Pokraèující práce na kanalizaci.

Pokraèující práce na kanalizaci.

Stavba nové ÈOV pod školní jídelnou.

Zapoèaté práce na rekonstrukci hasièárny
v Horním Lánovì.

Práce na pøechodu pøes potok za Oázou.

Zateplení ZŠ - budova „B”.

ZŠ „B” po ukonèení prací na zateplení.

Tepelné èerpadlo v MŠ Prostøední Lánov.
Stejné je v ZŠ budovì „B”.

Veøejné podìkování zúèastnìným
na zateplování ZŠ „B”.

Odvážení sbírky pro Diakónii Broumov.

Veøejné podìkování zúèasnìným
za realizaci a dokonèení stavby
centrálního autobusového stání v Lánovì.
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Dokonèený autobusák.

Slavnostné otevøení autobusáèku.

Z pøíjezdu prvního zkušebního autobusu.

Slavnostné otevøení autobusáèku.

Vážení spoluobèané,
v dnešních poznámkách se budu vìnovat rozšíøení
informací o záležitostech uvedených v pøedcházejícím èísle
Zpravodaje.
V Základní škole a školkách zaèal nový školní rok.
Pedagogický sbor byl doplnìn o Ing. Annu Køelinovou,
která na II. stupni uèí matematiku, výchovu ke zdraví
a volbu k povolání a je zároveò zástupkyní øeditelky. Sbor je
tedy kompletní a jistì dojde k posunu v práci s žáky tak, jak
to mnozí rodièe v souvislosti se zámìnou vedení školy
oèekávají. Co mám na mysli? Napøíklad intenzivní
využívání efektivnìjších zpùsobù výuky jednotlivých
pøedmìtù, rozšíøení výuky jazykù, spolupráci se školami
v zahranièí, orientaci pøi výbìru povolání, spolupráci
s rodièi atd.
Všechno nejde zmìnit, respektive posunout k lepšímu,
mávnutím kouzelného proutku, je potøeba urèitý èas.
A jedná se o záležitosti nutné, nebo v mezinárodním
srovnání kvalita základního školství klesá a je
podprùmìrná. Naši žáci v testech 5. a 9. tøíd skonèili
v prùmìru. Položme si otázku: Je dostaèující být prùmìrný
v podprùmìru? Je to na nás.
Krkonošský národní park oslavil 50 let své existence.
Zmínil jsem se o potøebì najít formu kompenzace za urèitá
omezení v životì a podnikání v tomto území. Zdá se,
že na základì potvrzené „specifické oblasti Krkonoše
a Jizerské hory“ by v pøíštích letech mohly nìjaké možnosti
vzniknout.
Další možností, tentokrát jak šetøit provozní náklady
obce, je projekt „Meziobecní spolupráce“ pøipravovaný
Svazem mìst a obcí ÈR. Týká se území vymezených
pùsobností obcí tøetího stupnì. U nás je to Vrchlabsko a týká
se osmnácti mìst a obcí.
Spolupráce je dobrovolná a jedná se o základní
školství, sociální služby, odpadové hospodáøství a další
oblasti povinností obce. Opìt je na nás, jak tuto
možnost uchopíme, tøeba se vážnìji zamyslíme nad
protipovodòovou ochranou obcí. Èervnový zážitek
v Rudníku a Hostinném nebyl nic pìkného.
Poslednì jsem zmínil snahu Svazku o regionální rozvoj
našeho území. Práce pokraèují, by komplikace s vládou
tvorbu nových operaèních programù brzdí. Uvìdomujeme
si, že naše území stojí v konkurenèním prostøedí s jinými
oblastmi a aktivní pøístup samospráv je na místì.
Nyní nìco k investicím realizovaným v roce 2013.
Pominu-li skuteènost, že u každé z tìchto investic se najde
pár jedincù, co výraznì upøednostòují svùj prospìch nad
potøebou všech obèanù (ale na nich vesnice nestojí), daøí se
realizace a uvádìní do provozu.
Bylo dokonèeno a pracuje tepelné èerpadlo v Mateøské
škole v Prostøedním Lánovì, zateplena budova B Základní
školy, provedena zde zmìna topení a též instalováno tepelné
èerpadlo. Je dokonèen „autobusáèek“.
Pøed dokonèením jsou posilovací vrty zdrojové èásti
našeho vodovodu v lokalitì Hádek v Dolním Dvoøe.
Pokraèuje výstavba èistírny odpadních vod, kanalizaèní
øady v Prostøedním Lánovì budou do zimy témìø hotovy

a zaèíná se s realizací øadù v Horním Lánovì. Zároveò se
aktualizují projekty pøípojek, aby odpovídaly skuteènosti.
Rozbìhla se rekonstrukce hasièáren v Horním Lánovì.
Pøejme si, a chumelí až po desátém prosinci.
Závìrem jedno pøání. Nezapomínejme na ty, kteøí již
mezi námi nejsou. Dušièky jsou jednou z pøíležitostí, a to
nejen ke vzpomínání.
Ing. Jiøí Vancl, starosta

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
konaného dne 19. 9. 2013 od 17:30 hodin
Pøítomni: dle prezenèní listiny 14 èlenù zastupitelstva
Omluven: p. Kuøík - nemocen
Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov urèuje zapisovatelem p. Kováøe
a ovìøovateli zápisu p. Kadavého a p. Knapíkovou
Kavánovou.
Výsledek hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 1/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Schválení programu jednání zastupitelstva:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov schvaluje následující program
jednání:
1) Urèení zapisovatele a ovìøovatelù zápisu
2) Schválení programu
3) Plnìní usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o èinnosti rady obce
5) Plnìní rozpoètu obce k 31. 7. 2013
6) Rozpoètová zmìna è. 4-2013
7) Zahájení pøípravy rozpoètu obce na rok 2014
8) Stav požární ochrany v obci
9) Smlouvy
10) Pøíprava 3. zmìny Územního plánu obce Lánov
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Rùzné
13) Diskuze
14) Závìr
Výsledek hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 2/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Plnìní usnesení zastupitelstva
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu
o kontrole plnìní usnesení z minulého jednání
zastupitelstva, které se konalo dne 27. 6. 2013.
Výsledek hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 3/04/13 - ZO bere na vìdomí dle návrhu.
Zpráva o èinnosti rady
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu
o èinnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva
obce dne 27. 6. 2013.
Výsledek hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 4/04/13 - ZO schvaluje zprávu o èinnosti rady
obce.
Plnìní rozpoètu obce k 31. 7. 2013
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o plnìní
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rozpoètu obce k 31. 7. 2013.
Výsledek hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 5/04/13 - ZO bere na vìdomí zprávu o plnìní
rozpoètu obce.
Rozpoètová zmìna è. 4-2013
Návrh usnesení:
ZO obce schvaluje rozpoètovou zmìnu è.4 -2013.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 6/04/13 - ZO schvaluje rozpoètovou zmìnu
è. 4-2013.
Pøíprava rozpoètu obce na rok 2014
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu
o zahájení pøípravy rozpoètu obce na rok 2014
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 7/04/13 - ZO bere na vìdomí zprávu
o zahájení pøípravy rozpoètu obce na rok 2014.
Stav požární ochrany v obci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o stavu požární
ochrany v obci
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 8/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Smlouvy:
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov
a Ing. Janákem, akce „Cyklostezka è. 22 èást „D“ v Lánovì“
- provádìcí dokumentace, cena 140 000 Kè + DPH.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 9/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 1 smlouvy o dílo
è. 084/10 mezi obcí Lánov a VIS HK, akce „Posílení
vodních zdrojù Lánov“ – inženýrink, zmìna termínù
z 10/2010 na 11/2012.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 10/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy o dílo
è. 084/10mezi obcí Lánov a VIS HK, akce „Posílení
vodních zdrojù Lánov“- inženýrink, zmìna termínù
z 10/2010 na 12/2013.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 11/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 1 smlouvy o dílo
è. 032/13 mezi obcí Lánov a VIS HK, akce „Posílení
vodních zdrojù Lánov“- vrty LH-1, LH-2, projektová
dokumentace, stavební povolení, zmìna termínù
na 09/2013 a 11/2013.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 12/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí
Lánov a fa I.Vrchlabská stavební a znalecká kanceláø, akce
„Obèanská vybavenost - Hasièárny Horní Lánov èp. 74
a 75“- technický dozor investora, cena 86 400 Kè + DPH.
Hlasování:
Pro: 14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 13/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo è. 01/2013
mezi obcí Lánov a Ing. Pavlíèkem, akce „Bezpeènì pøes
Malé Labe - most è. 4 a è. 12“ - studie, dokumentace, výkaz
výmìr, autorský dozor, cena 128 000 Kè + DPH.
Hlasování:
Pro:12 Proti:0 Zdržel se:2
Usnesení è. 14/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek è. 2 smlouvy ze dne
15. 2. 2013 mezi obcí Lánov a fa Pavel Boøek - stavební
firma - akce Terminál autobusové dopravy uzlového bodu
Lánov - stavební práce, oprava pøílohy è. 1 - doplnìní
výkazu výmìr o shodné textové formulace odpovídající
nabídce zhotovitele.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 15/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo è. 006/2013
mezi obcí Lánov a fa COMA Jilemnice, akce - dodávka
a montáž topení v ZŠ objekt „B“, cena 258 437 Kè + DPH.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 16/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje objednávku obce firmì Jaroslav
Pilaø - Staving, Stará Paka, akce - osazení regulace topení
v ZŠ objekt „B“, cena 95 430 Kè + DPH.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 17/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje objednávku obce firmì Šustek Milan, akce malíøské práce v ZŠ objekt „B“, cena 89 645 Kè.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 18/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje objednávku obce firmì Jiøí
Materna, akce - elektrorozvody v ZŠ objekt „B“, cena
100 000 Kè + DPH.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 19/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje objednávku obce firmì KATRO
servis s. r. o., akce - rozšíøení HPS - úplná digitalizace
programù a zakoupení MTS CASA - internetová stanice
s montáží. Cena celkem 550 000 Kè.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 20/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Stav pøípravy 3. zmìny ÚP obce Lánov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí zprávu o stavu pøípravy
3. zmìny ÚP obce Lánov.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 21/04/13 - ZO bere na vìdomí zprávu o stavu
pøípravy 3. zmìny ÚP obce Lánov.
Nakládání s nemovitostmi obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
1) Smlouvu o bezúplatném pøevodu nemovitosti
è. 48/512/2013 mezi Èeskou republikou - Úøadem pro

zastupování státu ve vìcech majetkových a obcí Lánov.
Jedná se o pøevod spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/3
pozemkové parcely è. 1577/3, k. ú. Prostøední Lánov, druh
pozemku: ostatní plocha, zpùsob využití: ostatní
komunikace, výmìra 1395 m2, úèetní hodnota 13 020 Kè.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 22/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
2) Smlouvu o pøevodu nemovitostí z pøíslušnosti hospodaøit
s majetkem státu do vlastnictví obce è. 5001 Ho 13/54 mezi
Èeskou republikou - Státním pozemkovým úøadem a obcí
Lánov. Jedná se o pøevod pozemkové parcely è. 1741/5, k.
ú. Prostøední Lánov, druh pozemku: ostatní plocha, zpùsob
využití: ostatní komunikace, výmìra 18 m2.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è.23/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
3) Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene
è. 1005C13/54, è. 7349N13/54 mezi Èeskou republikou Státním pozemkovým úøadem a obcí Lánov. Jedná se
o zøízení budoucího vìcného bøemene (zatížení pozemku)
ve prospìch obce Lánov ke stavební parcele è. 15,
k. ú. Prostøední Lánov za úèelem práva provést stavbu
pøeložky plynu STL 63/5,8 mm v rámci stavby „Kanalizace
a ÈOV Lánov“.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 24/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
4) koupi stavební parcely è. 523 v k. ú. Prostøední Lánov
o výmìøe 98 m2, druh pozemku: zastavìná plocha a nádvoøí
- jedná se o koupi pozemku, který je ve vlastnictví pana
Bohuslava Hejduka a byl jedním ze stavebních pozemkù
pod zemìdìlskou stavbou, která byla v rámci stavby
„Terminálu autobusové dopravy uzlového budu Lánov
zdemolována. Cena bude stanovena dohodou dle Zásad
hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov pro rok 2013 - 14,
kde podkladem bude znalecký posudek.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 25/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
5) koupi pozemkové parcely è. 1719 v k. ú. Prostøední
Lánov o výmìøe 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
zpùsob využití: jiná plocha - jedná se o koupi pozemku,
který je ve vlastnictví pana Bohuslava Hejduka a nachází se
pod stavbou chodníku pøi silnici III/2956. Pøedmìtný
pozemek vznikl oddìlením èásti ze st. p. 48/2, k. ú.
Prostøední Lánov dle GPL 567-26/2003 ze dne 11. 11. 2003.
Cena bude stanovena dohodou dle Zásad hospodaøení
s nemovitostmi obce Lánov pro rok 2013 - 14, kde
podkladem bude znalecký posudek.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 26/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
6) koupi pozemkové parcely è. 1720 v k. ú. Prostøední
Lánov o výmìøe 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
zpùsob využití: jiná plocha - jedná se o koupi pozemku,
který je ve vlastnictví SJM Bohuslava Hejduka a Vìry
Hejdukové a nachází se pod stavbou chodníku pøi silnici
III/2956. Pøedmìtný pozemek vznikl oddìlením èásti ze st.
p. 48/1, k. ú. Prostøední Lánov dle GPL 567-26/2003 ze dne
11. 11. 2003. Cena bude stanovena dohodou dle Zásad
hospodaøení s nemovitostmi obce Lánov pro rok 2013 - 14,
kde podkladem bude znalecký posudek.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 27/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
7) bezúplatný pøevod pozemku z vlastnictví ÈR - Státní
pozemkový úøad do vlastnictví obce Lánov - jedná se

o pozemek parcelní è. st. 15 o výmìøe 219 m2, (parcela
zjednodušené evidence - pozemkový katastr), v k. ú.
Prostøední Lánov, a to za úèelem rozhledových pomìrù
na místní komunikaci jako pomocný pozemek související
se silnièním pozemkem místní komunikace na p. p. è. 1495,
k. ú. Prostøední Lánov ve vlastnictví obce Lánov, která ústí
v místì pøedmìtné st. p. è. 15 na silnici III. tøídy/ 32552
ve smìru na Hostinné.
Hlasování:
Pro: 14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 28/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
8) uzavøení Smlouvy o smlouvì budoucí o zøízení vìcného
bøemene mezi obcí Lánov a manželi Jaroslavem a Evženou
Patkovými (podíl SJM), trvale bytem Prostøední Lánov
è. p. 279, 543 41 Lánov. Jedná se o zøízení budoucího
vìcného bøemene (zatížení pozemkù) ve prospìch obce
Lánov k p. p. è. 265/1 a p. p. è. 265/11 vše v k. ú. Prostøední
Lánov za úèelem práva uložení, provozování a údržby
kanalizaèního øadu v rámci stavby „Kanalizace a ÈOV
Lánov“.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 29/04/13-– ZO schvaluje dle návrhu.
9) uzavøení Smlouvy o právu umístit a provést stavbu mezi
obcí Lánov a manželi Jaroslavem a Evženou Patkovými
(podíl SJM), trvale bytem Prostøední Lánov è. p. 279,
543 41 Lánov. Jedná se o souhlas v k. ú. Prostøední Lánov
a se vstupem na pøedmìtné pozemky pøi realizaci níže
uvedené stavby, tj. za úèelem práva uložení, provozování
a údržby kanalizaèního øadu v rámci stavby „Kanalizace
a ÈOV Lánov“.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 30/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Rùzné
Návrh usnesení:
ZO schvaluje OZV è. 1/2013 o zákazu konzumace
alkoholických nápojù na veøejném prostranství.
Hlasování:
Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení è. 31/04/13 - ZO schvaluje dle návrhu.
Ovìøovatelé: p. Ladislav Kadavý,
pí Milena Knapíková Kavánová
Starosta: Ing. Jiøí Vancl

