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Lidé kolem nás.

Michal Hanuš
vystudoval Konzervatoř Pardubice u Doc.Václava Rabase
a Akademii múzických umění v Praze (doc.Jan Hora, MgA.Pavel Černý).
Absolvoval řadu mistrovských interpretačních kurzů, koncertuje v Čechách
a v zahraničí. Působí jako chrámový varhaník v Kutné Hoře a pedagogicky
působí v ZUŠ Hostinné a Kutná Hora.

Vratislav Marek
rodák z Prostředního Lánov (druhý z leva)
společně s jedním z mnoha družstev s kterými
absolvoval celkem 30 ročníků Krkonošské sedmdesátky
v běhu na lyžích z celkových 54.
V letošním roce prý naposled. Kromě toho se účastnil
několika ročníků Jizerské padesátky.
Účastnil se i běžeckých závodů. Absolvoval několik
maratónů - ten nejlepší s časem 2 hodiny 48 minut.

Lucie Venclová-Klusová (třetí z leva)

Milan Mihok
- bývalý funkcionář Okresního výboru ČSTV v Trutnově
- byl 35 let trenér a funkcionář TJ Lánov
- Laureát ceny Dr. Václava Jíry - r. 2009
(vysoké ocenění osobnostem, které svůj život zasvětili
dlouholeté a obětavé práci pro fotbal)
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1. místo České republiky žen 2004, 2007, 2008, 2009, 2010
2. místo České republiky žen 2006
1. místo České republiky smíšených dvojic 2006
2. místo České republiky smíšených dvojic 2009
3. místo České republiky smíšených dvojic 2008
2. místo České republiky trojic 2006
3. místo na otevřeném mistroství ČR 2009
3. místo České republiky jednotlivců 2008
2. místo Mistroství evropy žen 2007 Turecko - Ankara
5. místo na Mistroství světa žen 2008 Turecko - Samsun
5. místo na Mistroství světa žen ve vyrážení 2009
Thaisko - Suphan Buri
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Vážení spoluobčané,
v dnešních poznámkách se pozastavím nejprve nad
záležitostí nepříjemnou a tím je vandalismus a neúcta
k práci druhých, ke spoluobčanům či k přírodě.
Jedná se o poškozování zařízení dětského hřiště
v Prostředním Lánově a hřiště hasičů v Horním Lánově.
Taky jsme byli mladí, taky jsme měli partu, ale že bychom
něco ničili a dělali škody, tak to ne! Nebyli jsme líní si
postavit boudu sami a tam se vyřádit. Na dětském hřišti tito
výrostci navíc dětem i jejich maminkám sprostě nadávají.
Napomínal jsem tuto partu - nic platno. Byli vyzváni rodiče,
jejichž „výchova“ se takto zúročuje. Příště, nedá se nic
dělat, bude problém se zákonnými zástupci řešit sociální
odbor v Trutnově. Bezohlednost v Lánově své místo nemá.
Podobným případem neúcty, tentokrát k živé přírodě,
je řádění některých mladých ale i dospělých ve volné
přírodě. Pro vlastní zábavu ničí cesty, potoky, louky. Plaší
zvěř, která na rozdíl od nich do volné přírody patří, dělají
rámus v ní i ve vesnici. Řešení tohoto nešvaru bude
složitější, každá louka, cesta, potok či les má svého
vlastníka a ten se má starat. Sám však zmůže málo.
Společný postup bude účinnější.
Konec hartusení, dále z jiného soudku.
Jak již víte, obec byla úspěšná se svojí žádostí o dotaci
na akci „Kanalizace a ČOV Lánov“ u Státního fondu
životního prostředí. Budou ji zálohově poskytnuty
„evropské peníze“ v částce 66,6 mil. Kč. Je to důležitý krok
na dlouhé cestě. Zbývajících cca 33 mil. Kč musí obec
zvládnout financovat sama. Je to částka obrovská v poměru
k běžnému rozpočtu obce. Musíme a víme, jak si s ní
poradit, jinak by obec žádost o dotaci z Fondu životního
prostředí ani nepodávala. Peníze nám však do klína ani
zdaleka nespadnou samy. Konečné přiznání dotace bude
cca v roce 2013, po splnění několika desítek podmínek.
Ke kanalizaci ještě jednu informaci o přípojkách.
Současně s projektem vlastních kanalizačních řadů budou
projektovány a povolovány jednotlivé přípojky k domům
a to u těch občanů, kteří písemně projeví zájem. Projekt
i povolení v tomto případě zajistí obec na své náklady.
Bude-li zájem, umožní nákup materiálu za cenu jako pro
obec, což je s výraznou slevou. V odůvodněných případech
Obec poskytne majiteli domu půjčku na zhotovení přípojky.
Rozsah a podmínky půjčky musíme ještě probrat. Jedná se
o novou záležitost vycházející z dotazů občanů.
Splašková kanalizace je projekt pro teď (umožní
majitelům domů splnit jejich povinnosti v oblasti čištění
vod), ale též investice do budoucna. Řešení čeká všechny
obce pod 2.000 obyvatel, ať společně nebo každý vlastník
objektu sám. Lánov, jako jedna z mála obcí, se do toho
pustil. Doufám, že nám ostatní drží palce. Rádi jim své
zkušenosti předáme.
Není však jen kanalizace. Jak je na tom obec
v polovině krize?
Má práce jako na kostele a ne práci ledajakou. Zúročuje
se „tah“ na evropské peníze, o němž bylo rozhodnuto v roce
2007. Schváleny jsou dotace na zasedací místnost, vrty
a vodovod na Kovársko, zateplení základní školy. Velkou

naději při neustálém houževnatém tlaku na přiznání dotací
mají další projekty, např.: zateplení Mateřské školy
v Prostředním Lánově, rekonstrukce hasičáren v Horním
Lánově, cyklostezka etapa „C“, rekonstrukce dvou mostů
přes Malé Labe, víceúčelové hřiště u školy a další.
V centru naší pozornosti stále zůstává nová školní
jídelna, rekonstrukce centra obce, příprava další lokality
pro rodinné domky v Prostředním Lánově. Jsou tu
i investice ostatních investorů, kde se obec podílí, jako
okružní křižovatka, komplexní pozemkové úpravy či most
u Barona.
Další možnosti? Jsou! Váháme. Tohle všechno musí
někdo zkoordinovat a uřídit, nést za to zodpovědnost.
Obec má úsporný provoz, i když občas někteří brblají.
Není zadlužena. Dovedla a dovede si vydělat. Nyní se nám
toto vše hodí. Bez dotací bychom však na naše přání byli
krátcí.
A tak na úvodní otázku odpovídám tím, co jsem poznal
na vojně. Voják se stará, voják má.
Závěrem těchto poznámek jenom připomenutí. Nejsou
jenom stavby a investice. Velkou zodpovědnost obec nese
za základní školu, je jejím zřizovatelem. Co a kolik se toho
děti naučí, s tím půjdou dále do života a ten nelechtá.
Máme před sebou řešení dopravy z lomu v Horním
Lánově.
Obec Lánov je přirozenou obcí spádovou. Zajišťuje
funkce i pro okolí. Aby takovéto spádové obce v příštím
sedmiletém období 2014 - 2020, které plánuje Evropská
unie a s ní i náš stát, nebyly opomenuty, o tom se tvrdě jedná
již nyní. Hlas těchto obcí musí být slyšet, jinak ostrouhají.
Doba je dynamická. Jan Neruda napsal „Kdo chvíli stál, už
stojí opodál.“ Platilo to tehdy, platí to stále.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pěkné léto, příjemnou
dovolenou a dětem hezké prázdniny.
Ing. Jiří Vancl, starosta
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U S N E S E N Í č. 1/2010 ze dne 17.3.2010
Zastupitelstvo obce Lánov:
1. schvaluje
a/ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce za období
od 6.11.2006 do 17.3.2010
b/ zprávu o činnosti rady obce za období od 17.12.2009
c/ hospodaření s nemovitostmi viz příloha č.1
d/ dodatek č.9 k Dohodě obce Lánov s Leteckou školou
Vrchlabí
e/ plán práce zastupitelstva obce na rok 2010
f/ podání žádosti na zateplení a pořízení tepelného čerpadla
pro MŠ Prostřední Lánov, zmocňuje radu ke konkretizaci
žádosti a způsobu financování a starostu zmocňuje
k podpisu žádosti včetně příloh a čestných prohlášení
g/ úpravu rozpočtu - dotace pro ZŠ Lánov z 1.800.000,-Kč
na 2.050.000,-Kč
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h/ nabídku služeb f. Eko-Point při realizaci úspor energií
na ZŠ Lánov-objekt A, ve výši do 130.000,-Kč pouze
v případě úspěšnosti žádosti o dotaci na zateplení.
ch/ uzavřít nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí
kupní mezi obcí Lánov a ŘSD, pozemek p.č.1602 část,
p.č.1656 část, pro výstavbu cyklostezky č. 22-VRLánov, etapa „C“. Po dostavbě cyklostezky č. 22 Vrchlabí - Lánov, část „C“ schvaluje uzavřít kupní
smlouvu mezi obcí Lánov a ŘSD na stavbou zastavěné
pozemky a schvaluje úplatný převod těchto pozemků
i/ smlouvu o půjčce obce Lánov Vodárenské společnosti
Lánov v rozsahu 300.000,-Kč na refinancování,
splatnost do tří let,
j/ dodatek č.1 smlouvy č.004/09 mezi obcí Lánov a f. VIS příprava akce Posílení vodních zdrojů - posunutí termínu
do 30.6.2010
k/ podpis čestného prohlášení k akci Kanalizace a ČOV
Lánov - domovní čerpací tlakové stanice budou
umístěny na obecních pozemcích,
l/ dohodu mezi obcí Lánov a p. Štemberou - pomoc při
stavbě oplocení (cyklostezka C),
m/ dodatek č. 2 smlouvy o provozování internetu mezi obcí
Lánov a f. Katro Semily, zvýšení datové konektivity
(zvýšení rychlosti internetu),
n/ dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2642/09 z 27.7.2009 mezi obcí
Lánov a Královéhradeckým krajem - posunutí termínu
čerpání dotace na akci Posílení vodních zdrojů,
o/ projekt „Zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek
dopravní obslužnosti spádové obce Lánov“ jako
prioritního projektu obce Lánov pro následující období
p/ předložení žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení
bezpečnosti a zlepšení podmínek dopravní obslužnosti
spádové obce Lánov“ do Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod,
r/ zajištění dostatečných finančních prostředků
na bezproblémové zabezpečení realizace projektu
„Zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek dopravní
obslužnosti spádové obce Lánov“ (financování
způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu včetně
prostředků nezbytných pro pokrytí časového nesouladu
mezi úhradou faktur a příjmem dotace) prostřednictvím
úvěrových a rozpočtových prostředků obce,
s/ žádost obce Lánov na MZe-Pozemkový úřad Trutnov,
aby v první vlně realizace návrhu KPÚ Horní Lánov
zajistil vybudování těchto prvků dle plánu společných
zařízení:
1/ cesty - VPC1, VPC2, VPC3, VPC4, VPC6, včetně
doprovodných vodohospodářských opatření a výsadby
zeleně podél cest,
2/ vodohospodářská opatření
VH28,VH29,VH55,VH30,VH32,VH17,VH31,VH16,
VH14,VH15,VH18,VH19,VH39,VH37,
VH35,VH40,VH38,VH44,VH43,VH42,VH41,VH34,
VH36,VH33
- 150 m cesty D08 (cesta + voda + penetrace)
- posoudit prostor a vazbu „vody a cesty u K174“
3/ pro dodávku projektových prací a dodávku stavebních
a ostatních prací aby byli vybráni zkušení a osvědčení
dodavatelé,
t/ podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku
z rozpočtu SFDI pro rok 2010 pod názvem „Výstavba
cyklostezky č.22 - Lánov část C“,
u/ zajištění finančních prostředků na krytí vlastního podílu
akce ve výši 1,6 mil. Kč pro rok 2010 tak, aby bylo
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pokryto 100% stavebních nákladů při výstavbě
cyklostezky v roce 2010.
2. bere na vědomí
a/ zprávu o hlavních akcích roku 2010 v obci
b/ výsledek hospodaření obce za rok 2009
c/ seznam obecně závazných vyhlášek obce Lánov
d/ plány činnosti kontrolního a finančního výboru
3. ukládá
a/ radě obce, jednat se zájemcem o pozemky obce
p. Capouškem o břemenu pro stávající kanalizaci
a možnosti šetrné výměny vodovodního řadu
T: 30.4.2010
b/ radě obce, sledovat realizaci hlavních akcí v obci,
v případě potřeby přijímat opatření ke splnění daných
úkolů,
T: 31.12.2010
c/ předsedkyni kontrolního výboru, stanovit termín
kontroly plnění dohody a dodatků k dohodě s Leteckou
školou Vrchlabí.
T: 31.5.2010
Usnesení schváleno 13 hlasy z 13 přítomných zastupitelů.
V bodě 1/c hlasováno samostatně o každém bodu přílohy
č.1, schváleno 13 hlasy z 13 přítomných zastupitelů.
U S N E S E N Í č. 2/2010 ze dne 10.6.2010
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
a/ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva za období
od 6.11. 2006,
b/ zprávu o činnosti rady obce za období od 17.3. 2010
c/ po projednání celoroční hospodaření obce Lánov
s výhradou,
d/ přijetí opatření k nápravě - příloha č.2
e/ rozpočtový výhled Obce Lánov na období roků
2011- 2013,
f/ hospodaření s nemovitostmi obce - příloha č.1
g/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. Semorád - nátěr a stavební
úpravy střechy čp. 100 (školní jídelna), částka 94.000,Kč vč. DPH,
h/ smlouvu o dílo mezi obcí a RDA - cyklostezka etapa C,
15.000,-Kč, podání žádosti. 3,5 % při získání dotace za
veškerou další administrativu včetně závěrečného
vyhodnocení akce,
i/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. Elektros - doplnění
veřejného osvětlení, částka 69.228,-Kč vč. DPH,
j/ smlouvu o dílo mezi obcí a auditorkou
ing. Schneiderovou o provedení auditu hospodaření
obce za rok 2010 za částku do 30.000,-Kč,
k/ smlouva mezi obcí a f. O2 - překládka kabelů cyklostezka C,
l/ po přidělení dotace přípravu a realizaci akce „Kanalizace
a ČOV Lánov“,
m/ změny v rejstříku škol a školských zařízení:
- zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí z 80
na 95 u mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov
- zápis místa poskytovaného vzdělávání Prostřední
Lánov 121, 543 41 Lánov u mateřské školy, jejíž činnost
vykonává Základní škola a Mateřská škola, Lánov,
okres Trutnov,
n/ přípravu a realizaci stavebních a ostatních prací pro nové
oddělení mateřské školy v objektu ZŠ čp. 121. Finanční
náklady do 250. 000,-Kč vč. DPH,
o/ podání žádosti o účelovou dotaci MF ČR

na investici školní jídelna při ZŠ,
p/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. KATRO - zafiltrování
KTV, částka 136.813,-Kč a úprava zesilovačů, částka
168.787,-Kč,
r/ dodatek smlouvy č.3 mezi obcí a RDA - rámcová
smlouva - platnost pro rok 2010, stejné podmínky,
s/ dodatek č.1 smlouvy z r. 2008 mezi obcí a RDA hasičárna Horní Lánov, částka 42.000,-Kč,
t/ smlouvu mezi obcí a RDA - hřiště u ZŠ - Poznejme se
blíž, příprava a podání žádosti o dotaci, částka 50.000,Kč+ DPH,
u/ dodatek č. 1 smlouvy mezi obcí a RDA - cyklo A,
cyklo B - prodloužení termínu,
v/ smlouvu o dílo mezi obcí a ing.arch. Misíkem - zateplení
MŠ - jih, částka 72.000,-Kč vč. DPH,
w/ smlouvu mezi obcí a ing.arch.Misíkem - Poznejme se
blíž, částka 72.000,-Kč vč. DPH,
x/ smlouvu o dílo mezi obcí a ing.arch. Pospíšilem centrum - zvýšení bezpečnosti - cena včetně všech
subdodávek činí 179.560,-Kč,
y/ smlouva o dílo mezi obcí a f. OHGS - projekty, příprava
a podání žádosti na akci zateplení MŠ-jih, částka
72.000,-Kč + DPH,
z/ smlouva mezi obcí a ing. Janákem - cyklostezka C, druhá
část projekt. dokumentace, částka 118.230,-Kč + DPH.
1. stanovuje
a/ v souladu s § 102 odst. 2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
kompetenci rady obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše 200.000,-Kč, jsou-li vyvolaná organizačními
změnami na obecním úřadě, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce
samostatně provádět jen v případech:
1. rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů
2. kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
3. úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů
a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady obce
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném
po schválení rozpočtového opatření rady obce a jejího
stručného odůvodnění (odůvodnění lze podat na zasedání
ústně
b/ v souladu s § 68 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s
přihlédnutím k počtu obyvatel obce, počet 15 členů
zastupitelstva obce pro další volební období
3. bere na vědomí
a/ zprávu o hlavních akcích r. 2010 v obci
b/ činnost Vodárenské společnosti Lánov v r. 2009 a plán
její činnosti na rok 2010,
c/ zprávu o kontrole plnění vzájemných smluv mezi

