Ze života obce pohledem objektivu.

Demolice čp. 99.

Po demolici čp. 99 pro ČOV Lánov.

Technika na zpracování suti
z demolice čp. 99.

Práce na přeložce sítí
po demolici hospody.

Terénní úpravy po přeložce sítí
u kruhové křižovatky.

Asfaltování části před OÚ.

Oprava místních komunikací.

Nová krytina na bytovém domě čp. 23.

Sekání obecních pozemků.

Práce na MŠ - zateplení, výměna oken.

Kanceláře OÚ po rekonstrukci.

Z rekonstrukce kanceláří OÚ.

Začátek prací na cyklostezce
v úseku na Trutnov.

Montáž VO na cyklo u letecké školy
a příprava pro asfaltování.

Přeložka sítí v trase cyklostezky
ve směru na Trutnov.
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Vážení a milý spoluobčané,
dnešní poznámky budou o KRNAPu, lomu
v Horním Lánově a o některých investicích.
Aniž si to příliš uvědomujeme, žijeme v krásném prostředí
Krkonoš a Podkrkonoší. Vzácné druhy rostlin a živočichů,
komplexy lesů, zachovalé přírodní prostředí vedly vládu
republiky k založení prvního národního parku v republice
v roce 1963. Důvodem bylo chránit cenné území.
Významnou roli Park sehrál v posledních třiceti letech při
obnově emisemi zničených krkonošských lesů. Využijme
blížící se padesátileté výročí vyhlášení Parku a akce, které
Správa parku připravuje k rozšíření vlastního poznání
o území, kde žijeme.
Na plné obrátky běží přípravy těžby v lomu
v Horním Lánově. Jenom pro připomenutí uvedu,
že zásob dolomitového vápence je zde minimálně
na tři století. Jedná se o jediný lom na tento nerost
v republice. Zaměstnává 30 lidí, jeho provoz však
v části obce dosti silně znepříjemňuje obyvatelům život.
Hluk, prach, bezpečnost na silnici, znečištění Pekelského
potoka a jsou jen některá negativa. Zda se bude po roce 2012
pokračovat v těžbě a případně za jakých podmínek,
o tom není zatím rozhodnuto. Posuzování vlivu těžby
a dopravy na životní prostředí, které právě skončilo,
stanovilo desítky podmínek.
Následující jednání s těžařem – firmou KVK, Kunčice nad
Labem – bude nejen složité, ale i značně odpovědné, neboť
pokud dojde k dohodě, tak na období deseti či dvaceti let.
Stručná zmínka o akci „Kanalizace a ČOV Lánov“.
Probíhá demolice staré továrny, kde bude stát budoucí
čistička. Jednáme se Státním fondem o konkrétních
podmínkách smlouvy o dotaci. Projektant zpracovává
prováděcí projekt na první části kanalizačních řadů,
které chceme realizovat v roce 2012.
Ze souboru staveb akce „Rekonstrukce historického
centra obce Lánov“ byla dokončena demolice hospody
a přeloženy inženýrské sítě, které byly na objektu navěšeny.
Dále Ředitelství silnic a dálnic dokončuje okružní
křižovatku. Následovat bude úprava chodníků a dočasných
zastávek autobusů. Definitivní řešení zastávek autobusů
veřejné dopravy je podmíněno získáním dotace
na realizaci „autobusáčku“, který je projekčně
i stavebně připraven.
A nyní něco k budově č. p. 200. Tato budova byla
postavena původním obyvatelstvem pro potřeby obecního
úřadu počátkem 20. století, je jí přes 100 let. Původní
obyvatelstvo si zřejmě bylo vědomo takovéto potřeby. Další
generace tento vklad používaly k všeobecnému prospěchu.
Byly a jsou zde pošta, byty, knihovna, sklad CO, archiv,
zasedačka a obecní úřad. Nic však nemůže sloužit věčně.
Zásadní změna po roce 1990, kdy obec získala zpět
samosprávu a tedy i odpovědnost za své konání, přinesla
i jiné potřeby užívání tohoto domu. Byl zrušen sklad CO,
alespoň provizorně upraven archiv. Také byly
zrekonstruovány sociálky a postavena čistička odpadních
vod. Zřízeno technické zázemí pro kabelovou televizi.
Objekt byl plynofikován a byla provedena rekonstrukce

elektriky. Na půdě zřízeny dva byty, zrekonstruována
zasedačka, knihovna přestěhována do infocentra. K řešení
zůstalo druhé patro, kde jsou místnosti obecního úřadu.
Tento prostor již dávno neodpovídal potřebám, které bylo
a je nutné zajišťovat. Čekalo se na získání dotace, ačkoliv
uspořádání provozu, projekty a potřebná povolení jsou stará
spoustu let. Rekonstrukce začala v březnu, nyní jsou práce
před dokončením. Realizaci zajistily drobné firmy z místa
a okolí, část byla provedena svépomocí. Mám z toho dobrý
pocit. Netěžíme jen z vkladů minulých. Staráme se
o odpovídající pracovní podmínky zaměstnanců, což dělá
každá slušná firma, o odpovídající podmínky pro občany,
kteří na úřad přijdou, učinili jsme vklad, který bude sloužit
dalším generacím.
Celá budova bude ještě zateplena (fasáda, okna, střecha).
Finanční dotace pro tuto akci, kterou chceme realizovat
v roce 2013, byla získána.
Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte i touto cestou
poděkovat dlouholetých členkám Sboru pro občanské
záležitosti, které předaly žezlo svým nástupkyním. Děkuji
jim za sebe i jistě za Vás. Jsou to paní Zdeňka Blažková,
paní Dana Jakubcová, paní Zdenka Schliegsbirová a paní
Ivana Marečková. Přeji Vám, děvčata, zdraví, pohodu
radost z dobré práce Vašich pokračovatelek.
Příjemnou dovolenou a dětem pěkné prázdniny přeje
Ing. Jiří Vancl, starosta.
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USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
konaného dne 14. 6. 2012, od 17.30 hodin.
Přítomni: dle prez. listiny 12 členů zastupitelstva
Omluveni: pí. Vocásková, pí. Rojtová E., p. Kuřík
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov určuje zapisovatelem
p. Kováře a ověřovateli zápisu p. Kůžela a pí.
Knapíkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/02/12 – návrh byl přijat.
Schválení programu jednání zastupitelstva:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov schvaluje následující program
jednání:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Zpráva o činnosti rady
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Činnost Vodárenské společnosti Lánov
6. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za
rok 2011 s výsledkem přezkumu hospodaření obce
Lánov
7. Plnění hlavních akcí roku 2012 v obci - průběžná
zpráva
8. Rozpočtové změny
9. Nakládání s nemovitostmi
10. Kontrola plnění vzájemných smluv s KVK
11. Smlouvy
12. Stav příprav 3. změny Úz. plánu obce Lánov
13. Různé
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14. Diskuze
15. Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se:0
Usnesení č. 2/021/12 – ZO schvaluje návrh programu
dle návrhu.
Plnění usnesení zastupitelstva
Místostarosta p. Kovář přednesl zprávu o kontrole plnění
usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 20. 3. 2012. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/02/12 – ZO bere na vědomí zprávu o
plnění usnesení ZO.
Zpráva o činnosti rady
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti rady obce
za období od jednání zastupitelstva dne 20. 3. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/02/12 - ZO schvaluje zprávu o činnosti
rady obce.
Činnost Vodárenské společnosti Lánov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnosti VS
Lánov za rok 2011 a plán činnosti na r. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/02/12 - ZO bere na vědomí zprávu dle
návrhu.
Závěrečný účet obce za rok 2011 s výsledkem
přezkumu hospodaření obce Lánov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2011
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Lánov za rok 2011 bez
výhrad (auditorka Ing. R. Janečková).
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/02/12 - ZO schvaluje dle návrhu.
Hlavní akce roku 2012 v obci
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o průběhu hlavních
akcích roku 2012 v obci.
Výsledek hlasování: Pro:12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/02/12 - ZO bere na vědomí zprávu dle
návrhu.
Rozpočtové změny č. 1-2012
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny č. 1-2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/02/12 - ZO schvaluje rozpočtové změny
č. 1-2012.
Nakládání s nemovitostmi - příloha č. 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje:
1) bezúplatný převod pozemku od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových - jedná se o pozemek parcelní
č. 2434 o výměře 152 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Horní Lánov, na kterém je umístěna část
stavby pozemní komunikace ve vlastnictví Obce Lánov
a který má návaznost na pozemek p. č. 3212 v k. ú. Horní
Lánov, na kterém je umístěna druhá část stavby pozemní
komunikace též ve vlastnictví Obce Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/02/12 - ZO schvaluje.
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Plnění vzájemných smluv s KVK
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění
vzájemných smluv s KVK.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti:0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 /02/12 - ZO bere na vědomí dle návrhu..
Smlouvy o dílo
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemeni
mezi obcí Lánov a f. Telefonica, akce Optický kabel na
pozemky obce Lánov (místní komunikace před MŠ PL).
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 /02/12 – ZO schvaluje smlouvu dle
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemeni
mezi obcí Lánov a f. Telefonica, akce Přeložka telefonu
po demolici čp. 38.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/02/12 – ZO schvaluje smlouvu dle
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Lánov a f. Stavoka Kosice a. s., akce Kanalizace a ČOV
Lánov, cena 72 535 052,- Kč, termín do 31. 8. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/02/12 – ZO schvaluje smlouvu dle
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Lánov a f. Stavební společnost Hostinné, akce Realizace
úspor energie MŠ Lánov - zateplení, cena 1 956 830,- Kč
vč. DPH, termín: 9. 7. – 12. 10. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/02/12 – ZO schvaluje smlouvu dle
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Lánov a f. Jiří Semorád-Unisped, akce Montáž nové
krytiny na objektu malobytů čp. 23, cena 98 300,- Kč +
DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/02/12 – ZO schvaluje smlouvu dle
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 8 nájemní
smlouvy č. 4351N05/54 mezi obcí Lánov a PF ČR nájemné za parc. č. 880/1 a 880/, k. ú. PL.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov a
f. Telefonica, akce Překládka podzemního vedení a
zařízení veřejné komunikační sítě.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu mezi
obcí Lánov a f. Vrchlabská stavební a znalecká kancelář,
akce Realizace úspor MŠ PL čp. 250, investorsko

inženýrská činnost, 50 635,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov
a f. RDA Rychnov n/Kn., akce Terminál autobusové
dopravy uzlového bodu Lánov - příprava žádosti z ROP
NUTS II Severovýchod, cena 70 500,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Lánov a Ing. Janákem, akce Autobusový terminál,
dokumentace pro stavební povolení, výkaz výměr, cena
40 000,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov
a geodetickou firmou, a to f. Geodezie Krkonoše
a Zeměměřičská kancelář Stará Paka, cena do 120 000,Kč + DPH, akce Zaměření věcných břemen na plynovod
obce.
Termíny plnění: 1. etapa do 10. 7., 2. etapa do 5. 8. 2012.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Lánov a Ing. Arch. Pospíšilem, akce Autobusový
terminál, projektová dokumentace, cena 57 000,- Kč +
DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Stav příprav 3. změny ÚP obce Lánov
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o přípravě 3. změny
ÚP obce Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/02/12 - ZO bere na vědomí dle návrhu.
Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci
na výstavbu dopravního terminálu do regionálního
Operačního programu NUTS II Severovýchod do oblasti
podpory 1.2 Podpora projektů zlepšujících dopravní
obslužnost území.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu
ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu a 100 % nezpůsobilých výdajů projektu tj. celkem do 2 000 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 25/02/12 – ZO schvaluje dle návrhu.
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Období od 21. 3. 2012 do 15. 6. 2012
STAV OBYVATEL k 15. 6. 2012
1734
NAROZENÍ (4 děvčátka + 1 chlapeček)
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ZEMŘELÍ
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PŘISTĚHOVANÍ
ODSTĚHOVANÍ
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PŘESTĚHOVANÍ v rámci Lánova
SŇATKY
1
ROZVODY
2
Karolína Boková
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Vážení Lánováci, vážené Lánovačky, chtěla bych Vás
oslovit s myšlenkou, která mne napadla jednou v noci, když
jsem nemohla spát. Spát nemůžu často, myšlenky mne zase
tak často nenapadají . Historie Lánova, myslím českého
Lánova, začíná vlastně až v roce 1945, kdy
po odsunu německého obyvatelstva začalo osídlování.
Ale to je už vlastně taky historie. Dá se říci, že všichni
původní osídlenci již zemřeli, mám na mysli ty, kteří se sem
přistěhovali v dospělém věku. Ale co jejich děti, vnoučata,
pravnoučata, ale již také prapravnoučata? Snad každý má
doma hodně staré a staré, ale i novější fotografie rodinných
příslušníků. Pokusme se dát dohromady fotogalerii těchto
tváří, můžeme tomu třeba říkat „Lánovský Facebook“ nebo
jen fotogalerie. Pokusme se dát dohromady historii lidí
z Lánova. Fotografie Vám pochopitelně nechceme vzít, jen
bychom je okopírovali nebo převedli do elektronické
podoby a původní Vám vrátili zpět.
Pokud by Vás tento nápad oslovil, prosím, ozvěte se na
tel: 721 981 792 nebo elektronicky na kavmi@seznam.cz
nebo v Infocentru u Karolíny. Dále bych chtěla požádat ty,
kteří by měli zájem spolupracovat se mnou na tomto
projektu, aby se ozvali (už jsem pár lidí oslovila
a o některých tuším, že by je to zajímalo). Nenechme
naši fotohistorii zapadnout na smetišti dějin.
Pokusme se objevit KOUZLO STARÉ FOTOGRAFIE.
Podle množství sebraného materiálu uvidíme, co bude dál.
Získané materiály by mohly postupně vycházet ve
Zpravodaji nebo je možná výstava v Zasedací místnosti
anebo, pokud toho bude hodně, bychom se je mohli pokusit
vydat knižně, ale to je opravdu asi jen „hudba budoucnosti“.
Záleží jen na Vás, kolik materiálu dovedeme získat.
Přikládám pár obrázku pro inspiraci:

Ověřovatelé: p. Kůžel, pí. Knapíková
Starosta: Ing. Vancl Jiří
Tak to jsem já,
asi moje první foto.

