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Ze zastupitelstva
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Spolková činnost
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Zprávy z obce Dolní Dvůr
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Ze života obce pohledem objektivu.

Bývalá váha a donedávna půjčovna lyží,
v březnu, těsně před demolicí.

Demolice domečku - půjčovny lyží.

Po demolici.

Příprava staveniště autobusového terminálu.

Vyklízení bývalého skladováku.

Práce na vzniku autobusového terminálu.

Práce na vzniku autobusového terminálu.

Nová multimediální učebna
přírodovědeckých předmětů v ZŠ Lánov.

Učebna v ZŠ Lánov.

Foto
archiv OÚ Lánov
a Zdeněk Horák

Nová počítačová učebna v ZŠ Lánov.
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Vážení spoluobčané
úvodem dnešních poznámek bych vám rád představil
krátké zamyšlení. Před rokem jsem uvedl, že rok 2012 bude
jako chůze minovým polem. Minové pole se rozšířilo –
ekonomika je v krizi již čtyři roky, HDP v roce 2012 bylo
nižší o 1,5 %, nezaměstnaných přibylo a okres Trutnov je
na tom v Hradeckém kraji nejhůře. Světlo na konci tunelu
nesvítí, stát i Evropa jsou navíc zadluženy. Něco nefunguje.
Ti, kteří si vzali právo stát řídit, neobstáli. Každý si tedy
musí popřemýšlet sám o sobě, v rodině, na obci. Mejdan
skončil a už se nebude opakovat. Budiž nám útěchou,
že v Evropě je zatím bezpečno, žádný válečný konflikt
na obzoru. To má také svoji hodnotu.
Nyní několik konkrétních informací o největších
akcích v letošním roce. Rozjede se naplno kanalizace.
Každý, kdo požádal o připojení, obdrží do měsíce písemnou
informaci, kdy se bude stavět u jeho RD, v jaké hloubce,
projekt přípojky, co se septikem, dopravní omezení
na místní komunikaci a podobně.
Realizuje se „autobusáček“. I zde bude částečné dopravní
omezení na místní komunikaci. Na stavbu je šest měsíců.
V květnu chceme začít s rekonstrukcí obou objektů
hasičáren v Horním Lánově. Musíme promyslet, jak dát
prostor stavební firmě a přitom nesnížit akceschopnost
hasičů.
Vypadá to, že se podařilo nalézt dostatek a kvalitní vodu
pro posílení zdrojové části našeho vodovodu. Jedná se
o místo v oboře v lokalitě Hádek v Dolním Dvoře. Musíme
dokončit letos. Budeme moci zčásti pomoci i obci Dolní
Dvůr se zásobováním pitnou vodou.
Budeme pokračovat v zateplování obecních budov, letos
alespoň dvou, další dvě v roce 2014. Jasno je, že to bude
Základní škola, objekt B u silnice. Druhým objektem bude
buď Mateřská školka v Horním Lánově nebo č. p. 200 –
obecní úřad. To podle toho, jaké stanoví podmínky
poskytovatel dotace – Státní fond.
Dokončíme tepelné čerpadlo a kotelnu pro Mateřskou
školku v Prostředním Lánově, začnou konkrétní práce
na třetí změně územního plánu.
Obec jako zřizovatel pokračuje i v intenzivní
spolupráci se školou. Zájem rodičů přihlašovat své děti
do lánovských školek, školy či družiny je, snaha
o uspokojení tohoto zájmu též. S vedením školy byl
projednán a odsouhlasen rozpočet na rok 2013 včetně změn
poplatků a seznam akcí. Jedna z nich – rekonstrukce tříd –
již slouží svému účelu.
Máme před sebou diskusi, jak může škola přispět
ke zkvalitnění přípravy našich dětí a co tedy připravovat pro
školní rok 2013 - 2014 ve výchovně vzdělávací
i mimoškolní činnosti.
Na závěr chci vzpomenout pravidelného setkání se
zástupci spolků v obci. Máme jich celou desítku. Žijí,
organizují svoji činnost, obec přispívá finančně či pomůže
vytvořit podmínky. Poděkování patří všem těm obětavým
organizátorům a i Vám, co se připravených akcí účastníte.
Plný dům vždy potěší.
Přeji pěkné jaro i léto. Ing. Jiří Vancl, starosta
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U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov
dne 19. 3. 2013 - zasedací místnost OÚ
Přítomni: 14 zastupitelů - viz. pr. listina, 17.30 – 21.15 hod.
Omluven: p. Kadavý
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
ZO Lánov určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli
zápisu p. Chválu, p. Ing. Kalenského.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/01/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program jednání zastupitelstva:
1) Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
2) Schválení programu
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtová změna č. 1 rozpočtu obce na rok 2013
6) Hlavní akce r. 2013 v obci
7) Smlouvy – Letecká škola, …
8) Hospodaření s nemovitostmi obce
9) Zásady hospodaření s nemovitostmi pro rok 20132014, aktualizace platnosti
10) Obecní vyhlášky
11) Plán práce zastupitelstva na rok 2013
12) Diskuze
13) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/01/13 ZO schvaluje návrh progr. jednání.
Plnění usnesení zastupitelstva
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva,
které se konalo dne 20. 12. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/01/13 – ZO bere na vědomí dle návrhu.
Zpráva o činnosti rady obce
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost rady obce za období od jednání
zastupitelstva dne 20. 12. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/01/13 ZO schvaluje dle návrhu.
Rozpočtové změny č. 1/2013
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtové změny č. 1/2013 – viz příloha č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/01/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Hlavní akce roku 2013 v obci
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o hlavních akcích obce v r. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/01/13 – ZO bere na vědomí.
Smlouvy
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a Ing. Arch.
Pospíšilem – „Zpracování 3. změny územního plánu
sídelního útvaru Lánov“, zpracování dokumentace změny
č. 3, cena díla 384.600 Kč vč. DPH.
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Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dohodu o provedení práce mezi obcí Lánov
a Jiřím Veselým – přípravné práce na pořízení změny
č. 3, textová část, vyhodnocení stanovisek, veškerá
korespondence. Odměna ve výši 55.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti
č. 5/512/2013 mezi obcí Lánov a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Převod pozemku parc.
2
č. 1203/5, ostatní plocha, výměra 7 m , účetní hodnota
35,00 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dohodu mezi Obcí Lánov a Leteckou školou
Vrchlabí s platností do 31. 12. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/01/13- ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a RDA
Rychnov n. Kn., akce: „Terminál autobusové dopravy
uzlového bodu Lánov“- komplexní organizace výběrového
řízení, poradenská a monitorovací činnost projektu, žádosti
o platbu, podání závěrečné zprávy a vyhodnocení projektu.
Cena 134.000 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo z 15. 2. 2007
mezi obcí Lánov a RDA Rychnov n. Kn., změna A. čl. IV
Doba plnění odst.1. Smlouva se vystavuje na dobu určitou
do 31. 12. 2013, plnění zahájeno od 1. 1. 2007. Ostatní
ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Lánov a BScom
s. r. o., akce: „Výpočetní technika včetně příslušenství a její
kompletace a oživení do multimediální učebny ZŠ Lánov“,
cena 321.330 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Lánov a A-Z služby
škole, s. r. o., akce: „Multimediální učebny a učebny
přírodovědných předmětů včetně montáže“ – vybavení
nábytkem, cena 289.146,44 Kč vč. DPH, včetně dopravy
a montáže.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 2013/01/02 mezi obcí
Lánov a f. H-STAS s. r. o., akce: „Multimediální učebna
a učebna přírodovědných předmětů na ZŠ v Lánově“,
stavební práce, cena 398.630 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2013/01/02
mezi obcí Lánov a f. H-STAS s. r. o., akce: „Multimediální
učebna a učebna přírodovědných předmětů na ZŠ
v Lánově“, cena 456.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov
a Ing. Milošem Novotným - STAVOTERM,
akce: „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ
Prostřední Lánov“, cena 1.679.188,73 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a COMA
Jilemnice s. r. o., akce: „Snížení energetické náročnosti
a instalace TČ v ZŠ Prostřední Lánov - zdroj“, cena 813.158
Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí
Lánov a Vodárenskou společností Lánov, akce: „Posílení
vodních zdrojů Lánov a rozšíření vodovodního řadu“,
změna času plnění. Zahájení stavby 1. 10. 2010, termín
ukončení stavby 31. 12. 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Hospodaření s nemovitostmi obce
Návrh usnesení:
ZO schvaluje aktualizaci směny pozemků p. č. 205/3
(vzniká z p. p. č. 205/1 a p. p. č. 205/2 vedených na LV 145
dle GPL 527-429/2001) a p. č. 206/2 (vzniká z p. p. č. 206
vedeného na LV 10001 dle GPL 527-429/2001), vše v k. ú.
Prostřední Lánov mezi paní Evou Ciglovou s panem
Jaroslavem Pabiškou na jedné straně a Obcí Lánov
na straně druhé – jedná se o směnu nově vzniklých
pozemků, kde důvodem ke směně je skutečnost, že při
plynofikaci (V. etapa) byla sepsána dohoda o technických
opatřeních a budoucím uspořádání vlastnických vztahů. RD
č. p. 162, st. 207, p. p. č. 205/1 a p. p. č. 205/2, vše v k. ú.
Prostřední Lánov, byly v roce 2012 prodány, tj. připravená
směnná smlouva bude změněna v hlavičce a bude dopsán
nový článek, že vlastníci pozemků p. č. 205/1 a p. č. 205/2,
oba v k. ú. Prostřední Lánov, souhlasí s budoucím zřízením
věcného břemene na ochranné pásmo plynu dle GPL 840100/2012 v případě, že bude potřeba ve prospěch Obce
Lánov či třetích osob.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 8800070418/1/2013 pro VČP Net, s. r. o., spočívající
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a dále
v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami a provozováním
distribuční soustavy a plynovodních přípojek – jedná se
o uložení plynárenského zařízení „středotlaké plynovodní
přípojky PE dn 32 pro nový rodinný dům na st. 714 (p. p. č.
1177/30), k. ú. Prostřední Lánov“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové

délce 1,88 m včetně svislé části. Skutečná poloha
předmětné STL přípojky včetně rozsahu věcného břemene
je stanovena a vyznačena v geometrickém plánu č. 8522069/2012 z 28. 8. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ
Distribuce, a. s., číslo IV-12-2007202/1 „Prostřední Lánov,
knn příp. 257/3 Fajfr Ing. RD“ – jedná se o uložení
kabelového rozvodu NN do pozemků ve vlastnictví Obce
Lánov, a to p. p. č. 1527/1, p. p. č. 259/12 a p. p. č. 255/2, vše
v k. ú. Prostřední Lánov, v rámci zajištění přívodu
elektrické energie pro budoucí rodinný dům na p. p. č. 257/3
a p. p. č. 259/10 v k. ú. Prostřední Lánov dle geometrického
plánu č. 834-61/2012 ze dne 23. 3. 2012 pro vymezení
rozsahu věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ
Distribuce, a. s., číslo IV-12-2006398/VB/02 „Prostřední
Lánov, knn pro zahrádky p. p. č. 1313/xx, Martin“ – jedná se
o uložení kabelového rozvodu NN do pozemků
ve vlastnictví Obce Lánov, a to p. p. č. 1305/1 a p. p. č.
1644/2 oba v k. ú. Prostřední Lánov v rámci zajištění
přívodu elektrické energie pro zahrádky za základní školou
dle geometrického plánu č. 819-763/2010 ze dne 25. 8. 2011
pro vymezení rozsahu věcného břemene.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přípravu prodeje pozemku p. č. 1135/3 v k. ú.
Dolní Dvůr (Obec Lánov vlastní ½ podíl) a části pozemku
p. č. 1127 v k. ú. Dolní Dvůr (Obec Lánov vlastní ½ podíl)
dle zákresu ve výřezu katastrální mapy - jedná se o parcely,
které dle výpisu z KN jsou ve vlastnictví obcí Lánov, Dolní
Lánov a Prosečné. Vodárenská společnost Lánov, spol.
s. r. o., jako provozovatel vodovodu Lánov a Dolní Dvůr
nemá námitek k prodeji.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/01/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Zásady hospodaření s nemovitostmi obce pro r. 2013 - 2014
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Zásady hospodaření s nemovitostmi obce pro
rok 2013 - 2014, jedná se o prodloužení platnosti Zásad
do roku 2014.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/01/13 – ZO schvaluje dle návrhu.