obcí Lánov a KVK a.s.,
d/ stav v získávání externích zdrojů (dotací)
pro investiční činnost obce
4. ukládá
a/ radě obce, sledovat postup prací na hlavních akcích
r. 2010 v obci a přijímat průběžně opatření k plnění
termínů,
T: 31.12.2010
b/ starostovi a místostarostovi, zajistit provedení kontroly
plnění Opatření k výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2009,
T: 31.8.2010
c/ radě obce, jednat s obcí Dolní Lánov o úhradě nákladů
za dolnolánovské děti navštěvující naši MŠ.
T: 31.12.2010
Usnesení schváleno 11 hlasy z 11 přítomných zastupitelů.
O bodě 1/f hlasováno samostatně o každém bodu přílohy
č. 1, schváleno 11 hlasy z 11 přítomných zastupitelů.
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Odpad - možnosti třídit, odkládat na určená místa
v obci Lánov
Odpad je movitá věc, které se občan zbavuje .
V obci se řeší:
1. komunální odpad (firma Marius Pedersen Vrchlabí )
vývoz 1x za týden,
2. nebezpečný odpad (firma Marius Pedersen Vrchlabí)
svoz 2x do roka přibližně v dubnu a říjnu na stanovištích
v Prostředním a Horním Lánově,
3. staré železo (zajišťují hasiči Prostředního a Horního
Lánova) v jarních měsících,
4. sbírka pro Diakonii Broumov (zajišťuje obec
ve spolupráci s hasiči z Prostředního Lánova) 2x do roka
5. papír, plasty, nápojový kartón, sklo - možnost odkládat
časově neomezeně celkem na čtyřech místech v obci .
Pro třídění barevného skla je k dispozici 5 kusů 1500
litrových kontejnerů. Od 1.7. bude na stanoviště před
potraviny Luksík přistaven bílý kontejner na čiré sklo.
Pro papír a plasty je celkem 23 kontejnerů. Vývoz zajišťuje
firma Transport Trutnov. Informace pro všechny, kdo třídí do kontejneru s plasty je možné dávat i obaly od nápojových
kartónů - tak zvané tetrapaky .
Množství svezeného odpadu z obce Lánov za rok 2009:
Komunální odpad - 330 tun
Objemný odpad - 13 tun
Papír - 24 tun
Plast - 16 tun
Sklo - 18 tun
Sledování jednotlivých roků ukazuje, že množství
vytříděného odpadu stoupá a objem komunálního netříděného odpadu klesá. To je dobré, neboť obec Lánov je
zapojena do systému třídění prostřednictvím společnosti
Ekokom (autorizovaná obalová společnost), od které obec
dostává zpět větší část vynaložených finančních prostředků
na třídění.
Ivo Havlíček

5

I
N
T
E
R
N
E
T
Dobrý den. Rád bych tímto oslovil
všechny uživatele internetu po
kabelovém televizi, kteří se setkají s
různými těžkostmi a poruchami služby.
Veškeré dotazy a hlášení poruch,
prosím, směrujte na tel.: 607 602 738.
Ve večerních hodinách a o víkendu
prosím o zasílání informačních SMS,
např. ve tvaru - popis závady
(nefunkční internet apod.), jméno
a číslo popisné. Snáze se tím
identifikuje závada a předejde se
zbytečnému časovému zdržení.
Na veškeré zprávy se budu snažit
odpovědět a podat vysvětlení,
popřípadě postup odstranění závady.
Funkčnost služby je průběžně
sledována. Pokud vám služba
nefunguje např. v řádech minut,
prosím, kontaktujte mě. Buď vám
sdělím, že se jedná o závadu na straně
poskytovatele a na odstranění se
pracuje, nebo bude závada pouze
lokální a v tomto případě se koncového
zákazníka ptám na stav modemu - resp.
které stavové diody na modemu svítí
a blikají. Podle tohoto se dá rychle
zjistit typ závady.
Systémové zásahy na zařízení
poskytující internet se provádějí
plánovaně ve večerních hodinách.
Pokud však okolnosti vyžadují,
provede se zásah i v denních hodinách.
V krajních případech může dojít
k restartu všech zařízení, která
obstarávají chod služby. Celý tento
zásah trvá do plného zprovoznění sítě
cca 50 vteřin. K tomuto dochází pouze
ve výjimečných případech. Obvyklejší
je restart lokálních zařízení nebo pouze
služby, a pak je přerušení nebo omezení
internetu na dobu do 30 vteřin.
Prosba
V době od 8. června do 20. června
docházelo k nefunkčnosti služby
internetu, respektive služby DNS
serveru. Toto mělo na svědomí zařízení
nacházející se v síti u některého
koncového uživatele. Všichni
uživatelé v síti používají DNS server
172.16.0.3, v tomto případě byl
nahrazen IP adresou 192.168.2.1.
Obvykle se tato skutečnost stává
chybným zapojením routovacího
zařízení do sítě - modem není připojen
do slotu WAN, nýbrž do slotu LAN.
Následně se toto zařízení chová jak
nadřazený DNS server a ovlivňuje
provoz na ostatních zařízeních. Jelikož
tento rozsah používají zařízení firmy
6

Edimax, prosím uživatele, kteří si jsou je pozitivní dopad na návaznost
vědomi, že vlastní zařízení této značky, a celkovou vzájemnou provázanost
o kontrolu zapojení routeru. Děkuji.
autobusových a vlakových spojů
v Královéhradeckém kraji.
NTP server Lánova
Pokud používáte automatickou
Systém IREDO, neboli Integrovaná
synchronizaci času na vašem PC REgionální DOprava, byl prvně
a dalších zařízeních, můžete využít zaveden v roce 2005 na Broumovsku
i tuto adresu k nastavení přesného času: a H r o n o v s k u , o d r o k u 2 0 0 6
ntp.lanov.cz. Zdrojem přesného času na Rychnovsku a ve východní části
jsou servery CESnetu.
Hradecka. V roce 2008 na Červenokostelecku.
V současnosti pracuje
Radovan Jákl
přibližně na 40 % území kraje.
Pojďme si prohlédnout výhody,
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Ikteré integrovaná doprava a její
rozšíření občanům nabízí.
Přestupy bez dalšího placení
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Od 13. června je možné cestovat na
Od neděle 13.6.2010 došlo
k rozšíření integrovaného dopravního
systému IREDO a ke změně jízdních
řádů i v naší obci.
Důvodem bylo, aby integrovaná
doprava poskytovala obyvatelům
Královéhradeckého kraje zlepšení
podmínek cestování spojeného s co
největší možnou návazností spojů. Na
druhou stranu nemusí změny v jízdních
řádech vyhovovat všem cestujícím .
Případné změny bylo možné
připomínkovat k již výše uvedenému
datu 13.6.2010. To obec Lánov
ve spolupráci s obcí Dolní Dvůr
a Dolní Lánov provedla.
Z dostupných informací bude toto
opět možné v průběhu měsíce července.
Žádáme tímto občany, aby se s
konkrétními připomínkami k určitým
spojům obrátili na obecní úřad.

jednu jízdenku po celém území
Královéhradeckého kraje. Ta je platná
ve všech autobusech a vlacích na území
regionu. I když budete muset
přestupovat, již v místě odjezdu si
zakoupíte jízdenku až do cíle vaší cesty.
Rozhodující není ani to, zda budete
přestupovat z autobusu na vlak nebo
obráceně. Do systému IREDO jsou také
zapojeni i oba drážní dopravci.
Společnost VIAMONT, a.s. a České
dráhy a.s. České dráhy jako jediné
nabízejí souběžně s tarifem IREDO
také svůj vlastní tarif.

Zvýšení počtu prodejních míst
jízdenek
Jízdenky na autobusy nebo vlaky
v systému IREDO je možné zakoupit
u řidičů autobusů na pokladnách
Českých drah nebo případně
i u průvodčích ve vlacích. Pro cestující
to znamená podstatné rozšíření
Ivo Havlíček prodejní sítě jízdenek. Jak již bylo
napsáno výše, České dráhy nabízejí
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Ysouběžně s jízdenkami IREDO také své
vlastní. Na tyto jízdenky je ale možné
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cestovat a přestupovat pouze na vlaky
V š e c h n y v l a k y a a u t o b u s y Českých drah. Oproti IREDU však
v Královéhradeckém kraji jsou umožňují např. využít slev pro cestující
zapojeny do jednotného dopravního vlastnící zákaznickou kartu Českých
drah nebo čerpání slevy při koupi
integrovaného systému IREDO
zpáteční jízdenky
V neděli 13. června došlo
k významným změnám v meziměstské Slevy na jízdném v podobě časových
autobusové a vlakové dopravě, které se jízdenek IREDO
Tarif IREDO nabízí cestujícím, kteří
dotkly celého území Královéhradeckého kraje. Do jednotného, denně využívají autobus nebo vlak také
neboli integrovaného dopravního zajímavé slevy v podobě sedmidenních
systému byli nově zapojeni všichni a třicetidenních jízdenek. Při jejich
dopravci zajišťující přepravu osob pořízení můžete uskutečnit na zvolené
v kraji. Nastalo tak sloučení všech trase libovolný počet jízd a to v obou
dopravních služeb ve veřejné dopravě směrech. Časové jízdenky jsou
pod organizátora veřejné dopravy - přenosné. Je tedy možné, aby s jejich
společnost OREDO, která pro kraj tuto pomocí cestovala ráno, odpoledne a
činnost vykonává. Smyslem organizace večer vždy jiná osoba. Samozřejmostí

j e i j e j i c h p l a t n o s t
o víkendech a státních svátcích. Cena
sedmidenních jízdenek je 8-násobkem
jednoduchého jednosměrného
jízdného a cena třicetidenních
30-ti násobkem.
Zónově relační tarif pro snadnou
orientaci v celém systému IREDO
Ač vám tento termín asi moc neříká,
je rozdělení celého území systému
IREDO do zón a stanovení cen
jízdného (relací) mezi nimi důležitým
prvkem celé integrace. Před
sjednocením dopravy byla cena
jízdného vypočítávána z počtu ujetých
kilometrů, které spoj ujel. Jako
cestující jste tak platili i za různé okliky
a zajížďky autobusu, které vykonal při
odbočení z hlavní trasy vaší cesty.
Nově bude součástí jízdního řádu
na každé zastávce i mapa zón systému
IREDO. Pro cestujícího to znamená
možnost snadného zjištění ceny
jízdenky. Místo - zastávka, na které se
právě nacházíte, bude na mapce
vyznačeno žlutým kolečkem. Číslice
v něm je výše základní ceny
obyčejného jízdného v zóně. Modrá
kolečka s bílým číslem znázorňují
možné cíle vaší cesty s cenou obyčejné
jízdenky. Čáry mezi nimi vám
pomohou zjistit jakého spoje, zda
autobusového, vlakového nebo jejich
kombinací, je možné využít.

(Ukázka tarifní mapy s výchozí zónou Hradec Králové)

OREDO, je snaha o maximální
provázanost jízdních řádů s důrazem
na návaznost spojů, na které je nutno
v uzlových bodech přestoupit. S tím
souvisí i plánování dopravy v tak
zvaném taktu, kdy jsou odjezdy
autobusu nebo vlaku, v systému
IREDO z dané zastávky, naplánovány
v opakujícím se intervalu. Například
každou druhou minutu po celé (5:02,
6:02, 7:02). Pro cestujícího to znamená,
že nemusí nosit v hlavě obsáhlé tabulky
jízdních řádů a i přesto ví, kdy spoj
Vzájemná provázanost autobusů ze zastávky odjíždí.
a vlaků v uzlových bodech a doprava
Chytré nasazení menších autobusů se
v taktu
odrazí
ve zvýšení spojů
Samotný pojem „integrace“ má svůj
Snad posledním doposavad
původ v latině. Vyjadřuje spojitost
nebo úplnost. A ani ve spojení s nezmíněným rysem systému IREDO je
dopravou není význam tohoto slova zvýšení počtu spojů v dopoledních
jiný. Integrace dopravy, a nejen té a večerních hodinách a o víkendech.
regionální, je reakcí na poptávku Tento krok se však nemůže obejít bez
zástupců Kraje. Vzhledem k tomu, odezvy v podobě nasazení menších
že Kraj dopravní obslužnost platí, má autobusů. Zajištění dopravy v těchto
zájem na úsporné, ale i efektivní málo frekventovaných časech velkými
veřejné dopravě. Na straně druhé autobusy by nebylo ekonomické a takto
reflektuje zájem občanů, cestujících, postavený systém by se jistě po pár
pro které je cestování autobusem nebo měsících provozu zhroutil. Do systému
vlakem důležité. Celkem přirozeně IREDO jsou tedy nově ve větší míře
jdou požadavky těchto dvou skupin nasazovány (samozřejmě tam, kde to je
proti sobě. Nabídka veřejné dopravy vhodné) vedle velkých autobusů i jejich
v systému IREDO nebude nikdy menší „bráškové“. Ti se svou nižší
s c h o p n a n a b í d n o u t p o d m í n k y spotřebou a nižší pořizovací cenou
cestování, které se vyrovnají cestě uspoří prostředky na provoz spojů
osobním automobilem (odjezd v dopoledních a večerních hodinách.
a příjezd přímo od domu, být Snahou společnosti OREDO je zajistit
provoz autobusů a vlaků až do 23
naprostým pánem svého času).
Ano, autobus nebo vlak na vás hodiny.
nepočká, zdržíte-li se v práci. Taktéž
v nich nepojedete sami a možná budete Pod pokličkou
Výše jsme se věnovali mnoha
nuceni i přestupovat. Ale cílem autorů
dopravního systému, společnosti změnám v komfortu cestování

z hlediska cestujících a jejich
podrobnému vysvětlení. Integrace
regionální dopravy na celém území
Královéhradeckého kraje byla ale
náročným procesem, který měl své
nemalé nároky na autobusové a drážní
dopravce zapojené do systému.
Přeškolení řidičů a personálu
na pokladnách, úprava odbavovacích
systémů, provedení změn v plánování
turnusů pro řidiče, ale i zajištění výlepu
nových jízdních řádů a tarifních map
IREDO. Byla toho zkrátka spousta, co
se muselo udělat, aby se v neděli
13. června 2010 rozběhl nový systém
naplno.
Jen stalý vývoj může zaručit
dlouhodobý úspěch
Věříme, že po možných počátečních
nedorozuměních, která se asi nevyhnou
žádné změně, bude systém IREDO integrovaná regionální doprava
Královéhradeckého kraje - dobře plnit
svůj účel, tedy sloužit cestujícím
a reflektovat jejich měnící se potřeby
v cestování veřejnými dopravními
prostředky.
OREDO s.r.o.
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Jízdní řády v tištěné podobě jsou již
bohužel v infocentru vyprodány.
Přiobjednání není možné, jelikož celý
vytištěný náklad je v prodeji. Vzhledem
k tomu, že poptávka po jízdních řádech
postupně klesá, tak společnost OREDO
s.r.o. neplánuje ani dotisk. Ten by bylo
nutné udělat minimálně v nákladu
2 000 ks, které by se těžko prodaly.
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V elektronické podobě jsou však
již vyvěšeny na internetových
stránkách, lze si stáhnout
a vytisknout i pouze jednotlivé linky.
Rovněž samozřejmě můžete zavítat
do infocentra, kde vám buď
vyhledám konkrétní spoj, jako to
bylo dosud, nebo vám příslušné linky
vytisknu.
Odkaz na web zde:
http://www.oredo.cz/download.aspx?f
ile=4cb068fc-b43b-4f0e-84e4ce3f800fa40d
Do vysílání kabelové televize opět
výhledově plánuji vypracovat přehled
základních spojů Lánova a okolí, jaký
tam figuroval do 13. června a který
bylo možno obdržet i na papíře. Jelikož
se ale jedná o velmi zdlouhavý a pracný
proces, na který mi moc nevybývá čas,
nemohu slíbit konkrétní termín
vyhotovení. Zatím je tam umístěna jen
část.
Děkuji za pochopení .
Karolína Boková
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V souvislosti s připravovaným
srazem rodáků, přátel a bývalých žáků,
který pořádá obec Lánov a který je
avizován na dny 10.-11.9. 2010, si
tímto dovoluji oslovit nejen
spoluobčany Lánova, ale i okolních
obcí. Novodobá historie naší obce je
psaná rokem 1945, kdy se zde usadili ze
všech koutů republiky, (ale i jiných
krajů), naši dědové, otcové a jejich
rodiny. Na připravovaném tablu
bychom chtěli zachytit vývoj obce
až do dnešních dní. Z tohoto důvodu
prosím spoluobčany o poskytnutí
jakýchkoliv materiálů, zvláště pak
historických fotografií svých domů,
obce samé, i už zmizelých objektů
a fabrik, případně též nálezy
po původním německém obyvatestvu
apod.