Zase já, jen nevím,
jestli ten kočárek
byl osmipérák
nebo jen šestiperák .

No a tak jsme chodili
koledovat, shodou
okolností nás je 7,
jako trpaslíků.
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Dřív nás chodilo hodně, přemýšlela
jsem o tom letos, když na koledu přišlo
5 dětí.

Na Rozárce taky chvíli jezdil Míša
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ÍSeifert. Za Podhůří jela Katka Erbenová

s Ferdou, Bára Tošovská s Perim a Míša
Vaničková s Gerdou. Největší úspěch
má vždy ta aktivita, kde je voda.
V plnění plechovek opět vyhrálo
družstvo z Horního Lánova.
V židličkové vyhrála Katka Erbenová
s Ferdou. Velký úspěch má také lovení
Pilotní zkoušky (teorie), kluzáky
jablíčka z vody a hned na to hledání
a motorové kluzáky: 25. 8., 22. 9., 20.
pusou bonbonku v mouce.
Víte odkud je tato fotka?
1. září 1966 a moje
10., 24. 11.
Takto vypadal mostek
první cesta do školy.
Seminář FI (A), dle JAR FCL 1 č.
za kostelem ke hřbitovu.
1.355, prodloužení a obnova platnosti:
Milena Knapíková Kavánová 2. – 3. 11.
AFIS, školení a zkoušky pro držitele
leteckých kvalifikací: 13. 10.
P
O
D
ĚK
O
V
Á
N
Í AFIS, školení a zkoušky dispečerů,
AFIS pro žadatele bez leteckých
D ě k u j i t o u t o c e s t o u v š e m kvalifikací:11. – 13. 10.
zaměstnancům Mateřské školy Instruktor, Fi (G), FI (TMG),
v Prostředním Lánově, zvláště pak dle osnovy AK-PL: 10. – 14. 9.
učitelskému sboru. Jejich ochota, Akrobacie GLD a létání na kluzáku
laskavost naučit a připravit děti DG 1001, kondiční akro lety
do školy, hlavně ve třídě předškolních a hodnocená soustředění, výcvikové
dětí do 1. třídy 2012 - 13, je veliká. sportovní lety, přeškolení, cvičné
Hrátky s koněm - lovení bonbonu v mouce.
Nemluvě ani o vystupování dětí termické lety, přelety a výkonnostní
na různých akcích, pořádání besídek, létání: 16. – 26. 7., 27. 7. – 10. 8., 10. –
A nakonec to nejlepší - krmení se
kurzech plavání, lyžování a přírodo- 23. 9.
navzájem ve dvojicích jogurtem se
vědných procházkách.
zavázanýma očima.
Jistě děkuji za všechny rodiče, 6. - 21. 7. LSV Greifswald e. V. - Všichni účastnici dostali diplom
Letecký klub Greifswald, výcvik pilotů
babičky a prababky!
a cukroví.
kluzáků, rekreační létání na kluzácích,
V červenci máme ještě dvě soutěže
Alena Hebká cca 5 kluzáků, 15 osob
a
p
ak nás čeká hlavní akce,
Poděkování II
14. - 28. 7. LSC Dümpel e. V. –
a
to
Krkonošské
klání.
Ráda bych připojila k předchá- Letecký klub Dümpel, výcvik pilotů
zejícímu poděkování také díky nás kluzáků, rekreační létání na kluzácích, Z a č l e n y R a n č e n a k o p e č k u
rodičů dětí z Mateřské školky budovy cca 4 letadla, 20 - 25 osob
Helena Kopecká
B celému kolektivu – tedy Martince 28. 7. - 11. 8. Mistrovství ČR
Reslové a zejména pak paní učitelce d v o u s e d a d l o v ý c h k l u z á k ů
Terezce Bubaňové, která svým a Krkonošský pohár, počet letadel
Z
Ša
M
ŠL
Á
N
O
V
úžasným přístupem děti motivuje a osob dle přihlášek - stále otevřeno
k výborné práci a k nadšení pro 1 8 . - 2 6 . 8 . A l t e n b u r g e r
veškerou činnost.
Luftsportverein e. V. - Letecký klub
V
Ý
C
H
O
V
N
Ý
P
R
O
G
R
A
M
M y s l í m , ž e m o h u m l u v i t Altenburg, letní tábor - výcvik pilotů
za všechny, když napíšu, že se děti kluzáků, rekreační létání
V
M
A
T
E
ŘS
K
Ý
C
H
ŠK
O
L
Á
C
H
do školky, ve které panuje příjemná
a laskavá nálada, těší a čas v ní si
Dotazy a informace k uvedenému
Po celý školní rok učitelky
užívají nejen organizovanou prací, obdržíte na 499 421 292, 731 750 876, d o p r o g r a m u v ý c h o v n é p r á c e
ale i volnou hrou. Můj syn se za rok info@lkvr.cz.
zařazovaly přímé pozorování světa,
strávený v této školičce naučil spoustu
pěstovaly v dětech lásku ke svému
důležitých a užitečných dovedností Podle údajů Letecké školy připravila okolí, pracovitost, svědomitost,
právě díky paní učitelce, která se Karolína Boková.
ohleduplnost a estetické cítění. Veškeré
k dětem chová vstřícně, přátelsky
činnosti se pokusily zahalit tajemstvím
a dovede dětičky do aktivit vtáhnout se
a děti hledaly pravdu, rozdíly mezi
N
A
ŠE
A
K
C
E pohádkou a realitou. Nabízely dětem
zaujetím. Není nic krásnějšího pro nás
rodiče, když se naše děti do školky
mnoho různorodých činností a her
každé ráno těší a s nadšením očekávají,
Členové z Ranče na kopečku k rozvoji všech oblastí jejich osobnosti.
co jim setkání s paní učitelkou pořádali v dubnu soutěž Velikonočního Dbaly na to, aby nebyly přehlédnuty
a kamarády přinese.
zajíčka. V květnu byly Májovky a 16. sebemenší projevy dětské šikany.
Celému kolektivu této školky přeji června jsme dělali Hrátky s koněm.
Negativní chování jedinců bylo vždy
za všechny rodiče i děti krásné a slunné
Byla dvě družstva - Horní Lánov podle situace řešeno. Soustavně
léto.
ve složení Lucie Kopecká - Bizmark, pracovaly s dětmi po krátké či dlouhé
Terezka Nová s Minkou, Tomáš Krása nepřítomnosti. Dbaly na to, aby každé
Nina Javorová s Rozárkou a vodič Petra Seifertová. dítě dle svých schopností mělo možnost
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Níže je uveden letový program
a akce Letecké školy Vrchlabí v roce
2012, známé ke 13. červnu, při nichž
je zvýšený letecký provoz na letišti
či nad Lánovy:

získat nové informace a dovednosti,
případně potlačit ty nežádoucí.
Všem předškolním dětem byla
Poznáváte je?
Takhle vypadali
věnována zvýšená péče při přípravě na
před dvěma lety
úspěšný vstup do ZŠ (rozvoj řeči,
na konci sedmé
myšlení, grafomotoriky, schopnosti
třídy.
soustředění). Výchovné činnosti
Jejich současné
podobizny
celého dne provázely motivační hry,
si nenechte ujít,
doprovázené pohybem, zpěvem,
jsou k vidění na
říkadly, výtvarnými a manuálními
table vystaveném
činnostmi.
v obchodě
pana Luksíka.
Paní kuchařky dětem poskytovaly
plnohodnotnou a vyváženou stravu dle
(foto Čermáková)
příslušných norem. Děti nebyly do jídla
nikdy nuceny, ale učitelky dbaly, aby
všechno alespoň ochutnaly a naučily se
tak zdravému stravování. Během dne
byl dodržován pitný režim.
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Celkově byl tento rok nastavením
N
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M
určitých priorit, položením základů,
N
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O
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S
K
A I
na kterých budeme v příštím roce
M
I
K
R
O
R
E
G
I
O
N
U
stavět a posunovat dětské schopnosti
Čtyři týdny po první dubnové
I
N
F
O
R
M
U
J
E
k cílovým kompetencím.
dvoudenní výpravě jsme se v částečně
Za MŠ – Martina Černá pozměněné sestavě vypravili opět
do polského Lubuszaninu, abychom
N
O
V
I
N
K
Y
Z
K
N
I
H
O
V
N
Y
R
O
Z
L
O
U
ČE
N
Í
společně s kolegy - dětmi ze spřátelené
polské školy (Szkola podstawowa nr. 5 Naučné knihy:
S
D
E
V
Á
T
O
U
T
ŘÍ
D
O
U
i m e n i a W l a s t i m i l a H o f m a n a Odhalená tajemství starých civilizací Letošní devítka mi nějak přirostla ve Szklarské Porębě) strávili dva Enzo Bernardini
k srdci, rád jsem se s nimi setkával d n y p l n é s p o l e č n ý c h z á ž i t k ů Proč muži neposlouchají a ženy neumí
a diskutoval s nimi. Ač je jim teprve v podkrkonošské přírodě.
číst v mapách - Allan a Barbara Pease
patnáct nebo šestnáct, je mezi nimi
První den jsme se cele věnovali Za svoje děti si můžete sami
několik vyhraněných osobností, které
hmyzu žijícímu v krkonošských lesích - Larry Winget
čeká pěkná budoucnost, pokud na sobě
budou dále pilně pracovat. Jsem docela i loukách. Přednášel nám a provázel Rozsudek: Trest smrti a 10 let
přesvědčený, že o nich v budoucnu n á s v y s o k o š k o l s k ý o d b o r n í k - Roger Cooper
z přírodovědecké univerzity v Poznani. Svědek z cely smrti - Stanislav Motl
uslyšíme mnoho dobrého.
Všichni si vybrali další pokračo- Nejzajímavější část jsme s ním prožili Bylinky - zdraví z přírody
vání studia a učení ke své spokojenosti při odchytu v lučním i lesním terénu. - Eva Richtárová
a s ohledem na své nadání, vlastní Na památku jsme od něj dostali malou Tajemní dinosauři (pro mládež)
zájem a vědomosti. Víme, že v jejich krabičku s preparovanými hmyzími - Robert Mash
schopnostech je potenciál vybrané
exempláři, které jsme doplnili vlastními
školy zvládnout. Přejeme jim hodně
Beletrie:
nálezy.
elánu a dobrý start při první zářijové
Stalinovy
krávy - Sofi Oksanen
Druhý
den
nás
navštívila
botanička
návštěvě školy.
Dítě
číslo
44
- Tom Rob Smith
Loučíme se letos také s žákem páté z vratislavské přírodovědné vysoké
třídy Jiřím Šimem, který nás bude dále školy – odbornice na mechy a lišejníky. Útěk do divočiny - Jon Krakauer
(a pevně věříme, že úspěšně) Vypravili jsme se s ní do rašeliniště Deník starého muže - Josef Fousek
reprezentovat ve víceletém gymnáziu a ukazovali si typické druhy, které tady Věrné sestry - Alma Alexander
ve Vrchlabí.
rostou a ze kterých rašelina postupně Elle - Maria Barett
Z devítky nás opouštějí: David
mnoho
desítek tisíc let vzniká. Idun - Johanne Hildebrandt
Benkovič, Jana Dachovská, Kristýna
Haláčková, Lubomír Hebký, Josef Na loukách jsme vyhledali dvě lokality Schránka 132 - Alex Shearer
Hofman, Michaela Johnová, Monika s prstnatcem májovým, orchideou, Láska na půl úvazku - Lenka Teremová
Kaňkovská, Petr Kovář, Tereza kterou důvěrně známe i z míst nad Pobřeží půlnoci - Janet Tanner
Kovaříková, Lucie Lemberková, lánovským lomem. Děti soutěžily Konečně spolu - Caroline Upcher
Lukáš Luksík, Vincent Mitaš, Daniela v přírodovědném kreslení.
Obrácené srdce - Lenka Vrbová
Nosková, Kristýna Pabišková,
Následující dopisy přímých Nikdo nikde - Donna Williams
Veronika Pagáčová, Tereza Rejlová,
účastníků výpravy popisují některé Muž z pustiny - Robert J. Horton
Kristýna Schejbalová, Lucie
Szkibiková, Jan Vendler, Jakub Vrablík podrobnosti našeho druhého polského Plány a touhy - P. D. James
Dokážete udržet tajemství?
pobytu.
a Patrik Zuzánek.
Sophie Kinsella
Martin
Bartoš
Martin Bartoš
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Historička - Elizabeth Kostova
Mazlíčci slavných
- Zuzana Lochmanová
Zlatovláska - Eugenie Marlitt
Cár mlhy - Michele Prisco
Láska je fata morgána
- Irena Brandejsová
Zabiják - George Brown
Rytmická sekce - Mark Burnell
Enderova hra - Orson Scott Card
Čas hyeny - Paul Doherty
Hrdinové ohně - Nicholas Evans
Zemřeš-li dřív než já - Věra Fojtová
Přístav naděje - Rosie Goodwin
Obratník noci - Michael Gruber
Tvrdé přistání - Lynne Heitman
Tom Sawyer (souběžně anglicky
a česky) - Mark Twain
Karolína Boková