Obecně závazné vyhlášky
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí obecně závazné vyhlášky, které jsou
platné pro rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/01/13 – ZO bere na vědomí.
Plán práce zastupitelstva obce na rok 2013
Návrh usnesení:
ZO schvaluje plán práce zastupitelstva na rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/01/13 – ZO schvaluje dle návrhu.
Ověřovatelé: p. Chvála, Ing. Kalenský, starosta Ing. Vancl
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Kde je ČT HD?
Jediným programem v multiplexu 4 šířeným
ve vysokém rozlišení zůstává stanice Nova HD. K vyřazení
ČT 1 HD došlo den před startem nové televize Telka.
Z nabídky multiplexu 4, který provozuje společnost Digital
Broadcasting, byl vyřazen program ČT 1 HD. Operátor
k tomuto očekávanému, avšak velmi nepopulárnímu kroku
pro diváky přistoupil z kapacitních důvodů celé sítě.
V multiplexu je tak v tuto chvíli šířeno pět programů Nova
HD, Fanda, Smíchov, Telka a TV Pohoda.
Česká televize spustí programy ČT :D a ČT art
Nejen dětský kanál, ale i novou kulturní stanici spustí
koncem letních prázdnin Česká televize. Pro dětský
program nakonec zvolila název ČT :D, který zkracuje
na “Déčko”. Odstartuje v sobotu 31. srpna, aby se děti,
kterým budou končit letní prázdniny, mohly o posledním
víkendu před školou s novou televizní stanicí podrobně
seznámit. “Zvažovali jsme několik termínů startu, krom
jiného 1. červen jako Mezinárodní den dětí, ale přišlo nám
zbytečné vysílat jen měsíc, a pak by se děti rozjely
na prázdniny,” vysvětlil generální ředitel ČT Petr Dvořák.
Nový kulturní kanál ČT art využije stejnou
programovou pozici jako ČT :D, bude ale vysílat jen večer
a v noci. Začínat bude ve 20 hodin a končit dvě hodiny
po půlnoci. Dětský kanál bude zahajovat vysílání v šest
hodin ráno a pokračovat bude bez přestávky až do osmé
večerní. Dopolední vysílání do 12:50 hod. bude věnované
mladším dětem od čtyř do osmi let, odpolední školákům
od osmi do dvanácti let. Na ČT :D se přesunou všechny
pravidelné dětské pořady z ČT 2 a ČT 1, včetně Kavčího
hnízda, Večerníčka či Studia Kamarád.
Zdroj: DigiTV
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Za posledních několik měsíců došlo pouze k několika
drobným, spíše kosmetickým úpravám služby internetu.
Takových změn si koncový uživatel nevšimne, snažíme se
je provádět v brzkých ranních hodinách. Pro letošní rok
máme smělé plány, které, jak doufáme, uživatele potěší.
Jakmile budou jasné podrobné informace, zveřejníme je.
Hlavní změnou se stala alespoň částečná ochrana
uživatelů internetu po KTV z hlediska potencionálních
DOS a DDOS útoků. Jistě jste tuto informaci zaregistrovali
v médiích. Docházelo k nefunkčnosti webů, nejdříve
zpravodajských a posléze také Seznam.cz a některých
politických webů. Snaha směřuje zejména na ochranu
nakaženého počítače ze sítě směrem do internetu. Pakliže
by k něčemu takovému došlo, může být pro danou službu
(např. Seznam.cz nebo Ulozto.cz) nefunkční přístup
(dojde k zakázání IP adresy, ze které útok probíhal). Jedná
se sice o malou pravděpodobnost, nicméně je to možné.
Opatření nemá vliv na běžné používání služby.
Radovan Jákl
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Knapíkové Kavánové poděkovala
za
Váš projevený zájem a především
ĚN
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D
za spolupráci při hledání starých
snímků. Jak napsal jeden z návštěvníků
výstavy,
jehož slova bych zde ráda
V
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A
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A
citovala, „jde o velmi záslužnou
K
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E
činnost“ a bez Vaší pomoci by nebylo
možné celou výstavu zrealizovat.
Milí čtenáři, chtěla bych zde
Abychom však „neusnuli
vzpomenout na výstavu, kterou pod na vavřínech“, je zde místo i pro novou
záštitou Obce Lánov připravila paní výzvu ke spolupráci a k poskytnutí
Milena Knapíková Kavánová, jež dalších krásných fotografií, které
přišla s tímto skvělým nápadem, jak
oživit lánovskou historii.
Po nesnadném shánění materiálů
se první výstava uskutečnila v loňském
roce na podzim v době konání voleb
do zastupitelstev krajů v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Prostředním Lánově. Již ohlasy z této
první výstavy, nám ukázaly, že šlo
o velmi dobrý nápad a že se Vám tato
výstava líbila.
Do knihy, jež byla v místnosti
výstavy k dispozici, jste zapsali
Na první výstavě v Prostředním Lánově zvítězila
poznatky o fotografiích a především
fotografie, na které vidíme Alenu Bímovou
kladné názory na celou výstavu, za což
(roz. Bartoňovou) s potapěčskými brýlemi.
jsme velmi rádi. Také Vám bylo
mapují život převážně lánovských
umožněno hlasovat pro nejlepší
obyvatel. Prosím, abyste paní
fotografii výstavy a proto zde uvedu
Knapíkové Kavánové dále půjčovali
Vámi zvoleného „vítěze“. Ze všech
staré fotky a pomohli tak oživit „kouzlo
fotografií první výstavy, kterých
staré fotografie“ a tím se nepřímo
bylo celkem 100, se všem nejvíce
účastnili přípravy další výstavy, která
líbila fotografie malé holčičky
jistě přijde co nejdříve.
s potapěčskými brýlemi (paní
Velice děkujeme za Vaši spolupráci
Bímová).
i za projevený zájem a přejeme
Na základě Vašich ohlasů se paní
příjemné jarní dny.
Knapíková Kavánová rozhodla,
Lenka Stříbrná
že ve své činnosti bude pokračovat
Milena
Knapíková
Kavánová
a velmi brzy se jí podařilo získat
materiály na další, v pořadí druhou
výstavu, která se uskutečnila v době
V
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A
konání prezidentských voleb
v Prostředním Lánově na témže místě
a v Horním Lánově v sále kulturního Kdo tě znal - vzpomene,
domu. Výstava v Horním Lánově kdo tě měl rád - nezapomene.
Dne 17. února tomu byl smutný
kopírovala původní výstavu a to proto,
aby se i hornolánovští občané mohli rok, co nám naši maminku - paní Ivu
pokochat kouzlem výstavy, dříve Janouchovou (roz. Budinovou) krutý
instalované v Prostředním Lánově. osud vzal.
Stále vzpomíná dcera Vlasta,
I tyto výstavy byly velmi kladně
sourozenci
a bratr Mirek s rodinami.
hodnoceny. Ze všech vystavených
fotografií (v Horním Lánově byla
umístěna celkem stovka fotografií,
v Prostředním Lánově také sto) byla
za Horní Lánov jako nejhezčí vybrána
ta s chlapečkem s velkou vánočkou
(pan Stříbrný; pozn. red.: tatínek "naší"
Lenky Stříbrné z Obecního úřadu)
a v Prostředním Lánově v nové sérii
snímků zvítězil obrázek děvčátka
s velkýma očima - Anny Aubrechtové,
rozené Kropáčkové.
Ráda bych jménem paní
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Dne 27. ledna 2013 jsem pořádala
Lánovský horse skiering. Akce se
pořádala na tréninkovém plácku
v Horním Lánově za kravínem. Sešlo se
celkem šest koní. Z Harty přijeli Milan
Erben na Get, Diana Novotná na Lence
a Bára Tošovská s Perym a od nás Bára
Holasová se Sárou. Tito jezdci a koně
za sebou tahali lyžaře. A Lucka
Kopecká a Andy Midlochová přijely
s poničkami Minkou a Rozárkou
zapřaženými v sáňkách. Lyžaři byli tři Ilona Kalenská, Terezka Nová a Renata
Tošovská. Všechny tři to jely poprvé
a moc dobře si vedly.
Měli jsme i občerstvení, kde
každému chutnaly domácí koláče.
Přišlo se podívat i pár diváků a všem se
to líbilo. Lucka s Andy vozily
na saňkách. Jako odměnu dostali jak
jezdci, tak lyžaři medaili. Nebylo vítězů
ani poražených, protože jsme si jen
chtěli udělat pěknou neděli.

Lánovský skiering.

A 2. března 2013 jsme si udělali
Loučení se zimou. Sešli se pouze čtyři
koně a jezdci, ale o to větší byla sranda.
Této akce se účastnili tito jezdci: Lucka
Kopecká s Bizmarkem a Terezka Nová
s poničkou Minkou, z Harty přijeli
Milan Erben s Get a Diana Novotná
s Lenkou. Opět za sebou koně tahali
lyžaře, ale největší úspěch měl Milan
Erben s Get, když za sebou vlekl sáňky
a na nich diváky. Jezdci a lyžaři dostali
stužky a cukroví.
A teď se budeme těšit na soutěž
Velikonoční zajíček, která se bude
konat v dubnu.
Za Ranč na Kopečku
Helena Kopecká

G

Stává se již tradicí, že v zimním
období pořádáme pro děti lyžařský kurz
v rozmezí jednoho týdne. I letos jsme
pro tuto událost využili skiareál
Leoš Noha. Tento videoklip byl v Dolním Dvoře a velká účast dětí nám
umístěn na hitparádu Alternativa TV, opět ukázala, že jdeme správným
směrem. Děti si za asistence
kde obdržel necelých 10.000 hlasů.
Veškerá tvorba Driáku je volně profesionálních instruktorů osvojovaly
ke stažení na stránkách kapely základní návyky lyžovaní, které
na konci týdne mohly během
www.bandzone.cz/driak.
Oslava 10. narozenin kapely se závěrečných závodů ukázat i svým
konala 30. března ve vrchlabském rodičům, kteří se za nimi vypravili.
Zima nám letos nadělila krásnou
music klubu Bowl za účasti kapel
Todleto rebels a Sarcastix z Hradce sněhovou peřinu a my si mohli naplno
Králové a kapely Inseminační stanice užít bobování, stavění sněhuláků,
koulování a jiných zimních radovánek.
z Brna.
Driák Nezapomněli jsme ani na zvířátka,
kterým jsme do krmelce donesli
dobroty. Tímto děkujeme rodičům,
P
O
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Í
kteří do školky nosili jablíčka, chleba,
seno a jiné pochoutky.
Chtěli bychom touto cestou
Každoročně pořádáme pro děti
poděkovat paní učitelce MŠ Jaroslavě ve školkách karnevalové dny. Děti
Sládkové za velmi pozitivní, lidský nadšeně pomáhaly s výzdobou
a profesionální přístup nejen při výuce a odměnou za jejich snahu jim byl
dětí, ale i při jednání s rodiči.
příjemně strávený den plný her, radosti
Rodiče Elišky Záveské a smíchu. Při promenádě jsme mohli
vidět nádherné princezny, kouzelníky,
piráty a jiné krásné masky.
Z
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V Také jsme pro děti, jejichž rodiče
projevili zájem, zařadili výuku
anglického jazyka formou hry.
Novinkou je keramická dílna, ve které
ŽI
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si i ty nejmenší děti rozvíjejí drobné
motorické schopnosti při práci s hlínou.
Vstoupili jsme do nového roku Ale i jinými aktivitami se budeme
2013 s velkým očekáváním. I v tomto snažit zpestřit pobyt dětí v mateřských
roce nás společně s dětmi čeká hodně školách. Těšíme se na další spolupráci
povinností, úkolů, ale také her, s rodiči a společně se budeme snažit
legrace a zábavy. Největší událostí udělat tento rok 2013 pro děti co
tak jako každoročně zůstává odchod nejpříjemnější a nejpřínosnější.
předškoláků do první třídy. Všemu
Za MŠ – Tereza Bubaňová
předchází návštěva ve škole, v rámci
Okjesní pjeboj, jehož natáčení

na fotbalovém hřišti v Lánově se kromě
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cca 150 lánovských obyvatel zúčastnil i
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herec pražského divadla Na zábradlí
Právě teď v dubnu je to přesně
deset let, kdy v Lánově vznikla první
punk-rocková kapela s názvem Driák.
Jeho zakládajícími členy byli Lukáš
Tuček (doprovodná kytara) a Jakub
Charvát (bicí nástroje) a k nim se
po krátké době přidal Milan Lissner
(sólová kytara).

Kapela Driák při natáčení klipu
v roce 2012 na lánovském hřišti.

Kapela v začátcích našla potřebné
zázemí u Ládi Kadavého v bývalé
hornolánovské škole, kde byla
v tělocvičně zřízena provizorní
zkušebna. V roce 2007 se ke kapele
přidává Lukáš Novotný z Dolního
Dvora (baskytara) a začíná se
pravidelně koncertovat. Za asistence
nově vzniklých (dnes již bohužel
neexistujících) lánovských kapel
Výprodej Zeber a Skoč do zdi se pořádá
pravidelně dvakrát do roka akce
s názvem Lánovský kostival, letos
s pořadovým číslem 13. Jako poslední
nástroj, který v kapele chyběl, byl
přidán akordeon a o ten se stará od roku
2008 Michal Pružinec, který se
po příchodu do kapely ujímá i role
hlavního zpěváka.
Zkraje roku 2009 kapela
v dolnolánovské bývalé márnici
nahrává své první demo s názvem
Nikdy nikde nikdajs nikec, na kterém je
6 písní. Rok poté se kapela zavírá opět
do improvizovaného studia, tentokrát
v aule vrchlabského gymnázia
a nahrává své debutové CD s názvem
Drobný za milion. Na úvodní píseň
z tohoto alba byl v Horním Lánově
natočen videoklip. V roce 2011 kapelu
opouští jeden ze zakládajících členů,
bubeník Jakub Charvát a na jeho místo
nastupuje nejmladší člen kapely Peca
Chromý, který dříve působil v kapelách
Výprodej Zeber a SDZ. Již s novým
bubeníkem je opět ve vrchlabském
gymnáziu nahráno nové CD, které
obsahuje 13 písní a dostalo název Kam
to saháš! K této desce byl v květnu
2012 natočen videoklip na píseň
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Vážení rodiče,

Děti s novou paní učitelkou Jaroslavou Sládkovou.

zápis dětí do MŠ v Horním
a Prostředním Lánově na školní rok
2013/2014 se bude konat:
v úterý 14. 5. a ve středu 15. 5. 2013
od 14,30 hod. do 16,30 hod. v budově
MŠ Prostřední Lánov. Přihlášky se
budou vyplňovat přímo na místě.

které se snažíme připravit vše tak,
K zápisu si zákonný zástupce dítěte
aby děti nasály co nejvíce z toho, co je přinese občanský průkaz a rodný list
čeká, a odbouraly pochybnosti, které dítěte.
mohou mít. Pak již následoval zápis,
Těšíme se na Vás!
ke kterému se dostavili naši předškoláci
Marcela Tužová
v hojném počtu a předvedli, co se
naučili převážně ve školce.
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a všem ostatním, kteří výstavbu učeben
zainvestovali. Také děkuji
dětem i dalším dobrovolníkům, kteří nám pomohli
s vystěhováním prostor a s vrácením
všeho do původního stavu. Jsem ráda,
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učitelům,
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I letošní zimu se podařilo
zprovoznit ledovou plochu na zahradě
školní družiny. Od konce ledna se
mohly děti každý den zdokonalovat
v bruslení. Pro některé to byla první
možnost postavit se na brusle, ale po
několika dnech by nikdo nepoznal, kdo
už jezdil loni a kdo teprve letos. Naše
kluziště bylo využíváno i pro hodiny
tělocviku pro první stupeň, zabruslit si
tedy mohly i děti, které nenavštěvují
školní družinu.

Jedna z nových učeben vonící novotou.

Ve l k é p o d ě k o v á n í p a t ř í
Zemědělskému družstvu vlastníků
Dolní Lánov za materiální pomoc
a ochotným pomocníkům při úpravách
ledu.
Vychovatelky školní družiny

že stavbu vykonávala firma H-STAS
s. r. o, která respektovala dohody se
školou, neboť výstavba probíhala
za plného provozu školy.
Věřím, že nové učebny jsou pro
naši školu velkým přínosem, že se
učitelům nabízí nové možnosti výuky
a že žáci inovaci ocení. Proto ještě
jednou díky!
ředitelka školy, Mgr. Radka Koniková
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Během celého školního roku mají
žáci možnost sportovat v kroužku
košíkové, atletiky, míčových her
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a v tanečním kroužku, využívají i naší
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V posilovny. Během hodin tělesné
výchovy plníme v letošním roce
V týdnu jarních prázdnin (4. – 8. 2. OVOV (Odznak Všestrannosti
2013) byly ve škole v rekordním čase Olympijských Vítězů), soutěž pod
dokončeny dvě nové odborné učebny. záštitou našich předních vícebojařů
Výstavba započala 2. 1. 2013.
Roberta Změlíka a Romana Šebrleho.
V prostorách bývalé učebny fyziky Jakmile napadne sníh, obouvají naši
vznikla multifunkční učebna. Je plně žáci běžky a míří do stop za školou.
vybavená nejnovější technikou. Tato
V naší škole proběhlo od září
učebna umožňuje práci každého žáka několik sportovních akcí nad rámec
ze třídy na svém počítači. Učitelé pro běžné výuky. V říjnu to byl závod
svou výuku mají k dispozici v přespolním běhu, kterého se
interaktivní tabuli, televizi, DVD, zúčastnily i některé okolní vesnické
počítač. Učebnu lze využít ve všech školy, vítězové z prvního stupně
hodinách pro všechny žáky a tím reprezentovali školu ve Vrchlabí
zpestřit klasickou výuku.
na akci Běh zámeckým parkem.
Přírodovědná odborná učebna byla Chlapci z druhého stupně se zúčastnili
vybudována z prostor bývalé chodby. okrskového kola v halové kopané
Nové vybavení speciálním nábytkem v Hostinném. S rokem 2012 jsme se
využijí převážně žáci druhého stupně ve škole rozloučili turnaji ve stolním
při chemii, fyzice, dějepisu, zeměpisu. tenise a v přehazované.
K dispozici mají také interaktivní
V lednu jsme potrénovali
tabuli a další vybavení. Věřím, že najde na běžkách a v únoru proběhl přebor
uplatnění i v některých hodinách školy v běhu na lyžích na tratích
prvního stupně.
za školou, které vzorně upravila rolba
Chci velmi poděkovat Obecnímu TJ Lánov. I z těchto závodů proběhla
úřadu v Lánově - panu starostovi nominace na běžecké závody v Dolní
Vanclovi, radě obce, zaměstnancům Branné.
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Díky dostatečné sněhové nadílce
jsme v únoru uspořádali den Škola
na lyžích, zakončený závodem v obřím
slalomu. Škoda, že zejména žáci
druhého stupně nepřekonali svoji
lenost a slunečný den strávili raději
ve školní lavici než na lyžích. Lyžařský
výcvikový kurz proběhl letos
až v březnu, žáci si užili krásný týden
na Hanapetrově pasece, ale o tom
až v dalším článku.
Fotografie a výsledky najdete
na www.zslanov.cz
Jaroslava Krulišová, Olga Čermáková
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První celoškolní aktivitou
ornitologického projektu byl na konci
září motivační, tzv. „Ptačí den“.
Probíhal na pěti samostatných
pracovištích. Ve třídách vyplňováním
vstupního poznávacího testu,
výukovým filmem o ornitologii,
výtvarnou činností na téma ornitologie,
výstavou ornitologických exponátů
a fotografií. V terénu se žáci podívali
na ukázku odchytu ptáků do sítí
s přednáškou o kroužkování ptáků.
Místní sokolníci předvedli cvičené
dravce – orla skalního, jestřába lesního
a poštolku obecnou.
V souladu s harmonogramem
ornitologického projektu proběhly
odborné přednášky a besedy s Ing.
Danielem Bílkem, které korespondují
s aktuálními ději v přírodě. První
přednáška se uskutečnila v říjnu
a týkala se tahu ptáků. Žáci se
dozvěděli, kteří ptáci jsou tažní, kdy,
proč, jak a kam se stěhují. Povídali si
o různých metodách výzkumu
a sledování ptáků.
V průběhu zimy byla nainstalována krmítka – v bezprostřední
blízkosti školy dvě velká, pět malých
na okna tříd. Vyučující i žáci se
seznámili s metodikou pro přikrmování
a pozorování ptáků, na stejné téma
proběhla také druhá přednáška Ing.
Bílka (název: O problematice přikrmování ptáků). Zároveň byl zajištěn
dostatek krmného materiálu.
Přikrmování probíhá pravidelně
podle rozpisu služeb po třídách
a současně s nimi je vedena evidence
pozorovaných ptáků. Za tímto účelem
byly zakoupeny dalekohledy, fotopasti
a další technické vybavení.
V únoru žáci 2. stupně smontovali
120 hnízdních budek různého typu
z dřevěných polotovarů a mladší žáci

Schliegsbirová hrou na flétnu
a harmoniku. Na závěr děti rozdaly
ženám nevadnoucí papírové květiny,
které vyrobili jejich starší spolužáci
pod vedením paní učitelky Hájkové.
Bylo to milé setkání, které potěšilo,
pro děti to byla nová zkušenost.
Dana Jakubcová
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A Naučné knihy:
Výroba hnízdních budek.

