Zpravodaj
obce Lánov

www.lanov.cz

a sousedních obcí

Dolní Lánov a Dolní Dvùr
ètvrtletník

Léto 2009 è.10

zdarma

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

Vážení a milí spoluobèané,
v dnešních poznámkách Vám podám prùbìžnou základní
informaci, jak daleko jsme v úvahách a pøípravì poslední
inženýrské sítì v obci, tj. kanalizace a èistièka.
Úvodem zaènu trochu ze široka. Každá èást republiky
a tedy každá obec, chce-li harmonicky fungovat a rozumnì se
rozvíjet, stojí na 3 pilíøích:
- pilíø „lidský“, tj. poèet a tendence ztrát èi rùstu obyvatel
trvale bydlících, jejich vìková struktura, a zda obyvatelstvo
stárne èi ne, úroveò vzdìlání obyvatel a podobnì;
- pilíø „ekonomický“, tj. jaké procento lidí v produktivním
vìku má zamìstnání v obci (v roce 1990 110 %, v roce 1995
38 %, nyní 58 % a nechceme-li smìøovat k obci „noclehárnì“
se všemi negativními dopady, je životnì dùležité výraznì se
podílet na vytváøení dalších pracovních míst v obci v pøíštích
letech pro alespoò 80 % obyvatelstva v produktivním vìku).
Dále je to: jak daleko obèané dojíždìjí do práce mimo obec,
jaká je platová úroveò, % nezamìstnaných apod.;
- pilíø „životního prostøedí“, tj. co dýcháme (zapla
Pán Bùh za plynofikaci, jinak bychom se tady vždy pùl roku
dusili, zdravotní stav dìtmi poèínaje a dùchodci konèe by byl
podstatnì horší, vesnice by byla spíš na odpis
než pro rozvoj a nemyslete si, mì také štve cena plynu). Dále,
co pijeme a v jakém stavu pøedáváme použitou vodu tìm pod
námi, když už máme to veliké štìstí, že jsme první na øadì,
úroveò hluku v obci, prašnost, co s odpady, vzrostlá zeleò,
zamoøení pùdy apod.
Z výše uvedeného je zøejmé, že máme ještì nìkolik
„hluchých“ míst a v každém pilíøi alespoò jednu dùležitou vìc
k øešení. Tolik úvodem. A nyní informace o kanalizaci:
V èervnu roku 2008, kdy jsme všichni mìli mít (mimo
ÈOV a jímek na vyvážení) hotový další stupeò èištìní
odpadních vod tak, aby kvalita vypouštìné vody odpovídala
platné pøísnìjší normì, se zastupitelstvo obce kanalizací
zabývalo. Obec nemá 2000 obyvatel a není tedy povinna mít
centrální kanalizaci pro alespoò 85 % obyvatel tak, jak je to
stanoveno pro obce nad tento limit. U obcí pod 2000 obyvatel
je povinnost kvalitnì èistit odpadní vody u vlastnících
objektù.
Zastupitelstvo tehdy dospìlo k rozhodnutí, že vedle
zajištìní odpovídajícího èištìní odpadních vod
u 18 objektù ve vlastnictví obce se pokusí pøipravit rozumný
návrh kanalizaèní sítì v obci s termínem do konce roku.
Ukázalo se, že termín je pøíliš krátký, a po dvou èásteèných
projekèních návrzích stav ve vìci hodnotilo
na samostatném jednání zastupitelstva v dubnu letošního
roku.
Je zøejmé, že tlak na majitele objektù, aby vypouštìli
odpadní vody dobøe vyèištìné, bude stoupat, nebo tu vodu
ještì mockrát musí používat i další na její cestì do moøe.
Nechce-li to každý vlastník objektu ze 100 % platit z vlastní
kapsy, je øešením pokusit se o obecní kanalizaci, na níž je nyní
v historicky krátkém období šance (pro obce pod 2000
obyvatel) získat investièní dotaci. Obecní kanalizace má
nìkteré kladné stránky, ale též nìkteré stinné stránky,
a proto bylo stanoveno 7 okruhù, na nìž je kladen dùraz
a které jsou vzájemnì provázány:
- projekt musí být co možná nejlepším kompromisem
jednotné, oddílné a tlakové kanalizace;
- kanalizace nepovede vždy jen po pozemcích obce, ale též

po pozemcích státu a obèanù. K územnímu øízení je nutné
získat jejich souhlas;
- realizace bude obtížná: úzké cesty, ploty, pøeložky sítí,
podmínky odstupù daní správci sítí; jsme v øeèišti Labe balvany atd.;
- pro pøípravu a realizaci zajistit 85 % dotace. Dále ne
všechny náklady jsou pod dotací, musí být financovány ze
zdrojù obce. Obec tedy financuje 15 - 20 % uznatelných
nákladù a veškeré neuznatelné. Kde na to vzít, když to budou
v souètu desítky milionù korun?;
- souèástí kanalizace (øadù a stok) musí být jasno, jak mùže
být pøipojen každý objekt v obci. Pøípojku po vlastním
pozemku si zøizuje každý vlastník (bude-li chtít) sám.
Obdobnì jako to bylo u vodovodu;
- projekt a jeho pøípadná realizace musí být provedena tak,
aby byly minimalizovány budoucí provozní náklady;
- propoèítat dopøedu výši stoèného.
Do pùlky èervence bude obec mít pøed sebou:
- návrh kanalizaèní sítì, vè. umístìní a rozsah ÈOV
- kterých pozemkù se kanalizace týká
- jak mùže být odkanalizován každý jednotlivý objekt v obci
- kterých objektù se kanalizace zatím nebude týkat (z dùvodu
buï znaèné technické nároènosti anebo nezdùvodnitelných
nákladù na pøipojení),
- kolik to bude stát
- návrh rozdìlení do etap realizace
- další dùležité informace.
Toto bude pracovní podklad, aby bylo o èem jednat.
V èervenci obec pøipraví jednání nad celým zámìrem
s obèany, firmami, správci sítí, krajem, zástupci státu atd.
Smyslem bude získat stanoviska a názory na vìc. Termíny
budou vèas oznámeny. Jestliže se to nebude nìkomu hodit, lze
jednat i individuálnì. Kanalizace se pøece dotýká nás všech,
každý máme povinnost vodu øádnì vyèistit a zpùsobù, jak
toho dosáhnout je nìkolik. Objektù v obci je více jak 500,
a proto budou jednání na 3 etapy - po jednotlivých èástech
obce (od Dolního Lánova po køižovatku, po Vodárenskou
spoleènost, po Dolní Dvùr).
Pak se uvidí jak dál.
Závìrem mi dovolte èásteènou rekapitulaci:
- zpùsob èištìní odpadních vod v obci jako celku není
dostaèující. Zodpovìdnost je na vlastnících objektù. Dohled
a vodoprávní rozhodnutí je v rukou státu - odbor životního
prostøedí ve Vrchlabí;
- každý má možnost zvolit øešení z nìkolika variant;
- obec nebude nikoho nutit, aby se na kanalizaci pøipojil,
když bude mít vìci v poøádku a èištìní odpadních vod
zajištìno jiným zpùsobem. Bude to pro nìj pouze jedna
z možností, jak vìc øešit;
- potøeba financovat kanalizaci nesmí zastavit na 5 èi 10 let
realizaci dalších potøebných akcí v obci;
- celý proces s cílem mít vyøešeno 90 % objektù v obci bude
trvat 8 - 10 let;
- budoucí stoèné musí být na rozumné úrovni a odpovídat
pøíjmové úrovni obyvatel obce;
- nyní je šance získat výraznou investièní dotaci. Bude-li
ještì za pár rokù, to nikdo neví;
Vážení obèané, tento èlánek je napsán s cílem podat
informaci a požádat Vás o to, abyste se každý ve Vaší
konkrétní situaci nad vìcí zamysleli.
Dìtem pøeji pìkné prázdniny, Vám pøíjemnou dovolenou.
Ing. Jiøí Vancl, starosta
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ze dne 23.4. 2009
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
a/ zprávu o plnìní usnesení zastupitelstva za období
od 6. 11. 2006
b/ zprávu o èinnosti rady obce za období od 5. 3. 2009
c/ hospodaøení s nemovitostmi viz pøíloha è.1
d/ zásady hospodaøení s nemovitostmi obce
e/ zásady pro 3. zmìnu ÚP SÚ Lánov
f/ zápoèet zhodnocení è. p.51, nájemce p. Šilarová ve výši
50. 000,-Kè proti dlužnému nájemnému
g/ zmocnìní starosty k jednání o možnosti koupì 3/6
spoluvlastnického podílu p. Matìnové na LV 962
pro k.ú.Prostøední Lánov u všech ostatních pozemkù
(mimo pozemky lesní) na tomto LV, prùbìžnou zprávu
o postupu jednání podávat radì obce
h/ závìry zastupitelstva k pøípravì a realizaci kanalizaèní
sítì, viz pøíloha è.2
i/ projekty Svazku Horní Labe, které se ucházejí
o dotaci z Programu obnovy venkova
j/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. Elektros Martinice
o likvidaci sloupù a svítidel starého veøejného osvìtlení38 lamp za èástku 62. 000,-Kè
k/ smlouvu o dílo è. 20081021 mezi obcí Lánov
a f. OHGS s.r.o., primární okruh tepelného èerpadla
pro ZŠ Lánov - èástka do 80. 000,-Kè
2. zamítá
a/ žádost o prodej p.p.è. 177/3 v k.ú.Horní Lánov
z majetku obce. Potvrzuje tím své usnesení
è. 2/2008 ze dne 13.3.2008, odst. 1 d – pøíloha è.2, bod 1
v odst. neschvaluje
3. ukládá
a/ radì obce, sledovat prùbìžnì plnìní pøílohy è.2 pøíprava a realizace kanalizaèní sítì v obci, o postupu
informovat prùbìžnì na jednání zastupitelstva
T: 31. 12. 2009
Usnesení schváleno 13 hlasy ze 13 pøítomných zastupitelù.
Pøíloha è. 1 - nakládání s nemovitostmi, hlasování
samostatnì o každém bodu, 13 hlasù pro ze 13
pøítomných zastupitelù.

Nové programy Nova - Cinema, TV Barrandov
Celkem 16 programù
Základní nabídka:
Všechny programy z omezené nabídky plus
Markíza, Hallmark, Eurosport - èesky, MTV
nové programy CS Film, Minimax
Celkem 22 programù
Rozšíøená nabídka:
Všechny programy z omezené nabídky + základní nabídka
Animal - Planet, Nova - sport, Film+,
nové programy - Visat Explorer, Discovery
Celkem 27 programù
Roèní poplatek hrazený uživateli za rok:
Omezená nabídka
500,-Kè
Základní nabídka
900,-Kè
Rozšíøená nabídka 1.600,-Kè
Pro rok 2009 bude roèní poplatek snížen o poplatek
za 1. ètvrtletí, který je ještì dán výší pøedchozího,
ten byl u: O - 450,-Kè, Z -700,-Kè, R -1.200,-Kè.
Poplatek za rok 2009:
Omezená nabídka
485,-Kè
Základní nabídka
850,-Kè
Rozšíøená nabídka 1.500,-Kè
Poplatek bude hrazen uživatelem na základì zaslané
složenky v prùbìhu 3. ètvrtletí kalendáøního roku
s možností zaplacení složenky na poštì nebo formou
pøevodu na úèet obce pøípadnì hotovostní platbou
zaplacenou v místním infocentru.
Jak provést zmìnu své programové nabídky?
Každý uživatel KTV Lánov má možnost zmìnit svojí
programovou nabídku na základì vyplnìní žádosti
na OÚ Lánov. Po zmìnì nabídky bude s uživatelem sepsán
dodatek ke smlouvì a vybrán poplatek 500,-Kè.
Poplatek nebude požadován u zmìny uplatnìné
uživatelem na základì písemné žádosti do 30. 4. 2009.
Ivo Havlíèek

Pøijímaný
kanál

87,5 108MHz
Omezená
SAT

SAT
SAT

Omezená nabídka:
ÈT1, ÈT2, ÈT24, ÈT 4 - sport, Nova, Prima, Óèko,
Infokanál - místní, NOE, ZDF, ARD, PRO7, RTL2,
Eurosport - nìmecky,
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Název programu
zpìtný kanál

Ovìøovatelé: p. Blažková, p. Schliegsbír

Pøehled programù vysílaných v KTV Lánov
od 16. 3. 2009

Kmitoèet
MHz

SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT

FM rozhlas
dopøedný kanál
Eurosport
místní infokanál
NOE
RTL
Nova
ÈT 1
ÈT 2
Prima
ZDF
PRO7
ARD
Óèko
ÈT 24
ÈT 4 SPORT

Vysílaný
kanál

nosná nosná
obrazu zvuku

5 - 65MHz
87,5 108MHz
111 -137MHz
SE 5

133,25 138,75

SE 6
SE 7
SE 9
K6
K8
K10
E12
S 12
S 11
S 16
S 15
S 18
S 17

140,25
147,25
161,25
175,25
191,25
207,25
223,25
238,25
252,25
266,25

145,75
152,75
166,75
181,75
197,75
213,75
229,75
243,75
257,75
271,75

280,25 285,75
294,25 299,75

SAT
SAT
SAT

Rozšíøená
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT

MTV
Markíza
Hallmark
Eurosport
(èesky)
Minimax
CS Film
rezerva

S 31
S 24
S 26

Animal Planet
Galaxie Sport
Film +
Viasat Explorer
Discovery

500 Kè

S 13
S 14
filtr 300MHz
311,25 316,75
327,25 332,75
343,25 348,75

S 28
359,25 364,75
S 23
S 22
S 29 až S 38 367,25 444,75
filtr 450MHz

K 21
K 25
K 26
K 27
K 28

471,25
503,25
519,25

Celostátní konference o cyklodopravì, probíhající
od 26. do 30. kvìtna ve Špindlerovì Mlýnì a v Hradci
Králové, se v pátek zúèastnili významní hosté - hejtman
Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, ministr dopravy
Gustáv Slameèka a ministr pro místní rozvoj Rostislav
Vondruška.
Pøi té pøíležitosti pøedali ocenìní za rozvoj cyklistiky
Královéhradeckému kraji, 4 mìstùm a obci Lánov,
za kterou ocenìní z rukou ministrù pøevzal starosta.
Zároveò jsme byli vyzváni, abychom pokraèovali dále
a zkušenosti pøedávali ostatním.