P
R
ŮZ
K
U
M
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom vědět, zda by v naší
obci byl zájem o rozvoz obědů
ze školní jídelny. Potřebovali bychom
znát počet případných odběratelů.
Pokud vás tedy tato možnost zaujala,
sdělte, prosím, svoje jméno, adresu
a popřípadě telefon v lánovském
infocentru.
Vše se bude odvíjet od výsledku
této malé ankety. Cena by neměla
překročit cenu oběda od konkurenční
f i r m y. P O Z O R ! ! ! N e j e d n á s e
o objednávání, ale pouze zatím
o zjišťování zájmu z vaší strany!
O průběhu budete informováni.
Za Školní jídelnu při ZŠ
Monika Klimešová

Poslední "úlovek" - křižovatka v Prostředním Lánově

Děkuji tímto předem za cokoli
darované, zapůjčené k oskenování,
případně zapůjčené jen na akci
samotnou.
Materiály můžete zanechat v našem
lánovském infocentru u sl. Karolíny
Bokové nebo vás rád osobně navštívím
a materiály si od vás vypůjčím.

Kadavý Ladislav
543 41 Horní Lánov 148 (Obecná škola)
tel : 603 533 517
e-mail : kadavy.ladislav@seznam.cz
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Období od 20. 3. 2010 do 21. 6. 2010
STAV OBYVATEL k 21. 6. 2010 1705
NAROZENÍ ( 3 děvčátka + 2 chlapci)
5
ZEMŘELÍ
2
17
PŘISTĚHOVANÍ
ODSTĚHOVANÍ
7
PŘESTĚHOVANÍ
9
SŇATKY
2
ROZVODY
0
Karolína Boková
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prostřednictvím tabla, které najdete
v obchodě pana Luksíka.
Letošní devátou třídu si budeme
pamatovat jako bezkonfliktní kolektiv
mladých lidí vždy ochotných pracovat
a respektovat pedagogy a ostatní
dospělé, se kterými ve škole přišli
do styku. Kéž by si tyto vlastnosti
odnesli i do nových působišť!
Na fotografii je vidíte nikoliv
všechny: zleva jsou to - Vít Zákoucký
(Lesnické učiliště ve Svobodě nad
Úpou), Zuzana Maxová (prodavačka Vrchlabí), Pavel Skákalík (mechanik,
opravář motorových vozidel Praha),
Pavel Kolman (gymnázium a SOŠ
v Úpici - veřejnosprávní činnost), Soňa
Stříbrná (číšník-servírka Vrchlabí),
Michal Filip (informační technologie
Trutnov), Jaroslav Koula (informační
technologie a aplikace Dvůr Králové
n. L.), Tereza Tryznová (hotelnictví
Dvůr Králové n . L.), Vladimír Středa
(ochrana osob a majetku Malé
Svatoňovice), Pavlína Veselá (sociální
péče Hostinné), Petr Malinský (požární
ochrana Frýdek-Místek), Nikola
Neumannová (kosmetické služby Dvůr
Králové n.L.), Martin Pulpán
(gymnázium Vrchlabí), Jiří Kalenský
(gymnázium Vrchlabí), David Raida
(ochrana přírody a prostředí SLŠ
Trutnov), Stanislav Závodník (tesař
Trutnov), Patrik Fischer (tesař
Jaroměř), David Zvírotský (klempíř
Vrchlabí), Michal Kovařík (mechanik
opravář motorových vozidel Mladá
Boleslav). Chybí Žaneta Štrossnerová
(OA Janské Lázně).
Vedle žáků deváté třídy nás
opouštějí i další - ke studiu
na osmiletém gymnáziu byli přijati
Martin Klimeš, Aneta Maternová,
Tomáš Kadavý a Tereza Capoušková.
Z osmé třídy po splnění povinné školní
docházky odcházejí bratři Josef
a Luděk Pluhokovi (automechanik
Nový Bydžov a opravář zemědělských
strojů Jaroměř) a Martin Hlavatý (tesař
Trutnov).
MB, OČ
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Blíží se konec školního roku
a z dalších našich deváťáků se stanou
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zanedlouho absolventi. Píšu z dalších,
pro mě jako třídní učitelku jsou ale mí
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první. A velmi mile překvapili.
Většina z nich u nás strávila devět Zpočátku jsem netušila (a trochu se
let života (a předtím ještě pár let obávala), s jakými lidmi mám tu čest.
v mateřské škole). 30. června se s nimi Postupem doby a díky společně
v dobrém loučíme a přejeme jim dobrý strávenému času jsme se ale vzájemně
poprázdninový start v nových poznali a já jsem zjistila, že to jsou
školách. Připomenout si je můžete vesměs fajnoví mladí lidé, se kterými je

foto Olga Čermáková

zábava, zároveň ale znají svoje hranice,
dá se s nimi rozumně domluvit a umí
poslechnout. Na tomto místě bych
chtěla poděkovat rodičům mých žáků,
protože jsou to jen a jen oni, kdo mají
zásadní vliv na chování a jednání svých
dětí.
V letošním školním roce jsme
navštívili několikrát Klicperovo
divadlo v Hradci Králové a jedno
večerní představení v Divadle F. X.
Šaldy v Liberci. S chováním nebyly
nikdy žádné problémy. Téměř jako
jediní jsme byli do divadla vždy slušně
oblečení! Zdárně máme za sebou
i školní výlet – naším cílem se stal kraj
našeho nejvýznamnějšího romantického básníka - Máchovo jezero a
okolí. Výlet si žáci sami naplánovali,
objednali, zařídili…a mě a p.
Koulovou vzali s sebou.
Jsem moc ráda, že můžu své žáky
pochválit, bude se mi po nich stýskat.
Touto cestou jim děkuji, protože díky
nim mě to učitelování bavilo. A do
dalšího studia hodně úspěchů!!!

ceny, diplomy a sladkosti. O sladkosti
nebyla nouze ani při oslavě Dne dětí.
Jak jinak bychom mohli oslavit tento
svátek než hrou. I přestože sluníčko

spolu s námi odmítlo tento den slavit,
nenechali jsme si ho pokazit a oslavili
ho soutěžemi ve třídách. Nápomocné
nám tomu byly i členky klubu
důchodců, které dětem přinesly plno
dobrot. Za to jim patří velké
poděkování.
Zpestřením běžných dnů v MŠ byl
pro děti i výlet do nedalekého
P.S. Děkuji moc za dárky Harrachova. Děti měly možnost
a nezapomeňte, že: Klokan přiletí v létě navštívit tamější sklárny a poznat tak,
do L.A. :-)
kolik práce dá výroba jedné skleničky,
Eva Křivohlávková že není těžké ji rozbít, ale je umění ji
vytvořit. Návštěvu továrny jim budou
připomínat i skleněné figurky prasátek,
D
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S
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ŘÍ
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K
Y které
si ze sklárny odnesly na památku.
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…První letní paprsky dopadly i na
naše školky. Dodaly dětem novou
energii a chuť trávit dny na školní
zahradě. Díky pěknému počasí se
mohly venku uskutečnit závody v jízdě
na koloběžkách i závody v lehké
atletice, kde děti mezi sebou poměřily
své síly ve třech disciplinách. Hod
míčkem, běh na 20 metrů a skok
do dálky. Odměnou jim byly drobné

V Harrachově jsme mimo jiné prošli
i naučnou lesní stezkou „Liška“, kde
děti plnily různé úkoly, až došly k cíli dřevěné lišce a Mumlavskému potoku.
Rychle neteče jen voda v potoce,
ale i čas, který s námi děti tento rok
strávily, se rychle rozutekl. Nedávno
tříleté, bojácné děti, teď už ostřílení
předškoláci stojí na prahu jejich
velkého kroku - vstupu do školy. Ještě
dříve než opustí brány školky, pro nás
pilně nacvičují taneční překvapení
na školní akademii. Přejeme jim, aby se
tento taneček vydařil a spolu s ním tak
zdárně vtančily do školních let.
Na závěr bychom chtěly poděkovat
manželům Haně a Romanovi
Čermákovým, kteří svým finančním
příspěvkem umožnili nákup
trojhranných pastelek a paní Janě
Aubrechtové za ušití kalhot pro chlapce
na vystoupení. Přejeme, aby vaše

prázdniny byly také probarvené zlatým
sluncem, dobrou náladou a hřejivým
odpočinkem.
Za kolektiv MŠ
Hana Vaňoučková, foto Marcela Tužová
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21. června jsme navštívili
trutnovskou knihovnu. Tady je
ochutnávka z nově nabytých knih:
Naučná:
Nová pravidla silničního provozu
Beletrie:
Seznam sedmi - Mark Frost
Má krásná špionka - Colin Falconer
Kráska ze Santa Fe - Joan Johnston
Skladatelka voňavého prádla
- Martina Formanová
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Pán modrého meče - Ondřej Neff
Čtyři dohody - Miguel Ruiz
Pod střechami Paříže - Henry Miller
Oči baziliška - Otomar Dvořák
Via Lucis - Jindra Jarošová
Sedm katů z Mnichova - Mario Puzo
Doktor od Jezera hrochů - Švandrlík
Invaze z galaxie - Robin Cook
Rozmarná zelená krev - Fr. Janalík
Noc v Bombaji - Louis Bromfield
Podivný host - Jan Cimický
Kritický bod - Robin Cook
Rady mladému muži - I. Hercíková
Lepší pozdě než nikdy-I.Hlaváčková
Altmanův zákon - Robert Ludlum
Něžné svítání - Debbie Macomber
Omerta - Mario Puzo
Případ nevěrné Kláry - M. Viewegh
Pro děti:
Heidi a její kamarádi-Johanna Spyri
Nina nic nepoví - K. Applegate
Dračí jezdec - Cornelia Funke
Příběhy Septimuse Heapa - A. Sage
Prcek - Rachel Cohn
O mašince Tomášovi 3 - W.V. Awdry
Flirtuj, až budou jiskry lítat
- Karin Kampwerth
Šíleně nudný zapadákov K.Combie
FlirtAtak - Franziska Gehm
Pusa je jen začátek - H. Ullrich

Znáte nějakou kuriózní nebo
legrační historku ze své činnosti?
Mnoho, to bychom ale popsali 10
těchto zpravodajů historkami
a legráckami.
Na co nejvíc z doby u hasičů
vzpomínáte?
Na své nejlepší kamarády, kteří už mezi
námi bohužel nejsou, a na ty, kteří to
dělají poctivě i nyní.

Přípoji z Vrchlabí se dopravíte
do Harrachova, Pece pod Sněžkou,
do Špindlerova Mlýna a na hraniční
přechod s Polskem na Špindlerovu
boudu. Přímým spojením z Úpice přes
Trutnov na Pomezní Boudy. Linkou
ve směru Hradec Králové, Hořice,

A čeho nebo jakých výsledků si
nejvíce ceníte?
V osmdesátých letech jsme hodně
vyhrávali na soutěžích a zakládali
mladé hasiče.
Jste pověrčivý, měl jste před
zásahem nějaký zvyk?
Ne, vždy jsem se snažil být v hasičárně
co nejdříve, abychom byli na místě
neštěstí brzy a pomohli poškozeným.
Zkoušel jste někdy chrlit oheň?
Ne a nikdy to dělat nebudu.
Koukalo se ve vaší rodině
na Soptíka?
Ano, náš mladý na něho koukal rád.

Co vám proběhne hlavou, když
slyšíte houkat sirénu?
Nejradši bych do toho šel s klukama
Karolína Boková
znovu.

Je něco, co byste rád změnil?
mé strany už nic, vše záleží
na financování hasičů dobrovolných
či tzv. placených (profesionálních),
Jedeme tam, odkud jiní utíkají.
protože jsou na ně kladeny větší
Kdy vás napadlo, že chcete být nároky ze strany obyvatel a naší
nevyzpytatelné přírody.
hasičem?
V dětství, když jsem ještě neměl moc
Co byste místním hasičům přál?
rozumu, ale uvědomil jsem si, jak je
Mnoho
úspěchů při soutěžích a málo
červený kohout nebezpečný. To nás
výjezdů
k požárům.
jako mladé hasiče vedl pan Blažek.
Při podpalování ohně - zapalujete
Pamatujete se, kdy jste se poprvé
si
radši
sirkami nebo zapalovačem?
spálil?
Nechávám
to na jiných...
Spálil jsem se mnohokrát, a ne jenom
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jízdních kol. Síť linek propojujících
hory ze západu na východ a z jihu
na sever.

Děkuji za rozhovor.

Cyklobus u Špindlerovy boudy.

Kuks, Dvůr Králové, Vrchlabí a zpět.
Jízdní řády jsou k dispozici
na autobusových zastávkách nebo
v krkonošských informačních centrech.
Vydáno je 50 tisíc kusů propagačních
letáčků s jízdními řády a tipy na výlety,
ale také upozorněním, že v případě
mimořádně velkého počtu zájemců
mohou být cyklobusy na trase
opožděny.
Během hlavních prázdnin jezdí
cyklobus denně. V září ve čtvrtek,
v sobotu a neděli.
Cyklobus je v provozu díky
finančnímu přispění Královéhradeckého (grant) a Libereckého kraje
(zařazení linky do základní dopravní
obslužnosti), příspěvkům Města
Trutnov, Sdružení Podzvičinsko
a Svazku obcí Jestřebí hory
i organizační práci a vlastním
finančním prostředkům Krkonoš svazku měst a obcí.
Bližší informace na www.krkonose.eu