Touto cestou bych Vás ráda
pomohli s nátěrem.
pozvala
do naší školní jídelny.
V březnu Ing. Josef Kalenský
Od
ledna
letošního roku mají naši
popovídal žákům o významu
strávníci
možnost
výběru ze dvou jídel.
v y v ě š o v á n í b u d e k p r o p t á k y,
I
nejmladší
školáci
mají velkou radost,
o způsobech instalace v terénu, o jejich
že
si
mohou
vybrat
pokrm, který jim
sledování a údržbě. Zároveň byla
více
vyhovuje
a
na
oběd
se těšit.
pochůzkou v terénu vytipována místa
Vítáme
nápady
a
nasloucháme
v okolí školy pro jejich rozmístění
přáním
našich
žáků.
Každý
týden si
v přírodě. To žáci zažijí koncem března.
zvolí
jedna
třída
svůj
oběd,
který
Od ledna přichází příspěvky
zařadíme
podle
jejich
výběru
na
jídelní
do fotosoutěže „Ptactvo v zimě“.
Na začátku dubna uvidíme, které lístek.
Pro občany, kteří si odnášejí oběd
fotografie zaujaly nejvíce, ale již teď
máme velkou radost ze zájmu našich v jídlonosiči a nevyhovuje jim výdejní
doba, je na chodbě budovy ŠJ od 14. 3.
žáků.
umístěna
uzamykatelná skříňka. Zde si
S příchodem jara začíná
mohou
vyzvednout
svůj oběd a nejsou
nejzajímavější období v životě ptáků,
tak
omezeni
provozní
dobou školní
a to období hnízdění završené
jídelny.
vyváděním mláďat. Doufáme, že žáky
Novinkou je i možnost naobědvat
práce v terénu, pozorování ptačích
se
přímo
v naší školní jídelně v době
aktivit spojených s odchyty ptáků
od
10,45
do
11,30 hodin.
a jejich kroužkováním zaujme.
Náš
jídelní
lístek je pestrý, řídíme
Vážení rodiče, chcete-li i Vy
se
vyhláškou
o
školním stravování,
podpořit zájem dětí o přírodu, můžete
dbáme
na
dodržování
spotřebního koše
využít již tradiční akci „Vítání ptačího
u
sledovaných
potravin.
Snažíme se jej
zpěvu“, která se každoročně koná
obměňovat
a
zařazovat
pro své
u rybníka u letiště.
strávníky
nová
jídla.
Například
losos
Stanislava Kalenská
s fazolovými lusky a s holandskou
omáčkou, kuře s nádivkou, velký
N
A
N
Á
V
ŠT
ĚV
Ě
úspěch má i těstovinový salát s krabími
tyčinkami a celozrnným pečivem, nebo
V
K
L
U
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U
S
E
N
I
O
R
Ů
houbový kuba. Na našem jídelním
Děti z pěveckého kroužku lístku nechybí ani zvěřina, králičí
"Hlásek" se pečlivě připravovaly, či kachní maso.
Jídelní lístek si přečtete
aby mohly lánovským seniorům přijít
na
kabelové
televizi a na webových
zazpívat na jejich pravidelné setkání
stránkách
ZŠ.
Celý kolektiv ŠJ se těší
do zasedací místnosti obecního úřadu.
na
nové
strávníky.
Připravily si písničky z pohádek,
ale také jednu lidovou. InstrumenMonika Klimešová, vedoucí ŠJ
tálně je podpořila paní učitelka

Sexuální inteligence (Co od sexu
opravdu chceme a jak toho dosáhneme)
- Marty Klein
Co by měl každý kůň znát - Cherry Hill
Sociální psychologie - M. Nakonečný
Základy sociologie - Miloslav Petrusek
Kruté příběhy z české historie - Toufar
Vyslanci hákového kříže - M. Nekola
Elita zabijáků - Michael Smith
Operace Valkýra - Marcel Julian
Toulky krkonošskou minulostí Theodor Lokvenc
Teoretické a praktické aspekty
ekologie krajiny - Jan Kender
Bioindikace a biomonitoring - Jiří
Kulich a kolektiv
Beletrie:
Spalovač mrtvol - Ladislav Fuks
Noc na Karlštejně - Jaroslav Vrchlický
O myších a lidech - John Steinbeck
Jak žít s neurotickým psem - S. Baker
Deník ctihodné prostitutky
- Chryssa Dimoulidou
Ztracené cesty na útěku, M. Doležalová
Srdce na háčku - Joanne Fedler
Umlčená - Doris Glück
Byla jsem íránskou princeznou
- Sara Harris
Střižna smrti - Jilliane Hoffman
Divočina - Jan Morávek
Když kvete voda - Eva Schmidtová
Děti těch druhých - Joanna Trollope
Olomoucký bestiář - V. Vondruška
Vrah v temnotě - Helen Tursten
Sedmý syn - Reay Tannahill
Mlhy Ölandu - Johan Theorin
Žákovské perličky - Václav Richter
Svůdce - Madeline Hunter

Pro děti a mládež:
Hledej Krtka (leporelo) - Zdeněk Miler
Jak to má být? - Ralf Butschkow
O
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F
O
R
M
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S
T
A
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U
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B
Y
V
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T
E
Lautech - Jiří Kahoun
Andělé noci - Lenka Lanczová
Malostranské psí jaro - Pavla Skálová
Období od 1. 1. 2013 do 21. 3. 2013
Příhody
malého poníka - W. Färber
STAV OBYVATEL k 21. 3. 2013 1743
Pod
kopyty
nebe - Iveta Lažanská
NAROZENÍ (1 chlapec)
1

Vystoupení Hlásku se líbilo.

ZEMŘELÍ (2 muži)
2
19
PŘISTĚHOVANÍ
ODSTĚHOVANÍ
5
PŘESTĚHOVANÍ v rámci Lánova 3
SŇATKY
0
ROZVODY
0
Karolína Boková

On-line katalog lánovské knihovny:
http://online.mktrutnov.cz/lanov/
zde se dozvíte, jaké knihy jsou v naší
knihovně k dispozici.
Karolína Boková

9

Z
T
R
A
C
E
N
É
K
N
I
H
Y
Vážení čtenáři, nemáte doma
zapomenutou některou z knih
z lánovské knihovny, jejichž seznam
přikládám níže? Jedná se vesměs
o knihy půjčené z Trutnova. Byly by
zabalené ve fólii a kromě jiných znaků
poukazujících na příslušnost k nějaké
knihovně by měly dole na hřbetě
písmena DS (jako Doplňkový soubor)
a nad nimi první dvě písmena autora,
popřípadě nahoře na hřbetě číslo,
jedná-li se o naučnou literaturu.
Allen, Charlotte Vale - Život plný lásky
Clark, Mary Higgins - Noční pláč
Flegel, Sissi - Láska a zklamání
Garwood, Julie - Tajemství
George, Elizabeth - Přiměřený trest
Hernon, Peter- 8,4 Richterovy stupnice
Charon, Daria - Vlčí touha
Kosek, Jiří - Internet - první kroky
českého uživatele
Long, Paddy - Step by step
MacCombie,Karen - Moje trhlá rodinka
Nesvadbová, Barbara - Bestiář
Rankin, Ian - Vysoká hra
Stine, Robert - Doupě nestvůry
Yancey, Rick - Fantastická dobrodružství Alfreda Kroppa
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Miroslav Budina (1941),
Prostřední Lánov 180
- plaketa stříbrná, bronzová a zlatá
- 68 odběrů v Trutnově + 2 nezapsané
z doby vojenské služby

Miroslava Budinová (1979),
provdaná Žahourková, Dolní Kalná
- plaketa stříbrná
Připravila Karolína Boková

T
I
P
Y
N
A
K
U
L
T
U
R
N
Í
,
T
U
R
I
S
T
I
C
K
É
A
S
P
O
R
T
O
V
N
Í
A
K
C
E
V
R
E
G
I
O
N
U
DUBEN 2013
16. 4.
18. 4.
18. 4.
20. 4.
20. 4.
20. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
30. 4.

Hostinné, klášter, Výtvarná dílna - kurz ručních prací (krajka)
Dolní Lánov, Don Quijote de la Ancha - didaktická klauniáda s
chůdohercem v režii B. Polívky
Hostinné, klášter, Koncert ZUŠ Hostinné
Hostinné, klášter, Brány památek dokořán
Horní Maršov, ZŠ, Den země - výlet pro malé i velké do okolí
s překvapeními, krkonošský jarmark - místní výrobky, ukázky řemesel,
rukodělné dílničky, úkoly pro děti, výstavy, hudba, divadlo, občerstvení
Vrchlabí, Klíče k parku aneb Den Země - uklizení odpadků po zimě,
hrabání stařiny, výsadba chybějící zeleně, čištění budek a jiné aktivity
pro zkrášlení parku
Jilemnice, Poslední mazání - vyhodnocení zimní sezony s odměňováním
nejlepších závodníků oddílu
Vrchlabí, Vítání ptačího zpěvu - exkurze KRNAP
Dolní Lánov, Pálení čarodějnic - pálení ohně, soutěže pro děti
Dolní Dvůr, Černý Důl, Harrachov, Janské Lázně, Pálení čarodějnic pálení ohně, soutěže pro děti

KVĚTEN 2013
květen Lánov, Májová zábava
konec května Janské Lázně, KROSNAKROS - běžecký závod na Černou horu se zátěží
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Ě květen
Trutnov, Už ho nesou – legenda draka
květen
Trutnov,
Trutnovské vinařské slavnosti – ochutnávka vín
V naší knihovně máte možnost
květen
Trutnov,
Strašidláci
– pohádková cesta lesem
zapůjčit si kromě knih a časopisů
květen Paseky nad Jizerou, Pálení „Nedohořelých čarodějnic“
také následující CD-ROM:
4. 5.
Vrchlabí, Vítání ptačího zpěvu - exkurze KRNAP
Multim. encyklopedie Kukátko 1 - 5. 5.
Kuks, Tradiční otevírání kukských lázeňských pramenů
Příroda a Kukátko 3 - Hrdinové 8. 5.
Benecko, Výstup na Žalý
řeckých bájí, hrady, zámky, historie 11. 5. Strážné, Za historií labského údolí - exkurze KRNAP, vycházka
módy, dopravní značky, souhvězdí
ze Strážného do Špindlu s řadou historických témat
Multimediální encyklopedie - Příroda
11. 5. Žacléř, Slavnostní zahájení cyklistické sezony
a Říše zvířat - plazi, ptáci, savci 17. 5. Vrchlabí, 50. narozeniny Krkonošského národního parku
ve volné přírodě a v našich ZOO
18. 5. Hostinné, Pochod Karla Klíče
18. 5. Jilemnice, Májový jarmark
Kronika Českých zemí
18. 5. Víchová nad Jizerou a okolí, Rozkvetlé podhůří - exkurze KRNAP
Kronika 20. století a Kronika lidstva
Skladatelé světové hudby - medailony 19. 5. Černý Důl , Den Městyse
24. – 26. 5. Krkonoše, Zacloněné Krkonoše s O. Prosickým - workshop KRNAP
50 skladatelů, hud. ukázky (4 hodiny)
25.
5. Vrchlabí Vejsplachy, Lánovský kostival
Česká knihovna - přes 100 kompletních
25.
5.
Špindlerův Mlýn, Nejen po stopách Hanče a Vrbaty - exkurze KRNAP
knih čs. klasiky od legend po K. Čapka
26. 5. Benecko, Hornoštěpanická pouť
Velká encyklopedie měst a obcí ČR
31. 5. Rokytnice nad Jizerou, Travestie show Hanky Panky
Toulavá kamera - 28 reportáží
31. 5. Vrchlabí, Muzejní noc - večerní oslava 130. narozenin Krkonošského
České dědictví UNESCO
muzea, v klášteře ožijí postavy z jeho historie, které vás provedou jinak
Muzeum panenek a medvídků
veřejnosti nepřístupnými kouty muzea.
pod Troskami
31. 5. – 1. 6. Janské Lázně, 18. roč. turnaje o "Putovní pohár města Janské Lázně" 133 premiér v České republice 2006
mezinárodní turnaj družstev tělesně postižených ve stolním tenise

Královéhradecký kraj
Die Tschechische Republik heute
Německy doma, snadno a rychle.
Výuka jazyka přímou metodou (2 CD)
Anglicky doma, snadno a rychle.
Výuka jazyka přímou metodou (2 CD)
Karolína Boková
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červen
červen
červen
červen
červen
červen

ČERVEN 2013
Dolní Dvůr, Dětský den
Lánov, Poslední výkop - hudba, tanec u hřiště
Lánov, Kolo pro život
Trutnov, Pivofest
Trutnov, Cirkuff – festival moderního cirkusu
Trutnov, letiště Volanov, Slet ultralehkých letadel