Vážení øidièi a obyvatelé støední èásti obce a lokality
nových rodinných domù Za ozdravovnou, žádám Vás
o maximální ohleduplnost pøi prùjezdu a užívání ulice
od zdravotního støediska smìrem k rekreaènímu areálu
Oáza (bývalá ozdravovna). Do ulice byla položena
kanalizace a finální asfaltový povrch bude zhotoven na jaøe
2014 po øádném ulehnutí výkopu. Ulicí jezdìte pouze,
pokud je to nezbytnì nutné a pomalu!
Jedná se pøedevším o vlastníky nových rodinných
domù Za ozdravovnou a jejich hosty. Ty žádám,
aby v maximálním rozsahu používali výjezd ze silnice
I. tøídy na konci vesnice smìrem na Trutnov.
Dìkuji, Ing. Jiøí Vancl

5

Ve ètvrtek 3. øíjna probìhla
na zahradì u školy B u silnice malá
akce. Jejím smyslem bylo podìkovat
partnerùm obce, kteøí se zasloužili
o pøípravu a realizaci zateplení a zmìnu
topení u objektù mateøské školy
a pùvodní školy u silnice.

Veøejné podìkování zúèasnìným na zatelpování ZŠ B.

Projekt primárního okruhu
pøipravila firma OHGS - RNDr. Šeda,
projekt tepelného èerpadla firma IVT
Náchod - Ing. Stejskal a vlastní
zateplení a topení Ing. Arch. Misík
a jeho spolupracovníci.
S dotací od SFŽP pomáhal Ing.
Tauchman, stavební dozor pøi realizaci
z a j i š  o v a l a f i r m a z Vr c h l a b í
- Ing. Metelka a Ing. Bien. Hlavními
realizátory byly firmy Stavební
spoleènost Hostinné, Stavoterm
Vr c h l a b í a C O M A J i l e m n i c e .
Dále spolupracovali p. Kuøík a p. Pilaø
ze Staré Paky na regulaci topení,
elektrikáøi p. Materna a p. Vanìk,
pánové Šustek, Foubík, Blažek, Hlava
a další. Vrty provedl p. Klazar.
Po øemeslnících uklidili a tøídy pìknì
pøipravili zamìstnanci školy.
Tìm všem patøí, vedle øádného
zaplacení odvedené práce, podìkování
za vèas a kvalitnì provedené dílo, které
zlepší nejen vzhled objektù, ale dojde
též k úspoøe provozních nákladù.
Tìším se s tìmito všemi na další
spolupráci, budou-li úspìšní pøi
výbìrových øízeních, a pøeji jim, a se
jim daøí v jejich oboru.
Ing. Jiøí Vancl, starosta

Pøed 14 lety zaèaly práce
na rekonstrukci centra obce. Nejprve
nìkolika stupni studií a koupí pozemkù
a staveb v centru. Poté projektovou
pøípravou celkem 16 staveb, které bylo
nutné zkoordinovat. Hlavními
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projektanty jsou Ing. Arch. Pospíšil
a Ing. Janák. Následovalo získání
územního stavebního a vodoprávního
povolení v r. 2009 - 10. Získat dotaci
v objemu 55 milionù korun na všecky
stavby najednou se nepodaøilo. Obec
tedy pøistoupila k realizaci postupné,
a to u tìch staveb, kde se dotace získat
daøilo. Vlastní zdroje obce jsou
používány na financování pøípravy
a podílu obce na realizaci.
"Autobusáèek" je jednou z akcí
tohoto souboru a kompletní zajištìní
financí z øíjna 2012 bylo podmínìno
slibem, že do 12 mìsícù bude stát. Obec
získala dotaci z regionálního operaèního programu.
Po demolici starých objektù
na jaøe, pøeložkách sítí a realizaci
kanalizace se v létì zaèala stavba
dostávat na povrch. Dodavatelem díla
byla firma Pavel Boøek - stavební firma
ze Dvora Králové, stavební dozor
provádìli p. Metelka a p. Bien.
V záøí bylo zøejmé, že termín
dokonèení bude o pár týdnù zkrácen
a obec zaèala pøipravovat kolaudaci
a slavnostní otevøení.
To probìhlo za pìkné úèasti
obèanù a žákù 8. øíjna a pásku pøijel
pøestøihnout námìstek králové-

Slavnostní otevøení „Autobusáèku”.

hradeckého hejtmana. Píši tyto øádky
s pøesvìdèením, že do týdne bude
zkolaudováno a bude zahájen provoz,
bezpeèný pro cestující veøejnost.
Na závìr chci podìkovat všem,
kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci
této akce. A nám "autobusáèek" dobøe
slouží!
Ing. Jiøí Vancl, starosta

Slavnostní otevøení „Autobusáèku”.

Skok mohutnosti, který podvakrát
vyhrál Petr Ondrák s konìm Quittance,
letos vyhrála jezdkynì z Hoøic Klára
Zemanová. Westernovou jízdu opìt
vyhrála Simona Olhová. Z naší stáje se
již poètvrté na druhém místì umístila
Bára Holasová se Sárou. Terezka
Jonová s Charliem obhájili loòské
vítìzství v malém parkuru s vodièem.
Pro diváky bylo též hodnì soutìží,
novinkou byla soutìž o nej vidláka.
Tímto chci podìkovat všem, kteøí
nám pomáhali v tomto nároèném dni,
kdy se o obèerstvení starali Lada
Foubíková, Verèa Suchá, Míra Foubík,
Kája Capoušek ml., Vojta Suchý,
Tonda Kopecký, Jirka Šedivý, Jarda
Šedivý ml., Jirka Hrodek, Simona
Prášilová a Eva Lokvencová.
Na parkuru byla sestava pod vedením
Jirky Novotného, a to Míša
Vìtrovcová, Šárka Vytlaèilová a Aneta
Petrová. Startéra opìt dìlala Boženka
Vaníèková. Katka Kopecká a Gábina
Vinikláøová spolu se Sašou Korábem,
Slávkem Pulpánem a Petrem Jandíkem
byli jedni z tìch, bez kterých by se tato
akce neobešla. U dobrovolného vstupu
byla Andrea Prášilová a Jarèa
Vinikláøová.
Velký dík patøí též našim
sponzorùm – obec Lánov, ZOD Lánov,
JIP Jilemnice, øeznictví Studenec, p.
Martin Holas ml. a st., p. Pavel Vališka,
p. Jiøí Kapeš, p. Miroslav Nechanický,
hornolánovští hasièi, p. František
Jiøišta, p. Milan Erben a pí Diana
Erbenová, pí Irena Hamanová,
p. Martin Horák, p. Robert Èermák,
p. Jaroslav Tošovský, hotel Duha.
Podìkování také patøí mé dceøi
Lucii, která si letos vzala na starost
soutìže pro diváky a pomáhala
na parkuru.

Desátého Krkonošského klání
konaného 3. 8. 2013 se zúèastnilo
Dìkuji všem, kteøí se s námi
39 koní a 40 jezdcù. Poèasí nám pøálo na tìchto závodech podíleli a pomáhali
a závody se vydaøily. V tomto velmi a své rodinì, bez jejíž pomoci bych
teplém dni pøišlo hodnì divákù závody nemohla poøádat.
a fandilo jezdcùm a koním, kteøí
Dìkuji, Helena Kopecká
soutìžili.

Èeský èervený køíž udìluje
každý rok ocenìní bezpøíspìvkovým
dárcùm krve. 2. øíjna 2013 pøedal
Oblastní spolek ÈÈK na slavnostním
shromáždìní v Trutnovì tato ocenìní:
- støíbrnou plaketu (20 odbìrù)
Karin Ješinkové z Dolního Lánova
- zlatou plaketu (40 odbìrù):
Petru Fischerovi a Radku Holubcovi
z Prostøedního Lánova
Blahopøejeme a dìkujeme
za obìtavost!
Karolína Boková.

V letošním roce poøádáme
o Vánocích již 22. roèník turnaje
v sálové kopané dne 25. 12. 2013
v lánovské sportovní hale pøi ZŠ.
Kategorie: 1998 a starší
Hrací systém: 3 + 1
(max. 6 hráèù v týmu) pro 8 týmù
Systém: 2 skupiny a play off
Startovné: 400 Kè/tým
Kdy: úterý 25. 12. 2013 cca 8 – 16 hod.
Obèerstvení: místní bufet nebo vlastní
Pøihlášky: do 10. 12. 2013 na e-mail
pulpmi@seznam.cz nebo na tel.:
I
N
F
O
R
M
A
C
E
O
S
T
A
V
U
O
B
Y
V
A
T
E
L
603 508 914 Milan Pulpán nebo
603 825 842 Jiøí Hartig
Období od 21. 6. 2013 do 20. 9. 2013
Poøadatelé zvou všechny aktivní
STAV OBYVATEL k 20. 9. 2013 1753
i
pasivní
pøíznivce kopané k úèasti
NAROZENÍ (4 chlapci a 1 dìvèátko)
5
na
turnaji
a
hlasité podpoøe sportovcù.
ZEMØELÍ (2 muži a 2 ženy)
4
Za
organizátory
se na Vás tìší
11
PØISTÌHOVANÍ
Milan Pulpán ml., Jiøí Hartig a Stanislav
ODSTÌHOVANÍ
4
Závodník st.
PØESTÌHOVANÍ v rámci Lánova 5
SÒATKY
ROZVODY

Karolína Boková
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Oddíl stolního tenisu odstartoval
nový roèník soutìží 2013 - 2014.
Družstvo "B" zahájilo 27. záøí
s mužstvem TJ Rudník "A" a naše "A"
s Baníkem Žacléø "B".
Základem družstva "A" jsou hráèi
Jan Goll, Miloš Erlebach, Josef
Erlebach, Jaroslav Matìásko
a družstva "B" Michal Mikeška, Josef
Pištora, Jiøí Blažek, Josef Kalenský.
Oddíl prošel nìkolika zmìnami. Odešli
nám hráèi, kteøí zde nìkolik let drželi
krajskou soutìž, a to Petr Alinèe,
Michal Honcù, Jiøí Šín a Petr Tomeš,
kterým dìkujeme touto cestou
za dobrou reprezentaci naší TJ a obce
Lánov. Zrušili jsme jedno družstvo
a zbylá dvì máme v regionálních
soutìžích. Podaøilo se nám díky novì
pøíchozím hráèùm sestavit velmi dobré
družstvo "A", které bude hrát nejvyšší
regionální soutìž, a družstvo "B", které
bude v soutìži RP 2, kde bude mít
velmi tìžkou roli tuto soutìž udržet,
ale jdeme do toho s heslem: „Nevadí,
že jsme biti, hlavní je, že se pereme.”
Na závìr chci popøát všem
sportovcùm v naší obci i fanouškùm,
kteøí je pøijdou povzbudit, hezké
sportovní zážitky.
Za stolní tenis Miroslav Hlava

Školní rok jsme zahájili tradiènì.
Všechny dìti na pøivítanou dostaly
malý dárek, který vyrobily paní
uèitelky. Mateøské školy v Lánovì jsou

vlídné adaptaci dìtí, vytvoøení
správných návykù a rozvoji
komunikativních a sebeobslužných
èinností. Dìtem se budeme snažit
nabízet rozmanitou škálu èinností,
vedoucích k všestrannému rozvoji
osobnosti dítìte. Bìhem celého roku
budeme zaøazovat výlety, vycházky,
exkurze, pøímá pozorování svìta,
z nichž si dìti odnesou øadu poznatkù
do dalšího života. Nebude chybìt ani
cenná spolupráce s pracovnicí
KRNAPu, která pro naše dìti
pøipravuje pestrou škálu ekologicky
zamìøených èinností. Velkou pozornost
budeme vìnovat hloubce prožitkù
dìtí pøi rùzných èinnostech, citové
výchovì a pozitivnímu prostøedí.
Díky moudrosti pohádek budeme
vychovávat ve smyslu vítìzství dobra
nad zlem, pomáhání slabším a mladším
dìtem. Cílem bude spokojené a zdravì
sebevìdomé dítì. Zamìøíme se na to,
aby se dítì v mateøské škole i pøi všech
èinnostech mimo ni cítilo bezpeènì,
zažívalo spoustu hravých i pohybových
aktivit a spontánnì projevovalo radost
z každého svého úspìchu.
Celkovì se nám daøí s dìtmi
i rodièi v prùbìhu nìkolika let navázat
dobrý a výchovì dìtí prospìšný vztah.
Vzájemná informovanost o veškerém
dìní v mateøské škole je velmi nutná
a podporuje vzájemnou dùvìru.
Pomáhají nám k tomu schùzky s rodièi,
dle potøeby krátké informativní
rozhovory pøi pøedávání dìtí, webové
stránky a informace na nástìnkách
v šatnì.