900 Kè

Základní
SAT
SAT
SAT

Nova Cinema
Barrandov

1 600 Kè

SAT
SAT

V rámci pøeshranièní spolupráce mezi Obecní úøadem
Lánov a Szklarskou Porêbou bylo dne 14. kvìtna 2009
vyhlášeno pøeshranièní cvièení, kterého se zúèastnila
i jednotka SDH Horní Lánov v poètu 10 èlenù. Tématem
cvièení bylo provìøení spolupráce v oblasti boje s lesními
požáry v blízkosti státní hranice.
Toto cvièení mìlo provìøit jednotky, zda jsou schopny
na vzdálenost 1,5 km s pøevýšením 150 m dopravit vodu
pomocí dálkového vedení 2 vysokotlakových èerpadel
až na samou hranici a zde plnit cisterny.
Bylo zjištìno, že za podpory velkého poètu hasièù se
bezproblémovì voda dostane až na vrchol.
Cvièení se zúèastnilo celkem 12 sborù. Tato akce byla
zajištìna i ze strany státní a mìstské policie a zdravotní
služby. Bylo na ni pøizváno i letadlo na hašení požárù.
Na zaèátek cvièení se pøijel podívat i starosta obce Lánov
pan ing.Vancl.
Z pohledu hasièù SDH Horní Lánov akce probìhla velice
úspìšnì.
Jaroslav Šedivý
starosta SDH Horní Lánov

Rada obce Lánov

Zaèátkem kvìtna jsme si oslavily Den matek. Posedìly
jsme v Harmonii na spoleèném obìdì a odpoledne
v klubovnì.
Od SPOZu pøi OÚ Lánov jsme dostaly dárek, za který
touto cestou OÚ Lánov a dìvèatùm, která nám ho donesla
domù, dìkujeme.
Na první výlet jsme vyjely do Kutné Hory. Prohlédly
jsme si Chrám svaté Barbory a ostatní pamìtihodnosti
mìsta, kostnici v Sedlci. V Èáslavi jsme navštívily
zahradnictví „Starkl“, nakoupily kvìtiny, prohlédly
si skleníky. Bylo se na co dívat a obdivovat. Prošly jsme
si mìsto. S výletem jsme byly spokojeny.
První èervnový týden jsme byly za dìtmi obou MŠ
v obci - byl Dìtský den. Donesly jsme dìtem drobné dárky.
Dìti závodily, v horní MŠ pro nás pøipravily besídku, moc
se nám líbila.
Dìkujeme uèitelkám za pìkný zážitek a za to, jaké
pìkné prostøedí ve škole pøipravily.
Koncem èervna pojedeme na zájezd do Mìlníka,
na hrad Kokoøín a do lázní Mšeno.
Vìra Jankù
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World Harmony Run (Svìtový bìh
harmonie) je nejdelší štafetový bìh
s hoøící pochodní, jehož cílem je
rozvíjet mezinárodní pøátelství
a pøekonávat kulturní, národnostní
a politické hranice mezi lidmi.

bìžci se spoleèných akcí s dìtmi
v nejrùznìjších èástech svìta,
• jsou inspirativní umìlecká díla,
hudební a taneèní vystoupení
v prùbìhu Svìtového bìhu harmonie,
• jsou nezištné èiny dobrovolníkù, bez
nichž by se bìh nemohl uskuteènit.

Svìtový bìh harmonie
• je neopakovatelná atmosféra dobré
vùle, pøátelství a porozumìní mezi
lidmi,
• je pøíležitost k setkání lidí všech
národností, kulturních zájmù
a pøesvìdèení, a to jak ve mìstech
a obcích, kudy bìžci bìží, tak kdekoliv
na trase,
• jsou spojené síly bìžcù,
pøekonávajících vzdálenosti mezi
mìsty a zemìmi
• je radost a nadšení dìtí, jak je znají
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Jana Tauchmanová

Bližší informace na:
www.worldharmonyrun.cz

Bìžet s pochodní mùže každý nebo
ji na chvíli podržet a vyjádøit své pøání

i pro ostatní, tak jako mnoho
významných osobností.
Svìtový bìh harmonie je nesoutìžní
štafetový bìh, jehož cílem je posilovat
mezinárodní pøátelství a vzájemné
porozumìní a pøekonávat pøitom
kulturní, národnostní a politické
hranice.
Trasa Svìtového bìhu harmonie
spojuje mìsta a obce v zemích, kterými
probíhá. Prùbìh štafety nesoucí
pochodeò harmonie je vždy
pøíležitostí k setkání lidí,
podporujících myšlenku pøátelství,
vzájemné spolupráce a harmonie mezi
lidmi nejrùznìjších pøesvìdèení,
kultur a profesí.
Na trati delší než 56 tisíc kilometrù
vedoucí pøes území více než 80 národù
nesou bìžci symbol harmonie - hoøící
pochodeò, kterou si pøedávají z ruky
do ruky lidé, se kterými se bìžci cestou
setkávají.

dostal za svùj výkon v cíli nejen chutný
obìd, ale také pamìtní list a jedineènou
døevìnou figurku „Lánováka“, která
úèastníkùm pøipomene 5. roèník
„Výstupu lánovských na Snìžku
pøes tøi vrcholy“.

Nejvzdálenìjší úèastník 5. roèníku
„Výstupu Lánovských na Snìžku pøes
tøi vrcholy“ pøijel z Ústí nad Labem.
Snìžka pøivítala turisty viditelností
do 30 metrù a pìti stupni Celsia.
Úèastníci tradièní turistické akce,
kteøí pøijeli ze Dvora Králové nad
Labem, Vrchlabí, Bukoviny u Hradce
Králové, Ústí nad Labem, Horní
Branné a mezi kterými nechybìli ani
Lánováci, startovali od èasných
ranních hodin od Venkovského
infocentra
mikroregionu
v Prostøedním Lánovì. Nìkteøí
si vybrali trasu Lánov - Tetøeví boudy,
zdatnìjší se vydali pøes 3 vrcholy Špièku, Sluneèní horu a Lišèí horu
až na Snìžku.
Manželé Jankù ze Dvora Králové,
kteøí se Výstupu úèastní pravidelnì,
zvládli cestu za 9 hodin. Krakonoš se
letos neukázal v nejlepším svìtle -

Žáci deváté tøídy ZŠ Lánov dìkují
starostovi obce panu Ing. Jiøímu
Vanclovi a zastupitelstvu obce Lánov
za finanèní podporu svých školních
aktivit.
V roce 2008 jsme dostali pøíspìvek
na lyžaøský výcvikový kurz, který
probìhl v obci Strážné. Kurz se
vydaøil, skvìle jsme si zalyžovali
i ubytování v pensionu Zvonaøka se
nám líbilo.
V letošním roce jsme díky panu
starostovi mohli pøiložit ruku k dílu
a vysázet pøes tisíc nových stromkù,
díky èemuž jsme si pøivydìlali na náš
poslední školní výlet. K této èástce
jsme z obecních penìz dostali ještì
jeden nemalý pøíspìvek. Doufáme,
že se náš poslední spoleèný školní
výlet vydaøí a budeme na nìj ještì
dlouho vzpomínat.
Ještì jednou tímto velmi dìkujeme
obci a jejím pøedstavitelùm
za podporu, kterou nám v dobì naší
školní docházky poskytovali.
Žáci deváté tøídy ZŠ Lánov
Èlánek pøevzat z Lánovského obèasníku
roèník 7 èíslo 3

foukal studený vítr, tøikrát nás chytil
i déš. Pìtistupòová teplota
a viditelnost na 30 metrù vùbec
nepøipomínaly èerven. Nebýt otevøené
polské boudy, tak jsme ani nemohli
dokázat, že jsme došli až na Snìžku.
Jedinì tam jsme mohli získat razítko,
protože èeské objekty byly uzavøené,“
øíkají manželé Jankù.
Každý, kdo došel až na Snìžku,

Sportovní areál v Lánovì se doèká
moderního zavlažování travnatých
zaøízení, kurtu odbíjené a tenisu.
Zavlažování bylo zahájeno 1. 7. tohoto
roku a bude se zavlažovat podle
potøeby.
Na pøípravách spoleènì
spolupracovali OÚ Lánov a Výkonný
výbor TJ Lánov.
V Lánovì dlouho trpìly
nedostatkem zavlažování právì kurty
a travnatá høištì. Dokonce naše høištì

pro kopanou považovaly hostující
celky z okresu i kraje za nejhorší.
Díky pochopení OÚ, který hlavnì
garantuje finanèní èástku, se naše
sportovní zaøízení zlepší.
Mihok Milan
Pøedseda TJ Lánov

Dne 5. 6. 2009 probìhlo
na fotbalovém høišti v Prostøedním
Lánovì zábavné odpoledne pro dìti
k jejich svátku - Dni dìtí.
Ráda bych touto cestou vyslovila
velký dík všem, kteøí se na organizaci
a pøípravách podíleli. Bylo to prostì
úžasné a nebojím se øíct, že velké
nadšení prožívali nejen dìtièky,
ale i rodièe.
To, že nám poèasí moc nepøálo,
nám bylo úplnì jedno, protože
atmosféra byla tak skvìlá, že jsme
to ani nevnímali.
Nebojím se vyslovit obrovský dík
nejen za sebe a své dìti, ale i za spoustu
ostatních dìtièek, kterým záøila oèièka
štìstím a nadšením. A právì o to šlo.

Dìkujeme.
Monika Kaòkovská

První èervnovou støedu se velká
výprava našich atletických nadìjí
vypravila na vrchlabský stadion
Manželù Zátopkových. Bývalí
vrchlabští atleti tady ve spolupráci

s DDM Pelíšek poøádali již pátý roèník
veøejných atletických závodù. Naše
borkynì a borci se stejnì jako v létech
pøedchozích neztratili a pøivezli kupu
medailí i hodnotných výkonù.
Dohromady nás ve Vrchlabí
reprezentovalo dvacet žákù:
Matìj Kováø, Vít Kováø, Denisa
Bányászová, Lucie Mašková,
Eliška Janoušová, Ludìk Pluháø,
Zdenìk Zemánek, Jiøí Francù,
Martin Klimeš, Josef Kováø,
Petr Malinský, Jiøí Kalenský,
Barbora Štefanová, David Mouèka,
Barbora Krulišová, Jiøí Hartig,
Martin Kynèl, Lenka Vanclová,
Kateøina Klimešová a Vojtìch Erben.
Z následujícího Zlaté medaile
vybojovali:

proslaveném stadionu v Houšce
(pøekonal zde nìkolik svìtových
rekordù) reprezentovali nejen sami
sebe, naši školu èi vesnici,
ale i Královéhradecký kraj.
Barbora ve Staré Boleslavi skonèila
na devátém místì v konkurenci
37 závodnic a z reprezentantek našeho
kraje byla nejlepší. Neztratil se ani
Martin – dvanácté místo mezi
ètyøiatøiceti atlety a druhé místo mezi
krajskými reprezentanty je rozhodnì
velkým úspìchem. Celkovì skonèily
obì královéhradecké výpravy
v soutìži družstev na slušných pátých
místech.
Za vzornou reprezentaci dìkujeme!
Èlánek pøevzat z Lánovského obèasníku
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Matìj Kováø
Hod kriketovým míèkem
Lenka Vanclová
Skok daleký
Barbora Krulišová Hod kriket. míèkem
Zdenìk Zemánek
Vrh koulí
Jiøí Hartig
Skok daleký
Jiøí Hartig
Hod kriketovým míèkem

Støíbrné medaile získali:
Martin Kynèl
Hod kriketovým míèkem
Barbora Krulišová
Skok daleký
Barbora Krulišová
Sprint 50 m
Jiøí Francù
Vrh koulí
Martin Klimeš
Skok daleký
Jiøí Hartig
Sprint 50 m

Na bronzovém stupínku stanuli:
Lenka Vanclová Hod kriketovým míèkem
Ludìk Pluháø
Vrh koulí
Martin Klimeš Hod kriketovým míèkem
Martin Klimeš
Sprint 50 m

Dvojnásobný vítìz Jiøí Hartig
s maminkou Marcelou. (foto mb)

Malá skupinka atletù se také
zúèastnila postupové soutìže
v atletickém víceboji. Z trutnovského
okresního kola se dále dostali
do krajského zápolení Lenka Vanclová
z druhého místa a okresní vítìzové
Martin Klimeš a Barbora Krulišová.
Martin (v kraji tøetí) a Barbora (v kraji
druhá) vybojovali úèast
v celorepublikovém finále ve Staré
Boleslavi. Tady na Emilem Zátopkem

Na zaèátku kvìtna prožili naši žáci pátá tøída doplnìná nìkolika staršími
spolužáky z tøídy šesté - spoleènì se
stejnì poèetnou skupinou dìtí
ze Základní školy Vlastimila
Hoffmanna ve Szklarské Porêbe
programem nabité ètyøi dny
v Krkonošském støedisku ekologické
výchovy Rýchorské boudì. Rýchorská
bouda leží ve výšce tisíc metrù
na východní výspì Krkonoš.
Polskou výpravu vedli naši staøí
známí Tomek a Sabina, naše dìti
doprovázeli Aleš Vejnar, Blanka
Jakubcová a Stanislava Kalenská.
Po celé ètyøi dny zaznamenávali
naši žáci celé dìní pomocí nové
kamery, kterou jsme v rámci projektu
poøídili. Výstupem bude krátký
filmový dokument o akci, od poèátku
až do konce natoèený amatérskou
rukou nìkolika lánovských dìtí.
Ze spolupráce s Poláky vzešel malý
èesko-polský slovník, zážitky
a události bìhem pobytu zapsala
Veronika Pagáèová do deníku, z nìhož
vybíráme nìkolik ukázek:
Pondìlí
Ráno pøed školou jsme èekali asi
hodinu na autobus, protože pan øidiè
pro nás chtìl pøijet až v èervnu.
Autobus pro nás nakonec pøijel
až o pùl deváté. Cesta byla celkem
v pohodì. V 12:00 jsme mìli obìd.
Po obìdì jsme mìli hodinku pøestávku
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a po ní jsme šli na nauènou procházku.
Pøišli jsme cca v 15:15. Nejvíce nás
zaujali skoti, rybník a krásná pøíroda
(redakèní poznámka: skoty je myšleno
stádo skotského náhorního skotu, které
KRNAP nedaleko Rýchorské boudy
už nìkolik let úspìšnì chová, viz foto
Blanka Jakubcová).
Úterý
Ráno jsme se probudili každý jinak,
pøed osmou hodinou. A v 8:00 byla
snídanì. Uèitelé nás rozdìlili do ètyø
skupin, a tak jsme hráli hry:
• výroba papíru;
• kreslení na hedvábí;
• drátkování;
• seznamování.
Poté jsme šli hned na obìd. Po obìdì
jsme šli na túru 12 km. To jsme pøišli
zrovna na veèeøi. Po veèeøi jsme mìli
klídek a potom jsme hráli hry. Hráli
jsme až do 21:00. Potom jsme šli
do sprch. A nìkteré holky šly
ke klukùm do pokoje. Na veèerku šel
každý do svého.

a tatranka. Tento balíèek jsme si
s sebou vzali do ZOO jako obìd. V pùl
deváté jsme šli na autobus do Maršova.
Když jsme pøijeli do ZOO, pan uèitel
nás rozdìlil na tøi skupiny, a tak jsme
oddìlenì chodili po ZOO. Nejvíce nás
zaujali opice, okapi, žirafy a sloni, také
mnoho dalších. Moc se nám líbila
projížïka po Safari. Po výletì jsme se
vrátili na chatu. Chvilku jsme
odpoèívali a pak šli na veèeøi. Uèitelé
vymysleli hru nìco jako diskotéka,
ale skoro nikdo nechtìl tancovat, tak
to uèitelé zrušili. A šli jsme si dìlat,
co chceme, až do veèerky.