červen Trutnov, Den bitvy 1866
červen Trutnov, Rally Krkonoše
konec června Lánov, Dětský den
1. 6.
Vrchlabí, Mravenčení – naučný program KRNAP
1. 6.
Krkonoše, Mikrofotoworkshop - workshop KRNAP
1. 6.
Dolní Lánov, Nohejbal družstev - nohejbalové utkání
1. 6.
Dolní Lánov, Dětský den - soutěže a hry pro děti
1. 6.
Vrchlabí, Dětský den
7.- 9.6. Harrachov, Happy Weekend – víkend plný 50 % slev na ubytování, relax,
adrenalin, muzea, sportovní aktivity atd.
8.6.
Pec p. Sněžkou a okolí, Po stopách krkonošských ledovců - exkurze KRNAP
8. 6.
Hrad Pecka, Dobývání hradu Pecka
8. 6.
Janské Lázně, Oslava Dne dětí
14.-15. 6. Vrchlabí, 48. ročník Krakonošovy 100
15. 6. Janské Lázně a Černá hora, Jak jsou dobré lišejníky - exkurze KRNAP
14.-16. 6. Horní Maršov, Víkendový zážitkový kurz s kozami
15. 6. Dolní Dvůr, 17. setkání bývalých obyvatel Dolního Dvora - 14:00 mše,
16:00 koncert pěveckého sboru Záboj ze Dvora Králové n./L., pořadatel D r .
Ing. Erich Kraus a obec Dolní Dvůr
21. 6. Vrchlabí, Svatojánská noc - pálení ohně, stlaní svatojánské postýlky, otevírání
pokladů, sběr devatera bylin
21. - 23. 6. Horní Maršov, Hudebně divadelní ekofestival Doteky
21. 6. Špindlerův Mlýn, Pouťový běh do vrchu
22. 6. Černý Důl, Dětský den
22. 6. Krkonoše, Jak nejít z bultu do šlenku - exkurze KRNAP
22. 6. Horní Maršov, Open - air festival Doteky - muzika, divadlo, tanec
22. - 23. 6. Špindlerův Mlýn, 22. Špindlerovská pouť
22. 6. Lánov, Výstup Lánovských na Sněžku přes tři vrcholy
22. 6. Horní Malá Úpa, Tradiční maloúpský jarmark
25. 6. - 1. 9. Vrchlabí, Řemeslnické léto - 15. ročník přehlídky tradičních i netradičních
rukodělných výrob
26. 6. Vrchlabí, stadion manželů Zátopkových, Olympijský den
29. 6. Horní Lánov, Dětský den aneb Hurá prázdniny - akce pro děti na hasič. hřišti
29. 6. Janské Lázně, Janskolázeňská slavnost - slavnost k zahájení letní sezóny
promenádních koncertů - řemeslný jarmark, divadlo pro děti i dospělé,
koncerty, ukázky činnosti sokolníků a Sboru dobrovolných hasičů
červen Paseky nad Jizerou, Pohádkový les - akce pro děti
červen Hrad Pecka a kostel sv. Bartoloměje v Pecce, Harantovské slavnosti hist. zpěvu
- muzikantská tradice založená Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic,
pánem na Pecce; konají se každý druhý rok od r. 1993 vždy o víkendu, který je
nejblíž 21. červnu - datum Harantovy popravy na Staroměstském náměstí
červen Hotel Pod Zvičinou, Holandský den

ČERVENEC
začátek července Rokytnice nad Jizerou, Dřevosochání Františkov
druhá polovina července Rokytnice nad Jizerou, Horský běh do vrchu na Dvoračky
červenec - srpen Vrchlabí, Prohlídky vrchlabských památek s průvodcem (výhled
z věže kostela, klášter, zámecká kaple, zámek)
červenec - srpen Janské Lázně, Promenádní koncerty - každou letní neděli
červenec - srpen, Jilemnice a okolí, Léto na kole, aneb prázdninové cyklovýlety
s průvodcem, 2x týdně pro děti i pro náročné cyklisty
5. 7. Žacléř, Den lidových řemesel - jarmark
6. 7. Špindlerův Mlýn, Mlynářovy toulky
6. 7. Krkonoše - Fotovycházka do Krkonoš - pohodový výlet na málo známá,
ale zajímavá místa
10. - 13. 7. Jilemnice, Krakonošovy letní podvečery
13. 7. Čistá v Krkonoších, Memoriál Jindry Projsla a Ládi Kohouta - fotbalový turnaj
20. 7. Harrachov, Harrachovské pivní slavnosti
20. - 21. 7. Lánov, Pouť
Raději si v infocentru či na internetu ověřte termín konání události, které se chcete zúčastnit. Její
datum se může změnit nebo se dokonce nemusí konat vůbec.
Pořádáte-li nějakou akci pro veřejnost a chcete, aby se dostala k co nejvíce lidem, pošlete její
plakátek do infocentra. Mohu ji zdarma umístit na infokanál, dát na obecní web (pouze lánovské akce),
rozeslat ji po okolí a téměř do všech krkonošských infocenter, včetně toho mateřského ve Vrchlabí. To
ji umístí na celokrkonošský web www.krkonose.eu k těm ostatním. Případná dokreslující fotografie
není nikdy na závadu. Ty nejzajímavější události se dostanou do Top akcí, které jsou rozesílány na
skoro 100 e-mailových adres, například i mezi novináře.
Pokud chcete, mohu Vám zasílat na e-mailovou adresu veškeré akce z regionu, které se ke mně
dostanou. Rovněž i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky elektřiny, změny zastávek a podobně).
Stačí říct.
Karolína Boková
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Pátý ročník
proběhne o víkendu
20. - 21. 4. 2013
ve Společenském
d o m ě J i l m
v Jilemnici. Kromě
osvědčených tvořivých dílen je připraveno i několik
novinek.
Děti a mládež se mohly hlásit
do těchto dílen: mladý moderátor, nová
média, filmový štáb, fotografie,
herectví a muzikál. Novinkou
5. KUMFu je fotografická dílna pro
dospělé a 20. dubna v 17:00 hodin
začne v sále SD JILM diskotéka
s Petrem Ticháčkem.
Výsledky víkendové práce
uvidíte 21. dubna ve slavnostním
galaprogramu. Jako host vystoupí
Michaela Doubravová, která zpívá
v muzikálech Pomáda, Osmý světadíl
nebo Robin Hood. Těšit se můžete také
na Evu Matějovskou - vítězku
rozhlasové kategorie pěvecké soutěže
Česko zpívá 2012.
Bližší informace na: www.kumf.cz
a https://www.facebook.com/KUMFCZ

Fotodílna v KD Střelnice.
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Letošní letní vydání turistických
novin bude opět věnováno části
polských Krkonoš. Protože jsou
spolufinancovány z Euroregionu
NISA, který chce podpořit povědomí
o novém polském projektu „Údolí
paláců a zahrad“, bude i část
Krkonošské sezony věnována tomuto
fenoménu.
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Jedná se o ucelený soubor mimořádně
architektonicky hodnotných
šlechtických a měšťanských sídel,
vystavěných v době minulé. Mnoho let
nebyla osídlena, a tudíž nebyla ani
udržována, proto byla časem
devastována. V posledním desetiletí
byly stavby rozprodány do soukromých rukou. Noví majitelé je opravují,
rekonstruují, přistavují a vdechují
palácům a zahradám nový společenský
život. Vznikají hotelové a lázeňské
komplexy i restaurace. Upravovány
jsou rozlehlé okolní zahrady.
Připravovány a organizovány jsou
společenské a kulturní pořady. Časté je
pořádání firemních akcí anebo
soukromých oslav, mezi které patří
svatební obřady nebo oslavy
narozenin. A tak se zrodil projekt
„Údolí paláců a zahrad“, který pomalu,
ale systematicky navrací polské
příhraniční lokalitě tep a puls.
Úsilí pracovníků „Nadace údolí
paláců a zahrad“ bylo uzavřeno v roce
2011 zařazením komplexů
nacházejících se v Jelenihorské kotlině
do seznamu historických památek
Polska. Oficiální titul jedenácti
nejkrásnějším objektům z celkových
padesáti z celého Polska udělil
začátkem února 2012 prezident
Bronislaw Komorowski v prezidentském paláci ve Varšavě právě těm,
které jsou zahrnuty v projektu „Údolí
paláců a zahrad“.
Mezi další témata letního vydání
patří například historický exkurs mezi
dvanáct polských hřebenových bud.
Dále tři desítky tipů pro pěší
nebo cykloturistiku k naučným
a vycházkovým stezkám, vyznačeným
n a u č n ý m i p a n e l y, p ř i p o m í n k a
125. výročí založení Klubu českých
turistů, 50. výročí založení
Krkonošského národního parku,
ale i tipy na trasy umožňující
bezbariérový přístup nejenom pro
hendikepované. Pozvánka je věnována
i Podkrkonoší. Nechybí tradiční
čtenářská a fotografická soutěž
dotovaná hodnotnými cenami.
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Mladí redaktoři představovali
v březnu na veletrhu Infotour
v Kongresovém centru Aldis Hradec
Králové Krkonošské turistické
vysílání, Park miniatur památek
Dolního Slezska Kowary, Muzeum
výroby dřevěných hraček Detoa
a Muzeum stavebnice Merkur.
Žákyně deváté třídy Kristýna
Jírová seznamovala veřejnost
s vlajkovou lodí Radia Kulíšek Krkonošským turistickým vysíláním:
“Hosté se ode mě dozvěděli, co
všechno musíme udělat, než se
nahrávky objeví na webu. Velmi mě
i mé kolegyně ze Střední školy
v Lomnici nad Popelkou potěšilo, když
za námi přišli dva postarší pánové
a řekli nám, že se jim náš přednes velice
líbil a že si jako malí hráli jak
s dřevěnými hračkami, tak se
stavebnicí Merkur. Od jednoho z nich
jsme dostaly krásnou, bohatě
ilustrovanou knížku o Lidicích. Vůbec
jsme netušily, že tento pán je vedoucím
muzea Památníku Lidice. O to víc si
jeho hodnocení ceníme,“ říká
redaktorka Radia Kulíšek Kristýna
Jírová.
Jana Tauchmanová

Kristýna Jírová představuje Krkonošské turistické
vysílání na veletrhu Infotour v Hradci Králové.

Krkonošská sezona, turistické
noviny vydávané Svazkem Krkonoše
v českém, polském a německém
jazyce, budou na pultech informačních
center začátkem května t. r.
Dáša Palátková
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My Tři králové jdeme k vám,…
Tak začala naše schůzka 4. ledna.
Členky klubu se přestrojily za Tři krále
a navštívily obecní úřad i poštu. Možná

Tři králové 4. 1. 2013 - Klub důchodců Lánov.

to někomu bude připadat jako fraška,
ale proč bychom se my starší nemohli
trochu odreagovat od starostí a bolestí.
Na našich setkáních mluvíme
i o dění v obci, co koho tíží či bolí
a maličko i o tom, co se děje v našem
malém státě.
15. března nás v klubu navštívily
děti ze ZŠ Lánov. Jejich vystoupení se
nám moc líbilo. Děkujeme za příjemné
zpestření naší schůzky.
V květnu máme naplánovaný
výlet do Prahy na letiště.
Poděkování patří OÚ Lánov a OÚ
Dolní Lánov za jejich přispění na naše
výlety.
Nemusíte být členy klubu a klidně
přijďte mezi nás si na chvíli popovídat.
Vypijeme si kávičku, čaj či vína
skleničku. Trošičku se pobavíme,
na další schůzku se těšíme.
Za klub napsala Věra Volmutová
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Letošní činnost byla zahájena
kulturní akcí. V únoru jsme navštívili
divadelní představení v Úpici. Šlo
o vystoupení pražských herců (Kotek,
Zawadská a další) v divadelní hře
Motýl.
Následovala tradiční návštěva
polské tržnice Kudowa Zdrój, kam
vyjíždíme hlavně za nákupy. Polovina
března byla ale velmi chladná, proto
jsme se souhlasem všech účastníků
odjeli na oběd do Staročeské krčmy
ve Dvoře Králové.
D o Ve l i k o n o c b y l a j e š t ě
naplánována návštěva Lysé nad
Labem, kam se chystaly dva autobusy
na výstavu Zemědělec - jaro. Jako vždy
se zde účastníkům nabízely novinky
v pěstitelství i chovatelství, vybraná
sadba a semena pro zahrádky.
Za KD Jana Lacinová

O

Po odehrání podzimní části figurujeme
na druhém místě tabulky, což je,
vzhledem k tréninkovému nasazení
a časovým možnostem jednotlivých
hráček, slušné umístění. Zkrátka jak
říkáme: „Volejbal hrajeme pro radost
a ne pro „tabulkové“ výsledky“. Více
psát nebudu, abych Vás motivovala
k podpoře našich výkonů. Začínáme
4. 5. 2013 v 10:00 na antukových
kurtech v Prostředním Lánově.
Přijďte fandit!

členská schůze. Tradičně jsme
uspořádali slavnostní schůzi
s občerstvením v rámci dne žen,
Milí kulturní přátelé, OB Lánovy
abychom našim ženám poděkovali
vám v 1. čtvrtletí tohoto roku umožnila
za práci ve sboru. Zároveň
návštěvu několika divadelních
nezapomínáme na jubilanty
představení ve Vrchlabí, v Jilemnici,
a při příležitosti jejich jubileí je
uspořádala karneval pro děti i dospělé
navštěvujeme. Na výborových
a naplánovala akce v duchu jarního
schůzích jsou běžně projednávány
rozpuku. V dubnu, 18. 4. v 18:00, se
potřeby hasičů, plánované akce, které
sejdeme na sále KD v Dolním Lánově
jsou koordinovány s představiteli obce
na hře DON QUIJOTE de la Ancha,
a hodnotí se činnost hasičů.
slavné klauniádě v režii pana Bolka
V loňském roce jsme opět
Blanka Jakubcová, TJ Lánov
Polívky. Květen je tradičně ve znamení
uspořádali ples, který se doufám
výletu do Prahy, letos vás zveme 25. 5.
podařil, a z výnosu jsme mohli
na slavný muzikál Jesus Christ
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zakoupit část nové výstroje pro naší
Superstar. Den bude doplněný
výjezdovou jednotku, neboť ta
stávající
již nesplňuje normy
Jelikož uzávěrka Zpravodaje obce
Lánov byla 10 dní před ukončením a předpisy.
Aktivně jsme se též zúčastnili
soutěžního ročníku 2012 - 2013, chybí
nám do konečného hodnocení 1 kolo. pořádání dětského dne, kde jsme dětem
Těmito posledními zápasy nedojde předvedli práci hasičů a připravili pro
k zásadnímu ovlivnění umístění, ně zajímavé soutěže s cenami.
Též se nám po letech podařilo
a proto si dovoluji bilancovat.
navázat
na tradici a uspořádat
Družstvo "A" je v nejvyšší krajské
hasičskou
soutěž O pohár starosty.
soutěži na předposledním místě,
T
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ch chtěl poděkovat
z mužstva odešel hráč, který byl na
fotbalovému
klubu a obecnímu úřadu
pozici dvojky, a vzhledem k výborné
Na dětském karnevalu byly samé pěkné masky.
za
pomoc
a
podporu při pořádání
úrovni soutěže a naší pozici nováčka se
poznávacím programem pražských to muselo projevit. Výborný výkon zde soutěže. Myslím si, že se soutěž i přes
zahrad (dle dobrovolnosti). V červnu je podal Petr Alinče, který je s 52 nepřízeň počasí vydařila a dokazuje to
naplánovaný „tajný výlet“ rodičů vítěznými zápasy na 7. místě krajského i skutečnost, že se jak naši muži, tak
s dětmi a věřte, že bude hodně zajímavý žebříčku v KP.
i ženy umístili na předních místech
a s velkým překvapením. Jedeme 22. 6.
a
stáli takzvaně na bedně, za což patří
Družstvo "B" je před posledním
a odtajníme cíl těsně před odjezdem, utkáním s Tatranem Hostinné na velký dík trenérovi obou mužstev
tak si ten termín raději zablokujte včas. 7. místě, zde stojí za zmínku výkon Pavlu Jančulovi!!
Na všechny akce se můžete vždy Jana Golla, který má v soutěži RP2 80
Chtěl bych též informovat,
zeptat v Infocentru v Lánově, podívat % úspěšnost a je na 5. místě v žebříčku. že o naši vývěsní skříňku se stará paní
se na web Dolního Lánova či
Družstvo "C" je v soutěži RP 3 Štrosnerová a zároveň jí poděkovat
na vývěsky od shora až dolů.
na 6. místě a nejlépe umístěným za její aktualizaci a starostlivost.
Těší se na vás tým OB – lánovským hráčem je na 18. místě
Paní Jacková obstarává chod
Bezstarosti, Finková, Vodehnalová, patnáctiletý Michal Mikeška s 35 hasičárny, připravuje ji pro sběr
Vaníčková, Kaňkovská, Marečková.
potřebných věcí pro Diakonii Broumov
vítězstvími a 60 % úspěšností.
a
zajišťuje i její přípravu pro pronájem
Vím, že výsledky jsou to
Naděžda Bezstarosti
malých
společenských akcí, kterých již
průměrné, sami bychom si přáli vyšší
není
tolik,
což je škoda, protože
příčky, ale musíme sportovně uznat,
prostředky
za
pronájem pomáhají
V
O
L
E
J
B
A
L
O
V
Á
R
E
P
R
E
Z
E
N
T
A
C
E
že jsou tu lepší. Pro nás je důležité,
financovat
její
režii.
Hasičárnu občas
že stolní tenis v Lánově žije, a za to
Vážení příznivci sportu, v tomto všem, kteří jej provozují, podporují využije klub důchodců, který sice
článku se dočtete o „lánovské finančně včetně hráčů nebo mu alespoň využívá nové prostory na obecním
úřadě, ale ne vždy jsou v termínu jejich
volejbalové reprezentaci žen“. fandí, moc děkuji.
setkání tyto prostory volné, a tak rádi
Již velmi dlouho se účastníme krajské
Za stolní tenis Miroslav Hlava využijí klubovnu v hasičárně.
soutěže volejbalistek a uvědomily jsme
Když už hovořím o hasičárně,
si, že doposud nebylo publikováno
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A nesmím opomenout, že v loňském roce
příliš informací o našich sportovních
stoupla spotřeba zemního plynu na její
úspěších i neúspěších, a proto se
S
D
H
P
R
O
S
T
ŘE
D
N
Í
L
Á
N
O
V
2
0
1
2
vytápění.
Po upozornění tohoto stavu
v tomto článku dozvíte více.
zástupci
obce
jsme začali šetření, jak je
Náš sbor přijal v loňském roce
Na soupisce hráček je zapsáno
to
možné,
a
byla
zjištěna závada na
celkem dvanáct volejbalistek, které se 3 nové členy, 5 členů se odhlásilo
regulaci,
tzv.
pokojovém
termostatu,
pravidelně či nahodile účastní a 1 člen nás navždy opustil. Celkem má
který
ať
byl
nastaven
na
protizámrzný
krajských zápasů a jsou při svém tedy náš sbor 37 členů, je to 25 mužů
režim v době nevyužívání hasičárny,
působení vcelku úspěšné. Rok od roku a 12 žen. Mladí do 26 let jsou 3.
Výborové schůze jsou svolávány vytápěl ji na 19 stupňů. Po tomto
se naše výsledky mírně zlepšují, i když
každý měsíc a 4x za rok je svolána zjištění jsme okamžitě začali jednat
ne vždy se zadaří.
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o nápravě. Samozřejmě jsme nenechali
celou věc na bedrech obce a naši
zástupci začali jednat s místní
firmou Richter Frenzel. Od této
firmy nám byla přislíbena pomoc,
a tak jsme zakoupili termoventily
s termohlavicemi na topná tělesa,
neboť tyto budou lépe zastávat funkci
nepracující a zastaralé regulace. Firma
Richter Frenzel nám vyšla vstříc
a sponzorovala nám 47 % z ceny, díky
čemuž jsme si tento materiál mohli
koupit z našich skromných prostředků.
Výměnu jsme provedli svépomocí a je
po 2 měsících znát, že v hasičárně
v době jejího nepoužívání toto opatření
vytápí objekt pouze na teplotu, která
zajišťuje, aby nedošlo k zámrzu
vnitřního zařízení a technologie. Rád
bych tímto poděkoval firmě Richter
Frenzel a jejímu vedoucímu panu
Jiřímu Kociánovi za pomoc. Je jasné,
že toto opatření celý problém neřeší.
Je potřeba výměna oken a zateplení
budovy, ale na to již náš sbor nemá
prostředky. Tyto práce jsme schopni
zajistit odbornou pracovní silou,
ale ne finančně.
V loňském roce jsme na brigádnických hodinách odpracovali 456
hodin, z toho:
- Údržba hasičárny a techniky 128 hodin
- Pomoc při budování křižovatky a
okolí - 216 hodin
- Sběr šrotu - 122 hodin
Sběr šrotu již slábne, ale přesto musíme
poděkovat všem, kteří sběr dávají a tím
podporují dobrovolné hasiče.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem členům za jejich práci a obci
za pomoc a podporu. Přeji pevné
zdraví, žádné výjimečné situace,
a ať se našemu sboru daří.