Dáša Palátková
Musel jste někdy před ohněm Rozhovor s panem Janem Přívratským
utíkat, měl jste z něj někdy opravdu starším za pomoci Jana Přívratského
strach?
mladšího připravila Karolína Boková.
Jako hasiči jsme před ohněm nikdy
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neutíkali, ostatní ať se ho straní...
Držíme se tzv. sousloví
S
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T Zahájení letní cyklo a turistické
"Jedeme tam, odkud jiní utíkají".
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ŠEsezony v nejvyšších českých horách
proběhlo při společném setkání
Překvapil vás někdy oheň, ať už
nejvyšších
představitelů Krkonoš mile nebo nemile?
Cyklobusy v Krkonoších
svazku měst a obcí a Správy KRNAP Mile - když si můžeme posedět a Podkrkonoší
předsedy Svazku Jana Sobotky
v rodinném kruhu a dát si něco dobrého
Krkonošemi a v Podkrkonoší a ředitele Parku Jana Hřebačky k snědku.
Nemile - když naše stodola dvakrát od soboty 29. května 2010 opět jezdí na Krakonošově snídani u Harrachova
autobusy vybavené pro přepravu u příležitosti otevření nové cyklotrasy
za sebou hořela.
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odbočující z Terexu na Voseckou
boudu.
„Pohoří je na nadcházející letní
sezonu dobře připraveno,“ uvedl při
zahájení ředitel Správy KRNAP Jan
Hřebačka. „Důkazem toho je i nová
cyklotrasa odbočující z Terexu
na Voseckou boudu,“ upřesnil
Cyklotrasa bude oficiálně otevřena
. července 2010. Předseda SMO Jan
Sobotka navázal: „Vítáme rozšíření
sítě cyklotras. Ze strany Správy
národního parku je to krok správným
směrem. K pohodlnějším způsobům
dopravy cyklistů a jejich kol do kopců
lze u nás využít též několika lanovek a
linek cyklobusů. Z hlediska
cykloturistiky tak zbývá hlavně dořešit
už jen vhodnější spojnici mezi
Špindlerovým Mlýnem a Pecí pod
Sněžkou, bez nutnosti sestoupání
a vystoupání mnoha výškových
metrů.“
Pracovní skupina, kterou ředitel
Hřebačka na podzim loňského roku
jmenoval, posuzovala různé návrhy
na zlepšení stávající sítě cyklotras.
„Do pracovní skupiny jsem jmenoval
odborníky ze Správy KRNAP
a přizvali jsme ke spolupráci kolegy
ze Svazku měst a obcí Krkonoše.
Společně jsme pak oslovili
představitele místních měst a obcí, aby
nám pomohli vytipovat možné
cyklotrasy. V současné době jich je
na území KRNAP již 400 km,“ řekl
Hřebačka. Tři nové úseky (trasa
z Horního Maršova na Rýchorskou
boudu po žluté turistické značce, cesta
z Dolních Míseček kolem Vídeňské
skály a odbočka z Terexu na Voseckou
boudu) nakonec rozšíří ještě jedna trasa
po Famberce. Na předsedou Sobotkou
již zmiňovaném úseku spojujícím
Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou se
zatím společná pracovní skupina
neshodla a bude o možném propojení
jednat.
Dáša Palátková
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Upřesnění k článku „Z kroniky
Hornolánovské školy” z minulého
čísla Zpravodaje
Ještě zpět k termínu Leuzenberg
(Lewzenberg, Lenzenberg) - na
starších českých mapách se tu objevuje
jako Květnice a jsou to dnes asi
nejpřesněji Zahrádky.
Martin Bartoš
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Červenec 7. Krkonošský hudební festival, Karpacz
Horský běh na Dvoračky, Rokytnice nad Jizerou
Vrchlabské hudební léto (nedělní koncerty), Vrchlabí
6. harrachovské pivní slavnosti, Harrachov
13.-16.7. Týden řemesel, Vrchlabí
16.-18.7. Dny křišťálů, Lwówek Ślaski, Polsko
14.-17.7. Krakonošovy letní podvečery, Jilemnice
17.7.
Festival country&folk "Peckovská struna", hrad Pecka
24.7.
O pohár starosty obce Dolní Lánov, Dolní Lánov
Country festival "Pod Hůrou", Lázně Bělohrad
Krakonošův pivní den, Černý Důl
Svatojakubský jarmark lidových řemesel, Miletín
31.7.
Svatohubertská pouť, Benecko
31.7.-1.8. Pouť Porciunkule, Hostinné
Srpen
Vrchlabské hudební léto (nedělní koncerty), Vrchlabí
Mistrovství ČR v běhu do vrchu, Janské Lázně - Černá hora
Open air music fetival, Trutnov
Krakonošův festival dechových hudeb, Jablonec nad Jizerou
Vítkovické volejbalové bloky, Vítkovice v Krkonoších
Pasecké hudební slavnosti, Paseky nad Jizerou
Mezinárodní folklorní festival, Vrchlabí
1.8. 20.
Festival dechových hudeb, Jilemnice
6.-7.8.
Keltská noc, Harrachov
6.- 8.8.
Bažantnice ještě žije, Lázně Bělohrad
7.8.
Parkurové a western závody - Krkonošské klání, Horní Lánov
Lidová řemesla, Kohoutov
7.- 8.8.
Maršovská pouť, Horní Maršov
10.8.
Pouť sv. Vavřince, Pec pod Sněžkou
14.8.
Krkonošské pivní slavnosti, Vrchlabí
Ravo maratón horských kol Podkrkonoším, Lázně Bělohrad
14.-15.8. Svatovavřinecká pouť, Jilemnice
15.8.
Varhanní koncert v klášteře, Vrchlabí
20.-22.8. Motosraz Kateřina, Chotěvice
21.8.
StarostaCup 8. ročník - tenisový turnaj, Černý Důl
26.-29.8. Theatrum Kuks
Září
8. mezinárodní pochod a běh ze Sněžky do Samotni, Karpacz
Žacléřský střízlivák - okružní závod horských kol, Žacléř
Jilemnická poznávání - turistická akce, Jilemnice
Mladobucká padesátka, Mladé Buky
Vrchlapák - 3. závod v jízdě na horských kolech na 35 km
Po stopách řídícího učitele Jana Buchara, Jilemnice
15. divadelní Erbenův Miletín
11.9.
Pohádkové odpoledne, Malá Úpa
Zavírání turistické sezony na Zvičině
Vinobraní na Kuksu
18.9.
Rudolfovy slavnosti, svoboda nad Úpou
43. ročník běhu do vrchu Jilemnice-Žalý, Český pohár běhu do vrchu
kat. Super, Běh zámeckým parkem žáků, Lízátkový běh, Jilemnice
25.9.
Krakonošův guláš a den záchranářů, Pec pod Sněžkou
36. jelenihorský jarmark zvláštností a rarit, Jelenia Góra
28.9.
Žacléřská sedmdesátka - cyklistický závod, Žacléř
Říjen
Krakonošova drakiáda, Černý Důl
Krakonošův divadelní podzim, 40. ročník, Vysoké nad Jizerou
2.10.
Vrchlapák - 4. závod na koleč. lyžích/in-line bruslích Poniklá-Rezek
Svatohubertské slavnosti, Kuks
Přespolní běh cihelnou, Vrchlabí
Slavnosti holovouských malináčů, Holovousy
2.-3.10. Tradiční rokytnická pouť, Rokytnice nad Jizerou
9.10.
Sjezd absolventů gymnázia (65 let od založení českého g.), Vrchlabí
+ spousta dalších akcí, přednášek a výstav - viz leták Krakonošovo kulturní
a sportovní léto 2010 nebo Trutnovinky v lánovském infocentru)
Co se týče akcí bez uvedení data konání, lze toto samozřejmě v případě zájmu
upřesnit v lánovském infocentru.
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turistických průvodcích hned tak
nenajdeme”, přibližuje společný
projekt Michal Vávra ze Svazku
Krkonoše.
I když turistické relace neobsahují
žádnou písničku, tak už mají
posluchače kromě Česka také na
Slovensku, Polsku, v Nizozemí, ve
Spojených státech a dalších zemích.
S největší pravděpodobností se jedná
o české krajany, protože adresy
posluchačů se v pravidelných
intervalech opakují.
Poděkování za nezištnou spolupráci
patří také Jakubovi Malému a Antonínu
Bezroukovi - moderátorům z nedávno
zrušeného Radia OK a Vlastu Sukovi
z Hitrádia Magic.

Jana Tauchmanová
a vesnicích. V zimě jezdili do Černého
Dolu, soutěže a hry obohatily jarmarky
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a slavnosti v Nové Pace, Lomnici nad
Popelkou, Dvoře Králové nad Labem,
Vítězné u Dvora Králové, Trutnově,
D
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TD o l n í m L á n o v ě , D ř e v ě n i c i ,
Špindlerově Mlýně, Vrchlabí, Rtyni
v Podkrkonoší a dalších a dalších
Kulíškova herna na cestách
místech.
Soutěže, hry, stavění modelů
V červenci se Kulíškova herna
ze stavebnic Merkur a Oblique, nově představí na Krakonošových letních
také modelové kolejiště, vystoupení podvečerech v Jilemnici. Hry, soutěže
dětské skupiny historického šermu a šermířská vystoupení jsou zařazeny
Česká televize natáčí reportáž ze zahájení
Krkonošského turistického vysílání (5.5.2010)
Legenda Aurea a taneční skupiny také do programu jubilejního
Black and White z Dětského domova 20. ročníku Jičína - města pohádky.
v Dolním Lánově. To vše čeká
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Jana Tauchmanová
návštěvníky Kulíškovy herny.
Šikovnost, tvořivost, fantazii si
Den matek jsme oslavili 7. května
od roku 2007 vyzkoušely v městech
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É
v
hotelu
Harmonie. Po obědě přišly děti
a vesnicích, kam Kulíškovu hernu
z
MŠ,
které
nám zazpívaly a přednesly
pozvaly, tisíce dětí a hravých rodičů.
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Á básničky. Děkujeme
paní učitelce
Nápad se zrodil v hlavách redaktorů
Tužové
i
dětem,
které
nám přišly
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Radia Kulíšek na Mezinárodním
zpříjemnit
odpolední
posezení
veletrhu hraček v Praze, kde
a
předaly
nám
pěkná
srdíčka.
připravovali soutěže ve stánku výrobce
19. května jsme byli na výletě.
stavebnice Merkur. Při prohlídce
Počasí
nám nepřálo. Procházku
expozice se děti seznámily s dalšími
po
Lázních
Bělohrad jsme zkrátili
vystavovateli a se zapůjčenými
na
necelou
hodinu.
Škoda, že jsme
Aktuality,
pozvánky
a
zajímavosti
hračkami zorganizovaly program
s
i
n
e
m
o
h
l
i
p
r
o
h
l
édnout park
z
nejvyšších
českých
hor
si
můžeme
na hlavním veletržním pódiu.
u
lázeňských
budov.
V
dešti se nikomu
od
května
poslechnout
na
internetu
Většinu “pomůcek” Kulišáci vracet
procházet
parkem
nechtělo.
v
programu
ojedinělého
turistického
nemuseli, a tak začali pořádat hernu
Ani v Hořicích to nebylo o nic lepší.
projektu, který připravují za podpory
v rámci programů pro děti ve městec
Svazku měst a obcí Krkonoše Průvodce, se nám přesto snažil ukázat
i v tomto špatném počasí co nejvíce
moderátoři a redaktoři Radia Kulíšek.
Po kliknutí na ikonku turistů, která památek.
Čekala nás prohlídka vysokého
je umístěná nejen na www.krkonose.eu
a www.radio-kulisek.cz, ale také portálu, který je vstupní branou
na některých webech členských měst na hřbitov ve Smetanových sadech
a obcí Svazku, se spustí připravená na svazích Gothardu. Procházka
parkem, návštěva galerie plastik,
relace.
Řidičům určitě přijdou vhod zastavení u několika soch v parku
upozornění na aktuální uzávěrky a s menším výkladem od průvodce.
objížďky, mladí redaktoři nás zavedou Zaujala nás socha Krakonošova.
nejen na tradiční místa regionu, ale Památní síň s malou muzejní expozicí
Kulíškova herna ve Rtyni v Podkrkonoší (květen 2010). pozvou nás také do míst, která v československého odboje a na závěr
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jsme vystoupili na Masarykovu věž
samostatnosti.
Po obědě jsme odjeli do Šestajovic
u Jaroměře, kde jsme navštívili
muzeum motorek a hraček. Odtud jsme
jeli do Dvora Králové nad Labem.
Následoval menší nákup v Penny nebo
Kauflandu a cesta zpět k domovu.
Každý z nás, kdo byl na výletě,
přispěl na povodně, které nyní sužují
Česko. Peníze byly odeslány
do Troubek.
3. června jsme byli pozváni do ZŠ
Lánov, kde nám děti připravily kulturní
vystoupení. U vchodu do školy nás
přivítaly s pěknou kytičkou, kterou
samy vyrobily. Bylo pro nás
přichystáno i občerstvení. Vystoupení
dětí se nám moc líbilo.
Poděkováním za vše byl nejen
potlesk nás všech, ale i rozdání
bonbónů od nás babiček. Nakonec
jsme nahlédli i do nové tělocvičny.
Děkujeme učitelkám a hlavně dětem
za pěkné odpoledne.
Co se týká našeho klubu, tak máme
naplánován tajný výlet na 25. června.
V červenci bychom se chtěli podívat
do Lán a Kladna.
Ledacos se dá objednat či
naplánovat, ale počasí těžko. Prosím,
prosím, počasíčko, usměj se na nás při
výletě aspoň maličko.
Za klub důchodců napsala
Věra Volmutová

U Mejsnarů na mléčné farmě v Kunčicích.

určitě obohatily.
Z kulturních akcí je nutno
vyjmenovat - oslava svátku matek
v MŠ 3. května a Dne dětí 1. června.
Děti si připravily pohádková pásma,
drobné veršíky a písně věnované
maminkám, babičkám a přítomným
členkám KD.
17. května se 30 účastníků výborně
pobavilo v Úpici na představení
Travesti show „Kočky“.
Jarní období zakončil působivý
a pro mnohé citově obohacující zájezd
do Prahy, jehož cílem bylo poznání
historického Vyšehradu a Petřína
s kvetoucími stráněmi a sochou
K. H. Máchy.
O chystaném poznávacím zájezdu
do Polska budeme informovat v příštím
čísle.
Přejeme všem příjemné prožití
letních dnů. Naberte hodně sil a elánu.

Za Klub důchodců býv. Státního
statku Lánov
Jana Lacinová a výbor
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Za Rumcajsem do Jičína,
za výbornými mléčnými výrobky
k Mejsnarom
Dne 22. 5. 2010 vyrazil autobus s
50 důchodci k městu Jičínu. Tam
všichni s velkým zájmem prošli
náměstím, které se proměnilo na velké
tržiště. Snad každý z účastníků našel
něco pěkného a potřebného, i když nás
občas vyrušily dešťové kapky. Mnozí
vystoupili na jičínskou věž, řada prošla
kolem Rumcajsovy “ševcovny“, mnozí
otestovali cukrářské výrobky při
občerstvení. Při zpáteční cestě byl
zajištěn oběd v Dolní Branné a dále
druhý cíl dnešního zájezdu: návštěva
a exkurze na rodinné mléčné farmě
manželů Mejsnarových v Kunčicích.
S velkým zájmem si všichni
prohlédli moderní zařízení. Zlatým
hřebem bylo velmi bohaté občerstvení
z výrobků farmy. Děkujeme za vřelé
přijetí a mnoho informací, které nás

Volejbalistky skončily v krajské
soutěži na bronzové příčce.
Fotbalisté soutěže dohrávají
a o výsledcích budeme informovat
příště.
Nezaháleli ani mladí atleti.
V loňském i letošním červnu se
účastnili Atletického víceboje ASPV,
dosáhli výborných výsledků. Markéta
Půlpánová se stala přebornicí ČR
v atletickém čtyřboji a společně
s Bárou Krulišovou si ze Staré
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VV TJ Lánov se od listopadu 2009
potýká s vážným finančním
problémem, spojeným s prázdninovou
smrští, kdy „uletěla“ střecha
z klubovny. ČP zavedla celou TJ
do velkých obtíží, jelikož chce vrátit
350.000,- Kč zaplacených na opravu
střechy a zároveň nedoplatí dalších
300.000,- Kč, které slíbila. Vše je
v řešení, držte nám palce, 21.7. 2010
proběhne soudní řízení. Pokud Vás
napadá řešení, obraťte se na členy VV
TJ Lánov.
Přes tyto problémy družstva
v soutěžích sezonu dokončila nebo
právě dokončují.
Stolní tenisté ukončili soutěže
v dubnu, družstvo A se v krajské
soutěži umístilo na 5. místě a družstvo
B dohrálo okresní přebor III. třídy
na 4. místě.

Markéta Půlpánová na stupni vítězů.