Støeda
Ráno opìt vstával každý jinak. V 8:00
snídanì. Po snídani si každý vzal
takový balíèek, kde bylo: jedno
pitíèko, dvì jablka, krajíc chleba

Ètvrtek
V 8:00 byla snídanì. Potom nás uèitelé
vzali ven a hráli jsme dvì hry, jednu
jsme hráli na louce u skotù a tu druhou
lese. Ta hra v lese byla taková, že ten

pán z Rýchorské boudy schoval
po urèitém kousku lesa zelené papíry,
na kterých byl napsaný takový kód,
napø.: K3...486 72 93. Tento kód jsme
si my dìti musely zapamatovat a bìže
ho øíct paní uèitelce. Když hra skonèila,
tak jsme šli na chatku. Naobìdvali jsme
se a po obìdì bylo vyhlášení. Po obìdì
jsme mìli èas si sbalit vìcí domù
a pouklidit pokoj. Asi tak v 16:00 jsme
mìli být v Maršovì, èekat na autobus.
Nìkteré dìti si ještì na chatì koupili
takové šneky, juniory. Šli jsme
na autobus. Autobus nás vysadil
u školy, tam na nìkteré dìti èekali
rodièe. Ale byl tu i menší problém,
paní uèitelka Blanka zjistila,
že na Rýchorské boudì zapomnìli
zdravotní kartièky. Pan uèitel Vejnar
to zaøídil a v pondìlí ve škole jsme své
kartièky mìli zpìt. Všem se nám moc
na Rýchorách líbilo a skoro nikdo
nechtìl jet domù, prožili jsme spoustu

ZABEZPEÈOVACÍ
SYSTÉMY

PARTNER

è. 12685

SYSTÉMOVÉ INSTALACE

ABB i-bus KNX/EIB
JABLOTRON

• Elektromontáže • Projekty • Elektrické vytápìní
• Montáže hromosvodù • Revizní zprávy
• Zabezpeèovací systémy • Systémové instalace

Miroslav Vanìk
Dolní Lánov 241
603 31 98 99
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pìkných zážitkù a seznámili jsme se Interiér MŠ je vyzdoben výtvarnými
s polskými dìtmi.
pracemi dìtí a uèitelek. Rodièe a dìti si
mohli prohlédnout panely s výkresy,
Aèkoliv jim poèasí moc nepøálo, výrobky dìtí, výstavky zamìøené
spoleèný pobyt s Poláky si užili. na roèní období, pøeèíst si perlièky Ukliïme Krkonoše je naše pravidelná
èervnová aktivita, kterou poøádáme
Program se pøizpùsoboval rozmarùm
ve
spolupráci se Správou KRNAPu.
poèasí a odehrával se v pøírodì v okolí
boudy i v boudì samotné. Jedno
Pøed týdnem jsme se dozvìdìli,
pùldne strávily dìti v Zoologické
že následující úterý 2. 6. 2009 pojede
zahradì ve Dvoøe Králové nad Labem.
naše tøída uklízet do Krkonoš. Nasedli
jsme do autobusu a v 7:45 odjeli
smìrem k Základní škole v Rudníku
pro další úklidovou èetu. Autobus nás
dovezl
k dolní stanici lanovky
Projekt je spolufinancován z
v
Janských
Lázních, kde si nás dva
prostøedkù ERDF
pracovníci KRNAPu pøevzali .
prostøednictvím Euroregionu
Na Èernou horu nás dopravil
Glacensis
Èernohorský expres, kterým jeli
našich dìtièek. K dispozici byly nìkteøí z nás poprvé a mìli strach, jestli
kroniky školy a fotoalba z rùzných akcí stihnou nastoupit a vystoupit.
organizovaných školou. Mohli jsme se Na vrcholu nás èekalo pøíjemné
také pochlubit novým nábytkem pøekvapení - všichni jsme mohli
vystoupat na kovovou rozhlednu
ve tøídách.
a
podívat se na okolní krajinu z výšky.
V odpoledních hodinách se ještì
V sobotu 6. èervna 2009 jsme
Pøed další cestou jsme se obèerstvili
uskuteènilo setkání bývalých
uspoøádali „ Den otevøených dveøí „
dobrotami
z pøinesených zásob a potom
a souèasných zamìstnancù naší školy na poèest 30. výroèí existence školy.
to
zaèalo.
Nìkolikaèlenné skupinky
pøišlo jich celkem 25. Setkání bylo
Vyzdobili jsme školku a èekali na první
dostaly
velké
zelené odpadové pytle
velmi pøíjemné a budeme se tìšit
návštìvníky. Akce probíhala od 9,00
a
do
nich
strkaly
vše, co našly.
na další.
do 11,30 hodin a za tuto dobu se pøišlo
A nestaèili jsme se divit, co všechno
podívat kolem 80 dìtí i dospìlých.
Za MŠ - Marcela Tužová lidé v pøírodì odhodí: dìtské boby,

barvy
malby
tmely
stìrkové hmoty
fasádní barvy
lazury na døevo
øedidla
náøadí hobi a profi
poradenská služba
tónování barev
spreje, tapety
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Barvy - Laky Vrchlabí s.r.o. Tel.: 499 424 783
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lyže, slalomovou tyè, ocelové lano,
zahradní gril, láhve, plechovky (jednu
dokonce plnou), igelity a papíry.
Vojta si velmi pøál vzít nalezený gril
domù, ale to jsme mu rozmluvili.
Své úlovky jsme chodili vysypávat
do ještì vìtšího pytle k našim
vedoucím. Takové hodnì velké a tìžké
pytle byly ètyøi. Pracovníci KRNAPu
je ponechali na urèených místech,

také. V obou MŠ se nám mezi dìtmi
moc líbilo. Byly roztomilé pøi
pøednášení básnièek a v horlivém
soutìžení. Dìti jsme odmìnily
sladkostmi.
13. 5. 2009 jsme se všichni vypravili
do Prahy na poznávací zájezd
s prùvodcem p. F. Jiráskem. Velice mu
dìkujeme za pøiblížení našich
historických míst ve staré Praze.
Prohlédli jsme si Pražský hrad,
kde právì probíhala výmìna
„Hradní stráže“, Královskou cestou
jsme prošli Staré mìsto, pokraèovali
jsme pøes Karlùv most, Staromìstské
námìstí až na Václavské námìstí.
Navštívení Vyšehradu už nám nevyšlo,
budeme se tìšit pøíštì.
2. 6. 2009 jsme navštívili polské
mìsto Szklarska Porêba, se kterým
má Lánov smlouvu o spolupráci.
Prùvodcem nám byl opìt
p. František Jirásko, který nás provedl
zajímavostmi mìsta. Vidìli jsme
nádheru 2 chrámù s výkladem
místního pana faráøe. Byli jsme
u vodopádù. Prohlédli jsme si lázeòské
mìsto Teplice. Prošli jsme se
nádhernou kolonádou. Ještì jsme stihli
n a v š t í v i t K o w a r y. Ta m j s m e
si prohlédli „Park miniatur“.
S výlety s p. Jiráskem jsme vždy moc
spokojeni. Dìkujeme mu a tìšíme se
na další.
Dìkujeme za finanèní pomoc
OÚ v Lánovì i OÚ v ostatních obcích,
odkud jsou naši èlenové. Bez jejich
pøispìní bychom tuto èinnost nemohli
provozovat.
5. 6. 2009 jsme se rozlouèili s naší
dlouholetou èlenkou pí Miladou
Øeháèkovou. Dìkujeme jí za práci
pokladní v našem klubu, kterou
svìdomitì vykonávala dlouhá léta.
Èest její památce.

K èlánku Jany Tauchmanové bych
dodala snad jen tolik, že obdiv patøí
rozhodnì všem úèastníkùm pochodu
a hlavnì tøem zúèastnivším se dìtem,
které - a už na Snìžku došly nebo ne pøedvedly v nevlídném a poouchlém
poèasí úctyhodný výkon. Mokrem
zvarhánkovatìlá chodidla jednoho
z nich a vizáž i všech ostatních byly
toho pro mne nezvratným dùkazem.
Dùkazem a pádným dùvodem pro to,
Foto Olga Èermáková
že mì osobnì na Snìžku v takové slotì
odkud je pak odvezlo auto. Byli jsme
nikdo nedostane :-)
rádi, že jsme ulevili pøírodì.
Chtìla bych zmínit i Lacinovy
Pak už nás èekalo za odmìnu
z Lánova, kteøí si kvùli naplánované
opékání špekáèkù. I poèasí se vydaøilo.
dovolené pochod „odbyli“ o pár dní
Zkrátka - bylo to super!
døíve a tím si nezkazili každoroèní
úèast.
4. tøída ZŠ Lánov
Až na dvì výjimky - z dùvodu dlouhé
Èlánek pøevzat z Lánovského obèasníku
cesty domù autem - všichni využili
roèník 7 èíslo 3
v cíli cesty pohostinnosti hotelu
Harmonie, kde se snad trochu
zotavili z útrap a kde byli
vyzpovídáni z jejich „promoèených“
zážitkù. Nicménì pøesto všichni
vypadali optimisticky naladìni,
s jiskérkou vítìzství v oku nebo snad
zadostiuèinìní, že se nedali a skrze
Bìhem jarních mìsícù vedení
mlhy vìtry pøívaly zdárnì dorazili opìt
klubu pøipravilo pro své èleny nìkolik
do Lánova.
zajímavých akcí.
Vzhledem k tomu, že až na loòský
V dubnu jsme se rozjeli
roèník pokaždé panovaly nepøíznivé
na pøedvelikonoèní nákup do Polska,
povìtrnostní podmínky v dobì
Kudowa Zdroj. Èlenové nakoupili
výstupu, uvažujeme o posunutí akce
pøedevším kvìtiny a cukrovinky
více do léta - ke konci èervna, a také
pro koledníky. Výlet se vydaøil, všichni
byli spokojeni.
Capoušková, Stránská o zmìnì dne z nedìle na sobotu,
aby sportsmani a sportsženy mìli èas se
20. 4. 2009 jsme shlédli divadelní
do nového pracovního týdne trochu
pøedstavení v podání pražských hercù
zrekreovat. Tímto se vyøeší i to,
„Prolhaná Ketty“. Obdivovali jsme
že se pochod kryl s mnoha jinými
herecké umìní Ivanky Andrlové,
Mahuleny Boèanové, Jany Šulcové, Dne 1. èervence to budou 3 bolestné akcemi.
K srdci si rovnìž vezmeme i pár
Lumíra Olšovského a dalších hercù. r o k y, c o z e m ø e l m ù j m a n ž e l
podnìtných pøipomínek: napøíklad to,
Od samého zaèátku až do konce a náš tatínek a dìdeèek pan
že v popisu trasy byly sice uvedeny
pøedstavení sálem burácel smích. Miloslav V Y D R A
objekty na horách, kde bylo možno se
To bylo výborné pro psychickou úlevu z P r o s t ø e d n í h o
obèerstvit, ale jejichž doba pøíliš
našich starších lidí.
Lánova.
nekorespondovala s dobou, kdy
Dìkujeme uèitelkám a dìtem z MŠ
naši borci okolo šli. Pøíštì se také
v Horním Lánovì za blahopøání Kdo jste ho znali
musíme o pochodu lépe domluvit
ke „Dni matek“ a za pozvání na jejich a mìli rádi, vzpomeòte
se zemìdìlci, aby je prùchod pøes
b e s í d k u , k t e r o u p ø i p r a v i l y s námi.
jejich pozemky nepopuzoval. Další rok
ke „Dni dìtí“ pro naše èlenky. Dìkujeme.
vylepšíme i kvalitu mapky, kterou
I v Prostøedním Lánovì probìhl v MŠ
„Den dìtí“, kam jsme byly pozvány
manželka Helena a dìti s rodinami každý na cestu obdržel, nebo pro ty,
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kteøí nebyli odtud a ještì nikdy
se výstupu nezúèastnili, bylo obtížné
hlavnì na zaèátku trasy jít podle
plánku správným smìrem.
A na závìr nemùžu opomenout
ani 5 chlupatých ètyønohých
kamarádù, kteøí své páníèky
doprovodili tam a zpìt. Na nì se
sice poukaz na steak nebo salát
v Harmonii nevztahoval - aè se také
mohli považovat za úèastníky, a tímto
odkazuji jejich pøípadné stížnosti
na jejich majitele - ale doufám
a pøedpokládám, že si to spolu
se svými dvounožci spravedlivì
vyøešili :-)
Nezdarùm zmar! Nezmarùm zdar!
Karolína Boková

Pøibližnì jednou za mìsíc
navštìvujeme trutnovskou knihovnu,
doplòujeme z jejích zdrojù do té naší
místní nové knihy a èas od èasu
vracíme ty „oètené“. Tak tomu bylo
naposledy i 9. èervna, kdy jsme si
pøivezli 64 svazkù. Vždy se pøitom
snažíme vyhovìt pøáním ètenáøù, ale
bohužel ani v Trutnovì nemají
všechno, a i když mají, ne vždy je to
k dispozici - nìkteré tituly jsou velmi
žádané a pokaždé rozpùjèené, a tak
pøichází na øadu rezervace a èekání.
Všechny knihy podle zpùsobu
zaøazení v Trutnovì patøí buï
do doplòkového souboru (oznaèení
DS na høbetì) anebo do MVS
(Meziknihovní výpùjèní systém). Ty
první, urèené právì pro malé
knihovny, jsou nám poskytnuty
prakticky na neomezenou dobu,
kdežto ty druhé jen na mìsíc, s tím,
že pokud nejsou rezervovány
v mateøské knihovnì jiným ètenáøem,
lze tuto dobu také prodloužit. MVS
zpùsob pùjèování funguje i s jinými
knihovnami, ale je spojen už se
zpoplatnìním za každou takovou
knihu, což mùže být napø. 70,- Kè

za pùjèení + platba za dobírku tam
a zpìt. Jen málokdo je pak ochoten
tolik za pouhé pøeètení vydat.
Pøestože jsme nìco takového zde
ještì nepodstoupili a nemáme s tím
zkušenost, tato možnost tu je a nároèný
ètenáø, který konkrétní knihy jinak
nabýt nemùže, by o této možnosti mìl
vìdìt.
Neváhejte nám sdìlit svá pøání,
a i když ne všem budou bohužel
splnìna, pro všechna bude vynaloženo
stejné úsilí.
Z nových titulù:
Kylie Adamsová - Bývalé pøítelkynì
Sandra Brown - Radostná zvìst,
Tuèné úterý, Francouzské hedvábí
Rosamunde Pilcher - Kolotoè
Bertrice Small - Okouzlené srdce
Jack Whyte - Korouhev cti
Barbara Woodová - Strážkynì
tajemství, Posvátné místo
Robert Fulghum - Už hoøela, když
jsem si do ní lehal
Sidney Sheldon - Nic netrvá vìènì
A. a Ch. Williamsonovi - Lord
Loveland objevuje Ameriku
Jacky Trevane - Neviditelné ženy
Agatha Christie - V hotelu Bertram
Isabel Wolff - Maléry s mazlíèky
Virginia Doyle - Rudá koèka
Christopher Paolini - Eragon
Felix Paturi -Velké záhady pravìku
David Taylor - Velká kniha o psech
Karolína Boková

Tato fotografie spolu s 2 dalšími
byla nalezena v knize „Olympo - Život
V. Huga“ v naší knihovnì. Jedna z nich
má na rubu nápis: mimo temna jsou
tam holubi a bažanti 81.
Poznali jste (se)? Nechybí vám
nìkomu? Více informací v infocentru.
Karolína Boková

Naši hasièi chodí pravidelnì
na školení a na lékaøské prohlídky.
Zúèastnili jsme se Okrskové soutìže
v Horním Lánovì. Byli jsme také
na MDD na høišti, kde jsme všem
ukázali techniku. Dìti støíkaly
ze džberovky, která se nejdøív musí
napumpovat vodou, na terè. Moc se
jim to líbilo.
Dne 20. 6. jsme mìli brigádu
na úklid zbrojnice.
Od Královéhradeckého kraje jsme
dostali výzbroj pro jednotku, uniformy
a boty. Obecní úøad v Lánovì nám
koupil vycházkové uniformy a vše,
co je potøeba. Za to jim obìma
dìkujeme. Obec má také na starost
celou budovu hasièárny.
za hasièe Prostøedního Lánova
Jana Jacková

Dne 23. 5. 2009 probìhla na høišti
v Horním Lánovì Okrsková soutìž
okrsku è. 8. Na této soutìži bylo
pøítomno 15 družstev mužù, 4 družstva
žen, dále 1družstvo pøípravky,
2 družstva mladších hasièù, 1 družstvo
starších hasièù, 1 družstvo dorostencù
(vše z Horního Lánov), 1 družstvo
dorostenek z Èisté.
Pøi nástupu a organizaèním zajištìní
mìl slovo i starosta obce p. ing. Vancl,
který pøivítal všechny družstva
a popøál soutìžícím hodnì úspìchù
v soutìži. Zahájení soutìže se zúèastnil
také starosta OSH a KSH p. Orsák.
Soutìž zahájili ti nejmenší (pøípravka)
ukázkou zjednodušeného požárního
útoku CTIF.
Následovala štafeta 4x60m. Na tuto
štafetu se pøihlásilo 13 družstev mužù.
Umístìní:
èas
1. Horní Lánov „C“
0:53
2. Horní Lánov „A“
0:55
3. Dolní Branná „A“
1:05
4. Horní Lánov „B“
1:09
5. Dolní Dvùr
1:13
6. Prostøední Lánov
1:13:4
7. Dolní Branná „B“
1:23
8. Špindlerùv Mlýn
1:15
9. Èistá v Krkonoších „B“
1:16
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10. Dolní Branná „B“
11. Èistá v Krkonoších „A“
12. Kunèice nad Labem „A“
13. Dolní Lánov

1:23
1:26
1:36
1:46

Požární útoky zaèínaly ženy
Umístìní
1. Horní Lánov „A“
2. Horní Lánov „B“
3. Dolní Branná
4. Vrchlabí III.

