Zpravodaj
obce Lánov

www.lanov.cz

a sousedních obcí

Dolní Lánov a Dolní Dvůr
čtvrtletník

Podzim 2010 č.15

zdarma

Ze zastupitelstva
Sraz žáků a rodáků 2010
Zprávy z obce
Spolková činnost
Historické okénko
Tipy na akce v regionu
Zprávy z obce Dolní Dvůr
Zprávy z obce Dolní Lánov

Život v obci pohledem objektivu

Úprava třídy v budově ZŠ-B pro oddělení mateřské školy.

Nově natřená střecha ŠJ.

Doplnění stožárů veřejného osvětlení.

Výstavba nových RD.

Úprava sociálek pro oddělení mateřské školy v budové ZŠ -B.

Z příprav zázemí pro sraz na hřišti.

Zasedací místnost OÚ před rekonstrukcí.

Zasedací místnost při rekonstrukci.

Zasedací místnost OÚ před dokončením.

Stavební práce na cestě za Harmonií
- příprava podloží pro asfaltový povrch.

Stavební práce na cestě za Harmonií
- pokládka kabelu veřejného osvětlení.

ZŠ před výměnou oken.
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Asfaltový povrch s opěrnou zdí.

ZŠ po výměně oken a přípravou na zateplení střechy.
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Vážení spoluobčané,

a 30 až 40 minut dlouhý dokumentární sestřih na CD.
Několik momentek je též v tomto Zpravodaji.

dnes se dotknu více bodů, zato budu stručnější.
Nejprve se zmíním o nebezpečí pro seniory
a obyvatele žijící osaměle. V minulém měsíci byl v sousední
obci napaden osaměle žijící důchodce. Protože nic netušil,
otevřel svůj rodinný domek cizím osobám. Několik žen
snědé pleti jej fyzicky napadlo a vykradlo mu byt. Já vím,
že jsme zvyklí, když někdo zazvoní u dveří, otevřít. Je to
však riziko, žádám Vás tedy o to, abyste otevřeli až poté, co
se přesvědčíte, že tuto osobu znáte.
Pod různými záminkami, prodej zboží, kontrola
elektriky, havárie vozidla a další různé vymyšlenosti, se
cizinci za pomoci příslušníků určité části českých obyvatel
snaží dostat do bytu. Obyvatele zpacifikují a okradou.
Jedná se o muže i ženy, kteří přicházejí jednotlivě
i ve skupinách. Svoji „práci“ mají vždy dobře připravenou
a organizovanou. Dejte, prosím, pozor, než někomu
otevřete! Pak je již pozdě.
Mimořádná příležitost se naskytla Obci v oblasti
úspor energií a plateb za ně. Jedná se o náhradu dosavadních
zdrojů (elektřina, plyn, uhlí) tepla zdroji obnovitelnými,
u nás tepelnými čerpadly. Státní fond životního prostředí
tuto náhradu podporuje investiční dotací. A tak vedle již
fungujícího tepelného čerpadla pro tělocvičnu je připraven
projekt pro náhradu plynu tepelným čerpadlem u hlavní
budovy školy a u Mateřské školy v Prostředním Lánově.
Nyní se připravuje projekt pro objekt -B- (u silnice)
a Mateřskou školu v Horním Lánově. Je úkolem Obce
udělat vše pro získání dotací a akce v roce 2011 realizovat.
Ušetřené peníze za topení může škola v následujících letech
použít užitečněji.
Ke kanalizaci jen tolik, že nyní začal boj o výši
stočného. Směr je jasný - dobře vyprojektovat a dobře
postavit. To znamená, že Obec musí unést roli kvalitního
investora. Pak bude fungovat provoz a stočné bude nízké.
40 či 50 Kč stočného za m3 není náš cíl.
Investiční akce s názvem „Rekonstrukce historického
centra Obce Lánov“, která je připravena a na kterou se Obec
snaží získat dotaci na její realizaci z Regionálního
operačního programu, přináší neplánovaný užitek. Část
projektů byla použita k získání peněz na rekonstrukci
„zasedačky“ na spolkovou místnost, jinak by Obec termín
pro podání žádosti nestihla. Jiná část projektů byla použita
pro akci „Kanalizace a ČOV“ tam, kde kanalizační řady
prochází centrem. Kruhová křižovatka a veřejné osvětlení
pro ni, což jsou stavby, které nyní získaly stavební povolení,
taktéž využívají projekty centra.
Je nezbytné odolat různým individuálním tlakům
a centrum rekonstruovat tak, jak bylo zamýšleno, aby řešilo
stále stoupající dopravu a služby poskytovalo všem.
Sraz žáků a rodáků 2010 se vydařil. Děkuji všem, kteří
k tomu přispěli: organizátoři, pořadatelé, účastníci setkání.
Je však již součástí historie Obce, byť jej máme v živé
paměti. Z tohoto setkání bude sestaveno album fotografií

Končím tyto poznámky otázkami, které se čím dál
více připomínají. Vše, co se udělalo či je naplánováno,
je jistě potřebné. Kam však směřuje vývoj? Bude v naší
oblasti za 5 či 10 roků dostatek slušných pracovních míst?
Bude Obec vyčkávat nebo spolu s ostatními obcemi a městy
má začít konat?
Přeji pěkný den.
Ing. Jiří Vancl - starosta
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Zastupitelstvo obce Lánov:
1. schvaluje
a/ zprávu o plnění usnesení zastupitelstva za období
od 6. 11. 2006
b/ zprávu o činnosti rady obce za období od 10. 6. 2010
c/ hospodaření s nemovitostmi viz příloha č.1
d/ rozpočtové změny r. 2010 viz příloha č. 2
e/ zprávu o stavu požární ochrany v obci
f/ převzetí závazku úhrady dlužné částky obcí ve výši
350.000,-Kč , kterou má TJ Lánov vůči České pojišťovně
a.s. a to splátky po 10.000,-Kč měsíčně za podmínky,
že obec v příštích 3 letech nebude poskytovat TJ Lánov
roční příspěvek na činnost a údržbu ve výši 100.000,-Kč.
g/ dohodu o narovnání mezi obcí Lánov a f. KOBLA
h/ výběr dodavatele dle výběrové komise z 30. 8. 2010
na akci Kanalizace a ČOV Lánov-technický dozor
investora, pořadí :
1. VIS HK 2. Dabona 3. Vodohospodářský rozvoj
a výstavba Praha
i/ výběr dodavatele dle výběrové komise z 30. 8. 2010
na akci Kanalizace a ČOV Lánov- dokumentace
ke stavebnímu povolení a k zadání stavby, pořadí:
1. VIS HK
2. f. Javůrek
3. d-plus Praha
4. OHGS Ústí n.Orl.
j/ výběr dodavatele dle výběrové komise z 30. 8. 2010
na akci Posílení vodních zdrojů a rozšíření vodovodního
řadu, pořadí:
1. Vodárenská společnost Lánov 2. Stavební huť
Slatiňany 3. Vakstav
k/ smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a f. VS Lánov – Posílení
vodních zdrojů Lánov a rozšíření vodovodního řadu,
částka 4.600.000,-Kč bez DPH
l/ smlouvu o dílo mezi obcí a f. VIS Hradec Králové Kanalizace a ČOV Lánov- dokumentace ke stavebnímu
povolení a k zadání stavby, částka 3.005.000,-Kč
bez DPH
m/dodatek Plánu společných zařízení v rámci KPÚ HL
po jeho aktualizaci
n/.zahájení přípravy akce Venkovní úpravy MŠ Horní
Lánov pro 1.výzvu MAS v r. 2011
o/.přijetí rozhodnutí o přidělení finančních prostředků
na akci Kanalizace a ČOV Lánov, částka 66 mil. Kč
p/.smlouvu mezi obcí Lánov a f. Bořek – Zázemí
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pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost, částka
580.000,-Kč včetně DPH
r/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. Maloch – nové oddělení
MŠ, částka 195. 000,-Kč včetně DPH
s/ projektovou přípravu pro zateplení objektu ZŠ budova B
a objektu MŠ Horní Lánov pro výzvu v 11-12/2010
t/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. KOBLA-realizace úspor
energií v ZŠ Lánov,částka 810.000,- Kč s DPH
u/.smlouvu mezi obcí Lánov a f.Stavební společnost
Hostinné- realizace úspor energií v ZŠ Lánov, částka 6
611.000,- Kč s DPH
v/.mandátní smlouvu mezi obcí Lánov a f.Vrchlabská
stavební a znalecká kancelář, realizace úspor energií v ZŠ
Lánov, částka 140.000,-Kč s DPH
y/ smlouvu mezi obcí Lánov a f.EKO POINT- realizace
úspor energií v ZŠ Lánov, částka 171 000,-Kč s DPH
z/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. ECCE – spodní stavba
místní komunikace Tauš-Liška, částka 430.000,-Kč bez
DPH
aa/ přijetí dotace a podpis smlouvy z programu Leader, akce
Zázemí pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost
ab/.zmocnění rady obce k projednávání a schvalování
smluv o dílo nebo dodatků ke stávajícím smlouvám
a starosty k podpisu smluv a dodatků u akcí v realizaci
a v přípravě a to:
- Zázemí pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost
- úprava ZŠ budova B pro oddělení MŠ
- cesta Tauš-Liška
- sraz žáků a rodáků (smlouvy a objednávky dle projednání
v organizačním výboru srazu)
- Bezpečně přes Malé Labe (projektová příprava)
- Zateplení ZŠ-B a MŠ Horní Lánov (příprava)
- Venkovní úpravy MŠ Horní Lánov (příprava)
ac/ objednávku f. Elektros-akce rozšíření VO, etapa II,
pokládka kabelů VO za hotelem Harmonie, celková cena
81.000,- Kč včetně DPH
ad/objednávku f. Elektros-akce rozšíření VO, etapa I,
na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení
s vytyčením, za hotelem Harmonie, etapa I, celková cena
50.160,-Kč včetně DPH
2. bere na vědomí
a/ zprávu o plnění rozpočtu za 1.pololetí 2010
b/závěrečné hodnocení Programového prohlášení
zastupitelstva obce na r.2006 - 2010
c/ přípravu směny pozemků mezi obcí Lánov a p. Zdeňkem
Kynčlem (cesta do lokality RD A1) a příslib prodeje
1 parcely p. Kynčlovi
d/zprávu o plnění Opatření k auditu za rok 2009
3. ukládá
a/ radě obce, řádně připravit organizačně a technicky volby
do zastupitelstva obce Lánov
T: 15.10 a 16. 10. 2010
b/.radě obce, dokončit aktualizaci Požárního řádu obce
formou obecní vyhlášky.
T: 30. 6. 2011
Usnesení schváleno 13 hlasy z 13 přítomných
zastupitelů.
Příloha č. 1 – nakládání s nemovitostmi, hlasování
samostatně o každém bodu, 13 hlasů pro z 13 přítomných.
Ověřovatelé: p. Knapíková-Kavánová
p. Jakubcová
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Vážení občané,
předkládáme Vám hodnocení programu Zastupitelstva,
který přijalo na začátku volebního období. Program je
sestavován proto, aby bylo jasné, o co bude Zastupitelstvo
usilovat, a aby bylo možné v průběhu volebního období
a na jeho konci zhodnotit, co se podařilo a co ne. Vždy je
sestavován podle zásady „usilovat o vše, co má smysl, věci
se samy nenarodí“ a s vědomím, že ne vše se musí podařit.
Ing. Jiří Vancl – starosta
Programové prohlášení Zastupitelstva obce Lánov
volební období 2006 – 2010
Motto:
Níže uvedené Prohlášení vychází z těchto zásad:
1) Další období bude ještě náročnější, chceme-li naplnit to,
co jsme si předsevzali.
- platí
2) Probíhá restrukturalizace a doplňování základů obce
vyvolané změnami po r. 1990.
- platí
3) Vše se děje činností lidí a je v rukou trvale bydlících
obyvatel. Na jejich pracovitosti, rozumu, houževnatosti,
prostě na jejich kvalitě záleží, jaká bude současnost
a budoucnost obce.
- platí
4) Zodpovědnost zastupitelů za současný a budoucí život v
obci je značná. Ke své práci potřebují nejen dobré právní
prostředí, ale i dobré vztahy mezi lidmi a osobní
statečnost.
- platí
5) Důležité je mít nejen jasnou představu, co chceme,
ale především je podstatné vědět jak na to a vytvořit
kolektiv, který to dokáže, aby nezůstalo pouze u představ.
Populistické sliby vesnice nepotřebuje.
- platí
1. Chápeme obec jako celek a zodpovědně budeme rozvíjet
celé území od Dolního Dvora po Dolní Lánov. - plní se
2. Kandidáti jsou si vědomi toho, že v činnosti obce jsou tři
základní oblasti, a to:
a) činnost ze samostatné a přenesené působnosti obce –
každodenní chod obecního úřadu
b) opravy, rekonstrukce, údržby majetku obce
c) rozvoj obce, investiční činnost
- platí
3. Napomáhat účasti občanů na správě obce
prostřednictvím aktivního přístupu ve všech orgánech
obce. Při jednání s občany vystupovat korektně a slušně,
chránit jejich zájmy a zájmy obce.
- plní se
4. Spolupracovat se všemi majiteli (nájemci) nemovitého
majetku v obci. Obec se zapojí do různých způsobů
vytváření nových pracovních míst s cílem posílení
ekonomické základny jak obce, tak občanů. Budeme se
snažit vytvářet podmínky pro podnikatelskou činnost.