Boleslavi přivezla stříbrnou medaili
ze soutěže družstev. Na republiku
postoupila děvčata přes krajské kolo
v Týništi nad Orlicí, kde TJ
reprezentovali ještě Martin Svatý,
Martin Klimeš, Kačka Klimešová
a Majda Půlpánová.
Všem sportovcům a jejich
příznivcům přejeme hezkou dovolenou
a těšíme se na začátek nové sezony.
Za VV TJ Lánov Jaroslava Krulišová
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Tradičně i letos pořádala TJ Lánov
Den dětí. Odpoledne se vydařilo,
o zábavu dětí se postarali nejen
sportovci a hasiči, ale i agentura Vosa
jede. Děkujeme všem za sponzorské
dary .
Jaroslava Krulišová
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pitelných důvodů nemohou strávit jiná,
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Mimo soutěží jsme se také s velkou
L
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radostí zúčastnili dvou dětských dnů.
Dočkali jsme se léta a stejně tak
i dalšího čísla oblíbeného
Zpravodaje.
Zážitků máme tolik, že ani nevím,
kde začít. Hlavním tématem pro nás
budou soutěže, kterých jsme se
zúčastnili. První závody v pořadí a pro
nás ženy první vůbec byly závody

Družstvo žen: zleva nahoře Alena Štrosnerová,
Monika Kaňkovská, Lucie Chlumová,
Milena Pulpánová, Pavlína Jančulová,
Marie Brádlerová, Blanka Jančulová

v sobotu 22.5. v Kunčicích. Probuzení
do deštivého rána bylo nepříjemné,
ale než jsme dorazili na místo, vše bylo
jinak. Sluníčko se umoudřilo a nálada
byla výborná, nervy sice pracovaly, ale
to k tomu patří. Umístění našich
družstev nebylo takové, jaké jsme si
přáli, ale vzhledem ke konkurujícím
družstvům s letitou zkušeností se to
dalo očekávat. Užili jsme si legraci
a pěkně strávený den stál za energii
věnovanou přípravám na trénincích.
Po týdenní pauzičce jsme se vrhli
do příprav na Memoriál p. Dostálka
v Prosečném, který nás čekal v sobotu
12.6. Musím podotknout, že pauzu
jsme měly pouze my ženy, kluci
odvedli spoustu práce, aby nám naši
přípravu usnadnili. “Hoši děkujeme.“
Na zmíněném Memoriálu
v Prosečném jsme poznali další kolegy
z okolních vesnic. Měli jsme možnost,
navzdory nepříjemnosti, která potkala
jednu z našich soutěžících, poznat
přátelskost a ochotu SDH z Dolní
Olešnice. Bez váhání nám podali
pomocnou ruku, a to nás opravdu
potěšilo. Někdy se totiž stává,
že některá sdružení z nepocho14

Ten první byl 5.6. ve Vrchlabí
u Optrexu, kde ženy předvedly útok
a dětičky se mohly díky džberovkám
vyřádit a nic v jejich okolí nezůstalo
suché. Nikdo se nezlobil, protože bylo
opravdu horko. Stejně tomu bylo
i druhý den na dětském dnu
v Prostředním Lánově, hlasitý smích
a rozzářené oči dětí mluvily za vše.
Podtrženo, sečteno, máme před
sebou spousty práce nejen s naším
zdokonalováním, ale hlavně je potřeba
věnovat péči technice, která nebyla léta
používána. Často nás na to upozorňuje,
a jak už to bývá, vždy je to
v okamžicích, kdy je to nejméně
potřeba. Částečná obnova hadic, savic
a podobného vybavení již proběhla a ta
nejdůležitější součást, jakou je „požární
stříkačka“, má zasloužené úpravy před
sebou. Doufejme, že čas, který tomu
kluci ve svém volnu věnují, se jim
zúročí a odměnou jim budou
bezproblémové průběhy soutěží.
Přejeme všem krásné léto
a dovolenou podle svých představ ! ! !
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Hornolánovské dorostenky
a dorostenec postoupili
na Mistrovství republiky
Druhé čtvrtletí je pro hasiče
z Horního Lánova a zejména pro mladé
hasiče obdobím závodů.
Pro starší členy SDH Horní Lánov
je toto období velmi náročné zejména
po stránce údržby techniky, soutěžního
materiálu a opravy všeho, co je potřeba
k dalším závodům.
Našli si však čas i na sběr železného
šrotu, posekání a úklid hřiště, zavedení
rozvodu elektriky v buňce na hřišti; zde
zbývá ještě obložit strop palubkami
a položit podlahovou krytinu, a tím
si dohotoví sami ze svých financí
alespoň menší zázemí pro schůzovou
činnost či zázemí pro akce konané
na hasičském hřišti v Horním Lánově.
A jak se vedlo mladým hasičům
na závodech?
Z uzlovací soutěže v Radvanicích
si vezli čtyři ocenění:
- kategorie mladší
1. místo Markéta Moučková
2. místo Tereza Capoušková
družstvo ve složení Tereza Capoušková
a Lukáš Rojt 2. místo
- kategorie dorostenci
1. místo František Schmidt.
Našim závodníkům nedělají ostudu
ani vedoucí, v kategorii vedoucích se
na 2. místě umístil Luboš Klust.

První soutěž o přeborníka v 60m Memoriál Ivany Valnohové v Malých
Svatoňovicích dne 24.4.2010
a výsledek byl radostný:
- kategorie přípravka
2. místo Denis Rutar
4. místo Karel Capoušek
- mladší dívky
2. místo Tereza Capoušková
Družstvo mužů: zleva nahoře
Pavel Jančula, Petr Jančula, Jan Rypl,
4. místo Markéta Moučková
Petr Paulů, Jan Klikar, Lukáš Bruna, Pepa Jančula
- mladší chlapci
1. místo Jiří Hartig
Blahopřání k životnímu jubileu
3. místo Čeněk Jón
Dlouholetý člen SDH Prostředního
Lánova p. Bohuslav Hejduk dne - starší dívky
1 1 . 6 . 2 0 1 0 o s l a v i l k r á s n é 7. místo Karolína Schmidtová
60. narozeniny. Všichni mu přejeme
- starší chlapci
hodně štěstí, zdraví a životní pohody.
1. místo Jakub Vrablík
Velký zlom v životě oslavil i další
4. místo Petr Malinský
člen našeho sboru. Pepa Jančula
10.6. 2010 se svými krásnými Následovala pohárová soutěž
18. narozeninami vkročil do dospělosti. v Hajnicích
Přejeme hodně optimismu, štěstí,
Za chladného a nepříznivého
zdraví a lásky.
počasí zde naši mladší vybojovali
Monika Kaňkovská 2. místo a starší 3. místo

V disciplíně jednotlivců
Mladší dívky
2. místo Tereza Capoušková
Starší dívky
5. místo Marcela Hartigová
6. místo Karolína Schmidtová
Starší chlapci
3. místo David Moučka
Okresní kolo hry PLAMEN
proběhlo ve dnech 29.-30.5.2010
a také zde naši mladí zabodovali a stali
se ve své kategorii vítězi.
Starší obsadili druhé místo a tím si
vybojovali postup do krajského kola.
Za celoroční činnost v soutěži O pohár
rady mládeže, která se skládá z různých
pohárových soutěží a okresního kola
hry Plamen, si vezli domů jak mladší,
tak i starší pohár za druhé místo.
Další soutěží bylo Okresní kolo
dorostu a soutěž v požárním sportu
dospělých, které se konalo ve Dvoře
Králové n. L. dne 6.6. 2010.
Ze čtyř dorosteneckých
kategoriích jsme měli zástupce ve třech
kategoriích a všichni si vezli domů
zlaté poháry - družstva dorostenek,
dorostenců i jednotlivec dorostenec
František Schmidt.
Družstva žen i mužů obsadila třetí
příčky.
Následovalo Krajské kolo hry
Plamen a dorostu, které se konalo
ve dnech 12.-13.6.2010 v Nové Pace
a na koupališti v Pecce.
Tato soutěž pro nás byla úspěšná
i neúspěšná. Dorostenci díky chybám
v testu obsadili až 4. příčku. Družstvo
starších provázela soutěží smůla,
uklouznutí při štafetě a nevydařený
požární útok ovlivnil i výsledek
požárního útoku CTIF. Náladu starším
spravila až poslední disciplína. Závod
požárnické všestrannosti, kde neměli
konkurenci, jejich bezchybný a rychlý
branný závod vzbudil pochvalu
ostatních kolektivů. Starší si domů
vezli pouze jeden pohár za třetí místo
ve štafetě 4x60m a celkově 7. místo nevadí, snad to vyjde příští rok.
Naopak úspěšně skončila
disciplína pro jednotlivce Františka
Schmidta, kterému sice nevyšel běh
na 100m překážek dle jeho představ,
ale celkově to stačilo na postupové třetí
místo a tím účast na Mistrovství
republiky.
Největší úspěch měli naše
dorostenky, i když to jednu chvíli
vypadalo po nezdařeném požárním
útoku na to, že o postupu mohou jen
snít, nakonec se sen stal skutečností

Dorostenky

a naše děvčata jedou opět po třech
letech na Mistrovství republiky
do Litomyšle.
Jsme rádi, že se našim mladým
hasičům daří a do konce této části
soutěžní sezóny jim chybí účast
v pohárové soutěží v Libotově, kam se
letos s nimi vypraví i družstvo žen
a mužů, dále pak dvě soutěže v přeboru
jednotlivců, a to v Hostinném
a ve Stolíně.
Chtěla bych popřát našim
dorostenkám i dorostenci, aby na MR
ČR v Litomyšli dosáhli co nejlepších
výsledků a aby je touto soutěží
provázelo i to pomyslné štěstíčko,
které někdy zamíchá s výsledky.
Zároveň bych chtěla oslovit
příznivce našich mladých hasičů
z Horního Lánova, aby ten, kdo má
možnost a zájem, přijel tyto naše
závodníky podpořit do Litomyšle
ve dnech 10. - 11.7. 2010 a i svou
podporou povzbudil děvčata i Fandu
k co nejlepšímu výkonu.
Jen nás mrzí, že s takovou chutí
a nasazením vybojované poháry končí
v přepravkách v naší „hasičárně“.
Ladislava Šedivá

mikulášská a vánoční schůzka,
rozdávání Betlémského světýlka
(plamínek zažehlý v Betlémě a vezený
skauty po Evropě) o Vánocích,
oddílové lyžování v Dolním Dvoře,
zimní výprava (zimní táboření
v Broumovských stěnách), tradiční
pálení čarodějnic s lampionovým
průvodem, Květinový den (v květnu
jsme vybrali v Lánově a Janských
Lázních neuvěřitelných 13.963,- Kč
pro „Ligu proti rakovině“). Nyní nás
čeká ještě ukončení školního roku
s přespáním v klubovně a 17.- 27.7.
tábor 7.oddílu.
Z kroniky…
„Pálení čarodějnic“ - tato
víkendová akce probíhala od pátku
až do neděle. Sešlo se přes dvacet členů
- nynější i ti, co již vyrostli a jsou někde
na školách. Pátkem nás provázelo hned
několik důležitých událostí: Žížala

Vlčata rozdělávají oheň na vaření polévky.

slavil narozeniny a získal odznak
za splnění „nováčkovské zkoušky“,
Krtek se stal vlčetem, Anička dostala
přezdívku Lvíče, Maskot se
přejmenovala na Vránu, Dračice
a Smíšek byli povýšeni na šestníky
družin. Po opečení buřtíků proběhl
lampiónový průvod a zajímavá noční
hra „na rysy“.
V sobotu nás čekal výlet
7
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do blízkého okolí, jehož cílem byly
základy táboření (rozdělání ohně
Skauti se v Lánově scházejí již v přírodě a vaření jídla v kotlíku - úkol
11 let a 3 roky jsou, vlivem neustálého vlčat i světlušek zvlášť). Každá
nárůstu počtu zájemců z řad dětí, skupinka si s úkolem poradila jinak,
samostatným 7. skautským oddílem avšak oba ohně zaplály a všichni se
„Lánov“ střediska Hostinné.
najedli. Po uklizení stop po ohni jsme
Každý týden v pátek probíhají se vydali zpět do klubovny, zahráli
družinové schůzky, kterých se účastní jsme si hry na hřišti a večer si pustili
kolem 20 členů. Na schůzkách se j s m e f i l m „ Z t r a c e n ý p o k l a d
učíme novým dovednostem, ale templářských rytířů“. Poté jsme se
převážně hrajeme hry v klubovně po jednom až dvou vydali na noční
i na hřišti. Kromě schůzek pořádáme stezku odvahy. V neděli jsme slaňovali
i výlety, výpravy, tradiční akce a hráli hry. Počasí se vydařilo.
s přespáním v klubovně, účastníme se Víkendovou akci jsme si opravdu užili.
charitativních sbírek a dobrovolných
Více se dozvíte na našich
akcí (Květinový den, Betlémské
nových
internetových stránkách
světlo).
www.lanovaci.webnode.cz
.
V tomto školním roce proběhlo
slaňování na Ostaši v Teplických
za 7. skautský oddíl „Lánov“
skalách, oddílová drakiáda,
Kamila Šrůtková
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ze stavení, víckrát ho tam nikdo neviděl

vřetenech, ale postupně ve spolupráci
se synem Ferdinandem vzrostl provoz
přece jenom roku 1889 na 5000 vřeten, které
v hlavě, přišla obsluhovalo 270 pracovníků, mužů
o rozum. Kudy prý šla, zdvíhala sukni i žen.
nad kolena a žalovala, že je po krk
"Starý pán” se činně účastnil
ve studený vodě.
organizátorsky jako člen Severočeské
průmyslové společnosti a byl dokonce
Z knihy Jaromíra Horáčka Hadí štěstí
zvolen prezidentem Trutnovské
připravila Karolína Boková lnářské burzy. Od roku 1873 se mohl
dokonce pyšnit vyznamenáním
Zlatého kříže s korunou za zásluhy,
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udělený samotným císařem
Františkem Josefem.
Ale roku 1889 umírá plně
Přádelna lnu v Dolním Lánově
zastoupen svým synem Ferdinandem
Druhá polovina 19. století bývá juniorem. Ten musí překonávat
u nás nazývána obdobím průmyslové konkurenční potíže, neboť přádelen
revoluce. Je to doba, kdy dosud v okolí vznikla celá řada. Nejbližší
poklidná horská údolí podél Labe, z nich, prosečenská, vznikla shodou
Jizery, Úpy a dalších bystřin zaplňují okolností, založena vrchlabskými
skoro jako houby po dešti rozměrné Ritschely, právě v témže roce 1864.
budovy továren s dýmajícími komíny. Na rozdíl od Böhmovy přádelny se tu
Rostou jednak přestavbou nečetných majitelé, případně nájemci několikrát
starších a drobných manufaktur nebo střídali.
V Dolním Lánově se Böhmovi
svými masívními novostavbami
"na zeleném drnu" vtiskují krajině juniorovi celkem daří. V roce 1891 má
podnik už v chodu 5800 vřeten
zcela nový vzhled.
Lidnatá obec Dolní Lánov, a později dokonce 6000, které
zaplňující značnou část údolí Malého obsluhuje, jak praví německá
Labe má ještě v padesátých létech vrchlabská vlastivěda, 130 mužů a 140
tohoto věku povýtce zemědělský ráz. žen. Prosperitu podniku neohrozil
Obživu obyvatel doplňuje stále podstatně ani požár, který roku 1897
zachvátil část výrobní haly a zničil
domácká tkalcovina.
sklady.
Smrtelnou ránu této činnosti
Ve s t e j n é m r o c e v z n i k l
zasadila výstavba továrního objektu
v prostřední části obce. Úřední název v Prosečném a v dalších závodech
o b j e k t u " F e r d i n a n d B ö h m , v okolí u firmy Neumann a Fried
Flachsgarnspinnerei Niederlangenau sociální neklid kvůli špatným platům.
bei Hohenelbe" - Böhmova přádelna Místní sociální demokraté organizovali
lnu - poznamenal na víc jak půlstoletí ve dnech 29. a 30. dubna 1897 stávku
(65 let) život značné části obyvatel vsi. a dva demonstrační pochody. Druhý
Z domáckých tkalců a chalupníčků se z nich směřoval do Dolního Lánova
stali tovární dělníci se všemi klady a s cílem, aby se Böhmovi dělníci k hnutí
připojili. Ti se však prý nedali rušit
zápory té změny.
Ferdinand Böhm senior, narozený v práci a četnictvo zatlačilo
roku 1818, přišel do Krkonoš jako demonstranty zpět k Prosečnému.
V roce 1908 Ferdinadn Böhm
mladý podnikavý muž. Usadil se roku
junior
umírá. Rodinného jmění se
1841 ve Vrchlabí a přiženil se
ujímají
synové
Iwan a Gustav. Z nich se
do zámožné místní podnikatelské
angažuje
jako
šéf
Iwan, narozený roku
rodiny Jeriů. Paní Luisa přinesla
1872.
Za
manželku
měl jednu ze tří
do rodiny slušné věno. Zprvu si
dcer
Jeriových.
Roku
1909 dal poblíž
roku 1845 ve Vrchlabí otevřel
továrny
postavit
dům
pro
zaměstnance
obchod průmyslovým zbožím
(Manufakturwaregeschäft) a roku s byty pro 18 rodin. Kdy vzniklo
1854 se stal společníkem zavedené reprezentativní sídlo rodiny "Villa
firmy Jeriů, podnikající ve Vrchlabí Böhm" s domácí kaplí a barevnými
v textilní výrobě. Tehdy poznal, kde je okenními vitrážemi, se mi nepodařilo
zjistit.
jeho budoucnost.
Pan továrník Iwan Böhm byl
V roce 1864 zakládá vlastní továrnu
v Dolním Lánově - tam, kde s jistotou jedním z prvních majitelů osobního
mohl očekávat množství levných automobilu v okolí. Jeho příjezd autem
pracovních sil. Zpočátku roku 1865 na místo nouzového přistání čtyřčlenné
pracovalo se v prádelně jen na 1900 posádky balonu v roce 1912 na louce
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pomstil. Přeskočilo jí
Diblík
Machytků pradědek koupil
v Chroustově žebřiňák slámy. Když ji
skládali na patro ve stodole, našli mezi
fůrou pomrzlé a pomačkané kuře. Vzali
je do světnice a za chvíli ožilo. Čile
pobíhalo sem tam, pak už lítalo
z almary na bidlo, z bidla na pec. A kde
se usadilo, zbyla hromádka zrní. Hned
věděli, na čem jsou. Domů se jim
nastěhoval diblík.
Povídalo se, že kdo má diblíka,
bohatne. Taková slota ve dne spíš spí,
ale v noci tejcí po cizím. Nač přijde,
to ukradne a nosí do baráku.
Ale trvalý štěstí z toho hospodářům
nekyne. To štěstí zavání sírou. Takoví
lidi po smrti zčernají, přilítne si
pro ně čerchmant!
Pradědeček se polekal a honem
na pacholky, jen ať zas fůru naloží.
Musel to kolikrát opakovat, nevěřili
svým uším, pořád jen: Cože? A proč?
Ale Machytka ani muk, diblíka drapl,
zarovnal mezi slámu - a jeďte zase
do Chroustova a složte, kde jste vzali!
Radši si dal škodu líbit, jen aby se mu
diblík na chalupu nepřilíp.
"Ono to totiž s diblíkem není jen
tak," pokračoval ve vyprávění
kundratický děda Kaván. "U Machů
ve Svojku taky neřáda měli a zbavit se
ho nemohli. Museli si vždycky lepší
sousto od huby utrhnout, aby se nejdřív
pan diblík nažral. Když mu jednou
dcera buchtu snědla, vyváděl, a jak
počítal svý buchty, tak se čertil: Jedna
buchta, druhá buchta, třetí buchtu Anka
snědla!" A holku při tom počítání
do zad buchcoval.
Taky se špitalo, že u nás
v Kundraticích u jednoho sedláka měli
diblíka. Toť se ví, že s tím nikdo
na buben nechodí. Ale co se tu u nás
smlčí? Přece se to nějak proklubalo
- a lidi hned věděli svý, co že má sedlák
peněz jako želez. Ten diblík spával
v sudě s peřím. To si moc liboval.
A děvečka, s kterou měl taky nějaký
účet, ho chtěla vytrestat. Nalila mu tam
vodu - a jen tak po vrchu plaval větší
šňupec peří. V noci přivandroval diblík
z čertovský zlodějny, slípal nejdřív
v troubě, zhltnul, co mu nechali od
jídla, a šel spát. A tak jako jindy si ještě
spokojeně krákoral:
"Hopsa prdelička do peříčka!"
A hup! A už byl v ledový vodě. Pořádně
se zmáchal a vylítnul zlostně
16