objezd dávno dokončen, takže ani
přecházení křižovatky by nemělo
situaci ztěžovat.
Doufám, že si to ti, kterých se to
týká, vezmou k srdci a nebudou hřešit
na to, že jsme malá obec a všichni se
tu známe.
Karolína Boková

přírody přesvědčili i několik
soukromých majitelů luk, aby je
nechali kvést, a poskytli tak motýlům
místo pro život (nektar z květů pro
dospělce a živné rostliny pro jejich
housenky). V poslední době totiž i ty
běžné druhy z přírody značně ubývají
(více jak polovina – 93 druhů – ze 161
zástupců denních motýlů, vyskytujících se na našem území, je zařazena
A
L
K
O
H
O
L
do Červeného seznamu ohrožených
P
R
E
V
E
N
C
E
A
L
Á
ČB
A
druhů České republiky. Důvodem této
nepříznivé
situace je především
Dovolte mi, abych Vás informoval
zemědělské
a
lesnické výroby a obecná
o činnosti občanského sdružení
tendence ke snižování pestrosti krajiny,
PREVALCO, o.s.
používání
pesticidů atp. Stejně jako
Provozujeme internetový portál
ostatní
hmyz
jsou motýli důležitou
www.alkohol-alkoholismus.cz, určený
pro odbornou, ale i širokou veřejnost. součástí potravního řetězce, jsou
Je to největší nezávislý informační na nich závislí pavouci, obojživelníci
server zabývající se problema- i mnozí ptáci.
„
Motýlí louky jsou druhově pestré,
J
E
S
T
L
I
S
E
R
O
Z
L
O
B
Í
M
E
,tikou prevence a léčby závislosti
od
jara
do podzimu barevné a bohužel
na alkoholu. Má vysokou návštěvnost
B
U
D
E
M
E
Z
L
Í
”
v
české
krajině také vzácné. Čím je
a je neustále aktualizován. V roce 2011
l
o
u
k
a
p
estřejší, tím je větší
Milí čtenáři, vzhledem k množícím byl nominován na cenu „Kiron“
se případům překračování výpůjční za nejlepší adiktologický počin roku. pravděpodobnost, že se v ní bude
doby knih o značný čas jsem nucena Stránky navštěvují hlavně partneři, hmyzu dobře žít a každý druh si tam
zavést nepříjemné opatření, které je rodiče a občané, kteří trpí závislostí najde „to své“. Rada botaniků zní:
louky sečte po částech (kvůli možnosti
ovšem v jiných knihovnách naprostou jedince.
se
přesunout k novému zdroji potravy)
samozřejmostí. Moje několikaleté
Alkoholismus se u nás nebezpečně
a
až
od července, jen tak housenkám
zkušenosti ukazují, že způsob, kterým rozšiřuje. Jsou tu dva druhy - ten, který
jsem se to snažila v dobré víře dosud je vidět (opilci na veřejnosti, pomůžete dokončit jejich vývoj.
řešit (ústní, telefonické, e-mailové v restauracích), a ten druhý, skrytý Ale nejen pro motýly, také pro včely,
připomínání se, vzkazy přes známé) - a nebezpečnější, o kterém nevíte a ani brouky a jiný hmyz to znamená
naprosto nefunguje. Díky nezodpo- ho nevidíte (lidé pijící tajně doma - neocenitelnou službu. Větší zahradní
vědnému přístupu některých čtenářů se tento problém se stále více rozšiřuje). plochy nemusí být přeci tvořeny pouze
mimo jiné blokují knížky pro další Nemoci somatické i psychologické dokonale pěstěným trávníkem,
zájemce. Došla mi trpělivost a tudíž z nadměrné konzumace zhoršují soužití ale i ostrůvky či pásy pěkné a užitečné
s účinností od 1. září 2012, ač to tu není občanů ve vašem okolí. Apelujeme také květnaté louky.
Podle zdrojů z internetu
zvykem, začnu proto všem bez rozdílu na mládež, která si míchá alkohol
posílat upomínky, které budete muset, do nealko nápojů anebo nebezpečnější a s laskavou pomocí pracovníků
tak jako to je i jinde, uhradit. První kombinace - s energetickými drinky Správy KRNAP připravila
Karolína Boková.
upomínka bude 10,- další 15,- třetí 20,- (např. Semtex, Red Bull a další
čtvrtá 25,- Kč.
obsahující kofein) - hrozí úrazy
Normální výpůjční doba je měsíc. a možná závislost.
Poté knihu vrátíte nebo se se mnou
V případě jakýchkoliv dotazů se
domluvíte na prodloužení výpůjčky. na mne prosím, obraťte.
Jsou samozřejmě lidé, kteří mohou mít
Petr Walla, PREVALCO, o. s.,
zdravotní problémy a sníženou
M. Horákové 16,
pohyblivost. Ale domnívám se, že ani
370 05 České Budějovice,
ti nežijí ve vakuu a mohou si pochůzku
tel.: 603 425 712, info@prevalco.cz
zařídit přes někoho druhého nebo se
zprostředkovaně se mnou domluvit
na jiném postupu. Myslím, že každý
M
Y
S
L
E
T
E
N
A
M
O
T
Ý
L
Y
minimálně jednou za měsíc zajde
Možná jste už slyšeli, že ochránci
do místního krámu nebo na poštu
či úřad a odtud to ke mně opravdu není přírody založili v Českém ráji několik
daleko. V září už by měl být kruhový motýlích luk. Ochránci a přátelé
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ČERVENEC 2012
červenec
červenec
červenec
20. 7.
21. 7.
21. 7.
21. - 22. 7.
23. - 27. 7.
27. - 28. 7.
28. 7.
29. 7.
30. 7. - 3. 8.

každá neděle, Farma Lánov, Dědečkův dvoreček a babiččina zahrádka
Vrchlabí, Vrchlabské hudební léto - pestrá nabídka nedělních koncertů vážné hudby v klášterním kostele
každou neděli vždy od 14:00, Špindlerův Mlýn, Koncerty dechové hudby
Benecko, Nohejbalový turnaj
Lánov, Pouťová zábava na hřišti - hudba, tanec u hřiště
Pec pod Sněžkou, Český pohár a mistrovství ČR MTB – cyklistický závod
Lánov, Pouť
Farma Lánov, Farmářský příměstský tábor* (6 - 15let)
Benecko, Svatohubertská pouť
Dolní Lánov, O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané + taneční pouťová zábava
Horní Malá Úpa, Den her u kostela - hry a soutěže pro děti, hasičská a policejní techniky
Farma Lánov, Indiánský příměstský tábor* (6 - 15 let)

SRPEN 2012
srpen, každá neděle, Farma Lánov, Dědečkův dvoreček a babiččina zahrádka
srpen Vrchlabí, Vrchlabské hudební léto - pestrá nabídka nedělních koncertů vážné hudby v klášterním kostele
srpen každou neděli vždy od 14:00, Špindlerův Mlýn, Koncerty dechové hudby
srpen Lánov, Zábava na hřišti - tanec, hudba ...... srpen Dolní Lánov, Tenisový turnaj
srpen Vrchlabí, Mezinárodní folklorní festival
srpen Horní Branná, 21. krkonošská modelářská show
4. 8.
Lánov, Krkonošské klání - 9. ročník parkurových a westernových závodů
4. - 5. 8.
Hostinné - náměstí, Porciunkule - nepřetržitě už od r. 1684
4. 8.
Hostinné - koupaliště, Rockový festival
5. 8.
Jilemnice, Festival dechových hudeb
6. - 10. 8.
Farma Lánov, Indiánský příměstský tábor* (6 - 15 let)
10. – 11. 8. Špindlerův Mlýn, Rock Point - Horská výzva 2012, seriál 3 závodů v horském trekingu pro širokou
veřejnost i vrcholové sportovce ve dvojici
10. 8. - 12. 8. Rokytnice nad Jizerou, Kovosochání
10. 8.
Pec pod Sněžkou, Pouť Svatého Vavřince - mše na Sněžce, doprovodný program v Peci p. S.
11. 8.
Vrchlabí, Krkonošské pivní slavnosti - minimálně 6 pivovarů z celé ČR, bohatý hudební program
11. - 12. 8. Jilemnice, Svatovavřinecká pouť
13. - 17. 8. Farma Lánov, Lesní klub Mraveneček* (pro školkové děti 2,5 - 7 let)
18. 8.
Černý Důl, StarostaCup - 10. ročník tenisového turnaje
25. 8.
Čistá v Krkonoších, Hasičský den
25. 8.
Benecko, Ukončení letní turistické sezony - zábava, tanec, grilování

ZÁŘÍ 2012
září
Žacléř, Dny kulturního dědictví
září
Lánov, Lánovský kostival - koncert zpravidla 2 domácích kapel a 3 hostující kapely
září
Rokytnice nad Jizerou, Krkonošská šlápota
1. 9. (?)
Dolní Dvůr, "Den Dolního Dvora", program pro všechny věkové skupiny
1. 9.
Černý Důl, Letní Krakonošův pohár v nohejbale trojic
2. 9.
Žacléř, Žacléřský střízlivák - okružní maraton horských kol
8. 9.
Horní Malá Úpa, Krakonošovy toulky - Pohádková stezka plná soutěží a odměn
8. 9.
Vrchlabí, Cyklistický závod MTB 35 km
14. 9.
Žacléř, Den otevřených dveří SDH
15. 9.
Žacléř, Vandr přes Vraní hory
22. 9.
Hostinné, Pochod podzimní přírodou
22. 9.
Jilemnice, 45. ročník běhu do vrchu Jilemnice - Žalý
28. 9.
Žacléř, Žacléřská sedmdesátka - cyklistický závod
29. 9.
Dolní Lánov, Drakiáda - pouštění draků, soutěže pro děti
29. 9.
Vrchlabí, Přespolní běh cihelnou
29. 9.
Pec pod Sněžkou, Krakonošův guláš a den záchranářů - soutěží boudaři, šéfkuchaři, významní herci a zpěváci
30. 9.
Rokytnice nad Jizerou, Tradiční rokytnická pouť
* Děti v těchto táborech nenocují, program probíhá každý den od 8:00 do 16:30.
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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redaktorka Sára Pelantová, studentka

Střední školy v Lomnici nad Popelkou,
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obor gastronomie. Není proto divu,
Ve Špindlerově Mlýně byly že se Kulišáci s majitelem Detoi
7. července slavnostně otevřeny dohodli na další spolupráci. Vyfasovali
Mlynářovy okruhy - 3 nenáročné dřevěné díly a tvořivé dílny mohly
vycházkové okruhy v délce od 1 km po začít. Poprvé si děti sestavovaly svoji
3,1 km. Jsou určeny pro méně zdatné dřevěnou hračku na oslavách Letního
turisty, seniory, ale i pro návštěvníky slunovratu v lesní osadě Vítězná města, kteří se chtějí jen tak projít Hájemství u Dvora Králové nad
a prohlédnout si Špindlerův Mlýn Labem.
a okolí. Trasy jsou vhodné i pro rodiny
Krkonošské turistické vysílání
s malými dětmi, jsou sjízdné nabízí návštěvníkům nejvyšších
i s kočárkem, během tras najdete českých hor nejen pozvánky do muzeí
d o s t a t e k m í s t k o d p o č i n k u a na připravované akce, ale redaktoři
i k občerstvení.
Kulíšku zařazují i zajímavé rozhovory.
Připravila Karolína Boková V srpnu nám Jaroslav Zeman představí
muzeum dřevěných hraček a pozve nás
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Soutěžně - zábavný program pro
děti, který pořádá Radio Kulíšek
už několik let, obohatilo velké
modelové kolejiště od výrobce
stavebnice Merkur a tvořivé dílny
muzea dřevěných hraček Detoa. Mladí
redaktoři zpovídali majitele Detoy
Albrechtice Jaroslava Zemana.
Velké modelové kolejiště se
na podzim loňského roku představilo
v rámci Kulíškovy herny v Jičíně městě pohádky. “Zájem návštěvníků
nás mile překvapil. Od té doby můžete
vidět vláčky i na dalších akcích
Kulíšku. Mašinky už rozzářily dětské
oči na 4. Krkonošském uměleckomediálním festivalu ve Vrchlabí,
na oslavě Dne dětí v Chotěvicích
u Hostinného a Krakonošových letních
podvečerech v Jilemnici,” říká Jaromír
Kříž ml. výrobní manažer Merkur Toys
Police.
Děti, které navštívily při červnovém zájezdu muzeum dřevěných
hraček v Jiřetíně pod Bukovou, už vědí,
kde se rodí krteček a jak vznikají
dřevěné figurky dalších zvířátek.
Redaktoři Kulíšku měli možnost
vyzpovídat Jaroslava Zemana, majitele
jediné továrny na výrobu dřevěných
hraček v Evropě. „Když jsme se
dozvěděli, že si máme připravit otázky
pro ředitele firmy, trochu jsme se lekli.
Ovlivněni filmy a médii jsme si
představili člověka s kravatou, který
s námi bude jednat povýšeně a třeba
nám dotazy ani nezodpoví. Pan Zeman
nás však mile překvapil. V ředitelské
kanceláři s námi nad šálkem dobré
kávy rozmlouval jako s dlouholetými
přáteli a ukázal nám místa, kam se
běžný návštěvník nedostane,“ říká
10