èas
0:29
0:30
0:38
1:02

Následovala ukázka požárního útoku
družstva Dorostenek z Èisté
v Krkonoších a následovali dorostenci
z Horního Lánova.
Družstvùm mužù se vedlo v požárním
útoku následovnì
Umístìní
èas
1. Horní Lánov „C“
1:47
2. Dolní Branná „A“
1:50
3. Horní Lánov „B“
2:06
4. Vrchlabí III. „A“
2:10
5. Dolní Dvùr
2:12
6. Dolní Braná „B“
2:13
7. Horní Lánov „A“
2.20
8. Èistá v Krk. „B“
2:24
9. Kunèice nad Laben „A“
2:36:4
10. Kunèice nad Labem „B“
2:36:7
11. Dolní Lánov
2:44
12. Prostøední Lánov
3:10
13. Vrchlabí III. „B“
3:21
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14. Èistá v Krk. „A“
15. Špindlerùv Mlýn

3:29
3:54

Závìr opìt patøil mladým hasièùm
z Horního Lánova a své útoky zde
pøedvedla dvì družstva mladších
a jedno družstvo starších. Tìmito
útoky byla ukonèena okrsková soutìž
okrsku èíslo 8.
Následoval závìreèný nástup
družstev. Mladí hasièi a dorost pøevzali
diplomy za úèast a drobnou pozornost.
Družstva žen a mužù dostaly za svá
umístìní diplomy a první tøi v kategorii
poháry.
Moc nás tìší, že 4 poháry z 6
pøedávaných pøezvala právì družstva
žen a mužù z Horního Lánova.
Ještì bych se chtìl podìkovat
sponzorùm, kteøí nám pøispìli
finanènì na tuto akci: OÚ Lánov,
ZOD Lánov, p. Schliegsbir, p. Jiránek
z Dolní Branné.
Nemohu opomenout ani ty, kteøí se
starali o naše žaludky (celodenní
stravu) - p. Anna Panýrová, Miroslava
Penteková, Josef Panýr, Jiøí Mikule,
Anotonín Kopecký, Karel Capoušek,
Jitka Capoušková, Margita
Capoušková a další.
Podìkování patøí i èlenùm SDH
Horní Lánov, kteøí se taktéž podíleli

na pøípravì celé akce.
Jsme rádi, že nám pøálo i poèasí
a celá akce se vydaøila.
Starosta SDH Horní Lánov
Jaroslav Šedivý

Mnozí z vás mohou zhodnotit
mimosoutìžní èinnost mladých hasièù
z Horního Lánova - pøedtanèení
na plese, pomoc pøi pøípravì karnevalu
… Jak se jim vedou útoky, jste mohli
shlédnout na okrskové soutìži, jak se
jim vede v soutìžích, bych vám chtìla
pøiblížit.
Soutìžní èinnost jsme zahájili
uzlovou soutìží v Radvanicích.
Výsledkem je první místo Petra
Seiferta v dorostu, druhé místo
ve stejné kategorii Martina Kracíka,
tøetí místo Karolíny Schmidtové
ve starších, ètvrté místo Valérie
Kynèlové v kategorii mladších.
Do pohárové soutìže si odnášejí
mladší celkové umístìní na 3. místì
a starší na 2. místì.

Další soutìží byla pohárová soutìž
v jednotlivcích v Malých
Svatoòovicích, která je zaøazena
do soutìže o pøeborníka okresu
Trutnov. Snad se nám v letošním roce
bude daøit a opìt nìkdo z naší mládeže
získá tento titul. V loòském roce byl
pøedán v kategorii starších chlapci
Petru Seifertovi.
Na tomto závodì si nejlépe vedl
v kategorii starších chlapcù František
Schmidt - 3. místo, v kategorii starších
dívek Lada Foubíková - 5. místo,
v kategorii mladších chlapcù Jiøí
Hartig - 8. místo, v kategorii mladších
dívek Tereza Capoušková - 5. místo.
Této soutìže se úèastnili i závodníci
pøípravky - nejlepší umístìní Matìj
Rojt - 9. místo a Adélka Kynská
10. místo.
Další soutìží byla pohárová soutìž
v Hajnicích, zejména starší si vedli
ve štafetových disciplínách velmi
dobøe, 2. místo ve štafetì 4 x 60 m
a 1. místo ve štafetì požárních dvojic.
Bohužel na závody jsme odjíždìli
s výjezdovou PS 12, protože
na soutìžní došlo k závadì, a i tato
PS nás nakonec na závodech zklamala
a se 7. místem jsme v požárním útoku
obhájili celkovì pouze bramborovou
medaili. Mladší trochu zmatkovali,
a tak celkovì skonèili na 7. místì.
Tuto soutìž jsme považovali
za provìrku pøed okresním kolem hry
Plamen. Za deštivého poèasí se naše
soutìžní kolektivy v poètu 1 družstvo
starších a 2 družstva mladších
zúèastnily poslední kvìtnovou nedìli
okresního kola hry Plamen. Družstva
starších a mladších „A“ po celé dva
dny šla za svým cílem získat
medailové umístìní. Nakonec se jim
to povedlo velmi pìknì. Kolektiv
starších skonèil na 2. místì a postupuje
na krajské kolo, které se koná ve dnech
20. - 21. 6. 2009 v Solnici a Bystrém
v Orlických horách. Právem mùžeme
být hrdí i na kolektivy mladších družstvo mladší „A“ 3. místo
a družstvo mladší „B“ 8. místo (i toto
je krásné umístìní, když pøihlédneme,
že polovinu družstva tvoøí pìtileté
a šestileté dìti).
V sobotu 7. 6. 2009 se tyto kolektivy
zúèastnily pohárové soutìže
v Høibojedech. I zde se nám daøilo starší vyhráli pohárovou soutìž, moc
je tìšilo 1.místo, mladší „A“ skonèili
na 6. místì a družstvo „B“ na 7. místì.
V nedìli následovala další
z pohárových soutìží jednotlivcù,
tentokrát v Hostinném. I zde slavili

naši úèastníci úspìchy - kategorie
mladších dívek Tereza Capoušková 6.
místo, mladší chlapci 1. místo Jiøí
Hartig, starší dívky 2. místo Marcela
Hartigová, starší chlapci 2. místo
František Schmidt, pøípravka chlapci
4. místo Matìj Rojt, dívky 3. místo
Tereza Jónová..
Poslední zatím absolvovanou
soutìží byla soutìž dorostu - 1. místo
a postup na krajské kolo v Solnici
si zajistili jak dorostenci, tak
i dorostenky, které se na poslední
chvíli spojily s dìvèaty ze Svobody
nad Úpou.
Teï nezbývá než všem postupujícím
kolektivùm Horního Lánova popøát
hodnì štìstí na krajském kole. Všem,
kteøí soutìžili, pak podìkovat
za vzornou reprezentaci hasièského
sboru naší èásti obce.

Dne 5. 6. 2009 uspoøádala
Tìlovýchovná jednota Lánov
ve spolupráci s místním sdružením
hasièù pod záštitou OÚ Lánov a Dolní
Lánov, dále za pøispìní sponzorù podnikatele p. Schliegsbira
a Vodárenské spoleènosti zastoupené
p. Stránským, oslavy MDD.
I když poèasí trošku strašilo,
v odpoledních hodinách, právì pøi
zahájení oslav, se umoudøilo, a tak se
sešlo asi 200 dìtí a dospìlých
ve sportovním areálu TJ a sledovali
soutìže ve sportovní èásti a soutìže
lánovských hasièù.
Zlatým høebem bylo vystoupení
skupiny Mgr. Mir. Vosáhla z Trutnova.
Jeho kulturní program trval celkem
tøi hodiny a èlenové skupiny zapojili
do programu i dìti, které se tak
podílely aktivnì na celé zábavì.
Byla radost se podívat, jak se malí
èiperové bavili, tancovali
a absolvovali soutìže. Nakonec byli
patøiènì odmìnìni.
Závìrem dìkujeme všem pøítomným, kteøí dìlali kulisu celému
vystoupení, všem dìtem, všem
poøadatelùm, sponzorùm, OÚ Lánov
a OÚ Dolní Lánov a hlavnì
dobrovolným tìlovýchovným
pracovníkùm a hasièùm z Lánova.
Už teï se tìšíme na další roèník
oslav MDD a vìøíme, že po zkušenosti
z tohoto roku bude ještì lépe
pøipravený.
Milan Mihok, Pøedseda TJ Lánov

Dìtský klub Palcát je parta dìvèat
a chlapcù z Krkonoš a Polabí, které
baví rozhlas nejen poslouchat,
ale i vytváøet. Pod vedením Jany
Tauchmanové založili v roce 1994
dìtské Radio Kulíšek. Od prvních dnù
ho finanènì podporovalo øeditelství
ZŠ Lánov a Dùm dìtí a mládeže

Vrchlabí. Cenné rady poskytly ètyøi
pomocná ramena - Radio Èerná Hora,
Radio City, Radio OK, Radio Duha
Evropy 2 a Èeský rozhlas. Mezi
významné partnery patøí Obec Lánov,
Královéhradecký kraj, Spoit reklamní agentura Lánov, Schwaiger
s.r.o. Vrchlabí, Letní herecká škola
Praha, folklorní soubor Špindleráèek
a Železnièní muzeum Jaromìø.
Zpoèátku dìti zpestøovaly pøestávky
svým spolužákùm ve škole. V roce
1997 Obec Lánov umožnila dìtem
vysílání v obecním programu
kabelového rozvodu. O zálibì
krkonošských dìtí se dozvìdìli
i v Praze a první dìtské internetové
radio Domino pøišlo s nabídkou
ke spolupráci. V roce 2000 byl Kulíšek
také mezi prvními internetovými radii
vysílajícími na www.internetradio.cz.
Od roku 2008 zakládá krkonošské
dìtské rádio poboèky v Hradci
Králové, Špindlerovì Mlýnì,
Vrchlabí, Pardubicích, Brnì, Dvoøe
Králové nad Labem a Lomnici nad
Popelkou. Druhým rokem se
posluchaèi Radia OK a Hitrádia Magic
dozvídají od Kulišákù aktuální poèasí
nejen v Krkonoších, ale také na jižní
Moravì a Pardubicku.
Pravidelné vysílání na kabelu je
doplnìno doprovodnými akcemi.
V novém tisíciletí zaèala spolupráce
s výrobcem stavebnice Merkur
z Police nad Metují a stavebnice
Oblique ze Žïáru nad Sázavou. Motto
„Kdo si hraje, nezlobí“ se tak stalo
hlavní myšlenkou Kulíškovy herny.
Dvouhodinový program her a soutìží
potìšil napøíklad malé lyžaøe
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v Markidparku Èerný Dùl,
návštìvníky Královédvorského
Majálesu, zavítal do ZOO Dvùr
Králové nad Labem nebo zahajoval
cyklosezónu na vrchlabském námìstí.
Nedílnou souèástí je i prezentace
na mezinárodních veletrzích.
S Radiem Kulíšek se mohli setkat
návštìvníci veletrhù cestovního ruchu
nebo Mezinárodního veletrhu hraèek
v Praze. V roce 2009 byl vytvoøen
propagaèní tým, jehož èlenové
seznamují s Radiem OK a èinností
Dìtského Klubu Palcát - Radia
Kulíšek. Zúèastnili se napøíklad oslav
150. výroèí pardubicko-liberecké
dráhy nebo pøedstavili práci mladých
redaktorù na setkání zástupcù
neziskových organizací v rámci
programu Evropské unie Euroglobe.
10. - 11. øíjna 2009 se ve
Spoleèenském domì Jilm v Jilemnici
uskuteèní Krkonošský umìleckomediální festival, kde si mohou dìti
a mládež prakticky vyzkoušet své
schopnosti a dovednosti.
w w w. r a d i o - k u l i s e k . c z
palcatlcat.wgz.cz

V kulturním domì v Jilemnici se
v polovinì øíjna uskuteèní první roèník
víkendového festivalu umìlecké
a mediální tvorby, který bude vìnován
všem zájemcùm z Podkrkonoší a okolí.
Festival vyvrcholí nedìlním
galaveèerem, prezentujícím nauèené
èinnosti dìtí a oslavou 15. výroèí
dìtského Radia Kulíšek (www.radiokulisek.cz), za úèasti vzácných
hostù.„Už dlouho jsme si zahrávali
s myšlenkou pøipravit pro mladou
generaci v Podkrkonoší vzdìlávací
víkendový program, zacílený
na umìní, film, rozhlas a další
mediální tvorbu. Nìco podobného
tu chybìlo. Teï tedy mají mladí lidé
možnost pøedstavit svùj talent po boku
profesionálù a nìco nového se nauèit“,
prozradila k novému festivalu
organizátorka Jana Tauchmanová,
která je navíc øeditelkou
východoèeského dìtského Radia
Kulíšek z Lánova, a dodává: „festival
bude umístìn do ideálních prostor
Spoleèenského domu Jilm v Jilemnici,
jenž disponuje nìkolika vybavenými
uèebnami, multifunkèním sálem pro
poøádání velkých akcí, kinem
a v neposlední øadì restaurací, kde se
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budou úèastníci akce stravovat - vše
tedy probìhne pod jednou støechou”.
Cílem projektu je podle paní
Ta u c h m a n o v é s e z n á m e n í d ì t í
a mládeže s rozhlasovým a televizním
zpravodajstvím, moderováním,
muzikálem, filmovým zákulisím,
hereckou improvizací, mixováním
muziky a svìtem fotografování.
Umìlecké dílny povedou
profesionální lektoøi - rozhlasoví
a televizní moderátoøi, herci, režiséøi,
produkèní, televizní kameramani,
muzikanti a filmoví tvùrci. Své
zkušenosti pøedají známé tváøe jako
Kamila Nývltová (finalistka hudební
soutìže X Factor) nebo moderátoøi
a redaktoøi Radia Èerná Hora nebo
Radia OK. Pøedpokladem práce
ve workshopech je kvalitní technické
zázemí, profesionální vybavení dílen
a moderní technika.
Vyvrcholením projektu bude
zhruba dvouhodinový nedìlní
galaveèer, který se uskuteèní v místì
konání dílen, tedy v jilemnickém
Jilmu. Program bude rozdìlen na dvì
èásti, v první úèastníci pøedvedou
výsledky své víkendové práce
v dílnách a ve druhé probìhne
za pøítomnosti známých osobností
èeské kulturní, sportovní
a spoleèenské scény
oslava patnáctého výroèí
založení dìtského Radia
Kulíšek.
www.kumf.cz

15.dubna 2009 v Národním domì
v Praze na Smíchovì.
Gratulujeme k tomuto významnému
ocenìní, dìkujeme za dobrou práci
a pøejeme do budoucna hlavnì pevné
zdraví.
Za fanoušky lánovského fotbalu
Zdenìk Máslo, ml.