v Prosečném vzbudil málem větší
pozornost, nežli odvážní vzduchoplavci. Ti přijali s povděkem, když je
Böhm zavezl na nádraží v Hostinném.
Historický snímek nad složeným
dvanácterákem neklamně svědčí o jeho
příslušnosti k cechu svatého Huberta.
Leč nechtěl jsem původně psát
o třech podnikatelských generacích
Böhmů v Dolním Lánově, ale o těch
druhých anonymních, jejichž práce
byla zdrojem prosperity a zisků firmy.
Zachovalo se o nich daleko méně
zpráv.
Na počátku první světové války
roku 1914, kdy v závodě pracovalo 26
přádelnických strojů, se prudce po
odchodu vojáků změnilo složení
dělnictva. Z 255 osob u strojů zůstalo
jen 94 mužů a ostatní musely zastat
ž e n y. Ú t r a p y, k t e r é z p ů s o b i l
celosvětový válečný konflikt těm
drobným a chudým v Lánovech, by
zasloužil samostatnou stať. Už v roce
1915 bylo od Böhmů na frontě 27
zaměstnanců a pak rukovali další
a další... Na dvou tabulích lánovských
padlých u vchodu na místní hřbitov
čteme 78 jmen těch, kteří se
už nevrátili.
Po válce nedostatek suroviny
nahrazuje částečně papírové vlákno.
Ještě v roce 1920 dělnictvo a jeho
rodiny trpí nedostatkem potravin
a mezi dětmi řádí epidemie černých
neštovic. Ne bez určitého dojetí čteme,
že mezi posledními oběťmi byly
všechny tři dcery paní Marie
Böhmové, rozené Jeriové.
S různými potížemi se závod
prodral až do počátku světové
hospodářské krize, kdy zastavil svou
činnost roku 1929. Následek pro obec
hrozný: na jaře 1933 vykazuje 435
nezaměstnaných, což představuje
30%. Jen málo lidí našlo sezonní práci
při těžbě dřeva na horách.
Na závěr dodejme, že smutný osud
dolnolánovské přádelny nebyl
ojedinělý. O rok ji takto předběhl její
dvojník v údolí Malého Labe
v Prosečném. Zdejší přádelna zastavila
výrobu již v roce 1928 a budova byla
rozebrána na stavební materiál
na rodinné domky. Tak aspoň část
nezaměstnaných nalezla práci. Dnes je
na jejím místě sportovní hřiště.
V dolnolánovské továrně je umístěno
mechanizační středisko zemědělského
družstva. Böhmova vila jako součást
bývalého továrního objektu slouží
školským účelům.

SRAZ 2010 - AVÍZO
Milí občané obcí na Malém Labi,
jak již možná z části víte, obce Lánov,
Dolní Lánov a Dolní Dvůr připravují
společně sraz rodáků, žáků a přátel, a to
po 10 letech od úspěšného srazu v roce 2000.
Sraz jsme nazvali "Doma
na Malém Labi". Termín konání je pátek a
sobota 10. - 11. září 2010. Organizační
výbor složený ze zástupců všech tří obcí,
základní školy a dalších ochotných
spolupracovníků se od února každý měsíc
schází a připravil tento návrh programu:
PÁTEK
Dolní Lánov:
odpoledne VOSA Trutnov na Děvíně,
navečer mše + sbor v kostele,
od 20:00 živá hudba a diskotéka
na Děvíně
Lánov u školy:
10:00 - 17:00 prezentace, prohlídka výstav,
akademie - vystoupení dětí, školy a školek,
živá a repro hudba, zábavné vystoupení pro
děti; občerstvení zajištěno
Lánov na hřišti:
20:00 - 24:00 1 - 2 živé muziky, tance a zpěv
pro dobrou náladu; občerstvení zajištěno
SOBOTA
Lánov u školy:
10:00 - 13:45 hudební a taneční vystoupení, mažoretky; setkání s
bývalými žáky, učiteli a hosty
13:45 - 14:00 zahájení - představitelé obcí a hosté,
14:00 - 15:00 průvod s hudbou a mažoretkami na hřiště
Na hřišti:
12:00 - 13:00 přátelské fotbalové utkání Lánov - Dolní Lánov
15:00 - 18:00 přivítání účastníků srazu; živá a repro hudba, taneční
a šermířská vystoupení, mažoretky a další
20:00 - 01:40 živá hudba různých žánrů
22:00 - 22:10 ohnivá show + ohňostroj
01:40 - 03:00 repro hudba
Mimo podium bude další program, např. jarmark, dětské hřiště,
hasiči, koně...
V průběhu obou dnů vystoupí přes 20 různých tanečních souborů,
kapel a skupin či jednotlivců z blízka i vzdálenějšího okolí. Účast přislíbili
i naši partneři z Polska. Prezentace účastníků a výstavy
z činnosti spolků a obcí budou ve škole, výstava výtvarně nadaných
občanů na obci.
Připravujeme almanach o společné česko-polské hranici.
Podrobnější informace v průběhu července a srpna budou na avízkách,
které přijdou na adresy účastníků srazu v roce 2000, na webu obce,
na plakátech a ve vysílání kabelové televize.
Předejte, prosím, informaci o srazu dál.
Za organizační výbor Jiří Vancl, Karolína Boková

Mgr. František Jirásko
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Ještě k nedávnému slunovratu
Letní slunovrat (latinsky
solsticium) nastává, když má Slunce
k rovníku největší příklon, a to
na severní polokouli obvykle okolo
21. června. Jedná se tedy o náklon
zemské osy od roviny oběhu Země
okolo Slunce, nikoli o vzájemnou
vzdálenost těchto nebeských těles.
Je nejdelší den a nejkratší noc, což
neplatí třeba pro póly nebo území mezi
obratníky. Slunce je v poledne nejvýše
z celého roku.
Po 21.6. se začnou dny zkracovat
a noci prodlužovat. Severní polokoule
se začne od Slunce odklánět. Délka dnů
a nocí se v průběhu června mění, ale jen
velice málo a ta nejteplejší část roku
teprve začíná. Slunce stále vychází
před pátou hodinou letního času
a zapadá po jednadvacáté hodině.
Slunovraty jsou předmětem oslav
po celém světě, nezávisle na kulturách
v té které oblasti, mající kořeny v dávné
minulosti. Jsou svátkem oslavujícím
vrcholící sílu Slunce - zdroje energie,
bez kterého by život na Zemi nebyl
možný. Návrat Slunce je spojen i s
magickým děním v přírodě. V obecném
povědomí jsou dnes tyto tajemné
události spjaty spíše se Svatojánskou
nocí (23.6., předvečer svátku sv. Jana
Křtitele), jde však o smíšení původního
pohanského slunovratu a později
zavedeného křesťanského svátku,
který měl oslavy slunovratu přebít.
V Lotyšsku například jsou tyto
3 dny trvající oslavy velmi živé. Dívky
si uvijí věnečky z kvítí a chlapci
jménem Jánis (nejčastější mužské
jméno) dostanou korunu z dubového
listí. Připravuje se speciální sýr a pivo
určené výhradně pro tuto slavnost,
chodí se od domu k domu a za zpěvu
starodávných písní si lidé vzájemně
věnují různé dobroty. Pak se sejdou
u táboráku a zpívají Ligo, zvláštní písně
zpívané jen tuto noc. Zamilovaní se
však raději vytratí, tvrdíc, že jdou
do lesa hledat tajemný květ kapradiny.
Nechodí se spát, aby se nezmeškal
východ slunce. Všichni muži pak musí
za vydatného povzbuzování žen
naskákat do nejbližšího jezera či řeky.
Když všichni pozdraví východ slunce,
skropí si tvář ranní rosou.
Východ slunce v tento den byl
posvátnou záležitostí. Do dnešních dnů
se zachovala tradice pálení
svatojánských ohňů. Ohně se
18

zapalovaly vždy na nejvyšším kopci tváře, dodává krásy, slouží také pro
v blízkém okolí a při této příležitosti očištění a zbavení se různých bolestí.
byly velmi oblíbené pouti na tyto Pokud se napijete ze studánky, vyléčí
kopce. Využívány byly např. Blaník vám prý všechny neduhy. Studánkám
a Říp. Kolem zapálených ohňů se nebo pramenům se vzdávala čest
tancovalo a skákalo, do vzduchu se různými obřady.
vyhazovala hořící pometla pro Z několika zdrojů na internetu
zastrašení zlých sil. Mnozí skákali přes
připravila Karolína Boková
oheň, aby se zbavili nemocí a zajistili si
zdraví a plodnost. Bylinami
zapálenými z posvátného ohně se
V
Ý
S
T
U
P
N
A
S
N
ĚŽK
U
žehnalo dobytku a domy i pole se
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obcházely ve směru hodinových
ručiček se zapálenými pochodněmi.
Popel, který zůstal po těchto
Letošní už 6. ročník, který se konal
posvátných ohních, se rozhazoval po v sobotu 26. června, se opravdu vydařil.
polích, což mělo zajistit dobrou úrodu. Zda to bylo krásným počasím nebo
Byliny sbírané v den slunovratu jeho proslulostí (snad obojím), nevím,
mají prý nejvyšší účinnost, protože ale absolvoval ho rekordní počet
léčivá síla Slunce vrcholí. Pokud si účastníků, a to 52! V dohledné době se
navíc dívky a ženy nasbírají o půlnoci prezenční listina rozšíří ještě
devatero kvítí mlčky a bez ohlížení o Lacinovy, kteří se ve stanoveném
a dají si ho pod polštář, prý se jim ve snu termínu bohužel nemohli zúčastnit,
zjeví budoucí muž (skladba se různila, ale rozhodně nechtějí vynechat,
většinou to bývaly rostliny léčivé, při půjdou tedy o něco později. Někteří jiní
výběru rozhodoval hlavně počet a měly nadšenci přijeli třeba až ze Stárkova
být utrženy na 9 či 7 mezích).
v Orlických horách, z Mladé Boleslavi
Podle pověstí tuto noc rozkvétá a Nového Bydžova, nejvzdálenější
zlaté kapradí a otevírají se skryté adresou pak byla Litovel u Olomouce.
poklady. Pokud půjdete v noci na louku Další sporťáci se zúčastňují každým
a natřete si oči rosou, uvidíte prý rokem.
všechny poklady světa. Jediný háček je
Sice pochod první vrchol trošičku
v tom, že je hlídají psi s ohnivýma míjel - na Špičce se totiž pásly krávy
očima. Zda budete v tento čas poklady a cesta vedla tudíž poněkud mimo,
hledat na louce, ve skále, nebo sami přesto to byl vejšlap se vším všudy.
v sobě, je už na vás.
Ať už jde o bloudění, jež někoho
Voda se v době slunovratu zavedlo do obory pro jelení zvěř
považovala za léčivou. Večerní koupeli u Černého Dolu nebo do Dolního
se přisuzovala očistná a čarovná moc. Dvora místo do Horního Lánova,
Také ranní rosa po východu slunce má o šílené ceny piva na jedné horské
toho dne blahodárné účinky - šlechtí boudě, nápor polských turistů

Ušlí, ale veselí v cíli cesty.

na cikcak cestě na Sněžku či motání
hlavy v cíli cesty. Nebo naopak o věci
příjemné, jako například vůně
rašeliniště, nález 2 hub, nabídka rumu
a vstupu na WC zadarmo na jiné boudě,
výskyt nevěsty na Luční boudě anebo
nákup obřího rohlíku tamtéž.
Všichni si až na malé výhrady
pochvalovali povětrnostní podmínky,
které byly vskutku výtečné - cestou
nahoru bylo lehce zataženo a chladněji,
spadly prý asi jen 3 kapky, později se
klubalo slunce ven. Na Sněžce, kterou
zdolalo 15 borců, prý jako obvykle
foukal vichr a teplota dosahovala 9 12°C. Jiní zas zažili mlhu a černo
u Luční. Počasí tam nahoře bývá velmi
proměnlivé, a tak každého na stejném
místě v různý čas provázela krapet jiná
obloha.
Až na jednoho se všichni v různém
stádiu utrmácení dostavili do hotelu
Harmonie, kde obdrželi Pamětní list
a spoustu propagačních materiálů a kde
s chutí využili možnosti se občerstvit.
Těším se na vaši účast příští rok 25.června 2011!

akce, a to z první ruky od pravidelného
účastníka turistických pochodů, nechť
laskavě navštíví tyto webové stránky:
http://www.slosar.cz/24_74.html#6
Mohu čtenáře uklidnit, že se rozhodně
nejedná o suchopárný text vystavěný na
údajích o kilometrech a směru větru.
Díky osobitému humoru a stylu psaní
autora jsem se nejen výtečně zasmála,
ale vlastně i poučila.
Úplně dole na stránce je pak úvod
k jiné stati, započaté větou:
…. a nádavkem od mých turistických přátel - úvod... Sice tato část
už nemá spojitost s naším pochodem
přes 3 vrcholy, nicméně ji také mohu
vřele doporučit všem "dálkoplazům",
milovníkům báječné češtiny a jemného
vtipu.

OFS Trutnov pan Havlina.
Přejeme panu Mihokovi do dalších let
hodně zdraví a mnoho pěkných
fotbalových zážitků.
TJ Lánov

Karolína Boková
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22. května se na hřišti sešli členové
TJ Lánov, fotbalisti a fanoušci, aby
Pochod na Sněžku - důležitý poděkovali panu Milanovi Mihokovi za
jeho dlouholetou a obětavou práci
dodatek!
Pokud by měl někdo zájem pro TJ Lánov.
o podrobnou reportáž z této lánovské Mezi gratulanty nechyběl ani zástupce
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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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© SPOIT

Odvodňování staveb
Podloží pod zámkové dlažby
Kanalizační přípojky
Bourací práce
739 35 16 16
Vyhrnování sněhu
s
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r
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.
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z
Zajišťuji dopravu

30cm
40cm
60cm
90cm
svahovací lžice

www.saroun-jiri.cz

trasa č.40 Krkonošská
12h Litič (č.49 u p.Vichové)
13h Bílá Třemešná (parkoviště naproti kostelu)
13:30h Mostek (na parkovišti u samoobsluhy)
14h Čistá u Horek (před samoobsluhou)
15h Horní Branná (před zámkem)
16h Prostřední Lánov (u samoobsluhy)
17h Hostinné (na náměstí)

Prodej 3.8.2010
Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce)
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč

Prodej 29.9.2010
Kuřice černé, červené stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
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!
gallus.extra@gmail.com nebo gallusextra@centrum.cz
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Pozvánka na
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KONCERT
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Řešení těchto úloh naleznete níže.