Budeme bránit nedovolenému podnikání a vzniku šedé
ekonomiky. Je to demotivující pro ty poctivé a je to
nespravedlivé.
- plní se
5. Podporovat a aktivně rozvíjet přirozenou spolupráci se
sousedními obcemi a městem Vrchlabí v konkrétních
oblastech. V maximální míře využívat možnosti
spolupráce s pověřenou obcí třetího stupně, tj. s
Vrchlabím.
- plní se
6. Budeme hledat způsoby, jak lze účinně působit na
monopolní organizace, jejichž činnost je v obci
nezastupitelná, např. Povodí Labe, Správa a údržba silnic
kraje, ČEZ, Východočeská plynárenská, Telefónica O2,
Ředitelství silnic a dálnic apod.
- snažíme se, jde to čím dál hůře
7. Prohlašujeme, že u činností, které poškozují životní
prostředí v naší obci (nedostatky při nakládání s odpady,
provoz letiště, činnost v lomu a přeprava kameniva),
budeme postupovat tak, aby se negativní vlivy snižovaly.
Budeme vyžadovat zahájení přípravy změny řešení
přepravní trasy kameniva z lomu – preferujeme přepravu
lanovkou.
- plní se, u lomu to obec čeká
8. Podporujeme posilování Vodárenské společnosti Lánov
s. r. o. a další rozvíjení její hospodářské činnosti.
- plní se
9. Bude pokračováno ve zkvalitňování práce zaměstnanců
Obecního úřadu. Z důvodů náročnějších úkolů volebního
období 2006 – 2010 a též v souvislosti s odchodem dvou
kmenových pracovnic Obecního úřadu do důchodu je
třeba věnovat neustálou pozornost chodu Obecního
úřadu. Pracovníci Obecního úřadu budou občanům
nápomocni radou nebo konkrétní pomocí i při řešení těch
záležitostí, které nejsou přímo v kompetenci obce a obec
je tedy nemůže efektivně řešit.
- plní se průběžně
V oblasti informovanosti občanů:
- rozvíjet možnosti využití kabelové televize a přístupu
k internetu
ano
-..udržovat na patřičné úrovni webové stránky obce
nedostatečně
- podporovat využívání dálkového přístupu k úřední desce
obce
ano
- přispívat do časopisu Puls
ukončeno
- . vydávat Zpravodaj (zpočátku nepravidelně)
ano (pravidelně)
10. Podporovat veškerou spolkovou činnost a to různými
způsoby. Právně zakotvit vztahy mezi obcí a spolky
v případě, že spolková činnost probíhá za použití majetku
obce tak, aby činnost mohla být organizována nerušeně
a s perspektivou. Nezbavovat se však vlastnických práv
k tomuto majetku. - plní se částečně, je zde co zlepšovat
11. Prosazovat dodržování pořádku a bezpečnosti v obci.
Vyžadovat dodržování obecně závazných vyhlášek
a nařízení. Jsme si vědomi, že značně stoupají
bezpečnostní rizika, a proto bezpečnosti občanů a jejich
majetku bude věnována trvalá pozornost.
- plní se částečně
12. Sledovat úroveň zajištění zdravotní péče občanů a dle

možností přispívat k jejímu zlepšení.
- ano
13. V oblasti školství:
- v rámci zodpovědnosti zřizovatele se aktivně podílet
na zdárném chodu příspěvkové organizace Základní
škola Lánov,
-..sledovat zavádění nového vzdělávacího programu
do praxe,
- aktivně se podílet na činnosti Rady školy.
- plní se zatím částečně, zintenzivnit činnost
14. Veškerý majetek obce udržovat a užívat
ke prospěchu občanů a hledat řešení tam, kde doposud
efektivně využíván není. Vytvářet personální a technické
podmínky pro údržbu majetku ve vlastnictví obce.
- plní se
15. V oblasti investiční činnosti zodpovědně stanovit
priority, neboť rozběhnutých, připravovaných
a potřebných akcí je víc, než jaké jsou finanční možnosti
obce. Při realizaci jednotlivých akcí důsledně hledat
možnosti spolufinancování.
- plní se
V následujícím čtyřletém období chceme připravit nebo
realizovat:
V oblasti vodohospodářství:
- dokončení vodovodních přípojek a přepojení celé obce
na nový vodovod, r. 2007, 400 tis. Kč
– hotovo
- připravit a realizovat záložní zdroj pitné vody (hloubkový
vrt), r. 2008 – 2009, 4.600 tis. Kč
připraveno pro rok 2010 – 2011
- připravit pro tělovýchovnou jednotu projekt pro vrt
a zařízení na užitkovou vodu, r. 2007 – 2008, 600 tis. Kč
- realizace rok 2009
- opravu a rekonstrukci centrální dešťové kanalizace ve
středu obce, r. 2009 – 2010, 1.200 tis. Kč
- v rámci akce „Kanalizace a ČOV Lánov“
- rozšíření vodovodní a kanalizační sítě. Požadavky jsou
od majitelů RD podél silnice 1/14, rok 2008 – 2009,
1.600 tis. Kč
- připraveno pro rok 2010 - 2011
Místní komunikace:
- . zadat projekt dopravního značení na místních
komunikacích (rychlost, parkování, přednosti v jízdě
apod.), r. 2007, 300 tis. Kč
- přehodnotit
- alespoň na 2 km místních komunikací položit asfaltový
koberec, r. 2008 – 2011, 4.000 tis. Kč
- ano, tranzitní cesty hotovy
- dokončit komunikace v lokalitě za Ozdravovnou (položit
asfalt), r. 2007, 2.200 tis. Kč
- hotovo
-.pokračovat v rekonstrukcích již existujících starších
asfaltových komunikací, r. 2007 – 2008, 600 tis Kč
- hotovo
- zrekonstruovat komunikace „Na Faře“, r. 2007, 300 tis Kč
- hotovo
- ve spolupráci s KVK Kunčice rekonstruovat komunikaci
do lomu, r. 2009 – 2011, 5.000 tis Kč
- příprava
-.připravit a zrealizovat „oblouk“ pod Ozdravovnou,
r. 2007, 400 tis Kč
- příprava
- pokračovat v péči o mosty přes údolí Labe (připravit
a realizovat 1 – 2 rekontrukce mostů), r. 2008 – 2010,
10.000 tis Kč - připraveno vč. financování na r. 2011
Samostatnou investiční akcí je příprava a realizace
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cyklostezky mezi Lánovem a Vrchlabím, r. 2007 – 2012,
18.000 tis Kč
- etapa A, B – hotovo
- etapa C – připraveno
Veřejné osvětlení:
- s VČE realizovat již připravenou rekonstrukci veřejného
osvětlení na křižovatce a směrem Dolní Lánov, r. 2007,
400 tis. Kč
- hotovo
- instalace stožárů a lamp v lokalitě Janatov – Hejdukov,
r. 2007, 400 tis. Kč
- hotovo
- instalace stožárů a lamp v lokalitě za Ozdravovnou,
r. 2008, 600 tis. Kč
- hotovo
- instalace stožárů a lamp v místech již položených kabelů
(např. Nechanický, Liška a další), r. 2009 – 2010,
200 tis. Kč
- část hotova, jinak běží příprava
V oblasti bydlení:
- připravit další lokalitu pro výstavbu rodinných domků,
r. 2007 – 2010, 12.000 tis. Kč - první kroky na přípravě
- připravit a zrealizovat 8 – 10 nájemních bytů v objektech
obce, r. 2007 – 2009, 6.700 tis. Kč
- hotovo
V oblasti školství:
- dostavět a dovybavit tělocvičnu u Základní školy, r. 2007,
4.000 tis. Kč
- hotovo
- připravit a zrealizovat okolní plochy (cesty, chodníky,
parkoviště, hřiště apod.), r. 2008, 5.000 tis. Kč
- projektová příprava hotova, zajistit financování
- připravit a zrealizovat tepelné čerpadlo pro objekt
tělocvičny, r. 2007, 1.800 tis. Kč
- hotovo
- zahájit přípravu výstavby školní jídelny a kuchyně (využít
naše zkušenosti se zajišťováním financování velkých
akcí), r. 2008 – 2010, 15.000 Kč
- studie hotova, žádost o financování podána
- zajistit efektivnější využití Mateřské školy Horní Lánov.
Nejspíš MŠ + bydlení, r. 2008 – 2010, 1.600 tis. Kč
- připravuje se zateplení
- výrazně snížit tepelné ztráty v Mateřské škole Prostřední
Lánov (zateplení pláště budovy a střechy, rekonstrukce
topení), r. 2009 – 2010, 2.000 tis. Kč
- připraveno, zajišťuje se dotace
Další objekty ve vlastnictví obce:
- v č. p. 200 (obecní úřad) připravit a zrealizovat další etapu
rekonstrukce (suterén, zasedací místnost, 1. patro, plášť
budovy), r. 2007 – 2009, 2.500 tis. Kč
- příprava hotova, realizuje se „zasedačka“
- v č. p. 64 (Hospoda a sál v Horním Lánově) připravit
a zrealizovat poslední etapu rekonstrukce (zateplení sálu,
využití půdy, chodba, nátěry apod.), r. 2007 – 2010,
2.000 tis. Kč
- zatím bez pohybu, možnost přípravy v rámci dotace
„zelená úsporám“
- v č. p. 99 (sklad u školní jídelny) demolice, příprava a
realizace haly pro potřeby obce nebo podnikání, r. 2007 –
2008, 500 tis. Kč
- hotova demolice, další demolice pro ČOV,
dále přehodnotit - krize
- připravit výstavbu hasičárny v Horním Lánově, zatím
vázne na pozemku, r. 2007 – 2009, 2.200 tis. Kč
- příprava hotova, žádost o dotaci schválena,
financování v r. 2011
Samostatnou oblastí je příprava rozvojové plochy pro
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malé a střední podnikatele směrem ke Kovársku. Tito
podnikatelé by rádi své provozovny v obci postavili, není
však kde, r. 2007 – 2010, 20.000 tis. Kč
- zatím bez pohybu – krize
Oblast volného času:
- dovybavit dětské hřiště, r. 2007, 300 tis. Kč
- hotovo
- ve spolupráci s TJ připravit a postupně realizovat
rekonstrukci a dostavbu sportovního areálu letních
sportů, r. 2007 – 2010, 5.000 tis. Kč - zatím bez pohybu
- ve spolupráci s rodiči zprovoznit a realizovat hřiště pro
děti ve věku 8 až 12 let (bude-li zájem), r. 2009 – 2010,
600 tis. Kč
- opadl zájem
- ve spolupráci s SDH Horní Lánov zajistit projekt
a povolení na hřiště pro míčové hry u hasičského cvičiště,
r. 2007, 200 tis. Kč
- zatím bez pohybu
- zrealizovat vodní plochu a plochy okolní upravit, v místě
původního rybníčku za bývalým statkem, r. 2008 – 2010,
2.000 tis. Kč
- projekt hotov, hledá se financování
Samostatnou oblastí je příprava rekonstrukce centrem
obce. Jedná se o území cca 40 tis m2 s 20 nemovitostmi.
Jsou dokončeny studie. První krok bude jejich prezentace
a otevření diskuze o tom, k čemu má střed obce sloužit
a k čemu sloužit nemá, a jak dále postupovat, aby plnil to,
co nyní a v budoucnu plnit má. Bude-li shoda občanů
realizovat tak velkou akci, pak po etapách připravovat,
zajistit zdroje financování a realizovat, r. 2007 – 2012,
60.000 tis Kč
- příprava hotova, zajistit dotace
Součástí každé investiční akce je pokračování v další
tvorbě a aktualizaci Technické mapy obce, průběžně,
4 x 100 tis Kč.
- běží
16. Vyžadovat dodržování základního dokumentu rozvoje
obce, tj. Územního plánu obce Lánov, prosadit jeho
dopracování formou 2. změny. Vytváření pracovních
příležitostí, základních služeb a podmínek pro bydlení
trvale bydlícího obyvatelstva má přímý vliv na současnou
a budoucí strukturu trvale bydlících. Je žádoucí nepřipustit
vznik dalších ubytoven. Nedopustit výstavbu
apartmánových, lovtových bytů apod., r. 2007 – 2009,
400 tis Kč
- plní se
Pro přípravu a realizace v oblasti financování všech výše
uvedených akcí (body 15, 16) platí:
-.příprava akcí je realizována s ročním předstihem
- nestíháme
- postupně jsou připravovány všechny akce dle navrženého
harmonogramu
- plní se až na drobné výjimky
- případnými změnami v harmonogramu se reaguje pouze
na objektivní vnější či mimořádné impulzy, které
signalizují významnou výhodu pro obec
- plní se
- vlastní realizaci akcí lze zahájit pouze tehdy, je-li zajištěno
u akcí nad 2 mil. Kč 75 % úhrady nákladů z grantů a dotací.
U akcí pod 2 mil. Kč 50 % z grantů a dotací.
- plní se
- vlastní zdroje obce posílit:
* prodejem pozemků pro RD a připravit další lokalitu
- pozemky prodány, příprava lokality A1, r. 2011 - 12
* prodejem nepotřebného nebo neefektivně využívaného
majetku obce
- ano
* prodejem plynovodů za výhodných podmínek
- krize, zatím nezrealizovatelné
-.u akcí, kde je to možné připravit a realizovat

