Ze života obce pohledem objektivu.

Kruhový objezd Lánov.

Kruhový objezd Lánov.

Pomoc Hasičů Prostředního Lánova
na zdění stodoly.

Nová střecha na MŠ Horní Lánov.

Zateplování MŠ Lánov.

Nová kotelna v MŠ.

Třída MŠ před rekonstrukcí.

Třída MŠ po rekonstrukci.

Nové kanceláře na OÚ Lánov.

Studio KTV.

Práce pro kabel O2.

Asfaltování cyklostezky u letecké školy.

Dokončování cyklostezky směr na Trutnov.

Ze zahájení školního roku.

Zahájení školního roku.
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Vážení spoluobčané,
dnešní poznámky budou spíše drobnější informace
a poznámky k několika věcem.
Začnu žádostí či prosbou směřující k omezení jednoho
ze způsobů devastace životního prostředí. Jedná se
o bezohlednou či snobskou zábavu, kterou je jízda terénních
motocyklů, čtyřkolek a sněžných skútrů ve volné přírodě.
Vy, kteří tak činíte, jezděte v místech pro tuto zábavu
vyhrazených. Neničte volnou přírodu a cesty. Děláte rámus,
který ruší zvěř a obtěžuje občany v obci i na procházkách
v přírodě. Nedá se nic dělat, ale konkrétní bezohlední
jedinci či bezohledné skupiny budou v případě, že to bude
nutné, postihováni, byť to není jednoduché.
Všichni máme dost informací o metylalkoholu
v alkoholických nápojích. Dejte si, prosím, pozor. Jinak je
to pouze ukázka, jaký čurbes v této republice je.
Začal nový školní rok. V naší Základní škole pod
novým vedením. Přejme a pomozme paní ředitelce, ať má
naše škola dobrou pověst a žáci odcházejí s maximem
získaných znalostí či dovedností. Budou to v životě
potřebovat.
V době prázdnin začaly a nyní se dokončují, dvě
„školní akce“ rekonstrukce kotelny v Základní škole
a zateplení a výměna topení v Mateřské škole v Prostředním
Lánově. Obě akce směřují k úspoře energie. I touto cestou
děkuji zaměstnancům všech školských zařízení, ale i dalším
pracovníkům, kteří připravili pro předškoláky a školáky
pěkné prostředí pro nový školní rok. Snažili se ve všech
zařízeních od jídelny přes školky (a v Prostředním Lánově
vzhledem k probíhající stavbě to měli o to horší)
až po všechny tři objekty školy.
Jít k volbám, ať už kterýmkoliv, je právo nikoliv
povinnost. Půjdete-li a myslím, že je to ta vhodnější
varianta (ale záleží to skutečně na každém), tak snad zvolíte
ty, kteří již pro kraj a naši oblast něco dobrého udělali a je
předpoklad, že i v dalších letech udělají.
Pár informací k investicím. Kruhový objezd je hotov
až na pár drobností, dvě z nich drobnostmi nejsou.
Bojujeme o řešení přechodu u kina (v původních plánech
bylo jiné řešení) a o finance na „autobusáček“, kde by
bezpečně zastavovaly autobusy a cestující by měli lepší
podmínky, nežli tomu bylo v minulosti či je nyní.
Velká akce „Kanalizace a ČOV Lánov“ čeká pouze
na dopracování a podpis smlouvy se Státním fondem
životního prostředí o dotaci. Také jsme se vrátili
k pokračování přípravy kanalizačních přípojek. Víme
všichni, že málo z náš čistí odpadní vody v takové kvalitě,
jak musí, a pouze skutečnost, že v obci bude kanalizace,
vede státní správu na úseku vodohospodářském
k dosavadní toleranci. U přípojek nás čeká dokončit
společně s Vámi projekty a zajistit přes zimu stavební
povolení. Na jejich realizaci bude rok 2013 a 2014. Poslední
informace – neustále máme na paměti, aby budoucí stočné
bylo v rozumné výši.
Na závěr se zmíním o lomu v Horním Lánově. Žádost
o nové povolení pro těžbu po roce 2012 chce firma KVK
Kunčice podat v těchto dnech. Podklady pro tuto žádost

vznikaly v předcházejících měsících. Mnozí jste se aktivně
účastnili procesu EIA. Ke konci se též chýlí náročné
a několikaměsíční jednání mezi obcí a KVK o podmínkách
včetně finančních, za kterých obec bude s budoucí těžbou
souhlasit. Na paměti máme především zajištění konkrétních
opatření, která by výrazně omezila negativní dopady
dopravy z lomu v budoucím dlouhém období.
Přeji pěkné podzimní měsíce. Ing. Jiří Vancl, starosta

USNESENÍ z jednání zastupitelstva obce Lánov
dne 6. 9. 2012 - zasedací místnost OÚ
Přítomni:12 zastupitelů, viz. prez. listina, 17.30-22.15 hod.
Omluven: p. Šafařík, p. Kadavý , Ing. Kalenský
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
ZO Lánov určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli
zápisu p. Tauše a p. Vocáskovou.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Schválení programu jednání zastupitelstva
Návrh usnesení:
ZO schvaluje následující program jednání
zastupitelstva:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Schválení programu
3. Plnění usnesení zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Plnění rozpočtu obce k 31. 7. 2012
6. Rozpočtové změny č. 2
7. Zahájení přípravy rozpočtu na r. 2013
8. Nakládání s nemovitostmi
9. Zpráva o stavu požární ochrany v obci
10. Smlouvy
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/03/12 - ZO schvaluje návrh programu
jednání.
Plnění usnesení zastupitelstva
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o plnění usnesení zastupitelstva, které
se konalo dne 14. 6. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/03/12 - ZO schvaluje zprávu o kontrole
plnění usnesení.
Zpráva o činnosti rady obce
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost rady obce za období od jednání
zastupitelstva dne 14. 6. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/03/12 - ZO schvaluje zprávu o činnosti
rady.
Plnění rozpočtu obce k 31. 7. 2012
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Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu obce za 1.
pololetí roku 2012 resp. k 31. 7. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/03/12 - ZO bere na vědomí zprávu o plnění
rozpočtu obce.
Rozpočtové změny č. 2/2012
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložené rozpočtové změny č. 2/2012, stav
k 1. 9. 2012, příloha č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.6/03/12 - ZO schvaluje rozp. změny č. 2/2012.
Zahájení přípravy rozpočtu obce Lánov na rok 2013
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí zprávu o zahájení přípravy rozpočtu
obce na rok 2013.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/03/12 - ZO bere na vědomí zprávu
o zahájení přípravy rozpočtu na rok 2013.
Nakládání s nemovitostmi - příloha č. 1
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu na odkoupení pozemků p. č. 2979/2
a p. č. 2983/2 oba v k. ú. Horní Lánov od pana Zdeňka
Půlpána, Horní Lánov č. p. 127, 543 41 Lánov – jedná se
o předmětné části pozemků, kde důvodem ke koupi je
skutečnost, že tyto části pozemků jsou dle projektové
dokumentace pod stavbou místní komunikace „za Baronem
v Horním Lánově“ a v jejím trvalém záboru.
Pro majetkoprávní vypořádání je vytvořen nový
geometrický plán č. 524-684/2011, ze kterého vyplývá,
že Obec Lánov kupuje z p. p. č. 2979 část o výměře 7 m2
(2979/2) a z p. p. č. 2983 část o výměře 29 m2 (2983/2)
v ceně dle znaleckého posudku.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu na odkoupení pozemku p. p. č. 3228
v k. ú. Horní Lánov od paní Mileny Hájkové, Prostřední
Lánov č. p. 277, 543 41 Lánov – jedná se o předmětnou část
pozemku, kde důvodem ke koupi je skutečnost, že tato část
pozemku je dle projektové dokumentace pod stavbou
místní komunikace „za Baronem v Horním Lánově“
a v jejím trvalém záboru. Pro majetkoprávní vypořádání je
vytvořen nový geometrický plán č. 524-6845/2011,
ze kterého vyplývá, že Obec Lánov kupuje z pozemku
st. p. č. 39 část o výměře 48 m2 (3228) v ceně dle
znaleckého posudku.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přípravu prodeje pozemků:
a) p. č. 1199/12, 1199/33 a části 1199/34 v k. ú. Prostřední
Lánov z vlastnictví Obce Lánov - jedná se o parcely, které se
neprodaly panu Berrovi v souladu se Zastupitelstvem před
4 lety – znalecký posudek za 300 Kč/m2;
b) části p. č. 1199/2 v k. ú. Prostřední Lánov – jedná se o kus
cesty s prašným povrchem, cena dle znaleckého posudku;
c) Obec Lánov koupí p. č. 1254 za aktuální cenu dle
znaleckého posudku (217 m2).
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/03/12 - ZO schvaluje přípravu prodeje
dle návrhu.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu na prodej části pozemku st. p. č. 249
(16 m2) v k. ú. Horní Lánov – jedná se o oddělenou část
pozemku st. 249, k. ú. Horní Lánov ve vlastnictví Obce
Lánov dle GP 530-171/2012 ze dne 11. 5. 2012, která je
uvnitř oplocení u novostavby rodinného domu. Zbylá část
(nově p. č. 3229, 7 m2) zůstává ve vlastnictví Obce. Cena dle
znaleckého posudku.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přijetí daru, tj. bezúplatný převod p. p. č.
2
1734/3 o výměře 373 m , ostatní plocha, ostatní
2
komunikace a p. p. č. 1734/6 o výměře 16 m , ostatní plocha,
ostatní komunikace obojí v katastrálním území Prostřední
Lánov z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví
Obce Lánov. Jedná se o pozemky pod stavbou cyklostezky
v majetku Obce Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 1734/1
o výměře 11 m2, označené jako díl „a“, ostatní plocha,
ostatní komunikace v katastrálním území Prostřední Lánov
oddělené geometrickým plánem z majetku Obce Lánov
do vlastnictví Královéhradeckého kraje. Poznámka: p. p. č.
1734/1, k. ú. Prostřední Lánov je v současnosti
ve vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu
má Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
Praha-Nusle, kterou Obec Lánov získá do svého vlastnictví
(koupí, směnou, darem).
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Stav požární ochrany v obci
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zprávu o stavu požární ochrany v obci.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/03/12 - ZO schvaluje přednesenou zprávu
o stavu požární ochrany v obci.
Smlouvy
Návrh usnesení:
ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Lánov a f.
Vrchlabská stavební a znalecká kancelář – investorskoinženýrská činnost na akci Kanalizace a ČOV Lánov, hod.
sazba 300,-Kč + DPH, cestovné 6,50 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/03/12 - ZO schvaluje mandátní smlouvu
z 20.8.2012 dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a f. COMA
Jilemnice – změna zdroje tepla ZŠ Lánov, cena 372 765,Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a f. COMA
Jilemnice – realizace úspor energie MŠ Lánov - zdroj, cena
1 240 802,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a f. Metrodis

