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Ze života obce pohledem objektivu.

2

Hutnění výkopu kanalizace.

Kamenivo z lomu pro kanalizaci a terminál.

Kanalizace před firmou Spoit - výroba reklam.

Kanalizace přes terminál.

Kanalizace v ulici k ozdravovně.

Pokračování terminálu.

Výkopové práce na terminálu.

Úprava chodníku u bytovek.

Zateplení ZŠ - budova B.
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Vážení spoluobčané
úvodem dnešních poznámek něco o právě skončeném
školním roce. V srpnu loňského roku nastoupila nová paní
ředitelka, paní Radka Koniková. V řádném výběrovém
řízení skončila ze sedmi uchazečů na prvním místě.
Její situace byla složitá. Nové prostředí, pracovní kolektiv
zvyklý na určitý způsob řízení, bez možnosti jmenovat
svého zástupce. Bylo zde určité riziko neúspěchu. Obstála
na jedničku. Škoda jen, že k žádoucí změně nemohlo dojít
již daleko dříve. Čeká nás společně další práce ve prospěch
našich dětí. Vedení školy seznámí rodiče, na kterých leží
především výchova potomků, se svými návrhy na začátku
nového školního roku. Přeji odcházejícím deváťákům,
aby na středních školách a učilištích obstáli a do své
„základky“ se rádi vraceli.
V minulém měsíci si Správa národního parku
Krkonoše, a nejen ona, několika akcemi připomněla 50
roků od vzniku Národního parku. Byl zřízen jako první park
v republice proto, že zde je něco cenného, co si zaslouží jiný
přístup, nežli ostatní části republiky. Učme se s touto situací
žít. Pomáhejme chránit tyto hodnoty a nezavírejme oči před
sobectvím některých jedinců vidících pouze sami sebe a své
uspokojení. Žít a pracovat v takto přísně chráněném území
přináší určitá omezení. Je na nás důrazně připomínat
potřebu vyrovnání, chcete-li určité kompenzace, je-li tato
zvýšená ochrana přírody celospolečenským zájmem.
Další událostí minulého měsíce, pro obec důležitou,
byla Valná hromada Svazku měst a obcí Krkonoše. Na jejím
jednání byl schválen program regionálního rozvoje,
na jehož tvorbě se podílelo více jak 150 lidí velmi pestrého
profesního zaměření. Je tvořen proto, že nás ohrožuje nyní
i v budoucnu nezaměstnanost. Není-li zdraví a práce, je zle.
A tak se obce snaží přispět, aby zde byla nejen krásná
příroda, ale i ekonomická základna jednotlivce, rodiny,
obce. Je to běh na dlouhou trať, ale čekat se založenýma
rukama by se mohlo nevyplatit.
Právě tak se založenýma rukama nebudeme vyčkávat,
až přijde do území Malého Labe něco podobného, co se
stalo před nedávnem v Rudníku a okolních obcích.
Povodňová komise a následně Rada obce schválila návrh
preventivních kroků, operativních i střednědobých. Budete
s nimi seznámeni v příštím čísle Zpravodaje.
Poslední poznámkou je informace o tom, že byly
zahájeny práce na 3. změně územního plánu obce. Územní
plán je základní dokument rozvoje obce a jeho kvalita
či jeho chyby poznamenávají život v obci na mnoho let.
Zastupitelstvo obce koncem června projednalo více jak
70 podnětů k zařazení do této 3. změny a rozhodlo, jak
postupovat dále u každého z těchto podnětů. Není vždy
jednoduché oprostit se od myšlení, co bude zítra či za týden
a zodpovědně zvažovat, co bude pro občany obce (říká se
tomu veřejný zájem) přínosné za pět, deset, či více let.
Budeme se s pracemi na 3. změně územního plánu v roce
2013 a 2014 setkávat ještě několikrát.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemnou dovolenou,
snad přijde i léto, a dětem pěkné prázdniny.
Ing. Jiří Vancl, starosta
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U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
konaného dne 13. 6. 2013, od 17.30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva
Omluven: p. Tauš, p. Kuřík, p. Kadavý, p. Jíra,
Ing. Kalenský
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov určuje zapisovatelem p. Kováře
a ověřovateli zápisu p. Šafaříka a p. Capouška.
Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/02/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Schválení programu jednání zastupitelstva:
Návrh usnesení:
ZO Lánov schvaluje následující program jednání:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Činnost Vodárenské společnosti Lánov
4) Zpráva o činnosti rady
5) Zpráva o činnosti rady obce
6) Projednání a schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2012 s výsledkem přezkumu
hospodaření obce Lánov
7) Plnění hl. akcí roku 2012 v obci - průběžná zpráva
8) Kontrola plnění vzájemných smluv s KVK
9) Stav příprav 3. změny Územního plánu obce Lánov
10) Nakládání s nemovitostmi
11) Rozpočtové změny č. 2/2013
12) Smlouvy
13) Různé
14) Diskuze
15) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/02/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Činnost Vodárenské společnosti Lánov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti VS Lánov
za rok 2012 a plán činnosti na r. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/02/13 - ZO bere na vědomí zprávu dle
návrhu.
Plnění usnesení zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole
plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 19. 3. 2013. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/02/13 – ZO bere na vědomí dle návrhu.
Zpráva o činnosti rady
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce
za období od jednání zastupitelstva obce dne 19. 3. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/02/13 -ZO schvaluje zprávu o činnosti rady
obce.
Závěrečný účet obce za rok 2012 s výsledkem přezkumu
hospodaření obce Lánov
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo schvaluje:
a) závěrečný účet obce Lánov za rok 2012 včetně zprávy
auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez
výhrad.
b) účetní závěrku obce k 31. 12. 2012
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Hlavní akce roku 2013 v obci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o průběhu hlavních
akcích roku 2013 v obci.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/02/12 - O bere na vědomí zprávu dle
návrhu.
Plnění vzájemných smluv s KVK
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění vzájemných
smluv s KVK.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/02/13 - ZO bere na vědomí dle návrhu.
Stav příprav 3. změny ÚP obce Lánov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přípravě 3. změny
ÚP obce Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/02/12 - ZO bere na vědomí dle návrhu.
Nakládání s nemovitostmi - příloha č. 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky obce
Lánov p. č. 1404/3, 1404/4, 1398/2, 1645/2, 1645/3
a 1676/4 v k. ú. Prostřední Lánov dle GPL pro vymezení
rozsahu věcného břemene k části pozemku – jedná se
o právo vedení a údržby teplovodu a vodovodní přípojky
(věcné břemeno zahrnuje na p. p. č. 1404/3 i otevírání brány
u bioplynové stanice) ve prospěch ZOD Lánov, které má
sepsanou smlouvu o smlouvě budoucí.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
2) Majetkové vypořádání zkolaudované části „C“ stavby
cyklostezky ve smyslu příslušných smluv a na základě
zapsaných geometrických plánů, za ceny dle předem
smluvně uzavřené dohody, znaleckých posudků a dle zásad
hospodaření s nemovitostmi obce pro r. 2013-14 takto:
a) koupi pozemku p. č. 1741/12, výměra 115 m2, k. ú.
Prostřední Lánov - ŘSD,
b) koupi pozemku p. č. 1741/13, výměra 64 m2, k. ú.
Prostřední Lánov - Letecká škola,
c) koupi pozemku p. č. 1741/14, výměra 906 m2, k. ú.
Prostřední Lánov - p. Sýs,
d) koupi pozemku p. č. 1741/15, výměra 65 m2, k. ú.
Prostřední Lánov - Křivánkovi.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se:0
Usnesení č. 11/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
3) Bezúplatný převod pozemků pod komunikací
(cyklostezkou – část „C“) z vlastnictví ČR (z příslušnosti
hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad)
do vlastnictví obce Lánov, a to:
a) p. p. č. 1191/4, výměra 1 m2, k. ú. Prostřední Lánov,
b) p. p. č. 1193/9, výměra 362 m2, k. ú. Prostřední Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Usnesení č. 12/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
4) Koupi nemovitosti do majetku obce Lánov takto:
2
a) pozemku p. č. 1596/2, výměra 12 m , k. ú. Prostřední
2
Lánov za cenu k jednání 80 až 100 Kč/m , kde kupní cena
bude stanovena dohodou na základě Zásad hospodaření
s nemovitostmi pro rok 2013-14 Obec Lánov – jedná se
o pozemek pod komunikací, který je ve vlastnictví
soukromé osoby a leží mezi pozemky obce Lánov;
b) pozemku p. č. 1254, výměra 217 m2, k. ú. Prostřední
Lánov za cenu 80 Kč/m2, kde kupní cena je stanovena
dohodou a podkladem je znalecký posudek – jedná se
o koupi pozemku, který se nachází při vjezdu do lokality
42 RD „Za ozdravovnou“, který bude využit pro potřeby
obce Lánov (ukládání sněhu nebo umístění kontejnerů
na tříděný odpad).
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
5) Kupní smlouvu na prodej pozemků ve vlastnictví
obce Lánov takto:
a) pozemku p. č. 1199/12, výměra 123 m2, k. ú.
Prostřední Lánov za cenu 300 Kč/m2,
b) pozemku p. č. 1199/33, výměra 159 m2, k. ú.
Prostřední Lánov za cenu 300,-Kč/m2,
c) pozemku p. č. 1199/36, výměra 72 m2, k. ú.
Prostřední Lánov za cenu 80,- Kč/m2
Označení pozemků a výměra je dle geometrického
plánu č. 859-562/2012
Jedná se v případě písmene a) a b) o prodej pozemků, které
se neprodaly panu Berrovi v souladu se Zastupitelstvem
obce Lánov před 4 lety a dále v případě písmene c) se jedná
o prodej části cesty s prašným povrchem, která navazuje
na pozemky pod písm. a) a b).
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
6) Bezúplatný převod pozemků pod místní komunikací
(Kravín K100 až silnice III/32 552) z vlastnictví ČR
(z příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových) do vlastnictví
obce Lánov, a to:
a) p. p. č. 794/6, výměra 441 m2, k. ú. Prostřední Lánov,
b) p. p. č. 400/2, výměra 260 m2, k. ú. Prostřední Lánov,
c) p. p. č. 378/1, výměra 231 m2, k. ú. Prostřední Lánov,
d) p.p. č.1498/3, výměra 228 m2, k. ú. Prostřední Lánov.
Jedná se o pozemky ve vlastnictví státu, které se nacházejí
pod stavbou místní komunikace, která je ve vlastnictví obce
Lánov a propojuje silnici III/32 552 (na Hostinné) okolo
kravína K100 na silnici I/14 (na Vrchlabí) s výjezdem
u benzinové pumpy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
7) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby číslo: IP-12-200
4879/VB/02 název stavby: Lánov, vvnn ČS 5, pč. 119/1 –
Obec Lánov, kde se jedná o vybudování nové kabelové
přípojky pro novou přečerpávací stanici budovanou v rámci
stavby „Kanalizace a ČOV Lánov“, která je označena jako
„ČS 5“. Výše jednorázové náhrady od budoucí oprávněné
ČEZ Distribuce, a. s. za zřízení věcného břemene k p. p. č.
119/2, 119/3, 1500 a 1501 v k. ú. Prostřední Lánov
(pozemky obce Lánov, jako budoucí povinné) bude činit
10.000 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uzavření.

Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
8) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-201
1063/VB/01 název stavby: Lánov, knn ČS 6, pč. 365/1 –
Obec Lánov, kde se jedná o vybudování nové kabelové
přípojky pro novou přečerpávací stanici budovanou v rámci
stavby „Kanalizace a ČOV Lánov“, která je označena jako
„ČS 6“. Výše jednorázové náhrady od budoucí oprávněné
ČEZ Distribuce, a. s. za zřízení věcného břemene k p. p. č.
1537 v k. ú. Prostřední Lánov (pozemek obce Lánov, jako
budoucí povinné) bude činit 10.000,- Kč + DPH dle
zákonné sazby platné ke dni uzavření.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/02/13- ZO schvaluje dle návrhu.
9) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-201
1064/VB/01 název stavby: Lánov, knn ČS 7, p.č. 233 –
Obec Lánov, kde se jedná o vybudování nové kabelové
přípojky pro novou přečerpávací stanici budovanou v rámci
stavby „Kanalizace a ČOV Lánov“, která je označena jako
„ČS 7“. Výše jednorázové náhrady od budoucí oprávněné
ČEZ Distribuce, a. s. za zřízení věcného břemene k st. p. č.
233 v k. ú. Prostřední Lánov (pozemek obce Lánov, jako
budoucí povinné) bude činit 10.000 Kč + DPH dle zákonné
sazby platné ke dni uzavření.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/02/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Rozpočtové změny č. 2-2013
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č. 2-2013,
viz příloha č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/02/13 - ZO schvaluje rozpočtové změny č.
2-2013.
Smlouvy:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Lánov a fa Pavel Bořek - stavební firma, akce „Snížení
energetické náročnosti OÚ“, cena 1.206.336 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/02/13 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov
a fa Regional Development Agency Rychnov n. Kn., akce
„Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích
Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“- kompletní péče
o dotaci, cena 195.000 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/02/13 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí
Lánov a fa Vrchlabská stavební a znalecká kancelář, akce
„Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ
Prostřední Lánov – kontrola smlouvy o dílo a kontrola
fakturace, digitální dokumentace. Cena za práce 54.184 Kč
vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/02/13 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí

Lánov a fa COMA Jilemnice, akce „Snížení energetické
náročnosti a instalace v ZŠ Prostřední Lánov - zateplení“ TČ - zdroj, dodávky spojené s instalací tepelného čerpadla.
Cena 667.632 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/02/13 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Lánov a fa Ing. Miloš Novotný - Stavoterm, akce „Snížení
energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Prostřední
Lánov - zateplení“, cena 1.679.188,73 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/02/13 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí
Lánov a ŘSD, Na Pankráci 546/56, Praha 4. Předmětem této
kupní smlouvy jsou pozemky p. č.1734/1 o výměře 184m2,
2
2
p. č.1734/5 o výměře 82 m , p. č. 1735/3 o výměře 299m ,
2
2
p. č. 1741/4 o výměře 52 m , p. č. 1741/8 o výměře 1453 m ,
vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Prostřední
Lánov (pozemky pod cyklostezkou část A a část B).
Kupní cena celkem 198.720 Kč dle znaleckého posudku č.
2878/3/2013 z 8. 3. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/02/13 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
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Český červený kříž uděluje každý rok ocenění
bezpříspěvkovým dárcům krve.
18. června bylo uděleno těmto našim občanům:
Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského (za 40 odběrů)
Milada Jindříšková, Dolní Lánov
Dagmar Brunová, Prostřední Lánov
Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského (za 20 odběrů)
Drahomír Zuzánek, Dolní Lánov
Michal Szkibik, Prostřední Lánov
Petra Buiglová, Horní Lánov
Blahopřejeme a děkujeme! Karolína Boková
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Královéhradecký kraj vyhlašuje veřejnou sbírku
pro obce postižené povodní.
Svou solidaritu s postiženými obcemi můžete vyjádřit
prostřednictvím speciálního konta:

107-5068790267/0100
V našem kraji povodeň zasáhla 73 měst a obcí a podle
předběžného odhadu způsobila škody za miliardu korun.
Finanční příspěvky budou transparentně a spravedlivě
rozděleny mezi postižená města a obce.
Jménem všech postižených obcí děkujeme za jakýkoliv
finanční příspěvek.
Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
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a hlásil jakoukoli změnu. Také provázel prvenství. Také pro diváky je
připraveno hodně soutěží a i pár nových
disciplín, a to třeba o Nejlepšího
vidláka. Ceny a kokardy jak pro jezdce
a koně, tak i pro soutěžící diváky již
V dnešní době jsou různé máme. V občerstvení opět bude jehně
velikostní variety, od trpasličích špiců na rožni.
až po vlčí. Nejmenší měří kolem 20 cm
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká
a váží do 3 kg, ti největší mohou mít
až 50 cm a váhu kolem 30 kg. Jsou
i různé barevné variety. Nejznámější je
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Špic je stále ostražitý, miluje svého
pána a hlídače nezapře. V knížkách se
Stejně jako v minulých letech
píše, že není agresivní ani útočný, ale
jak říká paní Domácí, zná jednu i letos se konal další ročník, v pořadí
tříkilovou fenku, která se rozzuří devátý, již klasické akce, kterou pořádá
do běla, když potká 50 kilogramů místní infocentrum za pomoci Obce
vážícího psa. Okamžitě by ho prý při Lánov.
Vzhledem k nepříliš hezkému
nejmenším potrhala.
Občas také slýchává takové rannímu počasí (akce startovala v 6:30)
pohrdlivé - no jo, špicové pořád štěkají. jsme původně s kolegyňkou, se kterou
Není to pravda, jak si pejska naučíte, se o Výstup pravidelně staráme,
takový bude. Ale pořád je to pes a jeho Kájou Bokovou, podlehly trochu
dorozumívacím prostředkem je štěkot. pesimismu, když jsme na listině
I s takovým prckem se dá chodit účastníků shromáždily pouhých 14
na cvičák. Je to úsměvné, ale občas jmen. Další minuty však přinesly
to ten neposlucha potřebuje. S většími r o z v e s e l e n í v p o d o b ě d a l š í c h
špici se dají dělat různé disciplíny, návštěvníků. Nakonec se Výstupu
tanec, frisbee, coursing, agility účastnilo celkem 47 osob a z toho 15
lidí zvolilo trasu delší, na Sněžku.
i zkoušky.
Karolína Boková S radostí mohu říci, že někteří z nich se
pomalu stávají pravidelnými účastníky.
Po jejich „odbavení“ v infocentru
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(zapsání do seznamu, předání
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zmenšovat a jako společníka ho měla
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H i anglická královna Viktorie.
Platí pro všechny žáky tohoto
školního ročníku ze všech Lánovů
a Dolního Dvora, i když dokončili
základní školní docházku v jiné škole
nebo ročníku.
Sraz bude 12. října 2013 v 17:00
h o d i n v s a l o n k u re s t a u r a c e
Lánovský dvůr v Prostředním
Lánově.
Prosím všechny občany
příslušných obcí Dolní Dvůr, Horní
Lánov, Prostřední Lánov, Dolní Lánov,
aby informovali své příbuzné, známé
a kamarády, ať se zatoulali kamkoliv
po celém světě, o připravované akci.
Za pořadatele Stanislav Závodník ,
Marie Vlková , Jiřina Švermová.
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Chovatelská stanice Lánovská
hvězda byla založena v červenci 2008.
Manželé Domácí se věnují chovu
trpasličích špiců s průkazem původu
v barvě vlkošedá, black and tan, orange
sable, creme sable.
Mají dvě fenky, Luisu a Fionu.
Obě jsou výstavně úspěšné, pyšní se
tituly Klubový vítěz, Národní vítěz.

Šampionka Fína.

Fína má od letošního května přiznaný
titul Český šampion. Také se v květnu
zúčastnili i nejvyšší možné soutěže,
Světové výstavy psů v Budapešti
v Maďarsku. Fína tam získala pěkné
hodnocení Velmi dobrá.
Více na www.spic.estranky.cz
Původ špicovitých plemen se
datuje až do doby kamenné, 40 000
- 8 000 let př. n. l.
Když se podíváme do doby
nedávné, myslím i století minulá, byl
špic využíván jako plemeno hlídací.
Běhal kolem formanských povozů
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V březnu se pro špatné počasí
Ve l i k o n o č n í z a j í č e k n e k o n a l .
Ale v květnu jsme si udělali Májovky,
sešlo se sice jen pár jezdců, ale přesto se
den vydařil. Z Harty přijeli Milan Erben
na Get, Diana Novotná s Lenkou a Bára
Tošovská s Perim. Od nás jela jen
Terezka Nová na Mince a Natálka
Honců s Tínou. Bizmark nám opět
marodí. Milan půjčil naší Lucce Get,
a tak soutěžila za něho. Byly soutěže
v plnění plechovek vodou v družstvech,
barely, přenášení kelímku s limonádou
kolem barelu, házení kroužku na tyč
atd. Plnění plechovek vyhrála Lucka
s Natálkou. Všichni dostali cukroví
za snahu a v pozdním odpoledni jsme se
rozešli domů.
Také Vás chci pozvat na náš desátý
ročník Krkonošského klání, které se
koná 3. 8. 2013 na hřišti hornolánovských hasičů. Pojedou se parkury
ZM, Z, ZL, děti malý parkur s vodičem
a westernová jízda. Ve Skoku
mohutnosti bude Petr Ondrák
obhajovat loňské a předloňské

Rovnoměrně rozložené přestávky jsou důležité:-)

občerstvení a popisu trasy) jsme
s kolegyňkou pomalu začaly
připravovat náš přesun do hotelu
TEDEC, kde jako každý rok máme
zázemí a čekáme zde na navrátilce
z Výstupu. I letos měli účastníci
u našeho „stánku“ k dispozici spoustu
informačních materiálů o Lánovu
a okolí. Po loňské zkušenosti, kdy se
jeden pán vrátil ze Sněžky, řekla bych,
až neskutečně brzy, jsme raději svůj
přesun poněkud urychlily.
Podle zúčastněných byl letošní
pochod vydařený. Nezaznamenaly

U

jsme žádné vážné problémy
či stížnosti. Pouze drobné
nesrovnalosti v jednotlivých trasách,
kdy několik osob využilo znalosti
tamního terénu a zvolilo trochu jinou,
než námi stanovenou cestu. Tato změna
byla vyvolána shodným termínem
s další o mnoho větší akcí s názvem
„Kolo pro život“, kdy nám bohužel
v několika případech kolidovala trasa
a my byly nuceny, resp. moje
kolegyňka, udělat změny a cestu
přizpůsobit. Jsem ráda, že i přes tuto
celkem závažnou „kolizi“ nakonec vše
dopadlo dobře.
Je pravda, že drobná rarita nastala,
přesněji nový rekord v čase zdolání
delší trasy na Sněžku. Pro zajímavost
se pár účastníků vrátilo zhruba
ve 22:30 hodin, což překonalo
dosavadní časy opozdilců. Jelikož jsem
s nimi osobně mluvila, vím, že vše vzali
sportovně, situaci jsme se zasmáli
a navrátilci mohli v klidu vyrazit
do svých domovů.
Ostatní účastníci byli v cíli
spokojeni s občerstvením a pitím, které
jim po dlouhé cestě prý docela „bodlo“,
a jako každý rok i letos obdrželi diplom
za účast a „sněžkaři“ též klasickou
dřevěnou postavičku, ručně malovaného Lánováka.
Jelikož příští ročník bude jubilejní,
desátý, zveme už nyní všechny, kteří
rádi chodí po horách, ale i ty,
kteří chtějí prožít jedinečný zážitek,
aby se příště zúčastnili. Termín
dalšího Výstupu je stanoven na sobotu
28. 6. 2014. Jemně napovím,
že v příštím ročníku pro všechny
chystáme nějaké překvapení a pokusíme se tak učinit následující Výstup
ještě lepším, než tomu bylo doposud.
Všem účastníkům moc děkujeme
za účast a těšíme se na další ročník
Výstupu.

Rovnoměrně rozložené přestávky jsou důležité:-)

a ovčího sýra. Se zaujetím děti
vyslechly pohádkový příběh o výrobě
skleněných korálků s ukázkou.
Největším zážitkem byla jízda po okolí
vláčkem.
Děti z MŠ Prostřední Lánov
a oddělení B si letos na výlet vyšláply
po svých. Cílem bylo Měsíční údolí.
První skupina dětí s učitelkou odešla
s hodinovým předstihem a formou
šipkované značila cestu a ukrývala
psaníčka s jednotlivými úkoly. Druhá
skupina dětí se vydala s nadšením
za svými kamarády podle barevného
značení. V průběhu cesty děti
prokazovaly své znalosti o stromech,
květinách, ptácích a plnily další
sportovní úkoly.
Po příchodu do Měsíčního údolí
jsme nejdříve hledali naše kamarády
a pak jsme si opekli buřty na připraveném ohništi. Děti obdivovaly
vyřezaného hastrmánka u potůčku,
zazvonily si na zvoničku a poznaly
kus krásné přírody. Výlet se vydařil
i sluníčko nám přálo a nejvíc nás
potěšilo, že i ty nejmenší děti pěkně
šlapaly, a to i při cestě zpátky.
Teď si budeme přát, ať je pěkně
i o prázdninách. Krásné léto všem.

s prohlídkou budek na Den Země.
Náhradou žákům byla prezentace fotek
pana Kalenského s názvem „Pohledy
do hnízd“, při které se dozvěděli
podrobné informace o hnízdění výra
velkého, čápa černého, káněte lesního
a strakapouda velkého. Zároveň jim
byly promítnuty fotografie ptáků
a krátká videa pořízená v průběhu zimy
na krmítkách. Poté se žáci účastnili
soutěže v poznávání třiceti nejběžnějších ptáků našeho okolí. S úplně
nejvyšším počtem získaných bodů
skončila jako nejlepší z celé školy
žákyně 3. tř. Denisa Barková. To bylo
jedno z pěti stanovišť, kterých se žáci
po skupinách účastnili. Na druhém
stanovišti probíhal na zahradě školy
odchyt ptáků do sítí. Žákům byla při
této příležitosti názorně předvedena
manipulace s odchycenými ptáky,
zjištěny biometrické údaje, zhotovena
fotodokumentace a ptáci byli
vypouštěni zpět do přírody. Třetí
stanoviště bylo věnováno krátké
procházce v okolí školy, při které pan
Bílek pouštěl z přehrávače hlasové
záznamy ptáků, a tím přilákal různé
druhy ptáků přiletět do bezprostřední
blízkosti. Na dalších dvou stanovištích
byl proveden úklid v okolí školy,
výsadba školní květinové výzdoby
a výsadba nových stromů.