Ples byl zpestřen zajímavým vystoupením.

k výjezdu k požáru apod., ale zejména
technika využívaná na tréninky
a závody. Prozatím se podařilo udělat
generální opravu závodní požární
stříkačky PS 12, která je díky závodům
nejvíce využívaná.
Nyní nás čeká zhotovení několika
nových překážek pro mladé hasiče
a oprava stávajících překážek, zejména
kladin a bariér, kde se musí jednak
vyměnit trámky a prkna, ale i opatřit
tartanem, který je nutný z důvodu
používání treter.
Dalším velkým úkolem pro
hornolánovské hasiče je dokončení
opravy staré hasičárny a výstavby
pergoly na hasičském hřišti.
V sobotu 19. 1. 2013 se sešli
členové na výroční valné hromadě, kde
zhodnotili uplynulý rok 2012,
pochlubili se výsledky soutěží,
upozornili na potřebná vylepšení
a připomněli si úkoly pro nadcházející
rok. Závěr VVH patřil těm nejmenším
členům a jejich tanečnímu vystoupení.
Následující období se mladí hasiči
připravovali na závod v uzlování,
připravovali předtančení na ples a zbyla
chvíle i na zábavu.
Ani dospělí nezaháleli, protože se
zúčastnili školení výjezdového
družstva a školení velitelů.
Čtyři členové mladých hasičů
obhájili odbornost – rozhodčí pro hru
Plamen a dorost. Petr Jandík, Luboš
Klust, Lucka Kopecká a Veronika
Suchá absolvovali kurz – Lektor první
pomoci v ochraně obyvatelstva.
Z kulturní činnosti zde mohu
připomenout hasičský ples, který

2013 na sále v Horním Lánově. Jsme
rádi, že jste náš ples navštívili v hojném
počtu a že dobrá nálada panovala
do ranních hodin. Tímto bych rád
poděkoval všem členům hasičské sboru
za obětavou práci při pořádání plesu
a také všem sponzorům, kteří přispěli
jak finančně, tak materiálně na náš ples.
Následující den naši členové pomohli
při stěhování nové učebny na Základní
škole.
V měsíci březnu proběhlo
v hasičárně Podhůří školení
výjezdových jednotek našeho okrsku.
Zároveň nezapomínáme na naši
techniku, která je pravidelně
přezkoušena a připravena na případný
zásah.
Co připravujeme na další období?
Po dohodě s obcí jsme se stali patrony
dětského hřiště. Proběhne jeho celková
oprava a následná údržba po celý
rok. Tímto bych rád poprosil naše
spoluobčany, aby v případě ničení
dětského hřiště oznámili vše na obecním úřadě, popřípadě se obrátili
na hasičský sbor v Prostředním Lánově.
Tímto všichni společně zabráníme
vandalismu, který se rozšířil v naší
obci.
Petr Paulů
V dubnu proběhne sběr železného
šrotu. Přesný termín bude uveden
na kabelové televizi obce Lánov.
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V jarních měsících nám též začíná
příprava
na hasičské závody. V květnu
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
se
zúčastníme
okrskových závodů,
abych vás seznámil s činností SDH
které se konají v Kunčicích dne 25. 5.
Prostřední Lánov.
Hned na začátku nového roku 2013.
Všichni se dobře bavili.
Tímto vás srdečně zveme. Přijďte
2013 jsme ukončili ten starý výroční
nám
fandit!
Přeji
vám
krásné
jaro.
můžeme hodnotit jako velmi zdařilý,
valnou hromadou. Konala se 19. ledna
a
to i díky spoluobčanům, kteří jsou
v naší hasičárně za účasti hostů
Za SDH Prostřední Lánov
skvělými
účastníky. I jejich dobrá
- p. Lánského a zastupitelů naší obce,
Pavel Jančula
nálada a chuť se bavit se odrazila
starosty p. Vancla a místostarosty
ve skvělé atmosféře plesu. Zahájení
p. Kováře. Společně jsme zhodnotili
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tradičně patřilo mladým hasičům a to
loňský rok a naplánovali rok
letošní mělo opravdu úspěch. Úvodní
2013.
Hned poté jsme se dali
Zimní období využívají hasiči tanec „Na kolena“ v podání zástupců
do organizace každoročního plesu. z Horního Lánova k údržbě techniky. z kategorie starších a dorostu, taneční
55. hasičský ples se konal 9. února Údržbu vyžaduje nejen technika určená vystoupení mladších a přípravky
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na písničku „Ne pětku, ne“, ale hlavně
závěrečný „Hříšný tanec“, který
nacvičovala šestice mladých hasičů
téměř dva měsíce, sklidil velký potlesk.
Pak už byl čas na taneček, tombolu,
občerstvení…
Dospělí se pobavili a poté
následoval Dětský karneval, kdy se
mohli pobavit zase ti mladší. Zahráli si
různé soutěže, byla pro ně připravena
bohatá tombola, nechybělo ani
vyhlášení nejlepších tří masek
ve čtyřech kategoriích.
Pak už je na řadě příprava
zejména mladých hasičů na závody,
kterých je celá řada. První závody uzlovka v Radvanicích se konaly 23. 3.
2013, následuje závod jednotlivců
20. 4. 2013 – Memoriál Ivy Valnohové
v Malých Svatoňovicích a pak už to je
každý víkend až do prázdnin.
Chtěla bych popřát dospělým
hodně elánu při pomoci se cvičebním
nářadím a s překážkami, hodně štěstí
při závodech a mladým hasičům co
nejlepší výsledky.
Ladislava Šedivá

je v mezích a hranicích hřebem
a zámkem přibito, se vším právem
a oprávněním a také se všemi na něm
lpícími dluhy a povinnostmi, tak jak jej
předkové používali, užívali a vlastnili
jakožto kontribuční grunt za kupní

vlastní podpisy. Johan Lorenc
prodávající Franc Lorenc kupec
Současná koupě se potvrzuje
vrchnostenskou úřední cestou. Úřad
Vrchlabí dne 18. března 1789.
Johan Kuderý direktor.
Jen stěží si
lze představit, že by
v dnešní době byly
součástí prodeje
nemovitosti věci
typu kamnové
roury, konve na
vodu, nebo sekyrky.
Ale pozor. Ani v 18.
- 19. století toto
„vypisování“
nebylo běžné.
Naštěstí pro nás
prakticky ve všech
v SOA Zámrsk
Chalupa čp. 63, kreslil Ladislav Tuček v roce 2012 na základě fotografií
dostupných
pozema informací od starousedlíků. Kaplička byla zbořena po r. 1950.
kových knihách pro
sumu jedno sto pět a třicet zlatých H o r n í L á n o v v i d í m e s o u p i s
rýnských 135 fr včetně dále uvedených příslušenství, které se dědilo z generace
přídavků, které se soudně oceňují, na generaci všude. Takže je možné
porovnat, jak se movitý majetek
totiž:
Jeden pevný stůl, 1 příčná lavice, rozrostl. Jako příklad uvádím zápis
1 železný kamnový hrnec, 1 plechová z Pozemkové knihy č. 110 pro Horní
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kamnová roura včetně veškerého Lánov 1818 – 1878 opět přeložený
kamnového nářadí, 1 kbelík s 9 do češtiny:
chlebovými mísami, 1 nádoba na zelí, Předloženo 20. října 1827
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31 pár konví na vodu, 1 mísa, 1 sekyrka, Panství Vrchlabí Vesnice Horní Lánov
1 motyka, 1 rýč, kladivo s kleštěmi, Kupní smlouva Václava Hakela
1 trakař, 1 střešní žebřík, 1 stromový na usedlost otce Josefa Hakela čp. 63
Podívejme se zpět do minulosti žebřík, 1 domovní hodiny, 10 kop v Horním Lánově za 260 fr konvenční
do dob, kdy se ve Francii blížila Velká střešních šindelů, toto všechno soudně mince.
francouzská revoluce, v českých odhadnuto v ceně 15 fr, k tomu horní
Dnes níže stanoveného dne a roku
zemích bylo zrušeno nevolnictví kupní cena 135, činí celou sumu 150 fr. byla mezi Josefem Hakelem jakožto
a na trůnu seděl Josef II. Do dob, kdy Kupní suma je kupcem zcela prodejcem na jedné straně a jeho
k sobě měli lidé blíž, kdy se večer a v hotových penězích splacena synem Václavem Hakelem jakožto
nedívalo na televizi, ale vyprávělo. prodávajícímu 150 fr.
kupujícím na straně druhé dobrovolně
Do dob, kdy v Horním Lánově byla
Jako výměnek si prodávající uzavřena následující nezrušitelná
postavena roubená chalupa č.p. 63. vymiňuje volný přístřešek ve vedlejší smlouva:
Prvním majitelem byl pravděpodobně světnici až do své a jeho ženy smrti, 1) Josef Hakel otec prodává tímto svůj
Johann Lorenz. Přesný rok stavby k výsevku od zpod domu až k plotu, ze doposud (dle gruntovní knihy č. 18 str.
bohužel nevíme, ale už 20. ledna 1788 všeho vypěstovaného ovoce třetí část, 374) vlastnící obytný dům ve vesnici
majitel dům prodává svému synovi dále nad obytnou světnicí jednu Horní Lánov pod číslem popisným 63
Franzu Lorenzovi za 150 zlatých. komoru pro své věci a v případě smrti s při něm se nacházející rustikální
Z tohoto prodeje existuje zápis jednoho nebo druhého má celý tento domovní zahradou č. top. 109 o rozloze
v Pozemkové knize č.109 pro Horní výměnek k užitku ten naživu po dobu 166 sáhů v příslušných mezích
Lánov 1770 – 1817 uložené ve Státním svého života, pokud by byl jeden nebo a hranicích i se všemi lpícími požitky
oblastním archivu v Zámrsku. druhý nucen kupcem vystěhovat se, a břemeny dřívějších vlastníků včetně
Zde je zápis přeložený do češtiny:
pak mu kupec musí ročně zaplatit přídavků 1 stůl, 1 příkrá lavice, 1 židle
Dnes dne 20. ledna 1788 byla až 2 zlaté za příbytek. Úřední poplatek s vysokým opěradlem, 1 dřevěné
na příslušnou ratifikaci vysokého a jiné kupní náklady platí kupec n á s t ě n n é h o d i n y , 1 k b e l í k
hraběcího úřadu Vrchlabí dohodnuta i prodávající společně stejným dílem. s 8 chlebovými mísami, 1 sekyrka,
a pevně uzavřena u soudu obce Horní Poplatek za koupi je stanoven 15 fr. 1 motyka, 1 ohýbač, 1 pilka, 1 sáňky,
Lánov dobro-volná koupě, jak Tak se stalo u soudu v Horním Lánově 1 trakař, 1 síto na zrní, 1 síto na mouku,
následuje: Johan Lorenc prodává v soudcovském úřadu Johana Antona 1 nádoba na zelí, 1 kleště, 1 kladivo,
Františku Lorencovi jakožto kupci svůj Lahrse, v přítomnosti soudních 1 střešní žebřík, 1 poříz včetně lavice,
ve vlastnictví mající zahradnický přísežných Tobiaše Kornera staršího, 1 klínový řetěz, 8 kop šindelů,
domek pod čp. 63 s k němu patřící Bohumíra Wiesnera a Johana France. 1 železný kamnový hrnec, 1 plechová
zahradou a ovocnými stromy a vším, co K upevnění této koupě přidáváme své kamnová roura, veškeré kamnové
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ovoce. Z tohoto domu a zahrady
přebírá kupec všechny pojmenované
a na ně připadající c. k. dávky,
vrchnostenské smluvní dluhy a úroky,
dále obecní břemena od dnešního dne
až do řádného zaplacení a úhrady, jakož
i zaplacení vrchnostenského laudemia,
soudních poplatků a ostatních nákladů
za přepis. Na důkaz toho se obě
smluvní strany včetně vyprošených
svědků vlastnoručně podepsaly a prosí
slavný vrchní úřad panství Horní
Lánov, aby ráčil tuto smlouvu převzít
za účelem nabytí knihovního
vlastnictví pro kupce Václava Hakela,
dále pojištění těch v 2. odstavci pod b)
a c) vykázaných obnosů z kupní
sumy a také výměnkářských práv
uvedených v 3. odstavci a povolil ji
ke gruntoknihovnímu vtělení
a zaznamenání.

