Zpravodaj
obce Lánov

www.lanov.cz

a sousedních obcí

Dolní Lánov a Dolní Dvùr
ètvrtletník

Jaro 2009 è.9

zdarma

Zprávy z obce
Ze zastupitelstva
Pohledem objektivu
Tipy na akce v regionu
Szklarska Porêba
Historické okénko
Zprávy z obce Dolní Lánov
Zprávy z obce Dolní Dvùr

Pøestavba v MŠ - pøed rekonstrukcí.

Pøestavba v MŠ - po rekonstrukci.

Stavba nájemních bytù v podkroví è.p. 23 - objekt malobytù.

Stavba nájemních bytù v podkroví ZŠ u silnice.

Montáž nových programù pro kabelovou televizi.

KTV montáž nových programù.

Úprava bìžeckých tras v únoru 2009.

Zimní údržba místních komunikací.
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Vážení a milí spoluobèané,
v dnešních poznámkách se zmíním o spolkové èinnosti
v obci, nìco o obecních lesích a informuji Vás
o dokonèených personálních zmìnách na obecním úøadì.
Každoroènì v mìsíci únoru dochází ke spoleènému
jednání nebo spíše posezení, zástupcù spolkù pracujících
v obci se zástupci obce. Probere se èinnost
v pøedcházejícím roce a to, co chtìjí jednotlivé spolky dìlat
letos. Obec seznámí se svými zámìry a potvrdí skuteènost,
že spolky jako vždy mohou poèítat s pomocí jak finanèní,
tak vìcnou. Pøítomen je též øeditel školy, nebo škola
s nìkterými spolky spolupracuje. Vše poté naše
kronikáøka, paní Lacinová, sepíše do kroniky obce.
Co mne zaujalo? Znovu jsem si potvrdil, že v našich
devíti spolcích je mnoho šikovných a pracovitých obèanù,
kteøí se bez ohledu na svùj èas vìnují práci pro své èleny.
A tak první vystoupil pan Milan Mihok, pøedseda TJ Lánov,
který ve svých 75 letech øídí organizaci s více jak 300 èleny.
Má sice výkonný výbor, ale pøesto spoustu práce zùstává
pouze na nìm.
Oba kluby dùchodcù jak lánovských, tak statkových,
pøipravují zájezdy pro èleny minimálnì jednou za mìsíc
nebo spíše èastìji a jarní èi podzimní posezení
s „Arnultovickým ètyølistem“ na sále v Horním Lánovì je
akcí známou v širokém okolí. Dìkuji tìm, co se
o organizaci starají.
Dalšími organizacemi jsou hasièské sbory. Je dobøe, že je
máme. Hornolánovský èeká letos poøadatelství hasièské
soutìže na pøelomu kvìtna a èervna, Prostøednolánovský
doplòování èlenské základny.
Již tradiènì pìkné akce pøipravují dìvèata ze „Spolku
pro obèanské záležitosti“. Ta zasedaèka na Obecním úøadì
je už opravdu pro jejich akce malá. Osvìtová beseda
Lánov, pìkná ukázka jak lze spolupracovat se sousedními
obcemi.
Radio Kulíšek vedené Mgr. Tauchmanovou otevírá
nìkterým dìtem prostor za hranice naší obce. A nakonec
myslivci, tentokrát nepøišli, pøipravovali svùj, vždy
úspìšný, ples. Hlídají nám trošku obecní lesy a mají o nìco
více starostí s pøemnoženou èernou zvìøí, která dìlá škody
zemìdìlcùm.
Všem ochotným vedoucím spolkù a jejich
spolupracovníkùm patøí naše podìkování, s obcí mùžete
vždy poèítat a pøeji Vám a èlenstvu hodnì úspìšných akcí
v letošním roce.
Obec Lánov pøevzala po roce 2000 47 ha lesù a to
od Správy KRNAP a Lesù Èeské republiky. Èást je
v Prostøedním Lánovì (Obecní a Vališkùv háj), ostatní
v Horním Lánovì (u Lomu, Hábrlùv les a na Faøe).
Povinnosti ze zákona, tìžbu a výsadby, organizuje
smluvní lesní hospodáø pan Beran. Jeho práce provádìjí též
údržbu vzrostlé zelenì uvnitø obce.
Zastupitelstvo po pøevzetí lesù do majetku obce pøijalo
zásadu, že lesy máme jako pojistku pro mimoøádné situace,
a tak se o nì budeme starat, rozšiøovat je a pìstovat, kácet
jen podle zdravotního stavu.
S tìmito zámìry tak úplnì nesouhlasí sama pøíroda.
Vichøice „Kyril“ v roce 2007 a „Ema“ v roce 2008 nám
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shodily cca 800 m døevní hmoty, kterou bylo nutné vytìžit,

zpracovat a prodat. Bohužel s nevalným ziskem neb cena
kulatiny v dùsledku nadbytku je nízká.
Padl celý „Vališkùv háj“ a ještì porosty ve dvou místech
v Horním Lánovì, asi po 20 arech. Vališkùv háj byl znovu
zasázen na podzim roku 2008, nyní dochází k dosadbì
listnáèù. Druhé dvì malé lokality budou zasázeny letos.
Èeká nás starost o výsadby pøíštích 10 – 15 rokù.
Náklady na sadební materiál a práce lze z èásti pokrýt
z dotace Ministerstva zemìdìlství ÈR
a Královéhradeckého kraje. Obì žádosti obec pøipravuje,
doufejme, že se na Lánov též dostane.
V roce 2009 – 2010 pøedpokládáme již výše uvedenou
pìstební èinnost a zdravotní probírky. V souvislosti
s „Komplexními úpravami pozemkù“ v katastru Horní
Lánov typujeme a budeme pøipravovat vhodné pozemky
pro zalesnìní nebo dosadby tam, kde „zalesòuje již pøíroda
sama“.
V zastavìné èásti obce probíhá inventarizace vzrostlé
zelenì, bude následovat návrh údržeb a návrh, kde lze
provést dosadbu. Ale o tom nìkdy pøíštì.
V minulém èísle Zpravodaje jsem informoval
o personálních a organizaèních zmìnách na Obecním
úøadì. Zmìny jsou dokonèeny. Tady je základní shrnutí:
do dùchodu odešla k 31. 3. 2009 paní Eva Hanušová, novou
úèetní je paní Eva Indráková.
Do dùchodu z èásteèného pracovního úvazku odchází
k 30. 4. 2009 paní Ing. Nadìžda Seidlová. Její úkoly
pøevzal pan Jaroslav Hanè.
Novou pracovnicí Infocentra, za sleènu Mgr. Kateøinu
Kalenskou, je sleèna Karolína Boková. K její pracovní
náplni je pøesunuta kompletní agenda evidence obyvatel,
která doposled byla na úèetním úseku. Tato zmìna je
od 1. dubna.
Tedy pøihlašování èi odhlašování trvalého pobytu v obci
je možné od 1. dubna na pracovišti Obecního úøadu
v Infocentru u sleèny Karolíny Bokové.
(Jedna poznámka: desítky obèanù bydlí a používají
pohostinnosti obce, fungující zázemí a podobì, pøihlášeni
k trvalému pobytu však nejsou. Budeme s nimi jednat.)
Následnì na toto pracovištì pøesuneme možnost uhradit
zde poplatky, pokud je obèané neplatí pøes úèet. V obou
pøípadech ubude schodù do patra obecního úøadu. Nìkolik
mìsícù na obecním úøadì je na absolventské praxi sleèna
Bc. Lenka Støíbrná. Je velmi šikovná. Její pracovní náplní
od 1. dubna bude „Ferda mravenec, práce všeho druhu“
– pošta, podatelna, e-maily, spisová služba, datová
schránka, Czech Point, poplatky, archivace a skartace,
sekretáøské práce, úøední deska atd. Práce provádìné
doposud ne vždy úplnì pøesnì nebo vùbec, což nìkdy
hranièilo s rizikem prùšvihu.
Na tohoto pracovníka a na 1 až 2 „polní“ pracovníky
k panu Michalu Hlavovi na léto nám slušnou èástkou
pøispìje Úøad práce v Trutnovì, nebo tito jsou doposud
v evidenci nezamìstnaných.
Vážení spoluobèané, pøeji Vám úspìšný rok 2009.
Ing. Jiøí Vancl
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U S N E S E N Í è. 1/2009
ze dne 5.3.2009
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
a/ zprávu o plnìní usnesení zastupitelstva za období
od 6. 11. 2006
b/ zprávu o èinnosti rady obce za období od 11. 12. 2008
c/ hospodaøení s nemovitostmi viz pøíloha è.1
d/ soupis pøedaného majetku do výpùjèky pøíspìvkové
organizaci Základní škola a Mateøská škola Lánov
viz. pøíloha è.2
e/ aktualizované stanovisko obce Lánov k návrhu Péèe
o KRNAP a jeho ochranné pásmo - viz pøíloha è.3
f/ potvrzení mandátu ing. Jiøího Vancla k zastupování obce
Lánov v Radì KRNAP ve smyslu zák. è. 114/1992 Sb.
g/ aktualizaci (zpøesnìní podmínek) pøílohy è.3 usnesení
zastupitelstva obce Lánov è.6/2008 z 11.12.2008
viz pøíloha è.6
h/ stanovisko obce Lánov k požadavkùm RWE Distribuèní služby s.r.o. a projektanta RIP Pardubice
s.r.o. - základní filosofie øešení plynofikace v lokalitì
Kovársko dle návrhu technického øešení, zakázka
2008150
i/ dohoda o narovnání obce Lánov s f. p. Poledníka Košálov, termín pøevodu dohodnuté ceny do 30.6.
2009
j/ úprava poplatkù za KTV s platností od 1.3.2009
dle pøílohy è. 4
k/ návrh na poøízení (vlastními silami) Strategického plánu
rozvoje obce Lánov na období r. 2009 - 2015
l/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. Ateliér Plocek - Zítka Misík na poøízení katalogu místností a interiér è. p. 200
za èástku 59.000,-Kè vè. DPH
m/smlouvu mezi obcí Lánov a auditorkou
ing. Šnajdrovou - provedení auditu hospodaøení obce
Lánov za r. 2008, èástka 20.000,-Kè
n/ smlouvu mezi obcí Lánov a f.HAVEX - EKO
o vyslovení souhlasu z provozování èinnosti na katastru
obce - svoz odpadu
o/ nájemní smlouvu mezi obcí Lánov a Vodárenskou
spoleèností Lánov o nájmu nebytových prostor v è. p. 63
a dodatek è. 1 této smlouvy. Dále nájemní smlouvy 3
bytù v è. p. 63 (p. Novotný, p. Kaòkovská, p. Kracíková)
p/ dodatek è. 2 k rámcové kupní smlouvì è. 266/2008 kamenivo z lomu
r/ žádost ZOD Lánov o smìnu pozemkù z majetku obce
pro bioplynovou stanici a zmocòuje radu k podpisu
smìnné smlouvy resp. smlouvy o smlouvì budoucí
s/ bezúplatný pøevod lesù (z majetku p. Matìnové - její
podíl 3/6) na obec Lánov. Pøedpokládaná výmìra
do 3 ha.
t/ kupní smlouvu mezi Sylvií Patrákovou a obcí Lánov
o koupi poz. parc. è.1176/3 o výmìøe 150 m2, v kultuøe
trvalý travní porost, za cenu shodnou s cenou nabytí pro potøeby místní komunikace a uložení inž. sítí
u/ smlouvu o budoucí kupní smlouvì mezi
p. Václavem Jónem a obcí Lánov, poz.parc.è. 1602/16
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o výmìøe 10 m2. Cena dohodou, pro potøebu vypoøádání
cyklostezky etapa B
v/ zámìr zavedení Czech Pointu v obci
w/ výši mìsíèních odmìn pro rok 2009 dle naøízení vlády
è. 20/2009 - viz z pøíloha è.5
x/ žádost o dotaci na projektovou pøípravu z grantového
programu Královéhradeckého kraje. Rozšíøení
vodovodu na Kovársko, rozšíøení zdrojové èásti - vrty
y/ smlouvu o smlouvì budoucí kupní mezi obcí Lánov
a ØSD na prodej pozemkù z dùvodù výstavby malé
okružní køižovatky
z/ smlouvu o smlouvì budoucí kupní mezi obcí Lánov
a Královéhradeckým krajem na prodej pozemkù
z dùvodù výstavby malé okružní køižovatky
aa/ smlouvu o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného
bøemene pro oprávnìného ÈEZ Distribuce a.s. Bøemeno
pro rozšíøení distribuèní sítì (budoucí RD manž.
Kynèlových na parc.è. 1626/2 a 1173/8 v kat. úz. PL)
ab/ smlouvu è. Z S 14128120018229 o budoucí smlouvì
o realizaci pøeložky distribuèního zaøízení. Týká se
pøeložek rozvodu NN pro potøeby realizace akce
Rekonstrukce historického centra
ac/ smlouvu o budoucí smlouvì o pøipojení odbìrného
zaøízení k distribuèní soustavì mezi obcí Lánov a ÈEZ
Distribuce a.s. - pøipojení vrtù.
ad/ plán práce zastupitelstva obce Lánov na rok 2009
ae/ dodatek è. 8 k Dohodì obce s Leteckou školou Vrchlabí
2. bere na vìdomí
a/ zprávu o hlavních akcích roku 2009 v obci
b/ výsledek hospodaøení obce za rok 2008
c/ seznam obecnì závazných vyhlášek platných
v obci Lánov
d/ zprávu o plnìní Programového prohlášení zastupitelstva
obce Lánov
e/ protokol znìní dohody o návrhu zónace KRNAP
a protokol dohody návrhu Plánu péèe o národní park
a jeho ochranné pásmo
f/ žádost Mìstyse Èerný Dùl o pøevod místní komunikace
na Bínu
3.. ukládá
a/ radì obce pøedložit stanovisko k návrhu úpravy zón
ochrany území KRNAP
T: 06/2009
b/ radì obce sledovat realizaci hlavních akcí v obci,
v pøípadì potøeby pøijímat opatøení ke splnìní daných
úkolù
T: 31.12.2009
c/ místostarostovi zajistit konání mimoøádného
zastupitelstva obce (splašková kanalizace Lánov - stav
a posouzení dalších krokù)
T: 23.4.2009
d/ radì obce ovìøit výmìru potøebné smìny a konkrétní
umístìní požadovaného pozemku v prùmyslové zónì.
Vyzvat ZOD Lánov k pøedložení alternativ
smìòovaných pozemkù ze strany ZOD.
T: 03/2009
e/ radì obce vypracovat (za pomoci JUDr. Duškové)
smlouvu o pøevodu resp. smlouvu darovací (dle bodu
d/)
T: 03/2009
f/ radì obce, ovìøit pøedložený výsledek hospodaøení obce
za rok 2008 s koneèným zùstatkem penìžních
prostøedkù na úètech
T: 03/2009
g/ starostovi jednat s vedením školy o zpùsobu výuky žákù
1.tøídy v r.2009-10
T: 23.4.2009