Rozhovor s Milanem Mihokem
V roce 1960, kdy zaèal pracovat
v Tachovì s mládeží, se mu podaøilo
probojovat do celostátního turnaje
žákù v Pøelouèi. Mužstvo bylo dobøe
pøipravené a vyhrálo nìkolik utkání
s m u ž s t v y, k t e r á p o c h á z e l a
z ligových oddílù (Slavie, Sparta,
Bohemians Praha, ZKL Brno, Slovan,
Energia Bratislava a Lokomotiva
Košice).
Od tìch dob uplynulo už 49 let,
z toho 35 let pracuje jako trenér
a funkcionáø TJ Lánov. Pøedtím, v 70.
letech, pùsobil jako funkcionáø
Okresního výboru ÈSTV v Trutnovì
a Okresního fotbalového svazu.

STÁLE U MÍÈE, DUŠÍ I TÌLEM...
(s panem Milanem Mihokem si
o fotbale povídala K. Boková)

Výkonný výbor Èeskomoravského
fotbalového svazu jmenoval pana
Milana Mihoka z Dolního Lánova, t.è.
pøedsedu TJ Lánov, Laureátem ceny
Dr. Václava Jíry.
Cena, která je udìlována
osobnostem, které svùj život
zasvìtili dlouholeté a obìtavé práci
pro fotbal, mu byla udìlena

Kdo byl nebo je váš fotbalový vzor?
Když jsem byl žák a dorostenec, byl
pro mne fotbalovým vzorem Rajman,
pak jako dospìlý jsem obdivoval
Schrojfa, oba brankáøi jako já, oba
ze Slovanu Bratislava. Potom už
i další, ale tehdy tihle dva.
Jaké utkání z minulosti byste ještì
jednou rád vidìl? Nebo jestli jich je
víc?
Tak je jich hodnì, víte. Ale nejradši
bych vidìl ještì jednou, když jsme byli
mistry Evropy, když jsme v Bìlehradì
v roce 1976 porazili Spolkovou
republiku Nìmecko. Právì tam chytal
Viktor. Tam dal Panenka branku, kdy
zesmìšnil Mayera v brance. Byli jsme
tehdy lepším mužstvem. A pøitom
Nìmci - to byl nìkdo! To byl nejlepší

zápas. Dodnes to je osobnost- Panenka
Komu fandíte?
Já fandím teï Slavii tady, a když jsem
byl doma, tak Slovanu.
Fandí s vámi vaše rodina?
Holka, ta dìlá džezgymnastiku, tak
ta ne, ale jeden z vnukù - Filip - taky
fandí Slavii.
Nadáváte u fotbalových pøenosù?
Nenadávám, ale nìkdy si o tom nìco
jen myslím. Protože nadávání nemá
význam, je to zbyteèné, nic tím
nezmìním, ani hráèùm ne, protože
to by u pøenosu nikdo neslyšel. Mám
své mínìní o nìkterých hráèích,
ale nenadávám.
Zaøadil byste víc fotbalu do programu
televize?
Fotbalu je vcelku dost, ale ještì
by mohli vybírat lepší utkání. Nìkdy
tam dávají zápasy z naší první ligy,
která tomu pak ani neodpovídají. Spíš
takové evropské kluby kdyby zaèali
dávat.
Máte nìjakého rozhodèího na èerné
listinì?
Nikdy jsem nemìl. S rozhodèími jsem
nikdy nemìl žádné problémy, ani když
jsem hrál, ani když jsem dìlal
funkcionáøe nebo trenéra. Vážil jsem si
nejvíc rozhodèího, který pískal první
ligu za Èeskoslovensko, Koreluse
z Chebu. Já jsem si s ním tykal. A ještì
k tomu byl Sparan. (smích)
Znáte nìjakou veselou historku
z fotbalu?
Tak tìch historek znám víc. Ale spíš
si pamatuji, když jsme vyhráli 15:0
ve Stráži na Tachovsku a oni nás pak
Romové hnali do autobusu (smích).
Já jsem sice dostal po hlavì, ale unikli
jsme. To už jsme museli utíkat z høištì.
Co považujete za svùj nejvìtší úspìch
nebo na co nejradìji vzpomínáte?
Nejradìji vzpomínám na pùsobení
v Tachovì, když jsem v tachovském
okrese trénoval postupnì tøi mužstva,
která postoupila do krajských pøeborù,
a to Èeský lev Tachov, Dukla Planá,
Dukla Tachov B. To bylo vypìtí, s tìmi
kluky vždycky zaèít znova. Ale bavilo
je to, to bylo dùležité. Byli to mladí
kluci, dalo se s nimi nìco udìlat, byli
perspektivní. Ne jako napøíklad tady,
kde máme generaèní problémy nemáme dost žákù a dorostu.
Kdo nebo co vám v poslední dobì
udìlal radost?
Tak tady v Lánovì to, že jsme
postoupili do B tøídy, to tady za celou
tu dobu, co zde pùsobím, ještì nebylo.

A taky zároveò velký smutek, protože
v posledním zápase v Janských
Lázních jsme remizovali, a to,
abychom se udrželi, nestaèilo. Podle
mého názoru se rozhodèí víc pøiklánìl
k družstvu J. Lázní a trochu nás
poškodil - neuznal jednu branku.
Ale budeme se snažit dìlat vše pro to,
abychom se do B tøídy pøíští rok vrátili,
i pøes pøekážky, které nemají být.
Co vás v dnešním sportu mrzí? Co
byste zmìnil?
Mrzí mì hlavnì to, že vyšší orgány,
Èeskomoravský fotbalový svaz
v Praze, se více nevìnují po stránce
dotací obcím a menším oddílùm,
hlavnì mládeže, a kraji. Vše dávají jen
lize. Dole nemáme peníze, aby se
mohly nìjaké vìci øešit, aby mládež
mìla vìtší zájem o fotbal. A nìjaké
ty talenty upøednostnit, udìlat nìjakou
školu pro nì nebo nìco, protože
perspektiva dole je strašná. A kolik
žákovských družstev na okrese bylo
zrušeno! Takže je tøeba, aby se víc
snažili ti shora., hlavnì po stránce
finanèní, aby se vìnovali víc mládeži
na vesnicích, v té masové kopané, kde
zaèíná fotbal a rodí se talenty. To bych
si jedinì pøál. Øíkal jsem to
i pøedsedovi v Praze, jak mi dávali to
vyznamenání. (Pozn. redakce v zastoupení tam téhož dne pøebral
plaketu i slavný Panenka). Slíbili,
že s tím nìco udìlají. No, uvidíme. Ale
to vždycky slibují, a pak to zùstane tak.
U nás je to zatím tìžké. Když to vidím
v takovém Nìmecku, tam je to
na jiných základech, nebo
ve Španìlsku, to je nìco úplnì jiného,
protože tam mají stadiony a zájem
o fotbal je jiný. Napøíklad tam je
80 tisíc divákù. Tady na lize jsou
takové 2 tisíce. Jak se potom mùžeme
rovnat. Chtìjí potom stejné odmìny
jako tamti, já nevím, milion za zápas,
a pøitom nevydìlají ani na rozhodèího.
U nás je i chyba, že naše talenty
prodáváme do zahranièí a naše kopaná
pak nemá tu kvalitu, co by mìla mít.
Kdybychom jim zajistili základní
podmínky, napøíklad aby mohli jít
studovat, aby vidìli, že se o nì nìkdo
stará, ne je jen honit a pøipravit, aby
byli dobøí a hned je nabídnout.
Je potøeba ty vìci rozumnì øešit,
nevím ale, jestli se vyøeší. Je tu i rùzné
podplácení rozhodèích, nebo
i ve výboru se neshodli, není to zdravé.
Není to v poøádku, je tøeba na tom
pracovat. To je na mladších, aby se
tomu vìnovali a shora, aby šly návrhy.
Jakou barvu míèe byste nejspíš volil

nebo je vám to jedno?
Jedno ne, protože zabìhnutý míè je
nejlepší bílý, ponìvadž je vidìt.
Co øíkáte tomu, když hráè pøedstírá,
že má zranìní, pøitom se ho ten druhý
nedotkl?
To je vìc tìch hráèù, jak a kým je
trénován, jak je veden. Taky jak je
odpískáno, tak má takový hráè
poslechnout rozhodèího. Mìl by mít
trochu slušnosti a výchovy už od žákù.
Nìkdy se to tìžko dìlá, ale mìl by
respektovat rozhodnutí rozhodèího,
takové jsou soutìžní øády, taková jsou
pravidla kopané. Záleží na tom, kdo tu
mládež vychovává, a jestli i ti dospìlí
a vedoucí napøíklad nadávají, tak se i ti
hráèi pøidají.
Je nìco, èeho byste ještì rád dosáhl
v lánovském fotbalu?
Chtìl bych, abychom v pøíštím roce
opìt postoupili do B tøídy. Podle toho,
co tam nyní máme, jsme schopní kopat
dobøe B tøídu. A uvidíme za takové
3 - 4 roky, když se budeme dobøe
vìnovat dorostu a žákùm,
ale i dospìlým, a budeme se vìnovat
ještì víc dobré spolupráci mezi oddíly
ve Vrchlabí, Hostinném, Rudníku
a jinde, a nebudou rùzné nevraživosti,
kdy se kupují zápasy a tak dále.
Chtìl byste nìco nìkomu vzkázat?
Chtìl bych, aby byla vìtší spolupráce
se školou, aby se podchytili kluci, kteøí
mají zájem, a získali se tak pro fotbal
v Lánovì.
Dìkuji za rozhovor.

Homo faber na Lánovsku
Dìjiny - v jejich historickém pohybu
jsou jen výsledkem dobré èi ménì
dobré èinnosti panovníkù, státníkù
a vojevùdcù, jak k tomu vedou
zjednodušující výklady školského
dìjepisu. Zapomíná se
na bezejmenného èlovìka - výrobce,
který v historických pramenech stojí
v anonymitì, a kterému se v dùsledku
toho nedostává náležité pozornosti ani
v odborné literatuøe.
Homo faber - èlovìk obratný
a øemeslník - má své nezastupitelné
a pøímo rozhodující místo v rozvoji
našeho regionu. Je tomu tak
i na Lánovsku. Co všechno tu dokázal,
do èeho se s odvahou a podnikavostí
pustil?
Údolí Malého Labe, pøestože
obyvatelstvo zejména jeho dolní èásti
bylo odkázáno v obživì pøevážnì
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na zemìdìlství, bylo v minulosti
naplnìno ohnisky øemeslné,
manufakturní a pozdìji prùmyslové
výroby. Lánovsko s pøilehlou horskou
èástí kolem Dolního Dvora,
pøináležející k vrchlabskému panství,
dokonce jakoby v urèitých obdobích
úspìšnì soutìžilo s prostorem, kde
Kryštof z Gendorfu pøedvídavì
postavil renesanèní zámek - tedy se
souèasným prùmyslovým Vrchlabím.
Pomìrnì známé jsou zprávy o èinnosti
železáøských pecí a hamrù
na Lánovsku ze 16. a 17. století,
zpracovávajících zdejší železnou rudu
z nepøíliš bohatých místních ložisek.
Víme o nich z rùzných listin, ale urèit
jejich polohu v terénu je nyní
problematické. Jisté je, že se nacházely
poblíž toku horské bystøiny, která
mohla zajišovat svou silou pohyb
dmychadel a kováøského kladiva. Jako
poslední mohykán pøežil svou dobu až
do 19. století jen dolnodvorský
hamr, žijící z rudného ložiska
na Hanapetrovì pasece a pozdìji
už jen spíš živoøící z dodávek
železného šrotu.
Je nepochybné, že také lánovská
ložiska vápencù byla pravidelnì
využívána daleko døíve, než se o nich
hovoøí v souvislosti s josefovskou
pevností a jejím budováním
u Jaromìøe v letech 1780 - 1787. Tehdy
zdejší pálené vápno z polních pecí
putovalo na znaènou dálku - do kraje k zajištìní tohoto státnì dùležitého
díla.
Ani zprávy o místní výrobì cihel
by nás nemìly pøekvapit, vždy tehdy
šlo o záležitost dosti samozøejmou
a bìžnou. Každá správa panství se
snažila, aby její dominium bylo
územím hospodáøsky samostatným
a vybaveným vším potøebným pro jeho
existenci. Vedly k tomu pøedevším
omezené dopravní možnosti jako
nedostatek dobrých cest v zemi a pak
i rùzné pøekážky v podobì cel
a poplatkù pøi pøevážení surovin
a hotových výrobkù. Vrchlabský
zámek a správa panství, k nìmuž kdysi
Lánovy patøily, si to plnì uvìdomoval
a snažil se plnì využít místních, by
nìkdy omezených zdrojù a možností.
I na Lánovsku, podobnì jako všude
jinde v podhùøí Krkonoš, se rozšíøila
v 17. století jako doplòkový nebo
i hlavní zpùsob obživy domácká
tkalcovina, která se pozdìji stala
základem pro vznik celé øady
textilních továren v údolí Malého
Labe. Lánovští domáètí tkalci
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pøináleželi k cechu, který mìl své sídlo
ve Vrchlabí. Zato sídlem krejèovského
cechu byl Horní Lánov. V nìm byli
sdruženi pøíslušníci tohoto øemesla
nejen v místì, ale i z Lánova
Prostøedního a Dolního, z Èisté
v Krkonoších, Èerného Dolu, Dolního
Dvora a Strážného.
V 19. století se o rozvoj tovární
výroby v Lánovech zasloužili
podnikatelé Echingerové, kteøí v obci
mìli v provozu hned dva textilní
podniky na bìlení a úpravu látek.
Jeden pracoval od roku 1843
s osmdesáti zamìstnanci v Horním
Lánovì a druhý se stejnou pracovní
náplní v Prostøedním Lánovì.
Echingerové získali ke spolupráci
anglického odborníka Johna Claye,
který pøedtím pro Faltisovu firmu
v Mladých Bukách zøídil první
mechanickou pøádelnu lnìné pøíze
v monarchii Habsburkù. Od roku 1890
se stal spoleèníkem firmy (Echinger
a Clay), jíž v obci patøila pøed první
svìtovou válkou ještì elektrárna, parní
cihelna a brusírna døeva, ve Vrchlabí
pak další bìlidlo se tøiceti dìlníky aj.
V Prostøedním Lánovì se v téže dobì
pøipomínají ještì dvì velké tkalcovny
bavlny (fy Leuzendorf + Waengler
a Doctor). Jako jediný dìdic této
bohaté tradice pøežil dalších sto let
až do konce osmdesátých let našeho
století závod Tiba v horním Lánovì.
Objekty továren, pokud nebyly zcela
zlikvidovány, slouží dnes jiným
úèelùm.
Úplnì beze stopy zmizely objekty,
které by souèasné generaci mohly
pøipomenout další dùležitou výrobní
èinnost v Lánovì, mající své koøeny
velmi dávno. V jistém smyslu je
možno o obci hovoøit jako o kolébce
tohoto podnikání v Podkrkonoší,
rozšíøivšího se potom na jiných
místech (Hostinné, Svoboda nad
Úpou).
V roce 1687 založil v Prostøedním
Lánovì pøíslušník rodiny Kieslingù
Matyáš papírnu. Ta pracovala v rukou
rodiny až do požáru v roce 1860 a po
obnovení jinými majiteli až do roku
1888, kdy tu opìt zaøádil èervený
kohout. Spáleništì bylo potom
pøebudováno na textilku (fa Doctor).
Podnikatelsky úspìšní Kieslingové
založili též v Horním Lánovì roku
1822 papírenský mlýn, pracující
až do roku 1839, který však
pøebudoval po koupi Adalbert
Echinger na již vzpomínané bìlidlo.
Lánovští bratøí Kieslingové to také

byli, kteøí na místì bývalé pøádelny
zámku v Hostinném zøídili roku 1835
papírnu a vybavili ji následujícího
roku tenkrát moderním papírenským
strojem, druhým v Èechách po Praze Bubenèi. Papírna v Labském mlýnì se
stala základem rozvoje moderního
papírenského prùmyslu v Hostinném,
jenž je úspìšný dodnes, zatímco
papírenství v Lánovì patøí pouze
na stránky regionální historické
vlastivìdy. Platí to i o papírnì firmy
Grossmann, vzniklé v Horním Lánovì
na místì bývalé panské pily hrabat
Morzínù, která zahájila provoz
19. dubna 1860 a pro niž pracovala
nìkterá další zaøízení i v Dolním
Dvoøe.
Na tomto místì by nemìla chybìt též
zmínka o lánovské tìžbì vápencù
a jejich zpracování v 19. a 20. stolení.
Místo ní však odkážeme zájemce
na sta Krkonošské vápence
na Vrchlabsku a jejich minulost
(Krkonoše 1/77, str. 10 – 12).
Za nìkolika jmény podnikatelských
rodin a jejich úspìchy v procesu
vývoje industriální spoleènosti stojí
stovky bezejmenných. To oni - tkalci,
pøadleny a další – je doslova vlastníma
rukama vytvoøili s mnohdy velmi
malým hmotným podílem na nich.
Na Lánovsku i jinde.
Mgr. František Jirásko