Kulíškova herna s Merkurem
15. 9. Jičín - město pohádky
Tvořivé dílny „Udělej si svoji hračku“
11. 8. Kronošské pivní slavnosti
Vrchlabí
15. 9. Jičín - město pohádky

V porodnici dřevěných krtečků.
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Nové propagační materiály Krkonoš
Další číslo turistických novin
Krkonošská sezona je vytištěno.
Je bohaté na informace z unikátní
přírody národního parku, přináší
několik zajímavých tipů na cykloturistické výlety, ale i kalendář
vybraných organizovaných pěších
turistických pochodů. Nechybí
historické ohlédnutí, anebo informace
o řece Labe a iniciativách, které se rodí
kolem ní. Noviny jsou k dispozici
zdarma nejenom v infocentrech
v Krkonoších od Kořenova na západě
až po Žacléř na východě, setkají se
s nimi návštěvníci infocenter a muzeí
Správy KRNAP. Pod titulem Nejezděte
v Krkonoších na kole do kopce
a Vydejte se cyklobusem a potom
lanovkou... vyšel materiál Dlouhé
sjezdy. U každého tipu na sjezd je
ilustrační mapa, která přiblíží, kde se
nacházíte a kudy se vydáte. Trasy jsou
vybrány napříč Krkonošemi, abyste
měli příležitost navštívit a prohlédnout
si podstatnou část regionu. Další
tiskovinou je propagační materiál
Krkonoše po celý rok. Pod titulem hory zážitků po celý rok - ve stručnosti
seznámí s možným celoročním
aktivním vyžitím v regionu. Nabídne
upoutávky na pěší vycházkové, naučné
a turistické trasy a cesty, upozorní
na stovky kilometrů cykloturistických
tras. V kapitole Vystoupejte do míst
dalekých výhledů pozve na krkonošské
rozhledny a další místa krásných
výhledů. Pod titulkem Sportem k lepší

náladě a dobrému
zdraví pozve
ke sportovnímu
vyžití. Oba propagační materiály
jsou na pultech
krkonošských
informačních
center.
Od 2. června
do 30. září 2012
mají prostřednictvím sítě
hromadné dopraLeták s tipy
vy cykloturisté
na dlouhé sjezdy
i pěší turisté letos
opět příležitost poznat v krátké době
podstatnou část Krkonoš. Rozhodnutí
uvést do života projekt cyklobusů,
jezdících na trase z východu na západ,
z jihu na sever a zase zpět, bylo veřejně
prospěšné. K popularizaci jízd je vydán
propagační materiál Krkonošské
cyklobusy. Obsahuje jízdními řády
a tipy na výlety. Získáte ho
v krkonošských informačních centrech
a dalších v dostupných místech.

prohlídka Lázní Bohdaneč. Procházkou parkem kolem lázeňských budov
a malým občerstvením ve městě byl
výlet ukončen.
Přidejte se k nám a pojeďte s námi
na výlet, nebo přijďte mezi nás chvíli
posedět a popovídat si.
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Vážení kulturní přátelé, máme
za sebou první polovinu roku 2012
a společně jsme zažili několik
vydařených akcí (např. dětský
Za klub napsala Věra Volmutová a dospělácký, velice vydařený,
karneval, zájezd do Prahy, výlet rodičů
a dětí do Jizerských hor, a několik
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divadelních představení ve Vrchlabí
a
Jilemnici). To vše je i díky vám, že se
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s námi chcete někam vydat, něco vidět
Už 10. 4. vyjeli členové KD do a prožít něco nového, za vaši přízeň
Úpice, kde pražští herci - např. Martin děkujeme. Velké díky patří také panu
Zounar, Ivana Andrlová, Lubomír řediteli Základní školy, Martinu
Olšovský a další sehráli divadelní hru Bartošovi, který se již tradičně podílí
Světáci. Obsahem i provedením hra na přípravě a realizaci zájezdů pro děti.
Na prázdniny vám přejeme hodně
sklidila velký ohlas a úspěch.
sluníčka
a na podzim to spolu zase
9. a 10. 5. připravily děti obou MŠ
se svými učitelkami krásný program "rozjedem".
určený ke Dni matek - velmi zaujal
OB Lánovy má pro vás připraveny
muzikálek Červená karkulka
tyto akce:
v Prostředním Lánově i pásmo básní,
17. 9. divadlo pro děti v KD
písní, a tanečků v Horním Lánově.
v Dolním Lánově
Poděkování patří všem.
20. 10. tradiční vinobraní v KD
11. 5. navštívili naši členové
v Dolním Lánově
Divadelní klub ve Vrchlabí, kde
Dáša Palátková v pořadu Křeslo pro hosta vystoupil 10. 11. lední revue v Pardubicích
- ještě neujasněný termín na dotované
herec Stanislav Zindulka. Rodák
vstupenky do divadla UFFO
z Jilemnice, ve věku 80 let, téměř
v Trutnově.
hodinu a půl bavil svými úsměvnými
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Naďa Bezstarosti
zážitky, ať už ze svého života
či uměleckého, z hereckého působení.
Všechny přítomné si získal svou
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"pravou horskou člověčinou" a elánem.
Velký dík.
Několik členek klubu navštívilo
24. 5. se uskutečnil zájezd
školky v Horním a Prostředním Lánově na Karlštejn, který byl doplněn
ke dni matek. S dětmi jsme si návštěvou muzea voskových figurín
i zatančily. Předání bonbonů pro děti a betlémů. Na všechny přítomné silně
bylo naše poděkování za pozvání.
zapůsobila především připomínka
16. května jsme jako každý rok měli významného období naší historie.
posezení s dobrým obědem a hudbou
25. 5. sehráli divadelní ochotníci
v hotelu TEDEC ke Dni matek. Děti z Vrchlabska hru "Noc na Karlštejně"
ze školky nám zde zazpívaly v Divadelním klubu ve Vrchlabí. Šlo již
a přednesly básničky. Poděkováním o 5. vyprodané představení, které
byl maličký pamlsek od nás všech. potěšilo a pobavilo všechny přítomné.
Hudba nás krásně naladila a nožičky
Rádi bychom touto cestou
1. 6. už tradičně oslavily
nám roztančila.
zástupkyně našeho KD Den dětí v MŠ: informovali, že bývalý předseda
1. června ke Dni dětí bylo několik celé dopoledne bylo vyplněno hrami, a zasloužilý funkcionář TJ Lánov,
členek ve školce v Prostředním soutěžemi a společnou zábavou dětí oddílu kopané, pan Milan Mihok
Lánově, kde jsme si s dětmi zasoutěžily a jejich "babiček". Jako vždy byly děti z Dolního Lánova oslavil v neděli 20.
i zatančily. Děkujeme učitelkám odměněny sladkostmi. Jen nepřízeň května tohoto roku úctyhodné
i dětem ze školek, že nás starší zvou počasí přinutila přenést celý program životní jubileum 80 let.
mezi sebe.
do třídy.
K těmto významným narozeninám
Začátkem června jsme byli
12. 6. se zájemkyně KD, kterých
přejeme
vše nejlepší do dalších let,
na výletě v Pardubicích na zámku. yl nás plný salonek hotelu TEDEC spoustu
zdraví, životních úspěchů
Z prohlídky si každý z nás odnesl ú č a s t n i l y b e s e d y o z d r a v ý c h
a
děkujeme
za jeho veliký přínos
nějakou tu pěknou vzpomínku. pomůckách na spaní, mastech,
místnímu
oddílu
kopané.
Následovala procházka městem bylinkách. Přišli i 2 zástupci z řad
a zastavení v cukrárně, kde si mnozí mužů, jinak ženy obou KD, ale i z obce. Vše nejlepší přeje TJ Lánov,
z nás zakoupili ozdobený perníček.
oddíl kopané.
Další částí našeho výletu byla
Za KD Jana Lacinová
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Po plese následoval Dětský
karneval.
I když se díky mé chybě
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v nahlášeném datu sešly dva karnevaly
- náš a v Dolním Lánově, dopadlo vše
Zpráva Oddílu stolního tenisu
nad
očekávání. Jen dětičkám se
sezona 2011 - 2012
tentokrát nechtělo moc soutěžit.
V dubnu 2012 skončila sezona,
Nejvíce i ty malinké zajímala tombola
ve které si oddíl stolního tenisu TJ
a hlavně chtěly tancovat, bavit se
Lánov nevedl vůbec špatně. Za úspěch
a dovádět. Již několik let necháváme
se dá jistě označit postup "A" mužstva
vybírat masky samotné rodiče,
do nejvyšší krajské soutěže. Postup si
babičky, tetičky… Vybrat tu nejhezčí
mužstvo zajistilo v barážovém zápase
masku je rok od roku složitější, neboť
s favorizovanou Rtyní naprosto
všechny jsou krásné. Na konec si ještě
přesvědčivě. Z hráčů zde měl nejlepší
zasoutěžili i dospěláci v židlované
bilanci Petr Alinče - 69 vítězství
a kloboukové.
a pouze 7 porážek, stal se tak nejlepším
Ve stejný den skupinka našich
hráčem celé soutěže. Družstvo "B" se
závodníků sbírala cenné body
po loňském postupu umístilo v RP 2 na
do pohárové soutěže na uzlovací
slušném 4. místě. Na tomto měl
soutěži v Radvanicích - dvojice Tereza
největší zásluhu Petr Tomeš. Družstvo
Capoušková a Lukáš Rojt přivezla
"C" ve svém debutu v soutěži RP 3
pohár za třetí místo.
skončilo na 7. místě. Velmi pěkného
Několik členů dorostu se zúčastnilo
výsledku dosáhl na Okresním přeboru
tréninkového kempu v Úpici, kde se
žák Michal Mikeška, který se umístil
pod vedením zkušených trenérů
na výborném druhém místě.
připravovali na disciplínu běh na 100 m
Děkujeme všem, kteří fandí tomuto
překážek.
sportu a jakýmkoliv způsobem jej
Pak následovala celá řada závodů
podporují.
v jednotlivcích - pro kategorie
přípravka, mladší a starší běh na 60 m
Za Oddíl stolního tenisu TJ Lánov
překážek. Čekají je ještě dva závody,
Miroslav Hlava
ale nejlépe si zatím v kategorii
přípravka vede Matěj Schejbal a Lukáš
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Vaníček, v mladších dívkách Nikola
Hajzerová, mladší chlapci Vojta Erben,
starší dívky Marcela Hartigová, Aneta
Koncem dubna a začátkem května
Roudná a Petra Hůlková, starší chlapci
jsme se začali připravovat na okrskové
Jirka Hartig, Petr Foubík, Lukáš Rojt,
závody, které se uskutečnily 12. 5.
Čeněk Jon.
u penzionu Duha v Dolním Dvoře.
Dorostenecká kategorie také měla
Za nepříliš pěkného počasí nás přivítal
dva závody v běhu na 100 m překážek,
opět perfektní areál, který pro nás
a to v Úpici, kde se nejlépe umístili
připravili hasiči z Dolního Dvora.
Označení a přezkoušení hydrantů.
na 1. místě Natálie Honců a na 3. místě
Soutěže se zúčastnilo 6 družstev žen
Závěrem mi dovolte Vás pozvat Jára Škoda, v Jaroměři pak 1. místo
a 11 družstev mužů. Družstvo žen
na
hasičské závody, které se budou Marcela Hartigová, 2. místo Natálie
ve složení Alena Štrosnerová, Daniela
konat
15. 9. v Prostředním Lánově Honců a 3. místo Aneta Roudná.
Bednárová, Martina Boháčová, Lucie
vedle
fotbalového
hřiště.
Další kolektivní soutěží
Chlumová, Milena Pulpánová,
Přejeme
vám
příjemné prožití ve štafetách a požárním útoku byla
Veronika Pitrová a Tereza Bubaňová
pohárová soutěž v Hajnicích, kde
obsadilo 4. místo. Družstvo mužů prázdnin a dovolených.
Další
informace
o
nás
hasičích
družstvo
mladších i starších obsadilo
ve složení Pavel Jančula, Jan Rypl,
naleznete
na
webových
stránkách
3.
místo.
Miroslav Bruna ml., Josef Brádler,
Stejný den probíhala pohárová
Ivan Souček a Miroslav Bruna st. www.hasicilanov.estranky.cz, další
možnost zhlédnutí naší činnosti je soutěž v Dolním Dvoře a výsledek –
obsadilo 8. místo.
Možná jsme očekávali lepší na informační nástěnce naproti ženy 1. a 3. místo, muži 1. místo.
Pak již následovaly další postupové
umístění, ale takový je sport, kde setiny obchodu p. Luksíka.
Pavel Jančula soutěže – okresní kolo hry Plamen a sekundy dělí od medailového
starší „A“ druhé místo a postup
umístění. Nezbývá než vítězům
na krajskou soutěž, starší „B“ 4. místo,
pogratulovat.
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mladší 6. místo.
Měsíc květen se nesl ve znamení
Okresní kolo dorostu a požárního
hasičských výročí a slavností. 4. května
připomínáme svátek patrona hasičů
V minulém příspěvku jsem končila sportu v Trutnově – zastoupení
svatého Floriána. Proběhly také oslavy hornolánovským hasičským plesem. dorostenky 1. místo, dorostenci
40 let od založení hasičské stanice ve Další období, s kterým vás v krátkosti 1. místo, ženy 2. místo a jednotlivec
Vr c h l a b í , d o p r o v á z e n é d n e m chci seznámit, je pro nás nejnáročnější Petr Malinský 3. místo – všichni postup
na krajské kolo.
otevřených dveří na hasičské stanici z celého roku.
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a uspořádáním akce Hoří má panenko
na parkovišti za Střelnicí.
A teď trochu z té pracovní činnosti
našeho sboru. V měsíci dubnu dne 2. 4.
až 6. 4. pod dohledem p. Jackové
a Gyšovové proběhla sbírka ošacení
pro Diakonii Broumov. Další týden byl
proveden sběr železa a barevných
kovů. Hasiči přispěli pomocí při
výstavbě kruhového objezdu několika
brigádami na rozebrání zámkové
dlažby. V květnu byly zkontrolovány
kamenné tarasy povodí Labe, závady
ofoceny a předány na Obecní úřad.
Taktéž bylo přezkoušeno a označeno
22 hydrantů. Byla označena 2 odběrná
místa na čerpání požární vody v povodí
Labe. Zjistili jsme, že až na dvě drobné
závady jsou hydranty plně funkční
a připraveny na případný zásah.
Nezapomínáme na údržbu
techniky. Byl opraven a vyvařen
podvozek požárního vozidla Avia.
Motorová stříkačka PS 12 a další
vybavení určené k zásahu je pravidelně
kontrolované a odzkoušené. Rovněž
nezapomínáme ani na údržbu zeleně
okolo hasičárny.