Najdi 7 rozdílů, kterými se obrázky od sebe liší.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EKODOMOV VYHLAŠUJE
5. ROČNÍK SOUTĚŽE

MISS KOMPOST 2010
JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ?
• pošlete nám fotografii Vašeho kompostu a stručně jej popište
• uveďte jeho míry (výšku, šířku, délku)
• popište jeho jídelníček (co a v jakém množství do kompostu dáváte)
• můžete připojit popis zajímavé i humorné události spojenou s kompostováním
• nezapomeňte uvést Vaši adresu ( popř. e-mailovou adresu) a telefonní číslo
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 31. SRPNA 2010:
buď písemně na adresu:
Ekodomov, V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6, obálku označte Miss Kompost
nebo elektronicky na e-mail:
miss.kompost@ekodomov.cz
Pět nejlepších kompostů se utká o vítězství dne 12. září 2010 v 15 hodin v rámci
zábavného odpoledne na oslavách Biodožínek v areálu společnosti Country Life
v Nenačovicích u Berouna. Součástí programu bude módní přehlídka s názvem
„Inspirace z recyklace". Celou akci bude uvádět herec Jaroslav Dušek.

www.ekodomov.cz
21

telefon: 481 543 128
http://www.elektros-sro.cz
mobilní telefon: 602 489 028
email: elektros@elektros-sro.cz
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Zdravotní středisko Lánov
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MUDr. Zdeněk KUŽEL
- praktický zubní lékař -

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

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

Starosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

Bc. Lenka Stříbrná

Tel., fax

tel.:
499 432 298

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

13:00 -18:00

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

Asistentka

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:
v mezisezóně:

13.9. - 20.12.
2.3. - 13.6.

Po: 7:00 - 11:30

12:00 - 16:00

v sezóně:

Po:

21.12. - 1.3.
14.6. - 12.9.

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

tel./fax: 499 432 083

Pá: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

E-mail:
infocentrum@lanov.cz

So:

zavřeno

So:

9:30 - 12:30

zavřeno

Ne:

zavřeno

Ne:

zavřeno

Pá: 8:00 -12:00

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
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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
1.000 výtisků. Je distribuován zdarma do všech domácností v obcích Dolní Dvůr,
Horní a Prostřední Lánov, Dolní Lánov. Dále 100 výtisků je rozesíláno na informační
centra v blízkém okolí.
Orientace modulů na stránce:

C
e
n
í
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e
r
c
e
:
modul 1 (180 x 129 mm)
modul 2 (87 x 129 mm)
modul 3 (60 x 87 mm)

1.250,-Kč + DPH 19%
600,-Kč + DPH 19%
250,-Kč + DPH 19%

M
o
d
u
l
1

Nabízíme také možnost řádkové inzerce
typu KOUPĚ - PRODEJ za cenu 50,-Kč včetně DPH.
Délka řádkové inzerce je max. 180 znaků včetně mezer.
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:
Obec Lánov čp. 200 ,543 41
Tel,fax 499 43 22 20
e-mail obec@lanov.cz

M
o
d
u
l
2

M
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u
l
3
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Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:
Účetnictví,
evidence obyvatel:

tomicek.miloslav@seznam.cz

Jiří Svatý
Jana Rejdová

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobčané,
je to téměř čtyři roky od posledních komunálních voleb,
kdy jste si zvolili současné zastupitelstvo obce. Je to téměř
čtyři roky, kdy jsem začal v naší obci pracovat jako starosta
na plný úvazek. Tehdy byla část členů zastupitelstva proti,
aby zde v obci byl uvolněný starosta, s argumentací,
že nebude mít co na práci, že není v obci co organizovat
a zajišťovat. Dnes vidím, jak se tito lidé mýlili. Byli to titíž
zastupitelé, kteří byli proti nákupu techniky pro obec, jako
byl nákup traktoru, a s tím spojené přijetí pracovníka
do dělnické profese. Proto byl přijat nejdříve pouze na dobu
určitou a znovu se potvrdilo, že zastupitelé za hnutí Nová
šance měli dobrou volbu, když toto opatření v obci
prosadili. Byly roztrušovány fámy po obci i mimo ni,
že právě část zastupitelstva z hnutí Nová šance, kteří si
zvolili za starostu svého člena, rozhází finanční rezervu,
zbývající po předchozím zastupitelstvu. Opak je pravdou,
finanční rezerva se zdvojnásobila a bude to velmi dobrý
počin pro další volební období a nové zastupitelstvo, kdy
tyto peníze budou potřeba na další akce k zvelebování naší
obce.
Lze konstatovat, že první tři roky se nám dařilo získat
dotace na vybudování víceúčelového hřiště, dotaci na další
úpravu sportovního areálu, na vybudování Naučné stezky
Srnec, na vycházkovou trasu s vyhlídkovým místem
u kostela sv. Jakuba, dotaci na zateplení druhého patra
základní školy, pořízení Územního plánu obce, na zařízení
Czech Point a v jednom případě na organizování sportovní
akce v Malé kopané. Celkem tedy bylo získáno na dotacích
cca 2.621.000,-Kč. Nebylo vždy jednoduché tyto finanční
prostředky pro obec získat. Ne všechny naše žádosti byly
schváleny, ale takový je život.
První rok tohoto volebního byl rokem úklidu po obci,
24

499 522 216

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

byl to úklid kolem školy, úklid hasičárny, sklepů školy,
kulturního domu a dalších obecních objektů a ploch.
Založení nové jednotky dobrovolných hasičů a s tím
spojená práce kolem uvedení do provozu hasičského auta.
Další roky se dařily akce, se kterými Vás seznámím
na jiném místě.
V tomto volebním období pracovalo zastupitelstvo v 11
členném složení. Pro připomenutí uvádím, že za Sdružení
nezávislých kandidátu to byli: Milan Tesař, Jaroslav
Cerman, Alfréd Puchem, Miroslava Křížková a Stanislav
Matěják.
Za SNK Nová šance: Jiří Svatý, Michal Trobl, Pavel
Jančula, Miloslav Tomíček, Jiří Pavliš (za Miroslava
Tůmu) a Jiří Kavan (za Jana Vondráčka).
Zastupitelstvo se scházelo pravidelně každé dva měsíce.
Lze konstatovat, že po počátečních neshodách pracovalo
zastupitelstvo obce kompaktně s dobrou účastí a problémy
obce byly řešeny v její prospěch. Bylo přijato 6 nových
vyhlášek obce, schválen byl Plán hlavních akcí v obci pro
léta 2007 - 2010. Lze konstatovat, že většina plánovaných
akcí byla splněna. Úplně vše se ale nepodařilo. Projektová
dokumentace na vybudování chodníku v obci bude muset
být řešena v dalším volebním období. Vše co bylo v obci
děláno bylo vždy s ohledem na finanční možnosti obce,
jelikož i naší obci se nevyhnula finanční krize státu.
Po celou dobu tohoto volebního období nedošlo ke zdražení
vody nebo jiných poplatků. Pouze u poplatku z popelnic
bylo přikročeno ke spoluúčasti každého občana částkou
200,-Kč na odvoz a likvidaci komunálního odpadu.
Po celé toto volební období se mi líbilo, jak většina
občanů věnovala pozornost v letním období zeleni, kdy jsou
vysekávány i příkopy před rodinnými domy. Zlepšuje se
vzhled okolí rodinných domů a tedy i vzhled obce.
Samozřejmě jsou některé nemovitosti v obci, které nám
dělají ostudu. Ale to si musí jejich majitelé sami uvědomit
a řešit to.
V současné době škola a obec řeší umístění dětí
do školky. Z důvodů vyššího zájmu než je kapacita školky

se bude přes prázdniny provádět úprava jedné ze tříd.
Chceme vyjít vstříc maximálnímu počtu žadatelů.
Závěrem mi dovolte poděkovat Železářství Kavan
za věnování trampolíny pro základní a mateřskou školu,
Vincovi Mitašovi za opravu kapličky u Ryndu a Dětskému
domovu za úklid odpadků v katastru obce.
Přejí Vám hezké prožití léta a dětem slunečné prázdniny,
aby se odpočinuté a s radostí vracely po prázdninách
do školních lavic.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

- oprava skladu potravin, úklid sklepních prostor
- doplnění herních prvků na dětském hřišti
- zastřešení pískoviště
Sportovní areál:
- provedeny zemní úpravy a úklid
- vybudování víceúčelového hřiště (2.150.000,-Kč)
- oplocení části sportoviště
- zajištění provozu sportoviště správcem
- pravidelná údržba zeleně na sportovištích

Péče o zeleň:
- pravidelná údržba zeleně kolem komunikací
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E- údržba parkových ploch (u Cermanů, býv. hasičárny
a nyní i pod Dřevěnkou)
- pravidelná údržba zeleně na hřbitovech a jeho okolí
Usnesení
2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov
Vybavení obce:
konané dne 28.04. 2010
- nové vývěsní tabule v počtu 6 ks (dojde o rozšíření
1/2-10
o 1 ks)
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
- nákup traktoru, sněžného pluhu, plošiny a valníku
zastupitelstva a pověřuje zápisem p. Jiřího Svatého.
- doplnění techniky - traktůrek na zeleň, motorová pila,
(pro-7, proti-0,zdržel se-0)
křovinořez, elektrocentrála
2/2-10
- dovybavení obecního úřadu počítačovou technikou
Zastupitelstvo obce jmenuje ověřovatelem zápisu z jednání
- pracoviště CzechPoint, internet do knihovny,
ZO ing. Pavliše J., Trobla M.
(pro-7, proti-0,zdržel se-0)
nové internetové stránky
montáž
měření rychlostí
3/2-10
- nákup služebního auta
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Pavel Jančula, Fr. Puchem.
(pro-7, proti-0,zdržel se-0)
Odpadové hospodářství:
- rozšířen počet sběrných míst plastů a skla o 2 místa
4/2-10
- vybudováno sběrné místo nebezpečného odpadu
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
- výměna popelnic po obci a rozšířeny místa kam zajíždí
č. 3/2009 na částku 421.860,-Kč. (pro-7, proti-0,zdržel se-0)
svozové auto
5/2-10
- pravidelný úklid odpadů po obci
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení
na místo samostatného odborného referenta obce Dolní
Péče o majetek obce:
Lánov k 15. květnu 2010 a současně schvaluje hodnotící
- vybudování sociálního zařízení, úpravy a opravy
komisi k posouzení žadatelů.
(pro-7, proti-0,zdržel se-0)
interiéru Kulturního domu
- oprava a vybudování závětří u obecní prodejny
6/2-10
- oprava obecní váhy (je plně funkční)
Zastupitelstvo obce schvaluje podle zákona č. 128/2000 Sb.
- v současné době probíhá zpracování projektové
§ 68 11 členné zastupitelstvo pro volební období 2010dokumentace na opravu vodárny
2014.
(pro-7, proti-0,zdržel se-0)
- v konečné fázi je probíhající prodej 3 obecních bytů
6/2-10
nájemníkům
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej poměrné části
- záchrana kapličky u Cermanů - její obnova v parku
obecního pozemku st.č. 205, k.ú. Dolní Lánov
Společensko - kulturní a sportovní akce:
spolumajitelům BJ v domě čp. 151 Dolní Lánov označené
- pravidelné setkání seniorů s kulturním programem
jako BJ č. 151/201 za cenu 30,-Kč/m2.
(6 akcí proběhlo)
(pro-7,proti-0,zdržel se-0)
pravidelné
návštěvy členů SPOZ při životních
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
výročích
spoluobčanů
- informaci o přípravách voleb v obci do PS ČR
- pravidelné vítání občánků
- informaci o činnosti obce za uplynulé období
- plesy a besídky
Místostarosta Jiří Svatý v.r.
- zpívání u vánočního stromu
Starosta JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
- setkání myslivců s občany u kapličky sv. Huberta
-
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Základní a mateřská škola:
- byla věnována maximální pozornost
vybudování chodníku před školou (z důvodu
bezpečnosti)
- vybudování parkoviště u školy
- přístavba sociálek pro mateřskou školu
- zateplení 2 patra školy

-

každoroční turnaj v Malé kopané spojený
s pouťovou zábavou
turnaje v nohejbalu (2x ročně)
oslavy Dne dětí
informovanost občanů cestou Zpravodaje Lánova

Místní komunikace:
- opravy obecních komunikací - zpevnění cesty
Svatý - Střížek
- asfaltový koberec na cestě kostel - most u Fričku
- vybudování vycházkové trasy od býv. Nechvílů - kostel,
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která je ukončena vyhlídkovým místem na místě staré
školy, součástí je „Naučná stezka Srnec”
- průběžné opravy mostů
- v letošním roce bude provedena oprava mostu /Máslovi/
a asfaltování cesty Svatý - Rynda
Obecní lesy:
- věnována odborná péče, po loňské kalamitě obnova lesa
cca 12 tis. nových stromků
- prodej palivového dřeva občanům, od r. 2007 prodáno
400 plm dřeva na topení
Hasiči:
- obnovena činnost jednotky hasičů, doplnění výstroje
a výzbroje
- uvedeno do provozu hasičské auto
- provedeny opravy v objektu hasičárny
Toto je stručný přehled práce za volební období
2006-2010. Obec se podílela samozřejmně i na dalších
akcích.
JUDr. Miloslav Tomíček
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Dne 10. a 11.září 2010 se bude po deseti létech konat
Sraz žáků a rodáků třech obcí na Malém Labi (Dolní Dvůr,
Lánov a Dolní Lánov) pod názvem „Doma na Malém Labi“.
V připravovaném programu, který včas každý náš občan
dostane domů, se počítá, že v pátek dne 10. září 2010 se
v Dolním Lánově uskuteční v kostele Mše svatá, varhanní
koncert a v kulturním domě taneční zábava. Sobotní
program se pak uskuteční v obci Lánov a to v Základní škole
a dále na hřišti.
Vzhledem k tomu, že se na této akci budou obce
prezentovat svojí historií i současností, prosím občany
pokud vlastní dobové fotografie (hlavně pak po roce 1945)
o činnosti v obci a její přeměně, o jejich zapůjčení.
Všichni občané Dolního Lánova jsou tímto srdečně
zváni.
JUDr. Miloslav Tomíček
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Konec jara a letní měsíce - to je období, kdy se v přírodě
děje nejvíce zázraků života. Je možno pozorovat jak srny
vyvádí svá mláďata, po loukách občas spatříme pobíhat
malé zajíčky, v hnízdech ptáků se klubou mláďata a když se
v lese zaposloucháme, slyšíme ten nejkrásnější hudební
koncert, který nám ptactvo může připravit.
Pro myslivce je to doba, kdy mají spoustu povinností.
Jde o sušení letniny (kopřivy, maliní i topinambury), která
se zvěři v zimě přidává ke krmení jako léčivo, sušení sena,
opravy krmných a loveckých zařízení. Myslivci také plní
plán odstřelu srnců.
Je to také období, kdy se musí chránit nová potomstva
zvěře před zvěří škodnou. Nesmí se zapomínat na odstřel
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zvěře černé, která se rychle množí a páchá škody hlavně
na zemědělských kulturách. Je pokračováno v polodivokém
chovu bažantů.
V jarních měsících provedli dolnolánovští myslivci sběr
železného šrotu po obci a v rámci obnovy lesních porostů
uskutečnili v obecních lesích výsadbu 1500 stromků. Byli
nápomocni při organizování Dne dětí.
Toto je částečný výčet dobrovolné činnosti myslivců
v Dolním Lánově v jarním a letním období. Myslivecká
činnost je hlavně práce na úseku ochrany přírody a proto
prosíme i ostatní veřejnost o ohleduplné chování při pobytu
v přírodě.
S přáním myslivosti zdar
Myslivci z Dolního Lánova
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Mistrovství Evropy v cyklistice
- Portugalsko 8.-14.6.2010
Cyklistického mistrovství Evropy v Portugalsku se
zúčastnilo 6 cyklistů z Dětského domova v Dolním Lánově
- vždy tříčlenná družstva mužů a žen.
9.6. odpoledne bylo přivítáno 16 účastníků ME mužů
(celkový počet startujících včetně dalších kategorií 25)
a 8 závodnic z 5 zemí.
Potom proběhla časovka družstev na 9,6 km mužů
a 4,8 km žen. V časovce družstev naši tři borci dojeli třetí
za družstvy A a B Portugalska a 4 vteřiny před Polskem.
10.6. dopoledne se konala časovka na okruhu 2,6 km
dlouhém (1 okruh). Havelka v ní vybojoval třetí místo, další
chlapci skončili v polovině startovního pole. Havelková
skončila druhá, další dvě dívky skončily na 4. a 5. místě.
Odpoledne na stejném okruhu 2,6 km dlouhém proběhlo
kritérium - muži 10 kol, ženy 5 kol. Havelka celou dobu
udával tempo vedoucí skupiny, skončil na třetím místě.
Jakub Novák těsně za ním čtvrtý. Žaneta Mazuráková se
celou dobu držela vedoucí Polky, která dosud nikdy
v historii neprohrála žádný závod, v závěru ji v cíli předjela
a vybojovala nečekanou zlatou medaili. Doplnila ji skvěle
Havelková, která vybojovala bronz, ale i Nováková, která
skončila čtvrtá.
11.6. následoval sociální program - výlet lodí po řece
a autokarová prohlídka Porta.
12.6. proběhla časovka na 9,6 km mužů a 4,8 km žen.
Dalibor Havelka byl první! Povedlo se mu porazit celé
startovní pole včetně dosud nejlepšího Penedy, který
zazmatkoval a na chvíli opustil trať. Novák a Tomáš
Havelka zajeli lepší průměr. Mazuráková vybojovala další
zlato! I tentokrát porazila Poznaňskou z Polska a to o více
než 10 sekund. Nováková skončila pátá, Havelková za ní.
Poprvé v historii šampionátů Evropy nebo světa tak
zněla hymna ČR dvakrát za sebou…
13.6. se uskutečnil silniční závod původně na 42 km
mužů a 26 km žen. Dalibor Havelka získal bronzovou
medaili. Jakub skončil šestý, Tomáš sice v průběhu závodu
odpadl, ale opět srdnatě bojoval. Gabriela Nováková
porazila Poznaňskou a vyhrála.
Dalibor Havelka byl nejlepší z našich a skončil celkově
třetí. Velmi slušný úspěch, protože Portugalci tradičně těžili
z výsledků časovky družstev a tentokrát ze své ne příliš fair