4. 5. 2013 Vítání ptačího zpěvu
Na obchůzku kolem rybníka
u letiště vyšli žáci vyzbrojeni
dalekohledy, tužkou a seznamem
ptáků pozorovaných v předešlých
letech. V doprovodu ornitologa pana
Jiřího Flouska se blíže seznámili
s odchycenými ptáky, pozorovali
umístění hnízd v přírodě a snažili se
Za MŠ - Marie Veselá rozeznávat různé druhy ptáků podle
zpěvu. Zároveň se dozvěděli o projektu
„Jaro ožívá“, který je součástí úspěšné
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Š dlouholeté mezinárodní kampaně
„SpringAlive“, jedné ze základních
Krásný den všem přeje Lenka Stříbrná.
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sdružení na ochranu ptactva, který je
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V Projekt Praktická ornitologie v ČR připravován a koordinován ČSO.
na Základní škole již běží celý školní Zvláštní pozornost byla věnována
rok. V průběhu roku jsme na našich rorýsi obecnému, jehož přílet je právě
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Š webových stránkách, ale i v časopise touto kampaní sledován a který je
informovali o jeho vývoji. Chceme v současnosti značně ohrožen stavební
Závěrem školního roku probíhá Vám zprostředkovat alespoň některé činností při rekonstrukcích budov.
v m a t e ř s k ý c h š k o l á c h h o d n ě největší aktivity, které jsme zažili 20 - 23. 5. 2013 Ornitologické soustředění na Pomezních Boudách
sportovních akcí, ale nejvíce se děti těší a články, které jsme o nich napsali.
Vyvrcholením celoročního
na školní výlet.
22. 4. 2013 Den Země
Děti z MŠ Horní Lánov vyjely
Tak nám končí letos možná poněkud ornitologického programu byl pobyt
za poznáním přírody na kozí farmu podivné jaro. Ptáci se vlivem špatného dětí na chatě KRNAPu Staré polesí
u Pěnčína. Kromě stáda koz viděly a p o m ě r n ě c h l a d n é h o p o č a s í v Horní Malé Úpě – Pomezních
i všechna domácí zvířata. K návštěvě s hnízděním trochu opozdili, a proto Boudách. Programu se zúčastnilo
farmy patřila i ochutnávka kozího nám úplně nevyšel náš původní plán ve dvou turnusech celkem 40 dětí.
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Náplní akce byl odchyt a kroužkování
ptáků, pozorování ve volné přírodě,
vábení, hledání hnízd, poznávání
hlasů ptáků, přednášky s ornitologickou tématikou a hry, zaměřené
na poznávání přírody. Odchyt do sítí
byl pro děti daleko nejpřitažlivější
činností, neboť bezprostřední kontakt
je mimořádně zajímavý. Žáci se vždy
netrpělivě těšili na každou kontrolu
sítí, dokonce nelenili vyskočit ze svých
spacáků ráno ještě před šestou
a s nadšením hlásili úlovky.
Na pobyt se žáků ptala paní
učitelka Husarová:
A. Co jste na P. B. dělali?
Chodili jsme na procházky do okolí,
při kterých jsme vábničkou lákali různé
druhy ptáků a hledali jejich hnízda.
Denise Barkové se podařilo najít
opuštěné hnízdo se dvěma zastydlými
vajíčky na smrku a pan Kalenský našel
pod mostem hnízdo skorce. Pozorovali
jsme konipasy bílé a horské, pěnkavy
obecné, holuby hřivnáče, strnady
luční, bramborníčky hnědé, králíčky
ohnivé, vrány obecné šedé, jiřičky
obecné, hýly rudé, sýkory modřinky,
koňadry a uhelníčky, budníčky větší
a poštolku obecnou, která si na komíně
pochutnávala na myši a ještěrce.
Odchytávali jsme ptáčky do sítí,
celkem 12 druhů – hýl rudý, pěnkava
obecná, bramborníček hnědý, rehek
domácí, strnad obecný, pěnice
černohlavá i hnědokřídlá, linduška
luční, sýkora koňadra, drozd zpěvný,
budníček větší, pěvuška modrá.
B. Co vás na pobytu nejvíc bavilo?
Moc se nám zde líbilo. Jeli bychom
znova, bavilo nás to, hráli jsme pěkné
hry a dozvěděli jsme se spoustu nových
věcí. Rozeznávali jsme například hlasy
ptáků: rehek – pípá a pak zaškrtí,
pěnkava – vrrr, cafcaf, krajčá….
C. Překvapil vás něčím pobyt?
Bylo tam moc hezké okolí, na Jeřabince
dobře vařili.
D. Co byste rádi zažili znova?
Odchyt ptáčků do sítí.
E. Co byste změnili?
Nic.
12. 6. 2013 Kontrola budek v okolí
školy
Dne 12. 6. odpoledne byli žáci
vyzváni k dobrovolné účasti na kontrole budek. Mladší žáci prvního
stupně se sešli v hojném počtu a byli
za to odměněni nádhernými zážitky.
Při kontrolách a prohlídkách budek se
setkávali jak se snůškou vajec, tak
s čerstvě se líhnoucími mláďaty i se
vzletnými mláďaty, která nám při
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Lukášek a Martin Veselý, leteckým
technikem Honza Vedral. Sociální
pracovnice bude Lucie Ensingerová.
Katce Müllerové ať se všechno vydaří
a třeba vyjde i ta kadeřnice.
Všem přeji šťastné vykročení
do dalšího života.
Jaroslava Krulišová, třídní učitelka
Letošní deváťáci v barevné fotogalerii na str.27

Věda o opeřencích v praxi.

prováděné kontrole z budek vylétala.
Nejpočetnější druh hnízdící v budkách
je špaček obecný, v některých
případech již hnízdí podruhé. Druhou
početnou skupinu tvoří vrabci (ve ŠD
hnízdí vrabec domácí, v okolí školy
převážně vrabci polní) a lejsek
černohlavý.
Zaznamenali jsme také hnízdo
sýkory koňadry a na dubu před školou
se nám v budce usídlila poštolka
obecná, která sedí na čtyřech vejcích.
K našemu velkému překvapení kromě
ptáků obsadili budky také čmeláci
a sršně. Cestou do školní jídelny
vypozorovali žáci na Malém Labi
pohyb skorce vodního. Při podrobnějším průzkumu bylo hnízdo skorce
i s mláďaty nalezeno ve výklenku před
vyústěním kanalizace. Také bylo
zjištěno, že budka pro skorce umístěná
poblíž tohoto místa zmizela.
Z jednotlivých činností byly žáky
pořizovány písemné záznamy
a fotodokumentace. Tyto získané údaje
budou dále používány při práci s dětmi
ve výukových předmětech.
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Školní rok utekl jako voda… A je
tu konec. Už brzy naposledy zazvoní
školní zvonec. Skoro jako v pohádce,
jen ten čas ubíhá skutečně.
My všichni – žáci, učitelé i ostatní
zaměstnanci, jsme prožili náročný
školní rok plný změn, školních
i mimoškolních aktivit a také
stavebních úprav za plného provozu.
Ve spolupráci s obecním úřadem
byly vybudovány nové učebny,
v současné době ještě probíhají
dokončovací práce na rekonstrukci
školní družiny a mateřské školky B.
Malé děti se mohou těšit z dětského
hřiště za školní družinou. Všichni
strávníci školní jídelny mají možnost
vybírat si ze dvou jídel, vaří se i menu
na přání jednotlivých tříd. Celkový
výčet by byl obsáhlý - zahrnuje
i mnoho „drobností“, které jsou pro
chod školy a školních zařízení
nezbytné.
Naši žáci získali v uplynulém roce
nové zkušenosti, vědomosti,
dovednosti a zážitky nejen během
výuky, ale i v rámci dalších rozličných
Stanislava Kalenská, Olga Čermáková činností. Měli možnost se zúčastnit
např. ornitologického projektu,
různých
olympiád, soutěží, exkurzí,
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Í a kulturních akcí.
Poslední den jsme se rozloučili
Vážení spoluobčané, chtěla bych s žáky deváté třídy a s některými z třídy
Vám představit žáky naší školy, kteří páté. Odchází na vybrané školy, kam
v červnu 2013 ukončili školní byli úspěšně přijati. Přejeme jim hodně
docházku a udělali první krok do své štěstí a úspěchů v novém prostředí
budoucnosti.
i v životě. Ať jim životní překážky
Bára Zaňková, Michal Mikeška, nevezmou jejich sny, ať jim naopak
Patrik Tchach, Dan Vídeňský a Michal poslouží jako výzva k zdokonalení
Mašek si zvolili kuchařinu. Odborníky sama sebe. Ať jdou za svým cílem
přes počítače se stanou Matěj Jína, nejen vytrvale, ale i ohleduplně a ať si
Martin Kučera, Dominik Vondra. i v budoucnu dokážou vzájemně
Zoopodnikání je volba Valči Kynčlové, pomoci stejně jako za časů školou
ekologii jde studovat Kristýna Jírová, povinných.
o naši pleť a vlasy se budou starat Eva
Tímto děkuji všem za kvalitní
Hangurbadžová, Tereza Weinerová práci, pomoc a dobré nápady. Přeji
a Kristýna Pivoňková, logistikou se krásné léto a dětem úžasné
bude zabývat Kačka Neumannová, prázdniny.
cestovní ruch oslovil Markétu
Mgr. Radka Koniková
Koulovou. Elektrikáři se stanou Aleš
ředitelka školy
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Odkrývání lyžařské minulosti
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V České republice dnes žije
v Lánově a okolí
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EVlastníte dokumenty, fotografie, přibližně jeden milion osob se

předměty apod. týkající se lyžařství zdravotním postižením, tedy
naší obce či přilehlého okolí, 10 procent populace. Zaměstnání
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dokumentující jeho vývoj od počátků přitom většina shání marně.
do r. 1945? Máte rovněž zájem pomoci Firmy, organizace, státní správa
Naučné knihy:
studentce Univerzity Hradec Králové, a samospráva jsou i v roce 2013
Sex - jak na to - Emma Taylor
která na toto téma střádá materiál sevřeny předsudky vůči lidem se
Velké otázky. Vesmír - Stuart Clark
pro zpracování diplomové práce? zdravotním postižením a nedokáží si
Co vidíme na obloze? - Stefan Seip
je představit jako schopné kolegy.
Neváhejte a kontaktujte ji!
Bohatý táta chudý táta - R. Kiyosaki
Bohužel
ani zákonná povinnost
Email: petra.sochorova@uhk.cz
Bambuláčci - Sylvie Joëlová
zaměstnávat
4 procenta osob se
tel: 737 583 670
Motýli - Michael Lohmann
zdravotním postižení u subjektů,
Obrazový průvodce přežití v přírodě
které mají více jak 25 zaměstnanců,
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Bílá místa české historie - Jiří Bílek
ani od roku 2012 velmi zpřísněné
Tvoříme ze skla - Miluše Čechová
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Anáhradní plnění nepomáhá. Firmy
Herecké romance - Blanka Kovaříková
a organizace raději odvedou do státní
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově pokladny statisíce na pokutách, než
Lotrasové, chmatáci a další darebáci se obrací k široké veřejnosti s žádostí aby daly například kratším úvazkem
Pavel Toufar
o pomoc při rozšiřování sbírek šanci pracovat ženě po rakovině
Beletrie:
vztahujících se k Trutnovsku, prsu, člověku s roztroušenou
Manželka 22 - Melanie Gideon
především k textilnímu průmyslu sklerózou či Crohnovou nemocí.
Černý krkavec - Ann Cleevesová
(podniky Texlen, Úpolen a Tiba)
Povídky z druhé kapsy - Karel Čapek
a kožedělnému průmyslu (KARA), Nadační fond pro podporu osob se
Bílý žár - M. J. McGrathová
které zde měly mnohaletou tradici zdravotním postižením
Zajíc s jantarovýma očima - E. de Waal a jejich význam překročil hranice Již sedmým rokem funguje v České
republice Nadační fond pro podporu
Útulek pro padlé ženy - Katy Darbyová regionu i státu.
zaměstnávání
osob se zdravotním
Zázraky se dějí - Juliane Koepckeová
Uvítali bychom předměty
postižením
(NFOZP).
V jeho čele stojí
Na Sibiř - Per Petterson
dokumentující činnost těchto
Kat katem kata z pamětí kata Mydláře - průmyslových podniků jako například Hana Potměšilová, která popisuje, čeho
Jos. Svátek převyprávěný V. Steklačem výrobky, fotografie z provozu, nástroje je zapotřebí, aby se situace zlepšila:
Vztahová níže - Eva Urbaníková
i stroje, podnikové plakáty a noviny, „Potřebujeme vzdělané personalisty,
Strašidla a krásné panny - Zdeněk Šmíd vlaječky, odznaky a další propagační podnikatele a manažery, kteří budou
Jsem blbá, trapná a nesportovní - předměty. Z Texlenu především dobře znát základy legislativy.
Renata Francová
kalendářové utěrky, z Kary rozmanité A hlavně poznají při různých
Předčítač - Bernhard Schlink
ošacení, čepice a jiné doplňky. Význam setkáních, školeních, vzdělávacích
Mika Waltari - Egypťan Sinuhet
pro nás mají jak výrobky ze 40. – 70. let projektech příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na
20. stol., tak i z nedávné minulosti.
Pro děti a mládež:
manažerských pozicích. Lépe tak
Pokud jsou Vám některé z těchto pochopí, kdo to vlastně člověk se
Vzpoura v ZOO - Marie Šulcová
věcí již k nepotřebě a byli byste zdravotním postižením je.“ Nadační
Auta - Velká kniha zábavy
rádi, aby zůstaly zachovány i pro fond má za sebou řadu úspěšných
Robinson Crusoe - Daniel Defoe
příští
generace, obraťte se, prosím, kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a
převyprávěný Fr. Novotným
na
trutnovské
muzeum.
Babička - Božena Němcová
co?!“, která jako první upozorňovala
tel.
499
811
077
nebo na email:
Básně pro strach udělané - Malgorzata
veřejnost na kvalitní práci osob se
sauerova@muzeumtrutnov.cz).
Strzalkowska
zdravotním postižením a s tím
Pro kluky - vojáci, lodě, letadla Petra Sauerová,
související ochrannou známku
Zbyněk Válka
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
„Práce postižených”. Na stránkách
Jednoduché loutky - K. Skopová,
www.pracepostizenych.cz lze nalézt
A. Vondrušková
řadu výrobků označených touto
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Předposlední trubadúr - Zdeněk Šmíd
známkou, které vyrobily osoby se
zdravotním postižením a jejich
Období od 22. 3. 2013 do 20. 6. 2013
Na odkaze
zakoupením
jsou podpořeni i jejich
STAV OBYVATEL k 20. 6. 2013 1745
http://online.mktrutnov.cz/lanov/
zaměstnavatelé.
NAROZENÍ (3 chlapci a 3 děvčátka)
6
se prostřednictvím on-line katalogu
ZEMŘELÍ (2 muži a 1 žena)
3
Proč zaměstnat osobu se zdravotním
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
12
PŘISTĚHOVANÍ
postižením?
knihovně k dispozici.
ODSTĚHOVANÍ
12
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které
PŘESTĚHOVANÍ v rámci Lánova 8
nezaměstnávají OZP, musejí buď platit
Karolína Boková
SŇATKY
2
stotisícové odvody do státního
ROZVODY
1
rozpočtu za to, že postižené osoby
Karolína Boková