spolufinancování s „provozovateli“, např. ŘSD s. p.,
nájemci, spoluvlastníky apod.
- snaha o realizaci této zásady
17. Hledat možnosti každoročního posílení příjmové části
rozpočtu. Používat úvěry pouze ve výjimečných
případech.
- plní se, obec si musí umět vydělat
Projednáno a schváleno na jednání Zastupitelstva obce
Lánov dne 2. 9. 2010.
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Obec Lánov prostřednictvím společnosti Havex s.r.o.
organizuje pro občany obce Lánov v sobotu 30. 10. 2010
svoz nebezpečného odpadu v době 7.30 – 10.00
na místech:
Prostřední Lánov – před samoobsluhou
Horní Lánov – u hospody
Nebezpečný odpad musí být ze zákona předáván
občanem osobně v době určené pro svoz, což je 30. 10. 2010
od 7.30 do 10.00, a na určeném místě – Prostření Lánov před
samoobsluhou a Horní Lánov u hospody.
Ve stanovený čas bude nebezpečný odpad odebírán
přímo od občanů obsluhou vozidla.
Není přípustné, aby na místě určeném a dalších místech
byl nebezpečný odpad odkládán předem a po odjezdu
vozidla.
Svoz slouží výhradně pro občany obce Lánov a je hrazen
z rozpočtu obce. Děkujeme všem občanům, že níže uvedené
odpady likvidují tímto způsobem, a tak neohrožují
a neznečišťují naše životné prostředí.
Co se bude sbírat jako nebezpečný odpad?
Škodlivinami znečištěné sklo a keramika, olejové filtry,
obaly od sprejů, tmelů a lepidel, zaolejované hadry,
vyřazené chemikálie, autobaterie, monočlánky, plechovky
od barev, nádoby od olejů a postřiků, upotřebené (vyjeté)
oleje, staré barvy a ředidla, staré léky, kosmetika, zářivky
a výbojky, televizory, rádia, počítače, monitory, tiskárny,
lednice, mrazáky, pneumatiky z osobních aut bez disků.
Co není nebezpečný odpad?
Například pračky, sporáky, části automobilů jako skla,
plasty, sedačky dále molitan, koberce a různé jiné
podlahové krytiny.
Informace ke svozu na tel. 499 43 22 20 nebo
obec@lanov.cz
Pozn.: Velkoobjemový odpad tentokrát obec zajišťovat
nebude.
Občané jej mohou odvézt přímo na skládku
do Dolní Branné, jejíž provozní doba je od 7:00 do 15:00
hodin.
Ivoš Havlíček
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Odpadů neustále přibývá. Existuje však možnost, jak se s
nimi vypořádat a jak jejich množství výrazně omezit.
Nejlepší je začít hned při nákupu…
- zkuste vybírat výrobky, jejichž obaly se dají recyklovat,
- vybírejte výrobky s takovým obalem, do kterého se dá
koupit náhradní náplň – například tekuté mýdlo,
- raději sáhněte po větším balení – ze tří malých půllitrových
lahví je určitě více odpadu než z jedné větší,
- nepoužívejte igelitové nákupní tašky, mnohem lépe Vám
poslouží taška textilní. Pokud Vám právě nic jiného
nezbývá, používejte igelitovou tašku doslova do roztrhání.
Věci se dají používat více než jednou…
-.svačina či oběd vám bude chutnat lépe ze svačinového
boxu. V tašce se vám nepomačká a nebudete zbytečně
plýtvat igelitovými či papírovými pytlíky,
- pijete v práci vodu či kávu z automatu? Pijte ji z vlastního
hrnečku. Stačí jedna káva denně a měsíčně ušetříte víc než
20 plastových kelímků,
-.nezapomínejte, že papír má vždy dvě strany. Popsat se
mohou klidně obě a spotřeba papíru bude poloviční,
-.tiskněte jen to nejnutnější. Zamyslete se nad každou
vytištěnou stránkou, archivujte elektronicky.
Kam s nimi, když doslouží?
- vyhazujte papír do modrého, plasty do žlutého a sklo
do zeleného kontejneru,
- pokud máte zahrádku, svůj organický odpad kompostujte.
- staré televizory, počítače, pračky – zkrátka elektroodpad patří na sběrný dvůr nebo zpět do obchodu,
- přemýšlejte, jestli věc, kterou chcete vyhodit, přeci jenom
ještě nemůžete Vy nebo někdo jiný využít.
„Obecně nejhorší varianta je odhazovat odpadky na ulici
nebo dokonce ve volné přírodě. Správné není ani házení
všech odpadků do jednoho pytle, nebo odpadkového koše.
Jednoznačně správné je třídit odpad a tím umožnit jeho
recyklaci. Rok od roku je třídění odpadů jednodušší. Stále
stoupá počet lidí, pro které je třídění odpadů naprosto
přirozené. Tím se samozřejmě snižuje dopad činnosti
člověka na životní prostředí,“ řekl Tomáš Pešek,
regionální manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Jak si jednoduše poradit s odpady?
Raději volte vratný obal než obal na jedno použití. Raději
volte kontejnery na tříděný odpad než obyčejný odpadkový
koš. Raději volte obyčejný odpadkový koš než odhazování
odpadků volně na ulici či v přírodě.
Další informace o třídění odpadů najdete na:
www.cistykraj.cz.
Tomáš Pešek
regionální manažer EKO-KOM, a.s.

www.cistykraj.cz
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Multiplex je označení balíčku
televizních a rozhlasových programů
a doplňkových služeb vysílaného
na jednom kanále v rámci digitálního
vysílání.
Multiplex „1“ – nazývaný též
„Veřejnoprávní multiplex“ obsahuje
všechny programy České televize
a 7 stanic Českého rozhlasu. Z velké
části vysílá na frekvencích, které
využívalo analogové vysílání ČT2.
Takto ne.
Multiplex „2“ – TV Nova, Nova
Cinema, Prima TV, Prima COOL, TV
Barrandov.
Multiplex „3“ – Z1, Public TV.
Multiplex „4“ – jeden z definitivních
multiplexů DVB-T v České republice.
Je provozován společností Telefónica
O2. V současné době tato síť testuje
vysílání ve formátu MPEG-4/10
(H.264) a ve vysokém rozlišení (HD).
Vysílání má charakter zkušebního
provozu, takže může být kdykoli
Takto ano.
změněn. Jsou zde tyto televizní stanice:
ČT HD – MPEG-4, HD
1440×1080/25i, Nova HD – MPEG-4,
K
T
V
+
I
K
R
I
N
T
E
R
N
E
T
HD 1440×1080/25i, O2 info – nabídka
služeb O2 TV – MPEG-2 PAL, Óčko –
Od posledního článku v minulém MPEG-2 PAL.
čísle se velké změny nekonaly.
Výrazně nás však zasáhly tři větší
Pro příjem a sledování DVB-T je
výpadky. V prvním případě se výpadek nutné použít televizní přijímač s DVBtýkal zvýšení rušení na horní části (od T tunerem nebo DVB-T settop box.
hlavní silnice na Trutnov a Vrchlabí).
Prosím všechny uživatele služeb
Zdroj se podařilo celkem rychle
KTV
a IKR, kteří budou mít jakýkoliv
vypátrat a poruchu odstranit. V druhém
případě došlo na straně poskytovatele problém, dotaz či prosbu jak s TV
konektivity k výpadku napájení. Pro vysíláním, tak se službou internetu,
nepřístupnost terénu náhradní dodávka ať mě - správce sítě - kontaktují.
elektrocentrálou byla téměř nemožná. Email: admin@lanov.cz,
K opětovnému spuštění služby došlo gsm: 607 602 738, ve večerních
po 17. hodině, tedy cca 6 hodin. Třetím hodinách prosím formou SMS.
výpadkem bylo opět rušení v horní části Lokalizaci problému urychlí uvedení
sítě. Naštěstí se toto dalo řešit zásahem příjmení a čísla popisného.
na hlavní stanici.
Děkuji, Radovan Jákl.
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Zkusili jste si někdy spočítat, jak
dlouho používáte kelímek od jogurtu,
než ho vyhodíte? Nebo kolikrát
použijete igelitovou tašku, než skončí
v koši? Plasty se v našem životě
objevují čím dál častěji a stejně s nimi
se objevuje i otázka, co s nimi po jejich
použití.
„Podíl plastů v komunálním odpadu
se neustále zvyšuje. Největší podíl
v plastech nejen v Evropě, ale i v České
republice představují PET lahve.
Naštěstí se materiál, ze kterého jsou
PET lahve vyrobeny, dá velmi dobře
recyklovat. Podpora a nárůst recyklace
znamená, že vracíme do surovinového
oběhu materiály, které jsou vyráběny
z neobnovitelných přírodních zdrojů,“
upřesnil Tomáš Pešek, regionální
manažer společnosti EKO-KOM,
zabývající se tříděním a recyklací
odpadu.
20 kusů dvoulitrových lahví váží
přibližně 1 kg. A co se dá z 1 kg
vytříděných PET lahví vyrobit?
Například čtyři pěkná trička nebo jeden
svetr z umělého vlákna. 1,5 kg PET
lahví pak stačí na výrobu fleesové
bundy a necelé 2 kg dokonce na výrobu
náplně spacího pytle. Domů si můžete
pořídit koberec z recyklovaných PET
lahví. Na výrobu jednoho metru
čtverečního se spotřebuje zhruba 60
kusů PET lahví. To znamená,
že koberec v běžném obývacím pokoji,
může být vyroben z více než 1500 kusů
lahví.
Další informace o třídění odpadů
v Královéhradeckém kraji najdete
na www.cistykraj.cz.
Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer
EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554
Eml.: pesek@ekokom.cz
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Vážení spoluobčané,
pokud vaše láhev neproleze
otvorem kontejneru v místě vašeho
bydliště, nestavte ji tam na zem,
ale využijte, prosím, kontejneru s
větším otvorem u samoobsluhy pana
Luksíka. Děkuji za pochopení.
Karolína Boková
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Zpráva, která zřejmě potěší uživatele
internetu, je, že se již delší dobu jedná
se společností O2 o možnosti využití
jejich optického vedení a tím i o
navýšení rychlosti pro koncové
uživatele. Jakmile budou známy
podrobnosti, rádi je všem uživatelům
oznámíme.
Během července a srpna probíhalo
„přefiltrování“ celé sítě spojené s
kontrolou úrovní signálů a všech
mechanických spojů. Tímto došlo
pouze k úpravě televizních nabídek
z pohledu digitálního vysílání. Nyní lze
digitální vysílání naladit na všech
televizních nabídkách.
V současné době lze naladit Multiplex
1 a 2.
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Poděkování dobrovolným hasičům
Bohaté a prudké srážky v letošním
roce způsobovaly prudké nárůsty
hladiny spodní vody, které byly v málo
propustném podloží dobře
pozorovatelné. Hladina spodních vod
neklesala na obvyklý letní průměr ani
v horkém červenci. Tak se stalo,
že hlavní odtoková drenážní roura
u našich domků byla ucpána kamínky,

pískem a blátem. Počátkem srpna tak
při delším dešti neplnila svou úlohu
a v našich sklepích se začala
shromažďovat průzračná voda.
Nastalo rychlé stěhování a záchrana
brambor, lyží a dalších věcí. Po deštích
ale hladina voda ve sklepích odmítala
klesat. Pokusy o vyčištění drenáže
vlastními silami byly marné. Pomohli
až bratři Jančulové a Honza Rypl, kteří
tlakovou vodou prorazili usazeninu
v drenáži a vypustili tak naše nechtěné
domácí bazénky.
Takže, hoši, děkujeme.
Mgr. Václav Novotný, Ing. Jan Pavelka

