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Ze zastupitelstva
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Historické okénko
Tipy na akce v regionu
Zprávy z obce Dolní Dvůr
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Ze života obcí pohledem objektivu.

Odvodnění povrchových vod u čp. 63.
Hydroizolace části domu čp. 63.

Práce na bytovém prostoru v přízemí čp. 63.

Čištění odtoku povrchových vod pod silnicí č.14.

Opravená pata nábřežní zdi
v Horním Lánově Povodím Labe.

Práce na bytovém prostoru v přízemí čp. 63.

Započatá část opravy staré hasičárny
v Hormím Lánově.
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Vážení spoluobčané,
nejdříve, prosím, přijměte ještě jednou přání všeho
dobrého do začínajícího roku 2011.
V dnešních poznámkách bude krátká informace o
kanalizaci, účasti Obce ve sdruženích a svazcích s jinými
obcemi a o perspektivě zaměstnanosti v našem regionu.
Akce „Kanalizace a ČOV“ nás bude provázet minimálně
příštích 5 roků, bude však sloužit několika dalším
generacím (Vodovod trval 6 roků). Nyní probíhá intenzivní
projektování řádů, čističky, demolice zbývající části fabriky
a kanalizačních přípojek. Následovat budou tzv.
„vyjadřovačky“ dotčených orgánů a stavební (vodoprávní)
rozhodnutí. Vedle toho se připravuje dodatečné územní
rozhodnutí pro ta místa, kde došlo k rozšíření (prodloužení)
kanalizačních řádů a zvýšení počtu kanalizačních přípojek.
Dále Obec navštívil příslušný pracovník státního fondu,
odkud je dotace, a seznámil se s terénem a stavem příprav.
Kvalitní příprava, to je úkol těchto měsíců.
Obec Lánov je zakládajícím členem několika svazků a
sdružení obcí. Je to Euroregion Glacensis na pomezí Česka
a Polska od Jablonce nad Nisou až po Opavu, který byl
založen před více jak deseti lety. Rozvojová agentura tohoto
Euroregionu nám pomáhá získávat peníze na akce, které se
týkají obyvatel (ale i žáků) podél obou stran hranice.
V roce 2000 byl založen Svazek Krkonoše. Na Valné
hromadě k 10letému výročí existence Svazku v prosinci
roku 2010 bylo konstatováno, že Svazek tvoří 40 měst a
obcí Krkonoš a Podkrkonoší, kde žije přes 65 tisíc obyvatel.
V minulých letech to byly především projekty týkající se
cestovního ruchu, které Svazek připravoval, v následujícím
období má záměr využít svoje možnosti a napomoci udržet
či zlepšit zaměstnanost v našem regionu.
Obec je též členem Svazku Horní Labe, který tvoří 15 obcí
spadající pod „obce s rozšířenou působností“, tj. pod
Vrchlabí. Zde máme před sebou úkol zamyslet se, co dál
užitečného podniknout, když grantové a dotační peníze
rychle vysychají.
V neposlední řadě je zástupce Obce členem Rady
Krkonošského národního parku, její regionální sekce. Tento
orgán je tvořen ze zákona a v posledních letech sehrává
důležitou roli při hledání kompromisních řešení mezi
potřebami ochrany přírody, trvale bydlících obyvatel a
návštěvníků Krkonoš.
Ve všech svazcích se věci dějí pouze činností konkrétních
lidí, nebo-li výsledky se musí odpracovat.
Poslední poznámka se týká budoucí zaměstnanosti.
Období do roku 2008, nebo-li evropský a státní mejdan na
dluh, ukázalo svoji odvrácenou tvář, to jest hospodářskou
krizi let 2009 – 2012. Součástí je nezaměstnanost okolo 10
%, strach o zaměstnání, zdražování energií a bydlení,
snižování sociálních podpor a podobně. Nedá se nic dělat,
dluhy do nekonečna růst nemohou.
Nejzávažnější problém je ztráta zaměstnání. Naše oblast
má doposud velkou výhodu v pestrosti pracovních
příležitostí. Od těžby nerostů přes průmysl, další obory až
po cestovní ruch. V roce 1975 byla průmyslová výroba na
jednoho obyvatele Vrchlabí druhá nejvyšší v republice.

Průmysl je zde stále rozhodujícím zaměstnavatelem. Časy
se však výrazně a především rychle mění. Hrozí riziko
„vybydlení“ fabrik. Co to je? Na stávající technologii se
vyrábí výrobek, dokud je prodejný. Novou technologii pro
nový výrobek však podnikatelé instalují do výhodnějších
oblastí, než-li je oblast naše - k dálnicím, k velkým městům,
do průmyslových zón. Prostě tam, kde to je výhodnější.
Vypadá to tedy, že máme problém, který je o to větší, že
zásadní rozhodnutí firmy Volkswagen podle neoficiálních
informací je, že v České republice se perspektivně budou
škodovky finalizovat pouze v Mladé Boleslavi a
Kvasinkách, vrchlabský závod bude dodavatelem dílů.
Je neoddiskutovatelnou úlohou samospráv přispět či podílet
se na tvorbě či udržení ekonomické základny území. Aby
prostě lidé, co něco umějí, měli kam chodit do práce.
Společně s ostatními starosty se nad problémem začínáme
vážně zamýšlet.
Ing. Jiří Vancl, starosta
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Zastupitelstvo obce LÁNOV, složení rady, výborů
zastupitelstva a komisí rady obce 2010 - 2014
1. Miroslav Kůžel Prostřední Lánov 174 Kontrolní výbor
2. Martin Jíra
Prostřední Lánov 171 Stavební komise
3. Karel Capoušek Horní Lánov 157
Rada školy
4. Ladislava Šedivá Horní Lánov 107
Finanční výbor
5. Ladislav Kadavý Horní Lánov 148
Redakční rada
6. Martin Tauš
Prostřední Lánov 73
Rada
7. Eliška Rojtová
Prostřední Lánov 246 Kontrolní výbor
8. ing. Josef Kalenský ProstředníLánov 301 Finanční výbor
9. Miroslav Šafařík Horní Lánov 102
Stavební komise
10. ing. Jiří Vancl
Horní Lánov 181
Starosta, rada
11. Milan Kuřík
Prostřední Lánov 317 Rada
12. Milena Knapíková-Kavánová
Prostřední Lánov 276
Rada, kontrolní výbor

13. Bedřich Kovář Prostřední Lánov 209 Místostarosta, rada
14. Jaromír Chvála Horní Lánov 55
Stavební komise
15. Lenka Vocásková Horní Lánov 7
Sociální komise
Rada obce:
ing. Vancl, p. Kovář, p. Tauš, p. Knapíková-Kavánová,
p. Kuřík
Finanční výbor:
ing. Kalenský Jos.- předseda; ing. Máslo Vlad. (PL 281) ,
p. Šedivá L., p. Štefanová I. (PL 129), p. Hejduková V.
(PL 41) - členové
Kontrolní výbor:
p. Rojtová E. - předseda; p. Kůžel Mir., p. KnapíkováKavánová M.,p. Pružincová J. (PL 189), p. Jandík (HL
152) - členové
Sociální komise:
p. Vocásková - předseda; p. Mgr.Špimerová, p. Blažková
(PL 179), p. Rychterová (PL 163), p. Mašková P. (HL 18)
- členové
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Stavební komise:
p.Chvála – předseda; p. Jíra M. (PL 171), I. Lešáková DiS
(PL 256), p. Šafařík, p. Schliegsbir (PL 319) - členové
Bytová komise:
Hornichová (PL 227)
p. Šedivý Jar. (HL 107), Mgr. Sacher (PL 34),. Havlíček
I.(PL 292), p. Blažková (PL179),
p. Vocásková, p. Kovář B.,
Zástupci obce v Radě školy:
p. Capoušek Karel ml., Bc. Vaníček Jan, p. Kuřík Milan
Členové redakční rady:
p. Vanclová (Hostinné), p. Čermáková, p. Novotný (oba
D. Dvůr), p. Zázvorková (KRNAP), Ing. Vancl,
Mgr. Bartoš, Mgr. Tauchmanová, p. Kadavý,
p. Schejbalová N., sl. Boková.
Konečné složení komisí projednáno v Radě obce dne
2. 12. 2010. Za Radu obce Kovář B.
Zápis z jednání Zastupitelstva obce Lánov
dne 16. 12. 2010 - zasedací místnost OÚ
Přítomni: 15 zastupitelů - viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení, volba orgánů jednání zastupitelstva
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady obce
4. Rozpočtové změny rozpočtu r. 2010 – viz příloha č. 3
5. Rozpočtové provizorium r. 2011 – viz příloha č. 2
6. Dohoda o převzetí dluhu mezi obcí Lánov a TJ Lánov
7. Postup přípravy kanalizace
8. Úprava Jednacího řádu zastupitelstva obce Lánov
9. Bezúplatný převod pozemku od státu a další viz příloha
č. 1 a dodatek přílohy č.1
10. Smlouvy
11. Různé
12. Diskuze
13. Usnesení a závěr
1. Jednání zastupitelstva zahájil ing. Vancl, proběhla
volba orgánů jednání:
Zapisovatel: p. Kovář Ověřovatelé: p. Jíra, p. Kůžel
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2. Starosta ing. Vancl přednesl návrh programu
zastupitelstva dle pozvánky.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
3. Místostarosta p. Kovář přednesl zprávu o činnosti
Rady obce za období od ustavujícího zastupitelstva dne
11. 11. 2010 – viz příloha č. 1. Výsledek hlasování:
Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
4. Starosta přednesl rozpočtové změny v rozpočtu r. 2010
– viz příloha č. 3, vysvětlil význam nové rozpočtové
skladby pro rok 2010.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
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5. Starosta ing. Vancl vysvětlil nutnost rozpočtového
provizoria do 31. 3. 2011, viz. příloha č. 2.
Předseda finančního výboru ing. Kalenský informoval
o jednání finančního výboru s tím, že provozorium
odpovídá ¼ ročních nákladů obce.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
6. Starosta ing. Vancl přednesl Dohodu o převzetí dluhu
mezi obcí Lánov a TJ Lánov – zdůvodnil důvody dohody
a podmínky převzetí dluhu.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
7. Starosta informoval o postupu příprav kanalizace-nutno
odsouhlasit trasy a současně nutno projednat přeložky sítí
a možnosti výjimek. ČOV pro 2 000 ekvivalentních
obyvatelů, geologický průzkum nutný. Rozhodnutí
o materiálech potrubí nás čeká, dokumentace v 03/2011,
čerpací stanice na pozemcích obce, demolici pro ČOV platí
obec.
Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí.
8. Místostarosta p. Kovář přednesl návrh změny jednacího
řádu zastupitelstva dle návrhu zastupitele
p. Kůžela. Změna v § 4 odst. 7 jednacího řádu - nové
znění:... na úřední desce obecního úřadu, prostřednictvím
místního tisku, na infowebu obce Lánov a v KTV.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti: 0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
9. Místostarosta přednesl přílohu č. 1 a její dodatek –
hospodaření s nemovitostmi obce. Podrobný popis v příloze
č.1 a jejím dodatku.
1. bezúplatný převod pozemku od státu č.p. 1 203/4, 51 m2
k.ú.PL
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
2. částečný zásah požárně nebezp. prostoru RD p.č. 1171/11
do p.č. 1626/3, k.ú. PL
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
3. zahájení přípravy majetkového vypořádání pozemků
mezi obcí a p. Taušem, PL čp. 73, k.ú. PL
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
4. smlouva o zřízení věcného břemene pro ČEZ, č.IV-122004422/VB/2, uložení kabelu NN, RD Patráková
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
5. smlouva o zřízení věcného břemene přístupu s příjezdu,
p.č.803/2 a p.č. 803/5, k.ú. PL, p. Vohníková
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
6. smlouva o bezúplatném převodu č.sml. 125/10 (PF),
komunikace - pozemky i stavba, k.ú. PL
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
7. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 57C09/54 Dodatek č. 1 N. 6777N09/54 - zatížení
pozemků PF ČR pro kanalizaci, dodatkem č. 1 doplněna p.č.
1619/2 v k.ú.PL (1/3 fyz. osoba a 2/3 PF ČR.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
usnesení č. 14 bylo schváleno.

8. prohlášení k realizaci uložení sítí, doplnění sml. o zřízení
věcného břemene pro ČEZ, č. IV-12-2006205 PL, p.č. 259
Pajer+ Pitro. Uložení do p.č.251/5 a p.č. 259/12 a p.č.
1527/1 vše v k.ú.PL
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č.15 bylo schváleno.
9. smlouva o umožnění vstupu a smlouva o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na poz. č. 1543 a p.č.
1544, k.ú. PL, vodovodní přípojka k RD Šír a Šustková.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
10. zřízení věcného břemene ve prospěch obce- p.č. 212/
a 212/2 a 922/7, k.ú. PL, cyklostezka Lánov -VR, před
objektem Letecké školy VR.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:15 Zdrželi se:0
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
11. zřízení věcného břemene ve prospěch obce
na p.č.1602/1, k.ú.PL, ŘSD, cyklostezka Lánov-VR.
Výsledek hlasování: Pro:15Proti: 15Zdrželi se:0
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
12. - koupi pozemku p.č. 1602/20, výměra 25 m2, k.ú. PL
- koupi pozemku p.č. 1602/21, výměra 2 m2, k.ú. PL
- koupi pozemku p.č. 1741/11, výměra 985 m2, k.ú. PL
- koupi pozemku p.č. 1741/3, výměra 242 m2, k.ú. PL
- koupi pozemku p.č. 1741/4, výměra 52 m2, k.ú. PL
- koupi pozemku p.č. 1741/5, výměra 18 m2, k.ú. PL
- koupi pozemku p.č. 1741/7, výměra 1512 m2, k.ú.PL
- koupi pozemku p.č. 1741/8, výměra 1453 m2, k.ú.PL
- koupi pozemku p.č. 1741/9, výměra 47 m2, k.ú. PL
- koupi pozemku p.č.17141/10, výměra 18 m2, k.ú.PL
Ceny pozemků dle znaleckých posudků, vše cyklostezka
Lánov – VR.
Výsledek hlasování:Pro: 15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
10. Smlouvy
- smlouva č. 10066423 mezi obcí Lánov a SF ŽP ČR
o poskytnutí podpory ze SF ŽP ČR na akci „Realizace úspor
energie ZŠ Lánov“ ze dne 16.11.2010, výše
237 101,24 Kč
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
- dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR, výše 1 551 874,- Kč na akci „Bezpečně přes Malé Labe
– most č. 5 a č. 7
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
- přijetí dotace dle Rozhodnutí MZe ČR z 3.11.2010
o poskytnutí dotace na akci „Posílení vodních zdrojů
a rozšíření vodovodního řadu“, výše 2 070 000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 22 bylo schváleno.
- smlouva mezi obcí Lánov a Královéhradeckým krajem
o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci na akci
„Cyklostezka Lánov - Vrchlabí, část C, ve výši 159 453,-Kč
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 23 bylo schváleno.
- smlouva mezi obcí Lánov a Královéhradeckým krajem
o poskytnutí dotace na akci „Posílení vodních zdrojů
a rozšíření vodovodního řadu“, výše 460 000,-Kč

Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 24 bylo schváleno.
- smlouva mezi obcí Lánov a ing. Janákem -dokumentace
na akci “Horní Lánov- dětské hřiště mateřské školy“, cena
100 000,-Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 25 bylo schváleno.
- objednávku obce Lánov firmě OHGS Ústí n. Orlicí
geologický průzkum na umístění ČOV a na demolici části
čp. 99, cena 40 000,-Kč
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 26 bylo schváleno.
- výpověď smlouvy mezi obcí Lánov a f. Katro Semily
ze strany obce o poskytování datových služeb (internetová
data) k 31.12. 2010.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 27 bylo schváleno.
- přijetí dotace dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Realizace úspor energie ZŠ Lánov“ ze dne 19. 11. 2010,
ve výši 4 030 721,-Kč
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
11. Různé
- p. Kovář – info: odměňování starostů a neuvolněných
členů zastupitelstev od 1. 1. 2011 dle novelizovaného
nařízení č. 37/2003 Sb.
- p. Kovář – pracovní jednání zastupitelstva bude 4. 2. 2011
od 17.00 hodin, řádné jednání zastupitelstva bude
10. 3. 2011, případné změny budou uvedeny na pozvánkách
- neuvolněným členům zastupitelstva bude s účinností
od 1. 1. 2011 poskytována odměna, která bude
v souladu s novelizovaným nařízením č. 37/2003 Sb.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdrželi se:0
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
- p. Vaníček – problém kanalizace v obci. Kdy se začne s
pracemi, jak s financováním, pomůže obec těm, kteří
nebudou připojení na centrální kanalizaci? Starosta
vysvětlil, že s pracemi se začne na podzim r. 2011,
k financování nutno využít další zdroje (prodej majetku,
překlenovací úvěr ..). Pomoc těm, kdo nebude připojený
na kanalizaci, bude spočívat v pomoci při zajišťování
projektů a materiálů.
12. Diskuze
- p. Schejbalová – proč f. Kobla bude dělat zádveří u ZŠ,
kolik je příspěvek obce na akci vodní zdroje
- p. Kapešová – k firmě KVK- kolik platí obci, zvýšit
příspěvek občanům na zmírnění hluku z přepravy
- p. Rojtová – bude se zvedat příspěvek důchodcům z obce
na obědy?
- p. Tauš – příští zastupitelstvo začít v 17.00 hodin
- p. Šafařík – kdy budou v provozu běžecké tratě
- p. Kadavý – co jsou vrty na pitnou vodu, kde bude nová
jídelna ZŠ, je vhodné udělat v čp. 63 velký byt, chování
p. Czibulky při parkování proti MŠ HL, po případné opravě
pomníku v HL se o toto budu dále starat
- p. Jíra – co jsou Krakonošovi potomci, co je dluh TJ Lánov.
Chodník u silnice směrem na Trutnov není udržován teď
v zimě
- p. Knapíková vysvětlila, jak vznikl dluh TJ vůči ČP
(stržená střecha kabin větrem, nepojištěná budova proti
vichřici, protichůdná vyjádření ČP a.s. k pojištění objektu)
- p. Vaníček – v naší části obce bude tlaková kanalizace?
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Chodníky také? Bude 1 dodavatel stavby?
- p. Jandík – občané, kteří jsou nyní napojeni na kanalizaci
musí něco konat? Nejsou smlouvy obce s výjezdovou
jednotkou, zveřejňovat více projednávaných materiálů
- p. Capoušek – kolik je čerpacích stanic
- p. Šedivý – kdo bude kontrolovat práci dodavatele
kanalizace, měla by se dát další tabule pro informace
OÚ do H.Lánova např. na stěnu sálu, je požádáno o dotace
na rekonstrukci hasičárny v HL, vyjasnit financování
spolků v obci, založit zvláštní účet na příspěvky např. ples,
dětský den apod., aby se to nepočítalo do příspěvku
na činnost spolků, oplocení hřiště - materiál od obce
za práce hasičů na rekonstrukci podia a opravě střechy staré
hasičárny, oprava pomníku u bývalé školy nutná
- p. Valeš – jak to budeme řešit, když nebudeme připojeni
na kanalizaci
- ing. Kalenský vysvětlil, co musejí udělat vlastníci domů,
kteří nebudou napojeni na centrální kanalizaci
- p. Liška – proč se nedává radlice na multikáru
- p. Šedivá – co je projekt bezpečnosti v obci, střechu nad
sálem v HL je nutno opravit, cena rekonstrukce zasedací
místnosti je odpovídající?
Starosta postupně vysvětlil: Firma Kobla byla vybrána
z důvodů rychlosti provedení, ceny a kvalita oken
na budově ZŠ. Příspěvek obce na nové vodní zdroje bude
cca 1 mil. Kč. KVK platí obci 2,-Kč za vytěženou tunu,
seznam občanů při trase přepravy kameniva je zpracovánpříspěvky na snížení hluku jsou poskytovány z prostředků
obce a KVK, zvýšení příspěvků občanům se nepřipravuje.
Zvýšení příspěvků na obědy důchodců se nepřipravuje.
Začátek jednání zastupitelstva je volen tak, aby zastupitelé
měli možnost po příjezdu domů z práce se na jednání
připravit, záleží na domluvě zastupitelů. Běžecké tratě
budou připraveny 23.12.2010. Vrty jsou rezervou dodávek
pitné vody, jídelna ZŠ se připravuje u pavilonu tělocvičnyzatím se připravuje prvotní dokumentace. O dalších pracích
v čp. 63 je nutno rozhodnout-zatím probíhají stavební
práce. Upozorníme p. Czibulku, aby posunul omezení
u vjezdu na pronajatý pozemek. Parčík u bývalé školy v HL
si zaslouží opravu a následně péči. Krakonošovi potomci je
aktivita školy-setkávání s dětmi z Polska, dluh TJ vysvětlila
p. Knapíková. Chodník u silnice bude příští týden
zprovozněn. Ano, v této části HL bude tlaková kanalizace.
Chodníky nebudou při této akci, bude 1 generální
dodavatel. Zveřejnit více podkladů z OÚ je možné-nutná
domluva, vlastníci napojených objektů na kanalizací
nemají problém, nejsou zatím smlouvy – došlo by ke
zvýšení výdajů za výkony hasičů. Celkem bude 6 čerpacích
stanic a přes Malé Labe se půjde asi 5x.
Práci dodavatele bude kontrolovat vybraná firma tj.
technický dozor investora. Umístění úřední desky pro
informace musíme projednat. Finanční prostředky
na materiál na oplocení hřiště musíme dát do rozpočtu obce
na příští rok, zvláštní účet např. pro příspěvky spolkům
bude pro příští rok v rozpočtu možný. Financování spolků
nejlépe projednat na společném jednání obce se spolky
v 02/2011. O dotace na rekonstrukci hasičárny v HL bylo
požádáno opakovaně.
Kanalizaci nemusíme dělat na 100 % odkanalizovaných
objektů v obci, musíme mít dle podmínek dotace 85 %
objektů napojených na centrální kanalizaci.
Radlice na staré multikáře je jenom na prašan, jinak se
poškodí převodovka multikáry. Projekt bezpečnosti je
vlastně část „Doprava“ z akce „Centrum obce“, kde jsme již
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2x neuspěli se žádostí o dotace. Je nutné samozřejmě
nejprve provést prohlídku střechy sálu a rozhodnout o
případné opravě a potom teprve řešit opravu podlahy sálu.
Na akci rekonstrukce zasedací místnosti proběhlo řádné
výběrové řízení na dodavatele-cena rekonstrukce byla
výsledkem soutěže firem.
13. Starosta ing. Vancl konstatoval, že zastupitelstvo
projednalo a schválením bodů usnesení uzavřelo program
jednání zastupitelstva. Popřál všem zastupitelům
a přítomným hostům klidné prožití vánočních svátků
a jednání zastupitelstva ukončil.
Zapsal: Kovář Bedřich
Ověřovatelé:
Jíra Martin, Kůžel Miroslav
Starosta ing. Vancl Jiří
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IKR a KTV
Rád bych všem popřál dobrý vstup do nového roku,
hodně zdraví a klidných chvil. V minulém čísle jsem se
zmiňoval o možnosti využití optického vlákna na datové
služby. Věci nabraly rychlý spád a překvapivě rychlá reakce
měla za následek, že od 16. 12. 2010 využíváme datové
služby přes optické vlákno. Obvyklá realizace takovéto
přípojky se pohybuje od 8 do 14 měsíců. V našem případě
trvala celá akce 4 měsíce od prvního oslovení až po
realizaci. Současným poskytovatelem je společnost O2
Telefonica. Trasa nyní vypadá následovně – gw.lanov.cz –
hlavní uzel Hradec Králové – hlavní uzel NIX.cz. Všechny
přípojky jsou realizovány formou okruhu, tudíž odpadá
možnost výpadku v případě přerušení části vedení.
Od nového způsobu si slibujeme navýšení rychlosti,
snížení a stabilizaci odezvy, příjem dalších služeb a stabilitu
připojení.
V průběhu vánočních svátků probíhal zkušební provoz
a nyní dochází k doladění nastavení koncových zařízení
uživatelů kabelové televize. Asi nejvíce koncové uživatele
zajímá rychlost, které by měli dosahovat. V současné době
je to ve směru download (k uživateli, stahování) 5 Mb/s, ve
směru upload (od uživatele do internetu, odesílání) 1 Mb/s.
Toto jsou hodnoty, kterých dosáhnou všichni uživatelé. Ve
většině případů však uživatelé dosahují vyšších rychlostí.
V současné době se v síti KTV nalézají tři typy koncových
zařízení – firmy Arris, Motorola a Thomson. Bohužel pro
uživatele modemů firmy Arris je maximální přenosová
rychlost 7/2 Mb/s. U uživatelů dalších dvou firem je
maximální rychlost mnohonásobně vyšší. Jediným
kritériem je registrace modemu k hlavní stanici Arris C3.
Bohužel tuto registraci nemůže provést sám uživatel, ale
může o to požádat.
Pro uživatele připojuji i přehled sítě IKR.
Pro službu internetu po kabelovém rozvodu slouží dvě
stanice – Arris CMTS C1500 a Arris CMTS C3. Každá
stanice má kapacitu 1000 uživatelů, vybavena je dvěma
Upstream moduly a jedním Downstream modulem.
Arris C1500
- frekvence downstream – 114,5 MHz,
šířka pásma 6 Mhz
frekvence upstream – 39,95 MHz a 29,95 MHz, šířka
pásma 3,2 MHz
modulace downstream – QAM256
modulace upstream – QPSK
norma DOCSIS 1.1
Optimální hodnoty modemu, které lze vyčíst z webového
rozhraní jsou 0 – 18 dBi přijímaný signál, 33 dBi SNR
(odstup šumu), 38 – 50 dBi zpětný směr.
Arris C3- frekvence downstream – 125 MHz, šířka pásma
8 Mhz
frekvence upstream – 46 MHz, 29,95 MHz, šířka pásma
6,4 MHz
modulace downstream – QAM256
modulace usptream – QAM64
norma – DOCSIS 2.0

IP adresy, nastavení:
Veškeré potřebné nastavení získá uživatel i modem od nás.
Ve většině případů není nutné cokoliv nastavovat. IP adresy
jsou v rozsahu 172.16.0.0/16, DNS server 172.16.0.3,
Gateway 172.16.0.1.
V poslední době se setkávám s problémem nefunkčních
webových stránek u uživatelů s routerem. Zde je jediným
problémem, že router nepoužívá správný DNS server.
Můžete si tento 172.16.0.3 zadat pevně a vyhnete se tak
případným problémům.
KTV
V článku výše jsem nastínil možnost využití optického
vlákna i pro další služby spojené s kabelovou televizí.
Zejména se jedná o přenos televizního vysílání a
rozhlasových stanic. Hlavní výhodou je příjem digitálního
vysílání a HD programy, u kterých by došlo k výraznému
zvýšení kvality signálu. Zejména chceme vyjít vstříc
uživatelům s novými televizemi vybavenými DVB-T
tunerem, které jim umožňují příjem pozemního digitálního
signálu a tím vyšší kvalitu obrazu. DVB-T je vysíláno v
kvalitě 576i, což znamená 576 řádků. HD vysílání „by
mělo“ být v 1080p, nicméně v praxi se dosahuje max. 720i,
což je 720 řádků prokládaných. Na technologii, která nám
umožní příjem ve Full HD rozlišení, si budeme muset ještě
počkat. Ale více než na technologie musíme brát ohled na
natáčené pořady, které jsou dnes natáčeny a optimalizovány
pro DVB-T služby.
Pro uživatele HD satelitního vysílání pak připadá v HD
rozlišení v případě České televize AMR – automotorevue,
zprávy a některé nové dokumenty, v případě TV Nova se
jedná o seriál Ordinace v růžové zahradě, zprávy a několik
novějších dokumentů a filmů, u kterých je toto uvedeno,
ostatní pořady jsou vysílány v normě pro DVB-T.
Rozhodně se nejedná o souvislé vysílání v HD rozlišení.
Upozornění pro uživatele: pro případný příjem HD
programů musí přijímač zobrazit HD vysílání a být vybaven
HD tunerem HD DVB-T. Již v dnešní době lze zakoupit
settop box, který je tímto tunerem vybaven. Nicméně stále
se jedná o budoucnost a není třeba s tímto spěchat.
Kontakt:
p. Jákl, tel.: 607 602 738
- hlášení poruch, nefunkčního internetu nebo výpadků,
chyb zařízení
- ve večerních hodinách a o víkendu prosím jen SMS,
děkuji.
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Období od 18. 9. 2010 do 31. 12. 2010
STAV OBYVATEL k 31. 12. 2010
NAROZENÍ ( 2 děvčátka + 4 chlapci)
ZEMŘELÍ
PŘISTĚHOVANÍ
ODSTĚHOVANÍ
PŘESTĚHOVANÍ
SŇATKY
ROZVODY

1684
6
5
14
23
3
2
2
Karolína Boková
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neověřují listiny ani podpisy. Ráda na půlku, kde bylo připraveno
občerstvení. Po guláši z divočiny, který
míru. Na Obecním úřadě Vám rádi nám uvařil pán Sekerka, se jen
podpis nebo listinu ověříme, a pokud zaprášilo. Po příjezdu na plácek
kolegyně, slečna Boková, v místním nejprve odjeli jezdci z Lánova a ostatní
infocentru není, můžete s těmito jezdci jeli barely a trhali cukroví, což se
záležitostmi přijít na Obecní úřad. Rádi jim líbilo nejvíc. Na závěr se dekoroval
Vám pomůžeme.
"dostih pony" a "koně" a nejhezčí
maska do čtvrtého místa. Vyhrála
Všem Vám přeji hezký den a Duběnka z Podhůří, druhá byla Lucka
příjemné počtení v dalších rubrikách za klauna, třetí dáma v sedle opět
Zpravodaje.
z Podhůří a čtvrtá indiánka z Dolního
Dvora.
Bc. Lenka Stříbrná, asistentka starosty
Na letošním Hubertu byla největší
návštěvnost, jelo s námi přes padesát
diváků. Děkuji jezdcům a koním
za
Z
D
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Í
V
O
B
C
I účast, ale i divákům, že přišli
povzbudit jezdce a pobavit se.
Velké poděkování patří našemu
s p o n z o r o v i p a n u To š o v s k é m u
H
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D
Az Podhůří.
Helena Kopecká
Dne 25. 9. 2010 jsme pořádali pátý
ročník Hubertovy jízdy, které se
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zúčastnilo mnoho jezdců a koní
(celkem dvacet dva).
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Jezdci byli z blízkého okolí, přijela
i paní z Kladrub, ale jela na koni
22. prosince jsme se po roce opět
z Dolního Dvora. Letošní rok se jel
sešli
u infocentra, abychom si se
v kostýmech a maskách. Přijeli piráti,
skupinou
Naváhutě družně zapěli
klaun, duběnka, panoš, mušketýr,
koledy
a
popili
čaje s rumem nebo
motýl, beruška, indiánka a plno dalších
svařeného
vína,
dokud
tedy posledně
v převleku. Sraz se konal na našem
jmenované
i
přes
osmilitrové
navýšení
tréninkovém plácku, odkud se po
oproti loňsku nedošlo. Kdo chtěl, mohl
si, tak jako minulou zimu zakoupit
nějaký ten krásný dětský výtvor
a udělat radost sobě či někomu jinému.
Na tomto již druhém ročníku
jarmarečku se sice sešlo méně výrobků,
avšak i přesto bylo z čeho vybírat.
Počasí nebylo tak kruté jako loni, a tak
dobré pohodě snad nic nebránilo.
Pravda, zpočátku nás a k akci
připravené plochy pokrápal drobný
déšť, ale jinak bylo shůry dobře
naděleno.
Mimo to zde traktor po
Jízdy se účastnili malí i velcí.
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A bych tuto informaci uvedla na pravou
Zdravím všechny čtenáře,
po delší odmlce se opět hlásím
z pozice asistentky a přináším Vám pár
nových informací o připravovaných
nebo již provedených „akcích“. První
se týká plateb za internet. Opět děkuji
za spolupráci při řešení vzniklých
nejasností. Zároveň připomínám, že
zhruba na konci ledna roku 2011 opět
rozešlu všem, kteří nebudou mít platby
internetu za rok 2010 v pořádku,
upozornění o výši dluhu.
Po občasných prosbách či
upozorněních, že ne každý má přehled
o svých platbách, jsem zvolila tuto
cestu, abyste byli všichni včas
informováni a aby pak nenastaly
zbytečné komplikace s platbami na
konci roku. Jelikož jsem výzvy
rozeslala po uplynutí pololetí roku
2010 a velice se mi tento postup
osvědčil, budu v něm nadále pravidelně
pokračovat.
Samozřejmě se může stát, že někdo
bude obeslán neoprávněně – výpisy z
účtu od banky občas chodí s větším či
menším zpožděním. Nemohu tedy
zaručit, že tato situace zrovna
nenastane. Proto se již nyní omlouvám
za případné nesrovnalosti, čekat na
poslední výpis v měsíci je však pro
uzavření daného čtvrtletí nereálné.
Druhá informace patří všem
majitelům psů v naší obci. Předem
děkuji všem, kteří vyslyšeli mou výzvu
na kabelové televizi a přišli podepsat
potřebná prohlášení. V průběhu
letošního roku se plánuje plošná
výměna psích známek v celé obci, kdy
staré psí známky bude možné vyhodit.
Přesné období a způsob výměny bude
ještě upřesněn.
Třetí, poslední informace směřuje
všem těm, kteří jsou trvalým pobytem
hlášeni na ohlašovně, tedy na Obecním
úřadě v Lánově. Prosím všechny tyto
občany, přijďte si vyzvednout došlou
poštu, která je na ohlašovnu opakovaně
doručována. Můžeme se poté domluvit
na pravidelném vyzvedávání této
pošty. Děkuji.
Připomínám ještě jednu důležitou
záležitost. Z praxe mi připadá, že se
zřejmě rozšířila nějaké mylná
informace, že na Obecním úřadě se již
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nástupu jezdci vydali na trasu, na níž je
čekalo třináct přírodních překážek.
Vpředu jel na Kazánkovi jako liška
Mirek Veselý a mástra jela Lucka
Kopecká s Bizmarkem. Jelo se směrem
na Strážné, kde se odbočilo na Jankův
kopec, z něhož byla moc pěkná
v y h l í d k a n a m ě s t o Vr c h l a b í .
Z vyhlídky jsme se vrátili na trasu
Huberta a pokračovali dál. Na jedné
dlouhé louce se odstartoval "dostih
pony", který vyhrála Lucka Flečková s
Minkou před Bárou Holasovou na Sáře.
V "dostihu koně" zvítězila Nela
Charvátová. Naše Lucka skončila s
Bizmarkem třetí. Po dostihu jsme dojeli

Lánovský jarmareček - malý, ale náš.

vyhrnování zůstavil příhodnou haldu
sněhu, kterou si dětičky zabraly pro své
řádění, takže i těm se tu líbilo.
Světla na domu a vánočním smrčku
svítila, varné nádoby hřály lépe než

loni, reproduktor pro mluvené slovo po
čase celkem také fungoval - co víc si
přát? A přece něco! Abych měla příští
rok zase takové obětavé kolegy, přátele
a známé, kteří mi znamenitě a obětavě
pomáhali s přípravami, v průběhu a po
skončení celé události. Těžko by se mi
samotné dařila organizace výroby
předmětů pro jarmárek, všemožné
stěhování a sestavování půjčeného
mobiliáře, shánění výzdoby altánu
a její instalace, jakož i obsluha "stánků"
či fotodokumentace a mnohé další
záležitosti. Tímto všem opravdu moc
děkuji.
Doufám, že se tu v prosinci v roce
2011 sejdeme znovu v početném
houfu!
Karolína Boková

nasvědčuje lehkému vítězství, ale zápas
byl velmi urputný, a štěstí se vice
naklonilo pro tým TORZO LEGIE.
Nakonec lze výsledek považovat za
zasloužený pro nejproduktivnější tým
základních skupin - 27 branek i celého
turnaje 42 branek, což je nadprůměrný
výkon oproti posledním několika
ročníkům.
Pořadí v turnaji 19. ročníku:
1. TORZO LEGIE , 2. BONDUEL , 3.
PRIBIŇÁČCI , 4. IBALGIN 2010.
Nejlepším střelcem turnaje byl
CHLEBORÁD Lukáš z týmu
PRIBIŇÁČCI se 16 zásahy, následován
střelci týmu TORZO LEGIE Půlpánem
Milanem a Schauerem Pavlem s 9
zásahy a Privarou Jakubem z týmu
BONDUEL s 9 zásahy. Hodnocení
nejlepšího brankáře bylo letos velmi
těžké, na ohodnocení kandidovali
V
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J brankáři všech semifinalistů, nakonec
byly ocenění dva - LOSENICKÝ
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ichal z IBALGINU 2010

Po Štědrém dni 25. 12. 2010 se
konal již 19. ročník v místní sportovní
hale Základní školy v Lánově.
Vítězem se opět po roce stal tým
TORZO LEGIE - Půlpán Milan,
Schauer Pavel, Vašek Otakar, Schauer
Martin, Nun Tomáš, Skála Jaromír
a Tringela Michal.
Turnaj zahájil v 8.45 hod již
tradičně starosta obce ing. Vancl Jiří.
Systém turnaje: dvě skupiny
po čtyřech týmech bojovaly o umístění
k nasazení do vyřazovacích bojů
o vítězství v turnaji. Již boje
v základních skupinách ukázaly
favority turnaje ve vítězích skupin
v týmech BONDUEL a TORZO
LEGIE, ale i PRIBIŇÁČCI
a IBALGIN 2010. Tyto týmy
postoupily shodným počtem 7 bodů z 9
možných, což ukazuje na vyrovnanost
v turnaji. V semifinále po boji
BONDUEL porazil IBALGIN 2010
v poměru 2 : 0 a ve druhém semifinále
podlehly PRIBIŇÁČCI týmu TORZO
LEGIE v poměru 1 : 3.
O třetí místo se v turnaji utkali
neúspěšní semifinalisté IBALGIN
2010 a PRIBIŇÁČCI. Lepší výkon
a touhu po vítězství projevili hráči
týmu PRIBIŇÁČCI a zvítězili 9 : 2
nad finalisty předešlého ročníku.
Do finále postoupily týmy
BONDUEL, vítěz 16. ročníku
a TORZO LEGIE, vítěz loňského
ročníku. Společná měření sil těchto
tradičních týmů jsou vždy dramatická
a nebylo tomu jinak ani tentokrát.
Výsledek 6 : 2 pro TORZO LEGIE

(Mihalo L., Tringela A., Kocián L.,
Hamerský L., Klikar O., Bauer M.),
ANCIKRISTI (Hartig J., Šulava L.,
Jindřišek J., Heglas Š., Šafařík P.,
Teichman J., Půlpán M.), KINDER
TEAM (Živnůstka M., Škoda J., Martin
R., Malinský L., Kužel O., Fischer P.,
Šádek T.), RUMSTAV (Špička D.,
Špička L., Kobrla A., Racko J., Prokeš
J., Sochor P.).
Turnaj byl zakončen vyhlášením
vítězů v 15:20 hod.
Zapsal Stanislav Závodník
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Zvýšení ceny oběda od 1. 1. 2011
Vzhledem k nárůstu nákladů za
suroviny k přípravě jídel navyšujeme
cenu oběda od uvedeného data takto:
Přesnídávka Oběd Svačina

MŠ mladší 4,50
MŠ starší 5,6 – 10
11 – 15
15 a starší
Důchodci Lánov
Důchodci Dolní Lánov
a HAVRÁNEK Jiří z PRIBIŇÁČKŮ.
Play off : Čtvrtfinále – BONDUELROYAL FLUSH 14:0, IBALGIN 2010ANCIKRISTI 6:2,
PRIBIŇÁČCI-KINDER TEAM 11:2,
TORZO LEGIE-RUMSTAV 6:1.
Semifinále – BONDUELIBALGIN 2010 2:0, PRIBIŇÁČCIT O R Z O L E G I E 1 : 3 .
O třetí místo - IBALGIN 2010PRIBIŇÁČCI 2:9
Finále - BONDUEL-TORZO
LEGIE 2:6
Konečné pořadí: 1. TORZO
LEGIE (Půlpán M., Schauer Pavel,
Vašek Otakar, Nun Tomáš, Schauer
Martin, Skála Jaromír, Tringela
Michal), 2. BONDUEL (Víšek Jakub,
Privara Jakub, Stránský Petr, Jebavý
Tomáš, Štemberka Jan, Sucháň Juraj,
Pecold Marek), 3. PRIBIŇÁČCI
(Chleborád Lukáš, Souček Ivan, Hájek
Lukáš, Havránek Jiří, Pružinec Michal,
Horák Jaroslav), 4. IBALGIN 2010
(Tošovský Jakub, Schliegsbir Martin,
Pokorný Vladimír, Mencl Petr,
Losenický Michal, Fink Jan, Horák
Jaroslav), 5. - 8. ROYAL FLUSH

16,18,18,20,22,37,50
40,-

4,50
5,-

Cena obědů se tedy navýšila o 2 Kč.
Nadále předpokládáme, že Obec
Lánov bude ze svého rozpočtu přispívat
důchodcům částkou 7,50 Kč (a Obec
Dolní Lánov 5,- Kč) na jeden odebraný
oběd.*
Mgr. Martin Bartoš, ředitel
* Ano, obě částky souhlasí - pozn. redakce.
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Prosinec je vždy plný radostných
událostí, na které se všechny děti těší.
Netrpělivě očekávaly Mikuláše
s čertem a andělem, kteří nepřišli s
prázdnou. V některých dětech bylo
trochu strachu i slzička ukápla, ale při
písničkách a tanečku s čertem vše
zmizelo. Všechny školky se nám
proměnily do krásné vánoční
atmosféry. Společně s dětmi jsme
vyráběli ozdobičky, přáníčka, dárky,
zdobili jsme stromečky a pekli cukroví.
Rodičům jsme předvedli vánoční
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Mikuláš, čert a anděl s dětmi - už s úsměvem a bez slz.

besídky a dílny, kde si společně
vyrobili malé dárečky. Potěšili jsme i
členky Klubu důchodců a SD Jednoty
Lánov, pro které děti v Horním Lánově
připravily besídku. Skupinka dětí
předvedla vystoupení členům Klubu
důchodců bývalého Státního statku
Lánov. Nezapomněli jsme ani na zvířátka.
Na školní zahradě na ně čekají stromečky
ozdobené jablíčky a mrkvičkou.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
rodině Janečkových – prodejna MÁJA a
rodičům, kteří nám darovali hračky, které
děti našly pod stromečkem.
Úspěšné vykročení do nového roku
přejí Všem zaměstnanci mateřských škol.