Krajské kolo hry Plamen a dorostu
– Nové Město nad Metují ve dnech
16. - 17. 6. 2012.
Výsledek dorostenky 1. místo,
dorostenci 1. místo. Další poháry
za běh na 100 m překážek
1. místo Natálie Honců, 3. místo
Marcela Hartigová. Starší se drobnými
chybičkami propadli ze 3. místa
na 5., ale i tak je to krásné. Máme
nejlepší dorostenecké kolektivy v kraji
a 5. nejlepší kolektiv starších.
Naše ženy čekala i krajská soutěž
v požárním sportu v Hradci Králové.
Nejnáročnější bylo - připravit
a dotrénovat dorostenecké kolektivy
na reprezentaci Královéhradeckého
kraje na Mistrovství České republiky,
které se konalo pro dorost ve dnech
7. - 8. 7. 2012 v Sokolově.
Nyní k naší další činnosti. Naši
nejmenší z přípravky vystupovali
na akci „Hoří má panenko“ ve Vrchlabí
u Střelnice s jejich pohádkou Tuli bum.
Zatímco mládež soutěžila, naše
dospěláky čekaly hodiny práce. Jednak
musejí průběžně opravovat požární
stříkačku, která častými tréninky trpí.
Dále opravovali další cvičební nářadí.
Musejí udržovat hasičské hřiště –
posekání trávy. Připravuji vše potřebné
na dokončení pergoly. Takhle to zní
krátce, ale jinak to jsou hodiny jejich
času, které musejí věnovat hasičině.
Nejen pro naše malé spoluobčany
jsme připravili Den plný her – aneb
hurá prázdniny na sobotu 30. 6. 2012.
Bylo to odpoledne plné her, sladkých
odměn, zasoutěžili si i dospěláci,
a hlavně doufáme, že se všichni dobře
bavili.

Družstvo starších B při startu na požárním útoku.

Co popřát na závěr? Našim ženám
přejeme pěkné výsledky na krajském
závodě, našemu dorostu hodně
hasičského štěstí na MČR a všem
hasičům a spoluobčanům příjemně
prožitou dovolenou.
Ladislava Šedivá
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Lánovský 7. oddíl Junáka střediska
dOBRáček Hostinné obohatil
od začátku roku své členy na akcích
různého typu, oddílových,
ale i veřejných.
17. - 18. 3. 2012 jsme se rozloučili
se zimní sezónou společnou skautskou
lyžovačkou v Luisině údolí v Dolním
Dvoře. Počasí nám přálo, a tak jsme si
to na svahu pěkně užili i přes pod
lyžemi tající sníh. Pozdní oběd si děti
samy uvařily na sněhu rozdělaném
ohni. Odpoledne jsme prožili
v blízkosti naší skautské základny
hraním různých her a náročný den jsme
zakončili noční hrou, ve které každý
účastník bojoval doslova „o holý
život“. Ztráty byly povoleny, přesto se
však všechny děti vrátily šťastně
ke svým rodičům.
24. 4. jsme vyrazili do sídelního
města našeho střediska, tedy
Hostinného, kde se konala veřejná akce
k příležitosti oslav 100 let českého
skautingu. Během této akce si mohly
všechny přítomné děti za asistence
skautských i neskautských vedoucích
vyzkoušet například jízdu na koni,
lukostřelbu, šerm a lanové překážky.
Svou zručnost si mohly také prověřit
při opékání vlastnoručně vyrobeného
trdelníku či při kreslení vlastního štítu.
Celým odpolednem nás provázeli dračí
bojovníci, kteří se neúspěšně snažili
o dobytí a obsazení města. Nakonec byl
drak i se svými služebníky vyhnán
za hradby města a vše dobře dopadlo
jako v každé správné pohádce.
30. 4. proběhlo v naší skautské
klubovně pálení čarodějnic. Tato
tradiční akce pro všechny přítomné děti
začala přípravou velké hranice,
na které měla přijít o život jedna
z nejhorších čarodějnic z lánovského
okolí, čarodějnice Hrdlojeda lánovská
zvaná B (čteno bííí). Soud proběhl
za účasti všech svědků a trest na ní byl
vykonán bez možnosti odvolání.
Následovaly hry v blízkém okolí
klubovny a noční hra Na rysy, po níž se
všichni účastníci vydali na lampiónový
průvod po Dolním Lánově. Osud tomu
chtěl, aby všechny lampióny zhasly,
a tak se všichni účastníci museli vrátit
do klubovny potmě stezkou odvahy.
Pro mladší děti tímto den skončil,
zatímco starší skauti měli před sebou
skládání skautského slibu a přespání
pod širým nebem posetým hvězdami.
15. – 16. 6. 2012 se konala
prodloužená schůzka Svištíků plná her

a zábavy. Tato akce byla určená pouze
pro družinku světlušek, do které patří
dívky od 7 do 12 let. Sešli jsme se jako
každý týden v pátek v 16 hodin. Začali
jsme klasickými venkovními hrami.
Světlušky se patřičně vyřádily a bylo
na čase se vrátit do klubovny
a představit plyšáky, které si každá
světluška přinesla sebou. Odpoledne
uteklo jako voda, po příjezdu
nezbytných surovin jsme se pustili
do přípravy večeře. Následoval
společný filmový večer. Druhý den
ráno jsme posnídali buchty upečené
světluškami za pomoci maminek
či jiných příbuzných. Všechny byly
moc výborné. Po snídani světlušky
dostaly svou vlastní kroniku a šerpu
od vedoucího oddílu. Po slavnostním
ceremoniálu jsme pečlivě uklidili
klubovnu a rozešli se do svých
domovů.
Akce, které v blízké budoucnosti
plánujeme:
- Vícedenní výlet do Orlických hor:
srpen 2012
- Nábor nových členů ve věku 6 -12 let:
září 2012
Přijďte se mezi nás podívat, ať víte,
o co přicházíte, když nejste skauti J
- více informací o dění v Lánovském
oddíle naleznete na našich stránkách
www.lanovaci.webnode.cz
Ondřej Filipčík
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Z činnosti Místní akční skupiny
Krkonoše
Kancelář Místní akční skupiny
(MAS) Krkonoše sídlí v budově
I n f o c e n t r a v L á n o v ě . Ve d l e
přerozdělování dotačních prostředků
z Programu rozvoje venkova – osy IV.
LEADER plní i funkci koordinátora
regionální značky Krkonoše –
originální produkt®.
MAS Krkonoše má za sebou již
čtyři úspěšné výzvy k předkládání
projektů, v nichž bylo přerozděleno víc
než 11 miliónů korun. V Lánově byly
prostřednictvím MAS podpořeny
2 projekty obce „Bezpečně přes Malé
Labe – most č. 5 a č. 7“ a „Zázemí pro
společenskou, kulturní a spolkovou
činnost“, ve 4. výzvě byl schválen
k financování projekt „Nákup nových
truhlářských strojů“ společnosti
TOJIBA, s.r.o.
MAS Krkonoše v minulých dnech
předala ke schválení sedm fichí
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(tematických okruhů, na které lze
ve výzvě k předkládání projektů
podávat žádosti o dotaci), po schválení
nadřízeným orgánem již nebude nic
bránit vyhlášení v pořadí již 5. výzvy
k předkládání projektů, která by měla
být vyhlášena přibližně v červenci
tohoto roku a rozdělovat se bude více
než 5 miliónů korun, přičemž výše
dotace činí 50 – 100 % a lze podpořit
projekty od 50.000 do 2 mil. Kč.
V 5. výzvě budou vyhlášeny tyto fiche:
č.1 Návštěva (lze podpořit např.
ubytovací a sportovní zařízení),
č. 3 Firma (podpora zakládání podniků
a jejich rozvoje), č.7 Značka (přidávání
hodnoty zemědělským a potravinářským produktům), č. 8 Cestovní
ruch (lze podpořit např. rozhledny, pěší
trasy, hippostezky a další tematické
stezky), fiche č. 9 (neproduktivní
investice v lesích, např. lesní stezky),
č. 10 Kulturní dědictví a č. 11
Vzdělávání.
I v rámci udělování regionální
značky Krkonoše – originální
produkt® se letos daří. 28. 5. 2012
zasedala na vrchlabském zámku
certifikační komise, která posuzovala
celkem sedm žádostí o udělení
certifikátu. Výrobci předložili desítky
výrobků, které byly velmi pečlivě
posuzovány devítičlennou certifikační
komisí, která se nakonec svou
dvoutřetinovou většinou hlasů všech
přítomných členů shodla na udělení
pěti certifikátů. Certifikát získali tito
výrobci: Richard Štefan z Vrchlabí
na šité dekorace, které reprezentují
např. zvířátka z nových i recyklovaných materiálů, jehelníčky, vonné
podložky, dekorativní věnce, povlaky
na polštáře či filcové a textilní brože,
dále získala certifikát Michaela
Dumková z Rokytnice nad Jizerou
na keramiku, Jana Albrechtová z Horní
Branné na kabelky, tašky, vaky
a textilní doplňky, Soňa Anna-Marie
Fišerová z Poniklé na med a Tojiba
s.r.o. z Lánova na krkonošský nábytek.
Hlavním cílem značení místních
produktů je zviditelnit tradiční region,
známý svou zachovalou přírodou,
tradicemi a historií. Značka pomáhá
místním lidem, kteří mohou nákupem
výrobku podpořit místního výrobce,
ale např. i turistům, kteří si s jistotou
přivezou suvenýr s garancí původu
v Krkonoších. Výrobcům přináší
značka různé výhody – možnost
prezentace na akcích v regionu i mimo
něj, nové formy propagace,
ale i spolupráci a výměnu zkušeností
s ostatními výrobci. Certifikovat lze
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např. potraviny, zemědělské produkty,
řemeslné výrobky, umělecká díla, nebo
přírodní produkty bez ohledu na to, zda
se jedná o řemeslníka, firmu nebo
výrobce, který má řemeslo jen jako
koníček. Rozhodující je původ
výrobku, kvalita, šetrnost k přírodě
a vazba na region.
Eva Trýznová