října na kurátora výstavy Jiřího Loudu
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tel.: 499 456 709, email:
V obcích Prostřední Lánov, Horní
Lánov, Dolní Dvůr. Přerušení dodávky
el. energie se týká školy u nové
zástavby, školky u potravin, školky
v Horním Lánově, zdravotního
střediska, hotelu Harmonie, prodejny
potravin, Horního Lánova, lomu,
Dolního Dvora.
Dne 13. 10. 2010 od 8. hod do 13. hod.
V tento den se budou provádět práce
na VN .

jlouda@krnap.cz.
Předem děkujeme!
Bc. Radek Drahný
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Poděkování Obce Lánov našim
obchodním partnerům, kteří
finančně nebo materiálně přispěli na
akci „Doma na Malém Labi“ – Sraz
žáků a rodáků v roce 2010.

ČEZ Distribuční služby , s.r.o.
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Vážení spoluobčané,
za Vaší bohaté účasti proběhla ve dnech
13. 8. – 15. 8. 2010 sbírka na pomoc
zaplavenému městečku Raspenava.
Vaše pomoc byla předána 16. 8. 2010.
Tímto všem děkujeme a vážíme si Vás
všech, kteří pomohli!!!!
Foto z celé akce najdete na:
http://www.hasicilanov.estranky.cz/
Nebo na:
http://blenke.rajce.idnes.cz/sbirka1
SDH Prostřední Lánov

Plně naložené auto s pomocí

M

firma:
Pavel BOŘEK – STAVEBNÍ FIRMA,
Dvůr Králové nad Labem; Vodárenská
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společnost Lánov, s. r. o., VIS spol. s. r.
o. Hradec Králové; Krkonošské
Vážení spoluobčané,
vápenky Kunčice, a. s., Richter +
rádi bychom vás informovali Frenzel s. r. o., Lánov; Stavební
o výsledcích průzkumu uveřejněného s p o l e č n o s t s . r. o . H o s t i n n é ;
v minulém čísle Zpravodaje. Vzhledem 1. Vrchlabská stavební a znalecká
k malému počtu zájemců o rozvoz kancelář; HNH, spol. s. r. o., Hrabačov;
obědů ze Školní jídelny Lánov není KATRO Servis, spol. s. r. o., Semily;
bohužel možné přihlášeným zájemcům Městská jatka Vrchlabí, s. r. o.,
vyhovět.
JIP Východočeská, a. s., Jilemnice;
ZOD Lánov; IMP Architekti, s. r. o.,
Za ŠJ Lánov Monika Klimešová Hradec Králové, Ing. arch. Misík;
ESSELTE, s. r. o., Lánov; Kooperativa,
pojišťovna a. s., Pardubice; ČSOB,
a. s., Vrchlabí; Petr Malý - KUMA
V
Ý
Z
V
A
elektro, Lánov; Vaněk a syn, Dolní
Krkonošské muzeum Správy Lánov
Ing. Jiří Vancl - starosta
KRNAP ve Vrchlabí připravuje
na listopad výstavu s názvem
Na památku z Krkonoš, kde by měly
být k vidění různé upomínkové
předměty, které měly připomínat krásu
Krkonoš či příjemné chvíle v nich
strávené. Sortiment výrobků, rostoucí s
přílivem výletníků do našich
nejvyšších hor od sklonku 19. století,
byl vskutku rozmanitý – od drobných
téměř uměleckých děl až po
neuvěřitelné a svým způsobem
komické kýče.
Touto cestou se obracíme na
veřejnost s prosbou o půjčení, případně
věnování takových suvenýrů, které již
pro ni ztratily nepostradatelnost. Doba
ani umělecká kvalita nejsou
rozhodující, důležité je pouze to, aby se
vázaly ke Krkonoším.

Smutný obrázek z Raspenavy.

Jste-li tedy ochotni přispět
k pestrosti chystané výstavy nějakým
upomínkovým předmětem z Krkonoš,
obracejte se prosím do poloviny měsíce

Vzpomínka
Uběhly již dva měsíce, co jsme se
rozloučili s paní

Boženou Rainovou.
Byla to čestná a obětavá žena,
která měla ráda lidi. Více než dvě
desítky let ochotně a obětavě
pracovala jako členka Sboru pro
občanské záležitosti v Lánově.
Nikdy nelitovala svého
volného času, navštěvovala starší
občany, jezdila do DD nejen
ve Vrchlabí, ale i do Temného
Dolu u Svatoňovic.
Připravovala a řídila akce
pro nejmenší i starší spoluobčany
– vše s laskavým úsměvem.
Díky, Boženko, za všechno.
Budeme s láskou vzpomínat.
Jana Lacinová

9

Naučná:
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VŠumná města - R. Lipus, D. Vávra
Velký příběh večerníčku-M. Kšajtová
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Neuvěřitelné jevy a podivuhodné
Občanské sdružení Diakonie
Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
►Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské,dětské
►Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon,
►Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
►Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky- vše nepoškozené
►Peří,péřových a vatovaných
přikrývek, polštářů a dek
►Obuv – veškerou nepoškozenou
Věci, které vzít nemůžeme:
►ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
►nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky - ty se transportem znehodnotí
► znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne: 8. 11. 2010 – 11. 11. 2010
čas: 9.00 - 16.00
místo: Hasičárna Prostřední Lánov
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
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Kbytosti - Otomar Dvořák
Smrt si jde pro slavné - Jan Bauer
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Bosorka Alžběta Nádašdyová,
Jdeme rádi do školky,
vezmeme si bačkorky.
Kluci, holky zpívají,
tančí, cvičí i malují.
Hraček je tu hromada,
budem si hrát od rána.
A pak přijde maminka
a zůstane jen vzpomínka.
Prázdniny utekly jako voda, děti
i paní učitelky prožily prázdniny plné
sluníčka a pohody.
V letošním školním roce se školky
rozrostly o další oddělení, které bylo
zřízeno na základní škole – budově B.
Díky ochotným lidem se oddělení
otevřelo 1. září a přivítalo nové děti.
Ve všech školkách na uvítanou čekaly
na děti pěkně vyzdobené třídy
a dárečky, které pro ně vyrobily
p. učitelky. Do všech školek je zapsáno
88 dětí. Je to skutečně úctyhodný počet.
Rozloučili jsme se s p. učitelkou
Hanou Vaňoučkovou, které děkujeme
za práci s dětmi a přivítali jsme dvě
nové p. učitelky – Petru Dikorasovou
a Terezu Bubaňovou. V novém školním
roce na děti čeká mnoho zajímavých
akcí, které pomohou dětem zpříjemnit
pobyt v mateřské škole.
Všem dětem přejeme, aby se jim
ve školkách líbilo a aby se slzičky
z některých tvářiček co nejrychleji
vytratily.
Za kolektiv MŠ – Marcela Tužová

čachtická paní - J. J. Duffack
Dodatky k vyprávění o Dolním Dvoře
- Jaroslav Zděnek
S ovocem a zeleninou zdravěji
- Eva Richtárová
Angličtina - stručná mluvnice
- Martina Sobotíková
Sladké pokušení - Svatava Poncová
Stopy zvěře - Miroslav Bouchner
Beletrie:
Druhá šance - Laura Black
Deník čínské školačky - Pierre Haski
Stmívání - Stephenie Meyer
V oblaku dezinfekce - Ivanka Devátá
Jen jednou mladá - Ivanka Devátá
Bourneova zrada - Robert Ludlum
Bílá Masajka - Corinne Hofmann
Pro děti:
Dracula: skutečný deník Jonathana
Harkera (komiks) - Radim Kočandrle
Plinlimon I, II (komiksy) - R. Heyduk
Karolína Boková
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Velmi se omlouváme čtenářům
minulého Zpravodaje (číslo 14) a všem
ostatním, kteří vinou chybně
uvedeného času na pozvánce přišli
pozdě na výjimečný koncert Eduarda
Garcíi Salase a Radka Hanuše
v klášterním kostele ve Vrchlabí
konaného 15. srpna.
Karolína Boková

Děkujeme za Vaši pomoc.
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Vánoční turnaj v sálové kopané
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19. ročník. Kde: hala při ZŠ Lánov
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Kdy: sobota 25. 12. 2010 8 – 16 hod.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Přihlášky: do pátku 10. 12. na mail:
pulpmi@seznam.cz nebo 603508914
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Období od 22. 6. 2010 do 17. 9. 2010
STAV OBYVATEL k 17. 9. 2010 1693
NAROZENÍ ( 2 děvčátka + 2 chlapci)
4
ZEMŘELÍ
2
13
PŘISTĚHOVANÍ
ODSTĚHOVANÍ
7
PŘESTĚHOVANÍ
13
SŇATKY
5
ROZVODY
0
Karolína Boková
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Tentokrát vám v této rubrice
nabídnu pouze pranepatrný přehled
koupených knih. V době, kdy toto píšu,
totiž ještě návštěva trutnovské
knihovny neproběhla, protože jsme
veškerý čas věnovali přípravám srazu.
Předpokládám však a doufám,
že v době vyjití tohoto Zpravodaje, již
budu mít nové knižní přírůstky pro Vás,
milí čtenáři, připraveny.