Hradec Králové – dodávka a instalace osvětleni na OÚ
Lánov, cena 50 452,- Kč + 6 600,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o úvěru č. 0920/12/56250 mezi obcí
Lánov a ČSOB, akce Kanalizace a ČOV Lánov, částka 8
mil. Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o věcném
břemeni mezi obcí Lánov a ZOD Lánov- uložení teplovodu
do obecních pozemků od objektu BIOS k objektu f. DS
Transport Beton Gabriel.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí
č. 58/512/2012 mezi obcí Lánov a Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, poz. parcela č. 2434, ostatní
plocha, kat. úz. Horní Lánov, obec Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje společný požadavek vlastníka nemovitosti
(obec Lánov) a provozovatele (ZŠ Lánov) provést u objektu
MŠ Lánov rekonstrukci obou vchodů a opravu zemní
izolace do hloubky 0,5 m, předpokládaná cena 60 000,- Kč
+ DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu č. Z S24 12 8120018229 mezi obcí
Lánov a ČEZ Distribuce o realizaci přeložky distribučního
zařízení, cena 96 783,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu od dílo mezi obcí Lánov a f.
Semerád – rekonstrukce střechy MŠ Horní Lánov, cena
95 732,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy mezi obcí Lánov a f.
HNH – prodloužení termínu dokončení stavby Cyklo, část
C. Termín do 10. 9. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/03/12 - ZO schvaluje smlouvu dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje objednávku od f. Kaván – zhotovení schodiště
do MŠ Lánov ze zahrady do šatny, cena 43 150,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 26/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu resp. objednávku od f. PilařSTAVING – měření a regulace + elektrická instalace v ZŠ
Lánov, cena 61 440,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 27/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu resp. objednávku f. Pilař-STAVING
- měření a regulace MŠ Lánov, cena 33 000,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 28/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a f. Rychtář podlahové krytiny MŠ Lánov, cena 99 439,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 29/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje objednávku mezi obcí Lánov a f. Stavební
společnost Hostinné - MŠ Lánov, malování vnitřku objektu
+ 2 třídy ZŠ, cena 63 000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 30/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení k akci: Realizace úspor energií MŠ Lánov:
a/ ZO souhlasí s rozhodnutím MŽP o poskytnutí dotace
evid. č. EDS/SVMS 115D222001875, která bude činit
maximálně 1 474 764,- Kč
b/ ZO schvaluje smlouvu č. 11101243 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR, výše 86 750,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 31/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Různé
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí podklady poskytnuté do f. KVK:
a/ doplnění a parafování seznamu opatření - zatím bez
finančního vyjádření
b/ odsouhlasení zřízení fondu a rady fondu v počtu 5 osob
c/ vyjádření k postupu příprav těžby v lomě Horní Lánov po
r. 2032. Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 32/03/12 - ZO bere na vědomí dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje k jednání s KVK o povolení těžby v lomu
Horní Lánov cenu za odvezenou tunu materiálu z lomu
Horní Lánov ve výši 7,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 33/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje aktualizaci termínů výstavby akce Kanalizace
a ČOV Lánov. Zahájení 10/2012, ukončení 5/2014.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 34/03/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Zapsal: Kovář Bedřich Ověřovatelé: p. Tauš M., pí.
Vocásková L., starosta Ing. Vancl Jiří
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Období od 16. 6. 2012 do 20. 9. 2012
STAV OBYVATEL k 20. 9. 2012
1733
NAROZENÍ (1 holčička + 1 chlapec)
2
ZEMŘELÍ
4
17
PŘISTĚHOVANÍ
ODSTĚHOVANÍ
16
PŘESTĚHOVANÍ v rámci Lánova
14
SŇATKY
6
ROZVODY
1
Karolína Boková
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připomínky k trase, ke značení apod.
Mile nás překvapilo, že letos nikdo
připomínky neměl, a tudíž se
nevyskytly žádné nepříjemnosti, kdy
například vloni došlo k drobnému
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zranění jednoho účastníka, či někteří
zabloudili a trochu si svůj „Výstup“
Výstup Lánovských na Sněžku přes nechtěně prodloužili. Letos tedy mohu
tři vrcholy
konstatovat, že akce proběhla, jak se
Milí čtenáři, v tomto vydání říká, bez ztráty kytičky :-).
Zpravodaje je mimo jiné místo i pro
Protože se snažíme neustále tuto
"drobnou" zprávu z již klasického
akci oživovat a něčím vylepšovat,
Výstupu na Sněžku. Letos se konal
rozhodly jsme se, že letos procvičíme
8. ročník a oproti loňsku jsme
nejenom nohy, ale i mozkové závity
s kolegyňkou, Kájou Bokovou,
účastníků. Toto „cvičení“ spočívalo
zaznamenaly trošku slabší účast. Letos
v uhodnutí krátké hádanky, která byla
se Výstupu účastnilo celkem 43 osob.
po cestě zpět umístěna u jedné
To nás ale v našem „výstupovém“
z několika cedulí označujících cestu.
odhodlání neodradí a v příštím roce je
Ceduli s hádankou jsme umístily
tato pravidelná akce opět naplánována,
na jasan u cesty v Horním Lánově
tentokrát na 22. 6. 2013.
a správná odpověď na pozorné cestující
Kdo by chtěl pár informací, jak akce čekala těsně před cílem jejich pochodu.
probíhala, přijde si jistě při čtení tohoto Většina účastníků se této úlohy zhostila
článku na své. Začátek letošní na výbornou, ale našli se i tací, kteří
prezentace byl poněkud hektický, vyloudili úsměv na našich tvářích. Pár
protože k našemu údivu první zájemci osob se totiž domnívalo, že chceme znát
o V ý s t u p „ p o š l a p o v a l i “ p ř e d název právě stromu, na kterém byla
infocentrem už hodinu před zahájením cedulka umístěna, což ovšem nebylo
akce, a tak se nemohli dočkat jejího správně.
začátku, až mi málem ani nedovolili
Jak jsem již napsala, většina nám
odemknout dveře :-).
však správnou odpověď poskytla,
Zápis účastníků, stejně jako každý a proto na ně čekala odměna v podobě
rok, proběhl vcelku bleskově. Pod barevného papírového šneka (neboť
záštitou mé „vedoucí“, Káji, to šlo jako správná odpověď na soutěžní otázku
po másle a všichni nedočkavci mohli byla právě „hlemýžď“). Přiznám se,
po párminutovém zdržení (vysvětlení že když jsme s Kájou tyto šneky
trasy, označení cesty, zápis a předání vyráběly, netušila jsem, jak moc mě
občerstvení) vyrazit k vrcholu.
nakonec rozesmějí. A popravdě, stačilo
k tomu málo.
Ač by se dalo říci, že během chvilky
jsme neměly nic na práci, opak je
Když přišla do cíle jedna z účastnic
pravdou. Mě a Káju čekalo balení Výstupu, řekla nám správnou odpověď
potřebných věcí a odjezd do TEDEC, a my jí nabídly odměnu – papírového
abychom tam „rozbily“ své stanoviště šneka – usmála se a pronesla: „Ti jsou
pro navrátilce z Výstupu a mohly jim krásní, to si děti ve škole pěkně hrály“.
připravit přivítání. Všichni účastníci V tu chvíli jsem si uvědomila, že náš
i letos obdrželi, krom klasického smysl pro umění je zřejmě poněkud
poukazu na občerstvení, diplom jinde, než jsem si do této doby myslela.
za účast na této akci, a to buď za zdolání Je vidět, že jsem na základní škole při
Sněžky, nebo za celkovou účast (pro ty, výtvarné výchově dávala při výuce
kteří zvolili kratší trasu a vystoupali pozor, protože to, co jsem se tam
„pouze“ na Tetřeví boudy). Úsilí naučila, si pamatuji dodnes :-). A šneci
„Sněžkařů“ bylo opět oceněno to potvrdili, k žádnému dalšímu vývoji
dřevěnou figurkou, kterou zdobí děti v této oblasti, alespoň v mém případě,
z naší školy, s pracovním názvem bohužel asi nedošlo :-).
Lánovák.
I díky tomuto drobnému zpestření,
V cíli si účastníci akce mohli krom které potěšilo hlavně děti, byla nálada
již zmíněných ocenění vybrat v TEDEC, stejně jako vloni, výborná.
z nepřeberného množství informačních Myslím, že i ti, kteří se účastnili
letáků, novin a dalších materiálů letošního Výstupu, byli i přes drobné
s turistickou tématikou. Krom tohoto vrtochy počasí s akcí spokojeni
se vždy kolegyňka vyptávala všech a můžeme se na ně i na další zájemce
zúčastněných, zda mají nějaké těšit v příštím roce.
6

Všem účastníkům děkujeme, těšíme
se na příští rok a já přeji všem čtenářům
příjemné podzimní dny.
Bc. Lenka Stříbrná, asistentka
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Dne 4. 8. 2012 jsme pořádali deváté
jezdecké klání.
Od středy se již konaly velké
přípravy, aby vše v sobotu probíhalo na
jedničku. I letos musím poděkovat
kamarádům, co nám pomáhali, a to Petr
Jandík, Katka Kopecká, Gábina
Viniklářová a Jaroslava Viniklářová,
Boženka Vaníčková, Veronika Suchá
a Vojta Suchý, Miroslav Foubík, Lada
Foubíková, Jiří Kapeš, Aneta Petrová
a Šárka Vytlačilová. Jirka Novotný jako
každý rok byl s děvčaty na parkuru.
Jirka Hrodek, Jirka Šedivý, Tonda
Kopecký, Markéta Capoušková a nová
výpomoc Simona Prášilová a od Saši
přítelkyně Iva prodávali hlavní
občerstvení – jehně na rožni a další
uzené, kýtu a klobásy. Dál Jana
Jehlíková a její dcera Andy
Midlochová, která natáčela závody
na kameru. Měli jsme tam i pana
Jaroslava Hlouška, který celé závody
také natáčel, fotil pan Zdeněk Horák.
U občerstvení ještě pomáhal Jura
Mikule a Milan Malkovský.
Přijelo třicet pět jezdců a koní. Jel se
malý parkur s vodičem na ruce, ZM
pony a koně, Z junioři a dospělí a ZL
dospělí. Western a Skok mohutnosti
opět vyhrál Petr Ondrák s Quittance
a obhájil tak loňské prvenství. Když se
mu to povede i příští rok, dostane pěkný
pohár. Ve westernu byla nejlepší
Simona Olhová s Kytou.
Po jezdeckých soutěžích se konaly
soutěže pro diváky. I letos jsme zařadili
přetahování lanem - Horní Lánov proti
Dolnímu Dvoru. Letošní vítězství
získal Lánov. Zorganizovali jsme i plno
jiných soutěží, kterých se zúčastnilo
hodně diváků.
Den byl pěkný slunečný, a tak se vše
vydařilo.
V neposlední řadě musím
poděkovat našim sponzorům, bez
kterých by se takováto akce těžko
mohla konat. Naši sponzoři: obec
Lánov, ZOD Lánov, Diana Novotná,
Milan Erben, Martin Erben, Jiří Kapeš,
František Jiřišta, Martin Holas st. a ml.,
Katka Kopecká, Pavel Vališka, Lukáš
Hrodek, Trif s. r. o. Podhuří, Vladimír
Nedeliak, dobrovolní hasiči Horní
Lánov, Jaroslav Tošovský, Robert
Čermák – Kolo pro život Dolní Dvůr,

JIP Jilemnice, Petr Hájek a Michal
Herman - všem moc děkuji
za poskytnutí pomoci a příspěvku
na konání Krkonošského klání.
Všem ještě jednou děkuji.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