Na dětském karnevalu byly samé pěkné masky.

nářadí, 1 lucerna, 1 lůj a 1 loďka
a všeho toho, co je v zemi, ve zdi
a hřebíky připevněno – svému synu
Václavu Hakelovi do jeho pravého
a právoplatného vlastnictví za oboustranně dobrovolně dohodnutou kupní
cenu, a sice: budova včetně zahradnického gruntu 240 fr k.m. popsané
přídavky v odhadnuté ceně 20 fr
celkem 260 fr k.m. slovy dvě stě
šedesát zlatých konvenční mince
v 10/20 krejcarových kusech.
2) Na srážku této kupní ceny kupec
a) zaplatil v hotovosti při sepsáni této
smlouvy prodávajícímu 40 fr k.m. což
se zde i potvrzuje a dále se zavazuje
b) na Vánoce 1828 vyplatit
prodávajícímu proti kvitanci 80 fr a
c) zbytek kupní ceny ve výši 140 fr
odvádět prodávajícímu v ročních
lhůtách po 10 fr k.m., počínaje
na Vánoce roku 1829. Činí horních dvě
stě šedesát zlatých 260 fr k.m.
3) Prodávajícím smluveny doživotní
výměnek pro sebe a svou ženu se kupec
zavazuje dodržovat a ctít, totiž volný
svobodný a bezplatný přístřešek
ve výměnkářské světničce vybudované
na náklady prodávajícího z dřevěné
kůlny, místo ve sklepě k uschování
brambor a kuchyňské zeleniny,
kousek z dřevěné kůlny k uschováni
dřeva, místo na půdě nad světnicí
k uschování všech potřebných věcí,
dále 3. díl každoročně vypěstovaného
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Rozdíl mezi zápisy je 40 let.
Díky detailně rozepsaným přídavkům
můžeme zjistit, že za tu dobu se
zpracovaly na opravu střechy dvě kopy
střešních šindelů, byla pořízena židle
s vysokým opěradlem, sáňky, trakař,
síto na mouku nebo loďka. Že majitel
přišel o 1 ks chlebové mísy a podobně.
Jako další majitel je uveden
Josef Erben, po Lánově známý
pod přezdívkou Bönischpepsch a jeho
žena Marie, původně z Fořtu. Chalupu
vlastnili od počátku 20. století
až do odsunu na konci 2. světové války.
Měli 4 syny a jednalo se o rodinu
muzikantů.
Od padesátých let minulého
století byla chalupa v majetku rodin
Kloudů a Tučků a na konci tohoto
desetiletí byla zbořena boží muka,
která se nacházela v severní části
pozemku a na tom samém místě
vystavěna autobusová zastávka
s pěticípou hvězdou. V polovině
sedmdesátých let byla i ta zbořena
a zastávka přesunuta do jižní části
pozemku, kde slouží dodnes.
Zajímavostí je, že chalupa
z důvodu špatného stavu byla
po odsunu Němců určena k demolici
a nakonec plnohodnotně sloužila ještě
dalších 65 let až do roku 2011, kdy byla
zbořena a na pozemku byl postaven
nový rodinný dům, kopírující vzhled
zbořeného stavení. Bohužel číslo
popisné 63, které bylo dlouhých 240 let
součástí tohoto místa, již používat
nelze a bylo přiděleno nové.
Takže až bude někdo psát
podobný článek za dalších 240 let,
bude psát už jen o č. p.188.
Lukáš Tuček
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Odezněla lehce vzrušená nálada,
spojená s novinkou v našem politickém
životě, to je s přímou volbou prezidenta
republiky. Uklidnila se trochu
rozbouřená hladina veřejného mínění,
na jejíž povrch v diskusích vyplynula
znovu tolikrát se už vrátivší
až neuralgicky citlivá místa naší
novodobé národní historie. Otázka
kolektivní viny sudetoněmeckého
etnika za rozbití Československa - ano
či ne, následný jeho transfer (odsun či
vyhnání) - ano či ne, tzv. Benešovy
dekrety...
Jistě nebude bez zajímavosti si
mluvou čísel k tomu připomenout
některé údaje, které zachytili lánovští
kronikáři. Škoda že v nejvzrušenějším
období (rok 1938) jejich pamětní knihy
mlčí. Dolnolánovská končí rokem
1937, hornolánovská roku 1936
a poslední záznam z Prostředního
Lánova je z roku 1934.
Čtenář těchto řádků promine,
když se potká s poněkud větším
množstvím čísel. Ta však jistě přispějí
k vytvoření nebo upevnění osobního
názoru na věc.
Volby
V období první republiky volili
občané v obdobích po 4 letech od roku
1919 své zástupce prostřednictvím
politických stran, kterým dávali svými
hlasy důvěru. Volilo se do obecních,
okresních a zemských zastupitelstev.
Podle odevzdaných hlasů pro politické
strany dostávaly příslušné orgány
počty mandátů. Ty byly pro kronikáře
velmi důležité a pečlivě zaznamenávány. V Prostředním Lánově
vypisoval kronikář složení místního
zastupitelstva dokonce jmenovitě.
Opravdu významné, ovšem
z celostátního hlediska, byly volby
do poslanecké sněmovny a senátu
Československé republiky. Jejich
průběhu z roku 1935 a výsledků si
zvlášť povšimneme. Použijeme
záznamů hornolánovského kronikáře,
nejen pro jejich pečlivou čitelnost
a pohled na celostátní výsledky,
ale i vhledem do situace ve všech
obcích bývalého soudního okresu
Vrchlabí.
A ... šídlo v pytli neutajíš!
V úvodu poznáme spokojenost, byť
skrytou, nad výsledky volebního
subjektu Sudetoněmecké strany vůdce
Konrada Henleina.

Volební čísla jednotlivých stran:
č. 4 - KSČ
č. 6 - sociální demokraté
č. 8 - zemědělci
č. 9 - klerikálové

č. 11 - sudetoněmecký volební blok
č. 12 - henleinovci
č. 15 - strana dlužníků
bez č. - Češi

Lánovští voliči
V nahlížení do obecních kronik
ve srovnání s dneškem nás překvapuje
značná volební účast občanů.
V Dolním Lánově např. ve volbách
roku 1931 z počtu zapsaných 1.050
voličů se dostavilo k volebním urnám
964 osob, což je víc jak 90 %.
Obdobně "volební disciplínu" sousedů
v Prostředním Lánově osvětluje údaj
v kronice z roku 1923, kdy
ze zapsaných 715 voličů odvolilo 699
osob. Také v Horním Lánově bylo
podobně. V roce 1935 bylo zde 691
voličů a k urnám přišlo 644 osob.
Z uvedených údajů ve všech obcích
Lánovska je patrné, že využití svého
volebního práva ignoroval jen
minimální počet lidí.
Lánovské volební strany
Do volebního klání v údolí
Malého Labe vstupovalo téměř
pravidelně 6 stran, které si
představíme. Určitou výjimkou byl rok
1919, kdy politická situace teprve
krystalizovala. Tak v Dolním Lánově
byla jednotná kandidátka a v Prostředním Lánově měli voliči výběr
z pouhých 3 možností. Vzhledem
k etnickému složení obyvatelstva šlo
výlučně o německé politické strany
s jednou výjimkou - internacionální
KSČ. Silný vliv si udržovala po celé

Hackelsdorf - Herlíkovice
Hennersdorf - Dolní Branná
Ochsengraben - Volský Důl
Pelsdorf - Kunčice
Pommerndorf - Strážné

období německá sociální demokracie,
kterou volili převážně dělníci. Její vliv
postupně slábl, když se od ní oddělili
komunisté a další část voličů podpořila
henleinovce.
Pak to byla strana německých
sociálů, která později splynula
s Deutsche nazionalsozialistische
Arbeiterpartei (DNSAP - Německá
nacionálněsocialistická dělnická
strana) koketující s říšskými nacisty.
V roce 1933 byla zakázána a našla
pokračování v Sudetendeutsche
Heimatsfront (SdF - Sudetoněmecká
vlastenecká fronta) Konrada Henleina
a později v Sudetendeutsche Partei
(SdP - Sudetoněmecká strana).
Nikoli bez významu a s podporou
na venkově, např. v Dolním Lánově,
byl Bund der Landwirte (BdL - Svaz
zemědělců). Ruku v ruce s ním kráčela
Deutsche christsoziale Volkspartei
(DChSVP - Německá křesťanskosociální lidová strana - klerikálové).
Menší význam měli němečtí
živnostníci.
Česká menšina se v Lánovech
politicky neangažovala, ačkoli např.
v Prostředním Lánově podle úředního
sčítání žilo roku 1930 27 Čechů.
S malým štěstím se to dařilo
v Prosečném, neboť část zdejší české
menšiny volila komunisty.

Osudový rok 1935
V 20. letech a počátkem let
třicátých postupně ve volbách v obcích
sílí vliv německých nacionalistů, kteří
získávají v zastupitelstvech stále větší
počet mandátů (6 - 7). K naprostému
vítězství tohoto hnutí, reprezentovaného Sudetoněmeckou stranou
Konrada Henleina dochází v roce 1935,
kdy proběhly volby do poslanecké
sněmovny a senátu dne 19. května.
Nejlépe a nejdůkladněji jsou výsledky
s vítězstvím henleinovců zachyceny
v hornolánovské kronice. Důkladnost
zápisu budí podezření, že autor jim
straní. Dle něj Henleinova strana
konečně sjednocuje všechno árijské
německé obyvatelstvo od průmyslníka
po posledního dělníka a zemědělce.
S uspokojením konstatuje, že jeho
strana se stala nejsilnější politickou
stranou v republice. V poslanecké
sněmovně získala 1.249.497 hlasů, t. j.
44 mandátů.
Velice poučná a zajímavá je
přehledná tabulka o výsledcích
voleb ve všech obcích bývalého
soudního okresu Vrchlabí, z níž
budeme vybírat. V Horním Lánově
do sněmovny z 644 odevzdaných
hlasů bylo 431 pro henleinovce,
do senátu z 592 hlasů získali 382 hlasů.
V Prostředním Lánově získali
henleinovci do sněmovny ze 765 hlasů
430 hlasů. V Dolním Lánově ze 1.012
hlasů 548 hlasů. V Dolním Dvoře ze
626 voličů Henleinovi dalo hlas 463
lidí. Pro zajímavost připojme výsledky
z Vrchlabí (bez Hořejšího Vrchlabí
a Harty - Podhůří): ze 4.579 voličů pro
Henleina bylo 2.947 hlasů.
Česká menšina se uplatnila
ve Vrchlabí (713 hlasů), v Hartě (108
hlasů), v Dolní Branné (117 hlasů)
a v Kunčicích (72 hlasů).
A v Lánovech? Horní Lánov - 1 hlas,
Prostřední Lánov - 4 hlasy, Dolní
Lánov - 3 hlasy a Dolní Dvůr - 10 hlasů.
Nástup Henleinovy strany
ve volbách roku 1935 vrcholí pak
v roce 1938, kdy se zhroutily obě
hlavní aktivistické strany (klerikálové
a zemědělci) v pohraničí. Předseda
Bundu der Landwirte Gustav Hacker
dne 23. března 1938 oznámil, že Svaz
vystupuje z vlády a spojuje se jako
celek se SdP. O dva dny později tak
učinili němečtí klerikálové. Spolu
s nimi tak henleinovci získali absolutní
většinu v obcích i v parlamentu.
Ve Vrchlabí to bylo např. 95 %.
Mgr. František Jirásko
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Ing. Josef Kalenský
• dlouholetá praxe
• spolehlivost
• autorizace pro vodohospodářské stavby

543 41 Lánov 156
tel./fax: 603 244 446, 499 432 286
ecce@ecce-kalensky.cz
www.ecce-kalensky.cz

Kanalizační přípojky- včetně zkoušky nepropustnosti
a vystavení autorizovaného protokolu

Stavby čistíren odpadních vod , žump, septiků
a dočišťovacích fltrů

Zemní práce a terénní úpravy
Nákladní autodoprava
Tříděné zahradní komposty
• výroba a dodávka

Půjčovna
drobné stavební techniky
• vibrační desky
• vibrační pěch
• vibrační válec
• kalová čerpadla
• bourací kladiva
• a další

Zajišťujeme také
projekční práce a inženýring:
Ing. Roman Charvát
tel: 603 504 585
mail: charvat@krkonose.cz
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z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
trasa č.27 Krkonošská
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Horní Branná (před zámkem)
16h Prostřední Lánov (u samoobsluhy)
16:30h Hostinné (na náměstí)

© SPOIT

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

30cm
40cm
60cm
90cm
svahovací lžice
příkopová lžice

Prodej 25. 4. 2013
stáří:
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
12-18 týd.
Chovní kohoutci
12-18týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
Moularden /kříženec pižmová + peking .kachny/
1-3týd.
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
1-3týd.
Husy bílé
1-3týd.
Husy landenské
1-3týd.

120-180,-Kč
120-180,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč

Prodej 28. 5. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
12-18 týd.
Chovní kohoutci
12-18týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
Moularden /kříženec pižmová + peking. kachny/
1-3týd.
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
1-3týd.
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
1-3týd.
Husy bílé
1-3týd.
Husy landenské
1-3týd.
Perličky
1-6týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2-3týd.

120-180,-Kč
120-180,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
110-130,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč
90-100,-Kč

cena:

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:

Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava

www.saroun-jiri.cz

tel: 567 212 754, 567 214 502, mob: 731 701 331, po - pá 8 - 15h!
E-mail: gallusextra@centrum.cz

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

Obecní úřad Lánov

Starosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

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

Asistentka

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Tel., fax

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

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

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

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

v mezisezóně:

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

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

So:

9:00 - 12:00

zavřeno

zavřeno

Ne:

So:
Ne:

zavřeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

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

Út:

7:00 -7:30

St:

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

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

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

499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
začátek v 18.00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dolní Lánov
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Vážení spoluobčané,
s příchodem jara, které si tak všichni přejeme, budou
zahájeny plánované práce v rámci naší obce. V posledním
vydání tohoto Zpravodaje jsme Vás seznámili s Plánem akcí
2013. V první řadě po odtání sněhu půjde o úpravu vzhledu
obce, tj. sběr odpadu kolem komunikací, máme opět
několik černých skládek odpadu hlavně plastů
z rozebraných osobních vozidel. S odpady je to každoročně
obehraná písnička, kdy nacházíme černé skládky často
i nebezpečného odpadu v katastru obce. Je nepochopitelné,
že někteří lidé musí odkládat odpad v přírodě, nejčastěji
kolem komunikací, než by jej odvezli na místa k tomu
určená. Připomínám, že občané Dolního Lánova mohou
odkládat nebezpečný odpad na sběrné místo NO pod
obecním úřadem, dále je možno zde odkládat vyřazenou
elektrotechniku, lednice, mražáky apod.
Obec čeká dokončení vnějších úprav vodárny, což by
mělo být hotovo do 30. června tohoto roku.
Samostatnou kapitolou jsou místní komunikace, o které
se musí obec starat jak v zimním, tak v letním období.
V zimním období kromě odstraňování sněhu byly
prováděny a doposud jsou realizovány výřezy náletových
dřevin, aby se mohly obnovit vodoteče kolem komunikací.
Obec ve spolupráci s kompetentními orgány chystá
omezení zatížeností zpevněných místních komunikací a tím
i ničení asfaltového povrchu (jedná se o MK Dolní Lánov –
Kunčice, Dolní Lánov – Fořt a Lánov). V jarních měsících
budou zahájeny opravy některých úseků místních
komunikací a věnována pozornost bude údržbě zeleně
v obci. Obec čeká na rozhodnutí kraje, zda nám bude
schválena dotace na výměnu oken v budově školy.
Ohledně špatného stavu silnice III. tř., která prochází
naší obcí, byl zaslán upozorňující dopis na Krajský úřad
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Černá skládka v katastru obce. Pomožte nám najít viníka!