Kategorie: 1995 a starší
Hrací systém: 3 + 1 ( max. 6 hráčů )
Startovné: 400 Kč/družstvo
Systém: 2 skupiny a následné play off
Za organizátory se na Vás těší: M.
Půlpán ml., S. Závodník st. a Jiří Hartig
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Říjen
1., 5., 8., 12., 15., 20. 10. Trutnovský podzim - 30. ročník slavností
komorní hudby
Taneční festival dechových hudeb, Vrchlabí
Přespolní běh cihelnou, Vrchlabí
Slavnosti holovouských malináčů, Holovousy
Taneční country zábava, Horní Kalná - Nový Texas
Zamykání lanového parku, Janské Lázně
Mladobucká padesátka, Mladé Buky
7. - 9. 10. Tkaní na ručním stavu, vlastní tvorba, Voletiny u Trutnova
8. - 16. 10. Krakonošův divadelní podzim, 40. ročník, Vysoké nad Jizerou
9. 10.
Sjezd absolventů gymnázia (65 let od založení českého g.),
Vrchlabí
Po stopách krk. ledovců - exkurze pro veřejnost, Pec p. S.,
Sněžka, Luční bouda
Varhanní koncert, Kuks
15. 10
Black Jack - hudebně taneční večer, Hostinné
16. - 17. 10. Country akce s vystoupením návštěvníků, Horní Kalná - Nový
Texas
24. 10.
15. ročník Jilemnického krosu na lyžařských tratích, Jilemnice
27. - 29. 10. Tkaní na stavech, Voletiny u Trutnova
31. 10.
Večer duchů - podvečerní dobrodružná akce pro děti, Trutnov
Listopad
Mezinárodní festival jazzové hudby "Krokus Jazz Festiwal",
Jelenia Góra (9. ročník)
3. - 6. 11. Jazz nights, Hořice
6. 11.
I. Sraz pro XXL lidičky, Horní Kalná - Nový Texas
11. 11.
Martinský lampionový průvod, Lánov
13. 11.
Taneční country zábava, Horní Kalná - Nový Texas
13. - 14. 11. Vánoční trhy, Kuks
17. 11.
5. Český řemeslný trh pod obry, Hostinné
20. - 21. 11. Vánoční trhy, Kuks
22. 11.
Austrálie křížem krážem - Leoš Šimánek, Vrchlabí
27. 11.
Taneční country zábava, Horní Kalná - Nový Texas
Prosinec
Malá Úpa není malá, Malá Úpa
Zimní hořický jarmark, Hořice
Taneční country zábava, Horní Kalná - Nový Texas
Malé adventní trhy, Trutnov
Vánoční jarmark, Jilemnice
17. 12.
Petra Janů, Hostinné
18. 12.
Vrchlapák - závěrečné vyhlášení výsledků "Vrchlapák 2010",
Vrchlabí
18. - 19. 12. 15. Velká cena Jilemnice v běhu na lyžích, mez. závod FIS, Horní
Mísečky
24. - 31. 12. Vánoční stan, Černý Důl
25. 12.
Vánoční turnaj v sálové kopané, Lánov
Taneční country zábava, Horní Kalná - Nový Texas
4. 12.
11. 12.

+ další akce, přednášky a výstavy - viz lánovské infocentrum.

Důležité upozornění!!!
Doporučuji ověřit si (například v infocentru) datum konání akcí, kterých se
chcete zúčastnit, obzvláště těch, na kterých vám záleží a které jsou
na vzdálenějším místě. Může dojít (a také bohužel dochází) ke změně dne
konání, naneštěstí až poté, kdy byla nahlášena pro tisk do různých materiálů,
z nichž tato data čerpám. Není v silách infocentra každou akci ověřit.
Karolína Boková
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Svazek Krkonoše posílil
Krkonoše – svazek měst a obcí
uspořádal pracovní oběd a Valnou
hromadu v OREA Hotelu Horal
ve Špindlerově Mlýně. Mezi
přítomnými byli nejenom starostové
členských měst a obcí, ale
i představitelé Správy KRNAP,
Euroregionu Glacensis, ale i zástupci
některých významných firem a další
hosté. Jan Hřebačka, ředitel Správy
KRNAP, při svém vystoupení mimo
jiné zmínil, že projekty Svazku
Krkonoše jsou velmi významně
spojeny i s rozvojem Krkonošského
národního parku. Veřejně deklaroval
vstřícnou snahu o další společné
snažení. Dále mimo jiné uvedl,
že Správa KRNAP vnímá turismus
jako věc potřebnou pro život všech lidí
v Krkonoších.
Téměř tříhodinové jednání mělo
na programu řadu důležitých bodů.
Mezi nimi např. kontrolu plnění
usnesení minulé Valné hromady
konané 27. listopadu 2009. Dále
kapitolu hospodaření, seznámení s výší
nákladů investovaných na rozvoj
cestovního ruchu v Krkonoších.
V bodě různé byla znovu připomenuta
práce Místních akčních skupin
Krkonoše a Přijďte pobejt, které
získaly finanční prostředky z Evropské
unie, jež na základě veřejných výzev
mohou jednotlivým projektům přidělit.
Michal Vávra, ředitel Svazku
Krkonoše, při svém vystoupení uvedl,
že aktivity krkonošského svazku měst
a obcí na podporu cestovního ruchu
v Krkonoších v roce 2009 s přesahem
do let předešlých byly vyčísleny
na 8,124.116 Kč. Přítomné hosty také
pozval na zářijový seminář a exkurzi
„Rozvoj a spolupráce v Krkonoších“.
Valná hromada schválila přijetí
dalšího, již 41. člena – obce Vítězná.
V závěru setkání proběhlo losování
výherců čtenářské soutěže zveřejněné
v turistických novinách Krkonošská
sezona. Valnou hromadu moderující
Jan Sobotka, předseda Svazku
Krkonoše, v závěru poděkoval
za iniciativu a vzájemnou dobrou
spolupráci, která je prospěšná všem.
Dáša Palátková
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Vrchlabi-Czech-Republic/KRNAP/

mostu / 538.353 / 2
- Obec Lánov / Bezpečně přes Malé
332&id=157804456591.
Labe - most č.5 a č.7/1.552.456/2
Fiche
3. Firma
„Liberecký kraj je rozlehlý, bohužel
Michal
Rodr /Rozvoj areálu
z neznalosti geografického položení
provozovny
pily v Dolním Lánově/
Krkonoš je naše lokalita často
449.004
/
1
spojována s územím povodněmi silně
poškozeným,“ upřesnila Mirka - Milan Drahník /Nákup servisního
Chaloupská z Krkonoš – svazku stroje / 84.960 / 2
měst a obcí. “Turisté se telefonicky Fiche 4. Vybavení obcí a vzdělávání
nebo e-mailem dotazovali, zda tu jde - O b e c L á n o v / Z á z e m í p r o
elektřina a v jakém stavu sjízdnosti společenskou, kulturní a spolkovou
máme komunikace. Měli jsme opravdu činnost / 882.000 / 1
štěstí, že velké množství vody nespadlo - Město Vrchlabí /Odpočinkové
například přímo v Labském dole prostranství cestou na vlak / 205.428 /1
- Město Žacléř /Rekonstrukce
či na hřebenech Krkonoš.“
otopného systému v budově jídelny
Situaci z hlediska cestovního a školní družiny ZŠ Žacléř / 643.500 / 2
ruchu, v nejvyšších českých horách, - Obec Kunčice nad Labem
shrnul Michal Vávra, výkonný / Rekonstrukce dětského hřiště při ZŠ
ředitel krkonošského svazku měst a MŠ Kunčice nad Labem / 235.583 / 2
a obcí: „V žádné části Krkonoš nedošlo - Obec Horní Maršov / Klubovna
k narušení letní turistické sezony. pro seniory / 409.382 / 2
Všechny atrakce, lanovky, muzea apod. - Sportovní klub Jánské Lázně /
byly neustále v plném provozu. Velká M o d e r n i z a c e s p o r t o v i š t ě p r o
voda náš region naštěstí v podstatě hendikepované sportovce / 333.000 / 2
- Středisko ekologické výchovy
minula. “
a etiky Rýchory - SEVER,
Srpen 2010, zpracovala: D. Palátková Brontosaurus Krkonoše / Dotek otevřené centrum pro vzdělávání,
zábavu a setkávání obyvatel
Východních Krkonoš / 375.660 / 2
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Fiche 5. Ekologické podnikání
- Ing. Ivana Čílová / Sestava naháněk
na ovce / 72.000 / 1
-.Ervín Schreiber / Oprava stáje
Místní akční skupina Krkonoše o. s. pro ovce a kozy v Horních Lysečinách /
rozděluje peníze z EU na rozvoj 290.284 / 2
venkova.
V březnu 2011 bude MAS
Místní akční skupina (MAS)
vyhlašovat
další Výzvu k předkládání
Krkonoše podporuje projekty
projektů,
ale už nyní můžete
zemědělců, podnikatelů začínajících
v cestovním ruchu, mikropodniků, konzultovat svoje projektové záměry
obcí, svazků obcí, NNO, zájmových v kanceláři MAS, která se nachází
sdružení právnických osob či církví. v 1. patře budovy Infocentra v Lánově
V letošním roce již bylo v rámci 1. a 2. (doporučujeme předchozí telefonickou
výzvy MAS rozděleno 7.312.110 Kč domluvu, tel: 608 520 063). Bližší
a projekty 3. výzvy nyní prochází informace o poskytovaných dotacích
n a j d e t e n a w e b u w w w. m a s administrativní kontrolou.
krkonose.cz
nebo ve zpravodaji Doma
Projekty vybrané MAS
v
Krkonoších,
který je k dostání
k financování v 1. a ve 2. výzvě ( Číslo
v
Infocentru.
a název Fiche - Žadatel / Název
projektu / Požadovaná dotace v Kč /
V Lánově je nově poradenské
číslo výzvy
místo
programu Zelená úsporám.
Fiche 1. Návštěva
Potřebujete
poradit, nebo se jen
- Mgr. Ivana Černá /Obnova
informovat
o
programu Zelená
a modernizace sportovně relaxačního
úsporám?
V
budově
Infocentra
zařízení za účelem rozšíření nabídky
v
Lánově
v
kanceláři
MAS
Krkonoše
rekreačních aktivit / 327.000 /1
v 1. patře bude od října možné
Fiche 2. Vzhled obcí
- Město Žacléř /Rekonstrukce konzultovat možnosti získání dotací
komunikace "Betlém" v Žacléři/ z programu Zelená úsporám.
913.500 / 2
Eva Říhová
- Obec Horní Maršov /Rekonstrukce
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„Češi jsou letos jednoznačnou
návštěvnickou jedničkou,“ potvrzuje
skoro už známou statistiku letošního
tuzemského turismu Klára Kroupová,
ředitelka krkonošského Regionálního
turistického informačního centra.
Z pečlivě vedené statistiky vyplývají
následující ukazatelé: 64 % Čechů,
22 % Němci, 1 % Poláci,
9 % Holanďané, zbývající % jsou
neurčení turisté. Klára Kroupová ještě
doplňuje: „Oproti například roku 2008
je nárůst Čechů, pohybujících se
po Krkonoších, až opravdu
překvapivý. V té době, tedy před
dvěma lety, tu byla převážná většina
cizinců.“
Dalším zajímavým postřehem je
obsah nákupů v informačním centru
v kategorii suvenýrů. „Lidé už asi
nechtějí plnit své domácí poličky prach
lapajícími maličkostmi. Nejvíce jde
na odbyt zboží, které je určené
ke konzumaci jako Krakonošovy
oplatky, medovina, bylinné likéry, čaje.
Co však na pultě k prodeji mezi jinak
poměrně pestrou nabídkou zatím
nemáme, jsou nějaké zajímavé
a chutné bonbonky místní
provenience,“ upřesnila K. Kroupová.
Srpen 2010
Zpracovala: Dáša Palátková
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Srpnová velká voda napáchala
mnoho škod, turistickou sezonu
v Krkonoších nenarušila
„Se srpnovými přívalovými dešti
vznikly i v Krkonoších škody na
spravovaném majetku. Některé cesty
byly tekoucí vodou poničené. Proto
Správa KRNAP bezodkladně začala s
jejich opravami. Návštěvníci hor se
během srpna mohli v terénu setkat s
drobnou mechanizací a pracovníky
provádějícími opravy například
na trase Česká budka - pramen Labe,
Labská louka - Vosecká bouda. Práce
na likvidaci následků probíhaly
i na jiných místech, která však nejsou
tak turisticky frekventovaná,“ uvedl
Radek Drahný, tiskový mluvčí,
vedoucí oddělení styku s veřejností.
Fotografie škod najdete
na Facebookovém profilu KRNAP:
http://www.facebook.com/pages
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mělo vše rozebrat a uklidit a já bych ani
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nic neviděla. Odpoledne proběhla další
rychlá
návštěva Vrchlabí tentokrát pro
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Krátce po srazu nás, kolegyňku
Lenku Stříbrnou a mě, zemdlené
pobíháním při úklidu našich věcí
zbylých po této akci napadla buřičská
myšlenka, že bychom mohly napsat
článek na téma zákulisí srazu. Jenže to
bychom přestaly být kolegyňkami,
jelikož by nás z práce asi vyhodili.
Je to sice úsměvně nadsazeno, nic
skandálního se nedálo, ale byly chvíle,
kdy jsme s tím praštit chtěly.
Nejzvláštnější na tom je, že nebýt
fotek, nechce se mi ani věřit, že nějaký
sraz byl – po takové době příprav tak
strašně rychle proběhl.
Ani si nemyslím, že jsem zrovna já ta
pravá, která by měla rekapitulovat,
protože vše jsem viděla příliš zevnitř,
z hlediska organizace, a to ještě jen
z toho svého "písečku". Spousta věcí
celé té události mi unikla zcela, prostě
jsem je nezažila, jelikož když jednou
musíte stát ve stánku, který ještě navíc
musíte narychlo v průběhu akce
přestěhovat, moc času nebo možností
na okukování vám nezbývá.
Tak jsem například vůbec neviděla
průvod na hřiště. Neviděla a neslyšela
jsem skoro žádného účinkujícího.
Když ano, tak většinou z dálky nebo na
minutku. Nebyla jsem se ani podívat na
jarmark, což mě nejvíce mrzí.
Navíc bylo třeba řešit různé
zádrhele, jak je den přinášel, když
předchozí dohodnuté skutečnosti
na poslední chvíli "vybouchly". Hned
po ránu jsem například sháněla
někoho, kdo by nafukoval balónky
a kdo by také následně převezl bombu
na hřiště. Jako blázen jsem před
polednem - v sobotu a skutečně
za 5 minut 12 – letěla do Vrchlabí pro
další provázky na balónky, když jsem
předtím malé množství vymámila
ze všech možných dostupných zdrojů.
Až ve čtvrtém obchodě jsem uspěla
a v duchu lomila rukama,
že 20 koupených klubíček bude až až
a že to přeháním a ještě roky je budeme
spotřebovávat. Což se ukázalo jako
naprosto lichá představa, protože
kdyby nedošlo helium, bylo by to
bývalo málo. Další projížďka byla pro
uniformu jednoho hasiče, který ji
potřeboval pro slavnostní průvod. Pak
jsem zas musela odběhnout nafotit
všechny třídy s výstavami, abych měla
něco zdokumentováno. A za čas ještě
jednou bez fotoaparátu, abych si to
vůbec prohlédla, protože v neděli se

