:00 hodin, kdy
Oslavenkynì paní Kerlová.
Ve školním roce 2013/14 jsme mìli
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už jsme byli docela všichni unaveni.
V další dny nás dopoledne èekalo
uèení a každé odpoledne si paní
uèitelky pøipravily netradièní soutìže.
V úterý jsme mìli pøírodovìdné
odpoledne, støeda byla s pøekvapením
a sportovní, ve ètvrtek nás èekala
závìreèná diskotéka. A pøekvapení?
Dostali jsme se do vojenského bunkru.
Výklad byl velmi zajímavý, jen nám
v nìm bylo trochu zima, nebo jsme
cestou zmokli. Po dva dny jsme se
vyøádili v krytém bazénu a týden utekl
jako voda.
V pátek jsme mìli uklízecí a balící
den – ještì jsme si stihli zahrát
spoleèenské hry a už nás po dobrém
obìdì èekala pìší cesta na autobus.
Všichni jsme byli rádi, že po týdnu
uvidíme své nejbližší.
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Obecní úøad Dolní Dvùr

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

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

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

belovskym@transcentrumbus.cz

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

ucetni@dolnidvur.cz

Úøední hodiny:

Po, Út, Èt, Pá
St
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Vážení spoluobèané,
rád bych Vás informoval o pøidìlení dotace na poøízení
svozové techniky na biologické odpady a na zakoupení
štìpkovaèe. Z této dotace bude poøízen svozový automobil
vybavený hákem na manipulaci s kontejnery. K tomuto
systému bylo vytipováno nìkolik kontejnerù rùzných
velikostí. V rámci dotace bylo schváleno zakoupení tøí
kontejnerù. Souèástí dotace je zakoupení štìpkovaèe, který
bude na pøívìsném podvozku a je vybaven vlastním
motorem. Výhodou tohoto øešení je obsluha. Pøi štìpkování
bude hmota rovnou sypána do kontejneru na vozidle bez
dalšího nakládání. Kontejnery na biologické odpady budou
umístìny u hasièárny a obèané budou moci odkládat
do tìchto nádob napø. trávu ze sekaèek. Pro systém likvidace
biologických odpadù bude vypracován provozní øád.
S ohledem na výbìrové øízení a možné prodlení dodávky
od výrobce oèekáváme poøízení až koncem léta – zaèátkem
podzimu.
Podle informací z ministerstva životního prostøedí je
velmi pravdìpodobné, že by mìly být kladnì vyøízeny
žádosti o opravu èistièky odpadních vod pro lokalitu
Sluneèní stráò u hotelu Ettel a vybudování vyhlídkových
míst v obci Dolní Dvùr. S realizací tìchto projektù je
poèítáno také v tomto roce.
Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr se rozhodlo, a to
na základì žádosti majitelù stavebních parcel v lokalitì
Sluneèní stráò, dokonèit komunikaci, která zabezpeèuje
pøíjezd k tìmto pozemkùm. Z nìkolika variant, které se
nabízely jako vhodné pro realizaci dokonèení komunikace,
byla vybrána varianta opravy stávajícího štìrkového jádra,
položení asfaltové balené smìsi a oprava dešových svodù
kolem této komunikace.
Poslední významnou plánovanou investièní akcí je
vybudování tøí pøístøeškù pro umístìní kontejnerù
na smíšené a tøídìné odpady. Bohužel nám nebyla schválena