(pramen lánovské kroniky)
1689 Šedesátiletá voda strhla
v Lánovì veškeré mosty i lávky.
1719 Rok pøekypoval horkem
a suchem, všechny studny a prameny
na horách vyschly. Slunce spálilo
témìø veškeré plodiny. Poèal
hladomor, který pokraèoval ještì
v dalším roce.
1729 Žnì byly v tom roce velmi
dobré. Na nìco podobného se marnì
vzpomínalo. Dva týdny pøed
Velikonocemi se pìt lupièù vloupalo
k Tobisu Böhnischovi do jeho domu na
Böhnischových boudách. Jeho i s
manželkou spoutali a ukradli peníze
i majetek. Dva z loupežníkù pocházeli
z Èisté, z Rumburku se rekrutoval
bývalý voják, z Arnultovic byl ètvrtý.
Jedním ze zlodìjù byla žena - kuplíøka
Anna Rosina Hartichinová. První tøi
zmiòované zatkli ve Vrchlabí, stejnì
tak kuplíøku Annu Rosinu. Tøi mužové
byli meèem popraveni pod
vrchlabskou šibenicí, jejich tìla vpletli

do kola a hlavy nabodli na kùl
a vystavili. Kuplíøku odsoudili
k pranýøování a bièování
na vrchlabské tržnici. Místopøísežnì
taky musela slíbit napravení.
1779 Císaø Josef II. podruhé
navštívil Lánov. Stalo se tak 7. srpna
a úèelem cesty byla prohlídka míst,
kam pøed rokem pronikla vojska
pruského krále Fridricha.
31. èervence a 10. srpna pøišla velká
voda. Strhla nìkteré domy, mosty
i lávky, vyvrátila v údolí mnoho
stromù.
1799 Zemìtøesení - 11. prosince
krátce pøed ètvrtou odpolední
v Lánovì zaznamenali otøesy zemì
doprovázené zvukem, který se
podobal jízdì tìžce naložených vozù
na tvrdé nebo zmrzlé zemi.
1829 Povodeò pøed 180 lety.
10. èerven 1829 se stal pro Lánovské
obèany dnem hrùzy a strachu.
Od poèátku mìsíce pršelo každý den,
déš se èasto mìnil v liják èi prùtrž
mraèen. Severní a severozápadní
proudìní pøinášelo zimu, celé hory se
pokryly snìhem. 9. èervna nastoupilo
teplejší poèasí a horský sníh naráz
roztál. Vinou silného deštì a tajícího
snìhu se všechny vodní toky vylily
z bøehù. Velká voda zpùsobila v údolí
Malého Labe veliké škody. Také
Vrchlabí neuniklo povodni. Za obì
vodì padlo pìt stavení.
14. èervna se zase ochladilo
a do kvetoucího obilí napadl sníh.
Nìkteøí sedláci se pomocí provazù
tažených pøes vrcholky klasù snažili
sníh z kvetoucího obilí setøást.
Výsledkem bylo, že se jim neurodilo
ani zrno, pøièemž ostatní, kteøí nechali
sníh snìhem, sklidili pozdìji celkem
normální úrodu. (Na horách toho dne
napadly dvì stopy, tedy pøes šedesát
centimetrù bílé nadílky.)
1869 Nový školský zákon pøed 140
roky. 14. kvìtna 1869 vyšel
v Rakousku-Uhersku v platnost nový
školský zákon. Zavedl osmiletou
školní povinnost, upravil platové
a právní postavení uèitelského stavu
a zejména pøenesl zodpovìdnost za
školství z církevních do státních rukou.
1879 Neobvykle krutá zima panovala
až do Velikonoc. Následkem mokrého
a studeného poèasí po celé léto shnily
na polích všechny brambory.
Èlánek pøevzat z Lánovského
obèasníku roèník 7 èíslo 3

Konstantin a Metodìj byli rodní bratøi
a pocházeli z øecké Solunì. Konstantin,
zvaný též Filosof (826 nebo 827 – 869), se
stal profesorem filosofie
v Konstantinopoli, po studiích byl
vysvìcen na knìze a roku 855 vstoupil do
kláštera. Starší Metodìj (815 – 885) byl
zpoèátku byzantským státním úøedníkem
jako jeho otec, pozdìji mnichem,
diákonem a nakonec prvním moravským
arcibiskupem.
Až do poloviny 19. století byli svatí
Cyril a Metodìj bìžnì oznaèování
staroèeskými jmény Crha a Strachota.
Crha vzniklo z Cyril. Strachota špatným
pøekladem - øecké Methodios bylo mylnì
pøiklonìno k latinskému metus = strach
a pøeloženo. Podle nìkterých pramenù
a na základì jejich znalosti slovanského
jazyka se soudí, že jejich matka byla
slovanského pùvodu.
Roku 860, po prvním nájezdu Rusù
na Konstantinopol, byli oba vysláni
byzantským císaøem na misijní cestu
k Chazarùm na Krym, kde mìli obnovit
spojenectví. Vedle toho mìli i náboženský
úkol – nalézt a vyzvednout z moøe ostatky
papeže Klimenta I, což se jim podaøilo.
Kníže Velké Moravy Rostislav se obával
politického a náboženského vlivu
nìmeckých kmenù, a tak nechal
ze zemì latinsky mluvící knìží
z východofranského království vyhnat.
V roce 862 vyslal poselství
k byzantskému císaøi Michaelovi III.
s prosbou o duchovní, kteøí by vedli
bohoslužby v slovanské øeèi a položili tak
základy vlastní církve. Vybráni byli „naši“
bratøi. Pøi pøípravách Konstantin sestavil
písmo pro slovanský jazyk - hlaholici
a spoleènì s Metodìjem pøeložili
do staroslovìnštiny knihy potøebné pro
bohoslužby.
Na Moravu dorazili roku 863,
Konstantin pravdìpodobnì jako biskup
a Metodìj patrnì jako diákon. Pracovali
zde s velkými úspìchy, ale v roce 864
napadl Ludvík Nìmec Velkomoravskou
øíši a kníže Rostislav byl nucen pøiznat
vazalství vùèi východofranské øíši
a umožnit návrat latinským knìžím. Brzy
došlo ke svárùm mezi dvojí náboženskou
koncepcí.
Roku 867 v Øímì Konstantin a Metodìj
obhájili staroslovìnštinu pøed papežským
dvorem, a ta byla následnì slavnostnì
povolena jako bohoslužebný jazyk.
Zde skonal tìžce nemocný Konstantin,
vyèerpaný mj. i neustálými hádkami se
západním klérem se zastánci tøí
liturgických jazykù – hebrejštiny, øeètiny
a latiny. V dobì, kdy již vìdìl, že zemøe,
vstoupil opìt do kláštera a pøijal øeholní
jméno Cyril.
Po jeho smrti papež Hadrian II. vytvoøil
arcidiecézi Morava a Panonie, nezávislou
na nìmecké církvi a ustanovil Metodìje

jejím arcibiskupem.
V té dobì povìøil Rostislav panováním
nad nitranským knížectvím (samosprávná
s o u è á s t Ve l k é M o r a v y ) s y n o v c e
Svatopluka. Ten se ale spojil s Franky
a zajatého Rostislava jim vydal. Kníže byl
oslepen a uvìznìn v klášteøe v Bavorsku,
kde zanedlouho zemøel.
Do této složité doby se vrací Metodìj
na Moravu. Brzy je povoláno na církevní
sjezd do Øezna, kde je sesazen, zatèen
a odsouzen na doživotí. Po 3 letech je
na pøíkaz papeže Jana VIII. (nástupce
Hadriana II.) propuštìn a znovu dosazen do
èela arcidiecéze. Nedlouho poté je obvinìn
nìmeckým knìzem Wichingem z kacíøství,
ale povolán pøed papeže do Øíma, opìt
s t a r o s l o v ì n s k o u l i t u rg i i o b h á j i l .
Podmínkou nové schvalovací buly bylo
ètení urèitých èástí nejprve v latinì a až
poté ve staroslovìnštinì.
Poté se Metodìj vrací znovu na Moravu,
kde dokonèuje pøeklad Písma svatého.
Tìžce nemocný jmenuje svým nástupcem
Slovana Gorazda.
Po jeho smrti byli jeho žáci vyhnáni
z Moravy. Nìkteøí našli útoèištì v Èechách,
Polsku a Bulharsku.
podle Wikipedie pøipravila K. Boková

Mistr Jan Hus (asi 1369/1370 - 6. 7.
1415 Kostnice) byl øímskokatolický
knìz, náboženský myslitel, reformátor
a kazatel, mistr a rektor (1409 - 1410)
pražské univerzity. Je s nejvìtší
pravdìpodobností také autorem
reformy pravopisu, která odstranila
spøežky a zavedla do èeské abecedy
diakritiku. Ve svých náboženských
pracích kritizoval mravní úpadek,
v nìmž se ocitla katolická církev,
a pøejal nìkteré myšlenky Jana Viklefa.
Katolická církev ho oznaèila za kacíøe,
jeho uèení za herezi a exkomunikovala
jej (1411).
Na kostnickém koncilu byl za to
odsouzen a vydán svìtské moci
k upálení na hranici, když odmítl
odvolat své uèení. V roce 1999
prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje
kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako
reformátora církve. Nìkteré Husovy
názory (napøíklad ten, že knìz
ve høíchu neplatnì udílí svátosti) jsou
dodnes katolickou církví vnímány jako
teologicky vadné.
K jeho odkazu se hlásili husité
a pozdìji i další církve a spoleènosti
vzešlé z reformace. Jako svého svatého
muèeníka jej spolu s Jeronýmem
Pražským už uctívá pravoslavná
církev.
Podle Wikipedie pøipravila K. Boková
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18. 7.
19. 7.

6. Harrachovské pivní slavnosti, Harrachov
Festival country and folk „Peckovská struna“
Hrad Pecka (18. - 19. 7.)
25. 7.
Country festival „Pod Hùrou“, Láznì Bìlohrad
25.-26. 7. Svatohubertská pou, Benecko
26. 7.
Svatojakubský jarmark lidových øemesel, Miletín
1. 8.
1. 8.
1. 8.

Nohejbalový turnaj „O pohár mìsta“, Harrachov
Parkurové závody - Krkonošské klání, Lánov
Mezinárodní operní festival „Muzyczny Ogród
Liczyrzepy“, Karpacz (1.- 10.8.)
1.-2. 8. Pou Porciunkule, Hostinné
6. 8.
Bažantnice ještì žije, Láznì Bìlohrad (6. - 8. 8.)
7. 8.
3. RALLY KRKONOŠE - 3. roèník automobilové
rally, Trutnov (7. - 8. 8.)
8. 8.
Krkonošské pivní slavnosti, Vrchlabí
8. 8.
Lidová øemesla Kohoutov
8. 8.
Ravo marathón horských kol Podkrkonoším,
Láznì Bìlohrad
8.-9. 8. Maršovská pou, Horní Maršov
10. 8.
Pou sv. Vavøince, Pec pod Snìžkou
15.8.
Maratón Podkrkonoším - závody horských kol
Láznì Bìlohrad
15.8.
StarostaCup 7. roèník -tenisový turnaj, Èerný Dùl
15.-16. 8. Svatovavøinecká pou, Jilemnice
19.8.
Mezinárodní folklorní festival, Vrchlabí (19. - 22.8.)
21.8.
Motosraz Kateøina, Chotìvice (21.-23.8.)
22.8.
Bigbítový minifestival, Láznì Bìlohrad
22.8.
Hasièský den, Èerný Dùl - Èistá v Krkonoších
22.-23.8. Šermíøská a divadelní vystoupení, Hrad Pecka

29. 8.
30. 8.

Bigbítový minifestival, Láznì Bìlohrad
Žacléøský støízlivák - okruž. závod horských kol,
Žacléø

5. 9.
6. 9.
8. 9.
12. 9.
12. 9.
19. 9.
26. 9.

Pøedjarmareèní draèí ohòování, Trutnov
Trutnovský jarmark, Trutnov
Bike Music Fest 2009, Paseky nad jizerou
Zavírání turistické sezony na Zvièinì
Po stopách øídícího uèitele Jana Buchara, Jilemnice
Rudolfovy slavnosti, Svoboda nad Úpou
42. roèník bìhu do vrchu Jilemnice - Žalý,
Èeský pohár bìhu do vrchu kategorie
Super, Bìh zámeckým parkem žákù,
Lízátkový bìh, Jilemnice
26. 9.
14. divadelní Erbenùv Miletín (do 13.12.)
26. 9.
Krakonošùv guláš a den záchranáøù,
Pec pod Snìžkou
26.-27. 9. 36. jelenihorský jarmark zvláštností a rarit,
Jelenia Góra
28. 9.
Žacléøská sedmdesátka - cyklistický závod, Žacléø
(28.9.
Ukonèení provozu Krkonošských cyklobusù)
2.10.

Mezinárodní hudební festival - 29. roèník
(do 20. 10.), Trutnov
3.10.
Slavnosti holovouských malináèù, Holovousy
3.-4. 10. Tradièní rokytnická pou, Rokytnice nad Jizerou
4. 10.
Drakiáda - Tradièní soutìž v létání (pouštìní)
papírových drakù, Trutnov
23. 10. TRUTNOVSKÝ DRAK - vyhodnocení 5. roèníku
literární soutìže, Trutnov

Pøehled dalších akcí, u kterých ještì není známo pøesné datum konání, a všech turistických akcí na rok 2009 naleznete v infocentru v Lánovì.
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Ján Kadavý je
významná osobnost
pro kulturní historii
Slovenska.
Patøil k Èechùm,
kteøí v 19. století
pøicházeli na
Slovensko, aby tady
rozvíjel i mnohostrannou osvìtovou
a spoleèensko-politickou èinnost.
Narodil se 8. 4. 1810 v Jestøabí
u Jilemnice v Podkrkonoší. Byl synem
Františka Kadavého a Johanny, dcery
domkáøe, Václava Škody. Základní
vzdìlání získal na obecné škole
v Køižlicích, kde v nìm evangelický
faráø Ján Molnár probouzel upøímnou
lásku ke slovanským národùm a dal
také základ jeho budoucímu vzdìlání.
Kadavý studoval v Trnavì, Bratislavì
a naposledy v Modre. Spolupracoval
s Josefem Mirovítem Králem, který
také podnìcoval jeho další vzdìlání.
Po nabytí potøebných finanèních
prostøedkù odešel na uèitelské studium
do Jièína a odtud také uèit do Rudníku,
kde kromì jiného byla silná
evangelická obec. Pozdìji se spoleènì
se Štúrem vìnoval vzniku spisovné
„slovenèiny“. Je autorem øady písní,
èítanek pro dìti, ale také se stal v roce
1845 autorem listu „Priae¾ ¾udu“.