Krvavé jahody - Jiří Svetozár Kupka
Tchaj-pan - James Clavell
Gaidžin - James Clavell
Ztracený symbol - Dan Brown
Nový měsíc - Stephenie Meyer
Rozmarné léto - Vladislav Vančura
Lakomec - Moliere
Máj - Karel Hynek Mácha
Bílá nemoc - Karel Čapek
Smrt krásných srnců - Ota Pavel
Navigátor - Bill Baldwin
Tygří zuby - Tom Clancy
Půlnoční setkání - Suzanne Enoch
Meze rozorané - Vlasta Javořická
Na mrtvé je spolehnutí - E. Kačírková
Tajný život včel - Sue Monk kidd
Měsíc mého života - Ondřej Neff
Vyvolávač ohně - Ben Pastor
Drama desatera dní - Ellery Queen
Julianus - Gore Vidal
Láska přichází po špičkách
- Vlasta Svobodová
Slunné dny - Kate Thompson
Nestoudná ctnost - Nora Robert
Růžová dáma - Lenka Procházková

a propagátor dárcovství krve, byl
jedním z prvních, kdo popsal dělení
lidské krve do čtyř základních typů
(první byl roku 1901 rakouský biolog,
fyzik a patolog Karl Landsteiner).
V České republice jsou udělovány
tři úrovně plaket. Bronzová medaile je
ocenění za 10 bezpříspěvkových
odběrů, stříbrná za 20 a zlatá za 40
odběrů. Vyšší počty jsou oceňovány
Zlatými kříži ČČK.
Na Slovensku mají ženy nárok
na zlatou plaketu již po 30 odběrech.
N av íc je zd e u d ělo v án a tak é
diamantová plaketa, ženám po 60
a mužům po 80 odběrech.
Podle Wikipedie a dalších zdrojů
připravila Karolína Boková
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Název "Zpravodaj" sdílí ten náš
lánovský samozřejmě i s jinými
tiskovinami. Existuje tedy také
Pro děti a mládež:
Zpravodaj Klubu českých turistů pro
Hořký akord lásky - Hilary Freeman
oblast Královehradeckého kraje, který
Úžasná kniha Molly Moonové - je rovněž čtvrtletníkem.
Georgia Byng
Vychází již od roku 1995, prvních 8
Kouzelné
soboty - Miloš Kratochvíl
Za MŠ – Marcela Tužová
let byla jeho vydavatelem oblast KČT
Vodní královna - Kai Meyer
Krkonoše a Podkrkonoší, od roku 2004
Piráti neznámého moře - J. Vojiščev tuto funkci plní oblasti KČT
Lucky Luke - komiks - René
V
E
N
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O
V
S
K
É
Královehradeckého kraje. Co do
Goscinny
formátu
je to snad menší bratříček
I
N
F
O
C
E
N
T
R
U
M
Crew - komiksový magazín
Lánovského Zpravodaje, nikoli však co
M
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U
Spolek holek Lékorek
se týče jeho náplně, protože obsahuje
Patricia Schröder
I
N
F
O
R
M
U
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E
vždy několik výstižných reportáží
Loupežné vikingské výpravy
z terénu.
- Terry Deary
Tak například v čísle 3/10 si
Povídání o pejskovi a kočičce
můžeme přečíst o dolnodvorském
N
O
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K
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Z
K
N
I
H
O
V
N
Y
- Josef Čapek
kostele, jeho zvonkohře a výstavce
Šeptej do ticha - Lenka Lanczová
starých řemesel, modelů budov,
Populárně-naučná:
Uspávanky - Václav Bárta
Krakonošů a betlémů. Ve Zpravodaji
Atlas krkonošských rostlin
Výtvarné hříčky - Libor Hofman
nejnovějším (4/10) pak nalezneme
- Jan Štursa, Jiří Dvořák
Strašidelná zvířata
článek pana Františka Jiráska,
Výkladový snář - Jitka Živsová
- Lynn Hoggins-Cooper
zabývající se historií Prosečného
Oběť, kat a zachránce vez vztazích Praha lucemburská v obrazech a všech Lánovů. Oba tyto příspěvky
a komunikaci - Christel Petitcollin
František Kadlec
byly původně, ovšem v trochu
Nová velká kniha etikety
Putování po pravěku - B. Záruba
upravené podobě, vytištěny v letáku s
- Ladislav Špaček
názvem Toulání údolím Malého Labe,
Krajinou domova - Vl. Jakouběová
Karolína Boková
který je volně dostupný v lánovském
Tři životy Lídy Baarové
infocentru.
- Ondřej Suchý
Odkazy na dosavadní čísla
O
C
E
N
ĚN
Í
ČČK turistického
Dláždění teras, cest a nádvoří
Zpravodaje lze nalézt na
- Hans-Werner Bastian
této internetové adrese:
Děti a levobočci českých králů Český červený kříž uděluje každý http://www.slosar.cz/8.html
Jaroslav Čechura
rok medaile prof. MUDr. Jana Janského
Kdo nemá možnost se touto cestou
Druhý muž třetí říše - Heinrich
bezpříspěvkovým dárcům krve.
se Zpravodajem KČT seznámit, může
Himmler - Dušan Hamšík
Letos 15. listopadu byla předána samozřejmě využít služeb místního
stříbrná plaketa doktora Janského také infocentra.
Beletrie:
paní Lucii Šustekové a Dagmar
Květ pouště - Waris Dirie
Brunové z Lánova.
Karolína Boková
Panenka - Joy Fielding
Jan Janský, český lékař a psychiatr
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Dá se běžet špatně? Co by se

R
O
Z
H
O
V
O
Rnemělo dělat?
Vratislav Marek
Rozhovor s lánovským amatérským
sportovcem, mnohonásobným
účastníkem Krkonošské sedmdesátky,
různých maratonů a štafet.
S běháním jste prý začínal
až pozdě. Bylo to zničehonic nebo jste
k tomu pomalu směřoval dlouho?
Zhruba v sedmadvaceti, ale to jsme
turisticky odjeli Sedmdesátku s
Vápenkou, to spíš ta parta mě
vyhecovala, ne že bych o to měl zájem.
Do sedmadvaceti nic; došel jsem si
třikrát za zimu na lyže jako turista, jako
každý, jinak žádný závodění, běhání.
V mládí člověk hrál fotbal tady
za Lánov, takové věci, ale pak už nic.
Co vás na běhání baví, dá-li se to
nějak neběžecké populaci přiblížit?
S odstupem času - člověk potká
spoustu zajímavých lidí. Potom, když
už jsem začal jezdit dobře, po té
čtyřicítce, jezdil jsem na závodech
třeba i s bývalými dlouholetými
reprezentanty Böhmem, Beranem.
Když se začalo bruslit, tak jsem jim
i začínal stačit. Protože v klasice byli
borci, prošli všechno, ale volnou
techniku neuměli zrovna tak, takže
jsme na tom byli stejně (smích).
Bruslím zhruba 20 let, pak jsem klasiku
úplně přestal.
Je to pravda, to s tím "druhým
dechem"? Kdy ho tak člověk chytne?
Nad tím jsem nikdy moc
nepřemýšlel, prostě to přijde samo, tělo
si řekne. To přijde taková eufórka,
člověk se dostane z krize, třeba
po 10 kilometrech. Pak pomalu upadá,
přijde ještě jedna eufórka, ale potom
už to jde jen dolů, na krev.
Lze vytrénovat slušného běžce
i z někoho tak beznadějného jako jsem
třeba já?
Myslím, že vždycky to jde. Když je
vůle, tak jde všechno. Myslím si, že
právě bruslení není tak náročné na
techniku jako ta klasika. Zas někdo
říká, že to je pro něj nepochopitelný
a těžký ten pohyb; přitom tam se dá jet
i nohama i rukama, kdežto u klasiky se
dnes jezdí jen rukama. To je všechno
soupaž. Vždyť i Řezáček jel teď
poslední Jizerku celou soupaž, nohama
nedělal nic. Nechtějí riskovat, tak
jedou na hladkých lyžích, úplně bez
vosku, jenom parafín, aby to co
nejrychleji jelo a víc nic.

Mě nikdy nikdo k tomu nevedl,
nevím, je to individuální sport. Mně
vždycky říkali, že jsem ohnutý při
klasice, možná to vyplývalo z mé
délky. Ale žádného trenéra jsem nikdy
neměl.
Jinak, aby člověk slušně zajel na
lyžích, musí mít za sezónu najeto tak
1000 kilometrů, v létě na sucho
na maraton taky tak.
Při tréninku běháte jen po asfaltu
nebo i po trávě?
Po asfaltu jsem běhat přestal, když
jsem trénoval na maratony, protože mě
pak začaly bolet kyčle a záda. Spíš
terén, protože jsem běhal i krosy, nejen
po asfaltě.
Dodržujete nějakou přísnější
životosprávu, byť třeba jen před
závodem?
Musí člověk jíst, co mu nevadí,
o čem ví, že bude žaludek držet tutově,
aby se mu cestou neudělalo špatně
nebo na zvracení. A držet určitou váhu.
Každé kilo je pak znát. Tři kila naberete
a už to cítíte. Jí se tak 2 hodiny před
závodem. Ale to je jak kdo, je to strašně
individuální.
Když běžíte, myslíte na něco, nebo
se soustředíte na dech?
Při závodech musí být člověk
soustředěný, musí lidi kolem vnímat.
Při tréninku - příroda. Proto mě asi
nikdy netáhly sporty jako tělocvična
a takovéhle věci. Potřebuju prostě
prostor a vnímat přírodu kolem sebe.
Když někoho v závodu
předběhnete, prohodíte k němu
nějaké to slovíčko?
Při těch masových ano. Když tam
byli lidi, se kterými se dlouho znám
a které jsem rok neviděl a sešli jsme se
zase na závodech, tak je jasný, že něco
prohodíme. Nesmí to být ale ve finiši.
V tom závěru by člověk už nechytl
dech (smích).
Jakých dosažených úspěchů si
nejvíc ceníte?
Co jsme běhali ještě za Vápenku
celkem jak v létě, tak v zimě, tak se dá
říct, že štafety. Byly to v podstatě
neregistrované, ale stavební podniky
z celé republiky, když jsme se
probojovali. Když tam člověk zajel a
umístil se i na bedně, nebo jsme se
štafetou vyhráli, asi dvakrát za
Východočeský kraj; je to o to lepší,
když v tom jsou další lidí. Ale i o té
Sedmdesátce, když se zajelo dobře.

Předsevzal jste si něco, co byste
chtěl dokázat?
Původně, když jsem dojel první dvě
tři Sedmdesátky, tak jsem si říkal,
kdybych dosáhl deset. Za což tenkrát
dávali nějakou publikaci a takový
odznáček. Ani mě nenapadlo, že by
zdraví fungovalo a dojel jsem to
třicetkrát. A v podstatě to ukončit tak,
že toho bylo dost a netrápit zdraví.
Takže máte brožurky tři?
No (smích).
Kdybyste musel volit mezi běžkami
a během, co byste si vybral?
Asi ty běžky jsou zajímavější, má
na to dost vliv i ten materiál. Někdy se
to nepodaří, takže ty lyže prostě
nejedou. Reprezentanti mají běžně 20
párů, takže když má člověk běžně dva,
co z toho může vymyslet. Jedny lyže
jedou třeba jen ve 2 stupních Celsia a
jinak prostě nejedou. Nebo výrobce
řekne, že jsou do plusu nebo mínusu,
ale pak už si to člověk musí
vypozorovat.
Kam se chystáte závodit příště?
Už nikam (smích), už si chci právě
jezdit jenom pro sebe. Za dva roky mi
bude šedesát.
Máte doma nějakou vitrínku s
trofejemi?
Ne, to jsem průběžně dával dětem.
To je prostě všechno pryč.
Děkuji za rozhovor.
Karolína Boková

MASÁŽE
Sportovní a relaxační
Breüssova masáž
Reiki
Ošetření Dornovou
metodou
FINKOVÁ Olina
Studio Klára

Objednávky

tel.: 732 818 841
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LEDEN 2011
21.- 23. 1. Špindlerův Mlýn - ČESKÝ POHÁR VE SNOWBOARDINGU
22. 1. Janské Lázně - REPREZENTAČNÍ LÁZEŇSKÝ PLES
22. 1. Černý Důl - STAROSTA OPEN ELVIA CUP 2011 - dvoukolový závod ve slalomu
22.-23. 1. Jilemnice - 4. Ročník JILEMNICKÉ 50-veřejný závod do ligy dálkových běhů
26. 1. Trutnov - KAREL KAHOVEC A GEORGE BEATHOVENS - koncert
29. 1. Janské Lázně, Černá hora - NOC TULENÍCH PÁSŮ – noční skialpinistický závod
30. 1. Harrachov - III. MEZINÁRODNÍ BĚH BEZ HRANIC

Díky snahám Nadace údolí zámků a
zahrad Jelenohorské kotliny (Fundacja
Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej) byla turistům
zpřístupněna další vyhlídková místa. V
rámci projektu Revitalizace
vyhlídkových míst na území
ÚNOR 2011
památkového
parku v Bukowci v
únor VÝTVARNÁ DÍLNA BOSORKA (Út, Čt, Pá Janské Lázně, Čt Černý Důl)
katastru
obce
Myslakowice, který
4. 2. Trutnov - ČECHOMOR
realizuje
Nadace,
právě končí obnova
4. - 11. 2. Jelenia Góra - XVIII: CELOPOLSKÝ FESTIVAL „HVĚZDY ZAČÍNAJÍ“
někdejší
čajovny
a
vyhlídkové věže v
15. - 20. 2. Jelenia Góra - XIV. MEZINÁRODNÍ FILM FESTIVAL – alternativní filmy
Bukowci.
U
čajovny
umístěné
19. 2. Vrchlabí - VRCHLAPÁK – KÁKŮV MEMORIÁL - běh na lyžích
uprostřed
vsi
byla
obnovena
boční
28. 2 - 6. 3. Lázně Bělohrad - NESEĎTE DĚTI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH DOMA
křídla, stržená ještě ve 30. letech 20.
24. - 27. 2. Lánov - LEDOVÁ JÍZDA - Memoriál Dr. V. Vojtěcha -závod psích spřežení
25. 2. Čistá v Krkonoších - HASIČSKÝ BÁL
stol. V rámci stavebních prací byly
26. 2. Horní Maršov - MASOPUST - průvod a rej maškar
obnoveny někdejší vycházkové stezky
přelom února - března Černý Důl - PŘÍJEZD KRAKONOŠE - akce pro děti i dospělé
a navráceno původní uspořádání
únor – březen Trutnov - JAZZINEC – 13. ročník mezinárodního hudebního festivalu
celého vrchu. Důležitým prvkem prací
bylo zprůhlednění centrální osy s
BŘEZEN 2011
březen 2011 Jilemnice - MĚSÍC DIVADLA
výhledem na Sněžku.
březen 2011 Lánov - MAŠKARNÍ KARNEVAL NA LYŽÍCH
Druhým objektem, který byl
březen 2011 Horní M. Úpa – Kowary - MEZINÁRODNÍ SJEZD ROHAČEK - hist. saně obnoven v rámci projektu, je
3. - 6. 3. Szklarska Poreba - 35. BIEG PIASTOW – tradiční běh na lyžích
vyhlídková věž na kopci nedaleko od
4. - 6. 3. Pec pod Sněžkou - MČR ŽACTVA – Javor II., Hnědý vrch
vsi severním směrem. Po zabezpečení
5. 3. Špindlerův Mlýn - KRKONOŠSKÁ 70 - veřejný závod v běhu na lyžích
konstrukcí budovy byly osazeny
5. - 6. 3. Špindlerův Mlýn - ROOKIE CUP FINÁLE, EAST ROOKIE FEST - sport. akce o c e l o v é s c h o d y v e d o u c í n a
9. - 12. 3. Harrachov - 33.VETERÁNIÁDA VE SKOKU NA LYŽÍCH – neoficiální MS
vyhlídkovou terasu rozhledny. Odtud
11. - 13. 3. Špindlerův Mlýn - MISTROVSTVÍ SVĚTA ŽEN V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ
12. 3. Pec pod Sněžkou - FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU FNB 4X4 – freestyle park Javor je možno obdivovat překrásné
panoráma Krkonoš a Rudav
18. - 19. 3. Dvůr Králové nad Labem - JUNIORFILM – celostátní soutěž amatér. filmu
Janovických.
19. 3. Harrachov - 64. SETKÁNÍ S KRAKONOŠEM ANEB VÍTÁNÍ JARA
Jedná se o první práce vedoucí ke
19. - 20. 3. Špindlerův Mlýn - QUIKSILVER SNOWJAM - snowboarding, zábava a hudba
k
o
m
pletní revitalizaci parku
19. - 20. 3. Pec pod Sněžkou - WORLD CUP MASTERS OSL, SL – Javor II.
v Bukowci s cílem plně jej zpřístupnit
23. - 24. 3. Dvůr Králové nad Labem - DNY R. A. DVORSKÉHO - kulturní akce
24. - 27. 3. Špindlerův Mlýn - MISTROVSTVÍ ČR V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ
turistům. Park v Bukowci je jedním
30. 3. - 2. 4. Špindlerův Mlýn - 34. Ročník MEZINÁR. SOUTĚŽE HORSKÉ SLUŽBY z raných příkladů romantického parku
31. 3. -3. 4. Šp. Mlýn - ŠPINDL SPRING SESSION - freestyle show, hudba a zábava
v Dolním Slezsku. Vznikl začátkem
19. století a rozkládal se na ploše více
DUBEN 2011
než 200 hektarů. V parku se nacházely
2. 4. Čistá v Krkonoších - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
četné pavilony, které sloužily jako
2. 4. Pec pod Sněžkou - PEC NÁM SPADLA – netradiční disciplíny
8. 4. Špindlerův Mlýn - SKI&GOLF – OBŘÍ SLALOM - sportovně – kulturní akce
vyhlídková místa.
8. - 24. 4. Lázně Bělohrad - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Projekt Revitalizace vyhlídkových
9. 4. Černý Důl - ZDOBENÍ KRASLIC - zručnost a kreativita při zdobení kraslic
míst na území památkového parku
9. 4. Horní Maršov - VELIKONOČNÍ VAJÍČKA - zdobení vajíčka různými způsoby
v Bukowci v katastru obce
9. 4. Vrchlabí - VRCHLAPÁK – TURISTICKÝ PŘEJEZD KRKONOŠ "K 70"
Myslakowice je spolufinancován
9. - 10. 4. Špindlerův Mlýn - TELEMARK FEST - sportovně společenská akce
z prostředků Evropské unie,
9. - 10. 4. Dvůr Králové n. L. - DVORSKÁ JEDNIČKA - celorepublik. taneční přehlídka
Evropského fondu pro regionální
16. 4. Horní Maršov - DEN ZEMĚ - výlet pro malé i velké do okolí s překvapením,
rozvoj v rámci Regionálního
jarmark, řemesla
o
peračního programu pro
22. 4. Černý Důl - DEN ZEMĚ - akce pro širokou veřejnost
Dolnoslezské
vojvodství na léta
24. 4. Dolní Brusnice - SLAVNOSTNÍ VELIKONOČNÍ OBĚD A MŠE V KAPLIČCE
2007–2013.
25. 4. (zahájení) Kořenov - ŠMAJDÁNÍ ZA HISTORIÍ OPEVNĚNÍ Z R. 1938 NA
Tisková kancelář FDPiO
POMEZÍ JIZ. HOR A KRKONOŠ
29. 4. – 31. 8. Žacléř - KRKONOŠSKÉ BYLINKY – JAK SE DŘÍVE LÉČILO - výstava
v Městském muzeu
30. 4. Černý Důl - PÁLENÍ ČARODĚJNICE - na kopci „Hřbiťák“
30. 4. Dolní Dvůr - PÁLENÍ ČARODĚJNIC - pálení ohně, soutěže pro malé děti
30. 4. Horní Maršov - PÁLENÍ ČARODĚJNIC – fotbalové hřiště
30. 4. - 1. 5. Dvůr Králové n. L. - KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES - kulturní akce
Karolína Boková
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Tisková zpráva - V Krkonošské
sezoně na skok k sousedům
Nosným tématem nového vydání