Usnesení schváleno 14 hlasy ze 14
pøítomných
zastupitelù.
O bodech 1t a 1u tohoto usnesení hlasováno samostatnì, 14
hlasù pro ze 14 pøítomných zastupitelù.
Pøíloha è. 1 - nakládání s nemovitostmi, hlasování
samostatnì o každém bodu, 14 hlasù pro ze 14 pøítomných
zastupitelù.
Ovìøovatelé:

p. Pøívratský,

p. Vocásková

Vážení ètenáøi,
v letošním roce se chystá nìkolik novinek, které jak
vìøíme, budou pøínosné zejména pro vás. Budeme se snažit
službu internetu nadále rozvíjet, zlepšovat a inovovat.
Hlavním cílem je, aby koncový uživatel mohl využívat
všech možností, které mu svìtová sí dovoluje. Hitem
v dohledné dobì bude sledování poøadù zpùsobem IPTV „televize po internetu“. V souèasné dobì mùžete sledovat
rùzné multimediální obsahy na portálech napø.: youtube,
stream a v neposlední øadì i v podobì historie vysílání
Èeské televize, Novy a Primy. Další obsahy budou rychle
následovat a uživatelé internetu po KR budou moci veškeré
tyto funkce využívat.
Z tohoto pohledu je dnes již bìžnou souèástí využívání
internetu nejenom k vyhledávání informací, ale
k využívání tìchto multimediálních portálù, hlasové
i video konverzaci, hraní her apod. Napø. k poslechu rádií je
dnes k dispozici velké množství zaøízení podobného typu
jako rádio. Jedinou zmìnou je, že si zdroj vybere vlastník
sám z bohatého zdroje na internetu. Mùže poslouchat
jakýkoliv žánr vèetnì velmi zvláštních nabídek - zpìv
ptákù, zvuk pøíboje, šum tropického pralesa apod.
K oboustranné komunikaci je možné využít øadu
technických i softwarových vymožeností, které vám
v první øadì šetøí peníze, nebo se jedná o služby bez
paušálù. Vìtšinou uživatel sám komunikuje zdarma,
popøípadì za menší poplatek než je tomu obvyklé u použití
bìžné telefonní linky. Jedná se o VOIP telefonii, kdy si
koncový uživatel provede registraci u operátora
(poskytovatele služby) a následnì mùže tuto službu
používat. Jak jsem již pøedestøel, vìtšinou se jedná
o komunikaci v rámci operátora zdarma. Pøíjemné jistì je,
že se tato služba zaèíná pomalu dostávat i do mobilní
komunikace a uživatel pak mùže v dosahu internetu
využívat výhod „pevné linky“ i ve svém mobilním
pøístroji. Jako u všech služeb internetu není tato služba
vázaná na území, mùžete tedy volat na druhý konec svìta
zcela zdarma.
Bude-li nìkterý z koncových uživatelù potøebovat
poradit nebo cokoliv vysvìtlit, prosím, obrate se
na správce sítì.
R. Jákl

Vážení obèané,
tak jak je smyslem reformy veøejné správy pøiblížit ji co
nejvíce obèanùm, tak je i smyslem tohoto èlánku pøiblížit
místo asistentky vám, obyvatelùm Lánova a okolních
obcí.
Jak bylo napsáno již v minulém èísle Lánovského
zpravodaje, od 8. prosince 2008 jsem nastoupila na novì
vytvoøené místo na obecním úøadì jako asistentka starosty.
Je mi 24 let a bydlím v Dolním Lánovì.
Celé své studium (jak støedoškolské, tak
i vysokoškolské) jsem se zabývala veøejnou správou, tedy
i místní samosprávou a jsem velmi ráda, že získané
znalosti mohu prostøednictvím tohoto novì vytvoøeného
místa využít právì pøi jednání s vámi.
Tak, jak je zvykem i na dalších úøadech, i já vykonávám
pøedevším administrativní èinnost (tedy došlou a odchozí
poštu a záležitosti s ní spojené, vidimaci listin a legalizaci
podpisù, styk s obèany a další èinnosti spojené s výkonem
veøejné správy). Obecní úøad také pøipravuje jisté novinky
pøedevším pro zlepšení komunikace s obèany (vytvoøení
datové schránky atd.), a proto se „má“ agenda
do budoucna ještì rozšíøí.
Vìøím, že pøíjemným a otevøeným pøístupem z mé
strany a slušností komunikace na obou stranách brzy
zaènete brát místo asistentky urèitou samozøejmostí
a budete jej využívat ke své spokojenosti. S pøáním
pøíjemného prožití velikonoèních svátkù…
Bc. Lenka Støíbrná, asistentka

Ovzduší je pro èlovìka jednou z nejdùležitìjších složek
životního prostøedí, bez které se nemùže obejít.
Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje se dostává
až do nitra lidského tìla a pøímo tak pùsobí na zdraví
èlovìka. Proto je kvalitì ovzduší vìnována velká
pozornost jak na národní a evropské, tak na mezinárodní
úrovní.
V devadesátých letech 20. století bylo v Èeské republice
investováno mnoho finanèních prostøedkù do snížení
emisí (zejména z velkých elektráren), èímž došlo
k výraznému zlepšení kvality ovzduší, která v nìkterých
regionech do té doby patøila k nejhorším na svìtì. Rozvoj
prùmyslu a nárùst dopravy po roce 2000 zpùsobily, že se
kvalita ovzduší v Èeské republice zaèala opìt zhoršovat.
V nezanedbatelné míøe k tomu pøispívá také
neodpovìdné chování lidí, kteøí k topení
v domácnostech používají nekvalitní paliva èi dokonce
komunální odpad a vypouští tak do ovzduší
nebezpeèné látky. Nejvìtší problém v souèasné dobì
pøedstavuje jemný prach. Ministerstvo životního prostøedí
v roce 2007 zpracovalo Národní program snižování emisí
ÈR, který následnì schválila vláda. Tento dokument
obsahuje nìkolik klíèových opatøení, která pøispìjí
ke zlepšení souèasného stavu a k ochranì životního
prostøedí a zdraví lidí.
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Kvalita ovzduší
Jako kvalitu vnìjšího ovzduší
oznaèujeme úroveò zneèištìní
vnìjšího ovzduší, která mùže svými
úèinky ovlivòovat lidské zdraví,
vegetaci, celé ekosystémy i materiály.
Tato úroveò zneèištìní vnìjšího
ovzduší je zpùsobena vypouštìním
zneèišujících látek z rùzných zdrojù v
dùsledku lidské èinnost (napø.
doprava, spalování, prùmyslová
výroba, a další). Zneèišující látky
jsou po vypuštìní ze zdroje pøenášeny
v atmosféøe a mohou tak ovlivòovat
kvalitu ovzduší jak v nejbližším okolí
samotného zdroje zneèištìní, tak
ve vzdálenìjších oblastech.
Základní právní normou upravující
hodnocení a øízení kvality ovzduší je
zákon è. 86/2002 Sb., o ochranì
ovzduší, v platném znìní. Podrobnosti
pak dále specifikuje naøízení vlády
è. 597/2006 Sb., o sledování
a vyhodnocování kvality ovzduší (dále
jen naøízení). Naøízení stanovuje
pøípustné úrovnì zneèištìní ovzduší
(imisní limity, cílové imisní limity
a dlouhodobé imisní cíle) pro celkem
tøináct zneèišujících látek, které mají
prokazatelnì škodlivé úèinky
na lidské zdraví, ekosystémy
a vegetaci.
Zneèištìní ovzduší vytápìním
Spalování nekvalitních, pøíp.
zakázaných druhù paliv v technicky
nevyhovujících spalovacích zdrojích,
se negativnì odráží na kvalitì ovzduší
v celé ÈR. Problematické jsou v této
souvislosti pøedevším nadlimitní
úrovnì zneèištìní prachovými
èásticemi, polycyklickými
aromatickými uhlovodíky, pøíp.
tìžkými kovy.
V rámci plnìní úkolù vyplývajících
z Národního programu snižování
emisí Èeské republiky, který byl pøijat
usnesením vlády è. 630 dne 11. èervna
2007, byla pøipravena ve spolupráci
s Ministerstvem zdravotnictví
informaèní kampaò pro veøejnost se
zamìøením na vliv vytápìní
domácností a zpùsobeného zneèištìní
ovzduší na lidské zdraví. V pøedmìtné
vìci byla rovnìž zprovoznìna
speciální internetová stránka na
adrese: http://www.env.cz/vytapeni
Zneèištìné ovzduší nemá hranice
Co ušetøíte spalováním nekvalitních
paliv nebo dokonce odpadkù? Zdraví svoje ani svých blízkých a sousedù urèitì ne. Pøemýšlejte o pøechodu
6

na ekologiètìjší a k lidskému zdraví
šetrnìjší zpùsob vytápìní.
Role a odpovìdnost obce
Znaèné kompetence mají obce.
Mohou èerpat výše zmínìné dotace
z Operaèního programu Životní
prostøedí, mohou také samy úèinnì
pøispìt ke snížení zneèišování
ovzduší. Obce mohou svými
vyhláškami upravit pravidla pro
spalování rostlinného materiálu, což je
významné pro kvalitu ovzduší
pøedevším v jarních a podzimních
mìsících. V zimì se projeví, když obec
využije svého práva a vyhláškou
zakáže používání nìkterých nejménì
kvalitních paliv (napø. energetické
hnìdé uhlí, uhelné kaly, èi lignit).
Obce mají zároveò pravomoc kontroly
dodržování vlastních vyhlášek, ale
i požadavkù zákona o ochranì ovzduší
(napøíklad zda lidé nepálí domovní
odpad a provozují spalovací zaøízení
tak, jak doporuèuje výrobce) a logicky
také mohou za porušení tìchto
povinností ukládat pokuty.
Velký význam má také obecní zeleò jako "výrobce" kyslíku, ale také jako
zachycovaè prachových èástic. Èím
více zelenì, tím ménì se prach víøí.
V létì je velmi dùležité pravidelné
kropení ulic, které drží prach na zemi.
Role a odpovìdnost obèanù
To, co spálím, opìt dýchám já, celá
rodina i sousedé. Investujte do
kvalitních topných systémù
a úsporných opatøení. Každá úspora se
poèítá - ve vaší penìžence i v ovzduší.
Spalujte v kotlích a kamnech pouze
to, pro co jsou tato spalovací zaøízení
urèená. Rozhodnì nespalujte domovní
odpad - do kamen ani do kotle nepatøí!
Nezapomeòte podrobit svá kamna
èi kotel pravidelné revizi. Dobøe
seøízený kotel znamená významnì
nižší emise.
Pravidelnì nechte vymetat komín.
Èistý komín znamená nejen ménì sazí,
ale také lepší tah a naprosto zásadní
snížení rizika vzniku požáru.

První únorovou støedu jsme
pøivítali 30 holèièek i klukù,
budoucích prvòáèkù. Kromì testování
nìkterých základních dovedností
a vìdomostí z výsledku zápisu (ètyøi

foto Bartoš

dìti budou mít odklad školní
docházky) vyplývá, že budoucí první
tøída bude mít pravdìpodobnì
osmnáct dívek a osm chlapcù.
Po dlouhé dobì jsme se tedy doèkali
situace, ve které bude nìžné pohlaví
pøevažovat nad kluky
Ponìkud poèetnìjší tøídu než
v letech minulých bychom chtìli
na nìkteré hodiny a pøedmìty dìlit tak,
abychom využili potenciálu naší školy
(o vytvoøení dvou samostatných
prvních tøíd lze podle zákona uvažovat
až pøi pøekroèení hranice tøiceti dìtí,
a aèkoliv je budoucí první tøída
na lánovské pomìry pomìrnì silná,
víme, že na jiných školách v regionu
takto poèetné tøídy nejsou výjimeèné).
Budoucí prvòáèkové obstáli naprosté
vìtšinì nároèných úkolù pøijímacího
øízení.

Letošního už nìkolikátého roèníku
lyžaøského výcviku se zúèastnil

Máte-li zahrádku, nechte na ní
prostor pro stromy a keøe. Podílejte se
na výsadbì stromù a údržbì zelenì
ve vaší obci.
Zdroj informací
www stránky MŽP ÈR,
pøipravil Jaroslav Hanè

Odpoèívajícím snowboardistùm se trefnì
pøezdívá „snìžná prasata“. Foto Skálová

rekordní poèet 43 žákù na lyžích nebo
snowboardech. I naprostí zaèáteèníci,
na vypùjèeném vybavení, koncem
týdne s pøehledem jezdili na vleku a se
støídavými úspìchy také sjezdovkou
dolù. Poslední den si všichni užili
závodní atmosféru pøi dinosauøím
slalomu. Mùžeme si jen pøát, aby
nadšení mladým lyžaøùm vydrželo i do
budoucna.
Olga Skálová

Za bezvadné zvládnutí všech
komplikací a organizaci odjezdù
na odpolední výcvik, tedy za množství
užiteèné práce nad obvyklý rámec
pracovních povinností vychovatelky
ŠD, dìkuji paní Olze Skálové.
Martin Bartoš

V polovinì mìsíce února strávila
naše sedmá tøída týden
na romantickém místì nedaleko
Dolního Dvora na tradièním
lyžaøském výcviku. Z nejrùznìjších
dùvodù se nìkolik žákù z kurzu
omluvilo, takže nakonec si pobyt na
zasnìžené pasece užilo pod vedením
pan uèitele Aleše Vejnara a hlavní
organizátorky a vedoucí kurzu paní
Jaroslavy Krulišové sedmnáct dìvèat
a chlapcù.
K dispozici mìli exkluzivnì sami
pro sebe lyžaøský vlek hned u chaty
a zalesnìné terény využívali
k nenároèným bìžeckým výletùm.
Velké podìkování patøí obci Lánov
a panu starostovi za nezištnou finanèní
podporu celého kurzu i nìkterých
jednotlivcù. Bez uvedené pomoci,
kterou obec poskytla žákùm bez
rozdílu místa trvalého bydlištì, by se
nìkteøí z nich kursu z finanèních
dùvodù nemohli zúèastnit.
Martin Bartoš

využít. Dìti se zúèastnily lyžaøského
výcviku ve školièce Ski Baron
v Dolním Dvoøe. Dìti byly podle
lyžaøských schopností rozdìleny
do dvou skupin. První skupina šla
na dìtský lyžaøský vlek, kde se uèily
vyjet na kopec, procvièovaly zatáèení
s plužením mezi pøekážkami. Druhá
skupina dìtí procvièovala výstup
na malý kopec, sjezd s plužením
a zastavením. Koncem týdne už
jezdily obì skupiny na malém vleku.
Na závìr lyžaøského výcviku se konaly
závody, na které pøišli povzbuzovat
i rodièe. Dìti byly odmìnìny
medailemi a diplomy za své snažení
a dovednosti.
Snìhové nadílky jsme si užívali
i jinak. Stavìli jsme snìhuláky, kreslili
obrazce do snìhu a hlavnì chodili
jezdit na lopatách. Uspoøádali jsme
závody o nejdelší jízdu na lopatì.
Ve školce na dìti èekala odmìna
a diplomy dle umístìní.
V lednu a v únoru za námi pøijelo
divadlo s pohádkou „O Snìhurce
a Jak pejsek onemocnìl“.
Koncem ledna jsme navštívili
1. tøídu ZŠ a družinu, aby se dìti
podívaly, kam budou chodit do školy
a co se jejich starší kamarádi
za pùl roku nauèili. V bøeznu jsme
uspoøádali karneval, na který se dìti
moc tìšily. 4. 2. 2009 probìhl
zápis do 1. tøídy, kterého se zúèastnilo
30 dìtí z obou MŠ.
Na závìr ještì patøí podìkování
panu Radièovi za pøíznivou cenu
za lyžaøský výcvik, sponzorùm
za finanèní dary a panu ing. Mirko
Berrovi za hraèky, které vìnoval
dìtem k Vánocùm.
Jana Pružincová, Foto Marcela Tužová