Dìti v MŠ v Prostøedním Lánovì se šneèky - s dárky od jejich uèitelek k zahájení školního roku.

plnì obsazeny. MŠ - B zahájila školní
Pøejeme dìtem, aby se jim v našich
rok v novém. Budova B ZŠ prošla pøes mateøských školách líbilo a aby si nové
prázdniny celkovou rekonstrukcí, za to dìti rychle zvykly na nové prostøedí.
patøí dík všem obìtavým lidem.
Co vše nás èeká ve školním roce?
Za MŠ Martina Èerná
Zpoèátku roku budeme pracovat na
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V pondìlí 2. záøí jsme pøed školou
pøivítali nejen novou zástupkyni
øeditelky (Ing. Annu Køelinovou),
uèitele, žáky naší školy, ale také
nováèky - žáky, kteøí nastoupili
do šesté tøídy, a prvòáèky. Na jejich
vstup do školy se pøišli podívat rodièe,
babièky a dìdeèkové …
Krásnì nás uvítal písnièkou dìtský
školní sbor Hlásek pod vedením paní
uèitelky Jakubcové. Poté nastala chvíle
nejslavnostnìjší. Naši devááci,
speciálnì pro tuto pøíležitost
ve spoleèenských šatech odìní, si vzali
pod svá køídla budoucí prvòáèky.
Každý prvòáèek mìl svého patrona,
který ho provedl školní branou a pøedal
do péèe paní uèitelky Špimerové.
Tímto a malou sladkostí jsme
zahájili nový školní rok. Otevøeli jsme
10 tøíd, ve kterých se bude uèit 208 dìtí.
Všem jim pøeji, za sebe i uèitelský sbor,
mnoho úspìchù, nových poznatkù
a zážitkù.
Radka Koniková, øeditelka školy

Slavobrána pro prvòáèky.

Koncem srpna a zaèátkem záøí se
naší škole podaøilo obnovit spolupráci
se základní školou v Japonsku, se
kterou si již døíve žáci dopisovali.
Rovnìž jsme navázali nové kontakty se
školou v Izraeli a rodinou z USA, se
kterými si žáci budou vymìòovat
e-maily. Žákùm se naskytla možnost
získat nové poznatky o jiných zemích
a kulturách a souèasnì s tím si procvièit
angliètinu. Možná se nìkterým z nich
podaøí navázat nová pøátelství, která
vydrží po celý život. V souèasné dobì
oèekáváme první balíèek dopisù
od japonských chlapcù a pøipravujeme
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první e-maily pro školu v Izraeli
a USA. Tímto zpùsobem se snažíme
motivovat žáky ke studiu angliètiny
a zároveò podpoøit výuku cizích jazykù
na naší škole.
Martina Gejdošová

Projekt „Ornitologie na základní
škole Lánov“ pokraèuje již druhým
rokem. Na naše žáky èeká øada nových
aktivit a poznatkù s ornitologickým
zamìøením. V záøí probìhne tzv.
Turisticko-ornitologický den. Vyhlásili
jsme novou žákovskou fotografickou
soutìž, jejímž cílem je výbìr fotografií
pro vytvoøení školního kalendáøe.
Novì vyvìšené budky èekají
na vyèištìní a opravy, aby byly

pøipravené na jarní hnízdìní.
V prùbìhu zimních mìsícù budeme
opìt pøikrmovat a pozorovat ptáky
na krmítkách, úèastnit se odborných
besed a zpracovávat získané údaje.
Stejnì jako loni budou mít
na jaøe dìti možnost zúèastnit se
ornitologického pobytu na Pomezních
Boudách. To je jen malý výèet aktivit,
které nás èekají. O všech budete
podrobnìji informováni na webu školy
(www.zslanov.cz).
Radka Koniková, øeditelka školy

I v letošním školním roce mají naši
strávníci výbìr ze dvou jídel.
Každé úterý odesílám jídelní lístek

na následující týden do infocentra.
Odtud je umístìn na kabelovou
televizi. K nahlédnutí je rovnnìž
na stránkách ZŠ. Sem vkládá jídelníèek tentýž den pan Jákl z OÚ.
Výdej do jídlonosièù probíhá
v dobì od 10:45 do 11:15 hodin. Naši
strávníci mají možnost naobìdvat se
pøímo ve školní jídelnì od 10:45
do 11:30 hodin.
Osvìdèila se také uzamykatelná
skøíòka na chodbì. Zde si mùžete
vyzvednout svùj obìd i mimo provozní
dobu školní jídelny.
Jídelní lístek je pestrý, urèitì si
každý vybere. Pøijïte se k nám
podívat, tìšíme se na každého nového
strávníka.
Za kolektiv ŠJ Monika Klimešová,
vedoucí stravování

Zkuste si zkrátka pøedstavit,
že Váš inzerát bude tak, jak jej pošlete,
prezentován na obrazovce televize.
Sami zvažte, zda je obsah i text
pro ètenáøe èitelný a srozumitelný.
Autorem inzerátu jste Vy, inzerenti,
já pouze zprostøedkovávám možnost
uveøejnìní.
Karolina Boková, Infocentrum

Nauèné knihy:
Vojáci a váleèníci - Zbynìk Válka
Zajímavosti z naší historie
- Petr Dvoøáèek
Podivuhodný svìt zvíøat - L. Bièíková
Nejlepší hry venku pro malé i velké
- Martin Gato
Cesta ke zdraví - Michail Tombak
Vyléèit nevyléèitelné - Michail Tombak
Byla noblesní a krásná - Eva Zichová
Kam zmizel zlatý poklad republiky
- Stanislav Motl
Záhady 2. svìtové války - W. B. Breuer
Beletrie:
Vasalisùv paradox - Raphaël Cardetti
Perlièky dìtství - Vera Gissing
Strom janièáøù - Jason Goodwin
Trauma - Ken McClure
Ohnivé kameny - C. M. Palov
Úterní erotický klub - L. B. Kovetz
Vadná - Sarah Kuttner
Nebezpeèný manžel - Jane Shapiro
Jánošíci s tìžkou hlavou - ¼. Smatana
Útìk z Tábora 14 - Blaine Harden
Indiskrétnost - Diana Stainforth
O ženách vím všechno
- René Decastelo
Na odkaze
http://online.mktrutnov.cz/lanov/
se prostøednictvím on-line katalogu
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
knihovnì k dispozici.

Chtìla bych podìkovat obecnímu
úøadu za nákup nových policových
skøíní do knihovny. Díky nim vzniklo
více místa pro nové knihy, stávající
prostor je efektivnìji využit a svazky
jsou lépe uspoøádány. Navíc jsem
pøesunutím starého nábytku do jiných
místností získala užiteènou úložnou
plochu pro potøeby infocentra.
Chci také velmi podìkovat Milenì
Knapíkové Kavánové a panu Rudolfu
Knapíkovi (Truhláøství K + K)
za pomoc a práci pøi realizaci tohoto
nápadu, za jejich vstøícný pøístup
a šikovné rady. A nesmím s vdìèností
zapomenout ani na pány z technických
služeb - na Michala Hlavu a Daniela
V tomto èlánku naleznete údaje, Svobodu, kteøí mi ochotnì (jako
jak postupovat, pokud chcete inzerovat ostatnì kdykoli jindy) pomohli
s dopravou zmínìného mobiliáøe
v místní KTV.
z
truhlárny do knihovny.
Veškeré podrobnosti pøípadné
inzerce vám poskytnu já, a to
Karolína Boková
Karolina Boková
na telefonu 499 432 083 èi e-mailu
infocentrum@lanov.cz.
Cena za inzerci:
fyzická osoba - 60 Kè s DPH
za 1 slide (30 sekund) na 1 týden
právnická osoba (firma, podnikatel)
- 120 Kè s DPH za 1 slide (30 sekund) listopad,Dolní Lánov, Tradièní setkání seniorù (KD)
na 1 týden
1. 11. Dolní Lánov 15:30, Setkání u kaplièky sv. Huberta - vzpomínková akce k
uctìní patrona myslivcù, obèerstvení
Platbu lze provést buï pøedem
hotovì v infocentru, nebo na základì 2. 11. Dolní Lánov, Vzpomínka na zesnulé (høbitov)
objednávky uhrazením následnì 11. 11. Lánov, Martinský lampionový prùvod - prùvod s ruènì vyrobenými
lampiony, ocenìní nejlepších, scénka vyprávìjící legendu o sv.
vystavené faktury.
Martinovi
Inzerci je nutné zasílat
ve formátech: *.ppt (PowerPoint), 11. 11. Horní Maršov, Svatomartinská slavnost - putování se sv. Martinem
s lampiony do starého kostela, povídání a pøíbìh o pùvodnì øímském
*.jpeg (jpg), *.tiff. apod. V nejvojákovi, zakonèení na bývalé faøe
nutnìjším pøípadì také v *.pdf
a Word (opravdu výjimeènì). 16. - 17. 11. Hospital Kuks, Vánoèní trhy na Kuksu
D o k u m e n t j e t ø e b a v y t v á ø e t 17. 11. Hostinné, 8. èeský øemeslný trh pod obry
23. 11. Vrchlabí, Music Club Bowl 19:00, XIV. Lánovský Kostival - kapely
„na šíøku“.
Driák, Wajgl, VHS, Existence nové doby, Až naprší a uschne,
P ø i p o s í l á n í Va š í i n z e r c e
vstup 100 Kè
ke zpracování myslete prosím
na praktiènost inzerátu. Lepší je 23. 11. Fotovycházka do Krkonoš - akce KRNAP, pohodový výlet na místa,
která jsou málo známá, ale hodnì zajímavá
výrazné písmo, které ètenáøi lépe
pøeètou, než výrazné obrázky pod 23. - 24. 11. Hospital Kuks, Vánoèní trhy na Kuksu
textem, které naopak snižují èitelnost 30. 11. Lánov, Mikulášská besídka - tradièní besídka - scénky, pohádky, taneèky,
písnièky v podání mladých hasièù Horní Lánov
textu nebo mu zbyteènì ubírají místo.
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prosinec Lánov, Turnaj pøíchozích ve volejbale
prosinec Rokytnice nad Jizerou, Vánoèní trhy
prosinec Rokytnice nad Jizerou, Zahájení zimní sezóny
prosinec Trutnov, Vánoce v Domì pod jasanem - výroba tradièních ozdob
prosinec Trutnov, Malé adventní trhy - s klasickými rukodìlnými výrobky
prosinec Trutnov, Výstava Betlémù ve staré radnici
prosinec Trutnov, Pøedvánoèní odpoledne v muzeu
1. 12.
Èerný Dùl, Spoleèné rozsvícení Vánoèního stromu - za doprovodu
vánoèních koled na námìstí
1. 12.
Jilemnice, Mikulášská nadílka s Divadlem Pohádka
6. 12.
Dolní Lánov, Mikulášská zábava pro dìti - zábava pro dìti s Mikulášem,
èertem a andìlem
6. – 7. 12. Vrchlabí, Malý vánoèní jarmark - nìkolik šikovných keramikù z Èech
i Polska pøedvede svùj um, jejich výrobky budou ke koupi
7. 12.
Vrchlabí, Mìjme dárky od Bosorky - výtvarná dílna pro dospìlé a dìti
zamìøená na výrobu šperkù, trièek, malování hrneèkù, výrobu svíèek
a jiné
7. 12.
Vrchlabí, Lyžecké závody postaru - 6. roèník akce spojené
s vrchlabským vánoèním armarkem, závod se koná za každého poèasí,
závodníci i diváci buïtež dobovou výzbrojí a výstroji opatøeni
14. 12. Dolní Lánov, Turnaj ve stolním tenise - pingpongové utkání
14. 12. Jilemnice, Vánoèní jarmark - bohatý celodenní kulturní program
14. 12. Horní Maršov, Vánoèní pobejtek - vánoèní setkání pro veøejnost
v bývalé faøe, malé øemeslné dílny pro malé i velké a divadlo, hudba,
zpìv, obèerstvení, prodej drobných dárkových pøedmìtù
20. 12. Lánov 18:30, Zpívání u vánoèního stromu - zpívání koled u infocentra se
skupinou NAVÁHUTÌ, obèerstvení
20. 12. Vrchlabí, Vánoèní hra - sváteèní atmosféra se zpíváním vánoèní koled
v 16:00 v hale hale zámku
21. 12. Dolní Dvùr, Zpívání u vánoèního stromu - 5. roèník zpívání koled
u vánoèního stromu se skupinou NAVÁHUTÌ, obèerstvení a jarmárek,
malé dáreèky pro všechny, kteøí pøijdou
21. 12. Fotovycházka do Krkonoš - akce KRNAP, pohodový výlet na místa,
která jsou málo známá, ale hodnì zajímavá
21. -22. 12. Horní Míseèky, 18. roèník Velké ceny Jilemnice v bìhu na lyžích
- mezinárodní závod FIS pro juniory a dospìlé
23. 12. Dolní Lánov, Zpívání u vánoèního stromu - zpívání vánoèních koled
a teplé tekuté obèerstvení
24. 12. - 31. 12. Èerný Dùl, Vánoèní stan - vánoèní koledy, taneèní zábava,
koncerty, dìtské odpoledne (hry, soutìže), Silvestrovská diskotéka
25. 12. Lánov, Vánoèní turnaj v sálové kopané - 22. roèník utkání v sálové
kopané
26. 12. Vrchlabí, Zvíøátkové Vánoce - akce KRNAP pro lidi a hendikepovaná
zvíøata
26.12. Vrchlabí, Štìpánský koncert - komorní koncert v klášterním
kostele sv. Augustina
31. 12. Jilemnice, Silvestrovský pøípitek Skiák - v 15:00 na Hrabìnce, koná se
za každého poèasí
31. 12. Trutnov, Silvestrovský ohòostroj - rozlouèení se starým rokem
Radìji si v infocentru èi na internetu ovìøte termín konání události, které se chcete
zúèastnit. Její datum se mùže zmìnit nebo se dokonce nemusí konat vùbec.
Poøádáte-li nìjakou akci pro veøejnost a chcete, aby se dostala k co nejvíce lidem,
pošlete její plakátek do infocentra. Mohu ji zdarma umístit na infokanál, dát na obecní
web (pouze lánovské akce), rozeslat ji po okolí a témìø do všech krkonošských
infocenter, vèetnì toho mateøského ve Vrchlabí. To ji umístí na celokrkonošský web
www.krkonose.eu k tìm ostatním. Pøípadná dokreslující fotografie není nikdy
na závadu. Ty nejzajímavìjší události se dostanou do Top akcí, které jsou rozesílány
na skoro 100 e-mailových adres, napøíklad i mezi novináøe.
Pokud chcete, mohu Vám zasílat na e-mailovou adresu veškeré akce z regionu, které se
ke mnì dostanou, rovnìž i zprávy z obce (sbírka ošacení, odstávky elektøiny, zmìny
zastávek a podobnì). Staèí øíct.
Karolína Boková
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Jedno letní odpoledne nás zavedly
kroky do Hostinného, kde jsme
navštívili novì zrekonstruovaný
františkánský klášter. Vedle Galerie
antického umìní se zde nachází stálá
výstava o minulosti a souèasnosti
tohoto mìsta. Pøijïte se do kláštera
podívat!
Velmi nás zaujala také výstava
obrazù pana Josefa Nováka. Narodil se
6. èervence 1929 v Klášterské Lhotì
v èesko-nìmecké rodinì truhláøského
mistra jako nejmladší ze tøí dìtí. Jeho
nejmilejším pøedmìtem ve škole bylo
kreslení. Musel se vyuèit truhláøskému
øemeslu a malbì se mohl vìnovat
pouze ve volných chvílích jako
samouk. Kreslí podle pøedloh i podle
pøírody, zátiší i portréty. Po válce
a bìhem vojenské služby vznikla valná
èást prací, které jsme si mohli
prohlédnout na výstavì. Do budoucna
plánuje realizaci dalších umìleckých
nápadù.
Eva Hanušová

Titulka zimní Krkonošské sezony.