Pøi svìdomitém vykonávání
pedagogických povinností si našel
také èas na pomoc Kollárovi pøi
vydávání mnoha jeho spisù.
V prostorách bývalé hornolánovské
školy pak tomuto pedagogovi bude
vìnováno skromné pøipomenutí jeho
života a díla. Po celoživotním lopocení
a díle si Jána Kadavého Bùh k sobì
povolal 11. 8. 1883, aby ho navždy
nechal spát na „Martinskom národnom
cintorínì“ vedle své ženy Judithy,
daleko od své rodné domoviny
a Krkonošského kraje, který tak
miloval.
Ladislav Kadavý

Po dlouhém èase se do prostorù
kabinetu školy v Horním Lánovì zase

vrátil „život“. Díky obrovskému úsilí
tak svìtlo svìta spatøila školní sbírka
vycpaných opeøencù, nìkolika kusù
obojživelníkù a také sbírka nerostù
a minerálù v poètu 250 kusù. I tyto
skvosty èasem ozdobí postupnì
rekonstruované prostory školy, stejnì
tak místním truhláøem zruènì
opravená bradla ze školní tìlocvièny,
vyrobená ve Vídni firmou
J. Plaschkowitz v roce 1880.
Na Vaši návštìvu se tìšíme.
Ladislav Kadavý

Strejèek Tobisu byl èloujek sjeta
znalej. Prošel vandrem polovinu Uher
a v Nìmcích pobyl až u Berlína. Ten
vìdìl, co život vobnáší.
„Co sme na tom sjetì? Perd!“ dával se
èasto slyše, dyž si mladí zaèli uvádìt
hubu vo tom, kdo si co poøídil nebo až
jak vysoko to nìèí holomek dotáh.
„Mužme se naparova jak krocani,
jeden druhýmu ubližova, hamoni.
Dopanne to s náma se ušema
na jenno berdo.
Na bohatý i na chudý, na honný
i na prašiuky neèká nic jinýho než
èerná díra na kerchouje. Má to jen
jeden háèek. Po krajákoj tu vostanou
peøiny pelný prachovýho péøi
a hernky naøvaný vepøovým sállem,
ale po horákoj pár metrovejch hranièek
daremnýho døíví.“
Von se taky starej Tobis v háji nìco
nabernožil. Vod jara do zejmy táhal ke
domu souš za soušem. Za stodolou mìl
festounej kerè a tam mlátil sekyrou, jak
byl den dlouhej. Nevodsùp, dokud
nemìl kalou forotu topièe, dokud
za barákem nestály tøi ježky
srounanejch polinek. „Poïte se
merknou,“ øvala vzteky bez sebe
mladá Tobiska, „už nám tá mercha
Kavanova zas krade døívi.“
Taky jo, v ježku díra jak
po vyuráceným smerku!
„Ale kata,“ zarazil dìdek mladou,
aleberž to hned chtìla srouna,
„nedìlej darmo mezi sousedy zlou

kreu. Pro pár polinek se pøeci nezboøí
sjet. Dy by z toho moh bej i honnej
flák vostudy. Mohla se tu vochomejta
docela jiná kolèauka. Nech to na mnì,
já na to kápnu.“
Vybral si na zemi pøíhonnej, rounì
rostlej tverdej kousek a zdejch se s nim
k verštatu. Vyvertal do nìj díru,
utemoval ji tøelnym prachem,
z naklíženýho kùlku uïál festounej
èpunt. Pak ten polinkovej handgranát
vopaternì uložil do díry v ježku.
Druhej den bylo polinko pryè. „Jen si
pìknì zatop, ty pramercho nepravá.
Vona tì berzy pøejde chu na cizí.“
Podzim letìl jak splašený mraky
na vobloze. Tobisovi èekali, berzo-li
nìkomu rozrouná kamnišata - ale
marnì. Kerkonošský kopce cukroval
perní sníh a pastièka byla furt nìmá.
Až jennou! Tobiska zrouna dala na stùl
železòák s vaøenejma bandorama.
Jezuskote, to vám byla pumelice!
Mìdìnec vylít do stropu, trouba
šoustla zauøenejma dveøma do jarmary
a kamnový kachlièky vyrazily
ve voknech pár špehýrek. Po celý
sennici bylo koptu na lopaty.
„Dìdku,“ øvala Tobiska, až ji
zahykovalo, „že ste na voplátku krad
topiè u Kavana a pøitáh ste zas ke domu
to svý slauný polinko?“
„Nekrad,“ merkal za stolem
mourovatej komenik, „to mý si jen tak
puèujem.“
Z knihy Krkonošské poudaèky
Františka Janalíka pøipravila
Karolína Boková

Náš camping
a pension Papillon
jsme tento rok rozšíøili
o sýrový obchùdek

„U Sýrového Motýlka“,
kde prodáváme Holandský sýr
a sýr z holandského Frieslandu.
Rùzné chutì sýrù: èesneková, hoøèicová,
kopøivová, ale také „uležený“ a „starý“ sýr.
Zájemci jsou vítáni každý den
v Dolním Lánovì 81
nebo kdykoliv pøedem zavolejte na:
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MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

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

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

Starosta

ing. Jiøí Vancl

Místostarosta

Bedøich Kováø

Tel., fax

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Úèetnictví,
evidence obyvatel

Eva Hanušová

hanusova@lanov.cz

499 432 234

Pá: 8:00 -12:00

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

hanc@lanov.cz

499 432 051

Pondìlí 13:00 - 17:00

8:00-11:30

499 432 211

Støeda 8:00 - 12:00

13.9. - 20.12.
2.3. - 13.6.

v mezisezónì:

Po:

vancl@lanov.cz

12:00-16:00

13:00 - 17:00

21.12. - 1.3.
14.6. - 12.9.

v sezónì:

Po:

8:00-11:30

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

Èt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Èt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

- praktický lékaø -

8:00-11:30

12:00-16:00

Út:

8:00-11:30

12:00-16:00

Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

tel./fax: 499 432 083

Pá:

8:00-11:30

12:00-16:00

Pá:

8:00-11:30

12:00-16:00

E-mail:
infocentrum@lanov.cz

So:

zavøeno

So:

9:00-12:00

zavøeno

Ne:

zavøeno

Ne:

zavøeno

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY
A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

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

tel.:
499 432 182

pro nemocné

MUDr. Iva KOSINOVÁ

Út:
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Po: 8:00 -12:00

12:00-16:00

Obecní knihovna Lánov

tel.:
499 432 298

Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Vážení spoluobèané,
je to již druhý rok, kdy máme
možnost se v tomto zpravodaji
vzájemnì informovat o problémech
obce, oznámit Vám co obec chystá,
jaká usnesení byla zastupitelstvem
pøijata a co se nám v obci podaøilo a co
nepodaøilo.
V tomto vydání se chci s Vámi
podìlit o nìkteré problémy, které obec
øeší. Do souèasné doby naše obec ještì
nemá schválený územní plán, i když
o tento dokument usiluje pátým
rokem. Na posledním zastupitelstvu
10. èervna 2009 zastupitelstvo
schválilo, doufám, že poslední
pøipomínky a dodatky k územnímu
plánu, jak vyplynuly z požadavkù
nadøízených orgánù a požadavkù obce.
Mìstským úøadem, odborem rozvoje
plánování Vrchlabí, který je gestorem
za zpracování ÚP, máme pøislib,
že koneèná verze tohoto dokumentu
bude schválena do konce roku 2009.
Bohužel v tomto územním plánu
nejsou øešeny chodníky kolem silnice
a splašková kanalizace, jejich
dodateèným zahrnutím do tohoto
plánu by došlo k podstatnému oddálení
jeho schválení. My v souèasné dobì
potøebujeme mít územní plán co
nejdøíve schválen, aby mohla zaèít

Úèetnictví,
evidence obyvatel:

tomicek.miloslav@seznam.cz

Jiøí Svatý
Jana Rejdová

ou@dolnilanov.cz

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

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

499 522 216

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

hlavnì výstavba rodinných domù,
o kterou je v naší obci velký zájem.
Pokud se jedná o splaškovou
kanalizaci, není dosud jasné, kam
a do které èistièky by byla kanalizace
svedena. Prozatím obce do 2.000
obyvatel nemají povinnost mít tuto
kanalizaci.

místa a byl zveøejnìn v minulém
vydání tohoto zpravodaje. Od zahájení
provozu v bøeznu 2009 byly od obèanù
naší obce odebrány desítky
vysloužilých televizorù, PC, lednic,
mrazákù a rádií, dále pak desítky obalù
od barev, autobaterie, rùzná použitá
maziva apod.

Co se týká èistoty obce, lze
konstatovat, že se tento problém
zlepšuje a že se daøí øešit díky
zvýšenému poètu sbìrných míst pro
plasty a sklo. Nejvíce odpadù, které
byly v obci sebrány, bylo na polním
letišti, odkud byla odvezena dvì
nákladní auta odpadù nejrùznìjšího
druhu. Velkoobjemové kontejnery
v poètu tøí kusù, které obec vlastní,
byly v tomto pololetí vyváženy již
ètyøikrát. Obec za tyto svozy platí
nemalé peníze. Je skuteèností,
že nìkteøí obèané do tìchto kontejneru
ukládají odpad, jehož likvidaci by si
mìli zajistit sami. Jedná se o stavební
su, lepenky ze støech, koberce,
plastové díly z likvidovaných aut
apod. Argument, že je lepší dát tento
odpad do obecního kontejneru, než jej
vyvážet do pøírody, neobstojí.
Ve Vrchlabí a v Dolní Brané jsou
skládky, kde tento odpad mají lidé
možnost uložit.
Na druhou stranu mám radost,
že vcelku dobøe funguje sbìrné místo
nebezpeèného odpadu, kam obèané
mohou odložit NO podle seznamu,
který je k dispozici pøímo u sbìrného

V jarních mìsících obec žila
i kulturním a spoleèenským životem.
V mìsíci kvìtnu probìhlo setkání
seniorù naší obce, uskuteènilo se vítání
nových obèánkù a byl organizován
I. turnaj v nohejbale na víceúèelovým
høišti. Hasièi z Dolního Lánova se
v rámci své èinnosti úèastnili dvou
soutìží a to v Lánovì a v Proseèné.
Pro Vaši informaci sdìluji, že byla
provedena oprava èásti høbitovní
zdi a zdiva u vyhlídkového místa
pøed kostelem. Dokonèena byla
vycházková trasa. Pozornost je v jaroletním období vìnována údržbì zelenì
na plochách, které jsou v majetku
obce. Byly posekány pøíkopy kolem
silnice. Je velmi pøíjemné vidìt,
jak vìtšina našich obèanù
vìnuje pozornost údržbì trávníkù
nejen kolem svých nemovitostí,
ale i vysekávání a úklidu trávy
v místech pøiléhajících k silnici.
I to dìlá dojem na každého
návštìvníka naší obce. To by si mìli na
druhou stranu uvìdomit ti, kteøí o své
pozemky, pøiléhající k silnici, øádnì
nedbají.
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V letních mìsících, o prázdninách, bude provádìna
rekonstrukce sociálních zaøízení pro školku a zateplení
stropù ve tøídách a na chodbì v základní škole
a to z dùvodù snížení energetické nároènosti na vytápìní
školy. Celá tato akce bude obec stát témìø milion korun.
Dle plánu bude pokraèováno v opravách místních
komunikací a cest.
JUDr.Miloslav Tomíèek
starosta

2/10-09
Zastupitelstvo obce schvaluje zmìnu èl.5 (splatnost
poplatku) Obecnì závazné vyhlášky è.5/2008 o místním
poplatku ze psù. Zmìna se týká doby splatnosti z 15.
února na 30. dubna pøíslušného kalendáøního roku.
(pro 10, proti 0)

Zastupitelstvo bere na vìdomí:
- žádost obce o poskytnutí finanèní podpory z POV
Královéhradeckého kr. v II. kole na zatep. stropù v ZŠ
- finanèní pøíspìvek státu na volby do EP, které se konají
ve dnech 5. - 6.èervna 2009 ve výši 15.100,-Kè
- informaci o èinnosti OÚ Dolní Lánov
Místostarosta: Jiøí Svatý v.r
Starosta: JUDr.Miloslav Tomíèek v.r.

Usnesení
2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 29. 4. 2009
2/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Lánov
2/2-09
Zastupitelstvo obce povìøuje vedením zápisu paní Evu
Losenickou
(pro 10, proti 0)
2/3-09
Zastupitelstvo obce jmenuje ovìøovatelem zápisu pí. M.
Køížková, p. P. Janèula
(pro 10, proti 0)
2/4-09
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve
složení p. J. Svatý, p. M. Trobl
(pro 10, proti O)
2/5-09
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení è. 5/7-08 a 5/8-08
ze dne 29. 10. 2008
(pro 10, proti 0)

Usnesení
3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov konané
dne 10.06.2009
3/1-09
Zastupitelstvo obce schvaluje program 3. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Lánov
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/2-09
Zastupitelstvo obce povìøuje vedením zápisu pí. Evu
Losenickou
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/3-09
Zastupitelstvo obce jmenuje ovìøovatelem zápisu ing. J.
Pavliše, J. Cermana.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/4-09
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve
složení M. Trobl, J. Svatý
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/5-09
Zastupitelstvo obce schvaluje závìreèný úèet hospodaøení obce za rok 2008 bez výhrad.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

2/6-09
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního
pozemku p.è. 2856/1 k.ú. Dolní Lánov žadateli Jiøímu
2
a Jindøišce Somešovým o výmìøe 558 m za cenu
1,-Kè/rok. Zámìr pronajmout uvedený pozemek byl
øádnì zveøejnìn na úøední desce ve dnech 30. 10. 2008 16. 11. 2008.
(pro 10, proti 0)

3/6-09
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh požadavkù na doplnìní územního plánu obce Dolní Lánov dle pøipomínek a
požadavkù Mìstského úøadu Vrchlabí, odboru rozvoje
mìsta a plánování s výjimkou èásti pozemku p. è. 1404,
k.ú. Dolní Lánov a dle požadavkù obce Dolní Lánov viz. pøíloha.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

2/7-09
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního
2
pozemku p.è. 2821 k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 162 m
žadateli Antonínu a Marcele Viznerovým za cenu
1,-Kè/rok. Zámìr pronajmout uvedený pozemek byl
øádnì zveøejnìn na úøední desce ve dnech 30.10.2008 16.11.2008.
(pro 10, proti 0)

3/7-09
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond ÈR o vypracování privatizaèního projektu
podle zákona è. 92/91Sb. na bezúplatný pøevod komunikací ležících na parcelách p. è.- dle pøílohy-v k. ú. Dolní
Lánov na obec Dolní Lánov. K jednání o bezúplatném
pøevodu zmocòuje starostu obce.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

2/8-09
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení è. 6/13-08 ze dne
17.12.2008.
(pro 10, proti 0)

3/8-09
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Pozemkový fond ÈR o vypracování privatizaèního projektu
podle zákona è. 95/99Sb. na bezúplatný pøevod komunikací ležících na parcelách p. è.- dle pøílohy - v k. ú. Dolní
Lánov na obec Dolní Lánov. K jednání o bezúplatném
pøevodu zmocòuje starostu obce. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)

2/9-09
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky v
domì è. p. 151 Dolní Lánov, oznaèené jako BJ è. 151 202, podíl 670/2642 a odpovídající podíl na pozemku
parc.è.st. 205 k.ú.Dolní Lánov, za stanovenou cenu
nájemci bytu Irenì Jandové, Dolní Lánov è. p. 151.
Povìøuje starostu podpisem kupní smlouvy.
(pro 10, proti 0)
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3/9-09
Zastupitelstvo obce neschvaluje zveøejnìní prodeje
obecního pozemku p.è. 507/2, k.ú. Dolní Lánov o
výmìøe 687 m2, vedené jako ostatní plocha.