v Hradci Králové a dále s tímto stavem silnice byl seznámen
senátor MUDr. Trpák. Odpověď zní: Bude se opravovat
jako dosud, na větší opravy nejsou peníze. Takže budeme
svědky, jak se tato silnice opět pouze „flikuje” (zalepí se
největší výtluky a příští rok se bude tento stav opakovat).
Bohužel na tento stav nemá obec žádný vliv, může pouze
upozorňovat a čekat, jak ti nahoře rozhodnou a kam uvolní
finanční prostředky, protože se jedná o silnici III. tř.
Pokud se mám vrátit k průběhu letošní zimy, lze
konstatovat, že se nám opět dařila zimní údržba místních
komunikací a nedošlo tedy k větším problémům v dopravě
na obecních cestách. Bohatý byl i společensko-kulturní
život v obci. Proběhl tenisový turnaj, Myslivecký ples, Ples
Dětského domova, dětské besídky ZŠ, maškarní karneval
pro děti a pomasopustní zábava spojená s vepřovými hody.
Za organizaci těchto akcí je třeba poděkovat SK Dolní
Lánov, OB Lánovy, Základní škole, Dětskému domovu
a místním myslivcům. I na jarní měsíce jsou plánované
akce, se kterými budete seznámeni na jiném místě.
Přeji spoluobčanům slunečné jarní období.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 27. 2. 2013
1/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a pověřuje zápisem Mgr. Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ověřovatele zápisu: Miroslava Hofmana
a Michala Trobla.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2012 a rozpočtové opatření 1/2013.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační
zprávu za rok 2012.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní pro nákup 2m2 pozemku z p. p. č. 2895/1,
5m2 pozemku z p. p. č. 712/7 a 15m2 pozemku z p. p. č.
708/1, vše k. ú. Dolní Lánov, z důvodů vybudování
obslužné komunikace na p. p. č. 2895/1 k. ú. Dolní Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. p.
č. 2855/2 ostatní plocha o výměře 48m2 v k. ú. Dolní Lánov
za cenu 80 Kč/m2. Pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/1-13 Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným
převodem části pozemku p. p. č. 535 a p. p. č. 1290/3 v k. ú.
Dolní Lánov z důvodů vybudování přístupové komunikace.
Pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném
převedení na obec Dolní Lánov po provedeném zaměření.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení nového účtu
u České národní banky v souvislosti s nabytím účinnosti
zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zastupitelstvo obce schvaluje podpis starosty obce
na písemném oznámení o vyloučení použití účtu v České
národní bance pro převod příjmů z výnosu daní nebo podílu
na výnosu sdílených daní dle zákona o rozpočtovém určení
daní, které bylo zasláno Ministerstvu financí ČR a místně
příslušnému správci daně Finančnímu úřadu pro
Královéhradecký kraj.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9/1-13 Zastupitelstvo obce schvaluje snížení nájmu
v Prodejně potravin v Dolním Lánově na 1 000 Kč měsíčně
s účinností od 1. března 2013.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Předběžnou informaci k výsledku kontroly hospodaření
obce za rok 2012
- Informaci k činnosti za měsíc leden –únor 2013
- Informaci k plánovaným akcím v následujícím období
- Zprávu kontrolní komise
Bc. Jiří Svatý
JUDr. Miloslav Tomíček
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18. dubna 2013 - Divadelní představení (KD)
27. dubna 2013 - Pálení čarodejnic (u školy) - hasiči
květen 2013 - Setkání seniorů (KD - bude upřesněno)
1. června 2013 - Turnaj v nohejbale - SK Dolní Lánov
- Oslavy Dne dětí - ZŠ + MŠ + myslivci
červen 2013 -Vítání nových občánků (bude upřesněno)
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Dubnem vstupují myslivci do nového mysliveckého
roku, ale v letošním roce také do nového desetiletého
nájemního období. Jedním z hlavních úkolů tak bude
v koordinaci s držitelem honitby plnit stanovený záměr
mysliveckého hospodaření v honitbě.
V dubnu a v dalších jarních měsících se začínají
objevovat mláďata některých druhů zvěře, u jiných jsou
samice již v pokročilém stadiu březosti, ptáci sedí
na vejcích. Proto je úkolem myslivců především postarat se
o klid v honitbě a zamezit nežádoucímu rušení. Podle platné
legislativy je zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení
mláďat a provádět činnost, která negativně působí na život
zvěře. Rovněž tak je zakázáno vlastníkům psů nechat je
volně pobíhat v honitbě bez vlivu svého majitele. To platí
i pro motorkáře při jejich jízdách mimo oficiální cesty.
Končící zimou přestává zvěř navštěvovat krmná
zařízení a myslivci tedy do konce dubna musí odstranit
zbytky starého krmení a provést asanaci kolem krmelců, tj.
úklid a vyvápnění - dezinfekci. Myslivci musí také v jarním
období provést kontrolu a opravy loveckých zařízení.
Jak jsem se již zmínil, byla mezi členy Mysliveckého
sdružení „Malá Sněžka“ a majiteli honebních pozemku,
kteří tvoří Honební společenstvo, podepsána nová Smlouva
o nájmu honitby, a to na dobu 10 let. Jednání o nové smlouvě
nebylo nijak jednoduché, ale nakonec se podařilo splnit
veškeré připomínky ke Stanovám honebního společenstva
a tím i otevřít cestu k podpisu této smlouvy. Je třeba popřát
novému vedení HS pod vedením starosty Honebního
společenstva „Malá Sněžka“ Dolní Lánov pana Libora
Voděrka a místostarosty Alfréda Puchera a celému výboru
hodně zdaru a trpělivosti v jejich činnosti a dobrou
spolupráci se zdejším mysliveckým sdružením.
Tak jako každý rok i letos v březnu hodnotili členové MS
své myslivecké hospodaření na výroční schůzi za období od
dubna 2012 do března 2013. Na úseku myslivosti byly
úkoly, které musí myslivci ze zákona plnit, splněny, dobře
byla zajištěna krmná základna na zimní období a to
za pomocí Zemědělského družstva vlastníků. I v dalších
oblastech byli myslivci aktivní složkou v obci. Jenom pro
zajímavost uvádím, že za hodnocené období bylo uloveno
64 ks černé zvěře, která páchá nemalé škody
na zemědělských plodinách.
Dne 22. dubna 2013 si myslivci v celé České republice
připomínají 90. výročí založení Československé
myslivecké jednoty, dnes Českomoravské myslivecké
jednoty. Je povinností všech myslivců dodržovat tradice,
které byly našimi předky založeny. V Brně byly před
devadesáti roky slavnostně podepsány zakládající listiny
kynologických a honebních spolků a tím byla započata
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nová éra české myslivosti. Dovolím si připomenout,
že měsíc květen je měsícem lesů a červen měsícem
myslivosti. Chovejme se k přírodě ohleduplně a to samé
i k jejím obyvatelům.

Penízky, které jsme utržili za odevzdání ve sběrně,
posloužily škole k zajištění stravování a pořízení odměn při
akci „Školní spaní“ jak předškolních dětí v MŠ, tak všech
tříd v ZŠ. Šlo o dobrodružné, zábavné odpoledne
ve školních prostorách (se soutěžemi, diskotékou…)
S přáním Myslivosti zdar myslivci z Dolního Lánova. (TM)
s následným přenocováním. Někdo měl i premiéru spaní
ve spacáku, i když to nebylo zrovna pod stanem. Však se
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zeptejte dětí, jaké zážitky si přinesly domů. Nejen hmotná
odměna je vždy odměnou. I zážitek je naplněním našich
Kouzelnický zápis do 1. ročníku
potřeb. A to tady jde….
Ve čtvrtek 24. ledna 2013 proběhl v Základní škole
Jen ještě na závěr důležité upozornění: Prosíme laskavě
a mateřské škole, Dolní Lánov zápis do1. třídy. Pro rodiče
všechny, aby hliníkové kalíšky od čajových svíček
budoucích prvňáčků i pro předškoláky samotné to je jistě
(do aromalampiček) zbavovali zbylého vosku, včetně
slavnostní a nezapomenutelný zážitek na dlouhá léta
železného kolečka na dně. Jinak se může stát, že při větším
a někdy i na celý život.
množství špatně vytříděného sběru jej sběrna nemusí
Celé odpoledne proběhlo v tajemném duchu
přijmout. Pro každého z vás je to deseti vteřinová záležitost,
kouzelnické a čarodějnické školy. Dětem ani nepřišlo, že je
ale pro toho, kdo sběr shromažďuje a prohlíží před odvozem
vlastně paní učitelky tak trochu zkouší. Všechny paní
do sběrny, je to v součtu několik hodin.
učitelky i jejich pomocníci z řad školáků byli přestrojeni
Sběru zdar!
za kouzelnické bytosti a vše probíhalo v duchu tajemna
Karla Svatá, maminka tříditelka
a zábavy. Předškoláci předvedli své znalosti a dovednosti
na šesti stanovištích, kde formou zábavy ukázali své
Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov
schopnosti v oblasti grafomotoriky, základních
vyhlašuje v budově školy
matematických představ, pohybových schopností,
zručnosti v praktických dovednostech odpovídajících věku.
Po předvedených výkonech se mohli předškoláci i jejich
doprovod občerstvit malými dobrotami, které připravili
školáci v družině.
K zápisu přišlo 8 předškolních dětí a věřím, že to pro
dne 30. května 2013 od 10 do 16 hodin
všechny byl příjemný zážitek a zajímavě strávené
Kriteria přijetí:
odpoledne.
- přednostně budou přijímány děti jeden rok před
Blanka Paulů
zahájením povinné školní docházky z Dolního Lánova
Závody v běhu na lyžích
přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm
Již tradičně se naše malá škola zúčastnila závodů v běhu
v
Dolním Lánově podle věku
na lyžích v Dolní Branné. Závodníků bylo více než dost
přednostně
budou přijímány děti sourozenců,
a naše děti se nemusely za své umění stydět. Vybojovali
kteří
navštěvují
MŠ nebo ZŠ v Dolním Lánově
jsme 3. místo mezi žákyněmi druhého ročníku – Klárka
Hančová a mezi chlapci čtvrtého ročníku získal 4. místo
K zápisu s sebou přineste: rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte.
Marek Pavlíček. Zvláštní pochvalu zasluhují naši nejlepší
O přijetí dětí bude rozhodovat i užší skupina Školské rady.
prvňáčci, kteří se nezalekli a na trati nechali všechny své
Jitka Ulvrová, ředitelka školy
síly – Patrik Tomíček a Adélka Losenická.
Také ostatní se velmi snažili a většina skončila mezi
prvními deseti. Poděkování patří především všem, kdo
upravovali trať a uspořádali tento sportovní den přesto,
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že podmínky k běhání na lyžích letos nebyly až tak příznivé.

Zápis do mateřské školy

Jitka Ulvrová

A je tady další úspěch dětí z Dětského domova v Dolním
Lánově! Tentokrát z korejského regionu Pyong Chang, kde
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Vse olympiáda konala, přičemž hostitelským městem pro
českou reprezentaci byl za podpory zdejších hasičů
od
26. do 29. ledna Soul.
Milí sběratelé, tříditelé, ochránci přírody… a dalo by se
pokračovat v oslovení těch, kteří nám pomáhají třídit hliník
z našich odpadů. Jde o věc, která může být někomu
automatickou denní záležitostí, kdy taková osůbka už má
v hlavě přesně všechny značky určující sběrný hliník a snad
i po slepu by tento kov poznala. Ve většině případů jde však
o to nevyhodit třeba jen víčko od jogurtu či plechovku
od nápoje, protože ví na 100 %, že to je hliník. A to je
úžasné. Také se více lidem už nelíbí vidět okolo sebe stále
v přírodě nepořádek, kde častěji a častěji zahlédnete
hliníkové plechovky. Takže nejen, že sbírají hliník ve své
domácnosti, ale také odlehčí příkopu podél silnice, lesní
cestě, potůčku či chodníku ve městě. Za to mají velkou
pochvalu a dík.
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Dva sjezdaři:
Jakub NOVÁK - obhájil po čtyřech letech (2009 - IDAHO
USA) všechny 3 zlaté olympijské
medaile v disci-plínách Super G, Obří
slalom, Slalom. V roce 2009 mu bylo
13 let a byl nejmladším účastníkem
v alpských disciplínách. Jeho úspěch
z roku 2013 je o to cennější, že se to
od roku 1991 v individuálních
disciplínách žádnému sportovci
v rámci Českého hnutí speciálních
olympiád doposud nepodařilo.

Tomáš HAVELKA - první účast na
světové olympiádě a úspěch veliký.
4. místo v Super G, 2. místo v Obřím
slalomu, 1. místo ve Slalomu.
Zde je odkaz na fotokroniku
WWGSO (World Wide Gold Star
Academics) - Korea 2013:
http://alpinesking.rajce.idnes.cz/hry
_wwgso_korea_2013/
Boris Ševčík, Dětský domov Dolní Lánov
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Reprezentace České republiky sportovců
s intelektovým postižením se ve dnech 3. – 9. 3. 2013
zúčastnila již 7. mistrovství světa sportovců s intelektovým
postižením, které se konalo v tureckém Erzurumu
ve stejném termínu, kdy zde probíhalo i MS juniorů
ve snowboardingu.
Naše výprava měla přetěžký úkol – navázat na loňský
fantastický šampionát, kde jsme byli nejúspěšnější
výpravou s 5 zlatými medailemi. Tohoto historického
zlatého úspěchu se nepodařilo znovu dosáhnout,
ale v konečném účtování jsme medailově byli úspěšnější
než v loňském roce. Výsledky, které přivážíme, jsou skvělé
a zasluhují uznání. Všichni 4 níže jmenovaní reprezentanti
pocházejí z mateřského oddílu SK Lvíčata Dolní Lánov
při Dětském domově v Dolním Lánově:
Dalibor Havelka, klasické lyžování
Tomáš Havelka, klasické lyžování
Lukáš Miko, klasické lyžování
Jakub Novák, sjezdové lyžování
Medaile České republiky
1. místo 2
2. místo 6
3. místo 1
Kluci dosáhli vynikajících úspěchů, neboť z 8 (včetně
hodnocení kombinací) námi obsazených disciplín (jen
mužských) jsme získali 2 vítězství. Miniaturní výprava
4 závodníků přivezla: 2 zlaté medaile, 6 stříbrných
a 1 bronzovou.
V klasickém lyžování patří naši sportovci mezi
světovou špičku. Dalibor Havelka je v současnosti
v optimálním závodnickém věku, jeho morální vlastnosti,
včetně sveřeposti a zdravého sebevědomí, jsou příkladné.
Tomáš Havelka má podobné předpoklady jako bratr, navíc
je velice mladý a již nyní patří mezi kandidáty na medaile.
Podobně i Lukáš Miko, který je navíc zdatný technicky.
Materiálově jsme v nevýhodě proti některým zemím, kde
má na každý styl závodník několik párů lyží, profesionální
servismany a několikačlenný tým. Tratě byly vzorně
připraveny s velmi obtížným výškovým profilem.
Sjezdové lyžování se velmi vyrovnalo a o medailích
rozhodují setiny vteřiny. Náš zástupce Jakub Novák je
velice perspektivní sportovec, pokud vydrží, má na to, aby
ve špičce jezdil ještě několik let. Prospělo by ale, kdyby
k sobě měl ještě nějaké tréninkové partnery (motivace,
zábava). Patří mezi závodníky s největším citem pro sníh
a skluz.
Do MS musela být investována značná finanční částka
i podpora materiální a ideová. Slavnostního zahájení
a zakončení byli přítomni opravdu všichni nejvýznamnější

Vyhlášení závodu ve sprintu na 1 km 1. Dalibor Havelka, 3. Lukáš Miko.
Havelka v cílové rovince porazil o 2 m Japonce Yamadu.

představitelé místních orgánů, ale i ministr sportu. Trenéři
lyžování vyjádřili naprostou spokojenost s mírou podpory,
které se sportu v Turecku dostává a to i ve sportu
handicapovaných.
V příkrém kontrastu s přístupem státu ke sportu je
životní úroveň, kdy prý je průměrný plat asi 1.100
tureckých lir (přibližně 10,36 Kč/1 lira) – tedy asi tak 11.400
Kč. Přičemž litr benzínu 95 stojí 4,9 liry (51 Kč), ½ l piva
v hypermarketu 4,15 liry, 1/3 l piva v restauraci 11,5 liry,
abychom jmenovali nejoblíbenější tekutiny.
Trenérům a sportovcům patří velký dík za předvedené
výkony. Děkuji všem zúčastněným za vzorné výsledky
a reprezentaci České republiky a Českého svazu mentálně
postižených sportovců - oficiální výsledky najdete
na www.inas.org .
Dětský domov Dolní Lánov
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Cyklista Jiří Ježek se stal nejlepším českým
handicapovaným sportovcem za rok 2012. Osmatřicetiletý
závodník obhájil prvenství v anketě Českého
paralympijského výboru díky zisku zlaté a bronzové
medaile na paralympiádě v Londýně. S celkem 11 cennými
kovy je nejúspěšnějším handicapovaným cyklistou
v paralympijské historii.
Na druhém místě skončil v anketě lukostřelec

Oba úspěšní hoši před vyhlášením v Top hotelu Praha
– první a třetí zprava Miko a Havelka.