9

nezaměstnávají, nebo mohou využít
tzv. náhradního plnění (outsourcing
služeb či výrobků od firems náhradním
plněním, tedy s více než 50 procenty
zaměstnanců se zdravotním postižením). Zaměstnávání osob se
zdravotním postižením se tak
zaměstnavateli může vyplatit
i z ekonomického pohledu. Nejenom,
že firma získá pracovitého
a kvalifikovaného člověka a nemusí
platit státu, ale zároveň je zde řada
daňových výhod.
O č i n n o s t i a p ro j e k t e c h
nadačního fondu, ale také současné
legislativě se více dozvíte na
www.nfozp.cz
Hana Potměšilá, ředitelka NFOZP
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Zahájení cyklistické sezóny a 10.
ročníku Krkonošských cyklobusů
proběhlo 25. května 2013. Provoz
ukončí 29. září 2013.
Jízdní řády naleznete na
www.krkonose.eu, na autobusových
zastávkách nebo získáte zdarma
v krkonošských informačních
centrech. Další informace o aktuálním
dění z Krkonoš a ze života
Svazku Krkonoše naleznete jak
na výše zmíněném webu, tak i na
w w w. s v a z e k . k r k o n o s e . e u ,
w w w. ro z v o j . k r k o n o s e . e u
a rovněž na facebookovém profilu
www.facebook.com/Krkonose.eu
Páteřní linka Krkonošských
cyklobusů vede z Harrachova
do Kořenova, dále přes Rokytnici nad
Jizerou, Benecko, Janské Lázně, Pec
pod Sněžkou, Horní Malou Úpu a zpět.
Ranní spoj z Harrachova a odpolední
z Horní Malé Úpy zajišťuje přepravní
společnost autobusem se 45 místy pro
cestující a s přívěsem na 38 jízdních
kol. Ranní spoj z Horní Malé Úpy
a odpolední z Harrachova je zajištěn
upraveným dopravním prostředkem
pro 30 osob a minimálně 15 kol. Délka
jedné trasy je 126 km. V letošním roce
cyklobus vzhledem k opravě silnice
do poloviny července nezajíždí
do Černého Dolu a na Hoffmanovy
boudy. Zastávky v Kořenově budou
pro nástup obsluhovány na poptávku.
Linka z Hradce Králové přes Hořice,
Dvůr Králové, Hostinné, Vrchlabí je
v provozu pouze o letních prázdninách
ve čtvrtek a v sobotu. Jízdní řád je
připraven tak, aby byl cestujícím
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umožněn přestup ve Vrchlabí
na páteřní linku Krkonošských
cyklobusů na obě strany i do
Špindlerova Mlýna a na Špindlerovu
boudu. Denně najede linka 312 km.
Dopravní společnost nasadila
nízkopodlažní autobus upravený pro
15 jízdních kol.
Linka Trutnov - Pec pod Sněžkou Horní Malá Úpa jezdí po celou dobu
provozu Krkonošských cyklobusů.
O sobotách a nedělích i svátcích linka
jezdí z Úpice, tím dojde k propojení
s územím Svazku obcí Jestřebí hory.
V Trutnově je umožněn přestup z ČD
(ze směru Stará Paka), napojeno je
i město Žacléř. Jezdí autobus
s přívěsem pro 37 jízdních kol.
Linka Vrchlabí - Špindlerův Mlýn
je protažena na Špindlerovu boudu.
Ve Vrchlabí je přestupní místo na ČD
směr Hostinné či Stará Paka. Dopravce
zajišťuje přepravu autobusem
s přívěsem pro 20 kol.

Linka z Jilemnice na Horní
Mísečky, kde jezdí autobus s vnitřní
úpravou pro přepravu 15 jízdních kol,
vyveze cyklisty do nadmořské výšky
1000 m n.m.
Související propagační materiál
„Krkonoše ze sedla kola“ zahrnuje
mapu s vyznačenými cyklotrasami
v Krkonoších a Podkrkonoší, tzv.
„Desatero chování cykloturisty
v horách“, odkaz na tzv. „Dlouhé
sjezdy“ s podtitulem Nejezděte na kole
do kopce! Vydejte se do hor
cyklobusem a potom lanovkou!,
ale i seznam lanovek s letním
provozem i pro kola, upoutávku
na Krkonošské cyklobusy, pozvánku
do bike parků, stejně jako systém
a podoby značení zdejších cyklotras.
Je k dispozici zdarma na pultech
krkonošských infocenter.
Dáša Palátková
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ČERVENEC 2013

červenec - srpen Vrchlabí, Prohlídky vrchlabských památek s průvodcem (výhled
z věže kostela, klášter, zámecká kaple, zámek)
červenec-srpen Vrchlabí, Vrchlabské hudební léto - nedělní koncerty
v klášterním kostele
červenec - srpen Janské Lázně, Promenádní koncerty - každou neděli
červenec - srpen Jilemnice a okolí, Léto na kole, aneb prázdninové cyklovýlety
s průvodcem, 2x týdně pro děti i pro náročné cyklisty
červenec - srpen Trutnov, Trutnovské hudební léto
červenec - 1. 9. Vrchlabí, Řemeslnické léto - 15. ročník přehlídky tradičních
i netradičních rukodělných výrob
červenec - září Trutnov, Sochy ve městě
27. 7.
Dolní Lánov, O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané
27. - 28. 7.
Benecko, Svatohubertská pouť
27. 7.
Vysoké nad Jizerou, Krajem zapadlých vlastenců - KČT
27. 7.
Paseky nad Jizerou, Letní Silvestr - velký oheň, hudba k tanci i k
poslechu, půlnoční ohňostroj, šampaňské
27. 7.
Krkonoše, Prolez les - exkurze KRNAP s lesním odborníkem
SRPEN 2013
srpen
Dolní Lánov, Tenisový turnaj
srpen
Lánov, Turnaje smíšených družstev - volejbalové utkání
srpen
Lánov, Zábava na hřišti - tanec, hudba u hřiště
srpen
Rokytnice nad Jizerou, Kovosochání
srpen
Trutnov, Open Air Music Festival - "Trutnovský Woodstock"
srpen
Vrchlabí, Mezinárodní folklorní festival
srpen
Paseky nad Jizerou, Pasecké hudební slavnosti
srpen
Paseky nad Jizerou, Bike fest music - cyklistický závod
srpen
Janské Lázně, Kreativní cirkus Ua´la Bosorka - 2 dny
2. - 4. 8.
Hostinné, Porcinkule
3. 8.
Lánov, Krkonošské klání -10. roč. parkurových a wester. závodů
3. 8.
Krkonoše, Fotovycházka do Krkonoš - exkurze KRNAP
4. 8.
Jilemnice, 23. Festival dechových hudeb
9. - 10. 8.
Harrachov - můstky, Keltská noc - hudební festival
10. 8.
Vrchlabí, Krkonošské pivní slavnosti

11. 8.
17. 8.
17. 8.
17. 8.
24. 8.
30. – 31. 8.
31. 8.
31. 8.
31. 8.

J. Lázně, Závod hors. kol MTB - otevřené krajské mistrovství
Černý Důl, StarostaCup - tenisový turnaj
Krkonoše, Fotovycházka do Krkonoš - exkurze KRNAP
Horní Maršov, Maršovská pouť
Rýchory, Proč je hořec hořký - exkurze KRNAP
Závody v běhu do vrchu Janské Lázně - Černá hora
Den obce Dolní Dvůr - program pro všechny věkové skupiny.
Vrchlabí, Dožínky v muzeu - kosení trávy, vázání snopů, sklízení
sena, ochutnávka na místě pražené kávy či domácích koláčů
Vrchlabí, Evrop. noc pro netopýry - exkurze KRNAP.

ZÁŘÍ 2013

září
září
září
září
září
1. září
4. 9.
5. – 6. 9.
7. 9.
7. 9.
6. 9. – 29. 11.
7. 9.
14. 9.
14. 9.
14. 9.
14. – 20. 9.
20. – 22. 9.
21. 9.
28. 9.
28. 9.
28. 9.

Vrchlabí - Kačák, Lánovský kostival - koncert několika kapel
Jilemnice, Jilemnické poznávání - Jilemnici a nejbližší okolí
Trutnov, Rally Krkonoše - závod pro širokou veřejnost
Trutnov - Dny evropského dědictví
Paseky nad Jizerou, Běh Buďárkou a Pouť a další radovánky
Trutnov, Trutnovský jarmark
Dolní Lánov, Kulturní dům, Divadelní představení pro děti
Rokytnice nad Jizerou, Tradiční rokytnická pouť
Černý Důl, Letní Krakonošův pohár v nohejbale trojic
Janské Lázně, Krkonošská 70MTB - závod 3členných družstev
na horských kolech
Žacléř, Poklady moří - výstava
Horní Malá Úpa, Krakonošovy toulky - Pohádková stezka,
soutěže, oživlé postavy
Jilemnice, Po stopách řídícího učitele Jana Buchara
Špindlerův Mlýn, Člověk na hřebenech - exkurze KRNAP
Krkonoše, Mikrofotoworkshop - akce KRNAP
Vrchlabí, Tma přede mnou aneb Dotkněme se Krkonoš, KRNAP
Špindlerův Mlýn a okolí, Skautská sobota - akce KRNAP
Jilemnice, 46. ročník běhu do vrchu Jilemnice - Žalý
Žacléř, Žacléřská sedmdesátka - cyklistický závod
Dolní Lánov, Drakiáda - pouštění draků, soutěže pro děti
Krkonoše, Jak nejít z bultu do šlenku - exkurze KRNAP

ŘÍJEN 2013

říjen
4. – 6. 10.
5. 10.
5. 10.
5. 10.
11. – 13. 10.
12. – 13. 10.
13. 10.
19. 10.
19. 10.
20. 10.

Vysoké nad Jizerou, Krakonošův divadelní podzim - přehlídka
venkovských souborů a doprovodné akce
Východní Krkonoše, Chránit hory rukama - akce KRNAP
Dolní Lánov, Nohejbal řemeslníků a víceboj
Krkonoše, Zacloněné Krkonoše - workshop - akce KRNAP
Po stopách vápeníků v Černém Dole - exkurze KRNAP
Krkonoše, Land art podzimních Krkonoš - akce KRNAP
Krkonoše, Terénní pochůzka pro průvodce KRNAP - exkurze do
málo známých míst
Černý Důl, Černodolská drakiáda
Dolní Lánov, Tradiční vinobraní - ochutnávka vín z Mutěnic,
večerní zábava, zvěřinové hody
Vrchlabí, Kaštaňák a Den stromů - akce KRNAP
Jilemnice, 18. ročník Jilemnického krosu

Raději si v infocentru či na internetu ověřte termín konání události, které se chcete
zúčastnit. Její datum se může změnit nebo se dokonce nemusí konat vůbec.
Pořádáte-li nějakou akci pro veřejnost a chcete, aby se dostala k co nejvíce lidem,
pošlete její plakátek do infocentra. Mohu ji zdarma umístit na infokanál, dát na obecní
web (pouze lánovské akce), rozeslat ji po okolí a téměř do všech krkonošských
infocenter, včetně toho mateřského ve Vrchlabí. To ji umístí na celokrkonošský web
www.krkonose.eu k těm ostatním. Případná dokreslující fotografie není nikdy
na závadu. Ty nejzajímavější události se dostanou do Top akcí, které jsou rozesílány
na skoro 100 e-mailových adres, například i mezi novináře.
Pokud chcete, mohu Vám zasílat na e-mailovou adresu veškeré akce z regionu, které se
ke mně dostanou. Rovněž i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky elektřiny, změny
zastávek a podobně). Stačí říct.
Karolína Boková
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Herec, režisér a scénárista nás
(Radio Kulíšek - pozn. red.) pozval
do Malých Svatoňovic, kde poslední
květnový týden probíhal festival
věnovaný dílu bratří Čapků. Vyslali
jsme redaktorku Gabrielu
Jakoubkovou z Víchové nad Jizerou,
aby natočila rozhovory s festivalovými
hosty. S Tomášem Magnuskem si
povídala nejen o filmu, ale také o jídle,
sportu a vztahu ke Krkonoším.

Začínající redaktorka Gabriela Jakoubková
s režisérem a hercem Tomášem Magnuskem.