Titulní stránka Krkonošské sezony

turistických novin Krkonošská sezona
jsou „Krkonoše – hory bez hranic“. Tak
se totiž dají stručně shrnout a vyjádřit
současné tendence života obyvatel,
představitelů komunální politiky
a státních orgánů, kteří v nejvyšších
českých horách působí a pracují.
Svými aktivitami přispívají k rozvoji
území, tvůrčí činností k uchování
tradic a svým entusiasmem k jejich
obnově.
Naším záměrem je v Krkonošské
sezoně přiblížit některé zajímavé
přeshraniční i příhraniční aktivity
a představit zajímavá místa v Polsku,
ležící v těsné blízkosti pod horami.
Počteníčko začíná vánočními zvyky
a tradicemi praktikovanými na české
i polské straně. Pokračuje exkursem do
sportu, který je v horách od nepaměti –
sáňkováním na rohačkách, vlčkách,
rejdách. Přiblíží mezinárodní sjezdy na
saních – rohačkách do Kowar
a Jilemnické krasojízdy.
Představena je zajímavá škála
nejenom horských vánočních
liturgických památek. Její součástí je
pozvánka k prohlídce betlémů, dnes již
jako muzejních exponátů. Zavítat
můžete do expozic v Krkonoších, ale
i Podkrkonoší. Kam? To se sami
dočtete.
Pod titulkem „Navštivte polské
Krkonoše – nezklamou vás“ – vám
umožňujeme ochutnávku opravdových
zajímavostí našich blízkých sousedů.
Krátkými medailonky si připomeneme
někdejší výrazné sportovní osobnosti
obou regionů.
Pro dlouhé zimní večery jsme
vybrali povídání o vysokohorské
lokalitě, vykazující drsné arktické

klimatické podmínky, situované
nedaleko dnešní Vrbatovy boudy.
Právě kolem někdejších Jestřábích bud
se upínala tehdy skrytá pozornost mužů
ve vojenských uniformách za II.
světové války. Nejen milovníkům
bílých stop je věnováno vzpomínkové
vyprávění jednoho z prvních tehdy
ještě Čechoslováků, kteří se vypravili
do Švédska na dálkový Vasův běh.
Nechybí sjezdové možnosti
v Čechách i v Polsku, několik receptů
dobrot i z Podkrkonoší, ale i zajímavý
pohled věnovaný třem „radnicím“
v Jelení Hoře, Kowarech a Karpaczi,
anebo prezentace některých
ubytovacích, stravovacích a dalších
služeb.
Závěr zimního vydání novin je
věnován čtenářské soutěži. Zúčastnit
se můžete i vy
Krkonošskou sezonu, která byla
financována z Euroregionu Nisa,
vydalo Město Harrachov ve spolupráci
se Svazkem Krkonoše, získáte zdarma
v krkonošských infocentrech.
Přeložena je i pro vaše polské
a německé hosty či přátele.
Tak se pro ni zastavte, rádi vám ji
předáme.
Prosinec 2010
Zpracovala: D. Palátková

vysílání moderátor Josef Mádle.
V prvním lednovém speciálu
provedl posluchače po Špindlerově
Mlýně starosta Vladimír Staruch.
Vypravili jsme se také za Zdeňkem
Krausem, starostou Černého Dolu.
Místní lyžařský areál nám představil
Petr Hynek ze společnosti Mega Plus
s.r.o. Během zimní sezóny se podíváme
nejen do známých skiareálů, ale
představíme i další místa, kde si
můžeme pěkně zalyžovat.
Krkonošské turistické internetové
vysílání (www.radio-kulisek.cz)
přináší od května 2010 pozvánky,
aktuality a zajímavosti z nejvyšších
českých hor. Zprávy vybírají
a nahrávají redaktoři dětského Radia
Kulíšek Lánov.
Jana Tauchmanová
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Podzimní období bylo vyplněno
řadou významných a oblíbených akcí.
22. září se uskutečnil pro velký
zájem už podruhé zájezd do
Harachova. Exkurze ve sklárnách –
foukání skla a brusírna – byla
zakončena návštěvou pivovaru
Novosad, kde došlo nejen
k ochutnávce, ale i nákupu výborného
moku. (Účast – 1 autobus)
S
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T 8. října byla už tradičně navštívena
v ý s t a v a v Ly s é n a d L a b e m
–„Zemědělec a náš chov“. Jako
každoročně obdivovali naši členové
výpěstky – zemědělské plodiny,
květiny, stromky i chovná zvířata
Krkonošské turistické vysílání uvádí a seznámili se s technologií chovu. Zde
zimní speciály
bylo využito i bohatého občerstvení.
(Účast – 2 autobusy)
Internetové vysílání (www.radio20. října následoval zájezd
kulisek.cz) přiblíží návštěvníkům do Polska – Kudowa Zdrój – ten byl
Krkonoš vybraná horská střediska. Po věnován výhradně nákupu na tržnici –
"svých" obcích provedou posluchače h l a v n í b y l p ř e d e v š í m n á k u p
starostové.
“dušičkových" květů živých i umělých,
ale i mnoha sladkých dobrot
"Během zimní sezóny navštívíme s k blížícímu se Mikuláši. (Účast – 2
m i k r o f o n e m n ě k t e r é s t a r o s t y autobusy)
a vyzpovídáme je. Natočený materiál
9. listopadu přinesl nezapomese stane základem pro naše speciály. nutelný zážitek a výbornou zábavu
Jejich povídání doplní informace v Úpici, kde se v podání pražských
z lyžařských areálů a krkonošských herců řešil problém výchovy učňovské
infocenter. Vydáme se také do mládeže na zemědělském učilišti.
KRNAPu nebo za členy Horské služby. (Účast – 1 autobus)
A protože do Krkonoš jezdí plno
26. listopadu proběhlo již 7. Setkání
o s o b n o s t í k u l t u r n í , s p o r t o v n í seniorů v sále KD v Horním Lánově.
a společenské scény, tak ani ony Všichni přítomní se výborně pobavili
nezůstanou ušetřeny otázek našich při hudbě „Čtyřlístku“ z Arnultovic
redaktorů," přibližuje novinky a pochutnali si na výborné večeři
v programu Krkonošského turistického zajištěné hasiči z H.L. Ti také se svými
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nejmladšími zajistili zajímavý kulturní
program. V předsálí se konala
autogramiáda knihy Františka Jiráska:
„Krkonoše – hradba i pojítko“. Pro
mimolánovské účastníky byl zajištěn
rozvoz.
3. prosince zajeli naši členové
do Ratibořic, kde se nejprve na zámku
a potom i ve mlýně seznámili s vánoční
výzdobou a zvyky našich předků. Vše
bylo umocněno procházkou
zasněženým zámeckým parkem
s kouzelnou předvánoční kulisou.
(Účast – 2 autobusy)
14. prosince jsme opět v Úpici zažili
překrásný večer s hudbou a orchestrem
Václava Hybše a jeho sólisty. Všichni
obdivovali výkony všech účinkujících,
ať už to byly dvě vynikající zpěvačky,
virtuózní houslistka nebo herec,
zpěvák a tanečník Vlastimil Harapes.
Nejvíce všechny zaujal výkon
vynikajícího mladého bubeníka.
Celkové hodnocení a shrnutí
činnosti bylo provedeno na závěrečné
schůzi úsekových důvěrníků
v zasedací síni OÚ v Lánově, kde bylo
zorganizováno přátelské posezení
s občerstvením, hudbou a kulturním
programem dětí z MŠ v Lánově. Byla
to příležitost k poděkování přítomným
zástupcům obecních úřadů starostovi
a zástupci starosty naší obce
Ing. Jiřímu Vanclovi a Bedřichu
Kovářovi a starostovi Dolního
Lánova JUDr. Miloslavu Tomíčkovi
za finanční podporu naší činnosti, ale
i našim hlavním organizátorům
p ř e d s e d k y n i D r. Š n a j d r o v é ,
V. Hejdukové, která hlídá finance,
ale především pí Margitě Capouškové,
která organizuje, zajišťuje a je duší
všech akcí.
Všem hodně elánu do práce v roce
příštím.
Za KD Jana Lacinová

o zpracování cukrové řepy a nahlédnutí
do provozu cukrovaru se nám líbilo.
Po obědě jsme jeli na zámek
LOUČEŇ. Někteří zůstali v nedaleké
hospůdce, ale většina z nás šla na malou
procházku parkem a prohlídku zámku.
Tímto jsme ukončili naše letošní výlety.
2. prosince bylo posezení v hotelu
Harmonie. Mikuláš nám rozdal dárečky
a čertice se snažila o dobrou náladu.
Hudba lahodila našim ouškům
a roztančila nožičky většiny z nás.
Naše poslední setkání bylo
17. prosince v zasedací místnosti OÚ,
kde se budeme nyní scházet.
Děkujeme OÚ za přispění na naše
výlety a umožnění našich schůzek
v zasedací místnosti OÚ Lánov.
Přejeme všem občanům Lánovů
i Dolního Dvora hodně zdraví v roce
2011.
Za Klub důchodců napsala
Věra Volmutová.

Za spolupráci při této akci děkujeme
členkám obou klubů důchodců.
Věříme, že tato akce nebyla
poslední a že bude pro ně inspirací i do
budoucna.
Za OB Lánovy Jaroslava Pršalová
K 31. 12. 2010 končí svoji
mnohaletou činnost v OB členky
Jaroslava Pršalová, Stanislava
Buriánková, Dagmar Zaplatílková
a Marie Faltusová. Všem členkám
děkuji za aktivitu, občanům za přízeň
a OÚ Prostředního i Dolního Lánova
za skvělou spolupráci.
OB Lánovy v novém složení - Olga
Finková, Jitka Vaníčková, Marcela
Tužová, Monika Kaňkovská, Ivana
Marečková, Renata Vodehnalová,
Naďa Bezstarosti, Lenka Shonová přeji hodně úspěchů.
Marie Faltusová
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Jako každý rok, tak i letos se členky
zaměřily na pořádání kulturních akcí
pro občany, kteří tak měli možnost
shlédnout činohry "Bez předsudků",
"Jestli řekneš, kolik mi je, zabiju tě"
a muzikály "Děti ráje" a "Ať žije
rokenrol".
Ve l k ý z á ž i t e k b y l z á j e z d
na Smetanovu Litomyšl s programem
" Vi v a t O f f e n b a c h " s Č e s k o u
filharmonií.
Tradičně hojná účast jak dospělých,
tak i dětí byla na maškarním karnevalu
s názvem "Z pohádky do pohádky".
Své místo mají již několik let turistické
výlety pro rodiče s dětmi. Tentokrát
jsme navštívili Prachovské skály.
U příležitosti akce "Doma na Malém
Labi" uspořádaly členky OB v nově
zrekonstruované zasedací místnosti
OÚ v Lánově výstavku z děl místních
výtvarníků, která byla návštěvníky
velmi kladně hodnocena. Svědčí o tom
i pochvalné zápisy v kronice OB.
Výstavu shlédlo na 450 občanů
nejen z Lánova, ale i z okolí. Svými
pracemi se pochlubilo 17
vystavovatelů.
Mezi exponáty byly
Vánoce v ratibořickém zámku.
obrazy, výšivky, fotografie a práce
ze dřeva, textilu i dalších přírodních
materiálů. Betlém zhotovený paní
K
L
U
B
D
ŮC
H
O
D
C
Ů L
Á
N
O
V
Svatou z kukuřičného šustí má svého
Náš poslední výlet v roce 2010 byl majitele až v USA. Celá výstava
d o c u k r o v a r u D O B R O V I C E . ukázala, co talentovaných a zručných
Prohlídka muzea, promítnutí filmu lidí je mezi našimi spoluobčany.
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Ani jsme se nenadáli a konec roku
2010 klepe na dveře a s ním i poslední
příspěvek do letošního obecního
Zpravodaje. Nastal čas bilancování
a zamyšlení, co jsme jak udělali, co
jsme udělat nestihli a co chceme udělat
v příštím roce. Snažili jsme se vás
průběžně informovat o všem, co pro nás
bylo důležité, a pevně věříme, že vás
čtení našich příspěvků nenudilo.
Hodně věcí se během letošního roku
ve fungování dobrovolných hasičů
v Prostředním Lánově změnilo
a myslím, že na sebe můžeme být
i pyšní. Nebojím se náš sbor přirovnat
k medvědovi, který se probudil
z dlouhého zimního spánku, a zdá se,
že je plný síly a chuti dát svému okolí
vědět, že je zpět.
Do nového roku 2011 vstupujeme
s přípravami dalšího hasičského plesu,
který se bude konat již 22. 1. 2011,
a doufáme, že si ho s vámi všemi, kteří
nás poctíte svojí přítomností, pořádně
užijeme.
Vážení čtenáři, i když při čtení
tohoto příspěvku už vesele poběží čas
roku 2011, přejeme Vám všem, aby pro
Vás byl rok 2011 rokem plným štěstí,
zdraví, lásky, pohody a porozumění.
Těšíme se na vaši přízeň a přijďte mezi
nás…
Za SDH Prostřední Lánov
Monika Kaňkovská

pro ně připravili.
S
D
H
H
O
R
N
Í
L
Á
N
O
VZatímco se mladí hasiči zapojovali
do kulturních vystoupení, dospěláci
měli
plno práce s opravou šatny
Z činnosti hasičů Horní Lánov
na
jevišti,
kde vybourali starou podlahu
V neděli 17. 10. 2010 se konal
a
po
položení
trámů tesaři na tyto
Festival přípravek v Domažlicích.
usadili
prkna.
Velkým
oříškem byl
Na tento festival jsme se vypravili
i
úklid
sálu,
kde
ženy
omyly
okna,
společně s naší přípravkou a jejich
vypraly
záclony,
dekoračky
a
po
rodiči. Neodradila nás ani velká
dokončení
šatny
uklidily
společně
vzdálenost, protože tohoto festivalu se
zúčastňují pouze děti do 6 let a pro s muži sál, který se tentokrát musel
některé to bylo poslední vystoupení opravdu vydrhnout, musela být omyta
v rámci této kategorie. I přes chladné světla, vyměněny žárovky, natřen sokl
počasí, studený vítr a chvílemi déšť se na záchodech…
Vzhledem ke kritickému stavu
naši nejmenší zhostili svého úkolu
střechy
na staré hasičárně u školy
velmi zdárně, trocha zmatku k této
musela
být
tato hasičárna vyklizena,
kategorii, kde jsou děti od 3 do 6 let,
odstraněna
stará
střecha. Po dokončení
patří. Jinak svoje vystoupení, útok
vazby
tesaři,
opět
muži pobili tuto
CTIF a požární útok s hašením hořícího
střechu
prkny,
zakryli
lepenkou,
domečku, zvládly děti na výbornou
uklidili
okolí
hasičárny.
a odměnou jim byl potlesk
Podařilo se dokončit i vnitřní
přihlížejících.
úpravy
stavební buňky na hřišti, kde je
Následovalo předtančení mladých
obložen
palubkami strop, instalována
hasičů na Posezení seniorů, kde
s
větla,
vymalováno, položena
dospěláci zajišťovali pohoštění a celý
podlahová
krytina. Tato buňka slouží
večer se starali o pohodu těch dříve
jednak
při
konání různých akcí
narozených.
na
prodej
občerstvení,
jednak bude
Dalším úkolem mladých hasičů
sloužit
v
zimním
období
pro mladé
byla příprava Mikulášské besídky.
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V letošním roce jsme vsadili na účast
na
schůzovou
činnost.
právě nejmenších dětí a to se nám
Dalším úkolem byla příprava
techniky na zimní období, největší
problém byl s brzdami hasičského
vozidla AVIA, ve kterém muselo být
vyměněno brzdové obložení, brzdové
válečky, výměn posilovač brzd, dále
pak vyměněn startér, doplněna
nemrznoucí kapalina.
Samozřejmostí je i rozdělení služeb
na odklízení sněhu před hasičárnou
Anděl s andílkem.
mezi členy výjezdové jednotky.
Účast výjezdové jednotky
vyplatilo. Naši nejmenší hasiči
připravili sérii říkadel, dětských na prověřovacím námětovém cvičení
písniček, taneček na reklamní písničku ve Špindlerově Mlýně byla hodnocena
Mňam, mňam bobík a jako pozornost ze strany svolavatele HZS kladně.
Pět našich členů se zúčastnilo
dostaly všechny děti v sále bobíka.
školení
první pomoci při požárech
Starší děvčata si připravila tanečky pod
a
jeden
školení lanové techniky.
vedením Lady Foubíkové a Terezy
Tři
členové
jsou přihlášeni na lednové
Kynské, společně s chlapci s nimi
Verča Vrablíková, Vojta Suchý a Lucka školení první pomoci při hromadných
Kopecká nacvičili několik pohádek akcích.
Velkou radost nám dělá nárůst
O pejskovi a kočičce. O překvapení se
postarali starší chlapci a jejich taneční členské základny, zejména mladých
vystoupení na mix písniček. Besídku hasičů v letošním roce. K 31. 12. 2010
společně všichni ukončili tradičně máme celkem 141 členů, z toho
písničkou Veselé Vánoce. Celým 52 mladých hasičů.
V současné době se hasiči
odpolednem provázeli „moderátoři“
Fanda Schmidt a Petr Malinský. z Horního Lánova stejně jako jejich
Nesmím opomenout na tradičně skvělé spoluobčané připravují na vánoční
ozvučení Petrem Jandíkem. Závěr svátky, mladí hasiči mají do konce
patřil příchodu čertů, Mikuláše p r o s i n c e h a s i č s k é p r á z d n i n y
a anděla s andílky, kteří rozdávali a dospěláci pouze prověřují techniku
dětem za písničku balíčky, které jsme dle plánu kontrol. V lednu je pak čeká

výroční valná hromada a budou opět
následovat soutěže, ples, karneval …
Chtěli bychom poděkovat mladým
hasičům za jejich reprezentaci naší
obce a našeho sboru, dospělákům opět
za skvělé výsledky v soutěžích,
za jejich připravenost na výjezdy,
za aktivitu některých členů při
brigádách, vedoucím za trpělivost
při schůzkách a výcviku mladých
hasičů, rodičům za pomoc
a zajišťování přepravy na soutěže,
všem i spoluobčanům pak přejeme
klidné prožití vánočních svátků, plné
pohody. Do blížícího se nového roku
2011 pak hlavně hodně zdraví.
Ladislava Šedivá
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V lánovském oddíle bylo od září živo.
Od začátku školního roku se událo
několik pro oddíl důležitých událostí.
Na začátku školního roku nám přibyli
historicky nejmladší členové, které
jsme pojmenovali „Bakterie“ (5 dětí ve
věku 6 - 7 let). Nyní již lánovští skauti
dosahují počtu 25 členů (nad míru
kapacity klubovny) a na vedení dětí se
podílí 5 vedoucích.
10. - 11. září jsme se na Setkání
lánovských rodáků prezentovali
fotokoláží z akcí ze školního roku
2009/10 a nechali k nahlédnutí
i oddílovou kroniku (od roku 2005).
Na začátku října se konala
víkendová akce v klubovně spojená
s výletem do Vrchlabí. Tam 3. oddíl
připravil pro celé skautské středisko
Svatováclavskou pouť. Na farním
pozemku bylo několik stanovišť
s úkoly a soutěžemi, za jejichž splnění
děti dostávaly žetonky, které potom
použily k nákupu drobností
a dobrůtek.
Na začátku listopadu jsme
do klubovny pozvali rodiče.
Překvapilo nás, kolik rodičů kolem
sebe vlastně máme, měli jsme problém
vejít se do hlavní místnosti, účast byla
opravdu vysoká. Projednali jsme
rozdělení páteční oddílové schůzky
na 3 samostatné schůzky družinové.
Někteří rodiče si dohodli i možnosti
a časy odvozů dětí a vyměnili si na sebe
kontakty. Nyní jsou páteční schůzky
rozdělené podle věku dětí:
Bakterie (6 - 7 let): 14:30 - 16:00 vedoucí: Kamila Šrůtková a Lucka
Kovářová
Orlíci, Svištíci (8 - 11 let):
16:00 - 18:00 - vedoucí: Jakub Blažek
a Dan Polák
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Termiti, Ještěrky (12 - 15 let):
16:00 – 18:00 vedoucí: Sokol.
12. - 13. listopadu proběhla
tradiční oddílová drakiáda v Lánově na
loukách za kostelem. Každý rok nám
většina draků vzletí do opravdových
výšek. Tento rok byl však takový vítr,
že draky i lámal a drak Blažkových
po poctivých opravách dokonce ulítl
(třeba ho máte na zahradě). Večer byla
v klubovně soutěž ve stolních hrách,
tzv. „hrolympiáda“, a pustili jsme si
pěkný film na dobrou noc.
Do klubovny se tento rok Mikuláš
s čertem a andělem osobně nedostavili,
ale nechali nám na okně vzkaz