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
dotace na tento projekt. Proto se zastupitelstvo obce
rozhodlo vybudovat tyto pøístøešky na vlastní náklady
z finanèních rezerv obce. Byly zahájeny práce
na vybudování tìchto pøístøeškù a výstavba by mìla být
dokonèena ještì v tomto roce.
Øešíme nìkolik nesrovnalostí Obce Dolní Dvùr, majitelù
pozemkù a zaøízení. Pøed realizací rekonstrukce budovy
potravin a bistra a plánované výstavby v této lokalitì došlo
k napojení kanalizace zabezpeèující odkanalizování budovy
potravin do kanalizace v majetku pana Milana Antoše.
Bylo pøedjednáno, že finanèní vyrovnání za napojení bude
hradit investor rekonstrukce budovy potravin. Protože
ke kompletnímu investiènímu zámìru nedošlo a investor
od tohoto odstoupil, Obec Dolní Dvùr se bude finanènì
s panem Antošem vyrovnávat. Dále bylo zjištìno,
že za mostem ,,u Bednárù“, který je v majetku obce, vede
obecní komunikace èásteènì po pozemku pana Martina
Èermáka a manželù Bednárových. Z tohoto dùvodu byl
poøízen geometrický plán, dle kterého obec zakoupila
patøièné pozemky a nìkteré pozemky odprodala tak, aby
komunikace do budoucna byla na pozemcích majetku obce.
Obec Dolní Dvùr bude pokraèovat ve spolupráci se
spoleèností EKO-KOM, a. s. Tato spoleènost pro naši obec
zajišuje zpìtný odbìr a využití obalových odpadù, a proto
s nimi byla uzavøena nová smlouva o této èinnosti.
A protože se blíží prázdniny, chtìl bych Vám Všem
popøát krásné dny volna, užité dle Vašich pøedstav, cestování
bez nehod a šastné návraty domù. A pøedevším dìtem pøeji
nezapomenutelné zážitky.
David Neumann
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Dvùr konaného dne 10. 6. 2014
Pøítomno: 8 zastupitelù
Omluven: pan Beránek
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Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
1) Prodej pozemku parc. è. 907/14 v k. ú. Dolní Dvùr, travní
porost - o výmìøe 18 m2 a pozemku parc è. 907/16 v k. ú.
2
Dolní Dvùr, travní porost – o výmìøe 78 m , dle
geometrického plánu è. 403-48/2013, a to za celkovou cenu
3.840 Kè paní Daniele Bednárové a panovi Petrovi
Bednárovi. Uzavøením smlouvy povìøuje starostu obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
2) Zakoupení pozemku parc. è. 907/15 v k. ú. Dolní Dvùr,
travní porost – o výmìøe 6 m2, dle geometrického plánu è.
403-48/2013, a to za celkovou cenu 240 Kè, a to od paní
Daniely Bednárové a od pana Petra Bednára. Uzavøením
smlouvy povìøuje starostu obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
3) Zakoupení pozemku parc. è. 904/2 v k. ú. Dolní Dvùr,
travní porost – o výmìøe 65 m2, dle geometrického plánu
è. 403-48/2013, a to za celkovou cenu 2.600 Kè, a to od pana
Martina Èermáka. Uzavøením smlouvy povìøuje starostu
obce.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1
4) Prodej pozemku parc. è. 1150/5 v k. ú. Dolní Dvùr, ostatní
plocha - o výmìøe 78 m2 a pozemku parc è. 1150/6 v k. ú.
Dolní Dvùr, ostatní plocha – o výmìøe 98 m2, a to
za celkovou cenu 7.040 Kè paní Annì Krajíèkové, paní
Kvìtoslavì Skøivánkové a paní Magdì Vomáèkové,
do podílového vlastnictví. Uzavøením smlouvy povìøuje
starostu obce.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
5) Schvaluje uzavøení smlouvy o napojení budovy èp. 4 –
prodejna potravin a bistro a dešové kanalizace, obojí
v majetku Obce Dolní Dvùr, na kanalizaci v majetku pana
Milana Antoše, s finanèním vyrovnáním ve výši 70.000 Kè
za napojení. Uzavøením smlouvy povìøuje starostu obce.
Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Z
D
Ě N
Í
V
O
B
C
I