přispěvatelů i množství mírně zvyšují. m u h o d n ě ú s p ě c h ů v n o v é m
Také musím udělit všem pochvalu zaměstnání.
za správné třídění aluminia.
Marcela Tužová vedoucí učitelka MŠ
Připomínám, že výtěžek ze stále
probíhajícího sběru je určen pro dobrou
věc - dětem ze školy a školky v Dolní
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Lánově, třeba na nákup knížek.
Nevyhazujte hliník do směsného
Škola a vzdělání hrají v životě
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J odpadu, přineste ho do infocentra!
každého člověka významnou roli,
Karolína Boková ať už si to přiznáme nebo ne. Někdo
Vánoční turnaj v sálové kopané 2012
chodí do školy s nadšením, někdo
V letošním roce pořádáme
z povinnosti. Zda mluvíme o lidech
o Vánocích již 21. ročník turnaje
v lavicích nebo o těch za katedrou,
v sálové kopané dne 25. 12. 2012
nehraje v tomto případě až takovou roli.
v lánovské sportovní hale při ZŠ.
Je to tak. My všichni školou povinní si
Kategorie: 1997 a starší
ale užíváme náš druhý Nový rok.
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Hrací systém: 3 + 1
(max. 6 hráčů v týmu) pro 8 týmů
i začátek školního roku jistý přelom
Po prázdninách, kluci, holky,
Systém: 2 skupiny a play off
(žák: jsem starší, hurá/učitel: jsem
spěchejte do naší školky.
Startovné: 400 Kč/tým
starší, ach jo) nové vykročení (žák
Školička
jak kytička,
Kdy: úterý 25. 12. 2012 cca 8 -16 hod.
i učitel: co mě zase čeká?), nové sliby
Občerstvení: místní bufet nebo vlastní slyšet je v ní písnička.
(žák: budu se učit a včas dělat domácí
Zpívá dětem pro radost,
Přihlášky: do 10. 12. 2012
úkoly/učitel: budu se opět snažit je to
na e-mail pulpmi@seznam.cz nebo pro všechny má hraček dost.
naučit a budu včas opravovat domácí
na tel. 603 508 914 Pulpán M.,
Prázdniny utekly jako voda a opět úkoly) a mnohdy i předsevzetí (žák:
603 825 842 Hartig J.
vítáme v mateřských školách nové nebudu zlobit/učitel: nebudu se
Pořadatelé zvou všechny aktivní děti. Všechna čtyři oddělení jsou rozčilovat).
i pasivní příznivce kopané k účasti plně obsazena. Celkem bude MŠ
Obzvlášť důležitý je tento den pro
na turnaji a k hlasité podpoře navštěvovat 92 dětí.
naše nejmenší, život prvňáčka se
sportovců.
3 . z á ř í j s m e p ř i v í t a l i d ě t i prvním školním dnem obrátí naruby.
Za organizátory se na Vás těší: v Prostředním Lánově v nově Taška, penál, sešity, písanky, obrázky,
Pulpán Milan ml., Hartig Jiří,Závodník zrekonstruované mateřské škole.
číslice, písmena... Nejkrásnějším
Stanislav st.
Na děti čekaly krásně vyzdobené vybavením každého prvňáčka je
prostory. Za veškeré úsilí, které tomu ale jeho nefalšované nadšení.
předcházelo, bych chtěla poděkovat Nelehkým úkolem toto nadšení udržet
P
O
D
ĚK
O
V
Á
N
Í
H
A
S
I
ČŮ M
všem, kteří se podíleli na rekonstrukci a základním dovednostem naučit – byly
MŠ. Zároveň bych chtěla poděkovat letos v naší škole pověřeny paní
Chtěl bych velmi poděkovat zastupitelům Obecního úřadu v Lánově učitelky Zdenka Schliegsbirová
dobrovolným hasičům Prostředního za realizaci těchto plánů.
a Lenka Husarová. Nechť se všem
Lánova za vytažení vody ze sklepa.
Rodinná výchova je základ, 32 prvňáčkům daří!
Nové žáky jsme přivítali i ve 3. a 6.
Václav Hrubý na kterém mateřská škola staví.
Dominantním cílem naší výchovné třídě. I jim samozřejmě přejeme hodně
práce bude, aby se děti mezi sebou zdaru a úspěchů.
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A nesmíme zapomenout ani na Vás,
poznaly a dobře sžily se svými staršími
vrstevníky. Snažíme se pro děti vytvořit na rodiče. Ať Vám děti dělají především
Prosíme ty, kterých se to týká, příjemné, laskavé, klidné a přátelské radost a škola ať je důvodem k ní.
a b y s e š l a p á v a l i P E T l a h v e prostředí, ve kterém se budou cítit
Šťastný a úspěšný nový školní rok
a rozřezávali krabice, které vkládají spokojeně. Důsledně dbáme na to, aby 2012/2013 všem!
do příslušných kontejnerů na tříděný každé dítě dle svých schopností mělo
Eva Křivohlávková, Radmila
odpad. Ušetří se tak spousta místa možnost získat nové informace Koniková
pro odpad ostatních uživatelů!
a dovednosti. Cílem úsilí učitelek je
Informace o naší škole najdete na:
osobní
rozvoj každého jedince
Obec Lánov
web.zslanov.cz nebo pište na e-mail:
s ohledem na jeho potřeby, nadání
zslanov@iol.cz
a zájmy. Pohodové, otevřené klima
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v mateřské škole, dítě aktivní,
samostatné a sebejisté zlepšuje
O
R
N
I
T
O
L
O
G
I
E
N
A
Z
Š
Opět bych ráda poděkovala všem spolupráci s rodiči a rodiče zpětně
pilným dodavatelům hliníkového pozitivně ovlivňuje. Dny prožité
sběru za jejich příspěvky, ať už jsou to v radosti jsou hlavním cílem naší práce
jednotlivci, nebo místní hostinská a náplní života dětí v našich mateřských
zařízení. Dodávky tohoto kovu, který školách.
P. S. Zaměstnanci MŠ děkují Praktická ornitologie na Základní
je shromažďován v infocentru
až do dalšího transtportu Káje Svaté bývalému p. řediteli Mgr. Martinu škole v Lánově
do Dolního Lánova, se co do počtu Bartošovi za dobrou spolupráci a přejí
Přírodovědný projekt bude v naší
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lánovské škole probíhat ve školních
letech 2012 až 2014. Finančně je plně
podpořen z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(Fond Evropské unie). Hlavním
partnerem projektu je Správa
Krkonošského národního parku.
Hlavním a primárním cílem je
podpořit zájem našich dětí
o přírodovědné předměty prostřednictvím praktických seminářů a aktivit
v oboru ornitologie, tedy vědy
zabývající se ptačím světem. Těšíme
se, že hlavní motivací dětí bude jejich
přirozená zvídavost.
Proč právě ornitologie? Myslíme si,
že s ptačím světem se v Lánově
setkáváme dnes a denně, ptačí svět
v podobě živých tvorů nás obklopuje
všude a na rozdíl třeba od rostlinného
světa se s ním setkáváme ve všech
ročních obdobích. Navíc tu máme díky
Správě KRNAP celou plejádu
odborníků v čele s předsedou české
ornitologické společnosti RNDr. Jiřím
Flouskem, Ph.D., doplněnou místním
znalcem Ing. Josefem Kalenským.
Co tedy naše děti v následujících
dvou školních letech čeká? Zejména
praktická ornitologická cvičení
v terénu i interiéru, besedy, semináře,
filmy, výroba krmítek a ptačích budek
a jejich pravidelné pozorování. Vybraní
žáci se vypraví na tří - čtyřdenní terénní
akce do Krkonoš. Naší snahou
bude včlenit projekt do školního
vzdělávacího programu. Dílčí cíle
projektu jsou:
1. Rozvíjet pozitivní vztah žáků
k přírodním vědám prostřednictvím
praktických ornitologických cvičení.
2. Naučit žáky využívat exaktní
vědecké metody k analýze
životního prostředí ve svém
bezprostředním okolí (biologie,
chemie, fyzika, matematika)
a schopnost práce s informacemi, jejich

Malba na hedvábí - Markéta Lukáčová
Magie papíru - D. Maurer-Mathison
Jiřina Švorcová a ti druzí - R. Rohál
Beletrie:
Každý umírá sám - Hans Fallada
Zloděj kufrů - Arnošt Lustig
Rok kohouta - Tereza Boučková
Přínos pro cílovou skupinu:
Žáci základní školy, členové cílové Pravidla moštárny - John Irving
skupiny projektu, získají objektivnější Ve světle Pravdy - Abd-ru-shin
pohled na přírodovědné obory, Digitální pevnost - Dan Brown
rozvinou své analytické schopnosti, S tváří beránka - Magda Váňová
schopnost práce s informacemi a jejich Země neandertálců - Nonna Auská
vyhodnocování a získají přesnou Vražedná sešlost - Adam Borek
představu o praktickém využití Ručně vyřezávané rakvičky
"nepopulárních" předmětů, za jaké - T. Capote
jsou často technické a přírodovědné Pěšinky času - Jan Cimický
obory považovány. To vše navíc Arabka - Alicia Erian
při zkoumání svého blízkého okolí Řbitov zvířátek - Stephen King
a na atraktivním tématu. Díky tomu se Kojotí stesk - Christopher Moore
žákům otevře mnohem širší spektrum Sex, prachy a frikulín - Martin Nezval
potenciálních učebních a studijních Nebe nikdy nepadá - Joyce Carol Oates
oborů, neboť získají vztah i k těm, které Vratné lahve - Zdeněk Svěrák
by jinak s největší pravděpodobností Ve jménu lásky - Tess Warwick
apriori odmítali. Zároveň v rámci Mlčící poušť - Sinnuhet Zaki
aktivit projektu rozvinou a upevní svou Jiná rasa- Jenny Nowak
manuální zručnost, a to zejména při Příběhy tisíce a jedné noci - E. Petiška
výrobě ptačích budek a krmítek a při Fouskovy fejetony - Josef Fousek
Merde! Rok v Paříži - Stephen Clarke
odchytu a kroužkování ptáků.
Bezpečný dům - Nicci French
První celoškolní aktivitou bude
motivační ptačí den na konci měsíce Pro děti:
Týna a Pony. Loupež v Safariparku
září.
- Julia Boehme
Martin Bartoš, Stanislava Kalenská Tajná kniha Šerosvitu
Jak se zbavit Mstivý Soni - Jiří Holub
Lady Punk - Dagmar Chidolue
Kazičasové - Val Tyler
Poslední velký král - Kate Thompson
Buď in! - Jamie Rix
Mírně pravdivý příběh - M. Murray
Příběhy skřítků Leprikónů - B. Mac
Carthy
Bezchybná - Lara Chapman
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Soukromý detektiv Perry Panter
a návrat mumie - Markus Grolik
Naučné knihy:
Láska
plakátu - Milena Cajthamlová
Špalíček výletů
tříděním a prezentací.
3. Rozvíjet klíčové kompetence žáků
v oblastech komunikace, spolupráce
a práce s informacemi.
4. Přispět k rozvoji manuální zručnosti
žáků.

Jedovaté rostliny - Horst Altmann

Karolína Boková

Kominictví KRYŠTOF
ŘÍJEN 2012
říjen Lánov, Podzimní příměstské tábory - děti v táborech nenocují, program
probíhá každý den od 8:00 do 16:30
říjen Dolní Lánov, Tradiční vinobraní
říjen Paseky nad Jizerou, Mistrovství ČR v čamburíně
říjen Paseky nad Jizerou, Pasecký bloudil - turistický pochod
říjen Vysoké nad Jizerou, Divadelní festival "Krakonošův divadelní podzim”
12. - 14. 10. Krkonoše, Chránit hory rukama - dobrovolnická pomoc přírodě
s ubytováním a vedenou exkurzí
13. - 14. 10. Krkonoše, Terénní pochůzka pro průvodce po KRNAP - při 2
terénních pochůzkách s odborníky se dozvíte to, co byste jinak
museli měsíce studovat v knihách, uvidíte věci, které běžným
návštěvníkům zůstávají skryty
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- čištění komínových průduchů na tuhá
i plynná paliva,jehož součástí je kontrolní
zpráva dle nařízení vlády č.91/2010 sb.
požární deník a komínová známka
- opravy komínových těles
- vložkování komínových průduchů
- kompletní údržba technického stavu
spalinových cest
Ceník k nahlédnutí na Obecním Úřadě.
Doprava a cesta není účtována!
Pracujeme i o víkemdech!
Objednávky na telefonu

číslo: 602 111 632, 721 298 234
E-mail: kominictví.KRYSTOF@email.cz

Kominictví KRYŠTOF
Marcela Macháčková

Pěnčín 13-Alšovice

468 21

14. 10. Vrchlabí, Gymnázium, Sběratelská burza - filatelie, filokartie, filumenie,
numismatika, notafilie, minerály, drobné starožitnosti a další
14. 10. Černý Důl, skiareál, Černodolská drakiáda
19. 10. Jilemnice, Farmářské trhy
19 - 21. 10. Jelenia Góra, Mezinárodní Krokus Jazz Festival - setkání žáků
hudebních škol, čerpajících z koncertních děl hvězd světové slávy
20. 10. Vítkovice, Janova hora, Farma Hucul, Výtvarná víkendová dílna "Víkend
s akvarelem" s ak. malířkou Miladou Gabrielovou i pro začátečníky
20. 10. Vrchlabí, Kaštaňák a den stromů - postavte postavičku či zvířátko
z přírodnin, posaďte ho vámi vyrobeného pidi lesíka, soutěž pro děti
21. 10. Jilemnice, areál Hraběnka, 17. r. Jilemnického krosu na lyžařských tratích
27. 10. Lánov, Lampiónový průvod - vyřezávání z dýní, průvod a další program
27. 10. Krkonoše, K čemu jsou dobré lišejníky - exkurze, taky si myslíte,
že lišejníky vždycky ukazuji sever? A víte, že to je nesmysl? Tušíte,
k čemu by se lišejníky mohly hodit a k čemu je lidé na celém světě
používali? Víte, jak chutnají, a které se do úst nestrkají?
LISTOPAD 2012
2. 11. Dolní Lánov, Setkání u kapličky sv. Huberta - vzpomínková akce k uctění
patrona myslivců, občerstvení
2. 11. Jilemnice, Řemeslné dílny v bývalém pivovaru - korálky, fimo, drátování,
malování, plstění, výroba z papíru, batika, šustí, floristika, ...
11. 11. Lánov, Martinský lampionový průvod - ocenění nejlepších ručně
vyrobených lampionů, legenda o sv. Martinovi
17. 11. Hostinné, 7. český řemeslný trh pod obry - řemeslníci z měst, obcí a vísek
z celých Čech i Moravy
25. 11. Černý Důl, Společné rozsvícení Vánočního stromu s koledami
PROSINEC 2012
prosinec Lánov, Zdobení vánočního stromku pro zvířátka na farmě No Limits
prosinec Rokytnice nad Jizerou, Zahájení zimní sezóny
prosinec Rokytnice nad Jizerou, Vánoční trhy
prosinec Vrchlabí, Vánoční hra - pohádková hra pro děti a rodiče v zámeckém
parku, zpívání koled se skupinou NAVÁHUTĚ
prosinec Horní Branná, Vánoční koncert v hrobce Harrachů
1. 12. (do 3. 2. 2013) Hostinné, Betlémy ve františkánském klášteře - výstava
historických betlémů, vánočních ozdoba pohlednic
1. 12. Lánov, Mikulášská besídka - scénky, pohádky, tanečky, písničky v podání
mladých hasičů Horní Lánov
1. 12. Vrchlabí, Mějme dárky od Bosorky - výtvarná dílna pro dospěle a děti
zaměřená na výrobu šperků, triček, malování hrnečků, výrobu svíček
a jiné, nebojte se, že to nezvládnete, Bosorka Vám pomůže a vše vysvětlí
2. 12. Žacléř Rozsvěcení vánočního stromku II. ročník - adventní zpívání
7. 12. Dolní Lánov, Mikulášská zábava pro děti - s Mikulášem, čertem a andělem
8. - 15. 12. Žacléř, Vánoční výstava
9. - 10. 12. Horní Mísečky, 17. ročník Velké ceny Jilemnice v běhu na lyžích
10. 12. Dolní Dvůr, Zpívání u Vánočního stromu - 4. ročník, koledy se skupinou
NAVÁHUTĚ, občerstvení a jarmárek, dárečky pro všechny, kteří přijdou
15. 12. Dolní Lánov, Turnaj ve stolním tenise
15. 12. Hostinné, Řemeslný advent ve františkánském klášteře
15. 12. Jilemnice, Vánoční jarmark - trhy a bohatý celodenní kulturní program
15 - 16. 12. Jelenia Góra, Vánoční jarmark ve sváteční atmosféře s koledami
18. - 19. 12. Vrchlabí, Prodej vánočních stromků s certifikátem FSC - pocházejí
z krkonošských lesů, které jsou obhospodařovány ekologicky šetrným
způsobem, koupí přispíváte ke zlepšeni životního prostředí v Krkonoších
21. 12. Dolní Lánov, Zpívání u vánočního stromu, s teplým tekutým občerstvením
22. 12. Lánov, Zpívání u vánočního stromu + 4. jarmareček dětských výrobků
24. - 31. 12. Černý Důl, Vánoční stan - koledy, taneční zábava, koncerty, dětské
odpoledne (hry, soutěže), silvestrovská diskotéka
25. 12. Lánov, Vánoční turnaj v sálové kopané - 20. ročník
26. 12. Vrchlabí, Zvířátkové Vánoce - návštěva zvířecích pacientů v útulku
a předání dobrot pro ně, zdobení perníčků
Doporučuji vždy si v infocentru nebo na internetu ověřit termín konání události, které se
chcete zúčastnit. Občas se totiž stane, že se z organizačních důvodů pozmění datum některé akce nebo
se tato dokonce nekoná vůbec. Kalendář plánovaných akcí pro rok 2012, z jehož dat také čerpám,
je v elektronické podobě po měsících umísťován v sekci Aktuality na webu www.krkonose.eu.
Samostatný kalendář akcí a výstav, pořádaných Správou KRNAP, Vám ráda na požádání
v elektronické podobě zašlu nebo v infocentru vytisknu.
Karolína Boková
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Kulíškova herna v Jičíně - městě
pohádky
Radio Kulíšek potěšilo
v zámeckém parku stovky malých
i velkých návštěvníků modelovým
kolejištěm z Merkuru, tvořivými
dílnami a programem dětské skupiny
historického šermu Legenda Aurea
občanského sdružení Fimfárum Lánov.