Drakiáda - někteří vylepšovali draky společnými silami.

a balíčky. Předvánoční schůzku jsme
trávili odpočinkově při koledách
a cukroví. Pod rozsvíceným vánočním
stromečkem jsme našli několik
dárečků.
Na Štědrý den jsme v Dolním
a Prostředním Lánově rozdávali
Betlémské světlo, na stanovištích se
děti střídaly každou hodinu.
V Prosečné skautky světýlko poprvé
roznášely od domu k domu. Počasí se
příliš nepovedlo, protože pršelo, ale
těšil nás alespoň větší zájem ze strany
občanů.
S přáním všeho nejlepšího
v novém roce za 7. skautský oddíl
„Lánov“ Kamila Šrůtková (Trnka).

vysílání, které si mohou zájemci od
května 2010 naladit na www.radiokulisek.cz. Kromě moderátorů a
redaktorů profesionálních
rozhlasových stanic nám spolupráci
přislíbila Česká televize. V oblasti
umělecké uvažujeme o tanci,
loutkovém divadle, fotografii,
muzikálu a filmu. Novinkou proti
minulým ročníkům bude nedělní VIP
dílna. Otevřeme ji pouze na pár hodin a
povede ji známá osobnost, která bude
kmotrem III. ročníku KUMF. Jméno
nechám zatím zahaleno rouškou
tajemství. Víkendový festival zakončí
v neděli 17. dubna slavnostní
galaprogram, kde účastníci předvedou,
co se pod vedením profesionálních
lektorů naučili. Na úplný závěr
vystoupí „naše známá osobnost“.
Propagační kampaň k III. ročníku
KUMF zahájíme v únoru. Přihlášky
přijímáme do konce března,“ říká
organizátor Petr Ticháček.
Více informací najdete od února
také na www.kumf.cz.
Za organizační tým KUMF
Jana Tauchmanová
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Ráda bych Vás, milí čtenáři,
seznámila s naší činností v roce 2010.
Po celý rok jsme navštěvovaly
naše spoluobčany starší 80 let při
příležitosti jejich narozenin a před
vánočními svátky jsme jim předávaly
potravinové balíčky.
Všem ženám nad 70 let jsme popřály
ke Dni matek a předaly jsme jim dárky.
V květnu a listopadu jsme přivítaly
nové lánovské občánky.
V červnu jsme navštívily Základní
školu a žákům deváté třídy jsme
předaly pamětní listy a malé dárečky.
I
I
I
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V
D
U
B
N
U
V
E
V
R
C
H
L
A
B
Í– setkání se 60letými a 70letými
občany Lánova. Toto setkání bylo
V t v o ř i v ý c h d í l n á c h výjimečné tím, že se konalo v nové
Krkonošského umělecko – mediálního zasedací místnosti OÚ za hojné účasti
festivalu (KUMF) pronikly do tajů všech oslavenců. Myslím, že všichni
novinářského a uměleckého zákulisí zúčastnění byli velice spokojeni jak s
už stovky chlapců a děvčat. Po dvou novými prostory, tak se zábavou,
úspěšných ročnících se oblíbený kterou jsme pro ně připravily.
festival stěhuje z Jilemnice do „brány Ráda bych poděkovala všem členkám
Krkonoš“ Vrchlabí.
za jejich celoroční práci, také panu
„I když jsou přípravy teprve starostovi a všem zaměstnancům OÚ,
na začátku, už nyní mohu pár informací bez kterých by se tyto akce
prozradit. O víkendu 16. - 17. dubna neuskutečnily.
bychom rádi využili všechny prostory
Přeji všem občanům Lánova v roce
zrekonstruovaného kulturního domu 2 0 1 1 m n o h o š t ě s t í , z d r a v í
Střelnice. Mediální část se ponese v a spokojenosti.
duchu Krkonošského turistického
za SPOZ Zdena Blažková
16
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Trut a saň
Na českém severním pohraničí
bývaly za starodávna hluboké pralesy.
Nikdo se je neodvážil prozkoumat,
i když tudy později prorazili zemskou
stezku česko-polskou. Po cestě proudil
bohatý život, obchodníci tudy přiváželi
drahocenné zboží, ale do pralesa
nevstoupil nikdo. Každý se mu jen
vyhýbal.
Několik chudičkých stavení se
usadilo v údolí mezi horami, jejich
obyvatelé káceli statné kmeny, tesali
jejich dřevo a stavěli nové chalupy pro
svoje děti. Na vyklučených pasekách
zakládali chudá políčka a louky,
vyháněli na ně svůj dobytek a byli
spokojeni.
Pojednou se všichni zděsili. Jejich
požehnanému klidu byl konec.
V pralese se totiž usídlil mohutný
ještěr. Přepadal pasoucí se dobytek,
vybíral si nejtučnější kusy a také hodně
lidí už zadávil. Nešťastní horalé
opouštěli ze strachu před obludou své
chatrče a prchali odtud do kraje. Pověst
o zlé sani se roznesla jako blesk daleko
široko. Od hor až do požehnané roviny.
Všichni se před netvorem třásli, báli se
vejít do pralesa i na políčko. Drak měl
obrovská křídla a vrhal se na
vyhlédnutou kořist se strašným
hlomozem. Sousedé se radili, dávali
hlavy dohromady, jak se příšery zbavit,
ale nikdo tu šťastnou myšlenku
nepřinesl. Drak hnízdil někde
v nepřístupném pralese na vysoké skále
nad roklinou a bylo těžko se k němu
dostat. A škod přibývalo den ze dne...
Horalé prosili Boha o pomoc.
Putovali daleko s procesím, ale ještě
nebyl pravý čas. Drak řádil hůře než
dřív.
Až jednou seslal Bůh lidem spásu.
Za knížete Oldřicha se na zemské
stezce usídlil chudý uhlíř Trut. Pálil tu
milíře, střehl krajinu a převáděl
pocestné pralesem. Znal okolní krajinu
jako nikdo jiný a rád pomáhal. Také on
se o sani dověděl, ale protože byl
nebojácný, umínil si, že brloh drakův
vypátrá a že krajinu zbaví obludy.
Chodil ve volném čase krajem, hledal
a slídil. Jednoho dne se dal proti
pramenům řeky Úpy. Řádně se ozbrojil
a zásobil potravinami a šel podle
říčního břehu. Měl cestu hodně
neschůdnou. Musil přeskakovat
vysoké balvany, protínat houštinu

pralesa nožem a přelézat staleté kmeny,
které sem nakácela za staletí vichřice.
Kráčel zvolna, jen krok za krokem.
Najednou zaslechl silné chrápání,
jako když někdo pilou řeže. Nebylo to
chrápání lidského spáče. Jako by tu
chrápal nějaký netvor! Uhlíř přiklonil
ucho k roklině, odkud hlas vycházel,
a pomyslil si:
„Inu, nějaký medvěd tu zaspal“,
pomyslil si a pevně sevřel tesák
do dlaně. Protože okolí bylo silně
zarostlé houštím, vylezl Trut na
nejbližší strom a pozoroval okolí
z výšky. Ale sotva se vyšplhal do
koruny, spatřil velikého ještěra, který
se stočil do kolečka a spokojeně si
chrápal. Za ním byla tmavá jeskyně,
dračí brloh.
Uhlíř přece jen duchapřítomnost
neztratil. Prohlédl si netvora, jak je
veliký, jak má tělo porostlé obřími
šupinami a jak mu vyčnívají z tlamy
ostré špičáky.
Trut dlouho neváhal. Slezl opatrně
ze stromu, aby saň neprobudil
a pospíchal k řece, kde si teprve
oddychl. Povšiml si, že ve vodě leží
statný buk, který mu bude znamením,
až se sem zase vrátí. Namířil si cestu
domů a přemýšlel, jak by nad netvorem
vyzrál.
Došel domů už za soumraku.
Poradil se ještě toho dne se sousedy a
všichni by ho byli za ten objev nosili
na ramenou.
„Ozbrojíme se vším, co máme
po ruce. Jeden si vezme sekyru, druhý
pilu, třetí kladivo, každý podle libosti.
A co bude jeden do draka sekat, druhý
ho ubodá a třetí na kusy rozkrájí.“
Druhého dne před polednem se
sešlo před uhlířovou chatou několik set
udatných venkovanů a Trut je vedl
do pralesa. Šli tiše, jen našlapovali
na špičky, aby draka neprobudili. Když
dospěli k poznamenanému místu, šel se
uhlíř přesvědčit, zda je drak u jeskyně.
Nebyl tu, spal v jeskyni. Uhlíř viděl
na vlastní oči, jak z brlohu vystupují
sirné páry. Seskočil ze stromu
a rozkázal venkovanům, aby jeskyni
obstoupili. Pak začali pracovat. Káceli
statné stromy jeden po druhém,
navalovali je k jeskyni a zanedlouho
bylo doupě dřívím zcela zakryto. Pak
navrch naházeli chvojí a ze všech stran
hromadu podpálili. Vznikl obrovský
požár, kmeny praskaly a kolem byl
nesnesitelný žár.
Náhle uslyšeli příšerný řev. Drak
se probudil a dusil se dýmem. Chtěl
vyrazit z jeskyně, ale bylo už pozdě.
Plameny ho olizovaly, musel před nimi

uskakovat. Když měl už několikátou
popáleninu, stočil se v bolestech
do klubíčka. Pak se zase rozvinul,
zmítal sebou sem a tam, krvavá pěna se
mu řinula z tlamy a nakonec zalezl
do brlohu, kde ho kouř zadusil.
Nikdo se nemohl k ohništi
přiblížit, protože tu byl nesmírný žár.
Skála byla od sazí černá a kus lesa
okolo ní bylo třeba stále hlídat, aby
neshořel také. Když všecko vychladlo,
několik odvážlivců se odhodlalo
s pochodněmi do jeskyně. Nalezli
nestvůru smotanou v ranec a její široká
ozubená tlama zela na ně jako nějaká
propast. Vytáhli saň z brlohu, sbili
z polen nosítka a kořist odnesli domů
do vesnice.
O udatnosti Trutově a jeho lidu se
roznesla zvěst do celého okolí
i za hranice vlasti. Truta oslavovali jako
hrdinu, kníže Oldřich ho pozval k sobě
a bohatě ho odměnil. Povýšil ho
do zemanského stavu a celou krajinu
mu dal do užívání.
Na místě, kde zahubili pověstnou
saň, vystavěl Trut pevný hrad pro
hlídání zemské stezky a pojmenoval jej
Trutnovem.
Mrtvého draka dal zeman Trut
vycpat a přivezl ho na zemský sněm
do Brna jako důkaz svého udatenství.
Drak visí v brněnské radnici po dnešní
dny, vidíme ho v kamenné obrubni
trutnovské kašny a také ve znaku města
Trutnova.
Z knihy Pověsti českého
severovýchodu Václava Horyny
připravila Karolína Boková
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Zima a předjaří
2. února - Hromnice
O tomto dnu se na stránkách
Zpravodaje již trochu psalo (8/2009),
doplnila bych to několika roztomilými
hromničními pranostikami, jejichž
pravdomluvnost si můžete zkusit
ověřit:
Jak dlouho skřivan před Hromnicemi
vrzá, tak dlouho po nich zmrzá.
Na Hromnice má sedlák raději vlka
ve chlévě i ženu na marách
než slunce.
Svítí-li slunce na Hromnice, bude
zimy o šest neděl více.
Ale také:
Svítí-li slunko na Hromnice,
hojnost žita i pšenice.

Je-li na Hromnice světlý den,
budou konopě a i len. (informace
speciálně pro příznivce semence.)
Zima má být prostě zimní,
zimniční a zimová, aby vše v pořádku
bylo. V lednu tlusté ledy a mnoho
sněhu předpovídají třebas mnoho hřibů
v srpnu a výborné zelí, a únorové
pranostiky většinou vypovídají o tom,
že mírný únor mrazivý březen věští a je
lepší, když je bílý, protože pole potom
sílí.
24. únor - sv. Matěj
Mezi nejvýznamnější mezníky
předjaří patří svátek svatého Matěje oblíbeného světce a patrona české
i evropské církevní tradice.
Původně byl zřejmě jedním ze 72
učedníků Páně. Po Kristově
nanebevstoupení byl losem určen
místo Jidáše apoštolem. Hlásal
evangelium v Palestině, Malé Asii
i Africe. Další zprávy chybějí, podle
legendy mu sekerou uťali hlavu; sekera
patří k jeho atributům a stal se proto
kromě jiného i patronem tesařů,
řezníků, kovářů, dokonce pražských
podskalských ledařů. I například krejčí
a švadleny se ve svém cechovním
či jiném znaku hlásili k tomuto
dobrodějnému světci. Ve střední
Evropě byl ve středověku velice
uctíván, neboť je jediným apoštolem,
který je v této oblasti pohřben
(v Trevíru). Odtud se dá vysvětlit
obliba staročeského křestního jména
Matěj. Dnes se jeho svátek slaví
14. května.
Někdy se den sv. Matěje považoval
za konec zimy (říkalo se, že Matěj seká
ledy).
Svatý Matěj láme vždy led
není-li ho, zmrzne hned.
Svatý Matěj zimu tratí,
když netratí, obohatí.
Ale jiná pranostika zas říká:
Na svatého Matěje, pije skřivan
z koleje.
Toho dne se věštil zdar žní, úspěch
sňatku, předpovídalo se počasí
a předvídala se i smrt. Sv. Matěji
náleželo zvláštní místo mezi
hospodářskými pověrami. Za jeho
pomoc jako patrona úrody ovoce prosil
hospodář a někdy i děti, které musely
i jít bosy. Všichni se společně modlili
a potom třásli každým stromem v sadu,
jinde děti tloukly ověnčenou vařečkou
do ovocných stromů. - "Prosím, prosím
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svatého Matěje, nám ať ovoce hojného
dopřeje, kamkoli v zahradě hlas můj se
rozleje."
Pro Pražany měl svátek sv. Matěje
vždy zvláštní význam - toho dne se
konala první jarní pouť, k uctění
j e d i n é h o k o s t e l a s v. M a t ě j e
v metropoli, v dnešních Dejvicích. Její
tradice se, i přes zásah Josefa II. a jeho
zákazy konat poutě a procesí,
v pozměněné podobě uchovala
do dneška.

zapotřebí, protože
po katastrofě roku
1897, při níž přišlo
v Krkonoších
o život během 24
hodin 120 osob,
následovaly další.
Malé Labe s jeho
přítoky divočilo
znovu roku 1899,
tedy opět po dvou
letech. Dne 3.
července 1900, za
9. března - sv. Františka Římská, rok na to, vzala
Crha a Strachota = Cyril a Metoděj
velká voda v
Rudolfově
více Povodeň v Dolním Dvoře, č.p. 10 - bývalá škola, někdy na přelomu 19. a 20. století.
Na svatého Františka déšť- neurodí
domů
a
poškodila
se brambory.
Svatého Crhy a Strachoty- svině částečně silnici. Přitom zahynula starší z listopadu roku 1900. Na ně bylo
žena, jejíž tělo bylo nalezeno až druhý uvolněno 800 000 rakouských korun,
vyžeň za ploty.
den poblíž kostela v Dolním Dvoře což představovalo tehdy velmi značnou
K tomuto datu se vztahovalo ve změti připlaveného dřeva. Značně částku. Na další části koryta Malého
zajímavé, či snad lépe řečeno nuznou utrpěla i jednopatrová budova Gallova Labe v Lánovech se dostávalo
životní praxí vynucené pravidlo. hostince. Vodní příval odnesl odtud postupně přes naléhavou potřebu. A to
9. března je v řadě krajů stále značná nábytek včetně klavíru korytem teprve v další stavební etapě počátkem
zima, u chudých rodin na Novopacku, M a l é h o L a b e a ž n ě k a m druhé desítky 20. století. Je zajímavé,
Valašsku, Chodsku a jinde však ještě po k Hostinnému. Také v roce 1903 že práce pokračovaly i v průběhu první
roce 1900 platilo pravidlo, že se vlivem deštivého počasí už na jaře dne světové války a za první republiky.
odkládaly zimní boty, prostě boty 3. května stoupla povážlivě v Malém
Úřední korespondence mezi
vůbec, a to i u dětí. Dnes je to téměř Labi voda a ohrozila domy kolem obcemi, spolkem, okresním úřadem
nemyslitelné. Jedna podkrkonošská silnice. Klínový potok zaplavil cestu ve Vrchlabí a zemskou komisí i Vídní
rodačka vzpomínala na dětství i takto: v Horním Dvoře.
odhaluje též zajímavé momenty
"Na Františko maminka kázala zouť."
Regulační práce podniknuté národnostní a sociální, jež se do akce
po těchto událostech na Malém Labi při uskutečňování prací promítaly.
Z knihy Církevní rok a lidové
Už při zadávání další části projektu
a potocích, které ho vytvářejí
obyčeje Vlastimila Vondrušky, Čtvero
po soutoku v Dolním Dvoře, budí v roce 1912 šlo místním institucím o to,
ročních dob v lidové tradici Jiřiny
z a s l o u ž e n o u p o z o r n o s t s v o u aby ho vypracovali němečtí inženýři,
Langhammerové a Svatý Petr seno
d ů k l a d n o s t í . O d o l á v a j í z l o b ě nikoli Češi. Tento kategorický
seče, svatá Anna buchty peče Zdeňka
a rozmarům živlu již téměř celé století. požadavek zdola byl vysloven ostatně
Urbana a Antonína Robka připravila
Av š a k i z b ě ž n é n a h l é d n u t í již dříve i při stavbě přehrady
Karolína Boková.
do písemných materiálů o pracích, na Krausových boudách, dnešní
uchovaných ve Státním okresním Labské. Teprve po důkladném naléhání
archivu v Trutnově, vyvádí z názoru, říšského rady dr. Rollera z Vídně,
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že šlo o záležitost jednorázovou že němečtí inženýři Schwertner
a krátkodobého charakteru. Regulace a Pollak jsou plně zaměstnáni
Spoutané Malé Labe
řídila zemská komise sídlící v Praze v Hostinném a Vrchlabí, dává okres,
(Ke 100. výročí počátků regulačních na Královských Vinohradech a ve spolek Ober-Elbe-Verein v osobě
prací)
svých rozhodnutích si dávala předsedy E. Kleininga a představitelé
Letošní velká voda, která postihla jaksepatří na čas. Nebylo divu, vždyť obcí (za Prostřední Lánov F. Schöbel
na Frýdlantsku řadu obcí a poškodila b y l a k o n t r o l o v á n a z e m s k ý m a za Dolní Lánov J. Zirn) 3. června
zejména některé komunikace, obrátila místodržitelstvím a dokonce i z Vídně. 1912 souhlas k výjimečnému použití
pozornost naší veřejnosti mimo Šlo přece o hospodaření se značnými českých inženýrů.
j i n é t a k é n a r e g u l a č n í p r á c e finančními prostředky rakouskoJak svědčí další materiály,
na horských tocích v Krkonoších, uherské monarchie a těch neměla nikdy realizováním projektu už byly
které byly podniknuty v minulosti nazbyt. Byly pod stálým tlakem pověřeny vcelku nebo zčásti místní
po zkušenostech s povodňovou z regionu, který představoval jednak německé firmy stavitelů Kleofáše
kalamitou v roce 1897. To se týká také spolek Ober-Elbe-Verein (Spolek Hollmana a Pilze z Vrchlabí. Nastaly
povodí Malého Labe a obcí v jeho Horní Labe) a nedostatkem financí i další potíže. Když došlo z jejich
údolí. Protože koryto Malého Labe trpících horských obcí Dolní Dvůr iniciativy k pokusu o zastavení prací
v prostoru Dolního Dvora a dnešního a tehdy samostatných tří Lánovů: v zimním období během první světové
Lánova Horního, Prostředního Horního, Prostředního a Dolního.
války (1915), vyvolalo to značný odpor
a částečně i Dolního bylo regulováno,
Práce byly rozděleny do dvou v obcích. Ztroskotal i pokus použít
nedošlo tu k významnějším škodám při časových etap. Do první byly zařazeny levnějších dělníků z českých částí
velké vodě o 100 let později roku 1997. opravy Kotelského, Klínového monarchie. Jako hlavní důvod uváděl
Ostatně těchto prací bylo velmi a Husího potoka rozhodnutím spolek i obce, že by čeští dělníci ubírali
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práci místním, tj. německým dělníkům
a docházelo by tak prý k sociálnímu
neklidu. Během válečné nouze
nacházelo na regulacích i v roce 1916
obživu až 100 dělníků z obcí, kteří by
se jinak při zastavení prací octli v těžké
době „Brotlos“ (bez chleba).