Vánoce, na které se každý rok
tìšíme, utekly jako voda. I když nebyl
žádný sníh, všichni jsme si je hezky
užili.
S novým rokem pøišla i bohatá
snìhová nadílka a toho jsme museli

Za vydatného snìžení probìhl
ve ètvrtek 26. 2. 2009 pøebor škol

v bìhu na lyžích. Závodu se zúèastnilo
45 dìtí, po dlouhých letech na se
na startu neobjevil nikdo z 9. tøídy
a ani dívky z osmé tøídy se
k bìžeckému závodu nepostavily
èelem. Nejmladší kategorie - 1. a 2.
tøída, absolvovala tra dlouhou asi
300 metrù, ostatní závodníci jeli
zhruba kilometrové koleèko. Tøeaèky
Bára Krulišová a Lenka Vanclová
mìly nejrychlejší èasy mezi všemi
startujícími dìvèaty a neztratily by se
ani mezi kluky. Pochvala patøí všem,
kteøí se závodù zúèastnili, a také všem,
kteøí pomohli a pøišli povzbudit své
spolužáky, žáky a ratolesti.
Martin Bartoš

Dìkujeme Vám, milí zákonní
zástupci, za vyplnìní a odevzdání
volebních lístkù do nové školské rady.
Vybrali jste si následující rodièe: paní
Soòu Hebkou, paní Ilonu Štefanovou
a pana Michaela Erbena.
První jednání školské rady
probìhlo na konci mìsíce února
v klubovnì naší nové tìlocvièny.
Za pøedsedkyni si èlenové rady zvolili
paní uèitelku Stanislavu Kalenskou,
role místopøedsedkynì se ujala paní
maminka Ilona Štefanová, zápisy
z jednání bude poøizovat paní
zástupkynì Olga Èermáková.
Radní se dále seznámili s obsahem
práce, který vyplývá ze školského
zákona (è. 561/2004 Sb.) a zejména
z § 167 a 168. Dotazy a pøipomínky
nových èlenù rady smìøovaly
na øeditele a týkaly se personální
situace na prvním stupni.
Martin Bartoš
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agenda evidence obyvatel by mìla brzy nehody od ledna 2009?
pøejít z OÚ na mne.
Kdo by mìl zájem dozvìdìt se nìco o
Doufám, že mým nástupem tom, jak se zachovat v takovém
nevznikne nìjaký informaèní šum nebo pøípadì, jaký je uveden výše, nech
nesrovnalost, a už v jakékoli oblasti, zavítá do infocentra - obdrží 2 strany
ale naopak, že po poèáteèním tápání textu a formuláø záznamu o dopravní
navážu na standard, který tu byl nehodì (mùže být kromì èeštiny
zvykem, a budu si se všemi dobøe i v nìmèinì a angliètinì).
rozumìt. V pøípadì jakýchkoli
nejasností nebo pøipomínek mì
neváhejte v infocentru navštívit èi jinak
kontaktovat. Budu vdìèná za každou
radu.

Dobrý den,

jak už asi mnozí z vás vìdí, sleèna
Kateøina Kalenská odešla po 4 letech
ze svého pùsobištì v infocentru
a na její místo, o nìž jsem se ucházela
v konkurzu, jsem nastoupila
10. února 2009 já. Je mi 33 let a bydlím
Chtìla bych touto cestou také
v Èisté v Krkonoších.
podìkovat zdejší omladinì, která obèas
využívá závìtøí západní strany budovy
Dlouhá léta jsem pracovala infocentra a parkovištì ke svým
ve skladu firmy Esselte (døíve Egidius aktivitám, že od té doby, co jsem je
Janssen) zde v Lánovì, mám tu pár poprosila, nedochází již u zmínìných
výborných pøátel a známých, obèas se prostor ke zmìnì k horšímu. Doufám
zúèastòuji rùzných místních akcí, pùl jen, že to není náhoda, ale laskavost
roku jsem tu bydlela a nìkteøí mì znají z jejich strany, a že jim to vydrží.
z mých procházek s pejskem. S touto
obcí se tedy cítím dost spjatá
Karolína Boková
a považuji ji za svùj druhý domov.
Pro mì je tu vše nové, ale z vašeho
pohledu by mìlo zùstat vše pøi starém,
kromì toho, že stávající služby byly
nedávno rozšíøeny napøíklad
o skenování a laminovaèku, a také

Koncem bøezna jsme opìt doplnili
naši obecní knihovnu o 94 knih
ze spøátelené knihovny v Trutnovì,
mezi nimiž je také pár titulù na pøání
ètenáøù. Jedná se hlavnì o beletrii pro
ženy, ale èasem, až budu vìdìt víc
Jak postupovat v pøípadì dopravní o pøáních ètenáøù a o vlastních
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zásobách knih, až se trochu vypoøádám
s problémem malého prostoru
a rozkoukám v knižních katalozích,
hodlám nabídku rozšíøit co
Jaromír Jech: KRAKONOŠ
do pestrosti.
Vyprávìní o vládci Krkonošských hor
Z nových titulù:
od nejstarších èasù až po dnešek
Erich Segal - Doktoøi
1. vydání. Nakladatelství Plot, edice
Henryk Sienkiewicz - Na poli slávy
Fabula, Praha 2008
Irena Obermannová - Láska jako Øím
John Grisham - Trenér
Od okamžiku, kdy se na Mannovì
Stephen King - Cujo
mapì poprvé objevilo vyobrazení
Havlíèek- Neviditelný, Prodavaè èasu Krakonoše, uplynulo již ètyøi a pùl
P.D. James - Zemì prázdných domù
století. Postavu vládce hor mùžeme
A. Christie - Záhadné zmizení lorda
považovat za velice rozporuplnou.
Listerda
Pùvodnì mu lidé pøisuzovali jen a jen
Nura Abdi - Slzy v písku
záporné vlastnosti a pro horaly
E.M.Forster - Rodinné sídlo
a hledaèe pokladù, bylinek
H. James - Washingtonovo námìstí
a nerostných surovin pøedstavoval
Dick Francis - Divocí konì,
opravdovou hrozbu. Na jeho vrub se
Rozkazem
pøipisovala prakticky veškerá neštìstí,
Victoria Holt - Dcera klamu
která se v horách pøihodila. Postupem
Sh. Drake - Rytíø ohnì, Peklo a ráj
èasu se postava Krakonoše obrušovala
a dnes ho známe spíše jako dobrého
Pro dìti a mládež:
ducha
hor tak, jak vystupuje napøíklad
J.R.R. Tolkien - Hobit (komiks)
ve
Veèerníèku
jako protivník
Tove Jansson - Tatínek a moøe,
Trautenberka a jak o nìm píše naše
Èarovná zima
regionální
spisovatelka Marie
René Goscinny - Asterix - vìštec,
Kubátová.
Asterixova Odyssea
Kniha Jaromíra Jecha je koncipoThomas Brezina - Princezna Viktorie
vána jako èítanka, encyklopedie.
Karolína Boková V osmi kapitolách odpovídajících

èasové ose jsou tlumoèena vyprávìní
nejrùznìjších autorù z èeské i slezské
strany našich nejvyšších hor. Každá
kapitola zaèíná literárnìvìdní syntézou
autora. Souèástí knihy je soupis
literatury, poznámkový aparát
a vydavatelské poznámky. Resumé je
v angliètinì, nìmèinì a polštinì.
Kniha je ilustrovaná mnoha
èernobílými obrázky pøímo v textu
a obsahuje také šestnáctistránkovou
barevnou pøílohu. Publikace nesmí
chybìt v knihovnì žádného milovníka
Krkonoš.
Martin Bartoš

Èeský národní registr dárcù døenì
(ÈNRDD) potøebuje dál rozšíøit
o nové mladé dobrovolníky. Stále
naléhavì chybí dárci se vzácnými
transplantaèními znaky. Nejlepšími
dárci z transplantaèního hlediska jsou
mladí muži.
Darování krvetvorných bunìk
žádného zdravého èlovìka neohrozí,
ani nezanechává žádné dlouhodobé
následky.
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Registrovaným dárcem mùže být
každý zdravý èlovìk. Pøi zápisu je
budoucímu dárci odebrán jen malý
vzorek krve.
O darování krvetvorných bunìk je
registrovaný dobrovolník požádán
až pøi shodì znakù s nìkterým
nemocným. Odbìr je možný:
- odsátím døenì jehlami z kosti
v narkóze
- odbìrem stimulovaných bunìk
z krve na separátoru jako plasma
èi krevní destièky.
Oba zpùsoby odbìru jsou rovnocenné,
volba je pouze na dárci. Základní
informace podá každé transfuzní
oddìlení v ÈR, podrobné informace
najdete na www.kostnidren.cz.
Èeský národní registr dárcù døenì
eviduje dnes více než 33 000
dobrovolníkù. Na celém svìtì je
registrováno už více než dvanáct
milionù dárcù, kteøí jsou ochotni
pomoci potøebným v kterékoliv zemi
svìta. Pøesto jsou stále nemocní, kteøí
dárce najít nemohou a umírají
zbyteènì. I vy mùžete kdykoliv zmìnit
jejich osud. Vstupte také do øad
zachráncù života.
O budoucí darování krvetvorných
bunìk bude požádán pravdìpodobnì
jen jeden ze sta pøihlášených. Každý
ale nabízí nadìji.

a køižují Krkonoše, letos opìt pojedou.
Dopraví vás do zajímavých míst,
k pìknì vyznaèeným cyklotrasám.
O projektu Krkonoše ze sedla kola
hovoøí jeho tvùrci. Na další stranì
novin vám pøedstavujeme významné
osobnosti regionu. Zpracovány pro vás
jsou popisy nauèných stezek na území
Krkonošského národního parku a jeho
ochranného pásma i v širokém okolí.
Prostøednictvím muzeí a jejich
vzácných artefaktù se blíže seznámíte s
historií regionu. Co je to geocaching sport se srdcem GPS? Napoví èlánek
a rozhovor s mladým „kaèerem“.
Poznejte památné stromy
v Krkonoších a Podkrkonoší. Co to
vlastnì ty památné stromy jsou?
Však se v turistických novinách sami
doètete. Další materiál vás v sedle konì
provede krajinou. Buïte aktivní v létì
i v zimì – jak – Krkonošská sezona
napoví. Toto a øada dalších témat jsou
obsahem nového vydání.
Vyjde koncem kvìtna t. r.

z prostøedkù ERDF
prostøednictvím
Euroregionu
Glacensis
Martin Bartoš

Zaèínáme nový kalendáøní rok.
Doufáme, že bude tak úspìšný pro naši
èinnost jako ten minulý. Po finanèní
stránce díky OÚ v Prostøedním Lánovì
a opìt OÚ v Dolním Lánovì mùžeme
být spokojeni, za což jim velmi
dìkujeme.
Do klubu se nám pøihlásily nové
mladší èlenky - je nás nyní 38.
V mìsíci bøeznu si plánujeme, kam
se letos za historickými a kulturními
památkami podíváme.
Jankù, Volmutová

zpracovala: D. Palátková

Z èasopisu Nadace pro transplantaci
kostní døenì a ÈNRDD Nadìje
V letošním roce bude pokraèovat
pøipravila Karolína Boková
naše
spolupráce se Základní školou
(více informací v infocentru)
Vlastimila Hoffmanna ve Szklarské
Porêbe. Na pokraèování projektu,
který odstartovat již v roce 2005, jsme
prostøednictvím obce Lánov získali
dotaci ze strukturálních fondù EU.
Na projektu by se tentokráte mìla
podílet
i polská strana pomocí stejné
Pøíprava letní Krkonošské sezony
dotace
z
Euroregionu Nisa.
z vydavatelského ranku Krkonoš –
Základním
kamenem letošní
svazku mìst a obcí je v plném proudu.
spolupráce
bude
spoleèný
ètyø nebo
Pod titulkem „Vydejte se s námi.........
pìtidenní
pobyt
polské
a
èeské
tøídy
....bohatou historií zdejšího života
na
Rýchorské
boudì.
Dále
uspoøádáme
a kouzelnou krajinou ....
.....nejen za pouèením....“ spoleèný úklid Krkonoš se zajímavou
naleznou ètenáøi - a již ti pravidelní, exkurzí na polské stranì hor.
kteøí si pro turistické noviny pøijdou V listopadu k nám zavítá skupina
do krkonošských informaèních center, polských dìtí a po spoleèné tvùrèí dílnì
tak i ti, kteøí je získají na veletržních s e z ú è a s t n í S v a t o m a r t i n s k é h o
prezentacích, anebo v recepcích hotelù prùvodu. Pøed Vánoci vyrazí naši žáci
èi penzionù - širokou paletu tipù do Polska a seznámí se s nìkterými
a pøíležitostí, jak prožít volný èas vánoèními zvyky a obyèeji našich
severních sousedù.
v Krkonoších a Podkrkonoší.
Turistický region Krkonoše
a Podkrkonoší se letos prezentuje
v novém veletržním stánku
Královéhradeckého kraje. Cyklobusy,
které pøevážejí cyklistická kola P r o j e k t j e s p o l u f i n a n c o v á n
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Klub dùchodcù bývalých
pracovníkù Státního statku v Lánovì
pokraèuje i nadále ve své èinnosti, a to
díky pøíspìvkùm od jednotlivých
obecních úøadù obcí, kde bydlí naši
èlenové.
V letošním roce jsme byli v únoru
na divadelním pøedstavení v Úpici
„Dámská šatna“. V bøeznu jsme
navštívili v Lysé nad Labem výstavu
„Zemìdìlec“. Dále v bøeznu jsme byli
na divadelním pøedstavení opìt
v Úpici, a to „Hron a Kožíšek“.
V prvním pololetí letošního roku
ještì máme naplánovány následující
akce. V dubnu pojedeme
na nakupovací zájezd do Polska, odkud
si vozíme zejména párky, sýry a umìlé
kvìtiny a další potøebné vìci. Za další
kulturou vyrazíme opìt do Úpice
na pøedstavení „Prolhaná Ketty“.
Tu r i s t i c k ý z á j e z d d o P o l s k a
absolvujeme s prùvodcem p. Jiráskem,
zájezd do Prahy bude také
s prùvodcem. Tradièní setkání seniorù
se uskuteèní v sále v Horním Lánovì
s kulturním programem, k tanci
a poslechu bude hrát kapela Ètyølístek
z Arnultovic.
Pro veliký zájem o poøádané akce
jezdí vesmìs dva autobusy.
Za Klub dùchodcù
Drahoslava Šnajd rová