Kulíškova herna.

Expozici Radia Kulíšek si prohlédl
také Radovan Sál, dramaturg
23. ročníku Jičína – města pohádky
2013. Pokud programová rada přijme
jeho návrhy, Kulíškova herna se
v příštím roce přemístí na Valdštejnovo
náměstí, kterému by měl vévodit velký
model mlýna ze stavebnice Merkur.
Moderátoři a redaktoři Radia Kulíšek
budou pravděpodobně živě vysílat
ve festivalovém pohádkovém rádiu.
Jana Tauchmanová

Aktuálně od Radia Kulíšek
„1. srpna 2012 se Kulíšek stal
regionálním studiem Pigy rádia, jehož
vysílání je prozatím možné přijímat
na internetu. Po spuštění vysílání
na frekvenci 92,7FM Děčín budou
zařazovány pozvánky a zajímavosti
ze severních Čech vytvořené
ve spolupráci týmem redaktorů
z lánovského Radia Kulíšek,“ říká
Radka Pilzová, PR manager Lagardère
Active ČR (skupina vlastnící
Frekvenci 1, Evropu 2 atd.)
Poslední srpnový týden proběhl
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Lánov konkurz do Radia Kulíšek.
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Novou posilou Krkonošského
12. 7. zamířil náš autobus (50 lidí)
turistického vysílání se od září stala na výstaviště do Lysé nad Labem, kde
Kristýna Jírová, žákyně 9. třídy ZŠ se konala každoroční výstava pod
Lánov.
názvem Květy. Šestnáctý ročník
výstavy nabídl návštěvníkům bohaté
Termíny konkurzů do Radia
květinové aranžmá vytvořené na ploše
Kulíšek:
2160
m 2 . Ve všech prostorách
17. 10. 2012 Vrchlabí
- malá zasedací síň MěÚ 15:00 – 16:00 výstaviště se šířila vůně růží, lilií, floxů
a různých druhů květin, okrasných
31. 10. 2012 Jilemnice
dřevin,
bonsají a jiných rostlin.
- zasedací síň MěÚ 15:00 – 16:00
Zájem
návštěvníků byl soustředěn
Vhodné pro chlapce a děvčata
na
zahradnické
trhy, kde si i naši senioři
od 12 do 17 let.
nakoupili květiny, osiva, léčivé
Úspěšní absolventi konkurzu se rostliny, nářadí a vše, co potřebuje
začnou pod vedením Petra Ticháčka zahrádkář. Po celou dobu výstavy
(Radio Černá hora, KISS 98 FM, TV probíhal na venkovní ploše hudební
Óčko, TV Metropol, Radio Evropa 2 – program doplněný výstupy pražských
D u h a Vr c h l a b í ) p ř i p r a v o v a t herců.
na vysílání v Pigy rádiu a festivalovém
V rámci volebního období se
pohádkovém rádiu.
představil návštěvníkům i kandidát
Jana Tauchmanová na prezidenta p. Ing. Jan Fišer. Všichni
tuto výstavu kladně hodnotili a každý si
odnášel nejen různou sadbu, ale i ty
nejkrásnější vzpomínky.
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V současné době máme 43 členů.
Scházíme se každých 14 dní a své
schůzky si občas zpestříme nějakou
legráckou.
V červenci jsme byli na výletě
v Liberci. Návštěva botanické zahrady
a ZOO v každém z nás zanechala
vzpomínku.
Koncem srpna se uskutečnil výlet
na hrad Houska. Na nádvoří hradu byl
jarmark, kde si někteří z nás koupili
něco na památku.
Prohlídka hradu se nám líbila
až na to, že šlo mnoho návštěvníků
najednou. O tomto hradě se říká, že má
spojení s peklem, a tak kdo měl
odvahu, mohl na konci prohlídky vejít
do pekelné chodby a setkat se
s vládcem pekla.
Na závěr výletu jsme se zastavili
v malé vesničce Žďár na oběd
a prohlídli si roubené chaloupky.
Přijďte mezi nás!
Za KD Věra Volmutová

5. 9., za pěkného počasí, se
členové našeho klubu vydali poznávat
polské hory a zajímavosti. První
zastávka byla ve Szklarské Porębě, kde
navštívili starobylý kostelík.
Průvodcem byl pan Mgr. František
Jirásko, který dobře zná památky
Polska a je též dobrým turistou našich
i polských hor. Hezká byla procházka
Dinoparkem, která byla zahájena
hororovým představením v tamním
kině 6D. Dalším programem bylo
zdolání hory Szrenica 1360 m n. m.
První část vyjeli senioři lanovkou, dále
se stoupalo pěšmo až k vrcholu. Pohled
z výšky byl nádherný. Viděli jsme
panorama polských i českých Krkonoš.
Únava trochu znát byla, ale všichni se
vrátili v dobré náladě.
Všichni se těší ještě na zářijový zájezd
do Litoměřic na „Zahradu Čech.
Za KD Dana Stránská
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Na konci září odstartuje nová
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sezona soutěží stolního tenisu 2012 Zpráva o činnosti Klubu důchodců
bývalého Státního statku v Lánově
Během letních měsíců se naši
senioři věnovali většinou prospěšné
práci na zahrádkách, radovali se
se svými vnoučaty a užívali si
příjemného letního sluníčka, ale
i přesto se v červenci a v září
uskutečnily tři pěkné akce.
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2013. Oddíl stolního tenisu TJ Lánov
přihlásil do soutěží 3 družstva.
V nejvyšší krajské soutěži KP 1 bude
bojovat družstvo "A" ve složení:
P. Alinče, M. Honců, J. Šín, P. Tomeš.
V okresní soutěži OP 2 bude hrát
družstvo "B" ve složení: J. Goll,
M. Hlava, J. Pištora, V. Talášek. Třetí
naše družstvo "C" je účastník soutěže
OP 3 o co nejlepší umístění nastoupí

ve složení: J. Blažek, J. Kalenský.
J. Otradovský, M. Mikeška.
U tohoto družstva bych se chtěl
pozastavit. Hraje zde náš nejmladší
hráč 15letý a nejstarší - přes 75 let.
Oba hrají srovnatelně dobrý stolní
tenis. Je pravda, že ping pong není
velký sport jako tenis nebo fotbal,
ale jeho velká přednost je v tom, jak
dlouho nabízí být ve sportovní činnosti
aktivní a užívat sportovní zážitky se
spoluhráči. Před tím starším hráčem
smekám a chci oslovit těch nemálo
mladých, co prošli naším oddílem,
že čas strávený za stolem není
promarněný a může být třeba jen fajn
relax.
Dále k soutěžím. Družstva "B"
a "C" zahájila 29. 9. a další zápas doma
hrají 13. 10. v 9:00. Soupeřem jim
budou Trutnov "A" a Janské Lázně "D".
Termíny dalších zápasů také uvedeme
na KTV Lánov.
Zápasy se hrají v hale ZDŠ Lánov
a tímto také zveme příznivce tohoto
sportu - přijďte fandit, především
zápasy "A" družstva slibují výborný
stolní tenis.
Za Oddíl stolního tenisu
Miroslav Hlava.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych vás seznámil s činností SDH
Prostřední Lánov za letní období.
V měsíci červnu naši členové provedli
zazdění otvoru na stodole u kruhového
objezdu.
Také se zúčastnili cyklistických
závodů Kolo pro život. Pomáhali
s technickým zabezpečením na trati
během závodů. V červenci jsme se
rozjeli na dovolené, ale i tak jsme
nezapomněli na údržbu naší techniky.
Provedli jsme opravu motorové
stříkačky PS12. Tímto bych chtěl
poděkovat panu Oldřichu Brentnerovi,
který nám velice pomohl při opravě
stříkačky. Začátkem srpna jsme začali
trénovat a připravovat se na závody.
Tréninky se konají na fotbalovém hřišti
a přilehlé tréninkové ploše. Pokaždé
vždy najdeme skvěle připravenou
travnatou plochu, o kterou se pečlivě
stará správce hřiště pan Lubor Mihalo.
25. 8. jsme se zúčastnili závodů o Pohár
starosty v Horní Kalné. Velmi dobrého
výsledku dosáhlo družstvo žen.
S bravurou zvládly kopcovitý, bahnitý
terén a obsadily skvělé třetí místo.
Družstvo mužů dopadlo o něco hůře.

Svůj útok i díky velice rozbahněnému
terénu nedokončilo. Bylo diskvalifikováno a obsadilo 11. místo. 1. září
se pro děti na fotbalovém hřišti
uskutečnilo rozloučení s prázdninami.
Nejvíce zaujal program „Vosa jede'',
ale i my jsme přispěli k pobavení dětí.
Mohly si vyzkoušet, jak se stříká
ze džberové stříkačky, a také si mohly
zasoutěžit o ceny. Od 3. 9. do 7. 9.
proběhla v naší hasičárně sbírka
ošacení pro Diakonii Broumov. O celý
průběh sbírky se staraly paní Jacková a
paní Gyšovová. 15. září 2012, v den, na
který jsme všichni čekali a zároven se
těšili, jsme pořádali hasičské závody v
Požárním sportu o Pohár starosty 8.
okrsku. Soutěže se zúčastnilo11
družstev mužů a 6 družstev žen. Před
samotnými závody proběhlo
slavnostní předání ocenění našemu
členu panu Jiřímu Malínskému za
dlouholetou činnost, 50 let u našeho
sboru. Ocenění bylo předáno z rukou
pana starosty Jiřího Vancla. Poté
probíhal samotný závod. Skvěle
připravené hřiště, báječná divácká
kulisa, co víc jsme si mohli přát. Jen to
počasí nás trošku pozlobilo. Letní
počasí vystřídalo zataženo a teplota
pod 20 stupňů. Svařáček se hodil.
Pro náš sbor závody dopadly jak
po sportovní, tak i po společenské
stránce velice dobře. Družstvo žen
obsadilo 2. místo a družstvo mužů
3. místo. Také je třeba poděkovat
hasičům z Harty, kteří nám vypomohli
jako technická četa a se svoji Tatrou se
starali o dopravu vody do kádě
pro soutěžící. Pro závodníky a diváky
bylo celý den připraveno občerstvení
a o zábavu se do večerních hodin staral
DJ Jirka Šádek z Dolní Branné.
Na závěr mi dovolte vám popřát zdraví
a pevných nervů v dnešní uspěchané
době.
Za SDH Prostřední Lánov