Zimní vydání turistických novin
bude mj. obsahovat pestrou nabídku
lyžaøských sjezdových a bìžeckých
pøíležitostí v regionu, spoleènì
s mapkami jednotlivých areálù.
Zaøazeny jsou upoutávky na kalendáø

setkání, zábavy, akcí a závodù a s tím
související pozvánky mezi horaly
nazvané „Zimní radovánky na snìhu“.
Úvodní materiál je vìnován tématu, jak
byl v Království èeském ustanoven
Svaz lyžaøù jako vùbec první v celé
Evropì a jeho 110. výroèí založení.
Formou fotoreportáže je umístìna
pøipomínka ke 100 letùm od úmrtí
sportovce B. Hanèe a jeho kamaráda V.
Vrbaty a ohlédnutí za mimoøádnou
lyžaøskou akcí na Labské boudì,
uspoøádanou ke kulatému výroèí
tragédie, které se úèastnily desítky
sportovcù z regionu v dobové
výzbroji a výstroji. Zveøejnìny jsou
záznamy historických i souèasných
nezapomenutých tragédií na høebenech
hor a s tím související kulaté 80. výroèí
založení Horské služby Krkonoše jako
první v Èeské republice i zimní
pracovní „deník“ záchranáøù. Otištìno
je „Desatero bezpeèného pohybu
na horách“ pro ty, kteøí ho zatím
neznají. Zájemci o zimní pìší turistiku
a chùzi na snìžnicích se doètou tipy
na horskou turistiku. Mnohé ètenáøe
jistì potìší milé povídání s hercem
Stanislavem Zindulkou, rodákem
z Jilemnice, který se do svého mìsta
a do Krkonoš vrací velmi rád. Souèástí
turistických novin je pøíloha, která
popularizuje partnery Svazku
Krkonoše, kteøí se svými finanèními
pøíspìvky vloženými do Fondu
cestovního ruchu spolupodílí
na financování spoleèných turistických
celokrkonošských projektù
a popularizaci regionu Krkonoš.
Nechybí prezentace podnikatelských
aktivit a velkoplošná mapa. Zaøazena
je tradièní ètenáøská soutìž
a fotosoutìž o hodnotné ceny.
Krkonošská sezona, financovaná
z projektu ROP „Krkonoše – nová
šance pro cestovní ruch“, bude
vytištìna koncem øíjna a k dispozici
na pultech krkonošských informaèních
center zdarma zaèátkem listopadu
2013. Vyzvednìte si ji i vy.

kulturní, sportovní a spoleèenské
scény
- psát èlánky do novin a na
zpravodajské weby
- uvádìt soutìžnì - zábavné akce pro
mladé
Nabízíme:
- press kartu umožòující bezplatný
- vstup na kulturní a sportovní akce
- návštìvy profesionálních médií
- pracovní exkurze
- služební e-mail

Gabriela Jakoubková zpovídá malièkého jezdce.

tenkrát poøádal Èeský rozhlas a Èeská
televize, se do finále dostaly tehdejší
žákynì ZŠ Lánov Hana Fryntová,
Hana Sochorová a Lenka Bedecsová.
Jana Tauchmanová

Požadujeme:
- zodpovìdnost
- spolehlivost
- zájem uèit se novým vìcem
Zájemci hlaste se u Jany Tauchmanové
(jana.tauchmanova@radio-kulisek.cz)
a Jiøího Hübnera
(jiri.hubner@radio-kulisek.cz).
Navštivte www.radio-kulisek.cz
a staòte se fanoušky Radia Kulíšek
na facebooku.
Jana Tauchmanová

Radio Kulíšek oslaví v roce 2014
již 20. narozeniny. Pøipravujeme
pøátelské setkání redaktorù,
moderátorù, partnerù, patronù = tìch,
kteøí se o Radio Kulíšek zasloužili.
Žádáme bývalé èleny Radia
Kulíšek o zaslání e-mailové adresy na:
jana.tauchmanova@radio-kulisek.cz
nebo jiri.hubner@gmail.com
Jana Tauchmanová a Jiøí Hübner

Výlet, který jsme mìli v èervnu, se
malièko pozmìnil z dùvodu povodní
v Èesku. Místo plavby lodí z Pardubic
se konala návštìva muzea v Hradci
Králové. Dále jsme jeli na Kunìtickou
horu. Na parkovišti bylo domluveno,
v kolik hodin budeme odjíždìt.
Po skupinkách šel každý podle svého
uvážení buï na hrad, nebo
na prohlídku Perníkové chaloupky.
S výletem, i když za mokøejšího poèasí,
jsme byli spokojeni.
Kratší výlet byl v srpnu do Jièína.
Je to známé mìsto pohádek, bylo na co
se dívat, co prohlížet. Malièko jsme se
vrátili do dìtských let. Vyzkoušeli jsme
si, jak se vodí loutky, podívali se
do ševcovské dílny Rumcajse nebo se
z vyhlídkové vìže rozhlédli po okolí.
Mìstem se procházela Manka
s Rumcajsem. (Jen ta Manka byla
štíhlejší).
Dìkujeme OÚ za pøispìní na naše
výlety.
Mrzí nás, že tak málo obèanù
z Lánova s námi jezdí na výlety nebo
chodí do klubu. Zkuste si najít
chvilièku ze svého každodenního
shonu a pøijít mezi nás

Dáša Palátková
Za KD napsala Vìra Volmutová

Radio Kulíšek doplòuje tým
moderátorù a redaktorù
Co se u nás nauèíte:
- vysílat v internetovém rádiu
- natáèet rozhovory s osobnostmi

Gábina Jakoubková se v krajském
kole Libereckého kraje soutìže
talentovaných dìtí Zlatý oøíšek
probojovala pøímo mezi 30 nejlepších
v Èesku. Zda si Gábina odnese jeden
z deseti Zlatých oøíškù 2013, se dozvíte
na Nový rok 2014 na 1. programu
Èeské televize.
Zástupce ve Zlatém oøíšku mìl
Kulíšek už døíve. V prvních roènících
soutìže talentovaných dìtí, kterou

Bìhem prázdninových mìsícù
i naši dùchodci využívali èasu
k odpoèinku - èasto k hlídání
vnouèátek, pracím na zahrádkách
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ti mladší i k cestování èi k pobytu
v rùzných rekreaèních zaøízeních.
Významnou akcí se stal
jednodenní výlet s cílem poznání
posledního úseku toku Labe v Èechách
a lázeòského mìsta Bad Schandau.
Ráno ve 4:30 hodin vyráželo 78
úèastníkù (dvìma autobusy pana
Jeøábka) z Lánova pøes Mladou
Boleslav, Nový Bor a Èeskou Lípu
do Dìèína. Tam jsme si z nábøeží
prohlédli zámek a na protìjším bøehu
na skalním ostrohu romantickou
Pastýøskou stìnu. Zaujala nás i kotva
na nábøeží, která byla pøi povodni celá
pod vodou. Nad ní na betonových
kùlech stojí knihovna, jejíž prosklené
stìny pøerušují svislé barevné pruhy
znázoròující høbety knih - i se jmény
autorù. Umístìní zajišuje, že do této
výše hladina Labe nevystoupí.
Na nábøeží jsme nastoupili na loï, kde
èekal prùvodce. Seznamoval nás už pøi
plavbì s významnými místy na obou
bøezích. Plavba trvala po proudu
2 hodiny - krátké mezipøistání bylo
v Høensku, kde se vlévá poslední øeka
na našem území do Labe - Èeská
Kamenice.
V Bad Schandau nám prùvodce
nabídl tøi možnosti k poznávání:
1. Nedaleko pøístavištì je historický
výtah s jednou z nejkrásnìjších
vyhlídek na Labe a Èeskosaské
Švýcarsko.
2. Jízda historickou tramvají
Køinickým údolím mezi pískovcovými
skalami k 8 km vzdálenému vodopádu.
3. Procházka nejstarším lázeòským
mìstem v Sasku z 18. století.
Každý si vybral dle svého zájmu.
Zajímavá byla návštìva kostela
sv. Jana, který je evangelickoluteránský. Veškerá výzdoba - oltáø,
kazatelna, ... je vytesána z kamene.
Tím byl interiér zachránìn pøi povodni,
kdy i zde voda sahala témìø do výše
1,5 metru.
Mnoho budov je již opraveno,
ty hodnì narušené ještì èekají
na demolici èi opravu.
V úzkých ulièkách jsou již
otevøeny a k dispozici kavárny,
cukrárny a obchùdky hlavnì
s dárkovým zbožím. Všechny lázeòské
budovy již plnì slouží svému úèelu.
Pøed druhou hodinou jsme opìt
nastoupili na náš parník, kde nás èekal
o p o žd ìn ý , ale v ý b o r n ý o b ìd .
Po tøíhodinové pøíjemné plavbì proti
proudu jsme dorazili do Dìèína, odtud
už opìt autobusem domù.
Na mnohé sice dopadala únava
z mnoha hodin na cestì, ale obohaceni
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o spoustu zážitkù a nezapomenutelných dojmù jsme vše pøekonali
a to hlavnì díky organizátorùm vèetnì
øidièù autobusù! Už dnes se tìšíme
na další akce našeho KD.
Za KD Jana Lacinová

Osvìtová beseda Lánovy byla
v uplynulém období s rodièi a dìtmi
na výletì v Libereckém kraji. Pod
Ještìdem navštívili prales, kde zasadili
strom a stali se patrony pralesa.
Na památku mají Lánovští certifikát,
který je k vidìní v knihovnì v Lánovì.
Dále vystoupali na Ještìd a prohlédli si
ZOO Liberec, kde obdivovali bílé
tygry a cvièené lachtany.
Další pìkná akce probìhla v KD
v Dolním Lánovì, opìt pro dìti
v rámci zaèátku školního roku,
viz. fotodokumentace níže.
Pøicházející podzim pøináší další
zajímavé akce, 26. 10. Slet bubeníkù
v Trutnovì v divadle UFFO, 17. 11.
zájezd do Prahy v pøedadventním èase
s návštìvou muzikálu Kapka medu pro
Verunku.
Veškeré aktuální informace najdete v IC Lánov, na kabelové televizi, na
webu Dolního Lánova a na vývìskách.
Nadìžda Bezstarosti

V letních mìsících bylo dìtmi a rodièi
hojnì navštìvováno. Zaèátkem
prázdnin ale zaèalo to, èeho jsme se
nejvíce obávali. Dospívající mládež
se zaèala na dìtském høišti pravidelnì
scházet a po každém jejich
nájezdu zùstal nepoøádek - nedopalky
od cigaret, prázdné lahve od alkoholu
a ponièené vybavení altánku. Došlo
to tak daleko, že se dìti zaèaly bát
chodit na høištì a ty, které zùstaly, se
bály odejít domù. Bohužel altánek
musel být z tohoto dùvodu uzavøen
a tím se èásteènì zamezilo vandalismu.
V èervnu jsme se zúèastnili
hasièských závodù O pohár starosty
v Dolním Dvoøe. Naše ženy obsadily
. místo a muži 3. místo.
V srpnu jsme byli pozváni
na hasièské závody O pohár starosty
Horní Kalné. Naše dìvèata zazáøila
a vybojovala opìt 1. místo. Družstvo
mužù na medaile nedosáhlo
a vybojovalo 5. místo.
Poslední soutìž v tomto roce nás
èeká 28. záøí v Dolní Branné o pohár
Starosty 8. okrsku. Naše ženy jedou
obhajovat 2. místo a muži 3. místo.
O tom, jak jsme dopadli, Vás budu
informovat v pøíštím èlánku v zimním
Zpravodaji.
V mìsíci záøí se konala pravidelná
sbírka ošacení pro Diakonii Broumov.
Za SDH Prostøední Lánov
Pavel Janèula

Záøijová akce OB Lánovy - divadlo pro dìti
v KD v Dolním Lánovì,
pohádky od Evy Hruškové a Jana Pøeuèila.

Ženy SDH Prostøední Lánov
- první místo v soutìži O pohár starosty Horní Kalné.

Vážení spoluobèané, dovolte mi,
abych vás informoval o èinnosti SDH
Prostøední Lánov.
Jak už jste si pøeèetli v minulém
èlánku Zpravodaje, náš sbor se stal
patronem dìtského høištì. Oprava
a údržba høištì se opravdu vyplatila.

V sobotu 29. 6. 2013 jsme
uspoøádali pro dìti i dospìlé zábavné
odpoledne - Dìtský den aneb Hurá
prázdniny. Odpoledne plné soutìží
a zábavy se vydaøilo a vìøíme,
že všichni, kdo se zúèastnili, byli
spokojeni.

Dopoledne stihly naše ženy soutìž
v Dolním Dvoøe, i když se jim zde útok
zcela nevyvedl, prostì chybìla
ta mužská ruka na pomoc s požární
støíkaèkou a dobrá rada. Nevadí, hlavní
je pro nás zúèastnit se, a to naše ženy
splnily.
Mladí hasièi ještì závodili v Úpici
v bìhu na 60 m pøekážek a náš dorost
zùstával i odpoledne; tuto soutìž
hlavnì dìvèata – dorostenky braly jako
pøípravu na MÈR. Další týden ještì
trénovaly a peèlivì se na tuto soutìž
pøipravovaly.

Roudná, Tereza Capoušková, Petra
Hùlková, Jitka Ouhrabková, Tereza
Kuncová.
V srpnu se uskuteènil pravidelný
letní tábor. Tentokrát jsme zajistili
pobyt na Proboštských jezerech u Staré
Boleslavi. Téma karnevalu bylo jasné –
støedovìk. Jako každý tábor, se i zde
mladí hasièi pøipravovali na podzimní
závody. Každé ráno „braòák“ - základy
první pomoci, topografie, požární
ochrana, šplh, vázání uzlù. Pak už byl
èas na koupání v jezeøe, rùzné soutìže
v rámci celotáborové hry. Nejvíce se

Mistrovství Èeské republiky v Jablonci n. N. - dìvèata SDH Horní Lánov vèetnì dorostenek..