15 bochníků chleba, které bylo třeba
bez prodlení opatřit. Sežeňte si však
v tento pozdní čas nějakého střízlivého
řidiče! Odnesla to má právě příchozí
spolužačka. Někdy poté jsem sháněla
osobu A, kterou sháněla osoba B, jež
mi mezitím, co jsem našla osobu A,
zmizela. To vše ve spěchu, abych
nebyla dlouho ze svého stanoviště, kde
mezitím pobývala Lenka, která zase
potřebovala utíkat za svými četnými
pochůzkami. Takže věčně na úprku
a s vytřeštěnýma očima.
Teď, když už jsem vyslechla desítky
dobrých ohlasů a pochval, se můžu
přiznat, že před srazem jsem skoro byla
přesvědčena, že celá akce bude
katastrofa, že tam nikdo nepřijde,
že když přijde, nebude se mu to líbit,
že bude pršet, že budou trapné odmlky,
že technika vypoví službu, a já nevím,
co ještě. To, že jsem v pátek
po dlouhém dni vrazila služebním
autem při couvání do sloupku, mi
skutečně na optimismu nepřidalo.
Jednotlivé střípky, které jsme skládali
dohromady, které se desetkrát měnily
a opravovaly a měly dohromady utvořit
sraz, opravdu nevypadaly, že vytvoří
ve výsledku tak pěkný obraz.
Myslím si a lidé mi to potvrzují, že se
to celkově povedlo, a i přes některé
nedostatky se všichni dobře bavili.

Ohňostroj mohl být s hudbou
(a původně měl být), ale byl i tak
krásný, a některé jeho prvky neotřelé.
Dětské atrakce mohly být za nižší cenu,
ale rodiče svým ratolestem přesto
umožnili se na nich vydovádět. Páteční

vystoupení arnultovického Čtyřlístku
a Vrchlabského dixielandu na hřišti
možná odvedlo pozornost od akce
v Dolním Lánově, ale i ta byla nakonec
velmi úspěšná a měla své spokojené
návštěvníky i účinkující.
Děkuji moc všem, kteří připravili tak
krásné expozice v Základní škole
a na Obecním úřadě v Lánově. Díky
patří každému, koho jsem přepadla
na místě a žádala od něj okamžitou
pomoc, ať už hasičům za to nafukování
balónků a převoz bomby nebo těm, co
mi obstarali další provázky, nebo
jinému za pomoc při stěhování lavic
a židliček pro dětskou dílnu na hřišti.
Díky vzdávám mé kamarádce, jež mi
zapůjčila tak potřebné světlo, abychom
navečer ve stánku nestály s Lenkou
jako bubáci po tmě, panu fotografovi
za poskytnutí snímků a spoustě dalších,
které tady ani nemůžu všechny
vyjmenovat. Děkuji rovněž panu
Krakonošovi z Jestřabího, kterého
jsem na poslední chvíli pro nás sehnala.
A v neposlední řadě Lence Stříbrné, se
kterou se báječně spolupracuje.
Také se chci omluvit všem, jimž jsem
něco slíbila a nedodržela, protože v tom
chaosu jsem na to prostě zapomněla,
nebo jim něco řekla v dobré víře a ono
to pak nebyla tak úplně pravda. Rovněž
se chci omluvit za svou nerudnost
v poslední době, před srazem i po něm,
zaviněnou pocitem, že nic nestíhám,
ať jsem v práci sebedéle, a že všechno
dělám špatně. Zjistila jsem několikrát,
že mám úplné okno a nejsem schopná si
něco zpětně vybavit. To sice nejsem
dosud, ale už se tím tolik netrápím.
Když jsme s Lenkou v neděli později
dopoledne přibyly do školy, abychom
vše uklidily a odvezly do infocentra,
většina výstavek i s jejich tvůrci už byla
pryč. V sobotu zaplněné chodby a třídy
zely nyní posmutnělé prázdnotou.
Později téhož dne v infocentru jsme
třídily přivezené hromady a značně
utahané bádaly nad 2 chybami
v účetnictví, které jsme dlouho nebyly
schopné odhalit. Nakonec se to
podařilo a úleva z toho a tím i z celé
úspěšně završené akce byla značná.
Konec dobrý, všechno dobré? Snad.
Ještě zbývá dát všechny objednávky,
faktury a jiné náležitosti kvůli dotaci
do pořádku, což už naštěstí není až tak
moc na mně.
Štěstí. To nás opravdu provázelo,
a já jsem za to vděčná. Teď bych asi
měla pronést něco povzbudivého jako:
„Tak za deset let u dalšího srazu!“
Ale jako jsem byla alergická
na větičku: Před deseti lety byl

13

na sraze to a to, tak teď mám podobnou
reakci na hovory o budoucím setkání.
Mám opravdu "přesrazováno", ani
pomyšlení na něco podobného.
Nejhorší je, že se to nedá ani
natrénovat, za takovou dobu s takovou
frekvencí výskytu se všechno
zapomene. A kdo ví, co bude za deset
let.
Závěrem bych chtěla poprosit
obyvatele Lánova, aby mi k této
události poskytli svá drobná
pozorování, kritické připomínky nebo
klidně celou zprávu, pokud budou mít
zájem. Mohou tak učinit písemně
i ústně, všechno uvítám. Určitě je dobré
vědět, co se líbilo i co se nelíbilo.
Některé příspěvky bychom mohli
zařadit do příštího Zpravodaje, pokud
by s tím autor souhlasil.
Doufám, že mi prominete tu trochu
patosu, sebelítosti a vypravěčské
nadsázky z předchozích řádků. Snad
vás to nejen trošku zasvětilo do dění
za oponou, ale i trochu pobavilo, jak
bylo mým záměrem.
I když jsem nevěděla, co a jak mám
napsat, myslím, že je toho, byť
neuhlazeně a kostrbatě, v souhrnu
docela dost. A to téma - zákulisí srazu jsem vlastně svým způsobem nakonec
naplnila. Pak si dělejte předsevzetí! :-)
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Tato fotka byla před lety
zachráněna na půdě již
neexistujícího domu čp.
13 (bývalé školní dílny,
pod Fingerovými).
Jde zřejmě o jednu
z posledních svateb, které
se v našem evangelickém
kostele udály.
Na další fotografii se
zase jedná o přestavbu
š k o l n í t ě l o c v i č n y.
Poznáte se spoluobčané?
S případnými
informacemi o obou
fotografiích se
obraťte, prosím,
do lánovského
infocentra
(499 432 083)
nebo přímo na mě
(603 533 517).
Děkuji.
Ladislav Kadavý

Karolína Boková

Tato služba zahrnuje následující úkony:
opatrování člověka s omezením
soběstačnosti (omezená hybnost,
nevidomost, duševní původ aj.),
pomoc se vstáváním, chůzí; zajištění
hygieny a oblékání, podávání stravy;
opora při pobytu venku, komunikace
pro naplnění potřeby kontaktu a zájmů.

Nabízím i osobnostní poradenství.

Ilona Máslová, Vrchlabí, vlastník atestu
Tel.: 732 175 979
ilona.maslova@seznam.cz
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materiál a zodpověděl nejednu
všetečnou
otázku. Program dětí se líbil
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nejen pořadatelům, ale také štábu České
televize.
O den později, v neděli 12. září 2010,
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K si Radio Kulíšek odbylo zahraniční
premiéru. Kulíškova herna se stala
součástí
programu městské slavnosti
Kulíšek propagoval Lánov
v
polských
Kowarech. Propagační
v pohádkovém městě a v zahraničí.
materiály byly přeloženy do polštiny
Pokud jste přišli 11. září na večerní a návštěvníci si je vyzvedávali
program setkání rodáků a přátel obcí v e s t á n k u p o l s k é h o s v a z k u
Lánov, Dolní Lánov a Dolní Dvůr „ krkonošských obcí.
Podzimní cestování zakončili mladí
Doma na Malém Labi“, tak jste ve
redaktoři
na městské slavnost
zdravici Radia Kulíšek slyšeli zmínku o
Jičíně - hlavním městě pohádek.
Festivalovou sobotu se během osmi
hodin v Kulíškově herně na malém
nádvoří zámku zastavily téměř tři tisíce
návštěvníků, kteří stavěli modely,
obdivovali modelovou železnici
a každou celou hodinu shlédli
vystoupení dětské skupiny historického
šermu „Legenda Aurea“ z DDM
Jednička ve Dvoře Králové nad Labem.
Kulišácký tým v čele s Kristýnou
Schejbalovou současně představoval
obec Lánov. Rozdával propagační

Kulíškova herna pod dohledem štábu České televize

o ozvučení staral Petr Jandík, hlasatel
byl Slávek Půlpán, zápis dělala Katka
Kopecká a čas měřila Gábina
Viniklářová. Startérem byla opět
Boženka Vaníčková a na parkuru k ruce
Jirkovi Novotnému byli Petr Rejl,
Aneta Petrová a Míša Větrovcová. Paní
Jarča Viniklářová měla na starost
dobrovolné vstupné. Na kameru vše
natočil Vlasta Lokvenc a fotografie
pořídil Valerián Spusta jr. Všem těmto
Kulíškova herna pod dohledem štábu České televize
lidem patří velké poděkování, že se
v tak nepříjemném počasí starali o vše .
v Pilníkově. Na „Dni spolků“ bavili
Na nástup přijelo třicet jedna jezdců
společně s dětskými šermíři nejen
a koní. První místa obsadili tito jezdci:
místní, ale také hosty ze sousední
ZM-pony Eva Sovková s Týnou, ZMVítězné a polského Marciszowa.
koně Gabriela Kokošková s Janikou,
Z-junioři Martina Pajerová s Bobikem,
Jana Tauchmanová Z-dospělí Petr Ondrák s Quittanc, ZLdospělí Veronika Veselá s Japíkem.
Skok mohutnosti se kvůli špatnému
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Épočasí nejel. Ve westernové jízdě se
naše Sára s Bárou Holasovou umístily
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na pěkném druhém místě, Lucie
Kopecká s Bizmarkem byli osmí
Na sedmém Krkonošském klání a Andy Midlochová s Rozárkou
konaném dne 7. srpna nám od rána na třináctém místě, toto jsou jezdkyně
pršelo, ale i přesto byla velká z naší stáje. Vítězný jezdec si nepřeje,
abych někde psala jeho jméno nebo
návštěvnost.
dávala
jeho fotky.
Všichni přihlášení jezdci se
Tímto
bych ráda poděkovala všem,
zúčastnili, ani déšť je neodradil.
kteří
se
podíleli
na této akci, a velký dík
Tonda Kopecký a další kamarádi
patří
i
sponzorům:
Obec Lánov, ZOD
dojeli v sobotu ráno do Lánova pro
Lánov,
Trif
s.r.o.,
Pavel
Vališka a Pavel
veliký stan, který se na hřišti hasičů
Lacuška,
Katka
Kopecká,
Radek Šír,
postavil, aby měli diváci možnost
Mirek
a
Radka
Tryznovi,
Jiří
Kapeš,
sezení. Pan Robert Čermák nám
František Jiřišta, Martin Holas ml.,
Martin Holas st., Robert Čermák, JIP
Jilemnice, Petra a Martin Jarošovi,
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Od vydání minulého článku
ve Zpravodaji proběhly dvě akce. První
z nich byla „víkendovka“ (25. – 27. 6.)
k příležitosti ukončení školního roku.
Jako tradičně byli odměněni ti nejlepší
podle celoročního bodování.
V družince Svištíků (děvčat) obsadila
1. místo Sabina Davidová, 2. místo
Hanička Blažková a na 3. místě se
umístila Kačka Kynská. U chlapců
(Orlíků) byl na 1. místě Michal Slach,
na 2. místě Vojta Čermák a na 3. místě
Petr Vavřínek a Denis Rutar. Družina
Termitů (starších chlapců) nebyla
vyhlašována, poněvadž má zatím
jediného a zato zkušeného a vytrvalého
člena Martina Skálu, který získal
ocenění za nejvyšší počet příchodů
na schůzky (Za celý rok chyběl jen
jednou!). Po vyhlášení jsme hráli hry
na hřišti a večer nechyběl ani táborák,
na kterém jsme si opekli buřtíky.