Ž I
J
Í
M
E
Z
I
N
Á
M
I
P
E
T
R
Ž E
L
O
V
I
P
ří
b
ě h
z
D
o
l
n
í
h
o
D
v
o
r
a
,
n
i
k
o
l
i
v
z
a
p
o
m
e
n
u
t
ý
V to mto èís le p ø ev y p r áv ím p ø íb ìh n aš ich
dolnodvorských sousedù, o nichž víme, že v naší obci žijí
dlouho. Jejich životní pou je zajímavá, v mnohém pouèná.
Manželé Petrželovi, o kterých budu psát, se stali souèástí
všech èinností zabývajících se spoleèenským životem obce.
Paní Petrželová - nezapomenutelná uèitelka v MŠ Horní
Lánov, od roku 1977 dlouholetá pøedsedkynì Spolku pro
obèanské záležitosti, vzorná zapisovatelka mnoha akcí
chronologicky uspoøádaných, ale hlavnì aktivní úèastnice
všeho, co se v obci poøádalo. Pan Ludìk Petržela - ochotný
a obìtavý fotoreportér, kronikáø, od roku 1971 vedoucí
Sokola D. Dvùr, poøadatel dìtských táborù, šikovný
truhláø, zhotovitel naší krásné kolébky (ozdobené paní
Petrželovou), kterou se chlubíme pøi vítání obèánkù dodnes.
Pan Ludìk se narodil roku 1934 ve Vracovì na Moravì.
Nastoupil do lesnického uèilištì u Brna. Druhý roèník
uèilištì probíhal na Krausových boudách. Ubytování bylo
zajištìné v tovaryšském domovì Koruna nad Èerným
Dolem, cestou nad Miletou, smìr Náchodská bouda (tato
ubytovna a vyvaøovna již dnes neexistuje). Po vyuèení
zùstalo v Krkonoších z 50 lesníkù pouze 6, mezi nimi pan
Ludìk.

6) Schvaluje závìreèný úèet Obce Dolní Dvùr (jehož
souèástí je zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení) a
vyslovuje souhlas s celoroèním hospodaøením Obce Dolní
Dvùr za rok 2013 bez výhrad. Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
7) Schvaluje roèní úèetní uzávìrku Obce Dolní Dvùr za rok
2013 a zároveò schválilo hospodáøský výsledek obce za rok
2013.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
8) Schvaluje rozpoètový výhled obce Dolní Dvùr na roky
2015 až 2019.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
9) Schvaluje uzavøení smlouvy è. 70/0728 se spoleèností
EKO-KOM, a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4.
Uzavøením smlouvy povìøuje starostu obce.
Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
10) Schvaluje vyhlášení výbìrového øízení malého rozsahu
na výstavbu tøí pøístøeškù na umístìní kontejnerù smíšených
a tøídìných odpadù v obci Dolní Dvùr, a to na pozemcích
parc. è. 1123/1, parc. è. 425/1 a parc. è. 253/1 všechny v k. ú.
Dolní Dvùr.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
11) Schvaluje vyhlášení výbìrového øízení malého rozsahu
na rekonstrukci komunikace v lokalitì Sluneèní stráò, a to
na pozemku parc. è. 258/3 v k. ú. Dolní Dvùr.
Pro:8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Daniela Bednárová, Martin Mikule, ovìøovatelé zápisu
David Neumann, starosta
Ing. Martin Bìlovský, místostarosta
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Jeden z mnoha výletù - poznáte se?