Ke kolům závodníci přistupovali s individuální péčí, dokáží
si poradit s drobnými opravami a defekty.
Cyklistika je náročná na vybavení, díky tréninku
dochází k likvidaci bot, pedálů apod. Vzhledem k tomu,
že cyklistice se na této úrovni daří pouze v Lánově, chtěl
bych, pokud se tento sport bude dále podporovat,
aby tomuto klubu směřovala i pomoc ze strany ČSMPS.
Vladimír Slavík

S
P
O
L
E
ČE
N
S
K
Á
R
U
B
R
I
K
A
O
B
C
E
D
O
L
N
Í
L
Á
N
O
V
Čeští reprezentanti při hymně (ale neumějí pořádně slova)

play taktiky. Jakub Novák obsadil 6. místo a Tomáš Havelka
místo 12. Jakub i Tomáš velmi slušnými výkony doplňovali
náš tým. Ten také skončil celkově druhý.
Gabriela Nováková skončila celkově druhá především díky
výsledku posledního závodu. Perfektně ji doplnila Žaneta
Mazuráková, která vyhrála dva individuální závody.
Natálie Havelková jezdí spolehlivě. Ženy svoji soutěž
družstev vyhrály.
ME skončilo po předloňském MS i loňských GG
úspěchu opět velmi příznivě - celkově jsme vybojovali
11 medailí z rozdaných třiceti. Je to nejvíce v historii těchto
závodů. Závodníci opravdu reprezentovali - neměli jsme s
nimi žádné problémy. Chlapci už dovedou reagovat
na aktuální dění v pelotonu. Dívky i v silničním závodě
jezdí především individuálně, ale i zde už je patrná snaha
o vzájemnou spolupráci. Vyhnula se nám zranění a pády.
Po technické stránce problémy s koly nebyly, vyplatilo
se dokoupit jejich vybavení a nechat je odborně seřídit.

Dne 11. června 2010 byli na Obecním úřadě v Dolním
Lánově přivítáni noví občánci:
Janda Tomáš
Haklová Antonie
Hrdý Michal
Hanč Tomáš
Maisnerová Michaela
Špidlen Jaroslav
Nováková Natálie
Mata Matyáš
Do jejich dalšího života jim přejeme hodně zdraví a štěstí.
Dne 3. června 2010 byli v Dolním Lánově oddáni pan
David Pavliš a slečna Ivona Kocsková. Přejeme vše nej
v jejich společném životě.
Obec Dolní Lánov má k 30.06. 2010 celkem 734 trvale
přihlášených obyvatel.
SPOZ Dolní Lánov
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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
Úřední hodiny:

Starosta: Ing. Magdalena Ničová

Místostarosta: Lenka Čermáková, David Neumann
Administrativní pracovník: Miloslava Neumannová

Telefonní číslo na OÚ Dolní Dvůr:

Pondělí 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

návštěvníkům naší obce služby

Vážení spoluobčané, milí návštěvníci PO - PÁ :
7:00 - 10:30 a 12:30 - 17:00
obce Dolní Dvůr,
je mi potěšením Vám sdělit, že po SO, NE:
delší přestávce je opět v provozu 7:00 - 10:30
Věřím, že se Vám rekonstruovaný
obchod se smíšeným zbožím a přibyla
objekt
bude líbit a budete rádi využívat
zde i jedna nová služba - bistro, kde je
jeho
služeb.
Provozovatelům obchodu
možné se občerstvit, posedět v letních
a
bistra
manželům
Zemanovým - přeji
měsících na venkovní terase a když
hodně
štěstí,
úspěch
v podnikání
už je chladněji, pak vevnitř u krbu.
a
mnoho
spokojených
zákazníků.
V blízké budoucnosti v prostorách
obchodu ještě přibudou propagační Zdraví Vás
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499 522 376

Administrativní pracovník
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Otvírací doba obchodu je:

panely o zajímavostech v obci i jejím
okolí. Plánován je také veřejný
internet. Rádi bychom takto poskytli

starosta.dd@iol.cz

Lenka Čermáková,
místostarostka obce

Úterý, čtvrtek,pátek 8.00 - 12.00
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U S N E S E N Í č. 23
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvůr konaného
dne 26.5.2010
Přítomno: 8 členů obecního zastupitelstva

Vážení občané dolnodvorští, sousedé lánovští,
milí čtenáři.
V jarním Zpravodaji jsem Vám slíbil další pokračování
o osudech obce Dolní Dvůr v dávné minulosti.

1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:

V dnešní kapitole vám tedy přiblížím dobývání rud
a jejich další zpracování, neboť tyto činnosti byly tehdy
dominantním fenoménem v životě původních obyvatel.
Musím ještě zdůraznit, že veškeré informace, které vám
o historii poskytuji, čerpám z publikace Vyprávění o Dolním
Dvoře, jehož autorem je znamenitý vypravěč a znalec
zdejších poměrů, pan Jaroslav Zděnek ze Zlatého Mlýna.

1/1 Rozpočtová opatření č.2/2010, která zvyšují objem
rozpočtu ve výši 180.000,-Kč na straně výdajů a upravují
financování.
1/2 Revokování bodu č.1/3 usnesení č.18 ze dne 25.6. 2009
takto:
Prodej pozemku p.č.1074/4 – ostatní plocha, neplodná půda,
2
2
o výměře 280 m v k.ú. Dolní Dvůr za cenu 40 Kč/m panu
Petru Kaválkovi, trvale bytem Plavecká 1355/14, Praha 2 Nové Město.
1/3 Poskytnutí roční dotace pro Mateřskou školu v Horním
Lánově ve výši 3.000,- Kč za každé zde umístěné dítě s
trvalým pobytem v katastru obce Dolní Dvůr ke dni
30.6. 2010.
1/4 Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů spojených
s předškolním vzděláváním s Městem Vrchlabí, Zámek čp.1,
543 01 Vrchlabí, IČ: 002 78 475.
1/5 Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského programu
obnovy venkova, dotační titul 2, Komplexní úprava
veřejných prostranství a místních komunikací,
infrastruktura, na poskytnutí investiční dotace na akci
„Veřejné osvětlení nad Moravou“ ve výši 98.845,- Kč.
1/6
Prodej nemovitosti čp.114 - objektu k bydlení na
st.p.č.11, pozemek p.č.6 o výměře 115 m2 - ostatní plocha,
pozemek p.č.5 o výměře 489 m2 - zahrada v k.ú. Dolní Dvůr
za celkovou cenu 550.000,- Kč panu Václavu Procházkovi,
trvale bytem Dříteč 134, 533 05 Dříteč.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr bere na vědomí:
2/1 Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce
Dolní Dvůr ze dne 22.dubna 2010, hospodaření obce
do 31.března 2010 a rozpočtová opatření č.1/2010 schválená
starostkou obce.
2/2 Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce
Dolní Dvůr ze dne 21.května 2010.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr neschvaluje:
3/1 Na základě žádosti Mgr.Evy Hoškové, zastupující
spolumajitele nemovitosti čp.14, dále čp.15 a čp.176 opravu
mostu spojující parcely p.č.2458 a p.p.č.2471/2 v k.ú. Dolní
Dvůr z finančních prostředků obce.
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Nuže tedy ke kutání, a to rovnou ke zlatu. V roce 1634
v souvislosti s konfiskací Valdštejnova majetku je výslovně
uvedeno, že na Vrchlabském panství není důl na zlato. Zlato
se zde tedy netěžilo, a zda se někdy i v počátcích osídlování
rýžovalo na Černém potoce, není nikde písemně doloženo.
Podle názoru pana Zděnka není např. Zlaté návrší název
podle místa těžby zlata, jak se často rádo tvrdí, nýbrž
pochází od svého vzhledu při ozáření temene Liščí hory
zapadajícím sluncem.
Jak vidíte, milí čtenáři, se zlatem jsme žádnou slávu
nenadělali, zkusíme tedy další drahý kov a tj. stříbro.
Přes četné pověsti je už dnes nemožné přesně určit, kdy
a kde se v obci Dolní Dvůr, nebo na jeho katastru, dobývala
stříbrná ruda. V kutnohorském horním archivu není mezi
stříbrnými místy uváděno jako jedno z nich Niederhof.
Ze spisů je známo, že již v roce 1600 se dobývala stříbrná
ruda ve Svatém Petru a tavila se v stříbrné huti v Dolním
Dvoře. Kde se však huť přesně nacházela, není dnes již
možné přesně určit. O stříbrné huti se ve zprávách o horním
podnikání v Horním Dvoře vícekrát mluví a je velmi
pravděpodobné, že stávala za nynějším domem č.p. 127, kde
později stála pila, ještě později brusírna dřeva a dnes zde na
původních základech stojí rekreační chata bratří Tmejů.
V roce 1800 a 1830 je na mapě katastru a v nové pozemkové
knize uvedena v sousedství „stříbrná louka“. Místní název
„stříbrná louka se udržel mezi německými obyvateli
až do 20. století. Není pravděpodobné, že by bývalá vrchnost
založila huť v Dolním Dvoře pro doly ve Svatém Petru
a převážela sem rudu, když obě mísa jsou rozdělena
horským hřbetem. Dá se tudíž předpokládat, že se dříve
dobývala stříbrná ruda v Dolním Dvoře, kde byl důl i huť
a po vytěžení zdejších zdrojů se využila existující huť pro
dováženou rudu ze Svatého Petru. To vše se dálo ještě před
založením obce, neboť v seznamech ze 17. století se
už stříbrná ruda nevyskytuje.
Takže, jak vidíme, se stříbrem jsme si o něco polepšili,
a tak vás zvu k tomu nejpodstatnějšímu dění, a to je dolování
a zpracování železné rudy.
První doložené zprávy o tavení železa v lánovských
hamrech (Horní Dvůr) pocházejí z roku 1488. Ty v lednu
1547 kupuje Kryštof Gendorf, od něho v roce 1601 Vilém
ze Stropčic a od něho v roce 1624 Albrecht z Valdštejna.
Po něm v roce 1635 dostal za zásluhy panství zdarma Rudolf
z Morzinů a tento rod zde působil až do 20. století.
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Hamry, tavírny železa, hutě:
Mluvíme-li o „huti“, ve které se tavila železná ruda, musíme
se nutně oprostit od představ, které máme spojeny s
Ostravou, Košicemi apod. a musíme si stále uvědomovat, že
jsme v 15. - 18. století. Často se v listinných záznamech
setkáváme s termínem hamr. Hamry byly nejdůležitější
části hutě, a proto se pro celou huť používal tento termín. Je
to vlastně těžké kladivo, které zpracovávalo železné hroudy
vytavené ve vedlejší nízké peci nazývané dýmačka.
Kladiva hamru a měchy dýmačky byly poháněny vodními
koly, proto také musela huť stát vždy u vodního zdroje.
Ze soupisu inventáře z roku 1629 je patrný rozsah
dolnodvorské tavírny. 1 pár kožených a 1 pár dřevěných
měchů, 1 kovadlina, 3 bodce, 3 lopaty, 1 měděná forma,
2 kladiva, 1 hák, 1 nacpávací kolík, 1 malá železná tyč,
1 vidle, 1 sekyra, 1 řetěz a tyč na vážení, 1 kozí nožka, 1 kříž,
1 klínový sekáč, 1 železný klín, 1 motyka, 2 káry. Opravdu
velmi „chudé“ vybavení, které asi zklame vaši představu
o „huti“, avšak svědčí o tom, že počátkem 17. století byla
v obci huť nevelká. Na území obce v té době byla ještě
jedna, a sice v Horním Dvoře.
Brzy po roce 1650 byla malá pec zrušena a na jejím
místě postavena nová, vybudovaná již na principu
jednoduché vysoké pece. V zápisu z roku 1676 je uvedeno,
že na Rudném náměstí u nové huti je vybudována tavírna
železné rudy, tavírna litiny, 2 uhelné kolny, 1 dlouhá budova
(sklad). Do této huti byla v roce 1738 převedena výroba
z huti v Horním Dvoře, která byla zrušena.
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V dubnu oslavili narozeniny:
„60“ paní Alena Holubcová
„60“ paní Jiřina Mottlová
„70“ pan Bořek Roháček
„85“ paní Miloslava Saibtová
Všem jubilantům ještě jednou gtatulujeme.

Zlatá Svatba

V červnu oslavili
manželé Marie a Alois Hanulákovi
50. výročí uzavření sňatku.

K tomuto překrásnému výročí jménem
OÚ Dolní Dvůr srdečně
blahopřejeme a do dalších, společně
prožitých let přejeme
mnoho zdraví a sil.

Huť na Rudném náměstí byla zavřena v roce 1790 a jako
památka se udržel název náměstí, s malou přestávkou, až do
dnešních dnů.
Dlužno ještě dodat, že pro zdejší hutě pracovalo
v katastru obce 11 těžebních jam na dobývání železné rudy.
Dvě byly v Rudolfově, tři na Zlatém návrší a šest
na Hanapetrově pasece. Každou jámu obsluhoval mistr
a šest pomocníků. Vytěžená ruda se snášela v putnách
po úzkých stezkách dolů k hutím, kde se drtila a spolu
s vápencem a dřevěným uhlím vsázela do pece a tavila.
Z našeho pohledu to byla pro našince práce nevábná,
nicméně každá doba přináší lidem chléb o různé tvrdosti
kůrek.

Zlatá svatba manželů Hanulákových.

Po zrušení hutě na místě dnešního kostela se
zpracovávalo železo v Dolním Dvoře ještě 100 let
v hamrech. Hamr v Luisině údolí zhasl kolem roku 1850,
ale hamr v Rudolfově pracoval až do roku 1898, kdy
vyhořel po úderu blesku.
Zánikem hamrů vyschl jeden z původních pramenů
obživy obyvatel obce, který se podstatnou měrou zasloužil
o její vznik. Z přírodních pramenů zůstal ten hlavní. Les.
Byly však na cestě již jiné, podstatně větší, zdroje, které
poskytovaly snadnější obživu obyvatelstvu obce, než byla
ta před třemi stoletími. O tom však zase příště.

60. narozeniny - paní Alena Holubcová.

Zdraví vás
Jiří Novotný
kronikář obce Dolní Dvůr

85. narozeniny - paní Miloslava Saibtová

Připravila: Lenka Čermáková
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Ze života obcí pohledem objektivu.

Dětský den v Dolním Lánově 5.6. 2010.

Vítání občánků v Dolním Lánově.
2. nohejbalový turnaj řemeslníků
v Dolním Lánově 5.6. 2010.

7. skautský oddíl
Dalibor Havelka mistrem Evropy
- Smíšek střílí z luku...
- zlato v časovce na 9,8 km.

Atletický víceboj - soutěž družstev.

Před startem časovky
družstev mužů.

Dětský den v Prostředním Lánově.

Fanda Schmidt při přebírání ocenění za 3. místo
na Krajském kole dorostu v Nové Pace.

Dětský den v Prostředním Lánově.

Klub důchodců bývalého Státního statku Lánov
u Mejsnarů na mléčné farmě v Kunčicích.

Lada (SDH Horní Lánov)
při překonávání přeskoku.
6. ročník Výstupu Lánovských na Sněžku
přes tři vrcholy - 26. června 2010.
letos s rekordním počtem zůčastněných.

Dětský den v Dolním Dvoře
- soutěže pro nejmenší, koníčci a spoustu dobré zábavy.
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V katastru obce Lánov hnízdí i výr velký (Bubo bubo). Všimněte si třetího mláděte
- je o polovinu menší než jeho dříve narození sourozenci.
Všichni tři počátkem měsíce úspěšně opustili své hnízdo.
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