23. 6. 2012 se zúčastnily ženy
krajského kola v požárním sportu
v Hradci Králové, měly krásné
výsledky, ale bohužel po útoku, který
se jim nepovedl, skončily na 4. místě.
O něco lépe si ten samý den vedli mladí
hasiči na pohárové soutěži
v Hřibojedech, kdy mladší obsadili
první příčku a starší třetí.
Následovalo již zmíněné MČR
v Sokolově, kam nám postoupily oba
kolektivy dorostu jak dorostenky,
tak dorostenci. Přímý přenos
přenášený na internetu sledovali
spoluobčané i rodinní příslušníci
závodníků, a tak viděli zdary i nezdary
našeho dorostu. I když se jim nepovedl
útok, který vždy zamíchá s pořadím,
zatím tyto kolektivy dosáhly nejlepšího
výsledku na MČR – máme 11. nejlepší
tým dorostenců a 9. nejlepší tým
dorostenek v ČR.
Možná si někdo řekne, nejsou to
první místa, ale zde jsou už výkony
týmů velice vyrovnané a o všem
rozhodují drobné chybičky a nervozita.
Vždyť už jen postoupit, probojovat se
se svými výsledky na MČR je úspěch
a já svým svěřencům za tyto výsledky
děkuji.
Mezi tréninkem dorostu jsme
ještě stihli připravit první ročník
dětského dne nazvaného „Hurá
prázdniny“. I když nám velmi teplé
počasí nepřálo a spousta spoluobčanů
zamířila raději k vodě, navíc děti byly
již na táborech, dá se mluvit o docela
zdařilé akci. Ten, kdo přišel, se bavil
dobře a o spokojenost návštěvníků,
především z řad dětí, šlo nejvíce.
O letních prázdninách nesměl
chybět ani tradiční výcvikový tábor
mladých hasičů. Tentokrát jsme
zavítali do Dolní Bukoviny
u Mnichova Hradiště. Doufáme, že
kopcovitý terén a náročná příprava na
podzimní závody přinesou své
výsledky a naší mládeži se bude dařit.
Období dovolených nebylo klidné
ani
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V pro naše muže, ti společně
s dorostem otloukli omítku ve staré
hasičárně s věží a připravili vše
Pavel Jančula. na nahození nových omítek. To už pak
Konec školního roku a začátek byla práce zejména pro muže. Vnitřek
prázdnin, které pro mnohé znamenají hasičárny již vypadá velice hezky.
pohodu a těšení se na dovolenou K dokončení chybí oprava oken
či prázdniny, byl pro hasiče z Horního a usazení nových vrat. Sekání trávy
Lánova náročný.
na hřišti, drobné opravy techniky,
Mladé hasiče a ženy čekaly další p r a v i d e l n á ú d r ž b a a k o n t r o l a
tréninky na závody a hlavně dorost na materiálu výjezdové jednotky jsou
Mistrovství České republiky dorostu, samozřejmostí, o které se nikdy
které se konalo v termínu 5. - 8. 7. 2012 nezmiňuji, ale i toto vše je spousta
v Sokolově.
hodin, které dospělí věnují ze svého
Ale hezky po pořádku. V sobotu volného času hasičině.

Prázdniny se přehouply a byly tady
další závody. Mladí hasiči se vydali
na pohárovou soutěž do Libňatova, kde
závodili v Závodě požárnické
všestrannosti a štafetě požárních
dvojic. Výsledky byly velice pěkné –
starší 2. místo ZPV a 2. místo štafeta
PD, mladší 3. místo ZPV a 2. místo PD.
Domů jsme vezli 4 poháry za umístění.
Zatímco mladí bodovali
v Libňatově, naši muži a ženy se
zúčastnili soutěže O pohár starosty
okrsku, který se tentokrát konal
v Prostředním Lánově. Za ženy jsme
měly nasazeny dva týmy. Tým ženy
„B“ skončil na krásném 4. místě,
přestože nám závodnice, která je
na rozdělovači, onemocněla. Narychlo
nasazená zástupkyně v životě na této
pozici nesoutěžila, ale i přes drobné
problémy se s tím poprala skvěle.
Tým ženy „A“ skončil tak, jak si
přály všechny členky týmu, na domácí
půdě vybojoval první místo a tím i zlatý
pohár. Muži dali do soutěže také
všechny své síly a obhájili své
prvenství z předešlého roku a odnášeli
si také zlatý pohár. Doma v Horním
Lánově zůstal i putovní pohár starosty
okrsku, který náleží nejaktivnějšímu
a nejúspěšnějšímu SDH okrsku.
V sobotu 15. 9. 2012 nám tedy přibylo
7 pohárů…
Nyní nás čeká další důležitá
soutěž. Závod požárnické
všestrannosti jako první soutěž
okresního kola pro ročník 2012/2013,
v kategoriích mladší, starší
a dorosteneckých kolektivů. Věříme,
že i zde vybojujeme umístění
na předních místech.
Další akcí, která nás čeká, je
Festival přípravek Královéhradeckého
kraje konaný v Bílých Poličanech dne
29. 9. 2012, kam se vypravíme s našimi
nejmenšími členy, dětmi od 2 do 6 let,
s ukázkou zjednodušené štafety CTIF
a pohádky O kozím domě.
Nesmím opomenout ani skutečnost, že se čtyři členové zapojili
do několikaměsíčního víkendového
školení zaměřeného na záchranu osob.
Toto školení je za podpory EU a bude je
opravňovat i k lektorské činnosti v této
oblasti.
Ladislava Šedivá

K
T
V
Dobrý den,
od posledního článku se v naší
kabelové síti mnohé změnilo. Věříme,
že většina je k lepšímu. Během měsíce
července probíhala celková přestavba
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hlavní stanice, odkud je vysílán jak
televizní, tak internetový signál. Vedl
nás k tomu zejména fakt, že analogové
vysílání ze satelitu bylo ukončeno,
a technologie pro jeho zpracování tudíž
již nebyla potřeba.
Na žádost občanů bylo znovu
spuštěno vysílání německy mluvících
programů, které si mohou uživatelé
naladit na 9. a 12. kanále v normě
DVB-T. Dále jsme přidali MUX
(digitální multiplex) 3, který je vysílán
z Černé hory, a zároveň připravili na
MUX 4, který má ale prozatím
omezený výkon vysílání. Věříme,
že nová společnost provozující tento
multiplex rozšíří jeho dosah a budeme
moci rozšířit naši nabídku.
Jistě jste zaznamenali, že od
1. 10. 2012 bude spuštěna nová TV
Pětka. Jedná se o rozšíření regionální
televize. Slibují ryze český obsah, a tak
se nechme překvapit.
Dalším programem, který byl
přidán, je dokumentární program
Viasat History. Rozšiřuje současnou
nabídku o zajímavý pohled do dění
lidstva a dějin země. Jistě se vám tento
program zalíbí. Ještě jedna inspirace
od uživatelů. Během krátké doby
přidáme další TV program, nyní však
v anglickém jazyce. Diváci si tak
budou moci vyzkoušet a potrénovat
i tento jazyk. Čekáme již jen na dodání
příslušného zařízení. V době čtení
tohoto článku bude patrně program
zařazen do běžného vysílání. Budeme
vás informovat o zahájení vysílání
obvyklým způsobem. Aktuální přehled
vysílaných programů je ke stažení
na webu obce Lánov.
KTV a kanalizace
Z pohledu výstavby kanalizační
sítě v obci se neobejdeme bez zásahů
i do sítě KTV. V ideálním případě
nebude provoz přerušen, ale patrně
některé stavební úkony se bez omezení
neobejdou. Budeme se snažit najít
nejlepší řešení. V této souvislosti bych
uživatele chtěl vyzvat k tomu že, chtějíli být informováni o provozních
činnostech na KTV, mohou zaslat
informativní e-mail na adresu
admin@lanov.cz a do předmětu zprávy
napsat infoktv. V těle zprávy prosím
uveďte vaši adresu (část obce a číslo
popisné). Budeme tak moci informovat
pouze ty uživatele, kterých se daný
zásah bude týkat. Dále tyto údaje
použijeme k oznamování plánovaných
servisních zásahů, jejich rozsahu,
informovánío změnách ve vysílání
a službě internetu.
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Změny v satelitním příjmu
Do letošního roku byla satelitní
platforma rozdělena mezi dva hlavní
provozovatele (míníme-li evropský
trh) CS Link a Sky Link. V letošním
roce se však tyto dvě společnosti
s p o j i l y, a v z n i k n e t a k j e d e n
poskytovatel satelitní televize, který
bude mít dominantní postavení na trhu
a tím si může diktovat podmínky.
Společnost CS Link zcela zanikne
a veškeré její aktivity převezme
společnost Sky Link. Z tohoto důvodu
společnost CS Link zasahuje
do zařízení formou používání nových
kódů, které jsou nutné k dekódování
programů. Někdy se bohužel stane,
že se tento zásah neobejde bez
chvilkového výpadku programu,
v horším případě k restartu celého
zařízení. Cílem těchto změn je
odhalení neoprávněných uživatelů.
Kódy je však nutné měnit na všech
dekódovacích zařízeních.
Ukázkou takové situace byla
několikadenní nefunkčnost programů
Viasat Explorer a TV Barrandov. Tímto
vás prosím o trpělivost a budete-li chtít,
můžete mě informovat formou SMS
o nefunkčnosti programu. Pomůžete
tím k rychlejšímu odstranění závady.
Děkuji.
Radovan Jákl, admin@lanov.cz
tel.: 607 602 738
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Od Moskvy k Waterloo
Druhé desetiletí 19. století, tedy
právě před dvěma sty léty, Evropa
prožívala počátek konce hvězdné
kariéry malého poručíka dělostřelectva
revoluční Francie Napoleona
Bonaparte. Energický Korsikán
to dotáhl v roce 1812 na císaře
Francouzů, který diktoval svou vůli
starým evropským panovnickým
rodům a dosazoval na trůny své
příbuzné a generály. Ani zbraněmi, ani
kontinentální blokádou se mu
nepodařilo zlomit ostrovní Anglii
a přes fatální porážku v bitvě
u Slavkova (1805) vyčerpat lidské
zdroje mohutného carského Ruska.
V roce 1812 byla rozdrcena
Napoleonova „velká armáda“ i se
spojenci z donucení. Toto poučení
nestačilo Napoleonovi ani o rok
později. Roku 1813 bez své železné

gardy s rychle naverbovanými nováčky
v bitvě národů u Lipska musel
přenechat vavříny vítězství polnímu
maršálu knížeti Karlu Filipovi
ze Schwarzenberka a šéfu jeho štábu,
mladému Janu Josefu Radeckému.
Pak už jen chabý pokus po návratu
z ostrova Elby končící porážkou
u Waterloo roku 1815 od Angličanů
a Prušáků…
Pod žezlem Františka I.
Krátké výroční vzpomínání doplňme
tím, že čtyři války s Francií znamenaly
nezměrné strádání i utrpení lidových
vrstev rozsáhlé monarchie Habsburků.
Průvodní jevy války, to znamená
kontribuce státu, rekrutýrky většinou
na doživotí, ale především státní
bankrot roku 1811 ožebračily kde
koho. Je ovšem pravda, že přímé
válečné události se tentokrát území pod
Krkonošemi, a tedy i údolí Malého
Labe, jak tomu bylo v tzv. slezských
válkách v 18. století, nedotkly.
Jen vzdáleně dolehly francouzské
bubny a pruské píšťaly s kanonádou
přes Krkonoše z Dolního Slezska. Tam
došlo ke srážce spojenců s Francouzi
v srpnu roku 1813 mezi městy
Złotoryja a Jawor (tenkrát Goldberg
a Jauer) na říčce Kaczawa (Katzbach).
A to je doba, kam chce zařadit své
vyprávění dolnolánovský kříž u domu
čp. 42. Chce vyprávět příhodu pro ty,
kteří mají zájem naslouchat.
Kamenný monument
Než jsem začal psát tyto řádky,
zajímalo mne mínění odborníků
o tomto nepřehlédnutelném výtvoru
řemeslné zručnosti, ne-li uměleckému
projevu. V úctyhodném čtyřsvazkovém díle o uměleckých památkách
Čech jsem pod heslem „Dolní Lánov“
našel sice důkladný popis farního
kostela svatého Jakuba a pak už… nic.
Kunsthistorikové v prvním svazku
tohoto monumentálního díla z roku
1977 náš kříž u usedlosti čp. 42 nevzali
na vědomí. Škoda!
Jde o poměrně nákladnou
kamenickou práci. Na stupňovitých
základech z pískovce spočívá vlastní
tělo útvaru z téhož materiálu. Skládá se
ze čtyřhranného, mírně se zužujícího
podstavce, z nějž vybíhá střední část
s reliéfem Panny Marie. Na ní spočívá
vlastní kamenný kříž s tělem
Ukřižovaného, u jehož nohou je klečící
ženská postava.
Na přední straně podstavce je
v kartuši německý nápis v českém
překladu znějící:

K trvalé památce Franze Kaspera
zřízeno!
Bůh dej jemu a jeho dvěma synům
věčné světlo.
Nápis je uveden poněkud
problematickým letopočtem
v římských číslicích: MDCCCVII – I.
Juli (1807 – 1. července). Jde o záhadu,
která nekoresponduje s naším dalším
vyprávěním. To bezpečně datuje velká
voda v Labi a na jeho přítocích (1813).
Zmýlil se kameník, nebo chyba vznikla
při opravě?
Pověst či pravda?
Nejprve tedy pověst, která vypráví,
že hospodář z Malého Lánova Franz
Kasper dostal za úkol dopravit
vysokého ruského oficíra s depeší
do Hostinného. Tento úkol mu připadl,
protože jediný v okolí vlastnil jako
zámožný lepší vůz (Kutsche). Problém
ale nastal, když přijeli k Labi
v prostoru poblíž dnešní Dobré Mysli.
Přes řeku tenkrát vedla jen lávka
a povozy byly odkázány pouze na brod.
Labe ale právě divočilo. Kasper se
bránil vjet do zlověstně hučícího
proudu, ale nic naplat. Energický
důstojník ho k tomu donutil tasenou
šavlí. Kasperova obava se vyplnila
a uprostřed koryta proud převrhl
bryčku. Rus utonul ve vlnách. Sedlák
se ale šťastně dostal na břeh
a zachránil. Zlé jazyky rozšířily,
že Kasper se zmocnil Rusových peněz,
a dokonce snad i plukovní kasy. Byl
proto vyslýchán a odsouzen k smrti.
Ukázalo se však, že obvinění bylo
falešné a Kasper byl zachráněn. Jako
díkuvzdání – tento kříž. Jen ten
letopočet na něm nám nějak nehraje.
Ústním podáním zachované vyprávění
bezpečně vročuje událost do roku
1813. Historie města Hostinné
zaznamenává dne 23. srpna tohoto
roku v Labi velkou povodeň, která
natropila mnoho škod. Tentýž zdroj
udává další "velkou vodu", která se
přivalila do města. S ruskými dragouny
přitáhlo do města 300 vozů s municí.
Vojáci se ve městě ubytovali. Také ještě
10. listopadu přišlo do města asi 3000
mužů ruského vojska.
Historický dokument
Nárok na pravdu si činí dosti
rozsáhlá stať důstojného pana děkana
Adolfa Seidela z Hostinného,
uveřejněná k události v srpnu 1813
v periodiku „Volksbote“. Popisuje
podobnou příhodu.
Do Hostinného prý přijel po bitvě
na Kaczawě ve Slezsku posel se

zprávou o vítězství prusko – ruských
vojsk nad Francouzi. Zprávu na hlavní
spojenecké velitelství od generála
Blüchera měl předat jeho
sedmadvacetiletý křídelní pobočník
rytmistr Friedrich hrabě von Moltke.
Ale…
Po opuštění města horní branou
a při pokusu překonat rozvodněné Labe
na obvyklém místě se to stalo. Krytý
poštovní vůz se spřežením, řízený
kočím s poslem, se v místě brodu
převrátil a v něm mladý rytmistr

josefínský katastr z roku 1785
vypovídá o malolánovském sedláku
z čp. 25 Franzi Kasperovi, který byl
poměrně zámožný, neboť vlastnil 34
hektarů pozemků. Nositele tohoto
příjmení nebo snad potomky
nacházíme v čp. 203, kde bylo
pekařství a výroba pekařských strojů.
Ze zjištěných údajů v německé
vlastivědě Dolního Lánova,
shromážděných Rolandem Zirmem
(Markt Oberdorf 2002) vyplývá
následující: Kasperové nepatřili
zřejmě mezi dlouhodobě usedlé
obyvatele Lánova. Objevují se tu
až v 18. století s hrdinou našeho
příběhu Franzem Kasperem. Jejich
příjmení v obci není příliš
frekventované. Před koncem 2. světové
války je nacházíme ve dvou staveních
(čp. 203 a 226).
Při důkladnější prohlídce
nápisu s letopočtem jsem si povšiml, že
mezi ciframi MDCCC a VII je menší
mezera s mělkou prohlubní.
Jakoby tam kdysi ještě byla jedna
římská číslice. Buď X nebo L, to je 10
ne 50. Pak by letopočet zněl
srozumitelněji: 1817 nebo 1857.
Nikoli tedy 1807, který události
předchází.
Nebo to bylo docela jinak?
František Jirásko

Kasperův kříž v Dolním Lánově, foto Ondřej Máslo.

s radostnou zprávou zahynul. Kočímu
a poštovnímu poslovi neseným
proudem se podařilo zachránit se.
Zachytili se postranních větví křovin
a podali do města smutnou zprávu.
Mladý Moltke pocházel z rodiny
pruské šlechty, která mj. dala pruskému
státu významného vojenského stratéga
ve válce „Němců s Němci“ roku 1866.
Truchlivý osud dvou důstojníků,
z nichž jeden zřejmě připomíná
Kasperův kříž v Dolním Lánově, a oba
dva děsivou sílu mladého labského
veletoku v létě 1813. Tu sílu, kterou
poznala též naše generace roku 1997,
kdy jí neodolaly ani bytelné kamenné
pilíře mostu do Prosečného a Lánovů.
Kde se asi nacházel brod, o němž
je řeč v obou příbězích? A co letopočet
na kříži, který do událostí nezapadá,
a dokonce jim o několik let předchází?
Dovětek
Příjmení Kasper jsem nenašel mezi
dolno- a malolánovskými sedláky
v urbáři panství Vrchlabí z roku 1676.
Zde jsou jejich robotní povinnosti
a peněžní i naturální dávky. Zato
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Nové propagační materiály
a autobusy s designem Krkonoš
Na pultech krkonošských
informačních center můžete
u obsluhujícího personálu poptat tři
nově vydané publikace, ztvárněné
v jednotném grafickém stylu Krkonoš,
prezentující celý region. Jsou to Tipy
na výlety, Dlouhé sjezdy a Krkonoše
po celý rok.
Tipy na výlety vznikly s cílem
připomenout a představit široké
veřejnosti i méně známá místa
krkonošských měst a obcí, jejich blízké
i vzdálenější okolí. Nejenom nejvyšší
partie hor se svými nádhernými
přírodními útvary a panoramaty
okouzlí v každém ročním období.
I jinde je mnoho zajímavostí, které
publikace nabízí jako cíle výletů
a které jistě budou inspirací
a poučením. Prostřednictvím muzeí
a expozic je uchována trvalá
připomínka historie a odkaz někdejšího
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života místních obyvatel. Soubory
jedinečných staveb, romanticky
rozesetých v krajině, představují
promyšlenou architekturu usedlíků.
Naučné stezky rozšíří povědomí o
navštívených místech. Sakrální
památky jsou symbolem zdejších
duchovních hodnot. Úžasný
panoramatický rozhled po výstupu do
míst dalekých výhledů potěší nejedno
oko.

Autobusy polepené fotografiemi s
motivy nejvyšších českých hor
projíždí ČR
Na silničních trasách vedoucích
městy Špindlerův Mlýn, Vrchlabí,
Praha a městy Varnsdorf, Mělník, Praha
od letní sezony 2012 každý den tam a
zase zpět, sedm dní v týdnu, projíždí
dva autobusy dálkových linek
hromadné veřejné dopravy, které jsou
polepené velkoplošnými fotografiemi,
O zbylých dvou tiskovinách se již psalo zobrazujícími motivy Krkonoš.
Zpracovaný design láká potenv předchozím čísle Zpravodaje.
ciální návštěvníky k volnočasovým

aktivitám, které lze v nejvyšších
českých horách provozovat v průběhu
kalendářního roku. Ať se jedná
o lyžování, cyklo i pěší turistiku
anebo odpočinek. Motivuje k pohybu
nejenom aktivní sportovce,
ale i k aktivnímu odpočinku i rodiny
s dětmi, seniory, atd.
Autobusy vyzdobené z obou stran
i na zadní ploše budou jezdit a tím
zajišťovat propagaci turistického
regionu po dobu dvou let.
Dáša Palátková

Skauting je parta kamarádů, mezi kterými máš příležitost:
dobře se pobavit
prožívat nevšední zážitky
ukázat co umíš
získat praktické dovednosti
podívat se někam, kde to neznáš
prožívat dobrodružství
navázat přátelství na celý život

Můžeš se přijít podívat mezi nás na celooddílovou schůzku, která se koná
15. 10. 2012 od 15 hodin v naší klubovně, kterou najdete vedle kostela
sv. Jakuba v Dolním Lánově.
Schůzky probíhají v úterý (chlapci 8 - 11 let), ve čtvrtek (chlapci 12 - 15 let)
a v pátek (holky) vždy od 16 do 18 hodin.
V případě dotazů kontaktujte Sokola (Ondřeje Filipčíka)
na tel. čísle 603 797 743 nebo přes email: sokolator@seznam.cz.
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Více jak rok jsme napjatě čekali,
zda Vláda ČR konečně rozhodne
o podpoře Vrchlabska. V červenci
tohoto roku schválila vláda
po zhruba ročním čekání uvolnění
finančních prostředků pro rozvoj
průmyslové zóny ve Vrchlabí
v souvislosti s rozvojem tamního
závodu Škody Auto a. s. Z celkové
částky 551 milionů Kč připadá
na investice města Vrchlabí
138 mil. Kč a 347 milionů Kč
dostává Královéhradecký kraj
na modernizaci silnic v regionu.
O zbývajících zhruba 66 milionech
zatím nebylo rozhodnuto.
Královéhradecký i Liberecký kraj
přitom musí ze svého přispět
částkou 29 milionů každý, přičemž
stavby musí být dokončeny
do konce roku 2014. Zaznívají také
hlasy, že výroba převodovek je jen
částečná náhrada pro závod, kde se
po desetiletí vyráběla celá auta.
Závod ve Vrchlabí disponuje
dostatečným personálním zázemím.
Také pozemků a výrobních prostor

Helmut Dohnálek.

může nabídnout více, než kolik jich
potřebuje výroba převodovek.
Vedení koncernu i samotné Škody
Auto a. s. o tomto potenciálu
závodu ve Vrchlabí ví a nadále bude
hledat optimální náplň k využití
potenciálu svého závodu
ve Vrchlabí. Královéhradecký kraj
v tomto ohledu může sehrát také
významnou roli, ale hodně bude
záležet i na tom, jak se bude vyvíjet
automobilový trh. Já osobně jsem
optimista a věřím, že pro závod
Škody Auto a.s. ve Vrchlabí je
nynější dobrá zpráva teprve
začátkem dalšího rozvoje. Tento
krásný kout našeho kraje si to určitě
zaslouží a lidé, kteří pracují
a pracovali ve Škodovce vždy
dokazovali, že vyrábět auta
dovedou. Přeji proto Vrchlabsku
další neméně dobré zprávy jako je ta
současná.
Helmut Dohnálek
náměstek hejtmana KHK

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

Obecní úřad Lánov

Starosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

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

Asistentka

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Tel., fax

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

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

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

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

v mezisezóně:

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

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

So:

9:00 - 12:00

zavřeno

zavřeno

Ne:

So:
Ne:

zavřeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

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

tel.:
499 522 344

POUZE ODBĚRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

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

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:
Účetnictví,
evidence obyvatel:

tomicek.miloslav@seznam.cz

Jiří Svatý
Jana Rejdová

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

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

Vážení spoluobčané,
léto nám opět uběhlo tak rychle, že jsme se ani nestačili
podivit. Ono se říká, co je příjemné a hezké, brzy odchází.
Hlavně pro děti, které musely po prázdninách do školy,
skončilo léto rychle. I když první školní den v tomto
školním roce jsme viděli u školáků většinou rozzářené oči
a spokojenost z toho, že se vrátili zdraví a odpočatí
do školních lavic. Pro obec, jak jsem v posledním
Zpravodaji uvedl, bylo letní období dobou, kdy se
prováděly hlavní práce.
Místní komunikace:
Proběhla oprava místní komunikace na spodním konci
obce Pušovi – Hrdličkovi za více jak 600 tisíc korun.
Pravidelnou údržbou vodotečí kolem místních komunikací
nedochází k jejich poškozování. Vzhledem ke krádežím
kovových mříží u propustí na MK musely být tyto
obměněny. Také byly doplněny a obnoveny dopravní
značky hlavně u mostů přes tok Malého Labe. Opravena
část příjezdové cesty ke hřbitovu. Co se nepodařilo, bylo
zahájení vybudování nové MK Čivrný a to z důvodu
zpoždění projektových prací a územního rozhodnutí.
Vodárna:
V červenci byla zahájena investiční akce za téměř 8
miliónu korun, dotována 60 % z rozpočtu
Královéhradeckého kraje. Vlastní realizaci provádí fa.
STAVOKA Kosice. Přestože byly práce zahájeny s určitým
zpožděním, je v současné době naplňován harmonogram
prací. Voda k odběratelům je dodávána přímo, bez
mezipřistání ve vodárně, kdy správce vodovodu
Vodárenská Lánov učinila technické opatření, aby nebyla
dodávka vody hlavně do domácnosti narušena. Je zde
pouze nebezpečí, že v případě výpadku elektrické
16