Jste herec i režisér. Která z těchto
profesí je Vám bližší?
Herec.
Měl jste sklony k režii a herectví
už na základní škole?
Ano. Byl jsem komediant a vydrželo
mi to dodnes.
Viděla jsem Váš film Bastardi, který
se týká citlivého tématu. Jak přijali
romští herci svoje negativní role?
Oni se tomu smáli, protože kdo mě zná,
tak ví, že proti tomuto etniku nic
nemám. Takže to přijali kladně.
Nedávno jsem narazila na článek,
ve kterém se píše o Vaší snaze
zhubnout a k hubnutí by měl
samozřejmě patřit i sport. Který je
Vaším favoritem?
Mým nejoblíbenějším sportem jsou
soutěže v přejídání se, prakticky
čímkoli.
Když už hovoříme o přejídání. Která
kuchyně je Vám nejbližší?
Česká. Když jsem byl malý, tak jsem
jeden den snědl třináct párků v rohlíku.
Já bydlím poblíž Jilemnice, co říkáte
na tradiční krkonošská jídla?
Myslíš třeba kyselo? Výborné, ale já
miluju všechna jídla.
Máte u nás v Krkonoších nějaké
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oblíbené místo nebo místo, kde jste
ještě nebyl a rád byste se tam
podíval?
Mně se stává, že přijedu na nějaké
hezké místo a říkám si, jak je možné,
že jsem ho ještě neviděl.
To je taková moje odpověď. Takto jsem
například přišel na krásnou studánku
u Rychnova nad Kněžnou i právě na
Malé Svatoňovice. Problém je ten, že
jsem sice „Náchoďák“, ale stále
cestuji mezi Náchodem a Prahou,
protože chci zůstat tady. A pak také
nechodím. Dostanu se jen tam, kam mě
doveze auto.
Jana Tauchmanová
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Velikonoční ozdobené stoly, přání
pěkných svátků jara a koledník
s pomlázkou - taková byla naše
schůzka 29. března.
Ke Dni matek jsme dostali
pozvání na besídky do školky
v Prostředním a Horním Lánově.
Několik členek klubu se těchto besídek
zúčastnilo s předáním sladkostí pro
děti. Děkujeme učitelkám i dětem za
jejich pozvání i na MDD.
10. května jsme měli příjemné
posezení s obědem, hudbou
a vystoupením dětí ze školky ke Dni
matek v hotelu TEDEC. S jídlem
a obsluhou jsme byli spokojeni.
Při hudbě a tanečku jsme si protáhli
svou, někdy bolavou kostřičku.
Náš první výlet byl do Prahy
na letiště. Průvodkyně nás seznámila
se začátky letiště a provedla nás jeho
historií až do dnešní doby. Následovala
obvyklá letištní prohlídka, kterou
musel projít každý z nás, a pak už nás
čekala projížďka autobusem po větší
části letiště. S výletem jsme byli
spokojeni.
Chcete-li vědět o nás víc, přijďte
mezi nás na chvíli posedět nebo s námi
pojeďte na výlety.

V oblasti kulturní to byla 18. 4.
návštěva divadelního představení
v Dolním Lánově – Don Quijote de la
Ancha v režii Bolka Polívky – účast 40
členů.
Dne 23. 4. jsme navštívili hudební
představení v Úpici, kde jsme si
připomněli melodie z mládí – písně
Elvise Presleyho a jeho kapely Revival
Band.
Následovalo představení
v Divadelním klubu ve Vrchlabí - 28. 4.
- hru Prolhaná Ketty předvedli pražští
herci (Mahulena Bočanová, Ivana
Andrlová, Jana Šulcová, Marcel
Vašinka, Zbyněk Pantůček a další).
Všichni účastníci se u komedie plné
zápletek a nedorozumění výborně
pobavili.
V období oslav Dne matek jsme
navštívili a zhlédli připravený program
dětí MŠ - v Prostředním Lánově
7. května, v Horním Lánově 13. května.
9. května pak děti MŠ Prostřední
Lánov přišly pozdravit a pobavit členy
výbor. schůze KD a všem ženám
předaly přáníčka. Samy si odnesly
„pytel sladkostí“ jako dík.
V MŠ se také slavil Den dětí
- 30. května. Celé dopoledne bylo
vyplněno hrami, soutěžemi
a společnou zábavou.
Nejnáročnější akcí byl zájezd 40
účastníků do Polska 5. června. Cílem
bylo poznání církevního komplexu
Krzeszowce. Velmi zajímavou byla
návštěva uranových dolů„Liczyrzepa“.
Přítomní překonali chladné počasí
a odměnou jim byla nová a zajímavá
poznání. Zlatou tečkou pak byla
výborná večeře v žacléřském hotelu
Sport. Průvodcem zájezdu byl opět
p. František Jirásko.

Družstvo mužů SDH Prostřední Lánov.

Doufám, že pochopili, že hřiště je
určeno dětem a ne volné zábavě
mládeže.
V květnu jsme se zúčastnili
hasičských závodů v Kunčicích nad
Labem. Bohužel deštivé počasí
a porucha na naší stříkačce nám
neumožnily trénovat. Naše ženy
obsadily 6. místo a muži 7. místo.
5. května jsme si připomněli
svátek sv. Floriána, patrona všech
hasičů. U této příležitosti byly po celém
Východočeském kraji zpřístupněny
hasičské stanice, v rámci dne

Za KD Jana Lacinová
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Vážení spoluobčané, dovolte
mi, abych vás informoval o činnosti
SDH Prostřední Lánov.
V měsíci dubnu jsme začali
Za KD napsala Věra Volmutová
s údržbou a opravou dětského hřiště.
Po uhrabání trávníku a vysypání
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cestiček jemným štěrkem jsme se
S
T
Á
T
N
Í
H
O
S
T
A
T
K
Upustili do obroušení a natření všech
dětských atrakcí. Dopletla se nová lana
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a zakoupila se nová houpačka pro
nejmenší děti. Bylo vybudováno nové
V období od dubna do června si pískoviště. Co se týká vandalismu
naši členové mohli vybrat z velmi na dětském hřišti: některým chlapcům
bohaté nabídky akcí.
a děvčatům bylo slovně domluveno.
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Družstvo žen SDH Prostřední Lánov.

otevřených dveří. Tímto bych rád
poděkoval chlapům ze stanice Vrchlabí
za skvělý výklad a ukázku hasičské
techniky.
V květnu též proběhla v naší
hasičárně sbírka ošacení pro Diakonii
Broumov. V jarních měsících proběhla
oprava věže na sušení hadic. Věž byla
zabezpečena novým kotvením proti
naklánění. Byly opraveny podlahy,
okna, dveře a opláštění věže. Nejvíce
nás pozlobila naše stříkačka. Při jedné
ze zkoušek byla objevena závada,
prasklá olejová vana. Byla zakoupena

nová a díky obětavé práci našeho člena
Miroslava Bruny byla stříkačka
opravena a následně vyzkoušena
na závodech.
Začátkem června zasáhly naši
republiku povodně. Naše jednotka
nebyla povolána k zásahu
na povodních, přesto jsme se snažili
pomoci uspořádáním sbírky
na povodně. Od 6. do 9. 6. probíhala
v naší hasičárně. První část jsme
odvezli v neděli 9. 6. a druhá část byla
odvezena 13. 6. Celá sbírka byla
poskytnuta postižené obci Rudník.
Všem, kteří přispěli na povodně, moc
děkujeme.
Začátkem června jsme uspořádali
výlet do Liberce, kde jsme navštívili
Dinopark a zoologickou zahradu.
Rád bych se vrátil k jedné nemilé
události, která se udála v naší obci.
A to k požáru stodoly p. Šimůnka.
V Lánově působí dvě hasičské
jednotky. Z nepochopitelných důvodů
nebyl ani jedné z nich vyhlášen
poplach. Není na to co říct a lze jen
doufat, že příště se to nebude opakovat.

zatím nejlépe vedou v kategorii
přípravky Matěj Schejbal, v kategorii
mladší dívky Iva Vaníčková, mladší
chlapci Táďa Přívratský, Jakub Rutar,
Tomáš Hepnar a Matěj Rojt, v starších
dívkách Petra Hůlková a Terezka
Capoušková, v starších chlapcích Petr
Foubík, Čenda Jon, Jiří Hartig a Lukáš
Rojt.
Další soutěží mladých hasičů byla
pohárovka v Hajnicích, kde se
soutěžilo ve štafetě požárních dvojic,
štafetě 4 x 60 m a požárním útoku.
Družstva starších a mladších skončila
na 3. místě.
Na okrskové kolo se vypravila
2 družstva mužů, 2 družstva žen,
2 družstva z kategorie starších
a 1 družstvo z kategorie mladších.
Z dětských kolektivů jsme tam byli
sami, a tak si medailová umístění
rozebraly naše kolektivy, mužům se
moc nevedlo a drobná chybička
v provedení disciplíny je odsunula
na zadní pozice startovního pole. Ženy
opět kralovaly a obsadily 1. a 3. místo.
Okresní kolo Plamen mělo
v letošním roce zvláštní průběh.
Závěrem mi dovolte Vám popřát V průběhu soutěže začalo silně pršet,
příjemného a teplého léta a letních a tak po ukončení dvou disciplín byla
dovolených.
soutěž přerušena s tím, že ostatní
disciplíny proběhnou druhý den.
Za SDH Prostřední Lánov Bohužel po vydatných deštích musela
Pavel Jančula být soutěž odvolána a stadion v Úpici
se potom během dopoledne změnil
v
rybník. Takže výsledek nakonec
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dramaticky dostávali za námi
Jarní měsíce a začátek léta je do Havlovic, aby nás převezli domů,
zejména pro mladé hasiče z Horního naši muži pomáhali občanům
v zatopeném Hostinném. V průběhu
Lánova obdobím celé řady soutěží.
Jsou to jednak soutěže v jednotliv- dne nejprve přepravovali obyvatele
cích – to je běh na 60 m s překážkami zatopené části do bezpečí, následně
v podobě přeskoku, kladiny a zapojení odstraňovali překážky pod mosty,
hadic. V sérii jednotlivých soutěží – aby se říčka tekoucí z Rudníku opět
Malé Svatoňovice, Stolín, Hajnice si mohla vrátit do svého koryta.
V odpoledních
hodinách pak již
mohli začít odčerpávat vodu ze zatopených sklepů.
V následujících
dnech pomáhali
v Rudníku s odstraňováním popadaných stromů
a vyčerpáváním
zatopených sklepů.
Mezitím se
náš dorost připravoval na okresní
a krajské kolo.
Sobota 8. 6. 2013
Krajské kolo dorostu 9. 6. 2013 Trutnov.

byla pro hornolánovské hasiče velice
úspěšná. Z okres-ního kola dospělýc
a dorostu jsme si vezli 4 zlaté poháry –
dorostenky, dorostenci, muži i ženy.
V neděli 9. 6. 2013 se konalo
Krajské kolo dorostu opět v Trutnově.
Výsledek byl vynikající. Dorostenci
2. místo a naše dorostenky opět se
svým zlatým umístěním nebudou
chybět na MČR, které se tentokrát bude
konat v Jablonci nad Nisou. Děvčata
Marcela Hartigová, Natálie Honců,
Tereza Capoušková, Petra Hůlková,
Tereza Kuncová, Aneta Roudná a Jitka
Ouhrabková si šla za svým cílem
a povedlo se jim to.
Další týden se konalo krajské kolo
hry Plamen, kam naše družstvo starších
postoupilo. Zde však byly jejich
výsledky jak na houpačce, někde
přední místa, někde naopak ke konci
startovního pole. Na medailová
umístění tentokrát nedosáhli.
Stejně se vedlo i mužům
na krajském kole ve Svitavách, ženy
na krajském kole skončily na 5. místě.
Nejenom soutěžemi žili v tomto
období hasiči Horní Lánov. Muži
zhotovili nové překážky na trénink
jednotlivých disciplín. Od obecního
úřadu jsme bezplatným převodem
dostali traktůrek na sekání hřiště, a tak
jsme museli provést jeho nejnutnější
údržbu a zprovoznit jej.
Nyní již může být naše hřiště
pravidelně udržované a připravené
k nácviku na soutěže.
V měsíci dubnu proběhl sběr
železa.
Na sobotu 29. 6. 2013 jsme
připravili pro děti i dospělé zábavné
odpoledne DĚTSKÝ DEN ANEB
HURÁ PRÁZDNINY, plné soutěží
a zábavy.
V měsíci červenci by se měla
zahájit přestavba hasičárny a domečku
určeného na zázemí pro mladé hasiče.
I když nás čekal náročný týden spojený
s vyklízením hasičárny a přípravou
dětského dne, jsme všichni rádi,
že jsme se realizace přestavby dočkali.
Je to pro nás motivace pro činnost
v dalším období.
Ladislava
Šedivá
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Místní akční skupina (dále jen „MAS“)
Možná jste již dávno zaregistrovali, že má u nás v Lánově sídlo
MAS, přesněji v prvním patře
infocentra na křižovatce v Prostředním
Lánově.
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Mgr. Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR s Ing. Jiřím Vanclem.
Účelem MAS je vytváření různých
Strategií a vyhlašování výzev hromadě Svazku Krkonoše schválení
k podávání žádostí na různé projekty Integrované strategie regionálního
jak fyzických, tak právnických osob.
rozvoje Krkonoš. Musíme však
sdělovat informace i do vyšších pater,
Manažerem MAS je paní Eva tzn. vertikálně. Proto je v Lánově
Trýznová, projektovou manažerkou přítomen poslanec Gazdík.“
pak paní Erika Kováčiková. Kontakty
Schůzce byli přítomni zástupci
na tyto pracovnice, stejně jako veškeré Krkonoš – svazku měst a obcí, Správy
další informace o činnosti MAS, Krkonošského národního parku,
naleznete na webových stránkách Euroregionu Glacensis, ale i starostové
www.mas-krkonose.cz.
a podnikatel. Petr Gazdík z Uherského
Hradiště,
poslanec Poslanecké
Propagační materiály a tiskoviny
sněmovny
PČR, předseda hnutí
MAS jsou volně k dostání v infocentru
Starostové
a nezávislí (STAN),
na křižovatce.
předseda poslaneckého klubu TOP 09
a STAROSTOVÉ a krajský zastupitel
ve Zlínském kraji má jako absolvent
studia na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně, oboru
učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů (matematika-zeměpis), velmi
úzký vztah k problematice školství.
Vysvětlil přítomným zásadní současné
nedostatky v tomto resortu
a zaznamenal souhlasnou odezvu
ze strany diskutujících. Jaroslava
Vanclová, starostka Dolní Kalné,
Evropský zemědělský fond pro rozvoj uvedla příkladem možnosti vzdělání
venkova: Evropa investuje do venkov- na venkově, které v žádném případně
ských oblastí.
nepodporují rozvoj myšlení dětí na vsi.
Jiří Vancl doplnil: „Školství je
klíčová oblast. A pokud na venkově
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pokračovatelů, je to špatná zpráva
J
E
K
L
Í
ČE
M
K
Ú
S
P
ĚC
H
U
do budoucna. Právě proto, abychom
Školství a život na venkově byla, v krkonošském regionu vychovali
kromě jiných, ústřední témata setkání kvalitní lidi a absolventům nabídli
představitelů krkonošského regionu dobrou práci, vznikla Integrovaná
s Mgr. Petrem Gazdíkem, poslancem strategie regionálního rozvoje našeho
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, území. Před námi je však v souvislosti
na půdě lánovského obecního úřadu. s jejím naplněním několik roků
Pracovně přátelskou schůzku inicioval mravenčí práce. Pustili jsme tygra
Ing. Jiří Vancl, starosta Lánova, který z klece, proto na něm nyní musíme
uvedl: „Máme zájem, aby nám území pevně sedět. A vzdělávání nastupující
fungovalo a v pořádku jsme ho předali generace, vytvoření předpokladů
mladším nástupcům. A bez toho, k udržení a zajištění práce i dalšího
že si budeme společně naslouchat spokojeného života, jsou nejefeka vzájemně se slyšet, to nepůjde. tivnější, ale i nejnáročnější úkoly. Ty
Snažíme se komunikovat ve vrstvách jsou však klíčem k úspěchu především
horizontálních. To se nám evidentně venkovských částí České republiky.
daří, svědčí o tom dokončení a na Valné
Dáša Palátková
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Minulost našich obcí klade řadu
otázek, na které bychom rádi znali
odpověď. Kardinální z nich, s níž se
obracejí laikové na odborníky historiky, je dotaz o původu, vzniku,
založení neboli lokaci místa, kde se
narodili a žijí. Jen málokterá z obcí, jsou
to jen některá královská města,
mají tento důležitý akt doložený
pergamenovou lokační listinou
stvrzenou pečetí krále nebo jiného
lokátora (šlechtice, biskupa kláštera).
Ve většině jsme však odkázáni
bohužel na první písemnou zmínku
o lokalitě, která tím vstoupila
do historie, ale žila mnohdy sto let před
tímto letopočtem. To se týká i naší obce.
Na letopočet první zmínky (rok 1355)
odkazuje český historik a archeolog
Antonín Hejna i jeho německý
předchůdce Erhard Müller, původem
z Podhůří. Jako hlavní zdroj těchto i jim
podobných údajů ze 14. a 15. století
jsou úřední knihy pražské diecéze Libri
confirmationum a Libri erectionum
a též Registra papežských desátků.
Tu se dovídáme o existenci obce
s kostelíkem i jmény prvních kněží
a o výši církevního desátku, jenž leccos
vypovídá nejen o její zámožnosti,
ale i rozlehlosti.
První záznamy jména Lánov
s jeho písařskými variantami ve 14.
století v církevních dokumentech a pak
i v zemských deskách jsou psány
univerzální latinou. K ní přibývá
v 15. století čeština a hlavně němčina,
zejména v agendě vrchlabského
panství, městských knihách
Hostinného, Vrchlabí a podobně.
Všude vystupuje Lánov zprvu jako
celek.
Druhý, v místě často kladený
dotaz se týká toho, kdy vlastně došlo
k rozdělení obce na jednotlivé části,
to je na Lánov Dolní, Horní, Prostřední
a případně ještě Malý. Odpověď
na tuto otázku najdeme opět v práci
Erharda Müllera o místních jménech
na Vrchlabsku, která vyšla bezprostředně před začátkem druhé světové
války. Nesmí nás ovšem odradit
poslední věta oddílu jeho knihy, který je
věnován Lánovům, vyznívající velmi
pesimisticky. Totiž: "Kdy došlo k dělení