Paní Danuška, narozená 1937 v Bìlohradì - Dolním
Javoøí, je absolventkou zdravotnické školy v Hradci
Králové. Zdravotnice z Hradce poøádaly brigádu na polesí
Èerný Dùl pøi sázení stromkù a sklizni sena. A tady budoucí
porodní asistentka potkala svou životní lásku. Od roku 1955
do roku 1959 pracovala v nemocnici v Hoøicích, Hostinném,
potom v Nové Pace jako terénní porodní asistentka.
Svatba Danušky a Luïka se konala v záøí 1955. Manželé
dostali byt v Arnultovicích. Pan Petržela, vyuèený lesník,
dìlal normovaèe, potom odešel na polesí Vrchlabí pracovat
s podmínkou, že založí pracovní skupinu 8 lidí k práci
v tìžbì a pøi obsluze lanovky. Jedna z jeho zajímavých
fotografií z lesa je z roku 1961 a zachytila obsluhu polního
telefonu pøi tìžbì v lokalitì nad Tetøevkami. Pro dnešní
majitele mobilù neuvìøitelné spojení: dva prsty
na telefonním drátu, který buï brnìl - vyzvánìl, nebo byl
v klidu. Rok 1962 se stal novým bydlištìm Petrželových
s adresou Dolní Dvùr èp. 69. Autonehoda v roce 1969

P.S. Kdo se pozná na fotografii
jednoho z mnoha výletù, pøihlaste se
o odmìnu v infocentru Lánov.
Hana Homolová, kronikáøka obce
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ukonèila panu Petrželovi jednak práci
v odborech, ale i práci v lese.
Automobil, který ho vezl, byl jen
kouskem šrotu, který navždy
poznamenal jeho život. A paní
Danuška? Ta ještì v Arnultovicích
zaèala pracovat v mateøské školce,
vzhledem ke svým mateøským
povinnostem na polovièní úvazek.
Po pøestìhování do Dolního Dvora
a doplnìní pedagogického minima se
stala øeditelkou MŠ Horní Lánov.
Odtud ji znají generace dìtí, které ji
milovaly. Mnohým z tìchto dìtí utírala
slzièky v prvních dnech odlouèení
od maminky, vzala do náruèe
a pochovala, když byl smutek moc
veliký. Do dùchodu odešla po 28 letech

75. narozeniny paní Petrželové.

práce s dìtmi. V roce 1972 Petrželovi
koupili pozemek od sousedù
Hanušových, zaèali stavìt dùm a za 3
roky zkolaudovali. Spoleènì vychovali
dvì dcery a syna. Radují se z deseti
vnouèat a deseti pravnouèat. Urèitì si
mohou øíci: vedli jsme dobrý
a smysluplný život, který obohatil
nejen nás, ale i naše okolí o krásné
vzpomínky.
Slovo na závìr. Petrželovi byli
mimo jiné organizátory mnoha akcí pro
místní dìti školní i školkové. Týden
pøed koncem školního roku odjíždìlo
15 - 20 dìtí stanovat. O stravování se
starala paní Hanuláková, paní
Petrželová, organizaèní výpomoc panu
Petrželovi zajišoval pan Baumgartner.
Úèastníci, vzpomínáte? 1975 – 1976
autobusy do Jièína, koupání v bazénu,
pak dobrá veèeøe? 1978 stanování
u Náchoda, rybník Špinka? 1985
nacvièená Spartakiáda s naší úèastí
na Strahovì?

30. 4. 2014 byla u Hotelu Ettel
(bývalá Morava) pro malé i velké
èarodìjnice a èarodìje pøipravena
kouzelná stezka, hledání pokladu
a strašidelné úkoly. Návštìvnost byla
hojná a i poèasí nám pøálo. Veèer jsme
všichni spoleènì upálili èarodìjnici
a poté si pochutnali na buøtíkách. Domù
jsme odcházeli až za úplné tmy
s rozsvícenými lampiónky. Všem, kteøí
se podíleli na pøípravách, bych moc
ráda podìkovala.
Radka Neumannová

Závody hasièù v areálu Duhy v Dolním Dvoøe.