Následovalo MÈR v Jablonci nad
Nisou a tam se pøíprava opravdu
ukázala, první den a první místo
v jednotlivcích. I když dìvèata vìdìla,
že není nic vyhrané, zklamání druhý
den závodù z chyby v testu bylo veliké.
Pokud totiž nastane tato situce, rázem
dostane družstvo tolik trestných bodù,
kolik družstev pøed ním nemìlo chybu
a u nás to bylo 14. Jedna chyba a sen
o mistrovském titulu se rozplynul.
Ještì se dìvèatùm podaøilo zabìhnout
druhý nejlepší èas ve štafetì, a i když se
vše projevilo v útoku, tak i toto páté
místo bylo krásné a nebýt testù, plnì by
souèet bodù staèil na mistrovský titul.
Stalo se, už to nikdo nevezme zpátky,
zkusily si stát na stupních vítìzù aspoò
za štafetu a tento pocit chtìjí v pøíštím
roce ještì završit a znovu postoupit
a dosáhnout mety nejvyšší. Tentokrát si
už dorostenky dokázaly, že na to mají
a vìøím, že je nic v tomto pøedsevzetí
nezastaví. Dìvèatùm za jejich
reprezentaci našeho sboru a obce patøí
podìkování – jsou to Marcela
Hartigová, Natálie Honcù, Aneta

dìti pobavily pøi jízdì na lanovce,
kterou zde vytvoøili vedoucí,
absolventi záchranáøského kurzu.
Vypravili jsme se na prohlídku
Staré Boleslavi, navštívili zámek v
Brandýse nad Labem. Pøipomnìli si
historii spojenou s tou oblastí. Tábor
tradiènì konèil karnevalem, kde jste
mohli vidìt bílou paní, šašky,
dvorní dámy, princezny, kata, mnicha
a další zajímavé karnevalové masky,
a následovala jako vždy diskotéka.
Druhý dne už jen sbalit kufry, stany
a pøi jízdì vlakem domù pøemýšlet,
kam na ten pøíští.
V sobotu 7. záøi se vypravili mladí
hasièi s rodièi na pohárovou soutìž
poøádanou SDH Høibojedy v Libotovì.
Krásné prostøedí, dìtské høištì, bohaté
obèerstvení. Tentokrát se poprvé
zapojili i ti nejmenší - pøípravka. Právì
tato kategorie kralovala. Ve všech tøech
disciplínách první místo – štafeta
požárních dvojic, štafeta 1 x 60 m
i v požárním útoku. Mladší si nejlépe
vedli v požárním útoku, kde skonèili
na tøetím místì. Starším se moc

nevedlo, ale i tak jsme byli s výsledky
spokojeni, na všechny totiž èekala
sladká odmìna. Zasoutìžili si zde
i rodièe a vedoucí a to v požárních
dvojièkách a ve štafetì 4 x 60 m pro
dospìlé. Podìkování patøí všem
zúèastnìným.
Poslední soutìž jednotlivcù
v soutìžním roèníku 2012/2013 byla
v Radvanicích. I když drobnì pršelo,
pøesto se uskuteènila. Výsledky byly
vcelku uspokojivé, v první desítce jsme
mìli v každé kategorii své zástupce.
Nejdùležitìjší soutìží tohoto
období byly Závody požárnické
všestrannosti, kterými zaèal roèník
2013/2014, Velice dobøe si zde vedli
naši mladší, kteøí skonèili na 4. místì.
Vzhledem k tomu, že v letošním
roèníku zmìnili vìkové kategorie,
zùstalo nám v družstvu starších velice
málo dìtí, a tak bohuželo jejich
zástupci v této soutìži skonèili
až na 13. místì. I v kategori dorostu
bylo zklamání jak dorostenky, tak
dorostenci skonèili na 2. místech
a v jarním kole to bude opìt boj
o vítìzství.
Mezitímco mládež trénovala, naši
dospìláci dokonèili pøístavbu pergoly
na høišti. Pracovali na tomto usilovnì
už z dùvodu blížící se akce – Setkání
pøípravek. Nìkolikrát pøes léto
také posekali høištì. Zapojili se
i do vyklízení pùdy na domeèku, který
bude pøestavìn na klubovnu a zázemí
zejména mladých hasièù a jejich
techniky.
I když v souèasné dobì nemáme
hasièárnu z dùvodu
zahájení
pøestavby, museli zejména èlenové
výjezdové jednotky techniku urèenou
k výjezdùm i tu pro soutìžní úèely
opravovat a provádìt i bìžnou údržbu.
V letním období mìla naše
jednotka dva výjezdy, v prvním
pøípadì byla odvolána na cestì
k zásahu a v druhém pøípadì jela
k odstraòování spadlého stromu
na autobusovou zastávku v dobì
letních bouøek.
V souèasné dobì pøipravujeme
spoleènì s Krajským sdružením hasièù
akci Setkání pøípravek, na které
vystoupí ti nejmenší hasièi do 6 let.
Právì tito se nyní intenzivnì pøipravují
na tuto akci a nacvièují vystoupení.
Ladislava
Šedivá
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Nejmenší hornolánovští hasièi zdolávají pøekážku.

V nedìli 29. 9. 2013 ožilo hasièské
høištì nejmenšími hasièi, kteøí pøijeli
do Horního Lánova ukázat nìco z toho,
co se se svými vedoucími nauèili.
Celkem pøijelo pøedstavit svou
èinnost 10 družstev, nejvzdálenìjší byli
„Tygøi“ z Èelákovic, dále pak z Volèe,
Bohuslavic, Sovìtic, „Horští soptíci“
z Janských Lázní, „Plamínek“
z Nového Mìsta nad Metují, „Lužanští
soptíci“ z Lužan, pøípravka z Radvanic,
Rožnova a samozøejmì se zde
pøedstavili i naši nejmenší hasièi
„Chòapíci“. Velice nás potìšilo,
že jsme na setkání mohli pøivítat
i zástupce polských hasièù
ze Szklarské Porêby a z Karpacze.
Setkání pøípravek zahájila vedoucí
Krajské rady mládeže paní
Burdychová, pøítomné pøivítal
i starosta OÚ Lánov pan Ing. Vancl
a starosta SDH Horní Lánov p. Šedivý.
Po slavnostním zahájení nic už
nebránilo tomu, aby zúèastnìné
kolektivy pøedvedly ukázky toho, co
jsou schopny se takto malé dìti nauèit,
a bylo toho k vidìní hodnì.
Shlédli jsme ukázky rùzných
požárních disciplín jako jsou štafety,
útoky, dále pak rozcvièky, èi rùzné
zásahy. Samozøejmì vše bylo
pøizpùsobeno vìku zasahujících
hasièù, a tak jsme vidìli malé
rozdìlovaèe, hadice, hasièská autíèka.
Nejkrásnìjší na tom však byli samotní
úèastníci, dìti ve vìku od 2 do 6 let,
vìtšina obleèena v zásahových PSII
a zásahové pøilbièce.
Naši mladí hasièi zahájili setkání
taneèním vystoupením na písnièku
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„My jsme družstvo hasièù“, dále si
pøipravili na polední krátkou pøestávku
taneèní vystoupení ti mladší
s pøípravkou na písnièku „Ne, pìtku,
ne“, ti starší pak na písnièku
„Na kolena“ a závìr vystoupení patøil
zástupcùm dorostu a jejich „Høíšnému
tanci“.
Naši nejmenší vystupovali
na závìr setkání, jako ukázku
si pøipravili útok CTIF a dále
pak scénku o hoøícím lese.
I když se trochu zmatkovalo, nakonec
vše zvládli a zdárnì si s ohnìm poradili.
Pro zúèastnìné kolektivy dìtí jsme
pøipravili odmìny – trièka s potiskem
setkání pøípravek (sponzorsky se
podílel OÚ Lánov), slané peèivo,
polštáøek hasièského autíèka a jiné
drobné dárky. Nejvìtší radost mìli
ale z medailí, všichni bez rozdílu dostali
zlaté, protože si je právem za svoji
snahu zasloužili.

okolností dvì podhorská mìsta, spjatá
dnes neformálními partnerskými
vztahy – naše Vrchlabí a polské
Kowary. Mìsta, jejichž minulost,
v pøípadì Kowar dokonce ještì
nedávná, je dána obrázkem nástrojù
hornické roboty, želízkem a mlátkem.
Obì získala dùležité hornické svobody
a práva od èeských králù v dobì od sebe
nepøíliš vzdálené. V pøípadì Kowar to
bylo roku 1513 od Vladislava
Jagellonského a Vrchlabí o nìco
pozdìji roku 1533 od Ferdinanda I.
Habsburského. Slaví se tedy spoleènì
na obou stranách Krkonoš: 500 a 480 let
od tìch slavných událostí.
Seznamovat lánovské patrioty
s historií Vrchlabí by bylo nošením
døíví do lesa èi øeèí historikù sovy
do Athén. Zvláš když je po ruce pìkná
kniha muzejníkù Jiøího Loudy a Blanky
Zázvorkové. O Kowarech leccos znají
i Lánováci, zejména ti døíve narození
z Klubù dùchodcù, díky poznávacím
zájezdùm (expozice miniatur památek
dolního Slezska, podzemní štoly
v Jelení struze). Nicménì na tìchto
stránkách považuji za vhodné – a pro
vás, naše ètenáøe, snad i zajímavé –
seznámit se s obdobím, jak mìsto a jeho
panství získal èeský panský rod
Èernínù. Ti ostatnì nebyli sami, kteøí
majetkovì zakotvili ve Slezsku. Nebylo
to až tak nic výjimeèného, protože to
Nejmenší hornolánovští hasièi zdolávají pøekážku.
tenkrát byla zásluhou Lucemburkù,
zvláštì
pak Karla IV., jedna ze zemí
Podìkování patøí všem tìm, kteøí se
Èeské
koruny.
na pøípravì této akce podíleli, dále pak
sponzorùm za jejich pøíspìvky
a pracovníkùm OÚ Lánov za vstøícný Tragédie v Øeznì
Pøenesme se ale do bouølivého
pøístup a materiální pomoc.
17.
století, do období po porážce
Výsledkem byla spokojenost
stavovského
povstání, kdy se èeské
zúèastnìných kolektivù, chutný obìd,
šlechtì
nepodaøilo
zastavit rekatolizaci
vynikající obèerstvení a nemalou
a
centralizaèní
tlak
Habsburkù. Bílá
mìrou se na spokojenosti podílelo
hora, resp. pražská defenestrace roku
i krásné poèasí.
Pokud bude zájem z KSH, 1618, byla spouští uvolnivší celouskuteèníme v pøíštím roce toto setkání evropský požár tøicetileté války.
opìt u nás a vìøíme, že ti, kteøí se pøišli V té dobì mìsto a panství Kowary
podívat, byli spokojeni a návštìvnost (tenkrát ovšem Šmídeberk) bylo
z øad spoluobèanù bude v pøíštím roce souèástí rozsáhlého komplexu majetkù
rodiny Schaffgotschù, jednìch
vìtší.
Ladislava Šedivá z nejbohatších feudálù tehdejšího
Sv ídnicko-javorského knížectví.
Mladému Hansi Ulrichovi ze
Schaffgotschù se podaøilo získat díky
své zámožnosti dokonce jednu
z nejkrásnìjších (a nejbohatších) nevìst
ve Slezsku z knížecí rodiny lehnických
Piastovcù Barboru Anežku.
V dobì hvìzdné slávy Albrechta
z Valdštejna chtivì sáhl generalissimus
Horští jubilanti
po pánu z hradu Chojník (Kynast) jako
Významná výroèí slavíme letos vojákovi. Schaffgotsch se stal, aèkoli
v Krkonoších. Jubilanty jsou shodou pøísný luterán, jedním z jeho

oblíbených velitelù, cenìných pro
osobní odvahu a vojenskou odbornost.
Ale…
Po Valdštejnovì zavraždìní
v Chebu roku 1634
byl zatèen
a obžalován ze spiknutí proti císaøi.
Podepsal totiž tzv. Plzeòský revers.
Po roèním vìznìní a marných
výsleších s cílem prozradit podrobnosti
spiknutí, pøi nichž bylo použito i
útrpného práva, byl popraven stìtím.
Slezští historikové se po právu
domnívají, že musel zemøít, aèkoli se
nepodaøilo prokázat jeho vinu.
Souèástí trestu byla totiž konfiskace
obrovského majetku rodiny. Císaø
potøeboval mnoho a mnoho na odmìny
svým vìrným.
Šmídeberské panství bylo
pøevzato mezi císaøské konfiskáty již
pøed Schaffgotschovou exekucí dne
13. dubna 1634 v znaèném rozsahu:
mìsteèko s Novým Dvorem, sídlem
hospodáøské správy panství a obcemi,
u nichž uvádím dnešní polská jména:
Jarkowice, Miszkowice, Leszczyniec,
Ogorzelec, Gruszków, Wojków,
Snowidza a nìkolik panských dvorù.
Hlavnì však mìsto s kutišti a hamry
s øemeslníky, které „v dobrých èasech“
vynášelo prý panu Hansi Ulrichovi
1 dukát každou hodinu!
Jiná situace se ale dostavila
po drancujících „návštìvách“ polských
kozákù – lisovèíkù v císaøovì žoldu
a po koøisti stále žádostivých Švédech.
To dobøe rozpoznala císaøská komora
a roku 1639 vyplundrované panství
prodala.
Pobìlohorský koøistník
Kupcem panství, víceménì
z pøátelského donucení, se stal
zbohatlík na konfiskacích, jenž z nich
vytvoøil rodinný fideokomis, jmìní
èítající dvì desítky bohatých panství
v È ech ách – H eø man È er n ín
z Chudenic. Pùvodnì chudý rytíø
ve službách tøí císaøù (Rudolfa,
Matyáše a Ferdinanda) se vyšvihl jako
diplomat a politik mezi nejbohatší
muže v království, èasto pomocí nikoli
èistých prostøedkù.
Ledovì dokázal jako èlen
soudního kolegia pøihlížet k popravì
pøítele z cest do Svaté zemì a Egypta
Kryštofa Haranta z Polžic i vlastního
bratra Diviše Èernína z Chudenic.
Za války pùsobil jako generální
proviantmistr, tj. zásobovatel armád
frýdlantského vévody Albrechta
z Valdštejna.
U dvora ve Vídni byl v kurzu jako
obratný diplomat, jenž na èas

foto nejde naèíst

Okolí Kowar r. 1791 od D. Bergera, kolorovaný grafický list z muzea v Jelení Góøe.

v poselstvu do Konstantinopole
k sultánovi odvrátil dvakrát turecké
nebezpeèí, hrozící dunajské monarchii
Habsburkù. Tolik krátce k jeho profilu
ve štítì s vypjatým barokním
katolicismem.
Vypoèítavý ekonom nebyl vùbec
nadšen vnuceným kowarským
panstvím, které bylo nadhodnoceno
èástkou 216 636 zl. V korespondenci
s pøáteli nad koupí láteøí „že do toho
vlezl“, nebo prý skuteènost
pøedstavuje cenu jen 80 000 zl.
Je odhodlán pøi placení panství odeèíst
øadu svých pohledávek u královské
komory, vèetnì pomìrnì vysoké
èástky 100 000 zl. za panství Pecka.
Získal k nìmu totiž právo jako manžel
vdovy po Kryštofu Harantovi.
Nicménì se ještì záhy po koupi
za Krkonoše vypravil pøes hrozící
švédské nebezpeèí. Pøi obhlídce
panství se ho harcující rejtaøi pokusili
zajmout, ale jejich zámìr jim pøekazili
sedláci z Bukowce, ozbrojeni
mušketami. Pøesto ale první návštìva
Heømana Èermína rozhodla o tom,
že kowarské panství na øadu let zùstalo
i po jeho smrti roku 1651 v rodovém
vlastnictví.
Další Èernínové v Kowarech
Èernínùm se vyplácelo držet
pomìrnì vzdálené panství
za Krkonošemi po nìkolik generací.
O jeho prosperitu se starali povìøení
úøedníci, z nichž nìkteøí museli øešit
konfliktní situace s mìšany. Návštìva
majitelù, kteøí byli vìtšinou vázáni
služebními povinnostmi u dvora
èi jinak, byla v místì velkou slávou.