Do ruky si to vzali mladí a døíve
narození jim radí a pomáhají:
Zorganizovali jsme nábor do sboru
a podaøilo se nám získat 4 nové èleny.
Byli jsme se podívat v bývalé
bramborárnì, kde jsme od firmy
Esselte obdrželi plán objektu pro
pøípad požáru, a navštívili jsme také
školu.
Také jsme se bohužel navždy
rozlouèili s dlouholetým èlenem SDH
panem Víškem.
Jako každý rok ani letos jsme
nezapomnìli na oslavu MDŽ. Popøáli
jsme ženám a podarovali je kytièkou.
Uspoøádali jsme si besedu a pøíjemnì
spolu posedìli u uvaøených dobrot.
Jeden èlen sboru nám k tomu pìknì
zahrál na kytaru jako vždy pøi
podobných pøíležitostech.
Chodíme na pravidelná školení
a cvièení. Napøíklad 16. 3. 2009 jsme
byli v Hartì pøezkoušet stav a délku
hadic. Uklízíme sníh pøed hasièárnou
a pomáháme, kde je potøeba.
Opìt pøipravujeme sbìr železa
na 18. duben 2009 a na kvìten sbírku
pro Diakonii organizovanou Obecním
úøadem. Obì akce budou vèas
oznámeny a upøesnìny na kabelové
televizi.
Zároveò se velmi tìšíme na okresní
soutìž.
Míru zdar, ohni zmar!
Za SDH Prostøední Lánov pøipravila

Jacková
Nový rok pro hasièe z Horní Lánova
vždy pøináší spoustu úkolù. Jednak je
to pøíprava výroèní valné hromady,
plesu a karnevalu, tak i naplánování
èinnosti mladých hasièù, rozvržení
pøípravy na závody, tak aby byl èas
i na zábavu a hry.
V sobotu 17. 1. 2009 se uskuteènila
výroèní valná hromada SDH Horní
Lánov. Dospìláci zde hodnotili svoji
èinnost za rok 2008, seznámili
pøítomné èleny i hosty s plánem na rok
2009. Se svými úspìchy se pochlubili
mladí hasièi. Nelze pøehlédnout
postup starších ke krajskému kolu,
výsledky dorosteneckých kolektivù,

ale i úspìch tìch nejmenších
na festivalu pøípravek. Taneèním
vystoupením zpestøili program
ti nejmenší, ale i ti starší.
V mìsíci únoru se mladí hasièi
vypravili do Trutnova na prohlídku
hasièské zbrojnice HZS Trutnov, kde
všechny zaujal pøipravený výklad
o práci profesionálních hasièù, ale
zejména pak názorné ukázky. Svùj
výlet završili návštìvou plaveckého
bazénu.
Další akcí byl Hasièský ples konaný
dne 14. 3. 2009. Mladí hasièi pro
návštìvníky pøipravili letos velmi
povedené pøedtanèení, dospìláci pak
bohatou tombolu, chutné obèerstvení
a vzornou obsluhu. Ke zdárnému
a pøíjemnému prùbìhu plesu
samozøejmì velkou mìrou pøispìla
i skupina Médium, která pøíjemnou
hudbou provázela celým veèerem.
Poslední akcí je dìtský karneval,
který se uskuteènil v sobotu 21. 3.
2009. Za hojné úèasti dìtí v maskách
(celkem 69), rodièù, prarodièù, tetièek
a dalších probìhlo pøíjemné odpoledne
plné zábavy a her. Pro dìti byla
pøipravena bohatá tombola i chutné
obèerstvení. Nejtìžšího úkolu, což
bylo vybrat šest nejhezèích masek, se
ujali sami návštìvníci. Nepochybnì to
byl úkol tìžký. Nápaditost rodièù pøi
pøípravì masek byla velmi pestrá
a za to jim patøí podìkování, ale díky
patøí rovnìž i všem dìtem. Ponauèení
pro pøíští rok je, že se musí hodnotit
zvláš malé dìti a zvláš velcí.
Nyní èeká mladé hasièe celá øada
soutìží a pøíprava na nì. První soutìží
je uzlová soutìž v Radvanicích, které
se zúèastní 6 nejlepších èlenù
v kategoriích v nedìli 5. dubna 2009.
Dalším úkolem pro následující
období hasièù z Horního Lánova je
pøíprava Okrskové soutìže, která se
uskuteèní dne 23. 5. 2009
na hasièském høišti v Horním Lánovì.
Chtìla bych ještì informovat rodièe,
že od loòského roku jsou do èinnosti
mladých hasièù zapojeny i dìti, kteøí
navštìvují školku. To znamená,
že mohou chodit spolu s rodièi i dìti
od 3 do 6 let. Pøipravují se formou hry
a jejich premiérové vystoupení
na festivalu pøípravek v Petrovicích
u Tøebíèe mìlo velký úspìch. Pokud
by nìkdo s dìtí mìl zájem, je možné se
pøijít podívat na hasièský kroužek,
který se koná vždy v nedìli od 14
hodin.
SDH Horní Lánov

SDH Horní Lánov, foto L. Šedivá

}28. 3. 2009 probìhl v nové
tìlocviènì v Lánovì druhý roèník
volejbalového turnaje mužù a žen.
Hrálo se na obou pøíèných høištích
na dva vítìzné sety. Turnaje se
zúèastnila 4 družstva žen a mužù.
V mužské èásti turnaje se podaøilo
obhájit vítìzství družstvu TJ Benešov
u Semil. Na druhém místì skonèilo
družstvo Spartaku Vrchlabí a na tøetím
místì VK Harta.
V ženách se nejvíce daøilo družstvu

TJ Bílá Tøemešná, na druhém místì
skonèilo družstvo Orel Studenec
a na tøetím místì poøádající oddíl TJ
Lánov.
Podìkování patøí poøadatelùm,
volejbalovým kamarádùm a také
Obecnímu úøadu Lánov, který podpoøil
konání turnaje. Celá akce probìhla
v pøátelské atmosféøe a pevnì vìøíme,
že se opìt za rok sejdeme.
J. Krulišová

STAV OBYVATEL
1611
NAROZENÍ
2
ZEMØELÍ
4
23
PØISTÌHOVANÍ
ODSTÌHOVANÍ
1
SÒATKY
0
ROZVODY
1
Eva Hanušová
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Duben:
4.4.
5.4.
13.4.
18.4.
25.-26.4.
30.4.
Kvìten:

8.5.
9.5.
8.-9.5.
8.-10.5.
15.-17.5.
16.5.
23.5.
23.-24.5.
30.5.
31.5.
Èerven
3.-7.6.

Pestka - Festival mladých divadel, Jelenia Góra
3. Krkonošský šachový turnaj, Karpacz; Hoøický divadelní apríl, Hoøice
Pec nám spadla, Pec pod Snìžkou
Turnaj TOP 12 ÈR staršího žactva ve stolním tenise, Hostinné
Velikonoce - Bílá sobota (ukázka øemesel, velikonoèní dílna), Žacléø
Turistický pochod „O Žižkùv štít“, Hoøice
Tradièní miletínská pou, Miletín
Výstava akvizic u pøíležitosti 10. výroèí otevøení muzea (do 31.8.), Žacléø
Zahájení letní lázeòské sezony, Janské Láznì
MTB Marathón, Karpacz;
Obøí závod (kanoe, MTB a bìh), Hostinné
Øezbáøské sympózium Prkenný Dùl, Žacléø
Hoøický jarmark, Hoøice; Muzejní noc, Vrchlabí
Výstup na Žalý z Jilemnice a Vrchlabí
Otevírání turist. sezony na Zvièinì a Bìh na Zvièinu
Slavnostní zahájení cyklistické sezony, Žacléø
Májový jarmark, Jilemnice
Už ho nesou! 4. roèník mìstských draèích slavností, Trutnov
VII. miletínské divadelní jaro, Miletín
Závody na divoké vodì v Labské soutìzce pod pøehradou, Špindlerùv Mlýn
Draèí koulení Mistrovství Unitop ÈR v kuželkách, Trutnov
Turistický pochod „Krajem E. Štorcha“, Ostromìø
Zahájení lázeòské sezony, Láznì Bìlohrad
Pochod Karla Klíèe - 34. roèník turistického pochodu, Hostinné
Fuchs oil - 300 zatáèek Gustava Havla, Hoøice
Za trutnovským drakem - tradièní turistická akce, Trutnov
3. roèník pivních slavností, Miletín
Zahájení letního provozu Krkonošských cyklobusù
Velká cena Trutnovského draka XC - MTB závod, Trutnov
Narozeninový bìh do lomnické kotliny, Karpacz
Dìtská scéna, Trutnov
Èeský pohár horských kol v cross country a ve sjezdu, Špindlerùv mlýn
Antuková liga ve volejbale a Fan klub škoda, Pecka

7.6.

Výstup na Snìžku pøes tøi vrcholy, Lánov
Hornoštìpanická pou, Benecko
13.6.
Rýžování zlata, Èerný Dùl; Bitva o hrad, Pecka
18.6.
Slavnosti písní a tancù „Pod Zvièinou“, Láznì Bìlohrad (18.-21.6.)
Mezinárodní folklorní festival „Pod Zvièinou“, Láznì Bìlohrad (18.-22.6.)
19.6.
Festival poulièních divadel, Vrchlabí (19.-20.6.)
Krakonošova stovka - dálkový turistický pochod, Vrchlabí (19.-20.6.)
20.6.
Benefièní hudebnì - divadelní festival DOTEKY, Horní Maršov
Benefièní festival hudby a divadla, Hrad Pecka (20.-21.6.)
Èeská Tourist Trophy, Hoøice (20.-21.6.)
23.6.
Divadelní léto na Chatì Borùvka v Peci pod Snìžkou - Velké Úpì
26.6.
Královédvorský automobilový okruh, Dvùr Králové nad Labem (26.-28.6.)
Tradièní Špindlerovská pou, Špindlerùv Mlýn (26.-28.6.)
27.6.
Maloúpský jarmark - 3. roèník, Malá Úpa; Musica Antiqua, Hrad Pecka
Open air festival, hudební festival, Kunèice nad Labem
28.6.
10. Burza sbìratelù, Jelenia Góra
Slavnostní mše v kostele sv. Petra a Pavla, Malá Upa
29.6.
Døevosochání, Františkov u Rokytnice nad Jizerou (29.6.-6.7.)
1.7.
Mezinárodní den koupání v Labi
3.-4.7.
Noèní výstup na Snìžku za východem slunce, Dolní Kalná
4.7.
Slavnostní otevøení výletní restaurace Žalý, Benecko
5.7.
Cross Country horských kol „Brtevman“, Láznì Bìlohrad
Den lidových øemesel na Rýchorském námìstí, Žacléø
5.-6.7.
Cyrilometodìjský pohár ve volejbale, Pecka
11.7.
Memoriál Jindry Projsla a Ládi Kohouta, fotbalový turnaj, Èerný Dùl
Krakonošova tržnice, Roztoky u Jilemnice
13.-17.7. Týden øemesel, Vrchlabí
15.-18.7. Krakonošovy letní podveèery, Jilemnice
18.7.
Vrchlabský øemeslný jarmark, Vrchlabí
Informace o všech turistických akcích na rok 2009 v infocentru Lánov.
Provoz lanové dráhy Pec pod Snìžkou - Snìžka v dobì velikonoèních svátkù :
10. 4. - 14. 4. 2009 otevøeno (od 15. 4. - 30. 4. 2009 zavøeno).
Provoz v jarní sezónì bude zahájen v pátek 1.5.2009.

LET FIRMY
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V minulém èísle Zpravodaje jsme Vás informovali
o celkové èinnosti TJ Lánov. Hlavnì jsme se zamìøili
na údržbu našeho zaøízení a na masovou tìlovýchovu.
V tomto èísle chceme hovoøit o našem nejvìtším oddílu,
o kopané a chceme Vás seznámit s jeho výsledky
v okresních a krajských soutìžích. K tomu Vám
pøedkládáme umístìní našich mužstev v tabulkách.
A nyní co nás èeká v jarní èásti mistrovských soutìžích?
Výsledky v podzimní èásti nás moc nepotìšily (až na starší
žáky), a tak èekáme, že v jarní èásti budou výsledky lepší.
Zamìøili jsme se na to již v zimní pøípravì. K tabulkám jsme
pøidali i rozlosování soupeøù, které naši diváci uvidí na jaøe
na domácí pùdì.
Vìøíme, že nás pøijdete také víc podpoøit, než tomu bylo
v podzimní èásti. Hráèi jsou pøipraveni dobøe reprezentovat
TJ Lánov jak v krajských, tak okresních soutìžích,
a vìøíme, že jim všichni, kteøí máme fotbal rádi, budeme
držet palce.
Výbor oddílu kopané
TJ LÁNOV

Stavba mostu v Horním Lánovì v roce 1905
Na místì dnešního kamenného mostu na hlavní
trase stával døevìný most. Jeho konstrukce postupem èasu
chátrala, døevo trouchnivìlo a èásteènì si na nìm pochutnali
nìkteøí škùdci z hmyzího øádu. Døevìný základ mostu
postupnì pøestával odpovídat požadavkùm
na transport tìžkých nákladù z lomu a výše ležících továren.
Obecní kronika popisuje neštìstí, pøi kterém povoz
plnì naložený rolemi papíru propadl mostem a skonèil
na dnì Malého Labe. Po provizorní opravì hrozilo další
nebezpeèí všem uživatelùm mostu, a proto se postavil nový
most se starou osvìdèenou masivní kamennou klenutou
konstrukcí. Po dokonèení stavby se za úèasti široké
veøejnosti konalo slavnostní vysvìcení a køest díla. Most
získal jméno Emin (Emmabrücke) podle køestního jména
manželky majitele okolních pozemkù a pravdìpodobnì
nejvìtšího sponzora stavby továrníka Otto Ehingera
mladšího. Jméno mostu se ujalo natolik, že i hojnì
navštìvovaný hornolánovský hostinec tìsnì pod mostem na
pravé stranì se honosil pøívlastkem U Emina mostu.
Martin Bartoš

Okresní pøebor starší pøípravka OFS Trutnov 2008/2009
Tabulka celkem
Záp.
1 So Kunèice
18
2 FK Poøíèí
21
3 Ba Žacléø
18
4 Sp Úpice
21
5 So B. Tøemešná
18
6 So M. Svatoòovice 21
7 Ba Rtynì
21
8 FC M. Buky
18
9 Sp. Pilníkov
21
10 Ji Kuks
18
11 TJ Lánov
18
12 So Vítìzná
21
13 Ji H. Maršov
18

C2A - I. tøída dorostu sk. A
Tabulka
1 Kobylice
2 Nová Paka
3 FKM Úpa B
4 Žlunice
5 Kopidlno
6 Kunèice
87 Úpice
8 Žacléø
9 Sobotka
10 Lánov
11 Železnice
12 Robousy
13 Stará Paka
14 Rudník

Záp.
14
13
14
14
13
14
14
14
14
14
13
13
14
14

Plus
10
10
9
9
9
8
6
5
5
4
3
2
1
0

0
2
2
4
1
1
2
3
3
1
2
4
3
1
1

4.4.2009
11.4.
19.4.
25.4.
2.5.
9.5.
17.5.
23.5.
30.5.
6.6.
16.6.
21.6.