tehdejšího pracovníka MNV došlo
kdysi mezi léty 1968 – 1970 opravdu
k transakci mezi obcí Lánov a Církví
československou husitskou ve Rtyni
v Podkrkonoší. Právě v tomto období
měl být zvon sejmut a odvezen
do modlitebny ve Rtyni v Podkrkonoší.
Na můj dopis, který jsem adresoval
Církvi československé husitské, nebylo
ze strany diecéze nijak reagováno.
Kontaktoval jsem tak postupně jak
památkáře, tak jiné instituce, stejně tak
i Obecní úřad ve Rtyni. Neméně malou
pomocí mi pak byla spolupráce s ing.
Stanislavem Dědem, ředitelem
oblastního muzea v Chomutově, které
má povědomost o činnosti zvonaře
Richarda Herolda a které je v přímém
kontaktu s jeho potomkem. Milerád
pomohl také vrchní kampanolog a autor
Velké kameny k nábřežním zdím - bohužel jen
mobilní světové zvonkohry Petr Rudolf
do první velké vody.
Manoušek, s nímž jsem se poprvé
Toto a jistě mnoho dalšího – by osobně setkal letos při jeho produkci
mohly vypravovat, kdyby uměly mobilní zvonkohry ve Vrchlabí.
Nebylo od věci se pak vypravit
mluvit, mlčící kamenné zdi, které
do
Rtyně a přesvědčit se fyzicky
spolehlivě poutají na Lánovsku, aby
nemohly škodit lidem, velmi často o existenci zvonu. Již dle různých
výpovědí jsem pak usoudil, že se
divoké a ničivé síly Malého Labe.
s největší pravděpodobností jedná
Mgr. František Jirásko o FRIEDENGLOCKE (Mírový zvon),
který má hmotnost 254 kg, průměr
75 cm a výšku 62 cm.
Bohužel v době, kdy jsem Rtyni
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.
. navštívil,
tam žádný takový zvon nebyl,
navíc mi ani nebylo umožněno navštívit
V letošním 12. čísle Zpravodaje modlitebnu a natož pak vlastní věž.
obce Lánov jsem se pokusil mapovat
Nicméně jsem svým úsilím dal
pohnutou historii lánovského kostela dohromady nějaké páky, a tak se ono
a stejně tak jeho zvonů. Zmínil jsem zrezivělé soukolí začalo pozvolna
zvony původní z roku 1902 z dílny hýbat.
Franze Schillinga a stejně tak pořízené
Napojením se na místního historika
druhé zvony z roku 1929, domnívajíce Jana Poláčka pracovníka městského
se, že pocházely ze stejné dílny. Chci muzea ve Rtyni jsem se konečně dobral
tedy tímto napravit osudovou chybu faktů a nikoli domněnek. V publikaci,
s tím, že druhé zvony si Lánovští která je věnována „Zvonům obce Rtyně
pořídili opět ze sbírky a vyhotovila je v Podkrkonoší“, je pak malá zmínka
Chomutovská dílna Richarda Herolda. o tom, že někdy v letech 1968 se
Nicméně tímto by tato chyba v Lánově likvidovala evangelická
mohla být uzavřena a konec článku na modlitebna a že kromě mobiliáře, který
světě. Ale život s sebou přináší různá byl také předmětem podivných čachrů,
překvapení, a tak se stalo i díky mému se tehdejšímu knězi ve Rtyni podařilo
omylu. Na můj článek zareagoval získat z lánovského kostela zvon,
jeden místní občan s tím, že mi zřejmě darem.
oponoval v tom, že druhé zvony
A v tuto chvíli jsem již věděl, že je
skončily stejně jako první na nyní potřeba trochu zatlačit na církev,
popravištích rekvírovacích kleští aby přiznala, kde je zvon a co s ním
světových válek.. Dle jeho svědectví vlastně je. Po několika dopisech,
přinejmenším jeden z trojice zvonů e-mailových zprávách a mém nátlaku
(Christus, Martin Luther a Mírový se mi konečně ozval královéhradecký
zvon) fyzicky na kostele visel ještě biskup pan Štěpán Klásek.
v roce 1962. A ejhle, červíček v hlavě
začíná pracovat. Šel jsem tedy
Historie zvonu tedy byla
postupně po tomto tvrzení a zjišťoval následující:
jeho reálné základy. Dle sdělení
K jeho převezení skutečně došlo

v roce 1968 do Rtyně, kde bohužel
nemohl být ze statických důvodů
nainstalován do věže. Mohl by být
pouze zavěšen, ale srdce zvonu by
obstarávalo el. mechanické táhlo,
nesměl by se tedy houpat. Statika věže
by to neunesla. Bylo proto rozhodnuto
někdy v roce 2002 jeho přestěhování
do Hradce Králové, kde by se měl
v budoucnu stát součástí připravované
zvonkohry na věži chrámu
sv. Ambrože.
Jelikož jsem sám inicioval jeho
navrácení do naší obce, neboť se
právem domnívám, že jde o „ukradené“
kulturní dědictví, požádal jsem
na tomto základě Zastupitelstvo obce
o vyslovení plné moci, abych mohl
v tomto případě za Obec vystupovat.
A tak se tedy z mého omylu milé
stalo. Nyní je už jen v rukou mých,
zastupitelstva a potažmo představitelů
Obce, jak budeme pokračovat v jednání
o jeho navrácení. Domnívám se,
že mnoho spoluobčanů by jistě bylo
hrdo na to, kdyby se do obce vrátilo
to, co jí historicky a kulturně patří.

Lánovský zvon ve Rtyni - foceno v roce 2000
panem Manouškem.

(text na zvonu)
Uns erneute Richard Herold in
Komotau i. J. 1929.
Läute, Glocke, läute Frieden
Läute Ruh in jedes Herz
Endet einst mein Tag hinieden
Läute du mich himmelwärts!
(český překlad)
Nás obnovil Richard Herold
v Chomutově v r. 1929.
Zvoň, zvone, vyzváněj mír,
Zazvoň pokoj do všech srdcí.
Až jednou skončí můj den
do nenávratna,
Vyzváněj mi (na cestu) k nebesům!
Ladislav Kadavý
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překupník dostal jakýsi Schafranek tkalcovské stavy potřebné k úplnému
zahájení výroby. Hnací silu provozu
Již 1. října téhož roku 1871 od něj dodávalo zpočátku již zmíněné vodní
koupil celý majetek pan Severin kolo. 11. července 1873 majitelé
Waengler, ředitel mechanické přádelny t o v á r n y z a k o u p i l i p a r n í s t r o j
v dolnorakouském Felixdorfu. s výkonem 40 koňských sil (vyrobila
Za objekty s čísly popisnými 99, 100 h o f i r m a b r a t ř í S u l z e r o v ý c h
a 101 a za část pozemkové parcely ze švýcarského Winterthuru a stál
domu 102 zaplatil 30.300 rakouských 9.910 rakouských zlatých). Parní kotel
zlatých. Budovy sestávaly z obytného získali do Lánova z Hořejšího Vrchlabí
domu s přistavěným objektem továrny o d f i r m y S y n o v é A . R o t t e r a .
o délce 100 metrů, šířce necelých Disponoval 44 m2 ohřevné plochy
14 metrů a výšce jeden a půl patra. a tlakem 4,25 atmosfér. Na jižním konci
Patřila k nim také příčně situovaná závodu se postavila budova pro stroj
stavba (která už dnes nestojí a můžeme a k o t e l s p o l u s k o m í n e m .
ji vidět jen na starých fotografiích). K umístění sukárny a šlichtovny se
Vodní kolo bylo uloženo v prkenné využilo místo, kde se dříve nacházelo
kůlně, továrna zela prázdnotou.
vodní kolo. Dřevěná kůlna se strhla
27. dubna 1872 vzniklo mezi a spodní příčná budova se zvýšila
Wa e n g l e r e m a j e h o š v a g r e m a zvětšila. V roce 1874 se tkalo na dvou
F r i e d r i c h e m , ř í š s k ý m r y t í ř e m stovkách stavů. Pracovní doba činila
z Leuzendorfu, žijícím v Praze, 12 a půl hodiny od pěti hodin ranních
obchodní sdružení. Oba jmenovaní d o s e d m i h o d i n v e č e r n í c h
vystupovali se stejnými podpisovými s jednohodinovou přestávkou na oběd
právy. Firma se od té chvíle jmenovala a půlhodinovou pauzou na svačinu.
„Leuzendorf und Waengler“. Již před Výroba se ovšem zastavovala jen
založením firmy 1. ledna 1872 od dvanácté do třinácté hodiny.
nastoupil W. Spörri, Švýcar, na místo
Na konci roku 1876 odešel
technického ředitele a od té chvíle ze svého místa ředitel Spörri. Nahradil
n a s t a l d a l š í r o z v o j t o v á r n y. ho Jakob Wild, opět švýcarský textilní
Na jaře 1872 se v tanvaldských odborník. Počet stavů stoupl na 280.
a tiefenbašských strojírnách objednala, Na konci podzimu 1877 náhle skonal
vyrobila a posléze do Lánova dopravila jeden z majitelů továrny Severin
transmise pro nový provoz. Den Waengler. Ztroskotaly tím jeho plány
za dnem se montovaly tanvaldské na výstavbu barvírny a apretury

z Vídně.
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Naše jídelna...
... nebyla vždy jídelnou. A tak se
přenesme do časů, kdy do Lánova
pronikl průmysl, kdy se Lánov stal
z vesnice významným průmyslovým
centrem.
Pro obyvatele Prostředního
Lánova i sousedního Dolního Lánova
měl objekt dnešní školní jídelny
obrovský význam. Soubor budov, který
sloužil jako významná tkalcovna, patřil
firmě Leuzendorf a Waengler. Historie
podniku je docela zajímavá a pro
Lánov významná dodnes.
V padesátých letech předminulého
století se díky Friedrichu Adolfovi
postavila první tovární budova s vodní
elektrárnou. V roce 1859 povolila
okresní úřední komise rozšíření
už existujícího náhonu. Mnoho
námahy i peněz si vyžádalo vykopání
více než stometrového tunelu pro
náhon elektrárny. Kopalo a vrtalo se
skrz skalnatý ostroh. Skála sestávala
z jemnozrnné deskovitě se rozpadající
horniny. Adolfa práce finančně
vyčerpaly natolik, že zkrachoval
a neúplné dílo se úředně dražilo dne
17. ledna 1871. K majetku, který
obnášel celou továrnu a také
hospodářství č.p. 101, se nakrátko jako

Továrna Leuzendorf und Waengler; objekt na snímku vpravo je dnešní jídelna při ZŠ.
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V prosinci téhož roku byla udělena
prokura továrnímu úředníkovi Karlu
Schmidtovi a o rok později 22. 12. 1878
vstoupila do firmy paní Adolfína
Waenglerová.
V roce 1881 se továrna dále
rozrostla; v dolní části se v délce 36 m
a šířce 16 m zvýšila o jeden a půl patra.
Pořídil se nový kotel s 80 m2 ohřevné
plochy a šesti atmosférami tlaku. Dále
se koupil nový dokončovací stroj
a výroba se rozšířila o dalších
145 stavů. Parní stroj se díky
vylepšením dostal k výkonu 80 PS. Pan
Friedrich von Leuzendorf bydlel
od roku 1878 v Hartě a osobně vedl
podnik. Roku 1882 ale přesídlil zpět
do Prahy a ustanovil svým zástupce
Kvido Ullmanna, sám posléze obdržel
prokuru. Ovšem již 5. září 1883 opustil
svou pozici a svou prokuru vymazal.
Ve stejné době se ujal vedení podniku
již dospělý syn Severina Waenglera
Ludvík s prokurou od 19. května 1884.
Jako doplněk k prokuře se uvádí,
že Severin Waengler koupil v červenci
roku 1874 stavební parcelu číslo čtyři
o výměře 1344 čtverečních sáhů (4810
m2) od Františka Weisse za 1.200
rakouských zlatých a o rok dříve
v květnu 1873 získal taky dům č.p.3 od
Františka Polze se zahradou o výměře
skoro dva a půl hektaru a dvěma
hektary polností. Polzovi tenkrát
zaplatil 4.000 zlatých.
Zřejmě téhož roku nebo v roce
1885 vypukla v továrně stávka, aniž by
dělníci stávkující za lepší platy uspěli.
V letech 1885 a 1886 se proti továrně
postavil obchod. 1. ledna 1888 odešel
z Lánova Švýcar Wild a na jeho pozici
nastoupil H. Hämmerle z Tyrolska.
V roce 1888 se postavila nová
samostatně stojící kotelna s komínem,
do níž zakoupili nový kotel s
podobným výkonem, jaký měl
vylepšený starý (tlak se zvýšil o jednu
atmosféru). Zároveň se přistavělo
nové patro příčné budovy. Sem se
umístila soukárna útku. A také se
denní práce dělníků zkrátila
o jednu hodinu. 26. května 1889 odešel
Hämmerle a do továrny se jako ředitel
vrátil Jakob Wild. 2. května 1890
následovalo opět zkrácení pracovní
doby o hodinu, takže nyní činila
pracovní povinnost 11 hodin. Kvůli
fámám a drbům vypukla čtrnáctidenní
stávka. Dělníci opět ničeho nedosáhli.
25. května 1892 zemřel ve Štýrsku
spoluvlastník továrny Friedrich, říšský
rytíř z Leuzendorfu. Jako jediná
majitelka od této chvíle vystupovala

jeho sestra Adolfína Waenglerová, což
dokazuje zápis v obchodním rejstříku.
Prokura Karla Schmidta byla totiž
vymazána. 1. září 1895 opustil podruhé
fabriku Jakob Wild a vrátil se do
rodného Švýcarska. Do jeho funkce
ustavili Karla Kulhánka, německého
Čecha. V roce 1897 získal druhý syn
majitelky Waenglerové Vladimír
prokuru, zatímco první syn Ludvík
podnikání zcela opustil. Protože
stávající parní stroj neposkytoval
dostatečnou hnací sílu, vystavěla se
v roce 1898 zbrusu nová strojovna,
do které se umístil nový parní stroj
o výkonu 200 koňských sil (zaplatili za
něj 18.000 zlatých).
Roky 1901 a 1902 poznamenala
špatná obchodní situace s nízkým
odbytem, čehož důsledkemn bylo
významné snížení počtu tkalcovských
stavů. 15. února 1902 odešel z továrny
dosavadní výrobní ředitel Kulhánek.
Jeho místo převzal lánovský rodák
Josef Erben.
4. července 1903 vyhořel firemní
obytný dům č.p. 3. Mnoho lidí se ocitlo
bez přístřeší, a proto se firma rozhodla
postavit dělnický obytný dům pro
6 rodin na parcele vyhořelého stavení.
Zároveň firma již 23. března téhož roku
koupila od tehdejšího majitele Josefa
Krause dům č.p. 120 (za 12.000
zlatých). V následujícím roce se stavěly
další domy (kolem kterých chodíme
každý den do školní jídelny).
Pět nových dělnických domů mělo již
tehdy totožná popisná čísla: 141, 143,
145, 146, 149. V roce 1904 došlo
k oživení trhu. Dva roky stojící stavy
byly znovu zapojeny do výroby. V roce
1907 se k příčné tovární budově
přistavěla novostavba dlouhá přes
dvacet metrů a široká čtrnáct metrů.
Zároveň se přistavělo nové patro,
do kterého zabudovali dalších
48 nových stavů. Továrna měla v tomto
okamžiku 467 stavů. Zároveň se zřídil
dům pro úřednictvo. V roce 1912 se
továrna zase rozšířila do délky, šířky
i výšky, rovněž se postavily dva domy
pro úředníky. Následkem první světové
války nastával rychlý útlum
obchodování. 20. ledna 1916 se zastavil
poslední tkalcovský stav. Továrna
po téměř čtyři roky nepracovala. Teprve
na začátku listopadu 1919 se provoz
obnovil s nízkým počtem stavů.
Na konci roku 1920 pracovalo 50 stavů,
potom se výroba rychle zvyšovala,
o rok později již bylo činných 220 stavů
a na konci roku 1924 se tkalo
na polovině kapacity závodu.
22. března 1921 zemřela majitelka

společnosti paní Adolfína Waenglerová
rozená z Leuzendorfu a od té chvíle se
jediným majitelem stal Vladimír
Waengler, její druhorozený syn.
K továrně nadále patřily již zmiňované
domy a parcely s popisnými čísly
3 (dva úřednické domy), 4 (stavební
parcela), 99 (továrna), 100 (obytný
dům), 120 (dům pro úředníky),
141, 143, 145, 146 a 149 (dělnické
domy).
V období první republiky továrna
již nikdy nedosáhla předválečného
(1. světová válka) stavu. Výroba
kolísala podle hospodářské situace
a nevyhnula se jí krize v roce 1929,
jejímž přímým důsledkem bylo úplné
zastavení výroby v roce 1932.
1 Zde se převíjela dodaná příze do formátů
použitelných u tkalcovských stavů
2 Plná obchodní moc

(Z pamětních knih obce Lánov pro
Vás přeložil a převyprávěl Martin
Bartoš)
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Daňový řád platný od 1. 1. 2011
/ve vztahu k Dani z nemovitostí/
Upozorňujeme poplatníky a plátce
daní, že od 1. 1. 2011 se správa daní řídí
novým zákonem č. 280/2009 Sb.,
daňovým řádem.
Jedním z nových ustanovení je
upravení sankce za opožděné podání,
resp. nepodání daňového přiznání, kdy
FÚ má povinnost uložit pokutu min.
500,- Kč, pokud je přiznání podáno déle
než 5 dní po stanovené lhůtě.
Sankce se týká všech daní, zejména
však na toto upozorňujeme poplatníky
daně z nemovitostí, kteří mají podat
přiznání do 31. ledna na rok 2011,
pokud u nich v roce 2010 došlo
ke změnám rozhodným pro zdanění
jejich nemovitostí (např. koupě, prodej
nemovitostí, změna v osobě poplatníka,
pozemkové úpravy).
Bližší info lze získat např.
na http://cds.mfcr.cz - informace
k daňovému řádu.
Finanční úřad ve Vrchlabí
oddělení majetkových daní
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MUDr. Zdeněk KUŽEL
- praktický zubní lékař -

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

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

Starosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

Bc. Lenka Stříbrná

Tel., fax

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

13:00 -18:00

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Čt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Asistentka

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:
v mezisezóně:

Po: 7:00 - 11:30

13.9. - 20.12.
2.3. - 13.6.

12:00 - 16:00

v sezóně:

Po:

21.12. - 1.3.
14.6. - 12.9.