499 522 216

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

energie by mohly nastat určité komplikace.
Předpoklad, že pitná voda bude opět téci přímo z vodojemu
vodárny, je v měsíci listopadu 2012. Je zde na místě
poděkovat Zemědělskému družstvu vlastníků Dolní Lánov,
které umožnilo zabezpečit bezproblémovou přepravu
materiálu přes jimi obhospodařované zemědělské
pozemky, přestože byly ohroženy dotace na dotčené
zemědělské pozemky. To nelze ale říci o sousedním
družstvu, kdy rozoráním používané cesty nastaly určité
komplikace pro zbytek dopravy na tuto stavbu.
Péče o obecní majetek:
V letních měsících bylo provedeno ošetření střechy
nátěrem na objektu Kulturního domu, péče byla věnována
výlepovým plochám po obci. Byly prováděny drobné
opravy majetku a strojového parku. Hasiči provedli
vymalování hasičské klubovny.
V budově Základní a mateřské školy byly vyměněny
podlahy ve školce a školní kuchyni, opraveny byly části
odpadu.
Péče o vzhled obce:
Sekání příkopů kolem silnice a zpevněných
komunikací v obci, pravidelnoá údržbá parkových ploch
a údržba zeleně kolem zastávek autobusu byly prováděny
hlavně za účelem zlepšování vzhledu obce. Je třeba
poděkovat občanům za péči o zeleň kolem svých obydlí.
Z důvodu zlepšování péče o zeleň obec zakoupila
mulčovací stroj za traktor, kterým si sama udržuje příkopy
a větší travní plochy. Dále se s tímto strojem pracovalo
i na zakázkách pro cizí subjekty.
Samostatná kapitola údržby zeleně je hřbitov a travní
porosty kolem kostela a fary. I tady byla věnována náležitá
pozornost údržbě těchto pietních míst. Opraven byl chodník
mezi kostelem a horním hřbitovem.
Péče o obecní lesy:
V letošním roce byla omezena těžba dřeva v obecních
lesích s ohledem na kalamity, které v minulých létech naše

lesy postihly, jako byl Kyril a kůrovec. Nebylo
ale zapomínáno na péči o nové porosty a to ožínáním
a nátěrem proti okusu zvěří a odtěžení pouze poškozených
stromů kůrovcem. Takže výnosy z prodeje dřevní hmoty
jsou nižší proti minulým rokům, ale naopak se zvýšily
výdaje.
Sport a další akce:
Během letního období nebylo v obci zapomínáno
na organizování sportovních akcí, jako byl tradiční
fotbalový turnaj „O pohár starosta v malé kopané“, kde se
nezapomnělo ani na malé děti, tenisový turnaj, pouťová
zábava, pro veřejnost denně otevřené víceúčelové hřiště.
Aby mohl být veřejností užíván sportovní areál obce, byla
nutná jeho pravidelná údržba a péče o tyto prostory.
Toto je stručný přehled prací a činností, který byl během
léta prováděn a zajišťován obcí. Samozřejmě
i v nastávajícím podzimním období budou dokončeny
některé práce, které jsou nutné do zimy provést s ohledem
na finance obce. Tímto přehledem chci seznámit
spoluobčany o tom, kam jsou směřovány finance z rozpočtu
obce, které zastupitelstvo obce schválilo a pravidelně
kontroluje.
Jednou věcí, která mě osobně mrzí, je to, že i zde
v poslední době dochází ke krádežím kovových části, jako
jsou mříže kanalizačních vpustí nebo zábran na Naučné
stezce. Proto buďme všímaví ke svému okolí a sledujme,
co se v něm děje.
Závěrem mi dovolte Vám spoluobčanům popřát
slunečný podzim a hezký zbytek tohoto roku.
Vyzývám občany, kteří nemají zaplacený poplatek
za odpady, který je splatný do konce září, aby tak učinili
co nejdříve bez dalšího vyzvání. Poplatek činí stále 200,- Kč
na trvale přihlášeného občana v naší obci včetně dětí.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

USNESENÍ z 3. jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 27. června 2012
1/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
program jednání a pověřuje zápisem Janu Tumovou
2/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení: Olina Finková a Pavel
Šimůnek
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
3/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2012
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
4/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční
hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 bez výhrad.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
5/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
jako účelovou investiční dotaci na kompenzaci úhrad
souvisejících s realizaci projektu „Vodovod Dolní Lánov"
ve výši 4.300.000,-Kč. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
6/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mandátní
č. 49/12 mezi Obcí Dolní Lánov jako mandantem

a Vodohospodářsko-inženýrskými službami, spol. s r.o.
Hradec Králové jako mandatářem s předmětem plnění
výkonu inženýrské činnosti pro stavbu „Vodovod Dolní
Lánov"(rozšíření kapacity VDJ vč. přípojky NN)
a Smlouvu o dílo č. 075/12 mezi Obcí Dolní Lánov jako
objednavatelem a Vodohospodářsko-inženýrskými
službami, spol. s r.o. Hradec Králové jako zhotovitelem
k vypracování projektové dokumentace provádění stavby
a výkonu autorského dozoru stavby „Vodovod Dolní Lánov
(rozšíření kapacity VDJ vč. přípojky NN). Pověřuje
starostu podpisem obou smluv.
Pro 7, proti 0, zdržel se 1
7/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje financování opravy
místní komunikace Pušovi – Hrdličkovi a financování
stavby Vodovod Dolní Lánov (rozšíření kapacity VDJ vč.
přípojky NN nad rámec dotace Královéhradeckého kraje
z Fondu rezerv a rozvoje Obce Dolní Lánov.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
8/3-12 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup svahového
mulčovače BERTI TA 180 dle nabídky fy. Agrotip-Široký
s.r.o. Dolní Radechová za nabídkovou cenu. Pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Pro 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci ke stavu přípravných prací Vodárna
- Informaci ke stavebním pozemkům p.č. 1212/1 a 1212/5
- Informaci k plánovaným akcím v letním období
Bc. Jiří Svatý v.r.

JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
místostarosta starosta

USNESENÍ ze 4. jednání zastupitelstva obce Dolní
Lánov konaného dne 29. srpna 2012
1/4-12 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program
jednání a pověřuje zápisem Mgr. Evu Losenickou.
2/4-12 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení: Janu Tumovou, Michala
Trobla.
Pro: 9 Proti: 0 zdržel se: 0
3/4-12 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 3 rozpočtu obce na rok 2012.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
4/4-12 Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením finančního
příspěvku Základní a mateřské škole Dolní Lánov o částku
100.000,- Kč z rozpočtu obce na rok 2012.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
5/4-12 Zastupitelstvo obce schvaluje „uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)“,
číslo 12 SOBS01-4120831890 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
6/4-12 Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou
Smlouvou o zřízení věcného břemene na pozemky p. č.
2824 a č. st. 3, k. ú. Dolní Lánov, kdy obec Dolní Lánov je
jako „ oprávněný“ a římskokatolická církev-děkanství
Vrchlabí jako „povinný“. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
7/4-12 Zastupitelstvo obce schvaluji finanční dotaci
z rozpočtu obce na rok 2012 na činnost Mysliveckému
sdružení „Malá Sněžka“ Dolní Lánov.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
8/4-12 Zastupitelstvo obce revokuje druhou část svého
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usnesení č. 2/4-12 ze dne 25. 4. 2012 a mění jeho znění,
Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout obecní pozemek
p. č. 56/1, k. ú. Dolní Lánov na dobu neurčitou za cenu
5 000,- Kč/ha/rok žadateli Lukáši Vichovi, fy. PRISVICH,
s. r. o. Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci k průběhu stavební akce VODOVOD
- Informaci k průběhu prací v obci za období měsíce
července a srpna
- Informaci příprav voleb do krajského zastupitelstva
ve dnech 12. – 13. 10. 2012
Bc. Svatý Jiří v. r.

JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
místostarostastarosta
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V sobotu 28. 7. 2012 se v Dolním Lánově ve sportovním
areálu u ZŠ konal 8. ročník fotbalového turnaje v malé
kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov. Letos se nám
přihlásilo 16 družstev, ale bohužel se jich dostavilo jen 14.
Všechna družstva bojovala jako o život, hrál se pěkný
fotbal, ale bylo i pár nehezkých akcí, ale nebylo to nic, s čím
by si rozhodčí neporadili.
Vítězem letošního
ročníku se stalo
družstvo Dřevěnka,
na druhém místě
skončili loňští
vítězové z Hytosu a
třetí místo obsadili
Pribináčci.
Přálo nám i počasí,
trochu jsme zmokli
po skončení turnaje
Kluci v akci.
a pak až při večerní
zábavě, ale ani těch “pár kapek” zábavu nepokazilo.
Chtěl bych také poděkovat generálním sponzorům: REAS
Pack Hostinné, Elektro Vaněk Dolní Lánov. Další ceny
věnovaly například: Svijanský pivovar, Autoškola
Jindřišek, Restaurace Car Club Vrchlabí a Restaurant Tibor
Černý Důl, Comanet Jilemnice, Tisk Tůma.
Myslím, že můžu za pořadatele říct, že se nám letošní
ročník vydařil a můžeme se těšit na ročník příští.
Michal Trobl, S.K. Dolní Lánov
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20. 10. 2012
27. 10. 2012
02. 11. 2012

VINOBRANÍ – Kulturní dům
Památka zesnulých od 15 hod. na hřbitově
Setkání s myslivci u kapličky Sv. Huberta
od 16 hod.
07. 12. 2012 Mikulášská zábava pro děti – Kulturní dům
15. 12. 2012 Turnaj ve stolním tenise – Kulturní dům
21. 12. 2012 Zpívání u vánočního stromu – 17 hod.
Říjen 2012
Vítání nových občánků
Listopad 2012 Setkání seniorů
Všichni jste srdečně zváni na plánované akce v naší obci.
Miloslav Tomíček
18
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Konají se ve dnech: 12. 10. 2012 14.00 hod. – 22.00 hod.
13. 10. 2012 08.00 hod. – 14.00 hod.
Volební místnost: Kulturní dům Dolní Lánov
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Jakmile z hor je slyšet jelení troubení, v přírodě spatříme
stříbrné závoje pavučin, příroda se začíná převlékat
do pestrobarevného hávu, vydává své plody, jako jsou
kaštany, žaludy a jeřabiny, jisté je, že je zde podzim. Léto
uteklo jako voda v Malém Labi a příroda se bude ptát, jak
jsou myslivci připraveni zajistit lesní a polní zvěři potravu
na nadcházející zimu. Právě v podzimních měsících se
začíná s přikrmováním srnčí zvěře jádrem, a ani zajíc jím
nepohrdne (nejlépe oves nebo ječmen). Myslivci dokončili
opravy krmných a loveckých zařízení. Začíná se navážet
do krmelců seno a postupně i další produkty přírody, které
zvěř k udržení své kondice pro přežití zimy potřebuje.
Končí plánovaný odstřel srnců a začínají se dle plánu
regulovat stavy holé zvěře. Od listopadu pak občas zazní
v přírodě halali, kdy se oznamuje, že začínají hony
na drobnou zvěř, u nás pouze již jen na zajíce, i když jen
sporadicky. Je škoda, že drobnou zvěř jako je zajíc, bažant
a koroptev budou příští generace znát jen z obrázků, fotek
anebo z archívu filmu nebo televize. K tomu všemu dnes
napomáhá i způsob hospodaření na zemědělských
pozemcích. Místo toho, aby se na polích sklízelo obilí,
brambory či seno pro výrobu mléka, hovězího masa nebo
vepřového masa, se sklízí několikrát ročně materiál pro
biomasu. Takže se s klasických zemědělců stávají energozemědělci nebo jak jinak to nazvat. Takový způsob
hospodaření na zemědělských plochách dnes nejvíce škodí
právě přírodě. Drobný hmyz a drobní obratlovci nemají
přirozený kryt, při první seči na jaře často končí mláďata
srnčí zvěře, ale i zajíci v útrobách zemědělských strojů.
A tady je nezastupitelná role myslivců s další veřejností,
které není jedno, co se v přírodě děje. Do budoucna bude
třeba budovat i malé remízky, aby zvěř měla přirozený kryt.
Pěstováním kukuřice na velkých plochách dochází
nejen ke splavování ornice, ale je to také přirozený kryt pro
divoká prasata, která nemají přirozeného nepřítele a páchají
škody na této polní plodině, a proto dolnolánovští myslivci
v letošním roce již dvakrát tyto plodiny ve své honitbě
procházeli a snažili se prasata z nich vytlačit a tím snižovat
škody. Samozřejmě snižují stavy této zvěře odstřelem.
Věříme, že i zemědělci jsou si vědomi, že plně nemohou
myslivci škodám na polních plodinách zabránit. Přejeme si
tedy, aby spolupráce se zemědělci byla na dobré úrovni, a to
i ve vzájemné informovanosti, a aby se myslivci mohli
operativně zaměřovat tam, kde černá zvěř páchá škody,
přestože je nutné připomenout, že tato černá zvěř do přírody
patří a myslivci její stavy pouze regulují. Na to myslí
i Zákon o myslivosti.
Všichni společně uděláme pro přírodu nejlépe, když ji
budeme chránit, nebudeme pouštět psy po honitbě,
nebudeme projíždět na motorkách polní a lesní pozemky,
chovat se v přírodě jako ve svém obydlí, také si ho nikdo
nechceme ničit.
S přáním Přírodě a Myslivosti zdar
myslivci z Dolního Lánova.
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Prázdninové prožitky žáků z Dolního Lánova
Letošní prázdniny nezačaly právě nejlépe - počasí
střídavé, ale spíše uplakané, škola rozkopaná, neboť jsme
začali s druhou etapou úprav podlah v mateřské škole
a školní kuchyni. Náladu nám to však nezkazilo, vždyť byl
začátek dvouměsíčních prázdnin!
Jako každý rok měla naše škola pro žáky připraven
družinový tábor – tentokrát v Lanžově. Kupodivu se
umoudřilo i počasí. Cesta na kolech nám rychle uběhla
a v Lanžově nás rádi přivítali. Proměnili jsme se všichni
v Robinsony a celý týden jsme vyráběli potřeby k lovu,
k jídlu i k přežití. Také jsme se koupali. Náš družinový tábor
sice v závěru přepadla střevní nevolnost, ale užili jsme si
celý tábor a budeme se těšit zase na příští pobyt v přírodě.
Chtěla bych ještě poděkovat panu starostovi, který nám
ochotně dovezl potřebné věci na tábor. Dík patří i rodičům
za odvoz kol i zesláblých dětí. Ještě jednou DĚKUJEME!
Zapsala Mgr. Jitka Ulvrová