Skóre Body (Prav)
66:20
32
(11)
40:8
32
(14)
31:18
31
(10)
58:25
28
(7)
46:24
28
(7)
32:31
26
(5)
32:25
21
(0)
39:45
18
(-3)
27:44
16
(-5)
24:40
14
(-7)
18:27
13
(-8)
14:38
9
(-9)
18:60
4 (-17)
13:53
1 (-20)

14.15 Žacléø - Lánov
14.15 Lánov - Úpa "B"
14.45 Kopidlno - Lánov
14.15 Lánov - S. Paka
10.00 Žlunice - Lánov
14.15 Lánov - Sobotka
14.45 Kobylice - Lánov
14.15 Lánov - N. Paka
14.45 Úpice - Lánov
14.15 Lánov - Kunèice
14.15 Lánov - Robousy
14.00 Železnice - Lánov

Záp.
14
14
14
14
14
13
14
14
13
13
13
14
14
14

v
12
11
8
8
6
6
6
6
5
74
3
2
3
2

r
1
3
1
0
3
3
2
2
4
2
3
4
0
0

p
1
0
5
6
5
4
6
6
4
7
7
8
11
12

Skóre
Plus/Mínus
54:15
39
34:7
27
24:22
2
31:24
7
29:17
12
27:26
1
25:20
5
34:33
1
28:22
6
26:47
-21
17:33
-16
26:41
-15
9:38
-29
17:36
-19

Jarní los
15. kolo
16.
14.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

So:
So:
St:
So:
So:
So:
So:
Ne:
So:
So:
So:
So:
So:

4.4.2009
11.4.
15.4.
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
17.5.
23.3.
30.5.
6.6.
13.6.
20.6.

p
0
4
2
5
4
10
10
8
12
10
12
19
17

Skóre Rozdíl Body
128:11
117
50
97:23
74
47
97:10
87
46
87:37
50
40
65:36
29
38
23:54
-31
29
35:61
-26
27
52:58
-6
24
36:53
-17
23
28:53
-25
20
9:66
-57
12
13:136
-123
6
6:78
-72
3

16.30 Žacléø - Lánov
17.00 Lánov - H. S. M.
17.00 Lánov - Rudník
17.00 Kratonohy - Lánov
17.00 Lánov - S. Paka
17.00 Miletín - Lánov
17.00 Lánov - Sobotka
17.00 Kosièky - L?nov
17.00 Lánov - Mostek
17.00 Úpice - Lánov
17.00 Lánov - Jiè?n "B"
17.00 Lánov - Hlušice
17.00 J. Láznì - Lánov

8. kolo
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ne: 26.4.2009 9.00 Lánov /Rtynì, H. Maršov, B. Tøemešná/
Ne:
3.5.
H. Maršov /Lánov, Poøíèí, M. Svatoòovice/
Ne:
10.5.
Kunèice /Lánov, Pilníkov, M. Buky/
Ne:
17.5.
Lánov /Vítìzná, Žacléø, M. Svatoòovice/
Ne:
24.5.
Kuks /Lánov, Úpice, H. Maršov/
Ne:
31.5.
Poøíèí /Lánov, Úpice, H. Maršov/
Ne:
7.6.
Úpice /Lánov, M. Buky, Žacléø/
Ne:
14.6. Finále

Okresní pøebor žákù OFS Trutnov 2008/2009
Tabulka celkem
1 FC M. Buky
2 So M. Svatoòovice
3 TJ Lánov
4 Ba Radvanice
5 Ba Rtynì
6 Ji Kuks
7 FKM Úpa C
8 FC AVON Rudník
9 So B. Tøemešná
10 So D. Branná
11 FK Volanov

Záp.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

v
8
8
7
7
4
4
4
4
3
1
0

r
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

p Branky Rozdíl Body
0
61:9
52
26
0
46:5
41
26
1 34:14
20
23
2
44:19
25
22
5
28:16
12
13
5
31:20
11
13
5
25:26
-1
13
6
25:24
1
12
7
33:35
-2
9
9
7:68
-61
3
10
3:101
-98
0

OP - st. žáci - jarní los

1. B tøída sk. A 2008/2009
Tabulka celkem
1 Sobotka
2 Kratonohy
3 H. St. Mìsto
4 Mostek
5 Stará Paka
6 J. Láznì
7 Jiè?n B
8 Úpice
9 Hlušice
10 Rudník
11 Lánov
12 Žacléø
13 Miletín
14 Kosièky

r
2
2
1
4
2
2
3
3
2
2
3
0
0

OP - pøípravka

Mínus
2
1
1
4
3
4
5
6
8
8
6
8
12
13

Dorost - jarní los
I.tøída
So:
So:
Ne:
So:
So:
So:
Ne.
So:
So:
So:
So:
Ne:

v
16
15
15
12
12
9
8
7
7
6
3
2
1

Body
37
36
25
24
21
21
20
20
19
14
12
10
9
6

So:
So:
So:
So:
So:
So:
So:
So:
So:
So:
So:

11.4.2009
18.4.
25.4.
2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
31.5.
6.6.
13.6.
20.6.

12.00 Lánov - Radvanice
12.30 B. Tøemešná - Lánov
12.00 Lánov - Rudník
volno
12.00 Lánov - D. Branná
13.00 Volanov - Lánov
12.00 Lánov - Kuks
15.00 M. Buky - Lánov
12.00 Lánov - Úpa"C"
12.30 Rtynì - Lánov
12.00 Lánov - M. Svatoòovice

Okresní soutìž mužù 3. tøídy OFS Trutnov 2008/2009
Tabulka celkem
Záp.
1 FK HAVEX Strážné
14
2 So Èern? Dù.
14
3 Ji H. Maršov
14
4 FK RAKO Bohuslavice 14
5 Sp Úpice B
14
6 FC M. Buky B
14
7 FK Volanov
14
8 So B. Tøemešná B
14
9 So D. Branná A
14
10 SK J. Láznì B
14
11 TJ Lánov B
14
12 FK D. Kalná B
14
13 So St. Rokytník
14
14 So M. Svatoòovice
14

v
12
8
8
8
7
7
7
6
5
4
4
4
2
1

r
2
1
1
1
2
2
0
2
4
3
3
2
4
3

p Branky Rozdíl Body
0
50:14
36
38
5
37:19
18
25
5
36:25
11
25
5
30:25
5
25
5
29:27
2
23
5
32:40
-8
23
7
28:22
6
21
6
22:30
-8
20
5
37:28
9
19
7
20:22
-2
15
7
28:38
-10
15
8
26:41
-15
14
8
17:38
-21
10
10
16:39
-23
6

OS - III. tøída - jarní los
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
Ne:
So:

5.4.2009
16.30 Lánov"B" - D. Kalná "B"
12.4.
17 B. Tøemešná "B" - Lánov "B"
19.4.
Lánov "B" - Bohuslavice
26.4.
Strážné - Lánov "B"
3.5.
Lánov "B" - St. Rokytník
9.5.
D. Branná - Lánov "B"
17.5.
Lánov "B" - Úpice "B"
24.5.
Èern? Dùl - Lánov "B"
31.5.
M. Svatoòovice Lánov "B"
7.6.
Lánov "B" - H. Maršov
14.6.
J. Láznì "B" - Lánov "B"
21.6.
Lánov "B" - Volanov
27.6. Baráže

Babo, zaderž!
V pasecký hospodì Na Perdku bejvalo pøenáramnì živo.
Pøedstaute si, že tam taky jeden rok vyèepovali sedumdesát
hekáku piva a vosumdesát hekáku koøauky. S tou
koøaukou to ale bylo jiný, než dnes. Ušechny koderncouky
se toèily ze sudu a ponejvíce se lábala bílá, øíkali ní zennická.
Každej šenkýø vartoval, až chlapi ze sudu kale upijou, aby
to moh dohrejknou konvej èistý vody. To se pak mohli
pasova, kolik kerej vyzunk štvertniku a že se prej cestou
ke domu ani jennou nekoulel. Vono ani kolikrát nebylo
po èem.
V nìkterejch hospodách, Perdek mezi nì taky
patøil, mìli právo micha koøauky ze špiritusu a ušelijakejch
tresti sami. Kerejpak šenkýø by se takovýho terna zøek? To
se ví, že žánnej. Jennoho krásnýho nne, dyž si slunce spatra
prohlíželo ušelijaký lický hemžení po paseckejch polich,
nakverloval starej perdeckej ten svuj mišmaš a vonnes ho za
dum, aby ustál. Hospoda byla prázná, tak vyšel do stránì
narouna ve štráfku zeli strašáka, kerýho vonen den trátil
velkej víter. Perdecká bílila pod hrušnìj prállo. „To je
venku òákej hic,“ poudá pro sebe, „musim si to prállo
pozakropi, aby nezprahlo.“ Veme kropièku a zaène kropi.
„Ježiš, proè ten táta tak øve? Že by nám chodil chramstat zeli
zajic? Nebo nám snad chytla tøecha nad hlavou?“ votoèila se
pøi tom kropeni na lomenici. Ale to už táta leal ke domu,
ruce zvížený nad palicej a cestou øval: “Zaderž, babo, nebo tì
pøeterhnu!“ „Pff, dìdku poterhlej, ty to za mì nezakropiš,“
hodila po nìm stará perdelej a hleïala si svýho. Dìdek pøilít
celej uznojenej, vysmejk ní koneu z ruky, jak zmerèil, že je
prázná, klek na kolena, vobrátil voèi na nebesa a se
sepatejma rukama poudá: „Pane Bože, ty jedinej to vidíš,
jakej já mám se svou bábou na tomle sjetì zaživa voèistec.
Dyby tak bylo nebej, dy mì tu zrouna na prállo vykropila
celou koneu èerstvì namichaný koøauky!“ Flák s konvej
vo zem a šternáct nni s bábou nepromluvil ani jenno slovo.
Z knihy Krkonošské poudaèky Františka Janalíka
pøipravila Karolína Boková
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Rozhovor s Davidem Gránským
S Davidem Gránským jsem se
setkala v Èeské Lípì, kde byl v porotì
soutìže Mladý evropský moderátor.
Pøipomínám, že David Gránský
obsadil v X Faktoru 7. místo.

Dobrý den, mohla bych Vám položit
pár otázek? Ano, povídej.
Proè jste se pøihlásil do X Faktoru?
Tak do X Faktoru jsem se pøihlásil,
protože je to obrovská zkušenost
a zpívat jsem chtìl už jako malý.
Tak proè to nezkusit?
Jak se Vám to líbilo? A pomohlo
Vám to v nìèem?
Líbilo se mi tam moc a velmi jsem tou
soutìží dospìl. Taky mi pomohla se
v urèitých situacích nìjak chovat.
Myslíte, že by bylo lepší, kdyby
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poøad moderoval nìkdo jiný než
Leoš Mareš?
Ne, to si urèitì nemyslím - Leoš je
nejlepší!!!
S kým byste si chtìl zazpívat?
S kým bych si chtìl zazpívat?
Asi s Helenou Zeovou.
Budete vydávat CD?
Ano, budu vydávat.
Prozradíte nám, jak se bude
jmenovat?
Bude se jmenovat Change (v èeštinì
zmìna).
Pøihlásil byste se teï tøeba do
Superstar?
Ne, ne vùbec. Jednou to staèí a hlavnì
jde se do nìjaké soutìže pro zkušenost
a tu už mám, takže nepotøebuji další.
Dìkuji za rozhovor a nashledanou.
Já taky, ahoj.
Davida Gránského se ptala
Eliška Janoušová

M l a d í h e rc i z a h á j i l i o s l a v y
15.narozenin dìtského
Radia Kulíšek Lánov.
Oslavy 15. narozenin dìtského Radia
Kulíšek Lánov zahájil 13. bøezna

v Dolním Lánovì kulturní poøad Jak se
toèí film. Návštìvníci všech vìkových
kategorií nahlédli s mladými herci
z filmù a televizních seriálù do filmové
kuchynì.
Martin Holec, známý z televizního
seriálu Ordinace v Rùžové zahradì,
program nejen uvádìl, ale zazpíval
i nìkolik písní. Veronika Malá, která
úèinkuje v reklamách, se pøedstavila s
písnìmi z projektù Letní herecké
školy,
Oxana Kaptur (14 let)
pohovoøila o vlastních zkušenostech
pøi práci produkèní, Lucie
Kovalaková, studentka vrchlabského
gymnázia, zazpívala a podìlila se také
o zážitky z natáèení Pojišovny štìstí.
Pomyslnou tøešnièkou na dortu
v témìø dvouhodinovém programu
bylo promítnutí krátkých filmù
Blondýnka, Konkurz a Náhoda, kde
úèinkují i další známí mladí herci.
Dvouhodinový program v dolnolánovském kulturním domì zakonèila
autogramiáda.
Jana Tauchmanová

3. 4. 2009
Miniveletrh cestovního ruchu

Lomnice nad Popelkou.
Vystoupení s historickým pøíbìhem
o životì Albrechta z Valdštejna
na zahájení veletrhu
24. 4. 2009
Veletrh neziskových organizací Praha
25. 4. 2009
Kulíškova herna pro eurovnouèata
v rámci regionálního kola celostátní
soutìže Eurobabièka 2009 - MìÚ
Vrchlabí
30. 4. 2009
Kulíškova herna na Majálesu
ve Dvoøe Králové nad Labem
30. 5. 2009
Kulíškova herna v rámci poøadu „Do
pedálù v Krkonoších“ námìstí
Vrchlabí

nabídne mladé generaci hudební,
filmové a mediální workshopy,
které si zájemci o konkrétní èinnost
sami vyberou.
Umìlecké dílny (rozhlasové
a televizní zpravodajství, televizní
a rozhlasový moderátor, fotografická
tvorba,
filmová tvorba, herecká
improvizace, muzikál, spoleèenský
tanec, tiskové støedisko) povedou
profesionální lektoøi - rozhlasoví
a televizní moderátoøi, herci, režiséøi,
produkèní, televizní kameramani,
muzikanti a filmoví tvùrci.
11. 10. 2009
Dárek k narozeninám - slavnostní
vystoupení pøátel Kulíšku (Stanislav
Hložek, Kamila Nývltová, David
Gránský, Letní herecká škola atd.)
Jana Tauchmanová

12. 9. 2009
Draèí koule - veøejný petanquový
turnaj v rámci Roku trutnovského
draka - Mìstský park Trutnov
10. - 11. 10. 2009
Krkonošský umìlecko - mediální
festival spojený se setkáním bývalých
i souèasných èlenù Radia Kulíšek Spoleèenský dùm Jilm Jilemnice .
Víkendový vzdìlávací program

11. bøezna se v TV
OÈKO uskuteènil
konkurz mladých adeptù
na moderátory/
moderátorky této
hudební stanice.