a deváté místo Dolní Lánov. Všem
zúèastnìným moc gratulujeme!!
K poslechu a k tanci hrál náš
DJ Jirka Šádek a o naše hladové krky se
postarali hasièi z DD, jejich uzená
stehna a výborné klobásky si nechal ujít
jen málokdo. I na baru to díky rodince
Støedových bezva fungovalo. Bylo to
fajn, tak se zase budeme tìšit za rok.
Urèitì se pøijïte podívat a podpoøit
naše hasièe!!!!
Radka Neumannová
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31. 5. 2014 jsme ve spolupráci
s Hotelem Ettel oslavili s dìtmi jejich
Mezinárodní den dìtí. Pøipravili jsme
pro dìti oblíbené atrakce, jako je házení
kroužkù, lovení rybièek, kuželky
Tlupa úžasnì krásných èarodìjnic
a další. Hodnì dìtí si také oblíbilo
nechybìla ani tentokrát.
malování na oblièej, a tak Nikèa
Neumannová a Verèa Èiháková
malovaly vše, co si jen malí oslavenci
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pøáli. Hotel Ettel pøipravil pro dìti
24. 5. 2014 probìhla v areálu výborné obèerstvení zdarma a pro nás
Penzionu Duha Soutìž v požárním velké výborné klobásky, steaky, saláty
útoku okrsku è. 8. I když poèasí a další dobroty. S poèasím jsme si
n e j d ø í v e v y h r o ž o v a l o j e m n ý m domluvili sluneèno, a tak jsme si mohli
deštíkem, nakonec se umoudøilo všichni popovídat a až do noèních
hodin posedìt venku. Dìkujeme všem
a vykouklo sluníèko.
Soutìžit k nám pøijelo celkem sponzorùm a dobrovolníkùm, kteøí se
17 družstev. Opìt se soutìže úèastnila na akci podíleli!!!
Radka Neumannová
dìtská družstva a opravdu bylo na co
koukat. Družstva bojovala s velkým
nasazením. Z žen se na prvním místì
umístilo družstvo Horní Lánov A,
na druhém místì bylo družstvo z Dolní
Branné, tøetí místo obsadilo družstvo
Horní Lánov B a na ètvrtém místì se
umístilo družstvo z Prostøedního
Lánova. V dìtské kategorii soutìžila
jen 4 družstva z Horního Lánova, a tak
si místa vítìzù rozdìlila mezi sebe.
V mužské kategorii se na prvním místì
umístilo družstvo Dolní Branná A,
druhé a tøetí místo obsadili naši hasièi
z DD – Dolní Dvùr A a Dolní Dvùr B,
velké gratulace!!!! Ètvrté místo
obsadilo družstvo Dolní Branná B, páté
místo Horní Lánov B, šesté místo Horní
Lánov A, sedmé místo Prostøední
Malování na oblièej je u dìtí velmi oblíbené.
Lánov, osmé místo Kunèice nad Labem
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nezávisle na zemi jejich pùvodu, nebo
pobytu. V roce 2012 byl
Dr. Kraus jmenován za svou rozsáhlou
práci èestným èlenem obèanského
sdružení „Conditio humana“ (Stav
lidstva), které je nezávislé a neziskové,
hledající to, co lidi spojuje, nehledì
na jejich pùvod, jazyk èi názorové
pøesvìdèení.

souèasném
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13. až 15. èervna tohoto roku se
konalo již 18. setkání rodákù
z Dolního Dvora. Akci poøádal spolek
pod vedením Dr. Ericha Krause,
který jako první zorganizoval jejich
návštìvy u nás. Manželé Krausovi se
spolkem rodákù realizovali ze sebraných prostøedkù obnovy nìkterých
místních památek. Spoleèným
poèinem s místními obèany bylo
odhalení pamìtních desek obìtem
o b o u v álek . K r au s o v i h lav n ì
dokumentují historii obce a okolí,
spolupracují na okresní i krajské
úrovni, shromažïují velké množství
materiálu vztahujícího se k pochopení
èasto konfliktní minulosti. Za tuto
rozsáhlou práci obdrželi v roce 2007
cenu „Gratis agit 2007“ (Podìkovat
tøeba), která jim byla udìlena
ministrem zahranièí a pøedána
v Èernínském paláci. Cena je
udìlována za šíøení dobrého jména
Èeské republiky v zahranièí. Od roku
1997 ji dostávají osobnosti
za pøíkladnou aktivitu, a to bez rozdílu
národnosti, státní pøíslušnosti,

Koncert v dolnodvorském kostele byl opìt velmi
krásný a potìchou sluchu i oka.