Docházelo k ní však velmi zøídka.
Po bezdìtném zakladateli
mohutného fideokomisu Heømanovi
jej pøevzal podle kšaftu prasynovec
Humprecht Jan, který mj. financoval
nákladné stavby. Èernínský palác
v Praze (dnes ministerstvo zahranièí)
patøí mezi pøední barokní palácové
stavby v hlavním mìstì hned
z a Va l d š t e j n s k ý m p a l á c e m .
Humprechtovo jméno nese jím
vybudovaný zámek nad Sobotkou na
kosteckém panství.
Jeho nástupcem se stal roku 1682
syn Heøman Jakub, také dobrý
hospodáø a kavalír v duchu otcovì.
Sòatkem s dìdièkou velkého
jindøichohradeckého panství hrabat
Slavatù dál podstatnì rozšíøil mohutný
majetek rodu. Zemøel roku 1710. Jeho
manželka Markéta, roz. Valdštejnová,
si jako poruèník nezletilých synù
nevedla dobøe a postupnému úpadku
panství se nepodaøilo zabránit ani
Františku Josefovi, jenž zemøel roku
1733. Vdova po nìm, roz. markýza
z Westerloo, roku 1747 postoupila
Kowary a panství za 216 000 zl.
pruskému státu Fridricha II.
Tím konèí víc jak stoleté období
vlády Èernínù (1639 - 1747) nad
Kowary. Pøíslušníci tohoto rodu se
objevují, ovšem za ponìkud jiných
podmínek a pozdìji, na Vrchlabsku.
To však je jiná historie, o níž snad
pozdìji.
František Jirásko
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Nabízím:
Vyšetøení celkového stavu organismu pomocí
metody EAV pøístrojem SALVIA se zamìøením na:
- Stav imunitního systému, stav funkènosti orgánù
- Zamoøení parazity, patogeními mikroorganismy
a plísnìmi
- Obsah vitamínù, tìžkých kovù, chemikálií apod.
- Dalších dùležitých procesù lidského tìla.
- Odstanìní toxických zátìží pomocí pøírodních
preparátù = pomoc pøi rùzných chronických
onemocnìních.
- Vhodné pro všechny vìkové kategorie
- Pøírodní prostøedky vhodné i pro øešení
potíží Vašich zvíøecích pøátel.
- Detoxikaèní balíèky na rùzné zdravotní
potíže = vhodný dárek

PORADNA PRO DETOXIKACI TÌLA
(dle metody MUDr. Jonáše - 10 let praxe)

Prostøední Lánov 264
54341 LÁNOV

Mobil: 604 635 591

Nabízíme Vám možnost propagace Vaší firmy,
nemovitosti, apod. v našem Zpravodaji. Vychází
pravidelnì 4x do roka v termínech leden,duben,
èervenec, øíjen v nákladu 900 výtiskù.
Je distribuován zdarma do všech domácností
v obcích Dolní Dvùr, Horní a Prostøední Lánov,
Dolní Lánov. Dále 60 výtiskù je rozesíláno
na informaèní centra v blízkém okolí.

C
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c
e
:
modul 1 (180 x 129 mm)
1.250,-Kè + DPH
modul 2 (87 x 129 mm)
600,-Kè + DPH
modul 3 (60 x 87 mm)
250,-Kè + DPH
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á
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e
:
Obec Lánov èp. 200
543 41 Lánov
Tel.,fax: 499 43 22 20
e-mail: obec@lanov.cz
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MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

Obecní úøad Lánov

Starosta

ing. Jiøí Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedøich Kováø

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Støíbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

13:00 -18:00

Tel., fax

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Èt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

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

Asistentka

Úøední hodiny:

Pondìlí 13:00 - 17:00

Pá: 8:00 -12:00

Venkovské
infocentrum
mikroregionu
Obecní knihovna Lánov
Evidence obyvatel
Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

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

tel.:
499 432 298

Støeda 8:00 - 12:00

v mezisezónì:

13:00 - 17:00

v sezónì: leden - únor
poslední sobota v èervnu - 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

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Èt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

9:00 - 12:00

zavøeno

So:

zavøeno

So:

Ne:

zavøeno

Ne:

zavøeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Èt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

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

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Vymaluj si obrázky...
2 - èervená

3 - zelená

4 - žlutá

i-creative.cz

1 - hnìdá
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:

Jiøí Svatý

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.

Vážení spoluobèané,
v posledním Zpravodaji jsem uvedl, že letní období bude
rozhodující pro obec v pracích, které jsme na letošní rok
plánovali. S uspokojením mohu konstatovat, že byla
dokonèena rekonstrukce vodárny. Tento projekt je
spolufinancován Královéhradeckým krajem. Celkové
náklady èinily 7 100 000 Kè a podíl kraje - dotace byla
ve výši 4 300 000 Kè. Zde je dobré podìkovat firmám,
které se na realizaci rekonstrukce podílely. Jednalo se
o projektovou firmu VIS Hradec Králové, která zpracovala
veškeré projekèní podklady a zároveò provádìla stavební
dozor ve spolupráci s obcí. Vlastní realizaci rekonstrukce,
po øádném výbìrovém øízení, vykonala fa STAVOKA
Kosice s. r. o. S touto stavební firmou byla spolupráce s obcí
velmi dobrá jak na úseku komunikace, tak pøi odborných
radách a požadavcích zástupci obce. To, že rekonstrukce
vodárny byla nutná a potøebná, ukázaly a ukazují výsledky
ztrát vody, než se dostane k našim obèanùm. Jestliže ještì
pøed rekonstrukcí vodárny byly ztráty vody ve výši témìø
40 %, nyní jsou kolem 15 % , což je ve stanovené normì.
Velké ztráty byly zavinìny právì úniky z akumulaèních
nádrží, které byly vybudovány po 101 letech nové,
a souèasná kapacita vodojemu se zvìtšila dvojnásobnì.
Opraven a zrekonstruován byl i vnìjšek vodárny a její okolí,
což zahrnuje i vysázení 11 vzrostlých listnatých stromu,
vèetnì kaštanu pro lesní zvìø. Pokud bude mít nìkdo
z obèanù zájem o prohlídku této technické památky, je
možné se domluvit na obecním úøadì, stojí za to se s tímto
objektem seznámit. Pak budete mít možnost posoudit, jak
se obec stará o své objekty v kontrastu tøeba s místní farou,
jejímž majitelem je církev.
Dalším objektem, kam smìøují obecní finance, je naše
Základní a mateøská škola. Každým rokem bìhem prázdnin
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499 522 216

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

se zde v posledních letech postupnì provádí vnitøní opravy
a úpravy. V letošním roce byla vymìnìna èást døevìných
podlah za betonové, úpravy byly ve školní jídelnì. Nejvìtší
akcí v tomto objektu byla výmìna oken, což by mìlo
pomoci snížení energetické nároènosti této budovy.
Nemalé finanèní prostøedky byly vloženy do oprav
místních komunikací. Asfaltovým povrchem byly
zpevnìny cesty od Mikáskù k Losenickým, asfaltem
zpevnìn byl poslední úsek cesty ke kostelu od Frièkù.
Asfaltovým frézinkem byly zpevnìny další místní
komunikace. Vyspraveny byly výtluky na nìkterých
místních komunikacích. Úplnì nová betonová mostovka
byla vybudována na mostì pøes Malé Labe u kaplièky
sv. Huberta, místo pùvodní døevìné.
Dalším úsekem prací byla údržba zelenì, údržba obou
høbitovù, opravy nátìrem výlepových ploch, mostù apod.
Pravidelná péèe byla vìnována údržbì sportovních ploch,
které využívají ke sportovní èinnosti nejen místní obèané,
ale i lidé z okolních míst. Úklid byl proveden i na tzv.
polním letišti, které má obec od letošního roku v podnájmu.
Tímto výètem prací v uplynulém období chci obèanùm
pøiblížit, kam jsou smìøovány obecní finance z našeho
nevelkého rozpoètu. Co se nedaøí plnit, byla výstavba nové
èásti místní komunikace Èivný – Zemanová, a to z dùvodù,
že dosud nemáme stavební povolení. Snad alespoò zèásti se
podaøí tato nová komunikace pøipravit do pøíchodu zimy.
Bìhem letního období probìhlo v naší obi nìkolik
sportovních a kulturních akcí. Jednalo se o IX. roèník
turnaje v malé kopané, tenisový turnaj, sportovní den
Policie ÈR, pouová zábava a divadlo pro dìti.
Chtìl bych spoluobèany informovat o tom, že v poslední
dobì zapoèaly neformální jednání mezi naší obcí, Lánovem
a Dolním Dvorem o spoleèných projektech do budoucna.
Vycházíme z toho, že jsou problémy, které musí obce øešit
spoleènými silami. Já sám osobnì vidím, že do budoucna
bude nutné øešit oblasti odpadového hospodáøství,
protipovodòových opatøení, spoleènì øešit i otázky oprav
státní silnice vedoucí Lánovem pøes Dolní Lánov

na Hostinné. Do tìchto oblastí chceme získávat spoleènými
silami i finanèní prostøedky.
Byl jsem pøítomen v naší základní škole pøi zahájení
nového školního roku a s dobrým pocitem jsem odcházel.
Vidìl jsem pøipravenou školu na nový školní rok
a spokojené tváøe malých školákù. Je tedy na místì
podìkovat pedagogickému sboru a zamìstnancùm školy
a školky za práci, kterou odvedli.
S pøáním hezkého podzimu JUDr. Miloslav Tomíèek, starosta.

Vzhled vodárny pøed rekonstrukcí,
v prùbìhu oprav a po dokonèení:

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 26. 6. 2013
1/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem z jednání Bc. Jiøího Svatého.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
2/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ovìøovatele zápisu Olinu Finkovou a Slavomíra
Vyklického.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
3/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení
è. 5/13 a 6/13.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
4/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje závìreèný úèet obce za rok
2012 a zprávu o výsledku hospodaøení obce za rok 2012
bez výhrad.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje pøípravu prodeje èásti
pozemku p. è. 1135/3 v k. ú. Dolní Dvùr (obec Dolní Lánov
vlastní 1 podíl) a èásti pozemku p.è. 1127 v k. ú. Dolní Dvùr
(obec Dolní Lánov vlastní 1 podíl). Jedná se
o parcely, které dle výpisu z KN jsou ve vlastnictví obcí
Lánov, Dolní Lánov a Proseèné.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o podnájmu letištní
plochy – polní letištì uzavøené mezi fa FARMA KOUT,
v. o. s. se sídlem Èerný Dùl jako nájemce a Obcí Dolní
Lánov jako podnájemce za stanovených podmínek
uvedených ve smlouvì.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
7/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázový finanèní
pøíspìvek Blance Kynèlové, Dolní Lánov 225 na úhradu
dlužné èástky ve školní jídelnì ZŠ Prostøedním Lánovì.
(pro 8, proti 3, zdržel se 0)
8/3-13
Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení cestovních náhrad
za služební jízdy starostovi obce vlastním osobním
vozidlem dle skuteènì ujetých km vedených v knize jízd
do doby poøízení služebního vozidla.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- Výroèní zprávu ZŠ a MŠ Dolní Lánov za rok 2012
- Rozhodnutí starosty obce poskytnout pøíspìvek ve výši
20 000 Kè obci Rudník jako povodòovou pomoc
- Výsledek výbìru dodavatelské firmy na výmìnu oken
na budovì ZŠ a MŠ Dolní Lánov
- Plánované akce na mìsíc èervenec – srpen 2013
Usnesení Z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 28. 08. 2013
1/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a povìøuje
zápisem z jednání Janu Tumovou
(pro8, proti0, zdržel se0)
2/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
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a ovìøovatele zápisu Ing. Pavla Šimùnka a Michala Trobla
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové opatøení è. 7/13
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pøevod pozemku
p.è. 1212/1, k.ú. Dolní Lánov, druh pozemku trvalý
travnatý porost, výmìra 13629 m2 z majetku Èeské
republiky na obec Dolní Lánov
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy
o nájmu nebytových prostor v objektu èp. 132 Dolní Lánov
pro firmu Sítotisk Tampontisk TUMA, Dolní Lánov èp. 74
od 01. 01. 2014 na dobu neurèitou za stávajících podmínek.
Povìøuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpoètu pro
pøíspìvkovou organizaci Základní škola a mateøská škola
Dolní Lánov o 200 000,-Kè (dvìstìtisíc) jako neinvestièní
pøíspìvek na provoz školy pro rok 2013.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje výši nájmu za bytovou
jednotku v majetku obce èp. 132 Dolní Lánov ve výši
3500,-Kè/mìsíènì. Povìøuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
8/4-13
Zastupitelstvo obce schvaluje ceník za poskytování služeb
ze strany obce
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Bere na vìdomí:
- Provedené práce na místních komunikacích
- Stav stavebních prací na vodárnì
- Stav stavebních prací na Základní a mateøské škole
- Plánované akce v rámci obce na mìsících záøí a øíjen
Místostarosta: Bc. Jiøí Svatý
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