O

na Horní, Prostřední a Dolní Lánov, je
neznámé (... ist unbekannt).”
Pečlivé čtení výsledků jeho práce,
kdy shromáždil desítky různých čtení
a podob jména našich obcí, nám totiž
přece umožňují alespoň částečnou
odpověď na onu všetečnou otázku, kdy
došlo k lánovskému dělení. Jako velmi
důležitý je letopočet 1474, kdy dochází
k dělení panství Hostinné a Vrchlabí.
Tento rok je možno považovat za vznik
Malého Lánova, příslušejícího pak
dlouhou dobu k panství Hostinné.
Teprve později byl jako samostatná
obec připojen k vrchlabskému panství
Morzinů, ovšem za zvláštních
podmínek jako alodium (= svobodný
statek).
Nicméně k vlastnímu dělení
Lánovů dochází zřejmě teprve
v prvních desítiletích 16. století, a to
na dvě části: Horní a Dolní Lánov.
Erhard Müller jako první vlaštovku
o jejich dělení přečetl v zemských
deskách k roku 1519 ("horzeyssi wes
lanow"). Z toho můžeme bez obav
vyvodit, že ve stejné době už existoval
"Doleyssy Langenau". Tak figuruje
ovšem obec později v Berní rule,
prvním soupisu poddanské půdy z roku
1654. Obě vsi měly zřejmě každá svého
rychtáře s nižší soudní pravomocí.
Vrchlabská městská kniha připomíná
roku 1542 "den Niederrichter
Zu lanngnau". Na jiných místech čteme
např. "ym Oberngericht Langnaw".
Vidíme tedy, že od 16. století existují
dvě samostatné lánovské obce,
přičemž Dolní Lánov zaujímá prostor
s farou a kostelem sv. Jakuba
a dvěma panskými dvory, lánovským
a "českým". Horní Lánov potom zabírá
údolí Malého Labe do hor od dnešní
křižovatky včetně Dolního Dvora
s jeho kutišti a hamry.
K dalšímu dělení a vzniku
jednotlivých obcí dochází v 17. století.
Hned roku 1602 zaznamenáváme
samostatnou obec Dolní Dvůr. Zprávy
o existenci tohoto milého místa
v náručí hor a hlavně pilného
pracoviště s železným hamrem sahají
ovšem už do 16. století. Dolnolánovský
pastor a kronikář Valerián Bayer
píše už k roku 1502 o "dvou
panských statcích Horním a Dolním
Dvoře s panskými staveními".
Te n H o r n í D v ů r j e m í n ě n
na soutoku Husího a Klínového
potoka u hraběcího loveckého revíru
či obory (am sogenannten Tiergarten
zwischen Ganzbach und Keilwasser),
později také i dnes Luisino údolí.

Je zajímavé, že dnešní centrum
a spádové místo Lánovů - Prostřední
Lánov - jako samostatná obec
v pramenech vystupuje teprve roku
1654, to je 6 let po třicetileté válce
(Mittel Langnaw - městská kniha
Vrchlabí), roku 1683 s rychtářským
právem (Mittelgericht Langnaw). Jeho
bouřlivý rozmach přichází až v druhé
polovině 19. století.
Jako shrnutí uveďme stav, který se
konstituoval v prvních desítiletích
19. století. Dolnodvorský lokální
patriot a panský justiciár ve Fořtě
Johann Lamb v knížečce z roku 1830
o vrchlabském panství zachycuje stav
v údolí Malého Labe takto:
1. Dolní Dvůr ve dvou údolích
s mlýnem, kostelem sv. Josefa z roku
1807 a školou. Hamr zpracovává už jen
staré železo.
2. Horní Lánov má také školu, mlýn
a pilu. Od roku 1822 tu pracuje papírna
rodiny Kieslingů.
3. Prostřední Lánov zatím jen
s druhou papírnou Kieslingů a bělidlem
(další průmyslový rozmach se dostavil
později).
4. Dolní Lánov s kostelem sv. Jakuba
a farou, jež je obsazená farářem
a kaplanem, a se školou. Na Labi
pracují dva mlýny a k panství Morzinů
patří dva dvory: lánovský a český.

Dolnolánovský kostel - dvojitý oslavenec.

Druhé výročí - 410 let - spadá
do doby, kdy kostel do dnešní podoby
dostavěl italský architekt Carlo
Valmadi (1599 -1603). Původní kapli
proměnil na presbytář a navázal na něj
trojlodím kostela, nad sakristií zřídil
hraběcí oratoř, valenou klenbu
vyzdobil lunetami. K jižní boční lodi
přiléhající zvonici přeměnil Valmadi
dostavbou druhého patra na věž
s renesančním půlkruhovým portálem
(nad vchodem datace 1603 a reliéf
sv. Jakuba, z boku znak Lánova).

5. Malý Lánov s kovárnou. Sedláci
jsou osvobozeni od naturální roboty
pro velkou vzdálenost od dvorů, kde by
si ji měli odpracovávat.
6. Schmidtdorf (Kajetánovice) - osada
příslušející k Dolnímu Lánovu vzniklá
parcelací panského Nového dvora
(Neuhof), dnes Kovářov.
Jak šel vývoj dál, je poměrně
známé a náleží do dalších kapitol dějin
Lánovska.
M g r. F r a n t i š e k J i r á s k o
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V letošním roce si připomínáme
495 let od dokončení první etapy
stavby kostela sv. Jakuba Staršího
v Dolním Lánově.
Je to trojlodní renesanční stavba,
situovaná na táhlém návrší nad údolím
Malého Labe. Základy stavby kostela
pocházejí z let 1511 - 1518, kdy zde
byla zbudována utrakvistická kaple se
samostatně stojící zvonicí.

V roce 1634 přešel kostel pod
katolickou správu. Na přelomu
19. a 20. století byly v interiéru
provedeny nepříliš hodnotné úpravy
(vestavěné empory jako druhé patro
kruchty, nové lavice, výmalba).
V kostele se nachází hodnotné barokní
varhany z konce 18. století, barokní
kazatelna, růžencový oltář, památkově
chráněný je také hlavní klasicistní oltář
sv. Jakuba.
Kostel je od r. 1958 nemovitou
kulturní památkou a spolu s
přilehlým areálem představuje
nejvýznamnější památku
Mikroregionu Malé Labe.
Eva Hanušová
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Název projektu:
Registrační číslo projektu:

Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov
CZ.1.13/1.2.00/31.01234

Investor projektu:
Zhotovitel projektu:
Koordinátor projektu:
Realizace projektu:

Obec Lánov
Pavel Bořek – stavební firma
Regional Development Agency
rok 2013

Projekt „Terminál autobusové dopravy uzlového bodu Lánov“ se začal připravovat již na
konci roku 2012. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána začátkem roku 2013 a mohlo tak
dojít k započetí realizace stavby.
Stavební práce provádí vítězná firma, Pavel Bořek – stavební firma, koordinátorem je RDA, se
kterou Obec Lánov udržuje blízkou spolupráci. Investorem projektu je pak samotná Obec
Lánov.
Projekt je financován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti
Severovýchod. Spolufinancován je též Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální
rozvoj.
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Zdravotní středisko Lánov

O
B
E
C
L
Á
N
O
V
K
O
N
T
A
K
T
Y
,
Ú
ŘE
D
N
Í
A
O
R
D
I
N
A
ČN
Í
H
O
D
I
N
Y

MUDr. Zdeněk KUŽEL
- praktický zubní lékař -

Obecní úřad Lánov

Starosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

13:00 -18:00

Tel., fax

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Čt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

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

Asistentka

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Pá: 8:00 -12:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

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

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

tel.:
499 432 298

v mezisezóně:

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

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

9:00 - 12:00

zavřeno

So:

zavřeno

So:

Ne:

zavřeno

Ne:

zavřeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

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

tel.:
499 522 344

POUZE ODBĚRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

INZERÁt
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Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

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

S
L
O
U
P
E
K
S
T
A
R
O
S
T
Y
O
B
C
E
D
O
L
N
Í
L
Á
N
O
V
Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Zpravodaje obce Lánov se udála
spousta událostí, které měly vliv i na naši obec. Průběh
jarního počasí pozdržel některé akce, které jsme plánovali
na jarní období. Došlo ke zdržení dokončení vnějších oprav
vodárny i opravy mostu u kapličky sv. Huberta. V současné
době se již práce na těchto objektech započaly.
Jarní počasí v celé republice ukázalo, že velká voda
může ohrozit kteroukoliv část státu a že je zde možnost,
která ukazuje, že ohrožení se může v budoucnu týkat i naší
obce. Z toho důvodu nebudeme čekat, až rozhodne Povodí
Labe, které břehy kolem vodotečí se mohou prořezat
a zbavit náletových dřevin. Tak, jak bude v silách obce, sami
budeme provádět výřezy a čištění těchto přítoků Malého
Labe. Je i na každé organizaci a firmě v obci, aby odstranily
různé nevhodné materiály, které jsou uloženy v blízkosti
potoků. I když velká voda opět zahrozila u nás v několika
místech v obci, nedošlo k větším škodám na majetku
a zdraví občanů. Bylo zatopeno několik sklepů a voda se
prohnala opět rodinným domem pana Pavla Minky.
Je na místě poděkovat místním hasičům za rychlou pomoc
při čerpání vody u dvou domů. Na druhou stranu, když
hodnotím, co potkalo Rudník, Arnultovice a Hostinné,
musíme být šťastní, že se nám tato povodeň vyhnula.
Ale zavazuje nás, abychom každoročně v rozpočtu obce
počítali s financemi na opatření proti záplavám
ve vytipovaných místech. Obec poskytla ze svých
skromných prostředků finanční pomoc obci Rudník a toto
udělal i místní sportovní klub, který zaslal na účet obce
Rudník výtěžek z nohejbalového turnaje konaného dne
. června 2013.
Tak jak jsem již uvedl, došlo ke zpoždění některých
prací v rámci obce, vzhledem k administrativním opatřením
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499 522 216

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

se nám zpožďují práce na zahájení výstavby nové
příjezdové komunikace k rodinným domům mezi RD
Čivrných a Zemanovými. V letních měsících nás čekají
opravy komunikací. Nebylo lehké jednání s firmou
STRABAG, aby souhlasila s opravou komunikace k místní
pile, na kterou nasvážela zeminu a tím došlo k poškození
místní komunikace. Do podnájmu převzala obec správu
zpevněné plochy polního letiště, kde hodlá učinit opatření,
aby nedocházelo k nekontrolovatelným akcím
a nepořádkům na této ploše. Tato plocha by měla
do budoucna sloužit jako místo pro dopravní výuku
Základní školy Dolní Lánov a Lánov.
V současné době se obec snaží zajišťovat řádnou péči
o zeleň v obci a tedy o zlepšení jejího vzhledu.
Chci poděkovat všem spoluobčanům, kteří se starají
o údržbu zeleně kolem svých obydlí, a tak zkrášlují naši
obec. Připomínám, že obec má k dispozici mulčovač
za traktor a v případě potřeby jsme schopni provést úpravu
větší travní plochy.
Ani v letošním roce obec nezapomíná na Základní
a mateřskou školu, kde dojde během prázdnin k výměně
další podlahy, příčky mezi jídelnou a kuchyní a proběhne
výměna oken v celém objektu školy.
Závěrem mi dovolte poděkovat hasičům za zorganizování hezkého odpoledne spojeného s pálením
čarodějnic, sportovcům za organizaci nohejbalového
turnaje, který proběhl i přes nepřízeň počasí, členkám
SPOZu za zajištění setkání seniorů a vítání občánků, žákům
školy z Dětského domova v Dolním Lánově za sběr
odpadků po obci.
Přeji všem spoluobčanům příjemnější počasí
v letním období, slunnou dovolenou a našim dětem
slunečné prázdniny.
Úplně na závěr Vás chci seznámit s nepříjemnou
zprávou, že v obci došlo k nemilé události. Z 20. na 21.
června 2013 bylo z garáže obce odcizeno dosud neznámým
pachatelem služební osobní vozidlo Škoda Fabia

z uzamčené garáže, dále z uzamčeného skladu obce odcizen
křovinořez, motorová pila, elektrický hoblík a elektrická
rozbruška. Upozorňuji na to proto, aby si občané zajišťovali
řádně své věci a všímali si výskytu neznámých osob v jejich
okolí.