Víkendovka - pyramida - přestože je nás tolik,
vejdeme si i na takhle malou plochu.

Disciplína klíčová dírka.

zapůjčil k tomu stanu další tři menší
stany a ještě lavice a stoly. Při
občerstvení, kde se opět na rožni točilo
jehněčí, pomáhali panu Kopeckému
Jiří Šedivý, Jirka Hrodek, Markéta
Capoušková a Eva Lokvencová.
Pivo prodávali Jana Jehlíková
a Jarda Šedivý a něco tvrdšího Karel
Capoušek ml. a Radek Šír. U kávy
a sladkostí byli Veronika Vráblíková,
Mirek Tryzna a Vojta Suchý. Martin
Kříž a Milan Malkovský pomáhali, kde
co bylo potřeba udělat, a s nimi ještě
Jura Mikule ml. Na tribuně se

Závěrečný nástup při oceňování.

Miroslav Nechanický, Reklamy
Zdeněk Máslo (tisk plakátu),
Fimfárum o.s.; Pavla Lissnerová.
Všem moc děkuji, že ten
propršený den vydrželi. Jezdcům
a koním děkuji za účast. Velký dík
patří všem, kdo nám pomáhali před
závodem, v den závodu, ale i s
úklidem po závodech.
Děkuji, Helena Kopecká

V sobotu jsme batikovali trička
a vyzkoušeli si i smaltování přívěsků
na vařiči. Nezůstali jsme ale jen
v klubovně, nýbrž jsme se vydali
po stopách Jelena, Bizona a Vrány
(nejde o zvěř) do okolí letiště. Cestou
jsme plnili nejrůznější úkoly, hádanky,
šifry, přičemž ne všechny se nám
podařilo vyřešit. Po setmění proběhla
na louce oblíbená noční hra. V neděli
jsme dobatikovali a rozprchli se
do svých domovů.
Druhou akcí byl skautský tábor
(17. – 27. 7.) na krásném místě podél
řeky Labe ve Stanovicích u Kuksu.
Pro dotvoření atmosféry tématické hry
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Mayové rodiče vyrobili dětem
zajímavé kostýmy, ve kterých se potom
program odehrával. U poradní skály,
kde si každý rod postavil pyramidu
z kamenů, probíhaly noční scénky,
rituální tance, ale také třeba obětování
„xichtů vedoucích“ vtiskaných
do bláta. Přenášeli jsme kouzelný
lektvar, získali jsme čarovné kameny
k rozluštění mayského písma,
vyřezávali jsme obřadní hole, naše
loďky jsme pustili dravou řekou

Tábor - přenášení (živé) sochy za dob Mayů.

Maggawou a na konci tábora po získání
všech indicií a rozluštění šifer jsme
nalezli cestu k Chrámu moci a vykopali
poklad.
Během tábora jsme na Kuksu
navštívili hrobku, farmaceutické
muzeum, kde jsme si vyrobili vlastní
tabletky, a muzeum u parkoviště (stroje
našich babiček, staré fotoaparáty,
motocykly, modely lodí apod.).
Vlakem jsme se vydali do železničního
muzea v Jaroměři a pěšky na malý
puťáček. Prošli jsme kolem zámku
Kuks, Novou Amerikou přes Braunův
Betlém a monumentální Křížovou
cestu 21. století zpět k táboru, kde jsme
se odměnili nejen nanuky, ale také
výbornými palačinkami a poháry.
Tábor proběhl bez vážnějších úrazů
a odvezli jsme si především hromadu
zážitků.
Letos do oddílu nabíráme nové
členy – holky i kluky ve věku 7 – 13 let.
S dopravou nebývá problém, jezdí
k nám děti jak z Horního Lánova, tak
z Prosečné. Rodiče se obvykle mezi
sebou domlouvají, kdo jaké děti
odveze autem spolu s jejich ratolestí,
aby nemuseli jezdit pokaždé všichni.
Do konce roku nás čeká oddílová
drakiáda, víkendová akce, Mikulášská
schůzka, setkání před Vánocemi,
rozdávání Betlémského světla a zimní
výprava pro starší skauty.
Jak naše akce v průběhu roku
vypadají, jste si mohli prohlédnout
16

na výstavě fotek 10. – 11. 9. ve škole,
pokud jste se tam nedostali, je možné
je ještě vidět na vývěsce v Prostředním
Lánově. Sledujte novinky
na oddílovém webu
www.lanovaci.webnode.cz.
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Náš tajný výlet 25. června začal
prohlídkou Janských Lázní. Odtud se
jelo do Vrchlabí do muzea. Jsme
z
Lánova, ale mnozí z nás zde již
Za 7.skautský oddíl Kamila Šrůtková
několik let nebyli. Návštěva muzea
byla zajímavá, protože jsme poznali, co
kde
v Krkonoších roste či žije. Také
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nám byl promítnut krátký film
o Krkonoších. Na konec prohlídky
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jsme na světelné tabuli poznali i hory
Za poznáním k našim polským z jiných zemí.
přátelům
Po obědě se odjelo do Špindlerova
Mlýna, kde následovala další prohlídka
Dne 15. června odjel plný autobus v pěkném vláčku. Skoro hodinu jsme
členů KD bývalého státního statku jezdili kolem penzionů, chat i hotelů.
Lánov do Walbrzychu a jeho okolí. Pod Viděli jsme i jízdu na bobové dráze
vedením pana Františka Jiráska, a pěkný výhled byl na Špindlerův
zasvěceného znalce této oblasti, Mlýn. Ještě jsme se prošli po městě,
navštívili účastníci Palmarium, kde abychom zjistili, co tu je. Někteří šli na
obdivovali tropickou a subtropickou pouť, která tu začínala, jiní si poseděli
vegetaci. Po občerstvení v tomto u kávy, nebo odpočívali na lavičce.
krásném prostředí pokračovali V ý l e t b y l u k o n č e n n á k u p e m
návštěvou kostela ve Svidnicy ve Vrchlabí.
„Kosciol Pokoju“. Všechny uchvátila
n e j e n k r á s a a r c h i t e k t u r y, a l e
24. srpna jsme jeli do Lán a Kladna.
i květinová výzdoba uvnitř. Dalším Prohlídka muzea T. G. Masaryka
místem poznání byl zámek Ksiaž v Lánech byla pro nás poučením
ve Walbrzychu. Závěrem účastníci o prezidentově rodině. Kdo měl zájem,
výletu navštívili místní tržnici, kde je mohl navštívit muzeum sportovních
především uchvátily první červené vozů. Naše zastávka byla i na hřbitově
jahody a rané brambory. Příjemné u h r o b u M a s a r y k o v y r o d i n y.
putování umocnilo krásné počasí.
Překvapilo nás skromné provedení
pomníčku, ale jak jsme se dozvěděli,
Co čeká KD v nejbližším období?
bylo to přání Masaryka.
16. 9. Pro velký zájem bude opakována
Další naše zastavení bylo v Kladně.
návštěva divadla v Úpici na „Travesti
Show – Kočky“. Muži zde vystupují Zde jsme si na zámku prohlédli výstavu
v převlečení za ženy a parodují známé šatů z různých materiálů.
zpěvačky a herečky.
"Kuky se vrací" - tak to byla další
22. 9. Na tento den se chystá opakovaný část výstavy na zámku. Sice nejsme
zájezd do Harrachova s exkurzí děti, ale tato výstava se nám moc líbila.
do skláren brusírny skla včetně muzea. Poslední prohlídka nás vedla do kaple
Závěrem se uskuteční návštěva Sv. Vavřince. Po prohlídce se případní
pivovaru.
zájemci mohli projít zámeckou
zahradou
nebo na náměstí nahlédnout
8. 10. Připravujeme tradiční zájezd
do
kostela
či něco nakoupit nebo
do Lysé nad Labem na výstavu
posedět
u
kávičky.
“ Zemědělec – podzim“, kde je možné
nejen obdivovat výsledky podzimní
sklizně, ale i zakoupit potřebné
zahradnické náčiní, semena, cibule,
sazenice rostlin, keře a stromky.

Odjížděli jsme v 16 hodin. Cesta
zpět nás trošku zdržela, neboť jsme jeli
přes Prahu a dostali se do kolony.
Maličko nás to rozladilo, ale za Prahou
jsme si dali menší oddych (malé
občerstvení).

Na říjen až listopad je naplánována
návštěva ochotnického představení
v Úpici, které vždy splní naše
očekávání.

Myslím, že oba výlety se nám
vydařily.

Za KD Jana Lacinová

Za klub důchodců napsala
Věra Volmutová
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Vuplynulé čtvrtletí prožili hasiči
z Prostředního Lánova. Byly
dokončeny
opravy naší stříkačky, která
Hlavním tématem dnešního
nás
na
soutěžích
pěkně trápila, a velitel
příspěvku nebudou účasti na závodech
měl
skvělý
nápad
vyzkoušet kvalitu
a podobné činnosti. Bohužel se staly
odvedené
práce
přímo v akci.
skutečnosti, které jsou pro nás mnohem
Posledního
července
proto vyhlásil
důležitější. Jistě jste všichni
prověřovací
cvičení.
Vše dopadlo
zaznamenali prostřednictvím médií, co
na
jedničku.
Dalším
důležitým
zase dokázala napáchat voda. Ano
prověřením
nás
samotných
byly
voda, která je za jiných okolností
velkou pomocnicí každého hasiče.
Příroda dala opět najevo, jak velkou
silou disponuje. Záznamy z míst, kde
lidé přicházeli o své domovy, o vše, co
měli rádi, a naneštěstí i o životy, nás
nenechaly v klidu. Cítili jsme potřebu
jakýmkoli způsobem pomoci. Vyhlásili