tu několik dnů. Zapsaných proroctví
Kristininých je přes osmdesát.
V jedné vizi se promítl i náznak
neblahého Valdštejnova konce. Dne
28. ledna se za vévodou do Jičína
rozjely tři statečné ženy. Panna
Kristina, paní Zárubová a Sádovská.
Vévodu nezastihly, ale jeho choti
rozené z Harrachů předaly varovný
"nebeský list" s naléhavým apelem, aby
změnil svůj postoj.
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Stěží přitom unikly zatčení, když o nich
zvěděli jezuité. Na útěku z Jičína měla
Po stopách učitele národů
panna opět vidění, pobízející bratry,
Kdo zná minulost svého kraje, aby opustili Čechy a uchýlili se
oživuje si místa, domy, památky, jichž do Lešna, kde už jejich přijetí bylo
se události dotýkají. Vztah k domovu se připravováno.
Potřetí navštívil Komenský Brannou
stává hřejivým, láska ke koutu vlasti,
z něhož jsme vzešli, nabývá zhmotnění. 1. února 1628. Odcházel po dvou dnech
Aniž by člověk sám kus rodné půdy provázen hloučkem věrných. Byl čas
vlastnil, cítí, že kolem nás i v nás žije bolestného loučení. Šla i Kristina
věčná duše kraje. Pojí nás posvátné Poniatowská, kterou "Jan Komenský
nakonec přijal do své domácnosti jako
pouto k zemi a lidu, k nimž patříme.
K t ě m s v ě t l ý m t r a d i c í m dceru, protože paní Zárubová si přála,
pobělohorské doby v podhůří Krkonoš aby se její dcerky - jak si zvykla
náleží tři podivuhodné návštěvy Jana osiřenou nazývat s úmyslem ji potěšit Amose Komenského v Horní Branné. nejraději ujal on, a rozhodli tak
Zdejší milý zámek z konce XVI. století i nadřízení".
Ještě v únoru toho roku zemřel i její
je o to památnější, že je jednou z mála
uchovaných hmotných upomínek otec Julián. Pro zajímavost doplňme,
na "muže naděje a touhy", který jako že se děvče v Lešně šťastně vdalo, stalo
učitel, vědec, politik i spisovatel se matkou pěti dětí a záchvaty se
přestaly opakovat.
světového jména je chloubou národa.
Dotkli jsme se zevrubněji vlastní
Komenský přijížděl na pozvání
hraběnky Engelbergy Zárubové na doložené historie pobytu Komenského
prahu zimy dne 23. listopadu 1627 u nás, aby bylo jasné, jak málo možností
spolu s manželkou pana Jiřího zbývá pro pověst a legendu. Svůj pohyb
Sádovského ze Sloupna, u nichž se krajem musel co nejpřísněji tajit
naposled skrýval na tvrzi Třemešné. už s ohledem na hostitele.
Sám pan Václav Záruba, jehož
Paní Zárubová byla podle Komenského
svědectví živým vzorem ctností postavení bylo persekucí již tak silně
a zbožnosti. Ujala se mladičké otřeseno, přítomnost významného
dívky polského původu Kristiny bratrského činitele nevítal, přesto
Poniatowské, když jí zemřela matka krátkým pobytem na panství dal
a když otec, bratrský kněz, byl nucen se později vznik pověstem o svém
z Prahy uchýlit na Moravu jako místním působení.
knihovník Karla staršího ze Žerotína.
Z knihy Jaromíra Horáčka Hadí štěstí
Šestnáctiletá schovanka hluboce
prožívala strastiplnou přítomnost, připravila Karolína Boková
trpěla záchvaty, spojenými se
sluchovými i zrakovými halucinacemi.
Na jejích viděních bylo znepokojivé, že
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se dotýkala nejisté budoucnosti
vyhnanců, jejich víry i vlasti
a v mystických metaforách vyjadřovala
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Komenský rozmýšlel a zvažoval
motivy a souvislosti s biblickými vlivy.
Na druhý výlet do listináře města
Po jistém váhání uvěřil, že jde o projev
milosti boží, jejího zjevení. Kristinina Vrchlabí za lánovskou tematikou
se vydáme opět do Okresního
proroctví později v Lešně i vydal.
Dychtil do věci proniknout a získat archivu v Trutnově. Předmětem
jistotu před odchodem z vlasti. Proto se našeho zájmu bude pergamenová
vrátil znovu 13. ledna 1628 a pobyl listina z 26. července 1606 o něco

skromnějšího vzhledu proti předchozím sedmi, podepsanými
samotnými Habsburky (Ferdinand I.,
Leopold I.).
Její rozměry jsou 34,5 x 23 cm.
Listina je opatřena na pergamenovém
pásku poněkud poškozenou pečetí
z tmavého vosku o průměru asi 4 cm.
Je na ní vidět zřetelně erbovní znamení
Mířkovských (viz obr.). Obsahem
německy psaného textu je osvědčení,
v němž pan Vilém Mířkovský
ze Stropčic potvrzuje počestný původ
Jörga (Jiřího) Galla z Lánova.
Dokument byl vydán na žádost otce
Jiřího, Michaela Galla a podána
prostřednictvím lánovského rychtáře
Adama Hanke. Připomíná se v něm
i matka Jiřího Margareta.
Za jakým účelem byla listina
vydána? Na co potřeboval nutně
lánovský Jiřík Gall osvědčení o svém
počestném původu?
Historikové mají v zásobě řadu
vysvětlení. Z nich by se nám nejspíš
hodilo, že Jiřík Gall potřeboval tento
list jako jednu z podmínek ke vstupu
do cechu, pravděpodobně tkalců. To je
však jen dohad. Zůstaňme proto raději
u skutečností, ke kterým se listina hlásí,
a které nebude bez zajímavosti
si připomenout.
Otec a syn
Předně si zaslouží zastavení
u osoby toho, kdo listinu vydal tři roky
před vydáním Majestátu císaře
Rudolfa II. roku 1609. Podepsaný
Vilém Mířkovský ze Stropčic je téhož
jména druhý, tedy syn Viléma I., který
se výhodným sňatkem (1565) dostal
na Vrchlabsko. Ujal se panství po smrti
jedné ze šesti Gendorfových dcer, paní
Eustachie, manželky kancléře
lehnického knížectví Wolfa Bocka
z Hermsdorfu roku 1568. Ona odkázala
Vrchlabsko třem dcerám: Barboře,
Kateřině a Rozíně. Ta poslední se stala
Vilémovou nevěstou. Mířkovští se
z jižních Čech dostali do Krkonoš
a zdejší majetek ovládli více jak dobré
půlstoletí.
Tato doba obvykle v dějích
regionu rychle přechází do období
vlády generalissima z Valdštejna
s jeho nástupem roku 1624.
Neprávem. Jde totiž o období
celkového hospodářského, politického
i myšlenkového pohybu. Ten nutně
zasáhl i do krajiny na horním Labi.
Její noví páni, manželé dcer paní
Eustachie Oldřich Mičan z Klinštejna,
Jan Markvart z Hrádku ani Mířkovští
sice nebyli žádní odborníci v hornictví
a hutnictví, ale Gendorfův odkaz

tu byl životaschopný. Zvláště
po spojení všech tří dílů panství
v rukou Mířkovských na přelomu
16. a 17. století. Dle vrchlabského
historika Jiřího Loudy vrchlabské
hutě a železárny stále patřily
k nejmodernějším a největším
v Čechách. Ke spojení došlo
až za Viléma II. mladšího, neboť jeho
otec zemřel roku 1590 a matka, paní
Rozína, 1602.
Trochu rodopisu
Nová lánovská vrchnost po paní
Eustachii z Gendorfu – Mířkovští –
patřili ke starobylé rodině českých
vladyků původem ze západní části
Českého království. Stropčice se
nacházejí severně od hradu Švihova
a Mířkov na Domažlicku.
O starobylosti rodu svědčí jejich
poměrně jednoduché erbovní znamení.
Ve stříbrném trojúhelníkovitém raně
gotickém štítě se nachází kolmý černý
pruh zvaný kůl. Nad ním pak přilba,
jednoduchý kbelíkový helm, obvyklý
v 13. století. Jako klenot se nad helmem
vznášejí dva bůvolí rohy, jeden černý
a druhý stříbrný, každý zdobený pěti
pštrosími pery. Helm i štít rámují
nezbytná přikrývadla – famfrnochy.
První Mířkovský ze Stropčic Přibík
je připomínán na počátku 16. století
a jeho syn jako majitel tvrze Mířkov.
O čtyřech vnucích prvního se dovídáme
více. Chudoba je nutila hledat různé
služby a úřady. Mikuláš byl královským
hejtmanem Menšího Města pražského,
od roku 1570 karlštejnským purkrabím
a konečně od roku 1575 nejvyšším
písařem království. Bratr Přibík II.
po něm jako bezdětném podědil
domovskou tvrz. Sezima sloužil
Rožmberkům jako hejtman na hradě
Rábí. Poslední – náš vrchlabský Vilém
I. starší – o němž jsme si již pověděli, se
dostal do Vrchlabí.
Ve víru událostí
Vrchlabský zámek, sídlo panství,
postavený Kryštofem z Gendorfu roku
1546 jako poměrně jednoduchá stavba,
roku 1575 vyhořel. Hospodářská
stabilita panství umožnila Mířkovským
spáleniště přebudovat na honosnější
renesanční sídlo, obohacené
v jednotlivých rozích čtyřmi
osmibokými věžemi.
Jako evangelíci plnili pečlivě roli
patronátní vrchnosti svých dvou
farností. Ve Vrchlabí hmotně podpořili
přestavby starého kostela v letech 1570
a 1599. Stavba jižní věže je spojena se
jmény pana Viléma I. a jeho ženy
Rozíny. Podobně se účastnili výstavby

mladší části dolnolánovského kostela
sv. Jakuba roku 1603.
Vilém II. ze Stropčic se činně
účastnil politického života v zemi.
V době vpádu krále Matyáše, bratra
Rudolfa II. do Čech v květnu 1608
organizoval s panem Janem Kryštofem
z Valdštejna třídenní tažení k Hradci
Králové, ale od Přelouče se bez boje
vrátili. Účastnil se také osobně
shromáždění stavů v Praze před
vydáním Rudolfova Majestátu v květnu
1609. Vilém mladší nezůstal též jako
evangelík stranou odporu proti císaři
ani v letech 1618 - 20. Respektoval
stavovskou vládu a direktory,
ale celkově byl pasivní. To ho
zachránilo od konfiskací a od císaře
dostal generální pardon.
V roce 1624 ho však donutil
vrchlabské panství prodat s vědomím
jeho kvality Albrecht z Valdštejna.
Se zaplacením částky však
nepospíchal, a proto Vilém ve Vrchlabí
dožil do smrti. Třemi dcerami
Vilémovými vymřel rod Mířkovských
i po přeslici.
Po stopách lánovských Gallů
O vydavateli listiny, jeho rodu,
případně událostech v regionu jsme si
v rámci možností dosti pověděli. Jiná
věc je osoba příjemce. Dopředu
si povězme, že však nezodpovíme
otázky položené v úvodu stati. Přesto
však ke příjmení Gall můžeme připojit
dosti zajímavého.
Jedinečnou příležitostí k setkání se
jménem Gallů je téměř současný
doklad, vzniklý skoro paralelně s „naší“
listinou. Jde o kostelní zasedací
pořádek u sv. Jakuba v Dolním Lánově
v době, kdy plně sloužil luteránům.
Autorem je pravděpodobně
evangelický pastor Valerius Bayer.
V seznamu čteme totiž biblická jména
jeho dcer: Eshter a Sarah. V Lánově
působil v letech 1600-1609.
Dle dokumentu měla svatyně 600
míst k sezení pro farníky nejen
z Lánovů, ale též z Dolního Dvora
a Černého Dolu s Novou Vsí. Čestná
místa pro patronátní vrchnosti a jejich
úředníky (Mířkovští a Valdštejnové)
doplňovaly rychtářské lavice. Po nich
pak značená místa pro sedláky,
chalupníky a řemeslníky – kolem 250
sedadel. Zbytek patřil nejmenované
chudině, „für arme Hausgenossen“.
Našeho Jörga (Jiříka) najdeme
nejspíš mezi „honorací“, protože
příjmení Gall tu stojí hned sedmkrát!
(To je nic proti 27 Erbenům!)
Domnívám se však, že další Gallové se
nacházejí mezi anonymní chudinou
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(arme Hausgenossen). Vede mě k tomu úvaha nad seznamem
obyvatel Dolního Lánova krátce před odsunem roku 1945-6.
Příjmení Gall tu figuruje 166 krát! Gallové bydleli ve více
než čtyřiceti popisných číslech v obci a ve čtyřech na
Kovářově. Je to pestrá řada řemeslníků, dělníků, ale hlavně
zemědělců. Dva Gallové: Franz z čp. 69 s 20 hektary a druhý
Franz z čp. 206 dokonce s 29 hektary.
Patrně nejslavnějším rodákem z dolnolánovských Gallů
se zdá Johann Gall (1824-1889). Syn zdejšího tkalce začal
jako učitelský pomocník v Čer-ném Dole a jako vědec
a pedagog se dopracoval do funkce zemského školního
inspektora.
Závěr jedné epochy
v dějinách Lánovů,
konec 2. světové války
a odsun německého
etnika je též spojen se
jménem Gallů. Poslední
starosta v Dolním
Lánově v letech 1942 1945 byl Albert Gall
(1882-1975), tkadlec
z čp. 177.
Erb Mířkovských. Reliéf s iniciálami Viléma Miřkovského
a jeho manželky Roziny s rodovými erby se dnes nachází
ve věži kostela ve Vrchlabí (Krkonoše, Jizerské hory, 2000-2).

popraveny. Lokalizovat hrob se s velkou pravděpodobností
podařilo dvojici historiků na začátku letošního května.
Martin Bartoš

František Jirásko
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Z historických pramenů, zabývajících se událostmi
v Krkonoších na konci druhé světové války lze vyčíst,
že na území Lánova se nachází hromadný hrob. Měly
by v něm spočívat ostatky nejméně čtrnácti (některé prameny
udávají číslo 20) osob německé národnosti mužského
pohlaví, které byly přímo u hrobu krátce po skončení války

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

Obecní úřad Lánov

Starosta
Místostarosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

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

Asistentka

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Tel., fax

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

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

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

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

16

tel.:
499 432 298

v mezisezóně:
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

9:00 - 12:00

zavřeno

zavřeno

So:

Ne:

zavřeno

Ne:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

zavřeno

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné

tel.:
499 432 182

pro zvané děti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

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

So:

13:00 -18:00

Čt:

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

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 -

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
Martina Schoberová

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobčané,
je to již 5 let, kdy Vás pravidelně v tomto Zpravodaji
informuji, co obec v tom konkrétním období plánuje
za investiční či neinvestiční akce, kdy Vám sděluji některé
mé názory na dění v obci, a tak i tentokrát se s Vámi podělím
o plány, které obec má pro letní a podzimní období
a o některá negativa, která v obci vidím.
Letní a podzimní období je vždy rozhodující pro to, co se
v obci vykoná. Akce, které připravujeme, vychází z Plánu
hlavních úkolů obce na léta 2010 – 2014. V současné době
je podepsána Smlouva o dílo na zpevnění místní
komunikace živičným povrchem od Hrdličků k býv.
Janovským (dnes Pušovi). Probíhají práce na projektové
dokumentaci na vybudování obslužné komunikace Čivrný
– Zemanovi. Jedná se o akce, které budou finančně náročné,
ale je nutné, aby byly provedeny a usnadnil se tak příjezd
občanům k jejich obydlí. Největší akce a finančně
nejnáročnější je investiční akce Vodárna, která bude stát
přes 7 milionu korun českých. Tato akce by měla být
zahájena v druhé polovině letošního roku. Máme již
písemně potvrzenou dotaci Královéhradeckého kraje
ve výši 4 mil. 300 tisíc korun. Z rozpočtu obce půjde na tuto
potřebnou akci nejméně 2 mil. 900 tisíc korun. O tom, že se
jedná o důležitou investiční akci, která by měla zajistit
občanům naší obce dostatek pitné vody i v době sucha, jsem
informoval v některém Zpravodaji v roce 2011.
V letních měsících, během školních prázdnin, budou
provedeny výměny podlah ve školní kuchyni a šatnách
ve školce. Další údržbářské práce budou provedeny
na Kulturním domě, a to nátěr střechy.
Již poněkolikáté došlo při silnějším dešti k zatopení
pozemku za rodinnými domy od Minků po Pohořalé. Jedná
se o pozemky, na kterých je v územním plánu obce
plánovaná výstavba rodinných domů. Konkrétně dne

499 522 216

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

3. května 2012 během 45 minut přívalového deště došlo
k zatopení celého tohoto území a napáchání škod
na soukromém majetku. Z toho důvodu, pokud nebudou
provedena protipovodňová opatření, na která se musí
zajistit finanční prostředky, nemůže být výstavba zahájena.
Znovu se chci vrátit k již v minulosti diskutovanému
tématu, kterým je volné pohazovaní nebezpečných odpadů
kolem účelových komunikací hlavně na Kovársku.
V jarních měsících byly sesbírány myslivci veškeré odpady
kolem těchto cest, kde kromě plastových odpadů
a pneumatik bylo nalezeno velké množství plastů
z rozebraných osobních vozidel. Za několik dní po této akci
se zde znovu nachází volně pohozené další nebezpečné
odpady, jako jsou staré televizory, vybouraná suť apod.
Žádám proto spoluobčany, aby v případě, že někoho spatří,
jak odhazuje podobné nebezpečné odpady, si zapsali
alespoň číslo vozidla a předali tuto informaci na Obecní
úřad. Odstraňování a likvidace těchto odpadů stojí naši obec
nemalé finanční prostředky.
Závěrem mi, spoluobčané, dovolte poděkovat
za zorganizování oslav Dne dětí v naší obci místní škole,
které byly spojeny s nohejbalovým turnajem, děkuji
myslivcům, hasičům, sportovnímu klubu a některým
maminkám. Kromě této akce proběhly v obci další
kulturně-společenské akce jako setkání seniorů, vítání
malých občánků a pálení čarodějnic pod režií místních
hasičů.
Poděkovat chci všem občanům, kteří věnují pozornost
údržbě zeleně kolem svých obydlí, a tak zkrášlují naši obec.
Sama obec je v současné době soběstačná v sekání trávy
po příkopech kolem silnice a některých dalších komunikací
v obci, případně i části travnatých ploch, a to díky
přídavnému zařízení na mulčování trávy za obecní traktor.
Přeji Vám příjemné prožití dovolené a dětem slunečné
prázdniny.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta
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ale především naše děti ze školy a školky Dolní Lánov.
Během
pár měsíců se naučily, jak hliník vypadá, jak ho
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E
rozeznat dle znaků na obalech, co všechno se z něj dělá, ale
také co všechno hliníkem není, i když se to tak na první
Usnesení z 2. jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
pohled jeví. Neboli: “Není všechno hliník, co se třpytí“.
konané dne 25. dubna 2012
Při hromadném svozu sběrného papíru a PET víček
jednou nejmenovanou firmou jsme dostali informaci,
1/2-12
že odkoupí také sbíraný hliník, a to za cenu 10 Kč/1 kg,
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání
což nás velice potěšilo, protože tuto cenu v nejbližších
a pověřuje zápisem Mgr. Losenickou Evu.
sběrnách vám nikdo nenabídne. Ale jaké bylo naše nemilé
2/2-12
překvapení, když při fakturaci nám vyúčtovali 3 Kč/1 kg
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
hliníku. Tedy za celkovou snahu - sběr a třídění 13 kil
a návrhovou komisi ve složení Michal Trobl, Miroslav
hliníku
jsme dostali celkovou odměnu 39 Kč. Což nás
Hofman.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
ovšem
porazilo
na kolena. Je mi sice známo, že výkupní
2/3-12
cena
hliníku
není
až tak vysoká, ale při rozdělení
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru
na
tenkostěnný
a
silnostěnný
přeci jenom nějaký ten
od firmy SOLO OKNA PVC-ALU s. r. o. Hostinné, Horská
výdělek
je.
Takže
až
budu
příště
psát
zprávu o sběru hliníku,
178 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
doufám,
že
všechny
tříditele
a
čtenáře
potěším lepší
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
zprávou,
protože
už
ho
odevzdáme
jinde.
2/4-12
Nicméně, prosím, nezanevřete na toto třídění
Zastupitelstvo obce schvaluje pronajmout na dobu
a
sběr,
nejde přeci jen o peníze, ale o naučení se šetřit
neurčitou polovinu pozemku p. č. 963/4, k. ú. a polovinu
přírodu
a
chránit ji našim dětem, aby jejich budoucnost byla
pozemku p. č. st. 288, k. ú Dolní Lánov ZOD Lánov za cenu
světlejší
a
ne v hromadách odpadu.
1 500,- Kč/ha/rok, pronajmout obecní pozemek p. č. 56/1,
Ještě
jednou
děkuji všem účastníkům této snad nekončící
k. ú. Dolní Lánov na dobu neurčitou za cenu 1 500,akce.
Také
díky
za mediální i sběratelskou podporu
Kč/ha/rok žadateli Lukáši Vichovi. Pověřuje starostu obce
informačnímu
centru
Lánov.
podpisem nájemní smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Informace, jak třídit, naleznete v infocentru Lánov,
2/5-12
v ZŠ a MŠ Dolní Lánov a na www.dolnilanov.cz
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru – pozemek p. č.
2
536, k. ú. Dolní Lánov o velikosti 232 m , druh pozemku
Karla Svatá - maminka-tříditelka
ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, číslo LV
Pozn. red.: Infocentrum velmi
380 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o přijetí
DĚKUJE VŠEM, kteří do infocentra
daru obcí Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
donesli své aluminiové příspěvky!
2/6-12
Zastupitelstvo obce rozhodlo dle zákona č. 561/2004Sb.
ve znění zákona č. 472/2011 Sb. vyhlásit konkurzní řízení
na místo ředitele/ky Základní a mateřské školy v Dolním
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Lánově. Pověřuje starostu obce zveřejněním podmínek
konkurzního řízení.
Skok z místa - řeknete si: „To nic není!“ Být však první
(pro 2, proti 6, zdržel se 2) Návrh nebyl přijat.
a skočit 170 cm, to už je umění! Právě tolik skočila naše
2/7-12
mladá reprezentantka, žákyně druhého ročníku
Zastupitelstvo obce rozhodlo vydat současné ředitelce
- Liliana Kodymová. Obdržela nejen pěkné ceny a stála
Základní a mateřské školy v Dolním Lánově jmenovací
na stupních vítězů, ale cenu jí předával náš úspěšný
dekret na pokračování funkce ředitelky Základní a mateřské
reprezentant v desetiboji Tomáš Dvořák. Vše se událo
školy v Dolním Lánově na další období v délce 6 let.
v Novém Městě nad Metují, kde jsme se zúčastnili tradiční
(pro 8, proti 0, zdržel se 2)
Kinderiády.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Musíme však vyzdvihnout výkony i dalších našich žáků,
- Zprávu o stavu hasičské jednotky
neboť se všichni velmi snažili a výkonově se také zlepšili.
- Informaci o odpadovém hospodářství
Jako škola, která byla jednou ze třiceti dalších, jsme
- Informaci o opravě obecních komunikací
poskočili o několik stupínků výš a doufáme, že příště
- Informaci o připravovaných projektových pracích
budeme ještě lepší.
na část chodníku a novou komunikaci
Ještě jednou blahopřejeme a děkujeme!
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
Mgr. Jitka Ulvrová, ředitelka školy
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Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
I nadále sbíráme v MŠ a ZŠ Dolní Lánov hliníkový
odpad. Celkem se nám pytle plní, za což musím velmi
pochválit tatínky, maminky, babičky, dědečky,
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Den dětí a jeho oslavy se uskutečnily
v naší obci již tradičně. Připravili jsme
trasu s pohádkovými postavami, tentokrát na pohádku
„Jak šlo vejce na vandr“. Cesta byla značena
nafouknutými balónky a pohádkové postavy, které nám
pomáhali ztvárnit i někteří rodiče či příbuzní, netrpělivě
očekávaly první příchozí. Tentokrát nám totiž přálo

i počasí! Děti musely pomáhat splnit
úkoly na jednotlivých stanovištích
a odměnou jim byly předem udělané
balíčky s dárky od sponzorů. Tím
chceme poděkovat panu Máslovi,
rodině Hančových, panu Vaníčkovi,
zástupcům Obecního úřadu
i pedagogům ze školy za drobné
dárečky, kterými jsme mohli obdarovat
děti za jejich úsilí.
Pokračování dětského dne prožily
děti i na hřišti za školou, kde na ně
čekaly další úkoly – střílení na terče,
bouchání balónků, prolézání pytlem,
skákání, apod. Připravily si je spolky,
jež pracují v obci Dolní Lánov –
myslivci, hasiči, občanské sdružení.
Všichni se zájmem sledovali
i vystoupení jezdkyně na koni,
nechyběla projížďka hasičským autem,
aj. Celé odpoledne si užívali nejen děti,
ale i dospělí.

SPRÁVA A ÚDRŽBA
NEMOVITOSTÍ
Poskytuji služby a práce:
Zahradnické
Malířské a natěračské
Zednické a obkladačské
Instalatérské a topenářské
Truhlářské a tesařské
Elektrotechnické
Domácí a ostatní práce

Členové šachového kružku ZŠ Dolní Lánov.

Další místa obsadili postupně Marek
Pavlíček, Jiří Blažek - oba 4.b., Radek
Šimůnek 3,5 b., Václav Kruliš - 2.b
Ondřej Kruliš 0 b. Všichni účastníci
turnaje obdrželi věcné ceny, které nám
poskytla ZŠ a SSK Prosečné (velký
pohár pro vítěze), krásné diplomy nám
zhotovila firma „Reklamy Lánov”.
Všichni členové kroužku přislíbili účast
v příštím roce.
Děkují touto cestou všem rodičům,
kteří doma děti v této ušlechtilé
zájmové činnosti podporují.

12 km

v okolí VRCHLABÍ
neúčtuji dopravu!

Služba, kterou oceníte v případech
kdy si nemůžete potřebné práce
provést sami, např.: nedostatek
času, ze zdravotních důvodů,
jste majitel nemovitosti a nebydlíte
v místě, při nedostatku odborných
znalostí, nechcete si najímat větší
specializované firmy atd....