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

tel./fax: 499 432 083

Pá: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

E-mail:
infocentrum@lanov.cz

So:

zavřeno

So:

9:30 - 12:30

zavřeno

Ne:

zavřeno

Ne:
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tel.:
499 432 298

zavřeno

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBĚRY
A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Akutní
bolestivé
případy
budou
po osobní
nebo
telefonické
domluvě
ošetřeny
v nejbližším
volném
termínu.
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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,
rok 2010 byl čtvrtým rokem volebního období, které
skončilo v říjnu, kdy proběhly volby nového Zastupitelstva.
Rok 2010 byl také rokem, kdy se volilo do Sněmovny.
Je nutné poděkovat členům volební komise, která pracovala
velmi zodpovědně pod vedením paní Jany Rejdové, která
zajišťovala veškerý servis kolem voleb. Chtěl bych
především poděkovat všem občanům, kteří přišli
k volebním urnám při volbách do obecního zastupitelstva
a dali svůj hlas nezávislým kandidátům Za rozvoj obce.
Je škoda, že v naší obci nevznikla další úplná kandidátka,
aby občan měl možnost širšího výběru. Přesto jsem
přesvědčen, že zvolení zastupitelé jsou odpovědní občané,
kteří svoji funkci budou v tomto volebním období zastávat
zodpovědně a ve prospěch naší obce. Zároveň bych chtěl
poděkovat bývalým zastupitelům, kteří pracovali
v minulém volebním období, za jejich práci pro obec.
Na ustavujícím Zastupitelstvu v listopadu 2010 bylo
zvoleno vedení obce, složení finančního a kontrolního
výboru. Byl přijat Plán hlavních úkolů na období roku 2010
- 2014, kde jsou vyjmenované akce, které by se měly
v tomto volebním období uskutečnit. Chceme jít cestou
zlepšování vzhledu obce, rozvíjet sportovní a kulturní
činnost, jít cestou zlepšování života v naší obci, nesmíme
zapomínat na naši nejmladší generaci.
Všem nám je jasné, že toto volební období nebude
jednoduché, a to vzhledem k tomu, že bude méně finančních
prostředků, které bude možno získávat z dotačních titulů.
Proto bylo prozíravé, že se v minulém období podařilo
vytvořit určitou finanční rezervu. Ta bude použita
na dovybavení obce, opravy komunikací, opravy mostů,
na hlavní akci, která nás čeká, a tou je celková rekonstrukce

499 522 216

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

vodárny a výměna části vodovodního řádu v předpokládané
výši necelých 10 mil. korun. Část nákladů této akce by
měla být kryta dotací Ministerstva zemědělství a krajem.
Jsem ale optimista a věřím, že akce, které jsme naplánovali,
se nám podaří splnit.
Na Zastupitelstvu obce v prosinci byl přijat rozpočet
na rok 2011. Rozpočet obce byl sestaven jako vyrovnaný
a akce uskutečněné nad rámec tohoto rozpočtu budou
hrazeny z fondu rezerv. Na obci a obecním úřadu došlo
ke generační výměně samostatné odborné pracovnice.
Na místo po paní Janě Rejdové, která zde pracovala 20 let,
nastoupila po výběrovém řízení paní Martina Schoberová.
Touto cestou chci poděkovat paní Rejdové za práci na obci,
obecním úřadu a pomoc při orientaci v obci po mém nástupu
na obec.
V současné době jako hlavní činnost v obci probíhá
zimní údržba komunikací a odstavných ploch. Letošní zima
prověřuje techniku i pracovníka údržby. Cílem je, aby
komunikace byly sjízdné v časných ranních hodinách pro
potřeby občanů při jízdě do práce a dětí při cestě do školy.
Pokud budeme chtít udržovat všechny příjezdové cesty, jak
nás o to žádají občané, bude nutný nákup silnějšího
a novějšího traktoru, jelikož počet míst, kde se zimní údržba
provádí, se stále rozšiřuje. Již dnes jsou místa, kde máme
problémy se současnou technikou zimní údržbu zvládnout.
Je to další úkol, který bude muset Zastupitelstvo obce řešit.
Domnívám se, že i v roce 2010 se nám v naší obci
dařilo pokračovat ve vylepšování vzhledu obce, věnovat
dostatečnou pozornost Základní a mateřské škole, věnovat
pozornost společenskému životu v obci, prohlubovat
spolupráci s místními podnikatelskými firmami. Proto
závěrem chci poděkovat za práci pro obec členkám Sboru
pro občanské záležitosti, pedagogickému sboru Základní
a mateřské školy Dolní Lánov, pracovníkům Dětského
domova, panu Losenickému za organizování sportovních
akcí, za vedení knihovny paní Mihokové, kronikářce obce
Mgr. Evě Losenické, členům hasičské jednotky, členům
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Mysliveckého sdružení Malá Sněžka za pomoc obci, všem
dalším spoluobčanům, kteří se v minulém roce zapojili
do zvelebování svých domů i jejich okolí a kteří byli
nápomocni při organizování různých akcí v obci.
Přeji všem spoluobčanům naší obce pevné zdraví,
pohodu a spokojenost v roce 2011, práceschopným,
aby měli stálou práci, podnikatelům úspěchy v podnikání,
aby se nám společně dařilo zlepšovat podmínky pro život
v obci Dolní Lánov.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta obce

Šimůnka, Janu Rejdovou.

(pro-10, proti-0, zdržel se-1)

13/1-10
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Ing.
Jiřího Pavliše, Miroslava Hofmana.
(pro-9, proti-0, zdržel se-2)
14/1-10
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n)
zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve
výši 10 000,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.
prosince od 2010.
(pro-10, proti-0, zdržel se-1)

Z
E
Z
A
S
T
U
P
I
T
E
L
S
T
V
A
O
B
C
E15/1-10
Usnesení z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce
Dolní Lánov, konané dne 10. listopadu 2010
1/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu p. Jiřího
Kavana, p. Jiřího Pavliše zapisovatelem Mgr. Evu
Losenickou.
(pro11, proti-0, zdržel se-0)
2/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího
zasedání.
(pro 11, proti-0, zdržel se-0)
3/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení
p. Miroslav Hofman, pí. Jana Tumová
(pro-11, proti-0, zdržel se-0)
4/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst.2 písm.k
zákona o obcích, že pro funkci starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce budou
členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.
(pro-11, proti-0, zdržel se-0)
5/1-10
Pro nadcházející období bude volen jeden místostarosta.
(pro-1, proti-0, zdržel se-0)
6/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby
starosty , místostarosty,předsedů výboru a členů výboru.
(pro-10, proti-0, zdržel se-1)
7/1-10
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce starosty obce Dolní
Lánov JUDr. Miloslava Tomíčka, Dolní Lánov čp. 104
(pro-10, proti-0, zdržel se-1)
8/1-10
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce místostarosty obce
Dolní Lánov Jiřího Svatého, Dolní Lánov čp. 182
(pro-10, proti-0, zdržel se-1)
9/1-10
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba
výbory budou mít 3 členy.
(pro11, proti-0, zdržel se-0)
10/1-10
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru
Michala Trobla.
(pro-10, proti-0, zdržel se-1)
11/1-10
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru
Olgu Finkovou.
(pro-10,proti-0,zdržel se-1)
12/1-10
Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Ing. Pavla
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Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a 84 odst.2 písm.n)
zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkcí
předsedy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva ve
výši 880,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
od 1. prosince 2010.
(pro-10, proti-0, zdržel se-1)

16/1-10
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a 84 odst.2 písm.n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 0 měsíčně.
(pro-5, proti-4, zdržel se-2)
17/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou 3. rozpočtovou
změnu rozpočtu obce Dolní Lánov na rok 2010.
(pro-11, proti-0, zdržel se-0)
18/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený „Jednací řád
Zastupitelstva obce Dolní Lánov“ a „Jednací a organizační
řád výborů zastupitelstva obce Dolní Lánov“ z 22. 8. 2007.
(pro-11, proti-0, zdržel se-0)
19/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán hlavních akcí obce
Dolní Lánov pro léta 2010-2014“.
(pro-11, proti-0, zdržel se-0)
20/1-10
Zastupitelstvo obce schvaluje „Žádost o poskytnutí
finanční podpory z Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje“- dotační titul Dt 1 – Obnova
a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
za účelem rekonstrukce objektu Kulturního domu v obci
Dolní Lánov. Jedná se o výměnu oken a opravu stropu,
rozpočtová částka činí 775 938,-Kč. Zastupitelstvo obce
souhlasí se spolufinancováním této akce z rozpočtu obce
Dolní Lánov.
(pro11, proti-0, zdržel se-0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- složení slibu všemi členy zastupitelstva obce Dolní Lánov
- další jednání zastupitelstva obce se bude konat dne
15. 12. 2010
Jiří Svatý v.r., JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 15. prosince 2010
1/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program jednání
a pověřuje vedením zápisu Mgr. Losenickou Evu
2/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
ve složení: Jiří Svatý, Slavomír Vyklický.

3/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi:
Olga Finková, Michal Trobl.
4/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet obce
Dolní Lánov na rok 2011 jako vyrovnaný ve výši příjmů
6 325 200,-Kč a výdajů 6 325 200,-Kč.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/2-10
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými termíny konání
jednání Zastupitelstva obce v roce 2011
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar členkám Sboru
pro občanské záležitosti obce Dolní Lánov za jejich činnost
v roce 2010.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje Michala Trobla a Slavomíra
Vyklického jako zástupce obce ve Školní radě Základní
a Mateřské škole Dolní Lánov. (pro 7, proti 0, zdržel se 2)
8/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského
výsledku Základní a mateřské školy Dolní Lánov ve výši
150 435,-Kč následujícím způsobem-v celé výši převést
do rezervního fondu ZŠ a MŠ Dolní Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
obecního pozemku p.č. 633/11 k.ú. Dolní Lánov o výměře
388 m2 vedeného jako travní porost.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
10/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění prodeje bytové
jednotky v domě čp. 151 Dolní Lánov, která je v majetku
obce Dolní Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
11/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační
komise k inventarizaci majetku obce za rok 2010 ve složení:
předseda komise Slavomír Vyklický, členové komise:
Michal Trobl, Miroslav Hofman. Komise ukončí svojí
činnost k 15. 01. 2011.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
12/2-10
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši
20 000,-Kč obci Lánov na dorovnání nákladů spojených
s akci Doma na Malém Labi, na které se podílela i obec
Dolní Lánov. Pověřuje starostu obce podpisem Dohody
o poskytnutí neinvestičního příspěvku obci Lánov
z rozpočtu obce.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
o navýšení počtu dětí v mateřské škole z 25 na 28 dětí
- Výroční zprávu školy za školní rok 2009/2010 vč. Výroční
zprávy o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2009
- o jednání se zástupci Římskokatolické církve ohledně
objektu fary v obci
- písemnou informaci o stavu obecního vodojemu
- informaci o postupu projektových pracích na akci vodovod
- informaci o činnosti obce za uplynulé období
Jiří Svatý v.r., JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
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Plán hlavních akcí obce Dolní Lánov pro léta 2010 – 2014
Schváleno zastupitelstvem obce dne 10. listopadu 2010
Oblasti:
I) Vzhled obce
II) Péče o komunikace a zeleň
III) Sport, škola, volný čas
IV) Péče o památky
V) Ochrany životního prostředí
VI) Obec, občan, ochrana majetku obce
I) Vzhled obce
V tomto volebním období navázat na práci, která byla
v této oblasti započata minulým zastupitelstvem, věnovat
pozornost zlepšování vzhledu obce.
a) postupná výměny autobusových zastávek 2011 – 2012
b) vybudováni zpevněných ploch pod kontejnery
na tříděný odpad 2011 – 2012
c) doplnění výletových ploch o l ks 2011
d) budování chodníku 2012 – 2014
e) péče o zelené plochy - parčíky, úprava a rozšiřování
2011 – 2014
f) informační systém po obci 2011
II) Péče o komunikace a zeleň
Bude pokračováno ve zpevňování přístupových
komunikací k obydlím občanů a opravách stávajících
zpevněných cest, které jsou v majetku obce.
a) dokončit asfaltový povrch na MK Mitaš-Střížek 2011
b) vybudování obslužné komunikace v soustředěné
zástavbě pod Kovovýrobou Pavliš 2012 – 2013
c) oprava mostů pod kostelem, u kaplička sv. Huberta
2011 - 2013
d) oprava asfaltové plochy kolem prodejny potravin
2011 – 2012
e) pravidelná údržba zeleně – příkopy 2011 – 2014
f) výřezy náletových dřevin kolem místních komunikací
2011 – 2014
III) Sport, škola, volný čas
Využívat stávajícího sportovního zařízení,
společenských prostor na akce pro veřejnost a podpora
spolkové činnosti v obci. Věnovat pozornost Základní a
mateřské škole.
a) pravidelná údržba sportovního areálu 2011- 2014
b) podpora ze strany obce všem sportovním aktivitám
(turnaje v kopané, tenise, nohejbale, volejbale apod.)
2010 – 2014
c) podpora kulturních akcí za maximálního využití
KD 2010 – 2014
d) další zlepšování a doplňování areálu dětského hřiště
2010 – 2014
e) stálá pozornost objektu základní školy průběžně
f) podpora zlepšování prostředí v základní a mateřské
škole - průběžně
IV) Péče o památky
Věnovat pozornost všem památkám, které v obci máme,
zejména jejich zvýraznění.
a) oprava vstupní brány ke kostelu Sv. Jakuba 2011
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b) postupná oprava hřbitovní zdi 2012 – 2014
c) osvětlení kostela z jižní strany 2010
d) oprava chodníku od kostela k hornímu hřbitovu
2011 – 2012
e) stálá pozornost údržbě hřbitovů - průběžně
f) stálá údržba památkových míst - průběžně
V) Ochrana životního prostředí
Jedním z důležitých úkolů obce musí být ochrana
životního prostředí.
a) péče o obecní lesy dle Lesního hospodářského plánu
2010 - 2014
b) pravidelná péče o obecní pozemky 2010 – 2014
c) likvidace divokých skládek v katastru obce - průběžně
e) údržba vodotečí k ochraně před záplavami 2011 – 2014
f) využívání sběrného místa NO občany - průběžně
VI) Obec, občan, ochrana majetku obce
a) rekonstrukce vodárny, výměna části vodovod. řádu
a el. přípojka 2011 - 2012
b) výměna oken, zateplení stropu a oprava střechy
na objektu KD 2011 – 2013
c) oprava střechy na objektu základní školy 2012 – 2014
d) pravidelná údržba dalších objektu obce (hasičárna,
ocelokolna) 2011 – 2014
e) vybudování garáže pro obecní techniku (traktor, záv.
zařízení) 2012 – 2014
f) materielní podpora spolků a spol. organizací
v obci 2010 – 2014
g) spolupráce s Policií ČR na úseku prevence
2010 – 2014

h) dovybavení a obnova obecní techniky 2010 – 2014
ch) podpora obce podnikatelským subjektům 2010 – 2014
i) informovanost občanů o dění v obci zabezpečovat
nadále cestou internetu, čtvrtletníku Zpravodaj
a obecním rozhlasem 2010 – 2014
j) doplnit Naučnou stezku dalšími informacemi 2011
k) oprava veřejného osvětlení vč. doplnění světelných
bodů 2011 - 2012
Plán hlavních akcí obce Dolní Lánov pro léta 2010 až
2014 je přehled hlavních úkolů, do kterých budou
směřovány finance z obecního rozpočtu a na které se
bude obec snažit získat dotace.
Schváleno Zastupitelstvem obce Dolní Lánov
dne 10. listopadu 2010 pod. čj.: 18/1-10
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta
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23. února 2011 18:00 h.
27. dubna 2011 18:00 h.
29. června 2011 19:00 h.

24. srpna 2011 19:00 h.
26. října 2011 18:00 h.
14. prosince 2011 18:00 h.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta
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5. 11. 2010 sv. Hubert - setkání myslivců s veřejností
u kapličky Sv. Huberta
12. 11. 2010 vítání občánků
15. - 16. 11. 2010 humanitární sbírka oblečení
(v roce 2010 druhá)
17. - 23. 11. 2010 prořez lip v aleji pod kostelem
26. 11. 2010 VII. Setkání seniorů Dolního Lánova
3. 12. 2010 Mikulášská zábava dětí v KD
5. 12. 2010 slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
a jižní části věže kostela
21. 12. 2010 Vánoční besídka dětí v KD
22. 12. 2010 zpívání u Vánočního stromu
29. 11. 2010 začátek zimní údržby komunikací
a odstavných ploch
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Ve druhé polovině srpna letošního roku proběhlo
na obecním úřadu jednání mezi zástupci obce v čele
s panem starostou Tomíčkem a lánovským rodákem panem
Zirmem, německým občanem. Jednalo se o návrhu
německé strany na umístění pamětních desek v německém
i českém jazyce do prostoru vstupní brány ke kostelu
sv. Jakuba. Desky budou umístěny napravo od brány pod
sebou. Německá strana ponese náklady na zhotovení desek
(asi 3.500 Euro) a na opravu vstupní brány (odhadované
náklady 150.000,- Kč) přispívá částkou dva a půl tisíce
Euro.
Nápisy na deskách budou připomínat lánovské oběti
obou světových válek a poválečné doby. Oprava zdi
a osazení desek se uskuteční v roce 2011.

Základní a mateřská škola Dolní Lánov
vypisuje:
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Dne 2. 2. 2011 od 15 hodin
S sebou: občanský průkaz, rodný list
a zdravotní průkaz dítěte
Ředitelka školy, Mgr. Jitka Ulvrová

Martin Bartoš
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Opět je tu nejhorší doba pro veškerou lesní zvěř. Zvláště
letos, kdy mrazy trvají dlouho, i se sněhovou pokrývkou je
tato doba pro zvířata velmi krutá. Toto se projevuje hlavně
tím, že můžeme velmi často spatřit hlavně srnčí zvěř
v blízkosti lidských obydlí. Tam ale jsou pro tuto zvěř
velkým nebezpečím právě volně pobíhající psi. V současné
době registrují myslivci v Dolním Lánově již čtyři případy
stržených kusů srnčí zvěře.Volně pobíhající psi, zvýšený
pohyb lyžařů kolem krmných zařízení a jinak časté rušení
klidu v přírodě neprospívá zvěři. Zvýšeným pohybem zvěř
ztrácí tukové zásoby - hubne a pozdějí umírá. Pokud je
pronásledována delší dobu, umírá na zápal plic. Jedním
z úkolů myslivců je těmto nešvarům v přírodě zabránit
způsobem, který jim ukládá a povoluje zákon o myslivosti č.
499/2001 Sb.

patrona myslivosti Sv. Huberta u kapličky. Dále byl myslivci
organizován již tradiční Myslivecký ples. Myslivci aktivně
pracují v obecním zastupitelstvu.
Dolnolánovští myslivci děkují všem, kteří se v přírodě
chovají, jak si příroda zaslouží, kteří jakýmkoliv způsobem
pomohli myslivcům v jejich práci. Závěrem přeji svým
přátelům, sousedům a spoluobčanům, kterým na přírodě
a životě v ní záleží, pevné zdraví, hezké zážitky z přírody
v letošním roce.
Na úplný závěr příjměte pozvání na 10. myslivecký ples,
který se koná 21. ledna 2011 v Kulturním domě Dolního
Lánova.
S přáním Myslivosti a přírodě zdar
myslivci z Dolního Lánova
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Dne 12. listopadu 2010 proběhlo v naší obci vítání
občánků na které byli pozváni:
Josef Kupec, nar. 10. 05. 2010
Matěj Pour, nar. 13. 05. 2010
Veronika Waishauptová nar. 21. 05. 2011
Anna Kodymová, nar. 21. 06. 2010
Klára Davidová, nar. 25. 06. 2010
Šimon Otradovský, nar. 22. 07. 2010
Tadeáš Maxa, nar. 24. 07. 2010
Aneta Šimůnková, nar. 26. 07. 2010
Ondřej Tomíček, nar. 05. 09. 2010
Pavlína Poláková, nar. 07. 09. 2010
Radek Šimlík, nar. 09. 09. 2010
Našim novým spoluobčánkům přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v jejich životě.