Každá obec má své osobnosti, které v obci žijí nebo žily.
Jednou z takových byl i obèan Dolního Lánova plukovník v. v.
Oldøich Talášek, který zde bydlel v letech 1961 až 1972
v rodinném domì èp. 46. Pan plukovník jako pøedváleèný
dùstojník èeskoslovenské armády, pøíslušník odbojové
organizace Obrany národa a èeskoslovenské zahranièní
armády, první velitel èeskoslovenského výsadkového
praporu, zemøel zcela zapomenut dne 21. bøezna 1983.
Plk. Oldøich Talášek se narodil 19. prosince 1909
v Olomouci jako deváté dítì z celkového poètu 11 dìtí v rodinì
pekaøe a obchodníka Františka Taláška a jeho ženy Kateøiny.
Oldøich Talášek mìl tedy 5 sester a 5 bratrù. Oldøich a jeho dva
bratøi Jaroslav a Vladimír se stali pozdìji vojáky z povolání.
Vladimír Talášek - major Generálního štábu
- v roce 1940 v Berlínì popraven gestapem za odbojovou
èinnost proti nìmeckým okupantùm
- po válce povýšen do hodnosti plukovníka in memoriam
Jaroslav Talášek - major Generálního štábu
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- významná osobnost domácího odboje za války
- strávil 5 let v nacistických kriminálech a po roce 1948 pak
další 2 roky ve vìzení po vykonstruovaném procesu
- zemøel v roce 1971 a pozdìji byl povýšen do hodnosti
brigádního generála
Plukovník Oldøich Talášek
nastoupil vojenskou službu dne
1. listopadu 1931. Ve vojenské
kariéøe pokraèoval po skonèení
základní vojenské služby, kdy
jako èetaø aspirant zapoèal 15.
záøí 1933 studium na Vojenské
akademii v Hranicích na Moravì.
Od 1. srpna 1935 už jako poruèík
pìchoty èeskoslovenské armády
sloužil na rùzných velitelských
funkcích v nìkolika vojenských
posádkách po republice.
Po okupaci Èeskoslovenska 15. bøezna 1939 mu byla
Ministerstvem obrany udìlena dovolená na neurèito. Poté
zaèal pracovat u svého otce v Lázcích u Olomouce.
Zde se se svými bratry ihned zapojil do odbojové èinnosti,
a to ve vojenské podzemní organizaci Obrana národa. Když
gestapo postupnì zatklo jeho dva bratry, rozhodl se Oldøich
Talášek opustit republiku - Protektorát a odejít za hranice.
Z domova odešel 27. února 1940 a pøes Slovensko, Maïarsko
a Jugoslávii se dostal do Øecka a dále do Turecka. Jeho
strastiplná cesta skonèila v Caøihradu. Dne 27. bøezna 1940
pøiplul do Francie a ještì téhož dne se pøihlásil u formující se
èeskoslovenské zahranièní armády. Zde se tato jednotka
úèastnila bojù proti nìmecké armádì na obranu Francie.
Po jejím pádu se mu podaøilo s ostatními èeskoslovenskými
vojáky odplout lodí do Anglie, kam pøipluli 13. èervence
1940. Za úèast v bojích o Francií byl plk. Oldøich Talášek
vyznamenán Ès. medailí Za chrabrost a francouzským
váleèným køížem se zlatou hvìzdou.
V Anglii se již jako nadporuèík ve velitelských funkcích
a pozdìji speciálních kurzech pøipravoval Oldøich Talášek
na svoje budoucí nasazení proti nepøíteli. Zaèátkem roku 1942
je vybrán jako budoucí parašutista s úkolem vrátit se
do okupované vlasti. Absolvuje sabotážní kurz a konspiraèní
kurz. Nakonec není zaøazen do žádného výsadku, a to kvùli
událostem, které se odehrály v okupované vlasti i v souvislosti
s jeho bratry, kdy do Anglie pøišla zpráva o popravì jeho bratra
Vladimíra.
V roce 1944 se kapitán Oldøich Talášek pøihlásil
do skupiny dùstojníkù, která mìla být odeslána do Sovìtského
Svazu. Dne 15. èervence 1944 opustil Anglii a odjel
do Sovìtského svazu jako parašutista ke vznikající 2. ès.
samostatné paradesantní brigádì. Jako zástupce velitele je
povýšen do hodnosti štábního kapitána a 26. záøí 1944 je
s paradesantní brigádou vysazen na Slovensko, na letištì Tri
Duby. Ve svých zápiscích popisuje štb. kapitán Oldøich
Talášek útrapy, které zažil spolu s dalšími spolubojovníky
v bojích proti nìmecké armádì pøi Slovenském národním
povstání. A to až do doby, kdy byl Nìmci zajat na konci roku
1944.
V zajetí byl pøes Baòskou Bystrici a Bratislavu eskortován
do zajateckého tábora u Vídnì a pozdìji do Nìmecka, kde byl
s ostatními zajatci osvobozen americkou armádou. V kvìtnu
1945 nastoupil opìt službu u 1. èsl. armádního sboru
ve velitelské funkci a prošel rùznými vojenskými posádkami
v republice. Uèil na Vojenské akademii v Hranicích
na Moravì, a to již v hodnosti majora. Pozdìji sloužil
na Hlavním štábu MNO v Praze. V záøí 1947 byl ustanoven
velitelem vojenského útvaru v Zákupech, šlo o první

výsadkový útvar èeskoslovenské armády a major Oldøich
Talášek stál v jeho èele. Než byl propuštìn ze služeb armády
v roce 1951, stal se velitelem Výsadkového uèilištì ve Stráži
pod Ralskem. Pøestože byl po odborné stránce velmi dobøe
hodnocen, po stránce politické takto hodnocen nebyl,
a to hlavnì proto, že byl dùstojníkem ze západu.
Na základì dekretu ze srpna 1951 podepsaného
JUDr. Alexandrem Èepièkou, ministrem národní obrany, byl
podplukovník Oldøich Talášek dnem 31. srpna 1951 propuštìn
z èinné vojenské služby a od 1. záøí 1951, po dvaceti letech
vojenské služby, pøeložen do zálohy. Bylo mu naøízeno,
aby se zapojil do civilního zamìstnání výhradnì jako
manuálnì pracující v zemìdìlství nebo stavebnictví. Tak se
zachovala tehdejší vládnoucí síla v naší republice k osobì,
která byla ochotna položit život za osvobození naší vlasti
ve 2. svìtové válce.
V civilní životì pak pracoval pplk. Oldøich Talášek v. v.
jako traktorista, topiè, taviè, od roku 1961 jako dìlník KRPA
v Hostinném, poté jako skladník Krkonošských hotelù
a naposledy jako provozní technik ve vojenské zotavovnì
Bedøichov ve Špindlerovì Mlýnì.
Do Dolního Lánova se Oldøich Talášek spoleènì
s manželkou a tøemi syny pøistìhoval v roce 1961 a zpìt
do Olomouce se odstìhoval v roce 1972. S manželkou Vlastou
Kynèlovou, rodaèkou z Dolních Štìpanic, se seznámil právì
v Anglii, kde pracovala na ministerstvu zahranièních vìcí
a pozdìji do konce války na ministerstvu národní obrany
v Londýnì. Pøed odjezdem Oldøicha Taláška do Sovìtského
svazu jim byl povolen sòatek, který se uskuteènil 1. èervence
1944 v Londýnì. Ani manželka jmenovaného nemìla po válce
na rùžích ustláno, byly jí povoleny pouze dìlnické profese.
Naposledy pracovala ve Vrchlabí v hotelu Labu jako
umývaèka nádobí.
V roce 1968 je Oldøich Talášek povýšen do hodnosti
plukovníka Èsl. armády, ale jiné rehabilitace, o kterou žádal,
se mu nedostalo.
Plukovník Oldøich Talášek, držitel dvou Èeskoslovenských váleèných køížù a dalších zahranièních ocenìní,
umírá zcela zapomenut 21. bøezna 1983 v Olomouci. V øíjnu
2012 mu byl ministrem obrany ÈR udìlen Køíž obrany státu.
Toto ocenìní se posmrtnì dostalo všem tøem bratrùm.
Za plukovníka Oldøicha Taláška toto ocenìní pøevzali pøi
slavnostním aktu dne 26. øíjna 2012 jeho dva synové Milan
a Vlastimil.
Toto je životní pøíbìh jednoho z našich bývalých
spoluobèanù, který prožil v Dolním Lánovì 11 let a kterého si
sousedé ještì pamatují jako správného a rovného èlovìka.
Èlovìka, který se zasloužil nemalou mìrou o osvobození naší
vlasti od nìmeckých okupantù.
Zpracováno dle publikace „Plukovník Oldøich Talášek dokud dýchám, doufám…“, jejímž autorem je Martin
Vaòourek a která byla vydána v letošním roce.
JUDr. Miloslav Tomíèek

V sobotu 27. 7. 2013 se velice vyvedl již IX. roèník turnaje
v malé kopané „O pohár starosty obce Dolní Lánov“.
Zúèastnilo se ho 17 týmù, které od èasné ranní hodiny až do 18
hodin bojovaly ve vedru o své nejlepší pozice.
Souboj s letním poèasím a soupeøi vyhrály nakonec tyto
týmy: 1. FC Harta, 2. Hokejky, 3. Døevìnka. Odmìny stejnì
jako organizaci celé akce zajišoval SK Dolní Lánov
ve spolupráci s následujícími partnery akce: Vèeldashop,
Elektromontáže Vanìk a syn, Reas-Pack, s.r.o, Black Fox Art.

Nezapomnìlo se opìt
ani na malé návštìvníky, pro které bylo
pøipravené malování
na oblièej, skákací
hrad, výtvarný koutek,
lidské èlovìèe nezlob
se, lanové aktivity
a soutìže (zajištìné
Omalováni byli vedle dìtí i nìkteøí rodièe,
zdarma firmou Lime
aby jim to nebylo líto...
production). Pøišel se
podívat i pán hor na to zápolení, ihned byl obletovaný dìtmi.
Veèer dále pokraèoval zábavou na høišti v doprovodu živé
hudby.
Velice dìkujeme všem úèastníkùm i organizátorùm akce
a tìšíme se již na další roèník.
Karla Svatá

Te n i s o v ý t u r n a j
v Dolním Lánovì se
letos uskuteènil
10. srpna 2013. Pøišlo si
zasoutìžit 6 dvojic.
Poèasí nejprve nebylo
úplnì pøíznivé, ale
nakonec se vyèasilo,
a prùbìh byl opravdu
Šimonovi v akci.
skvìlý. Hráèi se bili
o pozice jako na Wimbledonu¢ . Nakonec zvítìzili: 1. Zdenìk
Drbohlav a Michal Erben, 2. otec a syn Šimonovi, 3. Pavel
Havlíèek a Milan Pùlpán. Sponzory akce byli:
Elektromontáže Vanìk a syn, Reas-Pack, s.r.o, Alba Galant.
Turnaj se vydaøil, všichni byli spokojeni, plní sportovních
zážitkù, i pøihlížející fanoušci si pøišli na své. Velice dìkujeme
za podporu akce a všem zúèastnìným.
Karla Svatá

Podzim se pøihlásil v plné síle a na horách je slyšet troubení
jelenù. To je èas, kdy zaèíná myslivcùm hlavní lovecká
sezona. Dle Zákona o myslivosti se v tomto období loví
nejvìtší poèet druhù lesní zvìøe. Pro zajímavost uvádím,
jak je stanovena doba lovu jednotlivých druhù zvìøe žijících
v tomto regionu:
1. 8. - 15. 1. jelen, laò a kolouch jelena evropského
16. 8. - 31. 12. danìk skvrnitý, danìla, danèe
1. 9. - 31. 12. srna, srnèe
1. 11. - 31. 12. zajíc polní
1. 10. - 28. 2. kuna lesní a skalní
1. 10. - 30. 11. jezevec lesní
1. 8. - 31. 12. kòour a bachynì prasete divokého
(poèet stanovuje státní správa)
1. 1. - 31. 12. sele a lonèák prasete divokého
16. 10. - 31. 12. bažant obecný
1. 9. - 30. 11. kachna divoká
1. 8. - 31. 10. holub høivnáè
1. 7. - 28. 2. straka obecná
1. 7. - 28. 2. vrána obecná
1. 1. - 31. 12. liška obecná
Z tohoto pøehledu je jasné, že myslivci mají zákonem dané
doby a druhy zvìøe lovu, které musí dodržovat. Aby mohli
myslivci lovit, musí se pøedevším o zvìø starat a pøipravovat
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zábava i pohyb zakonèené malým obèerstvením. To byla naše
sobota. Bohužel až v nedìli poté nám pán hor ukázal, jak umí
otevøít šuplíèek s vìtrem…
Karla Svatá

Dolnolánovští myslivci pøi sušení otavy v Hartì.

jim krmnou základnu na právì nastávající krušné mìsíce, kdy
se zaèíná pøikrmovat hlavnì srnèí zvìø jádrem, aby byla dobøe
pøipravena na pøežití zimy. Dolnolánovští myslivci mají
stanovenou dobu na doplnìní krmných zaøízení senem
a letninou do konce øíjna. V tomto období nakupují zrní (jádro)
od zemìdìlcù. Opìt pøipomínám, že kromì prùbìrného
odstøelu zvìøe srnèí, jak jim stanovuje státní správa, se vìnují
snižování stavu èerné zvìøe a zvìøe škodné (liška) odstøelem.
Již v tomto podzimním období je tøeba zachovávat
v pøírodì klid, aby zvìø zbyteènì neztrácela z tìla tuk, který jí
má zajistit pøežití zimního období. Protože je podzim hlavní
lovnou sezónou, pøipomínají si myslivci svátek sv. Huberta,
patrona myslivcù. Proto i myslivci z Dolního Lánova si tento
svátek pøipomenou u kaplièky sv. Huberta, kam zvou dne
1. listopadu 2013 v 15:30 hod. širokou veøejnost.
S pøáním myslivosti a lovu zdar za dolnolánovské myslivce
Miloslav Tomíèek.