3/10-09
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky v
domì è. p. 151 Dolní Lánov, oznaèené jako BJ è. 151 101, podíl 617/2642 a odpovídající podíl na pozemku
p.è. st. 205, k. ú. Dolní Lánov, za stanovenou cenu
nájemci bytu Václavu Svobodovi, Dolní Lánov è. p 151.
Povìøuje starostu podpisem kupní smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/11-09
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístìním zaøízení
internetového uzlu na støeše obecního úøadu Dolní Lánov
è. p. 132, za podmínek stanovených žadatelem tj. firmou.
ATL Obchodní s.r.o. Vrchlabí 1, Slovanská 90.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- oznámení o uzavøení školky ve dnech 20.07. - 16.08. 09
- informaci starosty o èinnosti Obecního úøadu

2008 - 2009. Myslivci odpracovali v roce 2008 celkem
3.433 brigádnických hodin nejen na úseku myslivosti,
ale i pøi pomoci obci (pøi opravì obecní váhy, budování
nauèné stezky, pomoc pøi zajišování Malé kopané apod.).
Byla a bude vìnována zvýšená pozornost snižování stavu
èerné zvìøe. Za uplynulé lovecké období bylo v revíru
Dolní Lánov uloveno 55 kusù èerné zvìøe. Myslivci nejen,
že hodnotili svou èinnost v roce 2008, ale i plánovali úkoly
na tento rok. Budou pokraèovat v polodivokém chovu
bažantù v Dolním Lánovì a v Kunèicích, kdy touto
èinností chtìjí udìlat maximum pro návrat této pernaté
zvìøe do pøírody. Budují políèko pro zvìø na Hartì
a samozøejmì plnit plán lovu jednotlivých druhù zvìøe,
jak to ukládá zákon o myslivosti.
Chovejme se v této dobì k pøírodì a jejím obyvatelùm
ještì ohleduplnìji než jindy, ona nám to vynahradí
zážitky, které pøi její návštìvì budeme moci pozorovat.
S pøáním myslivosti zdar
Myslivci z Dolního Lánova

Místostarosta: Jiøí Svatý v.r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek v.r.

Kinderiáda
Volby do Evropského parlamentu, které probìhly ve
dnech 5. - 6. èervna 2009 dopadly v Dolním Lánovì
následovnì:
Z 569 registrovaných volièù se voleb zúèastnilo 94
volièù, což èiní úèast necelých 17 %.
Hlasy pro jednotlivé strany:
ODS - 29 hlasù, ÈSSD - 18 hlasù
KSÈM - 12 hlasù, Strana zdravého rozumu - 10 hlasù
KDÚ - 5 hlasù, zbytek hlasù pro menší strany.
Celkem dostalo hlasy volièù 12 stran.
Podìkování patøí volební okrskové komisi, která
pracovala ve složení: V. Novotný, Mgr. Minková
Jarmila, Beztarosti Nadìžda, Mirka Køížková a Michal
Trobl, zapisovatelka Jana Rejdová.

V souèasné dobì probíhá v pøírodì nejvìtší
a nejkrásnìjší pøedstavení, které pøíroda v jarním a letním
období umí pøedvést. Po celý den je slyšet zpìvné ptactvo,
rodí se nové potomstvo jednotlivých druhù zvìøe, pøíroda
se oblékla do pestrobarevného hávu. Ti, kteøí se v této
dobì pozornì dívají, mohou spatøit nejvìtší zázraky, které
nám pøíroda nabízí.
Pro myslivce je to období, kdy se snaží chránit nová
potomstva zvìøe pøed zvìøí škodnou, pøed toulavými
koèkami a psy. Je to doba, kdy dochází k opravám krmných
zaøízení, opravám a stavbám nových loveckých zaøízení.
Je to také doba, kdy zaèínají zajišovat krmnou základnu
pro zimní krmení zvìøe, suší tzv. letninu (kopøivy, maliní
apod.) a seno.
V jarních mìsících myslivci z Dolního Lánova hodnotili
svou èinnost za rok 2008 na výroèní schùzi. Byl splnìn plán
lovu, byl pøipraven dostatek krmiva na krmné období

V úterý 9. èervna jsme odjeli
reprezentovat naši školu
v Kinderiádì do Hradce Králové.
I když jsme se neumístili
na pøedních pøíèkách, tak pro
všechny, kteøí za nás závodili,
to byla dobrá zkušenost. Soutìžili
jsme v bìhu, skoku dalekém, hodu
medicimbálem i kriketovým
míèkem. Mezitím si dìti mohly
vyzkoušet i netradièní disciplíny.
Provázelo nás pìkné poèasí a s pocitem pìknì stráveného
dne jsme se zdravì unaveni vraceli zpìt.
Pohádkový les
Ke Dni dìtí jsme uspoøádali tradièní pohádkový les,
tentokrát na téma: „Povídání o pejskovi a koèièce“. Opìt
poèasí uplakané, ale nás neodradí ani to. Dìti, které
dorazily se svými rodièi, sice zdolávaly bahnitý terén,
avšak splnily úkoly na jednotlivých stanovištích,dokonce
si zastøílely ze vzduchovek - díky místní organizaci
myslivcù. Odmìnou jim byly sladkosti, drobné dáreèky
i diplomy. Naše podìkování patøí všem, kteøí nám pøispìli
na ceny èi nám pomohli s organizací celé akce.
Tak snad pøíští rok budeme mít více štìstí a poèasí se
umoudøí.
Ve škole v pøírodì
V polovinì kvìtna naše škola uspoøádala tøídenní školu
v pøírodì. Navštívili jsme Dolní Dvùr a dìkujeme všem,
kdo se podíleli na zdárném prùbìhu celé akce. Odjet na tøi
dny a nevìdìt, co nás èeká - to byl oøíšek hlavnì pro naše
nejmenší „prvòáèky“. Sice nás trochu zaskoèilo poèasí,
ale neodradilo nás od pøipraveného zdravého soutìžení
i uèení v pøírodì. Paní uèitelky mìly dopøedu vše
nachystané a dìti snad ani nevnímaly, že se uèí v jiném
prostøedí a netradiènì. Pobyt se nám vydaøil a moc se nám
tam líbilo.
Mgr. Jitka Ulvrová
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Starosta: Ing. Magdalena Nièová

starosta.dd@iol.cz

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

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Dvùr:

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

Vážení spoluobèané, milí ètenáøi,
zdravím Vás a jsem ráda, že se
s Vámi mohu podìlit o spoustu
novinek a zajímavostí, které se
v poslední dobì udály v Dolním
Dvoøe.
O tom, že obec získala dotaci
ve výši 4,5 miliónu Kè z PRV
(Program pro rozvoj venkova) jsem se
zmínila již v minulém vydání
Zpravodaje. Dotace byla poskytnuta
na opravu místních komunikací a VO,
úpravu veøejných prostranství, nákup
zahradní techniky. V souèasné dobì
probíhá výbìrové øízení na dodavatele
opravy cest a VO. Radost nám dìlá
nový multifunkèní traktùrek,
motorová pila a køovinoøez, velcí
pomocníci v péèi o veøejná
prostranství a vzhled obce.
Soutìž Vesnice roku 2009
Protože si myslíme, že se v naší obci
za posledních 15 let mnohé
vybudovalo a zlepšilo, rozhodlo se
zastupitelstvo pøihlásit Dolní Dvùr
do soutìže Vesnice roku 2009. Chtìli
jsme tak ocenit snahu a upozornit
na spoustu obìtavé práce, kterou
spoleènì odvedli a stále odvádìjí naši
spoluobèané a také dokázat, že Dolní
Dvùr je „živou“ obcí.
Vyhlašovateli soutìže jsou:
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR,
Spolek pro obnovu venkova ÈR, Svaz
24

499 522 376

Administrativní pracovník
13:00 - 17:00

mìst a obcí ÈR a Ministerstvo
zemìdìlství ÈR. Spolupracující úøady
a organizace jsou: Ministerstvo
životního prostøedí, Ministerstvo
kultury, Spoleènost pro zahradní
a krajináøskou tvorbu, Svaz
knihovníkù a informaèních
pracovníkù a Folklórní sdružení ÈR.
Prvním krokem bylo podání
pøihlášky spolu s podrobnou
charakteristikou obce popisující
následující okruhy, což jsou zároveò
hlavní podklady pro hodnocení:
1. Koncepèní dokumenty
2. Spoleèenský život
3. Aktivity obèanù
4. Podnikání
5. Péèe o stavební fond a obraz vesnice
6. Obèanská vybavenost, inženýrské
sítì, úspory energií
7. Péèe o veøejná prostranství, pøírodní
prvky a zeleò v obci
8. Péèe o krajinu
9. Pøipravované zámìry
10. Informaèní technologie obce
Druhým krokem byla vlastní
pøíprava obce a její prezentace

Úterý, ètvrtek,pátek 8.00 - 12.00

pro návštìvu hodnotitelské komise.
Èas na pøedstavení obce byl omezen
na 90 minut, ve kterých bylo tøeba øíci
a ukázat vše dùležité.
Soutìž probíhá nejprve v krajských
kolech a vítìzové z krajù se posléze

utkají o celorepublikové vítìzství.
V našem Královéhradeckém kraji se
letos pøihlásilo rekordních 50 obcí
a mìstysù. V tak obrovské konkurenci
jsme se sice napoprvé neumístili
na nejvyšších pøíèkách, ale
od desetièlenné hodnotitelské komise
jsme obdrželi „Diplom za elán
a angažovanost mladých zastupitelù
pøi zajišování rozvoje obce“.
Toto ocenìní je pro nás velká èest
a zároveò závazek pro roky pøíští,
abychom ve své práci nepolevovali
a nadále se snažili, aby se v Dolním
Dvoøe dobøe žilo.
Setkání bývalých obèanù Dolního
Dvora
V druhém èervnovém víkendu se již
potøinácté v Dolním Dvoøe sešli jeho
bývalí obyvatelé, kteøí dnes žijí

v Nìmecku. Letos se do svého rodištì pøijelo podívat
zhruba 30 lidí. V sobotu byla v kostele sv. Josefa sloužena
Mše svatá, celebrovaná v èeském a nìmeckém jazyce
Mons. Josefem Sochou z Královéhradecké diecéze. Poté se
konal koncert smíšeného pìveckého sboru Záboj ze Dvora
Králové nad Labem, což je vždy opravdu krásný kulturní
zážitek. Škoda jen, že se nepøijde podívat více souèasných
obyvatel, aby si tu ve smíølivé atmosféøe kostela poslechli
známé i ménì známé melodie napø. z opery Prodaná nevìsta
èi Nabucco, lidové písnì i chrámové chorály.
Dìtský den
V sobotu 20. èervna se konal na høišti u hotelu Morava,
za podpory OÚ a SDH, Dìtský den. V nestálém
a promìnlivém poèasí posledních týdnù jsme mìli velké
štìstí, protože nejenže nepršelo, ale dokonce i vìtšinu dne
svítilo slunce. Nic tak nekazilo zábavu a hry, které byly pro
dìti pøipraveny - házení kroužkù, lovení rybièek, støelnice,
pøekážková dráha, hasièský útok, kuželky, závod autíèek

1/3 Smlouvu o dílo se spoleèností APPRO AGRO s.r.o.
Hradec Králové na zpracování kompletní žádosti
o finanèní pomoc z Evropského zemìdìlského fondu
pro rozvoj venkova za úèelem získání dotace
na rekonstrukci budovy bývalého obecního úøadu
èp.80 a výstavbu multifunkèního høištì s parkovací
plochou ve výši 153.000,- Kè.
1/4 Smlouvu o dílo s Ing. Dobešem Jiøím, Jilemnice,
Na Výsluní 1150, na vypracování projektové
dokumentace na „Rekonstrukci budovy obecního
úøadu è. p.80 v Dolním Dvoøe“ ve výši 147.109,- Kè
vèetnì DPH.
1/5 Zadání územního plánu obce Dolní Dvùr
vypracovaného Ing. arch. Františkem Pospíšilem.
1/6 Vyklizení nemovitosti è. p.114 v Dolním Dvoøe
na základì rozsudku Okresního soudu v Trutnovì.
1/7 Pøihlášení obce Dolní Dvùr do soutìže „Vesnice roku
2009“.
1/8

Schvaluje podmínky Rozhodnutí o udìlení dotace
na zøízení pracovištì CzechPOINT.

1/9 Poskytnutí dotace na provoz mateøské školy v Horním
Lánovì na rok 2009 ve výši 3000,- Kè za každé dítì
s trvalým pobytem v katastru obce Dolní Dvùr ke dni
30. 6. 2009.
(Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0)
p. Beránek se sám vylouèil z hlasování

2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr neschvaluje:
2/1 Na základì žádosti p. Vladimíra Charváta pokácení
jírovce maïalu rostoucího na pozemku p. è.481/1
v k .ú. Dolní Dvùr. ( Pro: 7
Proti: 1
Zdržel se: 0 )

nebo výtvarná dílna pro šikulky. Kromì soutìží se dìti
mohly svézt na ètyøkolce, projet na koni, zaskákat
si na trampolínì a koupit si štìstíèko. Také mìly velkou
radost z kolotoèe a houpaèek - lodièek. Pøíjemná
a pohodová nálada se nesla celým dnem a vydržela i dlouho
do noci. Chtìla bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se
podíleli na pøípravách a prùbìhu Dìtského dne, obìtavým
rodièùm, hasièùm a také všem sponzorùm, bez jejichž
pøíspìvkù by se tato akce nemohla uskuteènit.
Vážení ètenáøi, louèím se s Vámi s pøáním teplého
a sluneèného léta a dìtem pøeji prázdniny plné
zajímavých zážitkù.
Tìším se na podzim opìt na shledanou.
Ing. Magdalena Nièová
starostka obce

U S N E S E N Í è. 17
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvùr konaného
dne 24. 3. 2009
Pøítomno: 8 èlenù obecního zastupitelstva
1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
1/1 Rozpoèet obce Dolní Dvùr na rok 2009.
1/2 Dohodu o pracovní èinnosti s p. Ladislavem Beránkem,
trvale bytem Dolní Dvùr 78, od 1. 3. 2009
do 31. 12. 2009.

3/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr povìøuje:
3/1 Starostku obce uzavøením dohody o návrhu zonace
Krkonošského národního parku a o návrhu plánu péèe
o Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo.
( Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0 )

Kostel sv. Josefa v Dolním Dvoøe
sobota 13. 6. 2009 v 17 hodin
Georg F. Händel:
Bohuslav Martinù:
Hallelujah (Mesiáš)
Èarování a pomluvy
Bolavá hlavìnka
Johann S. Bach:
Zdenìk Lukáš:
Psallite Deo nostro in laetitia
Buï zdráva písni
Giovanni P. Palestrina:
M. Hronìk:
Domine, salvum
Noèko, noèko
Leoš Janáèek:
Giuseppe Verdi:
Graduale
Va, pensiero (Nabucco)
Láska opravdivá
Antonín Dvoøák:
Eja Mater (Stabat mater)
Bohuslav M. Èernohorský:
Praecatus est Moyzes
Felix Mendelssohn-Bartholdy:
Im Grünen

Bedøich Smetana:
Proè bychom se netìšili
Johannes Brahms:
Erlaube mir feins Mädchen
Johann S. Bach:
Nun ruhen alle Wälder

Zpívá: Smíšený pìvecký sbor Záboj Dvùr Králové nad Labem
Øídí: Vít Mišoò, Petr Rùžièka, Klavír: Tomáš Mervart
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Dne 25. 4. 2009 jsme uvítali na Obecním úøadì
v Dolním Dvoøe do života tøi nové obèánky:
• Gabrielu Hanulákovou
• Karolínu Francovou
• Andreu Fickovou

Ještì jednou pøejeme do života hodnì zdraví
a štìstí a rodièùm, a dìlají jen samou radost.
Vítání obèánka
Karolíny Francové

© SPOIT

Vítání obèánka
Andrey Fickové
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