Letošního setkání se zúèastnilo 48
rodákù, nebo jejich blízkých.
Dopolední sobotní program zahájila
prohlídka kostela v Lánovì. Mše
v kostele dolnodvorském byla od 14
hod. vedena generálním vikáøem
Msgr. Josefem Sochou z Hradce
Králové, a to v jazyce nìmeckém

i èeském. Koncert pìveckého sboru
„Záboj“ ze Dvora Králové zaèal v 16
hod. Tento sbor rozdává radost
a požitek ze zpìvu již 153 let.
Pøi našich setkáních pøichází vždy
s novým programem. V loòském roce
s pøekvapivým pøídavkem na námìstí,
pod širým nebem. Letos bylo jeho
vystoupení obohaceno o KvarTet –
instrumentální soubor èlenek sboru
Záboj. A pøídavek opìt na námìstí.
Dokonalý program, zakonèený
skladbou B. Smetany - Proè bychom
se netìšili, byl velkým umìleckým
zážitkem.
Díky mši i koncertu konaném
v našem kostele si vlastnì umíme
pøedstavit setkávání našich pøedkù.
Po kázání sešlost pøed kostelem,
sdìlení co nového v rodinách, jaká je
úroda, co poèasí, kolik dìtí se narodilo,
kolik sena usušilo atd. Pøi našich
dnešních setkáních jsou jen témata
trochu jiná, pozdravíme se, podáme
ruce a užíváme si hezké chvíle
navozené zpìvem. A pøejeme si další
zdaøilé setkání, již po devatenácté.
Tøeba bude i tepleji a sluníèko.
Hana Homolová, kronikáøka obce
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V mìsíci dubnu oslavil kulatiny
pan Karel Dvoøák.
Oslavenci pøejeme jen to nejlepší, pevné zdraví,
hodnì síly a elánu do dalších let.

Vítání obèánkù
21. 6. 2014 jsme do naší obce pøivítali dva nové
obèánky - Tomáška Hanuše a Matìjíèka Pøívratského.
Ještì jednou jim pøejeme do života jen to nejlepší,
rodièùm pevné nervy a zdravé a spokojené dìti.
Miminko
Matìj Pøívratský
s rodièi
Leonou a Milanem
Pøívratskými
a sourozenci
Tadeášem a Milanem...

Rozlouèení se zesnulými obèany
Život pøináší i velmi smutné události.
V èervnu nás bohužel navždy opustil

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

Oslava 130 let hasièù v Dolním Dvoøe a Den obce
V souèasné dobì nás èekají pøípravy na výroèí, kdy
oslavíme 130 let hasièù v Dolním Dvoøe a Den obce.
Termín spoleèné akce je stanovený na 23. 8. 2014,
a tak jste všichni srdeènì zváni!

... a další miminko
Tomášek Hanuš
s rodièi Petrou
a Ladislavem
Hanušovými.

Za SPOZ Radka Neumannová
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Ze života obcí pohledem objektivu.

Klub dùchodcù v Ratiboøicích za babièkou II.

Dìtský den v ZŠ Dolní Lánov.

Vítání obèánkù v Dolním Lánovì.

Soutìžní družstva SDH Prostøední Lánov.

Besídka MŠ a ZŠ Dolní Lánov.

Šachový kroužek ZŠ Dolní Lánov.

Tajný výlet s OB Lánovy.

Tradièní setkání rodákù v Dolním Dvoøe.

Závody hasièù v areálu Duhy v Dolním Dvoøe.

Všichni v ZŠ Lánov :-))
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Východ slunce - pohled ze høbetù Krkonoš.
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