Zúèastnilo se okolo 12 dìtí
a posluchaèi hlasovali pro 3 nejlepší.
Bylo zde více dívek než chlapcù
a z toho vyplývají i koneèné výsledky:
na 1.,2. i 3.místì se umístila dìvèata.
3. místo obsadila dívka z dìtského
rádia Kulíšek Lánov Kristýna
Schejbalová.
Poøad DJ divák uvádìl Petr Ticháèek.
Jana Tauchmanová

Vicehejtman Derner upozoròuje
na lichváøe
V poslední dobì se
rozmohla nabídka
firem, které nabízejí
finanèní pomoc lidem
v nouzi. Tato pomoc se
ale ukazuje jako
lichváøská, protože
tyto firmy mají
nastavené smluvní podmínky tak, že
èlovìk v krátké dobì pøijde i o to, co by
mu po øádné soudní exekuci zùstalo.
Zásadní problém je v tom, že smlouvy
o pùjèce kromì úrokù obsahují vysoké
poplatky a sankce a jsou doplnìn

e-mail: ecce@ecce-kalensky.cz

www.ecce-kalensky.cz

© SPOIT

Ing. Josef Kalenský, autorizovaný inženýr
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o tzv. rozhodèí doložku, která zneužívá
toho, že se do tìchto problémù
dostávají lidé, kteøí se nejsou schopni
orientovat v základní ekonomické
a právní problematice. V souvislosti
s tím jsem dopisem vyzval poslance
a senátory KDU-ÈSL, aby podnikli
kroky k úpravì souèasného
nevyhovujícího zákona. Spoleènost by
totiž mìla lidi v tìžké životní situaci
pøimìøenì chránit!
Ing. Vladimír Derner, námìstek
hejtmana Královéhradeckého kraje
http://www.derner.cz/
Co tedy dìlat v nouzi?
1. Nevyhledávat pomoc u firem,
které nabízejí finanèní pomoc a nic
s nimi nepodepisovat!
2. Pozor na slevy, pøedvádìcí akce,
nabídky zboží zdarma, drobné písmo
na smlouvách a letácích
3. Obrátit se v tísni pro radu
na proškolené zamìstnance sociálních
odborù na úøadech
Sociálním pracovníkùm v kraji bylo
nabídnuto Krajským úøadem školení
„Dluhy trendem souèasnosti,“
podpoøené Evropským sociálním
fondem. Pokud na nìkterých úøadech
není nikdo proškolen, vyzývám tímto
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pøíslušné úøedníky k doplnìní
vzdìlání!)
4. Vyhledat pomoc v nouzi
v poradnách, kde poskytují dluhové
poradenství

Rychnov nad Knìžnou, Panská 1492,
tel: 494 535 112, e-mail: oprk@wo.cz
- S d r u ž e n í S P E S w w w. p o m o c s d l u h y. c z , e - m a i l :
spes@pomocsdluhy.cz

Poradna pro lidi v tísni,
Hradec Králové, Velké námìstí 34,
tel: 495 591 382, 777 737 612,
e-mail:plt@hk.caritas.cz,
Konzultaèní hodiny: PO+ÈT
pro objednané, ÚT 8:00 - 12:00
a 13:00 - 16:00; ST 8:00 - 12:00
a 13:00 - 18:00)

Farní charita Dvùr Králové nad
Labem - obèanské poradny
- Dvùr Králové nad Labem,
Palackého 99, tel: 499 620 431, e-mail:
obcanska.poradnadk@centrum.cz
- Jaromìø, nám. Èeskoslovenské
armády 16, tel: 739 801 852,
e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz
Hoøice, Husova 321, tel: 739 801 852,
e-mail: obcanska.poradnadk@centrum.cz

Obèanské poradenské støedisko,
o.p.s. - obèanské poradny
(www.obcanskeporadny.cz)
- Hradec Králové, Veverkova 1343,
tel: 498 500 357, e-mail: ophk@ops.cz
- Náchod, Hálkova 432,
tel: 491 421 723, e-mail:
opnachod@ops.cz
- Jièín, Tyršova 246, tel: 493 523 495,
e-mail: opjicin@ops.cz
- Trutnov, Horská 5/1 (budova
bývalého OÚ), tel: 499 859 301,
e-mail: optrutnov@ops.cz
- AGAPÉ, o.s. - obèanská poradna,

Rada seniorù Èeské republiky,
o.p.s., Hradec Králové Goèárova tøída
1620/30-Pražské Pøedmìstí,
tel: 495 521 048, e-mail:
poradna.hradec.kr@rscr.cz
PRO BONO PUBLICO, o. p., Dvùr
Králové nad Labem, T. G. Masaryka
40, tel: 499 620 438, e-mail:
probonopublico@mkinet.cz
Sdružení obrany spotøebitelù
tel: 900 080 808 (8Kè/min), PO-PÁ
8:00-17:00

Nejvýznamnìjší svátky køesanské
církve se slaví pravidelnì první nedìli
po jarním úplòku. Vždy byly oslavou
jarního slunovratu, zániku zimy,
probuzením pøírody a víry v obnovení
sil a zdraví èlovìka. Pod vlivem
køesanství byl velikonoèním svátkùm
vtisknut náboženský charakter
zasvìcením památky umuèení
a vzkøíšení Ježíše Krista.
Doba pøed Velikonocemi byla
ve znamení kajícnosti a duchovní
pøípravy. Zimní radovánky byly
ukonèeny bujným masopustem
a pochováním basy o masopustním
úterý. Na Popeleèní (Škaredou)
støedu nastal ètyøicetidenní pùst.
Ten den knìz udílel symbolicky
vìøícím znamení køíže popelem
ze spálených koèièek jívy, které
byly posvìceny v kostele o Kvìtné
nedìli v pøedchozím roce. Akt mìl
pøipomínat pomíjivost lidského života.
Lidé nosili èerný odìv a pojídali stravu
bez masa, ale zároveò se snažili oživit
postní období øadou prastarých zvykù:
Èerná nedìle (Puèálka, Pytlová,
Lišèí) - pøipomínala jídlo
z naklíèeného hrachu, který se
na suché pánvi opražil a podával
sypaný pepøem, nìkde také cukrovaný
èi polévaný medem.
Pražná nedìle - nazývala se podle
staroslovanského pokrmu, který se
zhotovoval pražením nedozrálého
obilí.
Kýchavná nedìle - pùvod byl dáván
do souvislosti s církevní tradicí, která
stanovila, aby se tomu, kdo kýchal,
øíkalo „Pozdrav Pán Bùh“. Šlo
o ochranu, nebo se vìøilo, že pøi
kýchání vchází do tìla neèistý duch,
který škodí. Pozdrav byl prý zaveden
v Øímì za moru v roce 590 papežem
Øehoøem I.
Družebná nedìle - v ten den se
scházely dívky na posezení ke svaèinì.
Zejména pro ty mladší znamenala
uvolnìní z vážné atmosféry.
Smrtná nedìle - za zpìvù se
vynášela slamìná smrtka ze vsi,
opentlená a obleèená do starých
ženských šatù, a házela se
do øeky (rybníka). Nazpìt se neslo
líteèko - zdobený zelený stromek
personifikující jaro.
Kvìtná nedìle - otevírala pašijový
týden, jehož konec, tzv. kající dny od
Zeleného ètvrtka do Bílé soboty, byl

spojen se zpøísnìným pùstem. Jméno
dostala od palmových kvìtù, které
Ježíše vítaly v Jeruzalémì. V øadì zemí
se konalo procesí, ve kterém se na
památku této události táhl døevìný
osel na koleèkách s figurínou Krista.
V kostele se svìtily ratolesti
kvetoucí jívy, doma se zasunovaly
za køížek na zdi, za svatý obrázek, aby
stavení bylo uchránìno pøed blesky,
a dìlal se z nich køížek, který se
zapichoval na okraj pole, aby vzešla
úroda. Dávaly se i do sklepa, kde mìly
chránit pøed jedovatinami. Nìkteøí lidé
polykali jednu až tøi koèièky jako
ochranu pøed bolestí v krku a zimnicí,
místy si s nimi vytírali oèi, aby je
nebolely. V domech se všechno
smýèilo a bílilo.
Škaredá støeda (Sazometná) pojmenování vzešlo od vymetání
komínù.
Zelený ètvrtek - k Velikonocùm
byl pøidán až ve støedovìku. Název je
odvozen pravdìpodobnì od zeleného
roucha, které se užívalo pøi
bohoslužbách. Strava v ten den mìla
být jen zelená, aby se obnovila síla
lidského tìla. A kdo snìdl peèivo
s medem, ten mìl být zabezpeèen pøed
uštknutím hadem. Pojídaly se tzv
„jidášky“.
Lidé vstávali èasnì ráno a omyli se
ranní rosou, jež mìla zabránit
onemocnìní lišeji. Procházku v rose
mimochodem souèasná alternativní
medicína doporuèuje pøi bolestech
hlavy.
Po mši umlkly zvony - øíkalo se, že
odletìly do Øíma a vrátí se na Bílou
sobotu. Nahradily je dìti, které vytáhly
øehtaèky, klapaèky a trakárky,
a s ukrutným rámusem se pouštìly
vesnicemi.
Velký pátek - nastal nejhlubší
mystický den v roce, natolik mocný,
že se mu pøipisovala moc otevírání
pokladù v zemi, nebo aspoò víra
v oživující sílu pramenité vody.
Lidé opìt vstávali brzy a odcházeli
k potoku èi øece, aby se omyli jako
na ochranu pøed nemocemi. Nesmìlo
se pracovat na polích, aby se nehýbalo
se zemí, která kdysi uchovávala tìlo
Pánì. Bìhalo se s pometlem kolem
stavení, aby odtud vyhnali zlé duchy.
To mìlo také zajistit vykuøování
pøíbytkù dýmem ze svìcených koèièek
Bílá sobota - konala se slavná mše.
Nìkde se pøed vchodem do kostela
svìtil oheò a hospodynì uhasila
všechna ohništì. Vzkøíšením byl
ukonèen dlouhý pùst.

Velikonoèní nedìle - Boží hod
velikonoèní - byla spojena s povinnou
úèastí na mši a pøedchozí zpovìdí.
Svìtily se pokrmy, pøedevším
velikonoèní beránek, mazanec
a malovaná vejce, podle nichž se
Velikonocùm také øíkalo èervené
svátky. Ve východních Èechách
obìtoval hospodáø kus posvìceného
mazance zahradì, poli èi studni,
aby bylo ovoce, úroda a dobrá voda.
Velikonoèní pondìlí - nejveselejší
ze starodávných zvykù - den
pomlázky, hodování, a mrskání.
„Pamihodami“, upletenými z nìkolika
vrbových a bøezových prutù a
ovìnèenými rùznobarevnými fábory,
šlehali hoši dívky, aby byly po celý rok
svìží a zdravé. Dívky je odmìòovaly
koledou – kraslicí, nìkdy penízem.
Zvyk se v ulicích Prahy udržoval již za
Rudolfa II., jak najdeme v pramenech
té doby: “Lidé bìhají po ulici a setká-li
se mládenec s pannou, šlehá ji
po ramenou a rukou, aby mu dala
velikonoèní vejce“. A ještì na poèátku
20. století dožívalo velikonoèní údobí
tradicí lidového divadla s pašijovými
hrami.
Pøipravila Karolína Boková

V poslední dobì dochází
k uskuteèòování partnerských
kontaktù mezi Lánovem a polským
turistickým centrem v západních
Krkonoších a Jizerských horách Szklarskou Porêbou. Chtìl bych
po nìkolika zveøejnìných informacích
o ní, uveøejnìných na stránkách tohoto
ètvrtletníku, pøispìt také
k dùkladnìjšímu poznání minulosti
této dnes osmitisícové obce tak, jak se
jeví v historické nìmecky psané
literatuøe a v dnešní nové literatuøe
polské. Jak to tedy bylo kdysi?
Hledaèi pokladù
Oblast povodí horské bystøiny
Kamienna, pokrytá kdysi hustým
pralesem, se v písemných pramenech
pøipomíná prvnì v dokumentu
datovaném 13. èervna 1281. Podle nìj
zdejší krajinu obdrželi jako dar
od knížete Bernarda Lwowieckého
mniši johanité ze Strzegomi.
Svídnicko-javorský Piastovec poèítal
s tím, že mniši budou kolonizovat
krajinu v panenském hvozdu, ale oni
mìli pøedevším zájem na využití
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teplých léèivých pramenù - Callidus
fons - to jsou dnešní Cieplice Zdrój.
Do divoké pustiny proti proudu
øeky do pohoøí pronikaly jen ojedinìle
malé skupiny prvních hledaèù
pokladù, to je zlata a drahých kamenù.
Tito dobrodružní cizinci - Wallen
(Valoni èi Vlaši?), v polské literatuøe
zvaní pro nás zajímavì „poszukiwaczy
skarbów“ - po sobì zanechali skromné
stopy. Snad sem patøí „Zlota Jama“,
umìle vyhloubená jeskynì za vodním

závìsem druhého stupnì vodopádu
Kamienczyka (Zackelfall). Tvrdí se,
že jsou od nich i záhadné znaky,
vytesané do skal v okolí, které prý
doplnìny písemnými doprovody
(Wallenbücher) vedou k pokladùm.
Skláøi
Jméno obce vstupuje do historie
v listinách z 2. poloviny 14. století jako
Schribirshau (1366) nebo
Schreiberhow (1371). Pøi pøevodu
máme možnost si vybrat: Písaøova
nebo Šrajbrova paseka? Polský
novotvar Szklarska Porêba odkazuje
na pozdìjší místní rozvinutou
skláøskou èinnost. Nìmeckému „Hau“
pøesnì odpovídá polské porêba, což je
poruba, paseka nebo mýtina.
To se však už krajina nachází
v rukou rytíøské rodiny Schaffgotschù.
Dostali ji též darem s pevným hradem
Kynast, dnes Chojnik, odkud pak po
staletí ovládali jeho okolí. Poblíž øeky
Kamienné podporovali první skláøe,
kteøí tu doplnili pøelétavou chasu
hledaèù pokladù.
Skláøi pro svou práci v místì
a v nejbližším okolí mìli vše potøebné.
Køemenný písek a dostatek døeva,
hlavnì bukového, které uhlíøi
v milíøích pálili na døevìné uhlí. Popel
ze døeva bukù byl surovinou
pro výrobu potaše.
18