významné období. Vstupují do školy! Těší se? V pondělí
3. září nikdo z nás neuměl odpovědět na tuto otázku.
Ve škole je přivítalo mořské prostředí. Děti musely
cestou do prvního poschodí najít mušličky s perlami
a donést je mořské panně. Ve třídě je potom přivítala paní
ředitelka s panem starostou. Všem popřáli úspěšné
vykročení a mnoho sil při zdolávání úskalí učení. Devět
prvňáčků se nám také představilo:
Barborka SVATÁ, Adélka LOSENICKÁ, Nikolka
ČERMÁKOVÁ, Klárka MAXOVÁ, Jiřík ZVÍROTSKÝ,
Jára POUR, Páťa TOMÍČEK, Vítek WAISHAUPT, Míša
JINDŘIŠEK. Děti si prohlédly učebnice i potřeby, se
kterými budou pracovat. Některé z nich byly zakoupeny
z prostředků Obecního úřadu v Dolním Lánově. Domů
si prvňáčci odnesli dárečky, které jim zhotovili starší
spolužáci.
A jak vše dopadlo? Dnes již víme, že se všichni těšili,
rodiče příliš nepotřebovali a slzička neukápla ani jedna.
Zapsala Mgr. Jitka Ulvrová
ŠKOLA
Anna Střížková
/4. ročník/
Škola mne baví,
jsou tu velcí i malí.
Učíme se číst a psát,
vlastně také počítat.
Někdy se tam zlobíme,
o přestávce svačíme.
Ve škole je družina,
jezdíme i do kina.

Tábor v Lanžově.
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Prvňáčci v Dolním Lánově
„Škola volá …“ a my vítáme nové prvňáčky. Sice je
všechny známe z mateřské školy, ale pro ně začíná

ŠKOLA
Marek Pavlíček
/4. ročník/
Musím vstávat do školy,
přichystat si úkoly,
tašku, penál, češtinu,
hlavně velkou svačinu!
Baví mě sport, vlastivěda,
český jazyk - ale běda!!!
Ten mi občas zabrat dává,
tvrdé, měkké, žádná sláva!

ŠPALÍKOVÁNÍ VĚTVÍ
do průměru 7 cm

Prodám špalíky na topení

Prvňáci.

www.spalikuji-vetve.cz
Tel.: 737 100 683, 731 455 454
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Obecní úřad Dolní Dvůr
Adresa:
Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr čp.78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

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

Ing. Martin Bělovský

lenkacermakova@tiscali.cz

belovskym@transcentrumbus.cz

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

Úřední hodiny:

tel.: 603 478 710

Středa

17:00 - 19:00

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
zdravím vás na stránkách Zpravodaje.
Dovolte mi, abych vás krátce informoval o dění v naší
obci za poslední tři měsíce i o záležitostech, které nás čekají
vyřešit.
S potěšením vám mohu sdělit, že akce „Oprava
hřbitovní zdi“ je úspěšně dokončena a je připraveno předání
díla. Mimo opravy zdiva a jeho oplechování se také podařilo
zrenovovat vstupní kovanou bránu tak, že výsledek je
opravdu komplexní. Nyní nás čeká příprava podkladů
a vyúčtování dotace, kterou obec na tuto akci získala
od SZIF (Státní zemědělský a intervenční fond).
Pokračují také práce na budování oplocení dětského
hřiště, které vznikne vedle prodejny potravin a bistra. Díky
pomoci místních obyvatel vzniká pomalu dřevěné oplocení
celého pozemku. Následovat bude vypracování zadání pro
vybavení dětského hřiště a poptání tohoto vybavení. Během
zimy pak bude vybavení nakoupeno a hned na začátku jara
instalováno, aby hřiště mohlo začít sloužit svému účelu.
Co se týká přípravy nového územního plánu obce,
i zde byl učiněn významný pokrok. Dne 29. 8. 2012 proběhlo
veřejné projednání návrhu územního plánu obce Dolní
Dvůr, a to za účasti Ing. Doležalové – pořizovatelky
územního plánu, Ing.-Arch. Pospíšila – zpracovatele
návrhu územního plánu, Mgr. Bauera – zpracovatele studie
SEA a dalších zástupců okresní a krajské státní správy,
zástupců Správy KRNAP a zástupců MěÚ Vrchlabí.
Připomínky a námitky, které bylo možné nejpozději
do konce jednání doručit, byly předány pořizovatelce ÚP,
která ve spolupráci s projektantem Ing.-Arch. Pospíšilem
a zmocněncem obce Ing. Bělovským připraví podklady pro
jednání zastupitelstva. Cílem je dokončit proces schválení
ÚP do konce roku 2012.
Co se týká společenského dění v obci, chtěl bych
20

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

touto cestou poděkovat všem, kteří se ať už finančním
přispěním nebo vlastní prací účastnili příprav a průběhu
„Dne obce Dolní Dvůr“, který se konal 1. září 2012 v areálu
u penzionu Duha. Přestože nás čekalo kolísavé počasí, sešlo
se hodně návštěvníků. Byl připraven program pro všechny
věkové kategorie. Na děti čekala spousta her a soutěží.
Nejoblíbenější byly jako obyčejně projížďky na koních
a letošní novinka – šplhání v horolezeckém úvazku
po plastových přepravkách. Velké díky patří členům horské
služby panu Jiřímu Jirkovi a panu Miloši Dostálovi, kteří
s neuvěřitelnou trpělivostí bezmála 5 hodin zajišťovali tuto
atrakci. Nejen naši senioři si užili vystoupení dechové hudby
Horalka z Vrchlabí. Všichni návštěvníci se pak mohli potěšit
neuvěřitelnou škálou a rozmanitostí nádherných květů
jiřinek na výstavě, kterou přichystal pan Vladimír Nedeliak
z Lánova.
Závěrem ještě jedna pozvánka – do tělocvičny
v budově OÚ si mohou přijít všichni milovníci stolního
tenisu přijít zahrát, ať již mají či nemají spoluhráče. Každou
neděli od 10:00 hodin (po domluvě i ve středu) se zde již
několik měsíců scházejí nadšení hráči ping-pongu a určitě
mezi sebe rádi přivítají i další zájemce. Informace pro ženy –
od října (datum bude ještě upřesněno) se opět začne cvičit
ZUMBA!
Přeji všem příjemné prožití podzimních dnů.
David Neumann, starosta obce Dolní Dvůr

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvůr
konaného dne 12. 9. 2012
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
1/

Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:

1/1 Prodej části pozemku p. č. 971/1 v k. ú. Dolní Dvůr –
travní porost o výměře 159 m2 a části pozemku 971/4 v k. ú.
Dolní Dvůr – trvalý travní porost o výměře 214 m2, které

byly odděleny geometrickým plánem č. 364-112b/2011
ze dne 23. 5. 2012, paní Libuši Heřmanové a panu Josefu
2
Heřmanovi za 40,-- Kč/m .
1/2 Prodej části pozemku p. č. 971/4 v k. ú. Dolní Dvůr –
travní porost o výměře 132 m2, dle geometrického plánu
č. 364-112b/2011 ze dne 23. 5. 2012, paní Haně Vokálové
2
a panovi Milanovi Vokálovi za 40,-- Kč/m .
1/3 Opravu chyby v usnesení č. 1/3 ze dne 6. 6. 2012:
číselná hodnota "95" bude opravena na "93". Usnesení
po opravě zní: "1/3 Prodej části pozemku p. č. 350/1 – travní
2
porost o výměře 93 m a části pozemku p. č. 346 – travní
2
porost, o výměře 33 m , dle geometrického plánu č. 368115/2012, paní Aleně Holubcové a panu Janu Holubcovi
2
za 40,-- Kč/m .”

1/4 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IE – 12
– 2002158/VB/11 – Dolní Dvůr – rek. nn – změna II. etapa
se společností ČEZ Distribuce, s. r. o., sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Uzavřením smlouvy pověřuje
starostu obce.
1/5 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IE – 12
– 2002158/VB/24 – Dolní Dvůr – rek. nn – změna II. etapa
se společností ČEZ Distribuce, s. r. o., sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín 4. Uzavřením smlouvy pověřuje
starostu obce.
2/
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr neschvaluje:
2/1 Žádost o prodej pozemku parc. č. 1017 o výměře 4794
2
m ing. Mileně Vinařové a Pavlovi Vinařovi.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Příprava atrakcí - výtvarná dílnička a stříhání sladkostí poslepu.

Příprava občerstvení.

Manželé Středovi se tradičně ujali obsluhy za barem.
A byli jako vždy SKVĚLÍ!

Házení do „tlamy“ a na plechovky.

Střelnice – střílelo se na nádherné papírové růže vyrobené
paní Radkou Neumannovou a paní Zdeňkou Hanulákovou
a sladká perníková srdce od paní Laďky Hrodkové.

Oblíbené házení kroužků.

Projížďky na koních – zajišťovala paní Romana Jónová
z Horního Lánova.

Výstava jiřinek – podzimních královen květin.

Pan Vladimír Nedeliak
se synem
– autoři výstavy jiřin.
Horolezení po bednách.
Připravila: Lenka Čermáková.

Dechový soubor Horalka z Vrchlabí.

21

D
O
L
N
Í
D
V
ŮR
J
E
H
R
D
Ý
N
A
S
V
O
J
E
ŠA
M
P
I
Ó
N
Y
!
28. 8. 2012 se konal ve Vrchlabí na Střelnici AMINOSTAR
Deadlift a Benchpress Cup 2012.
Powerlifting – sport, který nadchl hned několik
Dolnodvoráků a jsou v něm opravdu SKVĚLÍ!

V období července - září 2012
oslavily životní jubileum:

„65“ paní Jana Pasková
„65“ pan Hana Novotná
OÚ Dolní Dvůr přeje všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a elánu do dalších let.

Rozloučení se zesnulými občany:
V červenci nás, bohužel,
navždy opustil
Lukáš Novotný – 1. místo v mrtvém tahu v kategorii juniorů – zvedl 300 kg!

pan Antonín Vráblík.
Dovolte mi, prosím,
jménem Zastupitelstva
obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou soustrast
pozůstalé rodině.
Připravila: Lenka Čermáková

Bratr Lukáše – Richard Novotný – 2. místo v mrtvém tahu v kategorii dorostenců – zvedl 260 kg!

V termínu 17. – 22. 9. 2012 se v Bardějově
na Slovensku konalo Mistrovství světa v
silovém trojboji a benchpressu.
Umístění našich sportovců:
Lukáš Novotný - juniorský mistr světa
– 1. místo
výsledky: benchpress 120 kg, dřep 250 kg,
mrtvý tah 290 kg = 660 bodů v kategorii
RAW
Richard Novotný - vicemistr světa
– 2. místo v kategorii T3-Teens do 90 kg
výsledky: benchpress 142,5 kg, dřep 300
kg, mrtvý tah 255 kg = 697,5 bodů
K výborným výsledkům srdečně
blahopřejeme!
Připravila: Lenka Čermáková

Silní dolnodvoráci - Jan Dvořák (v bílém tričku),
vedle uprostřed Lukáš Novotný,
vedle něho vpravo Richard Novotný
a úplně vpravo Pavel Kříž (původem také z Dolního Dvora).
Foto z AMINOSTAR Deadlift a Benchpress Cup 2012
ve Vrchlabí.
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Ze života obcí pohledem objektivu.

Klub důchodců Lánov na výletě 25. srpna 2012 (čl. str. 10).

Společné foto SDH Prostřední Lánov a SDH Dolní Branná.
Pohár starosty 8. okrsku (čl. str. 10).

1. A s paní učitelkou Schliegsbirovo - ZŠ Lánov.

1. B s paní učitelkou Husarovou - ZŠ Lánov..

Vítězné družstvo Dřevěnka , 8. ročníku
fotbalového turnaje (čl. str. 19).
Část vítězného družstva mužů Horní Lánov
na pohárové soutěži v P. Lánově (čl. str. 11).

Terezka Nová z Vrchlabí a Natálka Honců
z Dolního Dvora, začínající jezdkyně
na Ranči na Kopečku (čl. str. 6).

S úsměvem do školy (čl. str. 7).

Výstup Lánovských na Sněžku přes tři vrcholy.
Spokojení účastníci pochodu
v závěru akce (čl. str. 6).

Prvňáčci v ZŠ Dolní Lánov.
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