23

David Drahonínský, který si z Londýna přivezl stříbro. Třetí
místo v hlasování padesátky odborníků obsadila cyklistka
Tereza Diepoldová, jež vybojovala v Londýně stříbro
v časovce a byla čtvrtá v silničním závodu.
Díky svým výsledkům se v anketě neztratili ani
mentálně postižení sportovci a na 7. místě se umístil
Dalibor Havelka (cyklistika, klasické lyžování), který byl
současně vyhlášen juniorem roku. Lukáš Miko (klasické
lyžování) se stal objevem roku – oba jsou z Dětského
domova v Dolním Lánově a ocenění jim přinesly výsledky
v roce 2012 na MS v lyžování (Havelka trojnásobný mistr
světa, Miko stříbro ze sprintu) a na MS v cyklistice v Portugalsku.
Slavnostní vyhlášení tradiční ankety hostil pražský
Top Hotel. Role patronů přijali olympijští vítězové Martin
Doktor, Kateřina Emmons, Miroslava Knapková
a Miloslava Rezková. Záznam vysílal ČT sport v neděli 24.
3. v 10 hodin a ve čtvrtek 28. 3. v 14:30.
Dětský domov Dolní Lánov

Zahrada Krkonoše

prodej - servis - půjčovna

Zahradní technika
Záhrádkářské potřeby
Drobné železářské zboží
Broušení pilových řetězů

tel: 724 223 879, tel: 603 378 845
Prostřední Lánov 26

ZEMĚDĚLSTVÍ = ŽEBŘIŇÁK A MOTYKA?
Okresní agrární komora Trutnov a městys Černý Důl vás zvou na
výstavu zemědělské a komunální techniky

PODHORY 2013
Černý Důl - Čistá v Krkonoších
v sousedství autokempu Slunečná

6. červen 2013, 10 – 17 hodin
Technika na sklizeň píce a údržbu travních porostů
Speciální horská a komunální technika
Zahradní technika, energetické využití biomasy
PRAKTICKÉ PŘEDVEDENÍ VYSTAVENÝCH STROJŮ
Doprovodný program, vstup volný, občerstvení zajištěno
Akce se koná s podporou Královéhradeckého kraje

5% SLEVA

při předložení tohoto inzerátu

www.zahradakrkonose.cz
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Nabízíme Vám možnost propagace Vaší firmy,
nemovitosti, apod. v našem Zpravodaji. Vychází
pravidelně 4x do roka v termínech leden,duben,
červenec, říjen v nákladu 900 výtisků.
Je distribuován zdarma do všech domácností
v obcích Dolní Dvůr, Horní a Prostřední Lánov,
Dolní Lánov. Dále 60 výtisků je rozesíláno
na informační centra v blízkém okolí.
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modul 1 (180 x 129 mm)
1.250,-Kč + DPH 20%
modul 2 (87 x 129 mm)
600,-Kč + DPH 20%
modul 3 (60 x 87 mm)
250,-Kč + DPH 20%
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Obec Lánov čp. 200
543 41 Lánov
Tel.,fax: 499 43 22 20
e-mail: obec@lanov.cz
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Obecní úřad Dolní Dvůr
Adresa:
Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr čp.78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

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

Ing. Martin Bělovský

lenkacermakova@tiscali.cz

belovskym@transcentrumbus.cz

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

Úřední hodiny:

tel.: 603 478 710

Středa

17:00 - 19:00
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Vážení spoluobčané,
; chtěl bych Vás informovat o činnosti Zastupitelstva obce
v uplynulém období.
Pokračujeme na dokončení územního plánu obce Dolní
Dvůr. Vše směřovalo k projednání návrhu ke konci ledna
tohoto roku. Bohužel, na konci loňského roku nabyla
platnost novela stavebního zákona. Pořizovatelka ÚP
Ing. Doležalová a zpracovatel Ing. Arch. Pospíšil požádali
o odložení projednání návrhu ÚP z důvodu prověření návrhu
ÚP dle novely stavebního zákona. Dále řešíme několik
rozvojových záměrů, které nejsou v návrhu ÚP, ale žadatelé
mají zájem o zapracování těchto záměrů do návrhu.
Vyjadřovali jsme se k opravě propustku na silnici
III/2956 Dolní Dvůr – Strážné. Společnost Colas bude
opravovat propustek mezi Chatou Zvonařka a lomem
ve Strážném. Bohužel, rekonstrukce proběhne za úplné
uzavírky této silnice a navrhovaná objížďka povede přes
naši obec. Termín uzavírky je naplánován od 14. dubna
do 9. června letošního roku v závislosti na klimatických
podmínkách. O přesném termínu uzavírky vás budeme
informovat.
V kostele sv. Josefa byla zabudována mříž
na zabezpečení bočního vchodu od verandy. Jak jsem již
dříve uváděl, financování mříže bylo za spoluúčasti Obce,
církve a z finanční sbírky bývalých občanů Dolního Dvora
dnes žijících v Německu. Boční vchod kostela bude otevírán
z důvodu větrání a zájemci budou mít možnost nahlédnout
do interiéru kostela.
Česká pošta nás informovala, že pobočka v Dolním
Dvoře byla vybrána jako vhodná na přechod do systému
Česká pošta Partners. Co to ve skutečnosti znamená, s tím
zatím nejsme konkrétně seznámeni. Dle jejich dopisu nás
v první polovině roku 2013 navštíví pracovník České pošty
a bude nás informovat o připravovaných změnách. Podle
informací z jiných obcí systém Partners zabezpečuje

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

několik služeb, jako poskytuje pošta na přepážce. Roznáška
je prostřednictvím pracovníků pošty se služebním vozidlem.
V některých obcích se dokonce při zavedení této služby
prodloužila otevírací doba České pošty o jednu hodinu
každý den. S čím konkrétně Česká pošta přijde, uvidíme.
Budeme sledovat dění kolem této problematiky a budeme se
snažit Českou poštu v naší obci zachovat.
Společnost Oredo nás informovala o záměru zrušit
sobotní autobusové spoje. Sobotní spoje Vrchlabí – Lánov –
DD a zpět mají malou vytíženost. Přesto se nám podařilo
dohodnout, že do července pojede dopolední a polední spoj
v sobotu a nově také spoj v neděli v 16.07 od Hotelu Morava.
Zavedení nedělního spoje je na zkoušku a je zaměřen pro
studenty a turisty, kterým skýtá návaznost na odpolední
spoje do Trutnova, Hradce Králové a také směr Praha.
Uvidíme, jaká bude vytíženost a jak se dohodneme se
společností Oredo. Musím také zmínit, že jednání kolem
autobusových spojů vedeme také s obcí Lánov, pro niž je
zachování spojů také velmi důležité.
Společnost ATL - p. Tomáš Koutník - zažádal o umístění
zařízení pro šíření internetu na budovu obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce jeho žádost projednalo a jeho žádosti
vyhovělo.
Na podzim nám pan Jiří Novotný oznámil ukončení
činnosti kronikáře obce. Je to veliká škoda, protože dle
mého názoru kroniku vedl ve velmi zajímavém stylu a velké
šíři jejího obsahu. Velký kus práce věnoval také výstavce
umístěné v budově OÚ, kde pokračoval v činnosti po paní
Štěpánkové a panu Mottlovi. Tímto bych chtěl panu Jiřímu
Novotnému za tuto činnost veřejně poděkovat, a jelikož
vím, že dění v obci bude nadále sledovat, rádi z jeho strany
uvítáme jak náměty, tak konkrétní informace nebo
fotografie z různých událostí. Chci vám také oznámit,
že novou kronikářkou obce se stala paní Hana Homolová.
Do její práce jí přeji mnoho sil a příjemných námětů
do kroniky.
Tolik k několika záležitostem z dění na OÚ.
Poslední věcí, kterou mám na srdci, je sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Pravidlem
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minulých let bylo přistavení kontejneru na velkoobjemový
odpad k budově OÚ v pátek, den před datem sběru těchto
odpadů. Vím, že sobotní termín nemusí každému
vyhovovat. Kontejner byl odvážen v pondělí, takže byl
k dispozici celý víkend. Bohužel se v něm mimo
velkoobjemového odpadu objevovalo železo, pneumatiky
či jiný nebezpečný odpad. A co je ještě zarážející, je fakt,
že takovýto odpad se objevuje ještě ten samý víkend, kdy je
organizován sběr, kolem kontejneru nad Moravou nebo
u č. p. 103. Rád bych vás touto cestou vyzval ke spolupráci.
Myslím si, že pořádek v naší obci je na slušné úrovni. Nikde
se nepovalují pytle s odpadem nebo se odpad nehromadí
na nepovolených skládkách. Termín organizovaného sběru
odpadů je vyhlašován s dostatečným předstihem. Jestliže
Vám tento termín nebude vyhovovat, je možné po dohodě,
několik dní před tímto termínem, uložit odpad v budově
starého MNV. Rádi tak vyhovíme ke všeobecné
spokojenosti.
Přeji vám příjemné jarní dny.
David Neumann, starosta obce Dolní Dvůr

pokrytí internetem WI-FI zdarma. V našem areálu si také
můžou návštěvníci odskočit do krytého 10m bazénu
na Liberecké boudě či se zrelaxovat v sauně nebo vířivce.
V roce 2011 jsme vybudovali kompletní zasněžovací
systém, což nám značně prodloužilo sezonu až do dubna,
ale hlavně zkvalitnilo celý terén našeho lyžařského areálu.
Zasněžovacím systémem skončily problémy jarních
hnědých sjezdovek a vydřených dojezdů. Jen pro zajímavost
jsme v letošním roce vyrobili cca 40.000 m3 sněhu
a na sjezdovce jsme měli cca 1 m ujetého sněhu i přesto,
že sněhové srážky nebyly tak vydatné.
Pro příští období chystáme novinky. CHceme kompletně
posílit a vybavit lyžařskou školičku pro lyže a snowboard.
Rádi bychom dovybavili půjčovnu lyží a snowboardů. Chtěli
bychom pořádat pravidelně s instruktory v lyžování lyžařské
závody pro děti i dospělé o hodnotné ceny a jednou měsíčně
dětský karneval.
Naše vize je dobudovat sedačkovou lanovku
s prodloužením nad Libereckou boudu směrem na Kužel.
Prodloužená sjezdovka by mohla dosahovat cca 1 km.
Hlavní výhodou by bylo napojení vyšších partií Krkonoš pro
milovníky běžeckých stop i turistiky. Chtěli bychom
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od horní stanice sedačkové lanovky. Uvidíme, jak budeme
úspěšní ve vyřizování povolení. Samozřejmostí by byl
U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva obce Dolní i místní ski bus, který by mohli využívat i občané Dolního
Dvora, Strážného a Lánova.
Dvůr konaného dne 6. 3. 2013
Snažíme se díky kvalitním upraveným sjezdovkám,
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
příjemnou a ochotnou obsluhou našeho personálu našim
1. Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:
zákazníkům poskytnout co nejlepší servis, aby se k nám rádi
1/1 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IE – 12- vraceli. Poděkováním za naše služby je stále narůstající
2002757/VB/1 - Dolní Dvůr - rekonstrukce nn nad Hotelem klientela rekreantů, místních i návštěvníků ze širšího okolí.
Morava. Uzavřením smlouvy pověřuje starostu obce.
Dnes již není výjimkou, že za námi přijedou lyžaři třeba
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
i z Prahy díky kvalitnímu zázemí a pohodovému prostředí.
Těšíme se na Vás v nové lyžařské sezoně 2013/2014.
Maděra Jiří – majitel ski areálu
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Skiareál v Luisině údolí.
Ohlednutí za uplynulou zimní sezónou
ve skiareálu Luisino údolí
Ski areál Luisino údolí – nejlevnější lyžování v srdci
Krkonoš.
Náš ski areál nabízí kvalitní lyžování na denně
upravovaných svazích romantického Luisina údolí
v samém srdci Krkonoš mezi obcemi Dolní Dvůr a Strážné.
Svou polohou a terénem je vhodný zejména pro rodiny
s dětmi pro rekreační lyžování. Na své si také přijdou i lyžaři
všech věkových kategorií díky pohodové atmosféře, kvůli
jejímuž nedostatku lidé utíkají z velkých areálů.
Naše středisko disponuje dvěma lyžařskými vleky kotvou (500 m) a pomou (300 m). V letošním roce nám
přibyl vlek provazový pro ty nejmenší a děti v lyžařské
škole. Dále jsme pořídili pro malé lyžaře slalomové
pohádkové figurky. Samozřejmostí je, že lyžařské svahy
upravujeme denně profesionální rolbou Kasborher - Pisten
Bully 260 s radlicí a frézou. Pro mladé vytváříme v našem
areálu přírodní snow park – velmi oblíbené skoky a klopené
zatáčky. Aby naše služby byly kompletní, nabízíme také
půjčovnu lyží a snowboardů všech velikostí. Zázemí
doplňuje Liberecká bouda (www.libereckabouda.cz)
umístěná u horních stanic lyžařských vleků, kde návštěvníci
naleznou rychlé venkovní občerstvení, restauraci
s výtečnou kuchyní a samozřejmě toalety. V celém areálu je
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V období leden - březen 2013
oslavili životní jubileum:

„75“ pan Zděnek Černoch
„70“ paní Věra Černochová
„70" pan Jiří Novotný
OÚ Dolní Dvůr přeje všechno nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a elánu do dalších let.

Rozloučení se zesnulými občany:
Během zimy nás, bohužel, navždy opustili
dva občané Dolního Dvora
– paní Anna Strnadová a pan Jiří Stražický.
Dovolte mi, prosím, jménem
Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou soustrast
pozůstalým rodinám.
Připravila: Lenka Čermáková

Ze života obcí pohledem objektivu.

Zimní údržba obecních komunikací
v Dolním Lánově.

Kristýna Jírová z Radia Kulíšek
s kolegyněmi zve k návštěvě Parku miniatur
památek Dolního Slezska v Kowarech.

Děti z pěveckého kroužku "Hlásek" na návštěvě v klubu seniorů.

Předtančení mladých hasičů na plese
SDH Horní Lánov.

Sněhulákový den.

Lyžařský výcvik.

3. místo Klára Hančová ze ZŠ Dolní Lánov
- běžecké závody Dolní Branná.

Skiareál v Luisině údolí v Dolním Dvoře.

Karneval v MŠ Lánov.

Karneval v MŠ Lánov.
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Foto Ing. Josef Kalenský

Praktická ornitologie v ZŠ Lánov.
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