12/2-13
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku pro rok
2013 pro první vstupní prohlídku mostů a lávek v obci
a vypracování mostních listů pro 7 mostů a 5 lávek.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
13/2-13
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta
Zastupitelstvo obce pověřuje sběrem kovového odpadu
v obci Dolní Lánov Myslivecké sdružení „Malá Sněžka“
Dolní Lánov a Jednotku dobrovolných hasičů Dolní Lánov.
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ESběrem papíru v obci pověřuje Základní a mateřskou školu
Dolní Lánov.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
14/2-13
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty obce
konané dne 24. 4. 2013
v jednání o nájmu letištní plochy v Dolním Lánově se
1/2-13
Státním pozemkovým úřadem ČR - pracoviště Trutnov.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a pověřuje
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
zápisem z jednání Mgr. Evu Losenickou.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
- protokol u kontroly plnění „Smlouvy o zajištění
2/2-13
zpětného odběru a využití odpadu z obalů“
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
- zápis ze zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Lánov
a ověřovatele zápisu Janu Tumovou a Pavla Šimůnka.
- informaci k akcím v obcí pro letní období
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
3/2-13
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/13,
3/13, a 4/13.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
4/2-13
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Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce
a hospodářský výsledek obce za rok 2012.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
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5/2-13
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo schválení účetní
Dne 1. 6. má být den D pro děti. Ale od rána se počasí
závěrky a hospodářského výsledku příspěvkové organizace
spíše kabonilo a nepřálo žádnému organizátorovi akce
Základní a mateřská škola Dolní Lánov a rozdělení
Dětského dne. Děti moc nadšené nebyly z toho, že budou
zlepšeného hospodářského výsledku do fondu.
muset ve vytrvalém dešti procházet slíbený Pohádkový les,
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
organizovaný Základní školou v Dolním Lánově
ve spolupráci s ochotnými maminkami. Myslím,
6/2-13
že nakonec to byl zážitek naprosto nezapomenutelný
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku a hospodářský
a všichni si ho náležitě užili - jak děti, tak maminky,
výsledek příspěvkové organizace Základní a mateřské
ale i organizátoři. Místo Pohádkového lesa totiž byla
školy Dolní Lánov za rok 2012.
Pohádková škola. Nic lepšího už v tu danou chvíli nemohlo
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
ani být. V suchu, teplu a se zapálením pro soutěže si děti
7/2-13
mohly projít chodby a tělocvičnu školy, kde na ně čekaly
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku
pohádkové postavičky na 6 zastaveních. Hned u vchodu
na činnost pro příspěvkovou organizaci Základní
na ně vylítla Barbucha s Kubulou a Kubou Kubikulou.
a mateřská škola Dolní Lánov. (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Jakmile splnily první disciplínu a obdržely kartičku pro
8/2-13
získávání obrázků ze stanovišť, mohly projít kouzelnou
Zastupitelstvo obce schvaluje Zřizovací listinu školské
obručí do světa pohádek. Křemílek s Vochomůrkou chtěli
rady, Jednací řád školské rady a Volební řád školské rady při
pořád něco vědět a dávali dětem hádanky. Zato Pat a Mat zas
Základní a mateřské škole v Dolním Lánově.
hledali veškeré nářadí a naschvál rozstříhali svoje fotky.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Děti nelenily a pomohly najít izolepu, kousek dřeva, tužku,
smirkový papír, vrtačku… no a fotky jim poskládaly jako
9/2-13
puzzle. Hned za rohem mohly zase rozhýbat svá tělíčka
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění prodeje pozemku
s Bobem a Bobkem v tělocvičně plné překážek a balonků.
st. p. č. 205 v k. ú. Dolní Lánov. (pro 6, proti 0, zdržel se 0)
„Vstávat
a cvičit“ bylo téma králíků z klobouku. V patře
10/2-13
školy
se
čert s Káčou těšili na příchozí karbaníky.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar členkám
Ale
čertovi
to „prší“ šlo nějak moc dobře, asi měl cinknuté
Osvětové besedy Lánovy z Dolního Lánova za jejich
karty.
Káča
zas měla výborné koláčky za odvahu.
veřejnou činnost v roce 2012.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
No a poslední čekala se svým kulinářským výtvorem
11/2-13
čarodějnice a chtěla se mermomocí podělit o své dobroty
Zastupitelstvo obce schvaluje opatření zastupitelstva obce
s dětmi. Musely zalovit ručkou v kotlíku plném barevného
č. 1/2013 - Řád veřejného pohřebiště Dolní Lánov.
slizu, různých neidentifikovatelných věcí, ale nakonec
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
každé dítko našlo na dně mušličku pro štěstí. U východu
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1. Cyklo
2. Cestáři
3. Klempíři
Ještě jednou děkuji všem účastníkům, pořadatelům
a partnerům akce.
Partneři akce:
VČELDASHOP, El e k t r o m o n t á ž e Va n ě k a s y n ,
Reas-Pack s.r.o.
Se všemi příznivci sportu se těším na shledanou 27. 7. 2013
při IX. ročníku turnaje v malé kopané O pohár starosty obce
Dolní Lánov.
Jiří Svatý
U skládačky s Patem a Matem.

obdržel každý za vyplněnou kartičku s obrázky velkou
odměnu, a to nejen sladkosti. Tímto bych velice chtěla
poděkovat za skvělý nápad, zrealizování, úžasné provedení
převleků a hlavně velký zážitek pro děti, všem, kteří se
na pohádkovém odpoledni podíleli.
Karla Svatá, maminka dětí v ZŠ a MŠ Dolní Lánov
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V sobotu 1. 6. 2013 se uskutečnil V. ročník
nohejbalového turnaje trojic “TURNAJ
ŘEMESLNÍKŮ”.
I přes nepřízeň počasí se jednalo o velmi povedenou
akci, za což musíme poděkovat všem soutěžícím,
pořadatelům a partnerům sportovních akcí v Dolním
Lánově.
Navzdory nepříznivé předpovědi počasí se sešlo
v sobotu ráno 10 družstev. Po rozlosování začalo v 9:00
zápasové tempo. Zatažená obloha nevěstila nic dobrého,
ale všichni přítomní doufali, že zůstane pouze u zatažené
oblohy alespoň do sobotního poledne. Naše přání se však
nenaplnilo a během několika desítek minut začalo pršet.
Déšť nás neopustil až do následujícího dne a jak víme,

Předávání cen.

přinesl mnohem více problémů, než kdokoliv z nás čekal.
I ve vytrvalém dešti turnaj pokračoval dál a nikdo
z nadšených sportovců nepřipouštěl zkrácení turnaje.
Poslední zápas se dohrál v 15:30. Za statečné sportovní
výkony jsou pro nás všichni účastníci vítězové, a proto
nejsou záměrně uvedena jména členů prvních třech týmů.
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27. 7. 2013
10. 8. 2013
Září 2013
Říjen 2013

IX. ročník turnaje v malé kopané
„O pohár starosty obce“
Pouťová taneční zábava
Turnaj v tenise (čtyřhra)
Drakiáda (polní letiště)
Turnaj řemeslníků v nohejbale
(další tři disciplíny)
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Konec jara a letní měsíce jsou období, kdy se v přírodě
koná nejvíce zázraků, které můžeme v tomto období
pozorovat. Zvěř vyvádí svoje mláďata, učí je přežít
v přírodě. Není nic krásnějšího, než když spatříme, jak srny
vodí srnčata, když posloucháme ptačí zpěv - to je
nejkrásnější hudební koncert, anebo sledujeme další
obyvatele přírody při jejich počínání v lese nebo volné
přírodě.
Je to ale také čas, kdy začínají dovolené a prázdniny,
začíná i houbařská sezona a tedy se zvyšuje počet lidí, kteří
se pohybují v přírodě. Často svým chováním rušíme
obyvatele přírody, buďme proto při pobytu v přírodě k ní
ohleduplní. Stačí, kolik zvěře zbytečně zahyne pod koly
motorových vozidel nebo pod zemědělskými stroji.
Pro myslivce je toto období časem, kdy plní spoustu
povinností, které mají jako myslivci. Jedná se hlavně
o zajištění dostatečné krmné základny – kvalitního sena,
sušení letniny (kopřivy, maliní apod.), které se přidávají
v zimním období jako léčivo pro zvěř. Je nutné opravit
krmná zařízení pro zvěř. Přikrmují se kachny na vodních
plochách. Myslivci nesmí zapomínat na snižování stavu
černé zvěře, která právě v tomto období způsobuje největší
škody na zemědělských plodinách. V této době se také plní
plán odstřelu srnců (jak ukládá zákon o myslivosti).
V druhé polovině července a začátkem srpna probíhá
srnčí říje, kdy můžeme spatřit i přes den, jak srnci prohání
srny a tím zajišťují budoucí potomstvo. V polovině září
začíná také jelení říje. Buďme ohleduplní a nepouštějme
své psí miláčky volně do přírody.
Dolnolánovští myslivci navíc ke své hlavní výše
uvedené činnosti provedli úklid černých skládek
a nepořádku kolem polních komunikací. Celkem byly
naplněny dva valníky odpadků vč. nebezpečného odpadu,
tím pomáhají udržovat pořádek v katastru obce. Tuto práci
pro obec vykonávají myslivci již několik let a vždy se
pozastavují nad bezohledností některých lidí, kteří dokážou

odhodit do přírody cokoliv, jen aby se zbavili přebytečných
a nepotřebných věcí. Přitom je tolik možností, kam odpad
uložit, aby neškodil přírodě (kontejnery, skládky
nebezpečného odpadu).
Myslivci přejí všem návštěvníkům přírody hodně
krásných zážitků.
S přáním myslivosti zdar za dolnolánovské myslivce
Miloslav Tomíček
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Naše školička z Dolního Lánova vyrazila na školu
v přírodě do krásné obce jménem Jívka u Radvanic. V plánu
jsme měli jet do Jívky vlakem a navštívit Teplické skály.
Bohužel povodeň, která postihla město Hostinné, nám
plány překazila, ale my jsme se nedali a na školu v přírodě
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Dne 15. června 2013 se v obci Dolní Lánov uskutečnilo,
pod patronací členek SPOZ, tradiční vítání nových občánků
s rodiči a za hojné účasti dalších příbuzných. Slavnostní
atmosféru doplnili svým velice pěkným vystoupením žáci
ZŠ Dolní Lánov pod vedením ředitelky Mgr. Jitky Ulvrové,
za což jim patří poděkování. Vítáno bylo devět dětí.
Vítáni byli:
Anežka Střížková, Adam Farský, Daniel Farský,
Matyáš Novák, Marián Mitaš, Nela Doležalová,
Eliška Farská, Lukáš Barák, Josef Najman.
Do jejich dalšího života jim přejeme hodně zdraví, krásné
a spokojené mládí.
Obec Dolní Lánov má k 1. 7. 2013 k trvalému pobytu
přihlášeno celkem 754 občanů.
Členky SPOZu
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Dne 15. 6. 2013 byli přivítáni noví občánci do života
v obci Dolní Lánov (3 holčičky, 6 kluků). Byli jimi: Anežka
Střížková, Eliška Farská, Nela Doležalová, dvojčátka
Adam Farský a Daniel Farský, Lukáš Berák, Marián Mitaš,
Josef Najman, Matyáš Novák.
Po přivítání a slavnostním projevu pana starosty
zazpívaly a zarecitovaly děti ze zdejší základní školy
za hudebního doprovodu na klávesy paní ředitelky Ulvrové.
Miminka obdržela malý dáreček ve formě plyšové hračky,
deky, upomínkového listu a maminky dostaly kytičku.
Rodiče svým podpisem stvrdili v pamětní knize tento
slavnostní den a společně s panem starostou připili
symbolicky na zdraví všech přítomných dětí.