Prioritou myslivců v zimním období je nejen ochrana
lesní zvěře, ale péče o ni. Zvěř v letošní zimě nemá moc
přirozené potravy, a proto je závislá na lidech - myslivcích,
kteří pravidelně doplňují objemové krmivo v seníkách
a jádro u krmných zařízení. Tady je namístě poděkovat
Zemědělskému družstvu vlastníků Dolní Lánov v čele s jeho
vedoucím za pomoc při zajišťování dostatečného množství
jádra (obilí) pro srstnatou i pernatou zvěř. V tomto období
můžete velmi často potkávat místní myslivce při kontrole
a doplňování krmných zařízení.
Protože skončil rok 2010, a tak jako všichni i myslivci
hodnotí uplynulé období. Je třeba konstatovat, že se
dolnolánovským myslivcům po stránce myslivosti minulý
rok vcelku vydařil. Byl splněn odstřel spárkaté zvěře. Dařilo
se i na úseku tlumení zvěře černé, která dělá škody
na zemědělských plodinách. V roce 2010 bylo myslivci
v Dolním Lánově uloveno celkem 54 ks zvěře černé (prase
divoké). Opět zde musíme poděkovat místním zemědělcům
za pochopení, že nelze úplně zamezit škodám, které divočáci
páchají, ale i za kukuřičnou siláž, díky níž se podařil tento
počet této zvěře ulovit. Tím i snižovat stavy této vitální
zvěře.
Myslivci celoročně věnovali pozornost i polodivokému
chovu bažantů, snižovali stavy zvěře škodné. Ale nejen
myslivostí se členové MS Malá Sněžka v Dolním Lánově
zabývali. Byla to i práce pro obec při zalesňování lesních
ploch, pomoc při Dětském dnu, na úseku propagace
myslivosti to bylo setkání s občany při příležitosti svátku
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V roce 2010 bylo vítáno celkem 19 dětí.
SPOZ Dolní Lánov
Dne 31. října 2010
oslavila 90. narozeniny
paní Anselma Kršková,
která se narodila
dne 31. října 1920
v Dolním Lánově čp. 8,
kde žije celý život. Jedná se
o nejstarší pamětnici v naší
obci.
Dne 5. prosince oslavil
90. narozeniny pan
Mikuláš Kuchta,
pplk.v.v. Jmenovaný přišel
do Československé
republiky roce 1945 se
Svobodovou armádou, jde
o přímého účastníka bojů
na Dukle.
Oběma jubilantům přejeme hlavně zdraví.
Obec Dolní Lánov.
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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
Úřední hodiny:

Starosta: David Neumann

starosta.dd@iol.cz

Místostarosta: Lenka Čermáková, Ing. Martin Bělovský
Administrativní pracovník: Miloslava Neumannová

Telefonní číslo na OÚ Dolní Dvůr:

Pondělí 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 15:00 - 17:00
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
vítám vás srdečně na stránkách lánovského Zpravodaje.
Jmenuji se David Neumann a po říjnových volbách
do obecních zastupitelstev jsem byl zvolen starostou obce
Dolní Dvůr. V minulém volebním období jsem vykonával
funkci místostarosty, a tak mi práce na úřadě i problémy,
které trápí naši obec, nejsou neznámé. Doufám, že spolu se
zastupiteli najdeme vždy společnou cestu tak, aby se
naplnilo naše volební motto, tj. aby se v Dolním Dvoře dobře
žilo. Leckdy to může být cesta klikatá. Věřím však, že vůle
spolupracovat, přiložit vlastní ruku či myšlenku k dílu,
diskutovat, být dobrými sousedy, být k sobě navzájem
slušní, nám pomůže překonat nesnáze a řádně pracovat pro
občany i návštěvníky naší obce.
Co nás čeká za pracovní povinnosti v roce 2011? Mimo
běžných činností pro zabezpečení chodu obce musíme
hlavně dokončit územní plán. Počátkem roku podáme
žádost o příspěvek na výstavbu dětského hřiště z nadace
ČEZ a žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi z Programu
rozvoje venkova z fondu Evropské Unie. Dále se budeme
snažit o zajištění financování projektů, které jsou již
zpracovány. Jedná se o opravu budovy č. p. 80 na Rudném
náměstí a o projekt multifunkčního hřiště za hotelem
Morava. Dle možností se budeme snažit o další rozvojové
kroky.
Další záležitosti byly zohledněny v rozpočtu na rok 2011.
Jedná se o údržbu a opravy budov v majetku obce,
dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení, popřípadě
opravy komunikací. Jednou z položek je také finanční částka
na nákup vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Dolní Dvůr.
Jedná se o koupi devítimístného mikrobusu, který bude
sloužit nejen hasičům, ale také pro zabezpečení akcí
pořádaných obcí.
Do budoucna vkládám naděje do aktivit hnutí Starostové
a nezávislí, kteří se snaží prosadit novou metodiku

499 522 376

Administrativní pracovník
Pondělí až pátek 8.00 - 12.00

přerozdělování financí městům a obcím ze státního
rozpočtu. V případě úspěchu by si naše obecní kasa mohla
přilepšit o zhruba 500 000 Kč ročně.
Závěrem bych vám rád jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce Dolní Dvůr popřál do právě započatého
roku 2O11 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních
úspěchů.
David Neumann, starosta obce
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U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní
Dvůr konaného dne 16. 12. 2010
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluveno:1 člen zastupitelstva (pí. Bednárová)
Neomluveno: 0 členů zastupitelstva
- pí. Bednárová se dostavila na zasedání ZO v 19:20 hodin
1/

Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:

1/1 Přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč 1 735,a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 s tím, že dotace bude
čerpána na odbornou přípravu velitelů a strojníků
jednotky SDH.
1/2 Rozpočet obce pro rok 2011, a to příjmy a výdaje ve
výších dle odvětvového třídění rozpočtové skladby.
Rozpočet pro rok 2011 je schvalován jako schodkový takto:
- Celkové příjmy rozpočtu ve výši Kč 3 301 750,- Financování ve výši Kč 526 360,- Celkové zdroje
ve výši Kč 3 828 110,- Celkové výdaje rozpočtu ve výši Kč 3 828 110,Rozdíl mezi příjmy a výdaji tj. schodek ve výši 526 360,-
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bude kryt zůstatkem finančních prostředků z minulých let.
1/3 V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
byla stanovena kompetence starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v roce 2011
v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět rozpočtová
opatření v případech rozpočtového zapojení účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů. Dále
může samostatně provádět rozpočtová opatření, jsou-li
vyvolána organizačními změnami, pokud tyto změny
nevyvolají vznik či zvýšení schodku rozpočtu nebo snížení
přebytku rozpočtu.
Rozpočtová opatření, která vyvolají vznik či zvýšení
schodku rozpočtu nebo snížení přebytku rozpočtu, může
starosta obce samostatně provádět jen v případech, kdy
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu
obce, výdaj k odvrácení možných škod, v případě havárií
nebo stavu nouze a dále když včasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady. Dále
v případech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených
orgánů a dohledů a dalších nutných výdajů, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová
opatření mimo rozsah stanovený starostovi obce.
1/4 Zastupitelstvo obce na základě kalkulace stanovuje
cenu vodného pro rok 2011 ve výši Kč 35,-/m3 a cenu
stočného pro rok 2011 ve výši Kč 42,--/m3.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr ruší:
2/1 Usnesení zastupitelstva obce Dolní Dvůr číslo 1/4
ze dne 29. 9. 2010 o prodeji pozemku p. č. 1488/1 v k.ú.
Dolní Dvůr.
2/2 Usnesení zastupitelstva obce Dolní Dvůr číslo 20 ze dne
10. 11. 2010 o podání žádosti o finanční podporu z Programu
obnovy vesnice Královéhradeckého kraje pro rok 2011
na výstavbu veřejného osvětlení směr Strážné.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
3/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr bere na vědomí:
3/1 Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce
Dolní Dvůr ze dne 16. 12. 2010, hospodaření obce
do 31. 10. 2010 a rozpočtová opatření schválená starostkou
obce Ing. Magdalenou Ničovou č. 8/2010 a 10/2010
a všechny další předložené informace a údaje.
3/2 Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce
Dolní Dvůr ze dne 30. 11. 2010 o návrhu rozpočtu obce
na rok 2011.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
4/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pověřuje:
4/1 Starostu obce jednáním o dodavateli služeb
souvisejících s provozem ČOV a vodních zdrojů v majetku
obce.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
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Vážení občané dolnodvorští, sousedé lánovští, milí
čtenáři,
V letním vydání Zpravodaje obce Lánov č. 14 jsem vám
přiblížil dobu téměř půl tisíciletí kutání a zpracovávání
železné rudy v Dolním Dvoře. Slíbil jsem, že v příštím
vydání vás seznámím s druhým významným fenoménem
surovinovým, a to zpracováváním dřevěné hmoty
v továrnách, které vznikaly na březích potoků od poloviny
19. století až po konec 2. světové války v polovině
20. století.
Po zrušení roboty v 19. století bylo obyvatelstvo celé
země osvobozeno od ponižujícího pozůstatku otrokářského
řádu, tj. otrocké podřízenosti vrchnosti. Šlechta přišla
o značný zdroj bezpracných příjmů a zisků, neboť velmi
snadno a lehko jí poddaní obdělávali pole, stavěli panské
budovy – ať už hospodářské nebo obytné, a tak vše získala
tak říkajíc „za hubičku“.
A tak v dobách, kdy padla přímá podřízenost obcí
a občanů vrchnosti, začali se mnozí starat, aby vložený
kapitál do různých nových podniků přinášel adekvátní zisky.
Přichází období tzv. „gründerů“. Mezi podnikatelské vrstvy
feudálů vstupují noví mladí podnikatelé, vzdělaní a nadáním
získávají dostatek finančních prostředků, které jim
umožňují zakládat další podniky, později velké továrny,
hotely a podobně.
Do hry vstupují nové stroje, parní i mechanické, které
nahrazují málo efektivní manufakturní výrobu. Podnikatelé
hledají laciný a efektivní pohon nových výkonných strojů
a nacházejí ho právě zde, dokonale využívají vodu
z Kotelského a Klínového potoka k pohonu soustrojí
a k výrobě elektrického proudu. Ano, již v těchto dobách.
Mnozí namítnou, že i hamry a pily a mlýn používaly
k pohonu vodu daleko dřív. Ano, rozdíl byl v tom, že tyto
manufaktury zaměstnávaly pouze desítky lidí, ale nová
vodní díla se soustavou stavidel, jezů, náhonů
k novým továrnám umožnila pracovat a zaměstnávat
stovky obyvatel.
Rozmach Niederhofu začíná po roce 1850, kdy již
pracovaly továrny už i v Horním Lánově. Tak např. Ambrož
Gottstein postavil r. 1864 mlýn čp. 144, který po třech letech
provozu v roce 1867 přestavěl Pavel Grossmann na pilu
a brusírnu dřeva jako pobočný závod své továrny právě
v Horním Lánově.
Závod pracoval až do konce 2. světové války. Strojní
zařízení poháněl vodou Klínový potok. Roku 1868
vybudoval Jan Wonka přádelnu a tkalcovnu v Rudolfově
na Kotelském potoce, po různých přestavbách pracovala
až do konce roku 1949. V roce 1879 níže po potoce vzniká
další podnik, a sice Erlebachova papírna, která za 2. světové
války přestala vyrábět a později po osvobození ČSR byla
zbořena a jediným svědkem původně impozantní stavby
zůstal obytný dům č.p. 142 – původní vila majitele. Roku
1880 přestavěl Pavel Grossmann mlýn a pilu – první podnik
na Malém Labi – na papírnu. Rovněž v ní výroba skončila
s koncem války. Později byly výrobní i obytné části
přestavěny na rekreační zařízení, dnes je to penzion
Mlynářka.
Na Klínovém potoce byla ve stejném čase založena
papírna, která však r. 1882 vyhořela, ale vzápětí byla

obnovena Laurencem Wonkou, pravděpodobně za finanční
pomoci bývalé vrchnosti, neboť v letech 1884 – 1929 byla
majetkem Černínů z Chudenic. Také tuto továrnu potkal
smutný konec, po válce zanikla. Do dnešních dnů po ní
zbyly jen obnovená elektrárna, nevzhledná betonová nádrž
a udržovaný obytný dům č.p. 69, postavený v roce 1936.

Wonkova tkalcovna v Rudolfově na Kotelském potoce.

Roku 1885 postavil Ambrož Gottstein nový mlýn č.p. 146,
který však v roce 1893 vyhořel. Byl však záhy obnoven
a pracoval až do konce války, kdy jako mlýn zanikl. Po roce
1945 bylo v budově zřízeno truhlářství a po zániku této
činnosti se budova přestavěla na rekreační zařízení
(penzion „Na potoce“) a v této podobě působí dodnes. Byl
to poslední závod poháněný vodou na Kotelském potoce
před soutokem s Klínovým potokem a dále spolutvořící
Malé Labe.
Prvním provozem na Kotelském
potoce, míněno od Liščí hory, byla
brusírna dřeva v Rudolfově, pracující
rovněž do konce války. Níže po vodě
asi 500 m pracoval poslední hamr
do roku 1898, kdy vyhořel a skončila
dočista éra železa. O tom jsme psali
dříve.
Až do roku 1897 pracovaly v obci 2
panské pily, jedna v Rudolfově, druhá
v Luisině údolí. Obě byly zrušeny,
když byla ve Vrchlabí za zámkem
postavena nová panská pila poháněná
parou.
Zdálo by se, že vznik nových
pracovních příležitostí v obci a okolí
a vzrůst počtu obyvatel podnítí
občanskou výstavbu a rozvoj obce.
Zatím však bylo v letech 1850 – 1914
postaveno pouze 15 nových domků.
V mnohých domcích žilo několik
rodin, což je v dnešních dobách jen
těžko představitelné. Pokud se stavělo, tak to byly hlavně
domy podnikatelů u nových závodů (č.p. 22 – Strojobal, č.p.
69 u bývalé Vaňousovy papírny nebo č.p. 149 u bývalé
Erlebachovy papírny). Při vzniku nových továren byla
mistrovsky využita síla vodních zdrojů a rovněž tak blízkost

potřebné suroviny ke zpracování v továrnách – dřevo.
Pro založení textilní továrny byl zřejmě rozhodující
dostatečný počet tkalců z chaloupek v místě.
Mluvíme-li o továrnách, které pro svou činnost
získávaly levný pohon z vodních toků, je nutno
připomenout i stavby nezbytně nutné pro zadržení a získání
dostatečného množství vody k pohonu
strojů. Byla spousta jezů, stavidel, náhonů
podzemních i nadzemních z dubových
fošen. Dva podzemní náhony, každý v délce
minimálně 1 km slouží k pohonu turbín
v
R u d o l f o v ě
a Luisině údolí dodnes. Vodní toky byly
vzorně upraveny regulacemi, které neničily
náletové dřeviny jako dnes, protože byly
pravidelně ošetřovány. Vodní díla, jak již
uvedeno, musela svou kapacitou zabezpečit
minimálně osmihodinovou pracovní dobu.
V řečištích potoků, náhonech, u stavidel
bylo nepředstavitelné množství ryb,
pstruhů, které jsme jako kluci lovili a
vybírali si až 1,5 kg velké jedince. Dnešní
ekologové by koukali, jak bývalí němečtí
rodáci při produkci celulózních komponentů
nikdy neznečistili ani metr vody, natož
otrávili ryby nebo ostatní živočišné druhy.
Na přelomu století 19. – 20. se pomalu život
v obci začal měnit. Začaly se zakládat
živnosti poskytující služby. Obec se začala přizpůsobovat
zvyšujícímu se zájmu o horskou turistiku. Nejvíce to bylo
vidět na zvyšujícím se počtu místních hostinců a
možnostech ubytování. Kde jen bylo možno, vyrůstaly
nové hospody, již existující přistavovaly nebo přestavovaly,
jen aby ubytovaly příchozí. Viz. č.p. 8 – dnešní Zvon. V roce
1891 Artur Ettel koupil hospodu, kterou v roce 1894
rozšířil, neboť byl také řezníkem. Později vdova Marie

Hotel Gall

nechala postavit na celé přízemí patro, kde vznikly
ubytovací pokoje pro hosty. To bylo v roce 1908. V roce
1909 koupila Marie Ettlová pobořený domek č.p. 16, hlavně
kvůli pozemku, na němž byl v roce 1927 postaven nový
hotel Ettel – dnes Morava.
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Hotel Gall, č.p. 21 byl v té době jedinou hospodou, která již
počátkem 20. století byla patrová a vedle nabídky ubytování
vydávala již vlastní pohlednice. Rovněž tak Zlatý Mlýn
v roce 1910 vydával své pohlednice.
Möhwaldova hospoda, č.p. 103, v roce 1888 vyhořela.
Hned v roce 1889 byla obnovena a v roce 1931 celé
podkroví přebudovali na ubytování turistů. Totéž bylo
provedeno v Kodymově hospodě č.p. 77, ale již v roce 1913.
Tento dům již neexistuje, na jeho místě dnes stojí prodejna.
Ubytovací možnosti nabízeli někteří obyvatelé i ve
svých domcích. V obci byli 3 řezníci, 3 pekaři, cukrář
i autoopravna s autodílnou. Hotel Gall měl od roku 1927
autobusovou dopravu na lince Dolní Dvůr – Hostinné.
Jízdní řád byl upraven tak, aby navazoval v Prostředním
Lánově na autobusovou linku Vrchlabí – Černý Důl.
Pokud turista v té době vyrazil na túru směr Tetřeví boudy,
tak míjel hospody: Heldův hostinec na náměstí, dále Ettel
(Zvon), další Ettel (Morava), dále hotel Gall, v Rudolfově
hostinec Waldesruhe (u Cívků), nemohl minout Zlatý Mlýn
s prosklenou terasou a nohám dal případně odpočinout
na Tetřevích boudách v hostinci u Lukschů.
Z náměstí do Lánova musel turista míjet Kodymovu
hospodu s tanečním sálem a Möhwaldovu hospodu
u autobusové zastávky.
Cestou do Luisina údolí se mohl občerstvit v hostinci
u Lahrů na křižovatce Strážné – Hříběcí boudy.
Milí čtenáři, v kostce jsem Vám tímto popisem přiblížil
dobu a život obyvatel Dolního Dvora v létech 1850 – 1945,
tj. zhruba období jednoho sta let. Bezesporu to byla doba
velkého rozmachu obce jak ekonomického, tak
i společenského. Když se někdy nad tímto obdobím
zamýšlím, pociťuji lítost, že jsem to nemohl zažít. V roce
1945, když jsem do Dolního Dvora přicestoval, mi byly dva
roky. Vyrostl jsem zde a intenzivně vnímal všechny ty
stavby, neboť kolem tří z nich jsem chodil léta denně
do školy. Když byly nejdříve vypleněny různými
„zlatokopy“, tak jsme si do opuštěných objektů chodili
s partou kluků hrát a nacházet různé „poklady“. Pamatuji si
na hromady knih, tehdy nám nic neříkajících, líbily se mi
krásně vedené účetní knihy nalézající se v suti, po stěnách
barevné papíry – až později jsem zjistil, že to byly tapety.
Krásné lustry, zbytky nábytku, prostě zkáza. Postupně
mizela stavidla, bouraly se náhony, z budov a domů
bývalých majitelů se během let staly trosky.
Jak je ten svět ve své podstatě absurdní. Sto let boomu a
pak dalších 15 – 20 let a je po všem. Že to je minulost? A že
to nemá pokračování? Ale má. Pokračuje to jen v jiných
intencích a s jinými lidmi. Dost však chmur, minulost je
za námi.
V příštím vydání bych vám rád přiblížil oblast
vzdělávání, neboť děti v Niederhofu a Dolním Dvoře
chodily více jak 200 let do třech škol. Těšte se.
Na shledanou se těší
Jiří Novotný
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V prosinci 2010 oslavil 65.
narozeniny pan
Jiří Strnad,
kterému OÚ Dolní Dvůr přeje
všechno nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a elánu do dalších let..
Mezi nové občánky naší obce jsme přivítali:
Nellu Třískovou a
Zuzanku Mikulovou.
Oběma holčičkám přejeme hodně štěstí
a zdraví v životě

Vítání občánků - Nella Třísková.

Vítání občánků - Zuzanka Mikulová.
Připravila: Lenka Čermáková
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Ze života obcí pohledem objektivu.

Údržba místních komunikací
v Dolním Lánově.

Lovu zdar - Myslivecké sdružení
Malá Sněžka v Dolním Lánově.

Krmení zvěře - Myslivecké sdružení
Malá Sněžka v Dolním Lánově.

7. setkání seniorů - vystoupení folklórního souboru
Horal v Dolním Lánově.

Senioři na jedné ze svých úspěšných akcí.
Tentokrát při návštěvě Harrachova.

Pohádka o sněhové královně.
Školní besídka ZŠ MŠ v Dolním Lánově.

Autogramiáda pana Mgr. Františka Jiráska.
Pravidelného přispěvatele do našeho Zpravodaje.

Soutěž o nejhezčí strašidlo.
ZŠ MŠ Dolní Lánov.

Maškarní rej s Mikulášem čertem a andělem
v Dolním Lánově.

Hubertova jízda v Horním Lánově.

Když jsem já sloužil...Přípravka SDH Horní Lánov.

SDH Horní Lánov - brigáda.

Mikulášská besídka v Dolním Dvoře.

Dolní Dvůr - Zpívání u vánočního stromu
Prodej výrobků Diakonie.

Dolní Dvůr - Zpívání u vánočního stromu.
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