Ladislav POUR
Dolní Lánov 146; 543 41 LÁNOV

732 379 603
NEZVOŇTE NA SOUSEDA - ZAVOLEJTE NÁM!

www.prace-vseho-druhu.cz

nebo alespoň aby je měli pod dohledem.
To samé platí při vyjížďkách
s koňmi, jezdit vždy na trasách-cestách,
kde není předpoklad, že budou
mláďata. Stačí, kolik zvěře dokáže
zlikvidovat zemědělská technika anebo
motorová vozidla.
Myslivci z Dolního Lánova
Vedoucí šachového kroužku
uskutečnili v jarních měsících sběr
Zdeněk Máslo st. odpadu v přírodě, kdy byly nasbírány
dva valníky odpadu převážně
nebezpečného, tím pomáhají v obci
M
S
„M
A
L
Á
S
N
ĚŽK
A
” udržovat čistotu. Dále se podíleli
na organizaci Dětského dne v Dolním
Jakmile v červnu přejde znamení Lánově. Proveden byl i sběr železného
blížence ve znamení raka, je to šrotu.
Jedna z disciplín Pohádkového lesa.
znamení, že v tomto období rok
Samozřejmě se myslivci věnují
Děkujeme všem, kteří nám pomohli přechází do své druhé poloviny a jsme
vlastnímu
výkonu myslivosti, a tou je
toto pěkné odpoledne připravit!
opět blíže k zimnímu období. Pro lov černé zvěře a dle plánu odstřel
myslivce to znamená přípravu krmné srnců.
Mgr. Jitka Ulvrová, ředitelka školy
základny pro lesní a polní zvěř, a to jsou
Jednou z aktuálních věcí, které
kromě sena sušené kopřivy a maliní myslivecká sdružení v současné
jako dodatkové krmení, které má léčivé době začínají řešit ve spolupráci
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účinky v době strádání. Opravují se s Honebními společenstvími, je obnova
Šachový kroužek v ZŠ v Dolním krmná zařízení, dolnolánovští myslivci nájemních smluv na honební pozemky.
Lánově. Opět se hlásíme čtenářům připravují troje mobilní krmelce, A to je z důvodu, že současné nájemní
Zpravodaje ze šachového kroužku ZŠ aby je mohli operativně přemísťovat smlouvy na jednotlivé honitby končí
ve školním roce 2011/12. Do kroužku do míst, kde se v zimním období v březnu 2013, a proto budou uzavírány
docházelo pravidelně 8 chlapců. zrovna srnčí zvěř soustřeďuje.
nové nájemní smlouvy mezi majiteli
V tomto letním období
Jelikož v našem kroužku byli
4 nováčci, začínali jsme proto je možno v přírodě spatřit,
od samého začátku. Učili jsme se j a k j s o u v y v á d ě n a
postupně jak táhnout jednotlivými m l á ď a t a d o n o v é h o
figurami na šachovnici až po zahájení života. Právě zde je
partií " otevřené hry", učili jsme se hrát n e z a s t u p i t e l n á r o l e
i se šachovými hodinami. K výuce jsme myslivců v tom, že musí
využívali i elektronického přenosu chránit toto budoucí
šachové partie z PC přístroje potomstvo před zvěří
škodnou, ale i před
ve zvětšení na plátno.
Na závěr roku jsme sehráli zásahem lidského faktoru.
Pokaždé v tomto období
vzájemný turnaj s těmito výsledky:
1. místo - Dominik Máslo - 6 b., prosíme spoluobčany,
2. místo - Kuba Střížek - 5,5 b., aby nepouštěli své psí
3. místo - Vojtěch Hanč - 4,5 b. miláčky volně po přírodě,
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honebních pozemků a zdejším
Honebním společenstvím. Bližší
informace na toto téma uvedeme příště.
Přejeme všem návštěvníkům
nejkrásnějšího divadla, kterým je
příroda, hodně zážitků, a doufáme
v ohleduplné chování k aktérům tohoto
představení, tedy ke zvířátkům, která
zde žijí.
S přáním přírodě a myslivosti
zdar myslivci z Dolního Lánova
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Dne 15. června 2012 v Kulturním domě
v Dolním Lánově proběhlo vítání
nových občánků. Kulturní vložku
zajistili žáci ZŠ Dolní Lánov pod
vedením ředitelky Mgr. Jitky Ulvrové.
Z jedenácti pozvaných novorozenců se
dostavilo pouze pět dětí s rodiči, ostatní
se omluvili z důvodu nemoci nebo
nepřítomnosti. Zúčastní se tedy
podzimního vítání.
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Křížková Kamila, Gallová Linda
28. 7. - VIII. ročník turnaje v malé
Blažejová Anita, Šretrová Anna
kopané „O pohár starosty”
Fencl Vojtěch
Pouťová taneční zábava
4. 8. 2012 - Turnaj v tenise
Do jejich dalšího života jim přejeme
září – říjen - Drakiáda
hodně zdraví a štěstí.

Dne 13. června 2012 zemřela nejstarší
občanka a starousedlice obce
Dolní Lánov
Anselma KRŠKOVÁ.
Její srdce přestalo bít ve věku 91 let.
Čest její památce!
Obec Dolní Lánov má k 30. 6. 2012
celkem 736 trvale přihlášených
obyvatel.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta
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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:

Středa

17:00 - 19:00
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Vážení spoluobčané,
zdravím vás na stránkách Zpravodaje.
Léto je v plném proudu, děti si užívají prázdnin
a my dospělí s nimi. Doufejme, že počasí bude přívětivé
a všichni si dosyta užijeme letních radovánek.
Dovolte mi, abych se nejprve na chvíli vrátil
do jarních měsíců k práci Zastupitelstva Obce. Jak jsem již
zmiňoval v minulém vydání Zpravodaje, v běhu je několik
akcí. Co se týče opravy hřbitovní zdi, byl již vybrán
dodavatel klempířskýchi stavebních prací. Stavební práce
zajistí firma Stavebnictví Zdeněk Pospíšil a klempířské
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tel.: 603 478 710

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

práce firma Radovan Hebký, jejichž předložené nabídky
byly vyhodnoceny jako nejlépe vyhovující. Dnes jsou již
práce v plném proudu a pomalu se rýsuje výsledek.
Druhou akcí byla instalace informačního systému
v obci. Akce je úspěšně zakončena, rozcestníky jsou
nainstalovány na určených místech a první návštěvníci se
již jimi nechali nasměrovat k cíli své cesty. Grafický návrh
rozcestníků je od pana Filipa Vancla ze Slemena, výrobu
a instalaci provedla firma Kovovýroba Kaván Dolní Lánov.
Ověřili jsme si také, že technické provedení, které jsme
zvolili, bylo vybráno dle našich požadavků, a to snadné
odstranění nevyhovujícího polepu a instalace nového.
Doufám, že rozcestníky přinesou pomoc jak návštěvníkům
naší obce, tak i všem na nich uvedeným subjektům.
V květnu proběhlo přezkoumání hospodaření obce
Dolní Dvůr. Audit provedlo oddělení kontrol

a analýz Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Výsledné hodnocení hospodaření obce bylo shledáno
„bez výhrad“, tedy bez jakýchkoli problémů.
Bohužel jsme přes veškerou snahu opět nezískali žádnou
z dotací na výstavbu dětského hřiště na pozemku vedle
obchodu. Zastupitelstvo Obce se proto rozhodlo
pro realizaci alespoň částečnou, z vlastních zdrojů obce.
Momentálně je vyráběno dřevěné oplocení. S jeho
postavením přislíbili pomoc místní otcové a dědové. Poté
musí dojít k úpravě terénu a vybudování dopadových ploch
pro certifikované herní prvky, které budou zakoupeny
z obecních prostředků. Své první uživatele by tak hřiště, byť
ne takové, jaké jsme si představovali, mohlo uvítat
již během tohoto léta.
Ještě se krátce zmíním o vývoji připravovaného ÚP.
Návrh ÚP je hotov. Po kontrole návrhu bude vyhlášeno
období, kdy bude možné do návrhu ÚP nahlédnout. Veřejné
projednání pak bude následovat po uplynutí lhůty 45 dní
od vyhlášení možnosti nahlížet do návrhu ÚP.
Vážení spoluobčané, přeji vám příjemné prožití léta
a těším se s vámi zase příště na stránkách Zpravodaje
na shledanou.
David Neumann, starosta obce Dolní Dvůr

Rozcestník
na Rudném náměstí
v Dolním Dvoře.

1/5 Závěrečný účet Obce Dolní Dvůr a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením Obce Dolní Dvůr za rok 2011
bez výhrad.
1/6 Výsledek hospodaření obce Dolní Dvůr za rok 2011
ve výši Kč 832 883,15 a souhlasí s jeho přeúčtováním na
účet 432.
1/7 Vykácení dřevin na pozemku p. č. 261 a pozemku p. č.
258/2, které bude podmíněno souhlasem SKRNAP
a uzavřením smlouvy o další údržbě pozemku.
1/8 Smlouvy na opravu hřbitovní zdi na pozemku p. č.
360/2, v majetku obce Dolní Dvůr s firmou Stavebnictví
Zdeněk Pospíšil, Úpice, IČ: 10518088, na částku 268.626,Kč a s firmou Hebký Radovan, Úpice, IČ:14562723,
na částku 197.368,- Kč, podle podaných nabídek.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr neschvaluje:
2/1 Žádost o zřízení kanalizační přípojky na pozemku p. č.
258/2 a pozemku p. č. 260, v k. ú. Dolní Dvůr, o kterou si
zažádali Marcela a Luboš Procházkovi.
2/2 Žádost pana Romana Nováka o odkoupení pozemku
p. č. 425/1, v k. ú. Dolní Dvůr.
Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 0
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30. 4. 2012 proběhlo u penzionu Duha v Dolním Dvoře
tradiční „Pálení čarodějnic“, které bylo po loňském
úspěchu opět obohaceno o pohádkovou cestu za kouzelným
pokladem. Děti procházely stezku, kde musely plnit
nejrůznější úkoly, které často vyžadovaly notnou dávku
odvahy – např. vypít barevný kouzelný lektvar nebo hledat
poklad schovaný v obilí a mezi nejrůznější havětí. O tom,
že si děti hru užívaly, svědčí i fakt, že některé stezku
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i několikrát. Všem, kteří se na přípravě
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průběhu celé akce podíleli, bych ráda poděkovala.
Doufám, že jste se také dobře pobavili a těším se na příští
USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvůr
setkání.
konaného dne 6. 6. 2012
12. 5. 2012 proběhla u penzionu Duha Okrsková soutěž
v požárním útoku. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 jednotek
Přítomno: 6 členů zastupitelstva Omluveno: 3 členové
zastupitelstva (pí. Bednárová, p. Novotný, p. Čivný)
1/

Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:

1/1 Prodej části pozemku p. č. 971/1 – travní porost
o výměře 434 m2, dle geometrického plánu č. 364-112/2011,
paní Evě Příhodové a panu Janu Příhodovi za 40 Kč/m2.
1/2
Prodej části pozemku p. č. 10/2 – travní porost
o výměře 180 m2, dle geometrického plánu č. 366-40/2012,
paní Miloslavě Neumannové za 40 Kč/m2.
1/3 Prodej části pozemku p. č. 350/1 – travní porost
o výměře 95 m2 a části pozemku p. č. 346 – travní porost,
o výměře 33 m2, dle geometrického plánu č. 368-115/2012,
paní Aleně Holubcové a panu Janu Holubcovi za 40 Kč/m2.
1/4 Pronájem části pozemku p. č. 350/1, o výměře přibližně
5600 m2, panu Martinu Horákovi, a to za účelem
zemědělské činnosti, za cenu 100 Kč/ha/rok.

SDH Dolní Dvůr.
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SDH z celkových 12 v okrsku, z toho 11 družstev mužů
a 6 družstev žen. I přes nepřízeň počasí, déšť a citelné
ochlazení byla atmosféra vynikající. Pro účastníky bylo
přichystané výborné zázemí – technické zajištění soutěže
i občerstvení.
Výsledky - ženy:
1. Horní Lánov A
2. Dolní Branná
3. Horní Lánov B

Výsledky – muži:
1. Horní Lánov
2. Dolní Branná B
3. Čistá v Krkonoších B
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Umístění místního SDH:
Muži Dolní Dvůr B – 4. místo
Muži Dolní Dvůr A – 6. místo
15. – 17. 6. 2012 proběhlo 16. setkání bývalých občanů
Dolního Dvora, kteří dnes žijí v Německu. Setkání to bylo
příjemné. Sešlo se kolem 40 účastníků, což je úctyhodný
počet. S Dr. Erichem Krausem, zástupcem našich bývalých
spoluobčanů, a Mons. Sochou z biskupství v Hradci
Králové jsme se společně domluvili na instalaci mříže
do dveří kostela sv. Josefa. Kostel tak bude moci být
větrán a kolemjdoucím bude umožněn pohled do interiéru
kostela.
Připravila: Lenka Čermáková

Všichni zájemci o tuto krásnou hru
z řad domácích i turistů mají
v tělocvičně na obecním úřadě
k dispozici dva vybavené stoly,
pálky a míčky.
Cena pronájmu tělocvičny
a vybavení: 50,- Kč/hodinu.

Kontakt:
Ladislav Beránek

tel.: 604 530 901
(případně starosta a místostarostové
– viz. www.dolnidvur.cz)

Chcete-li si zahrát, ale nemáte
spoluhráče, přijďte v libovolnou
neděli od 10:00 hodin.
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Vítání občánků
V sobotu 23. 6. 2012 jsme uvítali na Obecním úřadě
v Dolním Dvoře do života v naší obci nového občánka

V období
duben - červen 2012
oslavili životní jubileum:

Prokopa Janatu.
Ještě jednou přejeme do života hodně zdraví a štěstí
a rodičům ať dělá jen samou radost.

„80“ pan Ladislav Beránek
„65“ paní Míla Vráblíková
OÚ Dolní Dvůr přeje všechno
nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a elánu do dalších let.

Připravila: Lenka Čermáková
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Ze života obcí pohledem objektivu.

Zahájení sportovní sezóny
a Dětský den v Dolním Lánově.

Zahájení sportovní sezóny
a Dětský den v Dolním Lánově.

Lánovský 7. oddíl Junáka střediska
dOBRáček Hostinné - pasování světlušek.

Skauti - během roku.
Důchodci Lánov - posezení v hotelu TEDEC ke dni matek.

Skauti - rozdélávání ohně na sněhu.

SDH Horní Lánov. Požární útok mladších
na orkesním kole PLAMEN v Úpici.

Požární útok SDH Prostřední Lánov - muži.

Ženské družstvo SDH Prostřední Lánov.

SDH Horní Lánov. Čarodějnice a obsluha v občerstvení 2012.

Družstvo „B” SDH Dolní Dvůr připraveno ke startu.

Účastníci 16. setkání bývalých občanů Dolního Dvora.

Pálení čarodějnic Dolní Dvůr
- hod krysou do kotle.

Lánovští deváťáci dnes (viz. článek uvnitř).
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