Motýli všude - i na obličejích.

jsme dorazili soukromým autobusem. Naše týdenní škola se
věnovala tématu motýlků. Každý den jsme si četli z knížky
o motýlech a vždy jsme měli připravené hry na motýlí téma.
První den jsme se vybalili a nechali jsme dětem volný
odpolední čas, aby mohly prozkoumat různá zákoutí
obrovské zahrady plné chatiček, hřišť a prolézaček. V úterý,
středu a čtvrtek následovalo dopolední vyučování, které
končilo před obědem. Po obědě jsme měli různé sportovní
hry, výlet na Báňskou službu, po cestě jsme viděli věznici
Odolov a tajemné bunkry v lese. V úterý a ve čtvrtek jsme
navštěvovali vnitřní bazének, ve kterém jsme se po
skupinkách střídali. Voda byla teplá a děti se v bazénku
pořádně vyřádily. Počasí nám příliš nepřálo, ale nepršelo.
Celý týden utekl tak rychle, že jsme si ani nestačili
vzpomenout, že nám chybí rodiče. Čtvrteční diskotékou
jsme zakončili týdenní program a v pátek už nám nezbývalo
nic jiného, než začít balit a vrátit se do náruče maminek
a tatínků. Na webových stránkách www.zsmsdolnilanov.cz
můžete shlédnout videa a fotografie ze školy v přírodě.

Devět nových přírůstků s jejich rodiči.

Rodičům přejeme hodně síly a trpělivosti ve výchově
a nezapomenutelné zážitky v roli maminky a tatínka.
Za uspořádání patří dík obci Dolní Lánov a členkám
Sboru pro občanské záležitosti.
Karla Svatá

ZŠ a MŠ Dolní Lánov Nikol Chrenková
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
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z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
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trasa č.27 Krkonošská

15h Horní Branná (před zámkem)
16h Prostřední Lánov (u samoobsluhy)
16:30h Hostinné (na náměstí)
Prodej 5. 8. 2013
stáří:
cena:
Kuřice černé, červené
12-18 týd. 120-180,-Kč
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
12-18 týd. 120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18 týd. 120-180,-Kč
Krůty divoké NOVINKA
1-6 týd. 200-300,-Kč
/malé plemeno, určené k chovu venku, jatečná váha 5-6 kg,
vhodné k dalšímu chovu/
Prodej 30. 9. 2013
Kuřice černé, červené,
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

12-18 týd.
12-18 týd.

120-180,-Kč
120-180,-Kč
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:

Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel: 567 212 754, 567 214 502, mob: 731 701 331, po - pá 8 - 15h!
E-mail: gallusextra@centrum.cz
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Nabízíme Vám možnost propagace Vaší firmy,
nemovitosti, apod. v našem Zpravodaji. Vychází
pravidelně 4x do roka v termínech leden,duben,
červenec, říjen v nákladu 950 výtisků.
Je distribuován zdarma do všech domácností
v obcích Dolní Dvůr, Horní a Prostřední Lánov,
Dolní Lánov. Dále 60 výtisků je rozesíláno
na informační centra v blízkém okolí.
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modul 1 (180 x 129 mm)
1.250,-Kč + DPH
modul 2 (87 x 129 mm)
600,-Kč + DPH
modul 3 (60 x 87 mm)
250,-Kč + DPH
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Obec Lánov čp. 200
543 41 Lánov
Tel.,fax: 499 43 22 20
e-mail: obec@lanov.cz
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Obecní úřad Dolní Dvůr
Adresa:
Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr čp.78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

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

Ing. Martin Bělovský

lenkacermakova@tiscali.cz

belovskym@transcentrumbus.cz

tel.: 603 478 710

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

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

Úřední hodiny:

Úřední hodiny:

Středa

17:00 - 19:00
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Pořízení územního plánu (ÚP) obce je proces, který
posouvá rozvoj obce dle představ jejích obyvatel,
potencionálních investorů a v nemalé míře zvolených
zastupitelů. Samozřejmě nemůžeme zapomenout
na dotčené orgány, které se k návrhu plánu ze zákona
vyjadřují, jak s kladným tak záporným výsledkem. Když
jsme v roce 2007 započali práce na pořízení, byla naše
představa dokončení územního plánu konec roku 2009.
Tento termín také určovala smlouva o dotaci na pořízení
územního plánu z fondů Královéhradeckého kraje.
Po mnoha peripetiích se blížíme k termínu opakovaného
projednání a posléze ke schválení tohoto plánu. Postupem
času se formoval názor zastupitelů na podobu, do které byl
návrh zpracován. Přes určité představy žadatelů doufám,
že všem bylo v návrhu vyhověno v maximální míře, i když
nebylo možné všechny záměry a představy žadatelů
do tohoto plánu zapracovat. Dnes, když vychází tento
článek, je již po opakovaném projednání návrhu ÚP, takže
další postup a termíny spojené se schvalovacím procesem
jsou již známé a doufám, že v brzké době bude územní plán
schválen.
Při jednání ZO bylo dohodnuto, že zahájíme práce
spojené s řešením odpadového hospodářství. Kontejnery
umístěné podél komunikací nejsou dobrou vizitkou
a náprava tohoto stavu si žádá změnu. Máme vytipovaný
návrh přístřešku, ve kterém by bylo umístěno několik 1100
litrových kontejnerů na smíšený a také tříděné odpady. Toto
řešení se nám zdá být vhodné jak z estetického pohledu,
tak praktického, především v našich klimatických
podmínkách. Zvažujeme také kolik takovýchto „stanovišť“
vybudovat. Rádi bychom na realizaci tohoto záměru čerpali
dotační prostředky.
A ještě se musím vrátit k jedné investiční akci, která
byla již zmiňována, a tou je dětské hřiště. Zde bych rád
poděkoval všem, kteří pomohli při výstavbě hřiště a jistě

R
C
E

potěšili také mnohé maminky, navštěvující se svými dítky
toto zařízení. Doufám, že se všichni návštěvníci hřiště
budou k vybavení chovat tak, aby bez újmy sloužilo mnoho
let. Za to všem velmi děkuji.
David Neumann
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U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dvůr konaného dne 5. 6. 2013
1. Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:
1/1 Závěrečný účet Obce Dolní Dvůr (jehož součástí je
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření) a vyslovuje
souhlas s celoročním hospodařením Obce Dolní Dvůr za rok
2012 bez výhrad.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr neschvaluje:
2/1 Pořádání uličních sbírek v obci Dolní Dvůr společností
TESSO, se sídlem PL.
Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dvůr konaného dne 26. 6. 2013
Přítomno: 8 zastupitelů
Omluveni : pí Bednárová
1. Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:
1/1 Roční účetní závěrku Obce Dolní Dvůr za rok 2012.
1/2 Finanční pomoc obcím, které zasáhly povodně, ve výši
15.000 Kč. Tato částka bude zaslána na konto veřejné sbírky
č. 107-5068790267/0100, zřízené Královéhradeckým
krajem.
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1/3 Uzavření smlouvy o výpůjčce č. OS201320003766 se
společností Eko-kom, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21
Praha 4. Uzavřením smlouvy pověřuje starostu obce.
1/4 S ohledem na odstoupení z funkce místostarostky obce,
od 1. 8. 2013 bude měsíční odměna neuvolněné členky
zastupitelstva Lenky Čermákové činit Kč 0,--,
a to v souladu s § 72 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
a s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.
1/5 Obec Dolní Dvůr bude mít od 1. 8. 2013 pouze jednoho
místostarostu, kterým je Ing. Martin Bělovský.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0
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obce se několikrát snažilo získat dotaci na jeho výstavbu
z různých dotačních fondů, ať již to byla Nadace ČEZ,
Královéhradecký kraj nebo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Všechny žádosti však byly neúspěšné, i tak se zastupitelstvo
rozhodlo uhradit náklady na pořízení a výstavbu hřiště
z vlastních zdrojů obce. S přípravou terénu, oplocením
i vlastní výstavbou pomáhali ochotní otcové a dědové
místních dětí i členové SDH Dolní Dvůr. 1. 6. pak nastal ten
očekávaný den. Hřiště bylo hotovo a připraveno k otevření.
Bohužel, počasí hrám na hřišti vůbec nepřálo
a celý den byl ve znamení zatažené oblohy a proudů deště.
Na terase u obchodu a v místním bistru byl pro děti přesto
připraven program – výtvarná dílnička a dětmi velmi
oblíbené malování na obličej. Pro všechny příchozí pak
výborné domácí koláčky a věnečky. Tak tedy, ať hřiště
dobře slouží ke spokojenosti jeho malých návštěvníků
a bezpečně odolá jakýmkoli pokusům o ničení.

30. 4. 2013 proběhlo u penzionu Duha v Dolním
Dvoře „Pálení čarodějnic“ spojené se strašidelnou stezkou
a hledáním pokladu. Stezku procházelo okolo 70 dětí, a tak
měly přítomné čarodějnice plné ruce práce se strašením.
Nakonec nám celkem přálo i počasí a nepršelo. Všem, kteří
se na přípravě i průběhu celé akce podíleli, bych ráda

Vystoupení královédvorského pěveckého sboru Záboj při setkání bývalých
obyvatel Dolního Dvora.

Dolnodvorské čarodějnice opět zasahují...

poděkovala. Doufám, že jste se dobře bavili a těším se
na příští setkání.
1. 6. 2013 jsme v Dolním Dvoře oslavili
Mezinárodní den dětí – předali jsme dětem k užívání zbrusu
nové dětské hřiště vedle obchodu s potravinami. O výstavbu
dětského hřiště občané žádali již několik let a zastupitelstvo

14. – 16. 6. 2013 proběhlo 17. setkání bývalých
občanů Dolního Dvora, kteří dnes žijí v Německu. Sešlo se
kolem 40 účastníků. V sobotu byla v krásně vyzdobeném
kostele sv. Josefa sloužena mše, kterou již tradičně
celebroval Mons. Socha z biskupství v Hradci Králové.
Tradičním a velmi krásným zážitkem byl i koncert
pěveckého smíšeného sboru Záboj ze Dvora Králové nad
Labem. Sbor letos představil svůj nový program a nakonec
došlo i na přídavek – avšak ne v kostele, nýbrž venku
na náměstíčku pod altánem. Pro všechny přítomné to bylo
velmi příjemné překvapení. Přijďte se za rok sami
přesvědčit!
Připravila: Lenka Čermáková
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Zbrusu nové dětské hřiště pod náměstím v Dolním Dvoře.
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Okrsková soutěž v požárním sportu
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dvůr se zúčastnil
okrskové soutěže, okrsku č. 8 Vrchlabsko, 25. 5. 2013
v Kunčicích nad Labem.
Do Kunčic přijelo 6 ženských a 15 mužských družstev.
Družstva dorazila s velkým odhodláním a bojovala o dobré
umístění i přes nepovedené deštivé počasí.
Náš hasičský sbor byl rozdělen do dvou družstev. Družstvo
A pod vedením Jiřího Hrodka a družstvo B pod vedením

Jiřího Svobody. První bojovaly děti z Horního Lánova. Poté
proběhla soutěž mezi ženami a nakonec nastaly boje mezi
muži. Jako třetí v pořadí startovalo naše družstvo A, které
nasadilo počtem bodů i časem vysokou laťku. To nabudilo i
družstvo B, kterému se povedl ještě lepší výsledek a které
bylo dlouho ve vedení. Nakonec se naše obě družstva vešla
do 5. místa a dokonce družstvo B zaujalo místo třetí.
Doufáme, že i nadále se našim hasičům bude dařit !
Nikola Neumannová
Kategorie MUŽI
1 12 Dolní Branná B
2 8 Čistá v Krk. A
3 6 Dolní Dvůr B
4 6 Dolní Branná A
5 10 Dolní Dvůr A

100
100
100
100
95

01:49.945
01:52.513
01:54.700
02:02.965
01:53.013

V období duben - červen 2013
oslavil životní jubileum:

„80“ pan Josef Malkovský
OÚ Dolní Dvůr
přeje všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí
a elánu do dalších let.

ZLATÁ
SVATBA
V dubnu oslavili manželé

Jana a Jaroslav Ničovi
50. výročí uzavření sňatku.
K tomuto překrásnému výročí
jim jménem OÚ Dolní Dvůr
srdečně blahopřeji
a do dalších společně prožitých let
přeji mnoho zdraví
a sil.
Okrsková soutěž v Kunčicích u nádraží.
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Rozloučení
se zesnulými občany:

Život přináší i velmi smutné události.
Osud mu dopřál pouhé dva měsíce
života, potom bohužel

Denísek Vráblík
zemřel.
Dovolte mi, prosím, jménem
Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou
soustrast pozůstalým rodičům
a ostatním zarmouceným příbuzným.
Lenka Čermáková

Zlatá svatba manželů Ničových..

Lenka Čermáková
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1. 6. 2013 malované děti - otvírání dětského hřiště v Dolním Dvoře.

Čarodějnice a její kouzelné lektvary...

Malování na obličej a kreslení - to děti baví.

Skládání puzzle před startem strašidelné stezky.

Dětské hřiště u prodejny potravin v Dolním Dvoře.

Mše v kostele sv. Josefa v Dolním Dvoře.
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Ze života obcí pohledem objektivu.

Turnaj řemeslníků v Dolním Lánově.

Mulčování - Dolní Lánov.

Vítání občánků v Dolním Lánově.

Kolo pro život. foto Zdeněk Horák.

MŠ Lánov - Den matek.

SDH Prostřední Lánov - brigáda na dětském hřišti..

Sbírka na pomoc postiženým povodněmi v Rudníku.

Lánovští hasiči při povodni
v Hostinném a Arnultovicích.

Lánovští hasiči při povodni
v Hostinném a Arnultovicích.

Letošní deváťáci - foto k článku ze str. 8.

MŠ Lánov - rej čarodějnic.
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