Putující hutì
První písemné zmínky o existenci
skláøské hutì pocházejí tedy z let 1366
a 1372. Jsou spojeny se jmény
podnikavých jeleniohorských
mìšanù Kunze Klese a Thomase
Kegelna.
Její místo se nacházelo v nejdolejší
èásti obce. Postupnì se ale stìhovala
po spotøebování zásob vytìženého
døeva dál do hor a zùstávaly po ní
obydlené luèní enklávy.
V roce 1575 vznikla
schaffgotschovská hu nad Èeskou
strouhou (Czeska Struga) založená
Hansem Friedrichem. V Bílé dolinì
(Biala Dolina) roku 1617 zahájil svou
èinnost z Èech pozvaný skláø
Wolfgang Preissler, èlen celé dynastie
skláøských mistrù, pùsobících v místì
i na naší stranì Krkonoš po dvì staletí.
Vzpomeòme tøeba Johanna Preisslera,
který založil hu ve Vítkovicích roku
1654 (Skelné Hutì), jež pracovala
do roku 1795.
Èeští exulanti
Z uvedeného nahoøe je vidìt,
že rodící se obec mìla spojení
s Èechami nejen pøes putující skláøské
mistry. Dosvìdèuje to existence tzv.
Èeské stezky (Böhmersteig).
Vedla z Rokytnice nad Jizerou pøes
Labskou louku a Slezský høbet dolù do
údolí Kamienné. Písemnými
dokumenty je doložena už v 14. - 15.
století. Používali ji vandrovní tovaryši
a mistøi s „øemeslem na zádech“.
Byla známá a používaná mj.
i náboženskými exulanty, kteøí
odcházeli v nìkolika vlnách
pronásledování z domova do Slezska
a dál do Polska. Protože
Schaffgotschové byli protestanty, našli
nìkteøí útulek u nich pod høebeny.
Založili v blízkém okolí obce
Agnettendorf (Jagniatków)
a Kiesewald (Michalowice).
Po roce 1578 se usadila pod skalami
Marianky èeská protestantka Marie
Pluchová, za níž následovaly další
skupiny známých, prý na 80 rodin,
a vznikla tak rušná èást obce, Marysin.
Nositelé pøíjmení této ženy se
nacházejí i dnes v Jilemnici. Pøišla
snad odtud?
Obec pilných rukou
Období 17. a 18. století, aè jinde zuøí
války, je v obci dobou klidu. Pokojnì
se rozrùstá z údolí Kamienné na úboèí
výbìžkù Vysokého høbetu Jizerského.
Patøí pracovitým lidem, kterým už
vyklidili místo tajuplní hledaèi

pokladù. „Putující“ skláøské hutì
s neodluèným doprovodem døevaøù
a uhlíøù s dýmajícími milíøi postupují
dál do hor a na odlesnìné prostory
promìnìné v louky nastupují
hospodáøi. Chov dobytka doplòuje
v chalupách tkalcovina.
Na jiných místech otvírají horníci
drobná kutištì pyritù. Zájem o nì má
podnik pana Prellera, jehož
„Witriolwerk“ z nich vyrábí hrubou
kyselinu sírovou - vitriol. Ten je žádán
pro øadu dalších výrobních procesù.
Prellerùv Witriolwerk navštìvují
zvídaví hosté z lázní Warmbrunnu,
z nichž mnozí tu najímají horské
nosièe (trégry s nosítky) a vùdce
k cestám na høebeny. Pan Preller
osobnì vítá hosty s houslièkami v èele
domácí kapely a nabízí kulturní
zážitky pøi návštìvì jeho domácí
obrazové galerie. Pøed návštìvou
pruského krále Friedricha Wilhelma
III. a jeho ženy Luisy roku 1800 dal
na vlastní náklad podle Kamienné
vybudovat od Witriolwerku cestu
k vodopádu Szklarky (Kochelfall).
Ve Szklarské Porêbì pracují i brusièi
skla a též na naší stranì hor známí
houslaøi ze Šrajbrnavy“. Jejich skøipky
se ozývaly napø. i na Vysocku.
V 19. století se obec dále rozvíjí. Pøed
jeho koncem má skoro ètyøi tisícovky
obyvatel.

V roce 1841 tu vzniká komplex
sklárny Josefina (po roce 1945 Julia),
kvalitou svých výrobkù vážný
konkurent starobylejší harrachovské
sklárny na Novém Svìtì z roku 1712.
Nová silnice z roku 1845 - 1847
do Jakuszyc a dál do Èech spoleènì
s železnicí (1900 – 1902) zajistily obci
kvalitní spojení se svìtem. Tím byl
vytvoøen nutný pøedpoklad pro další
dìjinnou epochu Szklarské Porêby
ve znamení rozvoje cestovního ruchu,
již znamenitì zahájil Prellerùv
Witriolwerk.
O tomto období, kdy se postupnì
Szklarská Porêba stává osmitisícovým
mìstem, snad nìkdy pozdìji.
Mgr. František Jirásko
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Zdravotní støedisko Lánov

MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

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

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

Starosta

ing. Jiøí Vancl

Místostarosta

Bedøich Kováø

Tel., fax

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

Úèetnictví,
evidence obyvatel

Eva Hanušová

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

Pondìlí 13:00 - 17:00

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

499 432 220

Èt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

hanusova@lanov.cz

499 432 234

Pá: 8:00 -12:00

hanc@lanov.cz

499 432 051

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:
13.9. - 20.12.
2.3. - 13.6.

v mezisezónì:

Po:

8:00-11:30

12:00-16:00

21.12. - 1.3.
14.6. - 12.9.

v sezónì:

Po:

8:00-11:30

12:00-16:00

Obecní knihovna Lánov

Út:

8:00-11:30

12:00-16:00

Út:

8:00-11:30

12:00-16:00

Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

tel./fax: 499 432 083

Pá:

8:00-11:30

12:00-16:00

Pá:

8:00-11:30

12:00-16:00

E-mail:
infocentrum@lanov.cz

So:

zavøeno

So:

Ne:

zavøeno

Ne:

9:00-12:00
zavøeno

zavøeno

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Èt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékaø -

Akutní
ošetøení
na zaèátku
ordinaèní
doby,
poté pouze
podle
èasových
možností!

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY
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

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

© SPOIT

Obecní úøad Lánov

tel.:
499 432 298
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Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek
Místostarosta:
Úèetnictví,
evidence obyvatel:

tomicek.miloslav@seznam.cz

Jiøí Svatý
Jana Rejdová

ou@dolnilanov.cz

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

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

Vážení spoluobèané,
již tøetím rokem v tomto v tomto
volebním období zaèíná jaro-letní
sezona, která je pro obec rozhodujícím
údobím pro plnìní stanovených úkolù
na úseku zlepšování vzhledu obce,
pro dokonèení rozpracovaných akcí
z roku 2008 a akcí, které jsou
zamìøeny pro zpøíjemnìní života na
naší vesnici. V prosinci 2008
zastupitelstvo obce schválilo rozpoèet
pro letošní rok. Vzhledem
k souèasnému vývoji celostátní
ekonomiky není zcela jasné, zda se
nám podaøí naplòovat obecní rozpoèet,
jak jsme si naplánovali. Mám obavy,
že budeme muset odložit nìkteré
plánované akce.
Nepùjdou ale odložit opravy
obecních cest, které po letošní zimì
jsou ve velmi špatném stavu, je patrné,
že více frekventované cesty budou
muset být zpevnìny asfaltovým
povrchem. Stále více penìz potøebuje
obec na likvidaci odpadu jak
komunálního, tak nebezpeèného. Sám
nedovedu odhadnout, kolik nás bude
stát jenom úklid polního letištì, kde
za pomoci Dìtského domova Dolní
Lánov budeme uklízet všechen ten
odpad, který zde nechávají po sobì
naši mladší spoluobèané za úèasti
dalších pøi svých auto a moto srazech.
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Obec tento odpad musí likvidovat,
jelikož se nachází v jeho obvodì a také
proto, aby se zde mohly konat nìkteré
akce místního významu.
Chci obèany upozornit, že již
od poloviny bøezna letošního roku
máme v provozu
sbìrné místo
nebezpeèného odpadu, kde mohou
obèané Dolního Lánova odevzdávat
jednotlivé druhy NO, které jsou
uvedeny na seznamu pøímo na místì
sbìru. Toto místo se nachází pod
Obecním úøadem a v provozu je
prozatím každou støedu od 15.00 hod.
do 17.00 hod. Chci požádat touto
cestou, aby do sbìrného místa NO
odevzdávali pouze odpady, které jsou
uvedeny v seznamu. Již loni jsem žádal
spoluobèany a organizace, abychom
udìlali vše pro to, aby naše obec stále
zlepšovala svùj vzhled. Bohužel jsou
místa a objekty, které stále nedìlají
dobrou reklamu naší obci. Obec bude
i nadále zajišovat sekání pøíkopù
kolem silnice. Proto se obracím na Vás
spoluobèany, abyste opìt pomohli pøi
údržbì tìchto míst a to vysekáváním
trávy pøed svými domy.
Obec i v letošním roce bude
pomáhat s odvozem trávy a výøezu
døevin od obèanù, kteøí o to požádají.
V souèasné dobì probíhá
projednávání a doplòování Územního
plánu rozvoje obce Dolní Lánov. Je
tedy pøedpoklad, že se v letošním roce
podaøí tento plán schválit, aby mohli
zájemci o výstavbu rodinných domù

499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
zaèátek v 18.00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úøadu Dolní Lánov

zaèít stavìt.
V souladu se zákonem
è. 300/2008Sb. O elektronické
komunikaci (CZECH POINT) pøijalo
zastupitelstvo obce usnesení o zøízení
tohoto místa v naší obci. Jedná se
o povinnost obce zajistit místo pro
centrální komunikaci mezi obèanem
s úøady. Je tím sledováno snížení
administrativního zatížení obèanù,
podnikatelù a veøejného sektoru, kdy
nebude muset obèan cestovat na rùzné
úøady, ale požadované informace získá
na obci. V souèasné dobì stát
poskytuje na zøízení elektronické
komunikace CZECH POINT dotaci
ve výši až 85 % nákladù na zaøízení.
Je pøedpoklad, že od mìsíce èervence
2009 by toto elektronické zaøízení
mìlo být na obecním úøadì
pro veøejnost k dispozici.
Vìøím, že v následujícím období
se nám plánované akce podaøí splnit
za pomocí našich obèanù, organizací
a tím pøispìt k dalšímu zlepšení života
u nás na vsi.
JUDr. Miloslav Tomíèek
starosta

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 25. 2. 2009
1/1-09
zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání
zastupitelstva a povìøuje vedením zápisu Evu Losenickou .
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0
2/1-09
Zastupitelstvo obce jmenuje ovìøovatelem zápisu
p.M. Trobla a J. Svatého
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0
3/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení
p. ing. St. Matìjáka a Pavla Janèulu
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0
4/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètovou zmìnu
è.3 rozpoètu roku 2008 bez výhrad
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0
5/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavøení budoucí
smlouvy o zøízení vìcného bøemene mezi obcí Dolní
Lánov a spoleèností ÈEZ Distribuce, a.s. se sídlem
Dìèín 4, Teplická 874/8 , pøedmìtem smlouvy je kabelové
vedení v zemi na pozemku obce p.è. 2833. Povìøuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0
6/1-09
Zastupitelstvo obce neschvaluje vybudování vodovodní
pøípojky k pozemkové parcele è 1289, k.ú. Dolní Lánov
po pozemku p. è.536, k.ú. Dolní Lánov a pozemku p.è..535,
k.ú. Dolní Lánov na náklady obce a povìøuje starostu obce
jednáním s p.Malátem o stanovení poètu stavebních parcel.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0

11/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje úlevu na poplatku
za domovní odpad ve výši 50 % pro rok 2008 a 2009
pro Vìru Kováøovou bytem Dolní Lánov èp.165
ze sociálních dùvodù.
Pro: 7
Proti:1
Zdržel:1
12/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodeje 3 bytových
jednotek v domì èp.151 Dolní Lánov, jedná se o bytová
jednotky zapsané na LV è. 341, è. 596 a è.10001 pro obec
katastrálního území Dolní Lánov, pozemku èíslo
stavebního 205 (zastavìná plocha a nádvoøí) LV è.10001
pro obec Dolní Lánov vše v majetku obce Dolní Lánov
za cenu 1.000.-Kè/m2 obytné plochy. Starostovi ukládá
zajistit zveøejnìní zámìru prodeje a pøípravou realizace
prodeje bytu.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0
13/1-09
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí Zápis z dílèího
pøezkoumání hospodaøení obce Dolní Lánov za rok 2008
vè. opatøení.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0
14/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci integrovaného operaèního
programu pro prioritní osu 2, oblast intervence 2.1
„eGoverment v obcích-CzechPoint“ a zároveò schválilo
spolufinancování projektu ve výši uvedené v Podmínkách
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pro: 7
Proti:0
Zdržel:2
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
a) zprávu o provedené inventarizaci majetku obce
a finanèních prostøedkù obce
b) zmìnu pojišovny na pojištìní majetku obce
z Èeské pojišovny a.s. na pojišovnu Kooperativa
c) informaci o èinnosti obce a obecního úøadu
Jiøí Svatý v.r., místostarosta
JUDr. Miloslav Tomíèek v.r, starosta

7/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
p.è.32/3, k.ú. Dolní Lánov o velikosti 106 m 2
Mgr. Radimu Jirešovi a Kateøinì Jirešové, bytem Vrchlabí.
Povìøuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0

Základní škola a mateøská škola, Dolní Lánov
vyhlašuje v budovì školy

8/1-09
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Zlaty Tryznové,
Dolní Lánov èp. 151 o prominutí dlužné èástky obci Dolní
Lánov za nájemné z obecního bytu v období od èervence
2008 do prosince 2008.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0

v období od 18. kvìtna do 31. kvìtna

9/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje na žádost Zlaty Tryznové,
Dolní Lánov èp. 151 o splátkový kalendáø dluhu
jmenované vùèi obci Dolní Lánov ve výši 1.740,Kè/mìsíènì. Ukládá starostovi, aby žadatelku písemnì
vyzval k podpisu a podmínek ke splácení dlužné èástky.
Pro: 9
Proti:0
Zdržel:0

Kriteria pøijetí:
- pøednostnì budou pøijímány dìti jeden rok pøed
zahájením povinné školní docházky z Dolního Lánova
- pøednostnì budou pøijímány dìti sourozencù, kteøí
navštìvují MŠ nebo ZŠ v Dolním Lánovì
- pøednostnì budou pøijímány dìti zamìstnancù školy
a rodièù dlouhodobì spolupracujících se školou
- pøednostnì budou pøijímány dìti zamìstnaných rodièù
z Dolního Lánova.
O pøijetí dìtí bude rozhodovat i užší skupina Školské rady.
Jitka Ulvrová, øeditelka školy
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Obec Dolní Lánov, 543 41 Lánov
Rozhodnutí è.j.:RRaŽP/23101/2008-Lu-Od/R/37
Odebírané odpady:
Kód odpadu: Název odpadu:

15 01 10
15 02 02
16 01 13
16 01 13
20 01 13
20 01 14
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 27
20 01 31
20 01 32
20 01 33

20 01 35

Kategorie:

obaly obsahující zbytky nebezpeèných
látek, obaly zneèištìné tìmito
látkami
absorpèní èinidla, filtry,
èisticí tkaniny a ochranné odìvy
zneèištìné nebez. látkami
brzdové kapaliny
nemrznoucí kapaliny
rozpouštìdla
zásady
fotochemikálie
pesticidy
záøivky, odpad obsahující rtu
vyøazená zaøízení obsahující
chlorofluorouhlovodíky
barvy, tiskaøské barvy, lepidla
a pryskyøice obsahující nebezp. látky
nepoužitá cytostatika (léky)
jiná nepoužitá léèiva
(neuvedena pod èíslem 20 01 3)
baterie a akumulátory, zaøazené
pod èísly 16 06 01, 16 06 02
nebo pod è.16 06 03 a netøídìné baterie
a akumulátory obsahující tyto baterie
vyøazené elektrické a elektronické
zaøízení obsahující nebezpeèné látky
neuvedené pod è.20 01 21
a 20 01 23

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N

N

Obec je povinna vést evidenci fyzických osob, od
kterých byl odpad pøevzat.
Provozní doba: Støeda od 15:00 do 17:00

1) dokonèení akcí z r. 2008
- dokonèení vycházkové trasy Sv. Jakuba spoleènì
s Nauènou stezkou
- dokonèení vybudování vyhlídkového místa
u kostela
- dokonèení Územního plánu rozvoje obce

-

vybudování informaèního systému v obci

3)
-

Investièní akce
zateplení stropù v I. patøe základní školy
rozšíøení sociálního zaøízení v mateøské škole
územní øízení na dvì stavební parcely obce
u kostela

4)
-

Údržba zelenì v obci
sekání pøíkopù kolem silnice III.tø. v obci
údržba zelenì na høbitovì
údržba parkových ploch v obci

5)
-

Ostatní akce v obci
stálá péèe o sportovní areál a dìtské høištì u ZŠ
organizování sportovních soutìží
(tenis, nohejbal, malá kopaná)
setkání seniorù
vítání nových obèánkù
pouová zábava a podpora kulturních akcí v obci

-

29.04.09 v 19.00 hod.
24.06.09 v 19.00 hod.
26.08.09 v 19.00 hod.

26.10.09 v 18.00 hod
16.12.09 v 18.00 hod.

N

Sbìrné místo nebezpeèného odpadu slouží pouze pro
potøeby obèanù trvale žijících v obci Dolní Lánov.
Neodebírá NO od fyzických a právnických osob
samostatnì podnikajících.

2)
-

-

Místní komunikace
oprava místních komunikací po zimì
zpevnìní cesty býv.Vanclovi - Ryndovi
oprava cesty pod farou smìrem k mostu
oprava mostu pod farou a zpevnìní mostu
pod zastávkou u Jiøièkù
oprava asfaltové plochy u prodejny Potravin
vybudování pøechodu pro chodce u Základní
a mateøské školy
22

V Dìtském domovì v Dolním
Lánovì úspìšnì pokraèuje
modernizace a rekonstrukce
objektù, které by mìly pøispìt
k lepší pøípravì dìtí zvládnout
standardní rodinné procesy
a situace vznikající po jejich
odchodu z dìtského domova. Finanèní podpora v celkové
výši 4.821.694,- Kè v rámci programu
"Posilování sociálních, vzdìlávacích a zdravotnických
služeb v Královéhradeckém kraji" pochází ze zdrojù FM
(Finanèních Mechanismù) EHP/Norska a rozpoètu
Královéhradeckého kraje.
V objektu dìtského domova vzniká také garsonka
pro adaptaèní bydlení, v níž najdou azyl dìti, které se
po odchodu z dìtského domova nemají kam uchýlit. Pùdní
vestavba zahrnuje i další z bytù pro rodinnou skupinu,
které jsou umístìny v každém patøe objektu.
V dobì, kdy ètete tyto øádky, jsou v plném proudu práce
na zajištìní izolace proti zemní vlhkosti.
Karel Kraus
øeditel Dìtského domova, základní školy
a školní jídelny Dolní Lánov

Dne 9. bøezna 2009 uplynulo již 10 let, kdy nás navždy
opustil pan Jiøí DVOØÁK z Dolního Lánova èp. 202.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

A máme tu jaro, mìsíc duben a tím i zaèátek
mysliveckého roku. Myslivci provedli v mìsíci bøeznu
sèítání zvìøe, pøipravují se podklady k plánu lovu zvìøe pro
letošní rok, jelikož i v myslivecké praxi je plánování lovu
zvìøe neodmyslitelnou èinností, která vychází ze zákona
o myslivosti. Ale nastává i období, kdy je tøeba uklidit
a vydesinfikovat krmná zaøízení, zaèít s jejich opravou jako
opravou dalších mysliveckých a loveckých zaøízení.
Je pøed námi nejkrásnìjší období v roce, ale je to
i období, kdy na svìt pøicházejí mláïata a zvìø potøebuje
pro svùj zdraví vývoj mít v pøírodì klid. Opak je èasto
pravdou, když se v této dobì dennì setkáváme s šílenými
jezdci na motorkách, kteøí køižují naši honitbu a jezdí
i terénem, kde se zvìø zdržuje. Je tøeba omezit volný pohyb
psù v pøírodì.
Dolnolánovští myslivci se i v letošním roce budou
vìnovat chovu bažantù, aby se tato pùvodní zvìø dostala
opìt do naší honitby. Hodláme vybudovat i myslivecká
políèka, která zlepšují zvìøi pøirozený kryt, a dostalo se jí
rozmanitìjší potravy.
Nejen mysliveckou èinností žijí myslivci.
I v letošním roce pomohou v naší obci a to pøi pøestavbì
objektu tzv. obecní váhy, která stojí naproti myslivnì. Dále
se budou podílet na organizování pouové zábavy v mìsíci
èervenci a provedou sbìr železného šrotu. Pokud bude
potøeba, pomohou obci i pøi ošetøení mladých lesních

porostù. Myslivci opìt zapùjèí svùj objekt na Hartì dìtem
ze Základní školy v Dolním Lánovì pøi pøíležitosti Dne
dìtí.
Pøipomínáme, že mìsíc kvìten je mìsícem lesù
a èerven je mìsícem myslivosti, a proto se budeme všichni
pøi pobytu v pøírodì chovat ohleduplnì a s láskou.
Pøíroda nám to vrátí zážitky, které v ní prožijeme.
S pøáním myslivosti zdar
Myslivci z Dolního Lánova

Zaèátkem školního roku 2008/9 jsme zahájili
èinnost šachového kroužku ve škole v Dolním Lánovì.
Zpoèátku bylo pøihlášeno 6 chlapcù a 2 dívenky. Zùstali jen
chlapci, dívenky postupnì pøestaly docházet. Kluci to vzali
vážnì, do kroužku chodí pravidelnì, vždy ve ètvrtek,
po pravidelné školní výuce.
Dnes již mají za sebou vzájemný první školní turnaj
s tìmito výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radek Kodym
Jakub Èížek
Jakub Støížek
Tomáš Trobl
Dominik Máslo
Jan Vanìk

(3. tøída)
(3. tøída)
(1. tøída)
(3. tøída)
(1. tøída)
(3. tøída)

První tøi vítìzové obdrželi diplom s poøadím svého
umístìní, ostatní obdrželi diplomy za úèast v soutìži.
Všichni úèastníci dostali ještì vìcný dárek od sponzora
(Reklamy Lánov).
Do budoucna si plánujeme, až se chlapci ještì více
zdokonalí ve høe, zúèastnit se nìkterého školního
turnaje v blízkém okolí.
Zdenìk Máslo st.
vedoucí kroužku

ZŠ
DOLNÍ LÁNOV
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Starosta: Ing. Magdalena Nièová

starosta.dd@iol.cz

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

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Dvùr:

Pondìlí 8:00 - 12:00
Støeda 8:00 - 12:00

Vážení spoluobèané, milí ètenáøi,
jsem ráda, že se s vámi opìt mohu
pozdravit a podìlit o události
posledních mìsícù.
Dlouhá a nevlídná zima nám
pomalu konèí a teplé paprsky jarního
sluníèka probouzí k životu a nabíjí
novou energií.
A energie nám bude opravdu
zapotøebí, protože vám s potìšením
mohu oznámit, že se naší obci podaøilo
získat dotaci ve výši 4,5 milionu Kè
z fondù EU na zlepšení dopravní
a technické infrastruktury a vzhledu
obce.
Èeká nás tedy velký kus práce,
abychom zvládli všechny èinnosti
øádnì a v termínech zajistit a splnit.
Díky této dotaci dojde k obnovì èástí
stávajících obecních komunikací
v tìchto èástech obce Dolní Dvùr:
- cesta na Zimní stráò
- cesta na Sluneèní stráò
- cesta k hasièské zbrojnici
a garážím
- cesta ke Zlatému mlýnu
Na základì návrhu architekta budeme
upravovat veøejné prostranství pøed
budovou obecního úøadu.
V rámci realizace dojde také k obnovì
i nové výstavbì zpevnìných
ploch pøed obslužným centrem
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499 522 376

Administrativní pracovník
13:00 - 17:00

u lyžaøských vlekù.
Z dotace bude nakoupena nová
technika na údržbu veøejné zelenì.
Dále bude obnoveno i veøejné
osvìtlení smìrem od hotelu Morava do
Rudolfova.
A nakonec doplníme dopravní znaèení
na køižovatce u hotelu Morava.

Úterý, ètvrtek,pátek 8.00 - 12.00

ve spolupráci se Svazkem obcí
Východní Krkonoše. Cílem akce bylo
ukázat návštìvníkùm našich hor,
že kromì velkých, známých støedisek
a lyžování mohou Krkonoše nabídnout
také spoustu jiných zajímavostí
a aktivit. Zejména jsme chtìli

Co se týèe akcí, které jsou již v bìhu,
pouze krátké informace:
-

rekonstrukce prodejny smíšeného
zboží by mìla být dokonèena
koncem jara.

- z dùvodu kabelizace sítì
nad spoleèností ÈEZ a.s. od hotelu
Morava smìrem na Sluneèní stráò
budeme dále v této lokalitì
realizovat instalaci nových sloupù
veøejného osvìtlení.
V rámci podpory cestovního ruchu
v naší obci jsme se v únoru zúèastnili
propagaèní akce Trutnovský draèí rej,

poøádanou turistickým informaèním
c e n t r e m a m ì s t e m T r u t n o v,

poukázat na pohostinnost
a pøívìtivost zdejších obyvatel
a vybídnout k návštìvì a poznání
nových míst. Podrobnosti naleznete
na internetových stránkách naší obce
www.dolnidvur.cz .
A co pøipravujeme na jaro
a poslední školní mìsíc?
Na konci dubna to bude tradièní
Pálení èarodìjnic, pøi kterém se vždy
dobøe pobaví dìti i jejich rodièe.
V èervnu pak Dìtský den se spoustou
her, soutìží a zábavy pro malé i velké.
Obì akce budou samozøejmì
s dostateèným pøedstihem inzerovány.
V pùli èervna pøivítáme v Dolním
Dvoøe jeho bývalé obyvatele - rodáky,
kteøí nyní žijí v Nìmecku.
Toto shledání se koná každoroèn

a nyní to bude již 13. setkání, kdy máme možnost se
spoleènì sejít v kostele svatého Josefa, kde je pøi této
pøíležitosti sloužena mše a v odpoledních hodinách
se koná koncert smíšeného pìveckého sboru
Záboj ze Dvora Králové nad Labem.
Vìøím, že tato setkání jsou pøíjemnou možností, jak se
od pamìtníkù napøíklad dozvìdìt více o historii místa, kde
žijeme. Zároveò jsou, s ohledem na dìjinné události,
projevem vzájemné tolerance a smíøení. A to je pro nás
i budoucí generace velmi dùležitý krok.
Pøeji vám všem krásné prožití jara a tìším se pøíštì
na shledanou.
Ing. Magdalena Nièová
starostka

U S N E S E N Í è. 16
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvùr konaného
dne 15. 1. 2009
Pøítomno: 7 èlenù obecního zastupitelstva
1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
Pan František Hájek oslavil 70 let.

1/1 Obecnì závaznou vyhlášku obce Dolní Dvùr è.1/2009
o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a
odstraòování komunálních odpadù.
1/2 Rozpoètová opatøení za prosinec 2008, která snižují
objem pøíjmù o Kè 108.460,- snižují objem výdajù
o Kè 810.280 ,- a snižují financování o Kè 701.820,-.
1/3 Povìøeným zastupitelem podle § 47 Stavebního
zákona è.183/2006 Sb. pro projednávání nového
územního plánu byla urèena starostka obce
Ing. Magdalena Nièová.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr bere na vìdomí:
2/1 Zápis Finanèního výboru zastupitelstva obce Dolní
Dvùr ze dne 14. ledna 2009 a informace o hospodaøení
obce Dolní Dvùr do 31. prosince 2008.
Pro: 7

Proti: 0

a malého obèánka Eduarda Karla Ševcù.

Zdržel se: 0

l
V mìsíci

lednu oslavil „70“ pan František Hájek
l
V mìsíci lednu oslavil „65“ pan Anton Vráblík
l
V mìsící únoru dovršila 94 let nejstarší obyvatelka
Dolního Dvora paní Anna Strnadová
Všem jubilantùm ještì jednou srdeènì blahopøejeme
a pøejeme hodnì zdraví, štìstí a životní pohody
do dalších let.

Dolní Dvùr 16. ledna 2009, foto Zdenìk Máslo, ml.
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© SPOIT

© SPOIT

Karneval v MŠ v bøeznu.

Karneval v MŠ v bøeznu.

Návštìva MŠ v 1. tøídì ZŠ Lánov.

Lyžaøský kurz 7. tøídy na Hanapetrovì pasece v únoru.

Se

MŠ na lyžaøském výcviku v Dolním Dvoøe.

Šachový kroužek pøi ZŠ Dolní Lánov.

Oslavy 15. narozenin Rádia Kulíšek 13.3.2009.

Dolní Dvùr na Trutnovském draèím reji 12.2.2009.

Dolní Dvùr na Trutnovském draèím reji 12.2.2009.

Dìtský karneval v Dolním Lánovì 7.3.2009.

Pøehazovaná 25.3.2009

Volejbalový turnaj 28.3.2009
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