Sobota 28. 9. byla jak „vymalovaná“, jen bohužel trochu
vìtru chybìlo, aby se dráèci vznesli nad staré letištì v Dolním
Lánovì. Pár jich sice létalo, ale majitele to stálo velké úsilí
v bìhu.
Díky sluníèku však panovala velice dobrá nálada. Úèast
byla také chvályhodná – 47 registrovaných dìtských
úèastníkù, to je zadostiuèinìní poøadatelùm akce. Snad si to
dìti užily i bez vìtøíku, bylo pro nì opìt pøipraveno 6 soutìží
s odmìnami (2 x hod na cíl, skok v pytli, prolézání tunelem, lov
rybièek, zruènost s pálkou a míèkem pøi chùzi mezi
kuželkami). Novinkou byl tvoøivý koutek, kde si dospìlí i dìti
mohli vyrobit draka pøímo na letišti. Domácích drakù bohužel
celkovì rok od roku ubývá, takže pøi hodnocení o 3 nejhezèí
domácí nebylo tolik z èeho vybírat. Další kategorie – nejmenší,
nejvìtší a nejvýše létající drak patøily kupovaným.
Snad si každý pøišel na své – pobyt na èerstvém vzduchu,

Novinka drakiády - tvoøivý koutek pro kutily v draèím oboru.
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19. 10. 2013 Tradièní vinobraní (KD)
1. 11. 2013 Setkání u kaplièky sv. Huberta
2. 11. 2013 Vzpomínka na zesnulé (høbitov)
Listopad: Tradièní setkání seniorù (KD)
6. 12. 2013 Mikulášská zábava pro dìti (KD)
14. 12. 2013 Turnaj ve stolním tenise (KD)
23. 12. 2013 Zpívání u vánoèního stromu
24. 1. 2014 Tradièní myslivecký ples (KD)

Prázdninový družinový tábor
Letošního tábora se zúèastnilo v 1. týdnu 15 žákù a v 2.
týdnu 11 žákù naší školy. Po špatném poèasí jsme si užili
koneènì sluníèko. A to se nám to cestovalo!
Pod vedením pí vychovatelky Køížkové a øeditelky školy pí
Ulvrové jsme navštívili Špindlerùv Mlýn a zahráli jsme si golf.
Vykoupali jsme se v bazénu v Jilemnici a dorazili jsme
lanovkou i na Èernou horu.
Druhý loupežnický týden na Pecce se vydaøil ještì lépe.
Na kolech jsme dojeli z Nové Paky a útulné chatky nás již
oèekávaly. Pøevleèeni do loupežnického jsme plnili celý týden
tomu urèené disciplíny, koupali jsme se a sportovali.
Nebylo na co si stìžovat. Prostì tábor byl super!
Jak pokraèovala obnova školy?
Od prvního prázdninového dne se v naší škole, díky
prostøedkùm Obecního úøadu v Dolním Lánovì, renovovalo
prostøedí kuchynì a šatny. Došlo ke zbourání døevìné pøíèky
mezi kuchyní a školní jídelnou. Byla dokonèena
sádrokartonová nová pøíèka s okénky pro sbìr špinavého
nádobí a výdej jídla. Opìt byla vybrána a vybetonována jedna
špatná podlaha v chodbì budovy.
V mateøské škole je zbudována nová šatnièka na obuv
a na mokré pláštìnky. Zde se dìti pøezouvají a do své pùvodní
šatny chodí pouze v èisté obuvi. Zhotovené nové dveøe jsou
hned vedle šatny školních dìtí.
Pokraèovala výmìna oken po celé budovì. Musím øíci,
že všichni, kteøí se podíleli na obnovì budovy, pracovali podle
plánu a ohleduplnì k ostatnímu zaøízení.
Dìkuji všem øemeslníkùm, ale i pracovníkùm školy, jež se
podíleli na vzhledu budovy. Vážím si jejich práce.
Zaèátek nového školního roku v Dolním Lánovì
„A už zase máme 2. záøí a celý školní rok pøed námi,“
mnozí si urèitì povzdechli pøed vstupem do školy. Pøesto se
tìšili alespoò na své kamarády, vždy se s nìkterými nevidìli
celé prázdniny!
Prázdniny prostì utekly a škola èeká na chtivé, aktivní
dìti. K nim jistì budou patøit naši prvòáèci, kteøí ostýchavì
pøišli první den do školy. Máme letos pouze ètyøi, pøesto se
na práci s nimi tìšíme!
Hned první den museli pøedvést nìco ze svých schopností
a dovedností - pøedstavit se, vydržet chvilku sedìt v lavici
i naslouchat panu starostovi, který je pøišel také do školy
pozdravit. Za svou odvahu byli všichni pasováni panem
králem na prvòáèky - školáèky.
Jména našich prvòáèkù: Vìruška Blagoeva, Terezka
Andraško, Barborka Pùlpánová a pouze jeden kluk - Vojtík
Šimùnek.
Jitka Ulvrová, øeditelka školy

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

www.dolnidvur.cz

Starosta: David Neumann tel.: 739 416 335 starosta.dd@iol.cz
Místostarosta: Ing. Martin Bìlovský
tel.: 603 478 710
belovskym@transcentrumbus.cz

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

Úøední hodiny:

Støeda

17:00 - 19:00

Vážení spoluobèané,
musím se vrátit k minulému vydání Zpravodaje a pøedevším
k èásti mého èlánku o navrhovaných zmìnách v odpadovém
hospodáøství. Tuto pro mne velmi problematickou
záležitost bych v nejbližší dobì rád øešil. A nejen já,
samozøejmì i zastupitelé naší obce. Ve shromažïování
odpadù jsme, jako vìtšina krkonošských støedisek,
specifická obec. Nejen že poskytujeme služby pro místní
obèany, ale také pro majitele rekreaèních nemovitostí.
A právì efektivita shromažïování odpadù je tím pádem
velmi složitá. Èím dál èastìji se setkáváme s odkládáním
elektrospotøebièù, ojetých pneumatik a jiných nepatøièných
pøedmìtù u sbìrných míst. Sbìr tìchto pøedmìtù
organizujeme dvakrát roènì, na jaøe a na podzim, a týká se
nebezpeèných a velkoobjemových odpadù. Je mi jasné,
že termínovì nemusí tento sbìr každému vyhovovat,
ale nechápu, proè se po sobotním sbìru objeví ojeté
pneumatiky nebo televizor hned v nedìli druhý den
u kontejneru na smíšené odpady! Je to dùkaz pohodlnosti
nebo má snad nìkdo èerné svìdomí?
Aby bylo co možná nejvíce vyhovìno požadavkùm všech
obyvatel Dolního Dvora i majitelùm rekreaèních zaøízení,
zvažujeme pøeorganizovat systém sbìru odpadù. Mimo
dvou zavedených lokalit pro shromažïování smíšených
a tøídìných odpadù (plasty, sklo, papír) pøipravujeme
podklady pro zøízení ještì jednoho sbìrného místa, a to
na políèku u Tomíèkù. Navrhované øešení je ve výstavbì
pøístøeškù na umístìní kontejnerù o objemu 1100 litrù, a to
pro smíšené i tøídìné odpady ve stejném rozsahu jako dnes.
V praxi to znamená, že nebudeme provozovat
velkoobjemové kontejnery jako dnes, ale na smíšené
odpady budou na každém místì vyèlenìny 4 kontejnery
1100 litrù (ty na koleèkách) a dnes zavedené pro papír
a plast. Mimo pøístøešek pak budou dva kontejnery na sklo.
Od tohoto øešení si slibujeme zlepšení vzhledu míst

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

na shromažïování odpadù, lepší obslužnost v zimním
období a èastìjší vyvážení smíšených odpadù. Vyvážení
smíšených odpadù bude provádìno vždy s vývozem
popelnic, tím se pøedejde zapáchání tìchto nádob, které je
známé z velkoobjemových kontejnerù vyvážených jednou
za dva až tøi týdny. Dalším krokem pro zlepšení služeb
v odpadovém hospodáøství je stanovení minimálnì jednoho
dne v mìsíci, kdy bude možné elektrospotøebièe nebo ojeté
pneumatiky odevzdat na urèeném místì pracovníkovi obce.
Pro tyto úèely chceme vyèlenit jednu garáž u hasièárny.
Nebezpeèné a velkoobjemové odpady by se v tomto
systému svážely tak, jak je zabìhnuto, a to dvakrát roènì.
Do budoucna bude ještì nutné vyøešit likvidaci bio odpadù,
pøedevším náletových døevin a posekané trávy.
Jestliže se nám podaøí shromažïování odpadù takto
zorganizovat, bude nutné zabezpeèit dodržování tohoto
systému, aby nebyl zneužíván lidmi, kteøí za svoz odpadù
neplatí, nejsou obyvateli Dolního Dvora, anebo svojí
laxností nedodržují pravidla shromažïování odpadù.
Je mnoho zpùsobù, jak tohoto docílit, a podle dosavadních
zkušeností to bude nutné.
A v neposlední øadì bych chtìl poprosit všechny, kdo
sbìrná místa využívají, o tøídìní odpadù, které by
do budoucna mohlo dorovnat ztráty, které obec na likvidaci
smíšených odpadù doplácí, a tím nebude nutné roèní
poplatek navýšit.
Na závìr trochu z jiného soudku. Chtìl bych se v krátkosti
vrátit k nástøiku povrchu na vozovku komunikace III/2956
Dolní Dvùr - Lánov, který probìhl v mìsíci srpen. Dostal
jsem nìkolik e-mailù a byl jsem také dotazován na správnost
takového postupu spoleènosti M-silnice, která nástøik
provedla. Informoval jsem se na tuto záležitost na Správì
silnic Královéhradeckého kraje, kde mi bylo sdìleno,
že nástøik byl proveden z dùvodu reklamace na drolící se
povrch vozovky. Na dotaz o vhodném použití velikosti
kamenné drti, kterou byl nástøik posypán, bylo sdìleno, že
hrubost drti byla zvolena dle norem a celá akce byla pøedána
pracovníkùm Správy silnic.
David Neumann - starosta
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Okolní obce prominou, ale nejkrásnìjší dìtský den
v širokém okolí je právì ten náš v Dolním Dvoøe. Byly èasy,
kdy by má dcera oželela absenci ,,Ježíška'', ale neúèast
na dìtském dni v Dolním Dvoøe by snad nepøežila.
Sešli jsme se v pomìrnì hojném poètu poslední
srpnovou sobotu v areálu hotelu DUHA za lehce aprílového
poèasí. Pod výhrùžkami nìkterých spoluobèanù deštivé
mraky vèas ustoupily a daly prostor soutìžím a hrám. Dìti
všech vìkových kategorií, místní i ty vzdálené, okupovaly
tradièní stánky s kroužky, kuželkami, rybolovem, ale
i novinku letošního roèníku - malbu na oblièej, kterou
bravurnì dle pøání malých klientù aplikovaly sestry
Neumannovy. Estetickou stránku pøíjemného odpoledne
doplnila tak jako v loòském roce pøekrásná výstava jiøin
pana Vladimíra Nedeliaka. Všechen tento èilý ruch
podbarvily hity DJ Šádka, pøi kterých si prozpìvovali
a podupávali úplnì všichni. Neopomenutelnou zásluhu
na skvìlém prùbìhu oslav mìlo i restauraèní zaøízení pod
vedením našich hasièù. Ten, kdo byl zmožen sportováním
èi èastým obèerstvováním, mohl spoèinout v pøilehlém
stanu s lavièkami, kde pozdìji probíhala do pozdních
noèních hodin ,,párty'' pro dospìlé. Vìøím, že toto setkání
splnilo pøedstavy nejen všech dìtí (nadšení z tohoto dne
v podání mého potomka mìlo vždy podobu plné tašky
sladkostí a batohu naplnìného všemi možnými
i nemožnými vìcnými cenami), ale i dospìlých, kteøí mají
jedineènou pøíležitost popovídat si se sousedy, s nimiž se
èastokrát dlouho nevidìli.
PS1: Dìkujeme všem sponzorùm a dobrovolníkùm, kteøí
se na této velkolepé akci podíleli.
PS2: Kdyby mì pøíští rok nìkdo na této sešlosti hledal,
urèitì mì najde u namotávacích autíèek.
Daniela Bednárová

V budovì Obecního úøadu Dolního Dvora máme
výstavku, která skrývá malé poklady. Díky nìkterým
našim obyvatelùm, paní Štìpánkové, panu Mottlovi
a dolnodvorským dìtem, se podaøilo shromáždit zhruba 130
postavièek znázoròujících rùzná øemesla. Od pana
Mottla zajímavé modely
budov vyrobených v mìøítku, vèetnì plastické
mapy Dolního Dvora
a pøekrásné postavièky
skøítkù vyrobených panem
Jiøím Novotným, ale
zaujme i jeho sbírka
Krakonošù.
V období prázdnin
zimních i letních tuto
podívanou shlédne nemalé
množství návštìvníkù.
Krakonoš - pán hor.
Pøi prohlídce se zmíníme i
o lidech, kteøí nechali v naší vsi svoji stopu. A to byl malíø
Krteèka pan Miler, rodina Havlíkova, loutkáøi a ilustrátoøi i
fotograf pan Hoza.
Èestné místo zaujímá malíø Krkonoš - Fritz Hartmann,
narozený 22. 7. 1878 v Sedloòovì. Žil v Rudníku, pak se
odstìhoval do rodného domu své matky v Dolním Dvoøe.
Roku 1918 se oženil s Marií Zinnecker. V roce 1925 se
odstìhovali do novì postaveného domu èp. 17. Zemøel 1. 7.
1929 na srdeèní infarkt. Dùm dodnes vypadá tak, jako by
ho malíø opustil nedávno. Vyuèený truhláø, malíø samouk,
pozdìji studoval na Akademii v Karlsruhe.
Po cestování Evropou se vrátil k zobrazování Krkonoš.
Svým typickým rukopisem maloval oleje i akvarely.
Jeden takový poklad získala obec od paní Trykarové
z Prahy, která se k tomuto kroku rozhodla po návštìvì naší
výstavky. O historii tohoto obrazu ví jen to, že ho dostali
její rodièe svatebním darem od pøíbuzných z východních
Èech. Obraz je celkovì v dobrém stavu, rám je velice
zachovalý, plátno si zaslouží malou údržbu. Máme ještì
slíbeno nìkolik kopií obrazù Fritze Hartmanna k doplnìní
výstavky zajímavostí naší obce.
Hana Homolová, kronikáøka

Obraz Friedricha Hartmanna, darovaný paní Trykarovou z Prahy.
Trefím se nebo ne?
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paní Zdena Matyášová
pan Vlastimil Tomíèek
pan Miroslav Kocián
paní Božena Kociánová
pan Ladislav Hrodek
pan Jaroslav Niè
OÚ Dolní Dvùr všem jubilantùm
pøeje
vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, hodnì štìstí, síly a elánu do dalších let.

Pan Vlastimil Tomíèek se svou rodinou.
Pan Tomíèek oslavil v èervenci 80. narozeniny.

Pøipravil: David Neumann
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Louèení s prázninami.

Louèení s prázdninami malování na oblièej.

Døevìní hudebníci vystavení na OÚ Dolní Dvùr.

Výstava jiøin pøi akci louèení s prázdninami.

Model mlýna od pana Josefa Mottla.

Ukázka z výstavy Krakonošù
na OÚ Dolní Dvùr.

Betlém ze šustí na OÚ Dolní Dvùr.
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Horní Lánov - ukaž, jak umíš namalovat ježka.

Od záøí nová atrakce pro dìti.

Krakonoš na turnaji v malé kopané v Dolním Lánovì.

Turnaj v malé kopané Dolní Lánov.

Tenisový turnaj Dolní Lánov.

Okénko z MŠ a ZŠ Dolní Lánov.

SDH Prostøední Lánov - O pohár starosty
Dolního Dvora, ženy 1. místo, muži 3. místo

SDH Horní Lánov - dorostenky na stupních vítìzù
ve štafetì na MÈR v Jablonci n. N. - Marcela Hartigová,
Petra Hùlková, Natálie Honcù a Jitka Ouhrabková.

Drakiáda v Dolním Lánovì.

Drakiáda v Dolním Lánovì.

Louèení se sezónou v Dolním Lánovì.

Louèení se sezónou v Dolním Lánovì.

Setkání pøípravek - Horní Lánov.

Louèení se sezónou v Dolním Lánovì.

Setkání pøípravek - Horní Lánov.
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