Špindlerův Mlýn - O pohár starosty...
- ženy 1. místo, muži 3. místo

Raspenava - předání finanční hotovosti vybrané
v rámci veřejné sbírky do rukou pana starosty

jsme proto veřejnou sbírku a nestačili
se divit. Byl to skvělý pocit při pohledu
na plnící se hasičárnu. Při návštěvě
postiženého městečka Raspenava si
člověk uvědomil, že jsou hasiči
v takových situacích nepostradatelní
a že je téměř nezbytností mít tuto
složku v obcích zastoupenou. Pravdou
je, že spoustu svého času hasiči věnují
různým činnostem, přípravám
a účastem na závodech, ale hlavním
smyslem jejich činnosti by měla
zůstávat pomoc lidem.
SPOLEČNĚ S VÁMI VŠEMI
JSME UDĚLALI DOBRÝ SKUTEK
A TO JE BEZVA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dolní Olešnice - Memoriál Josefa Ludvíka - 1. místo

závody ve Špindlerově Mlýně a Dolní
Olešnici, které měly ukázat, že se nám
skutečně zatím nedařilo jen kvůli
špatnému stavu techniky. Přátelé,
kamarádi a my to dokázali. Byl to
úžasný zážitek, když jsme my ženy
ve Špindlerově Mlýně zvítězily a muži
vybojovali krásné třetí místo. Našla se
spousta zlých jazyků, které naše
vítězství zesměšňovaly tím, že se
účastnila pouze dvě ženská družstva,
a proto jsme udělaly vše proto,
abychom obhájily svůj úspěch
na závodech v Dolní Olešnici, které se
konaly o týden později. Podařilo se
a vyhrály jsme. Jak se říká: „TĚŽKO
NA CVIČIŠTI, LEHKO NA
BOJIŠTI.“ Přípravy na závody bývají
někdy náročné a umíme se i pěkně
„porafat“, ale to k tomu patří a stojí to
za to, protože každičký úspěch zahřeje.
Teď už snad i ti, co nám moc nepřejí,
připustí malinkatou pochvalu. Vím,
že to dělám v každém článku,
ale nemůžu si pomoct, a udělám to
znovu a za nás všechny holky děkuji
klukům, že se o nás tak starají, radí nám
a pomáhají. Je to i jejich vítězství.
DÍKY TRENÉRE!!!
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Naše dorostenky v kategorii
družstev a František Schmidt
v kategorii dorostenci jednotlivci
postoupili na mistrovství republiky,
které se v letošním roce konalo
v Litomyšli.
Děvčata pilně trénovala a opravdu
byla sehraná, bohužel čtyři dny před
odjezdem zjistila vedoucí, že tři
děvčata nesplňují věkovou hranici
třinácti let, která musí být k zahájení
ročníku, tj. v tomto roce k 1. 9. 2009.
Celé družstvo danou situaci obrečelo.
Narychlo se nám podařilo sehnat
děvčata z Nové Paky, se kterými
společně utvořila tým. I když se nám
na republice nedařilo podle našich
představ, hlavně neplatný pokus
na štafetě nám zajistil 13. místo, byla
děvčata se svými výkony spokojena,
neboť v tak silné a vyrovnané
konkurenci ještě nikdy na republice
nesoutěžila. František Schmidt si při
první disciplíně obnovil zranění
kotníku, a tak ani jemu se nedařilo,
ale vzhledem k tomu, že patřil
k nejmladším účastníkům, jeho
umístění ve středu startovního pole
bylo hezké. Děvčata se nevzdávají
a pro příští rok již ve svém vlastním
týmu budou opět bojovat o postup
na MR ČR. František se přidal
ke kolektivu dorostenců a společně si
chtějí vybojovat také co nejlepší
umístění.
Pro tyto postupy mají pěkný
začátek. Na zahájení ročníku soutěže
dorostu na branném závodě
v Hřibojedech oba dva kolektivy
obsadily první místa.
Méně se již dařilo kolektivům
starších a mladších. Na pohárové
soutěži v Libňatově obsadil kolektiv
starších 2. místo v závodě požárnické
všestrannosti a ve štafetě požárních
dvojic také 2. místo, mladší v obou
disciplínách skončili na 4. místě.
Na branném závodě v Hřibojedech pak
starší 6. místo a mladší 5. místo.

K letním měsícům tradičně patří
letní výcvikový tábor. Jen nás mrzelo,
že díky nám nemohli jet naši vedoucí
pomoci spoluobčanům, kteří byli
Na závěr si dovolím jménem nás
postiženi povodněmi, protože nám
všech poděkovat každému, kdo se
museli vybudovat táborovou základnu
jakkoli podílel na realizaci „SRAZU
a samozřejmě se věnovat účastníkům
RODÁKŮ“. Byl to úžasný zážitek.
tábora, za které mají zodpovědnost.
Monika Kaňkovská Tentokrát jsme se vypravili do Dolní
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Bukoviny u Mnichova Hradiště.
V krásném prostředí, v náročném
terénu jsme se denně připravovali
na branný závod. Programem tábora
byly různé soutěže družstev, soutěže
pro jednotlivce, koupání. Opravdu
jsme si letošní tábor užili. Majitelé
kempu nám připravili soutěžní
odpoledne, zajistili příjezd hasičů
z Klášterce. Závěr neměl chybu, děti si
doma s rodiči připravily krásné masky
a i večerní diskotéka se povedla.
Jako zdařilou akci můžeme hodnotit
i prezentaci našeho sboru na Sjezdu
rodáků. Právě vedoucí mladých hasičů
věnovali velkou pozornost výstavce
a ukázali našim spoluobčanům aspoň
část pohárů (jednalo se cca o 1/3 toho,
co máme v přepravkách v hasičárně),
které za uplynulých 15 let činnosti
kolektivu mladých hasičů Horní Lánov
získali jak děti, dorost, tak i dospělí.
Soutěžní kolektiv dospělých tvoří dnes
právě ti, kteří před patnácti lety začínali
jako mladí hasiči – jak muži, tak i ženy.
Odpolední vystoupení na hřišti bylo
trochu poznamenáno dopolední účastí
na branném závodě v Libňatově.

Trénink na reprezentaci - Lada Foubíková
a Marcela Hartigová při nácviku požárního útoku.

Myslím si, že děvčata své taneční
vystoupení zvládla, i když jejich
tancování není profesionální, ale
z jejich projevu bylo cítit, že tancují
rády a že to, co předvádějí, věnují právě
těm, mezi kterými žijí – svým
maminkám, tatínkům, babičkám….
Je samozřejmostí, že jsme museli
prezentovat právě nás hasiče, a tak
na řadu po děvčatech přišla naše
přípravka děti od 3 do 6 let s jejich
požárním útokem, který nedávno
začaly nacvičovat. Ti nejmenší
oblečení v nových dětských
uniformách PS II a přilbičkách, které
jsou vzhledem totožné s výjezdovým
oblečením dospělých, svůj první
požární útok před očima veřejnosti
provedli na jedničku. Trochu selhala
technika, protože jsme pro jejich
požární útok nechtěli vozit menší káď
a použili jsme dorosteneckou, a tak
18

jsme museli trochu déle čekat na vodu,
ale nakonec i tato stříkala.
Závěr vzaly do rukou dorostenky
v takovém složení, v jakém se
připravovaly na MR ČR. Jejich
výbornou připravenost mohli zhodnotit

dostala do velkých finančních
problémů. Česká pojišťovna
nepřipustila svoji chybu a vyplacenou
zálohu 350.000 Kč musíme vrátit.
V červenci jsme byli na soudním
jednání, kde došlo k dohodě, že dluh
budeme splácet po 10.000 Kč měsíčně.
Valná hromada TJ, která se sešla
následně po jednání s pojišťovnou,
odsouhlasila návrh pana starosty,
že 100 000 Kč roční dotace činnosti
TJ Lánov poslouží k umořování našeho
dluhu. Pro nás to znamená, že peníze na
činnost budou značně omezené
a musíme hledat další možnosti, jak si
prostředky na soutěže zajistit.
Šanci dostala TJ hned v měsíci září,
kdy
měla na starost občerstvení
Mistrovství republiky (Ladislava Šedivá, Karolína Schmidtová,
na
srazu
rodáků a díky aktivitě
František Schmidt, Dominika Erbenová, Eliška Janoušová,
fotbalistů,
volejbalistů, lyžařů
Lada Foubíková a děvčata z Nové Paky).
a pomoci stolních tenistů se ukázalo,
všichni, kteří jejich požární útok že se na sportovce může spoléhat.
shlédli.
Po dovolené zahájila téměř všechna
naše
družstva soutěže. Přejeme všem
Nesmím zapomenout ani
n
e
j
l
e
p š í v ý s l e d k y. A z v e m e
na dospěláky, kteří i v době dovolených
„Lánováky“,
přijďte fandit.
pokračovali v dokončení našeho
zázemí v přestavbě buňky
VV TJ Lánov
na hasičském hřišti. Kdo na hřiště
zavítal, určitě sám může posoudit
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výsledek, jaký to krásný srub naši
dospěláci dokázali vybudovat
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ze stavební buňky.
V současné době se naše výjezdová Benecké bejvávalo
jednotka věnuje údržbě techniky
Za svůj dnešní rozkvět a růst vděčí
a přípravě na zimní topnou sezónu.
toto milé letovisko na jihozápadním
Ani mladí hasiči nebudou zahálet. svahu Žalého své nadmořské výšce
Musejí zazimovat kladiny, bariéry i slunné poloze s výhledem daleko
a ostatní překážky, aby byly připraveny široko do kraje. Bývalo tu chudo. O to
vděčněji se stále vzpomíná
opět na příští rok.
na
záslužnou činnost propagátora
Ti nejmenší budou pokračovat
turistiky
pana řídícího Jana Buchara
v nácviku na Festival přípravek,
z
Dolních
Štěpanic.
který se koná dne 17. 10. 2010
Už
letmý
pohled napovídá,
v Domažlicích, kde vystoupí s
že
prvotními
obyvateli
tu byli uhlíři
požárním útokem a další disciplínou
v
nekonečných
horských
lesích. Přišli
požárním útokem CTIF, kterou jste
prý
už
s
Valdštejny,
ne-li
dříve.
mohli shlédnout například na okrskové
Název obce odvozují místní lidé
soutěži v Horním Lánově v loňském
od
Benka
nebo Beneše, domnělého
roce.
syna Štěpána z Valdštejna, postavy
Další období bude i přípravou rovněž legendární. Rád prý se zdržoval
Mikulášské besídky, nácvikem pod Žalým, kde si vystavěl i hrad, lovil
tanečků, pohádek, scének. Jak nácvik vysokou zvěř, zejména jeleny.
dopadne, o tom se budete moci
Pravděpodobnější se zdá, že jména
přesvědčit sami v sobotu 4. 12. 2010.
Štěpanice i Benecko jsou odvozena od
Ladislava Šedivá zakladatelů osad neboli lokátorů, kteří
při osídlování přivedli první osadníky.
Obec zprvu zvaná Benešsko měla
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tu a tam najdou podnes a jelení zvěř
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dosud nádherně zdobí místní lesy.
Kácelo se, poptávka po dřevu rostla,
Uběhl rok od větrné smrště, která
vážně poškodila kabiny na hřišti. Vše vznikaly pastviny. Cenný byl nadbytek
se podařilo opravit, ale TJ Lánov se znamenité pramenité vody. Proto

někteří uhlíři si počali budovat sruby.
Nejeden z nich stavbu nedokončil,
zemřel v mladém věku příliš sedřen.
Tak záhy zhasl Baltazar Kraus, který
prý zanechal šest malých dětí. Z nich
nejstaršímu synkovi bylo čtrnáct.
Dostavoval s maminkou a sourozenci
chaloupku, v níž bydleli bez oken
a dveří. Těžko si to představit při
krkonošských zimních futeřích.
Po otcově smrti si chlapec přilepšoval
tak, že se nechal najímat k pašování.
Za nevelkou odměnu převážel
ze Slezska sůl a lněné semeno. Tak
mohla pomalu vyrůst chalupa
v nynějších Krausových boudách.
V době Marie Terezie se dal jeden
z Krausů naverbovat na vojnu
a po návratu si přivezl nevěstu
německé národnosti z Jihlavy.
Nerozuměla ani slova česky, Krausovi
zase německy, v té době byli všichni na
Benecku Češi. Nevěstě, která si neměla
s kým popovídat, se stýskalo a nakonec
se odstěhovala do Prahy. Ale už
za Josefa II. přicházeli na Benecko také
Němci, lákala je tu možnost pašování.
Podle poznámek pana řídícího Panýra
to zprvu byly tři rodiny. Nejvíce jich
přibylo asi před sto lety, kdy zchudlí
tkalci z nedostatku prodávali chalupy
a spolkem Schulverein byla založena
německá škola.
To už se pochopitelně nepálilo
dřevěné uhlí. Před sto lety zde klapalo
po chalupách sto čtyřicet stavů, lidi
živil i les a chudé zemědělství s políčky
brambor a chovem dobytka.
Nejzámožnějším českým
zemědělcem byl tehdy Jerie zvaný
Starec. Své výrobky vozil na trakaři
do Liberce. Jezdil přes Sychrov,
o kterém rád vyprávěl, a tak zlákal i jiné
sousedy, aby zhlédli pověstný
Rohanův zámek. Posléze jezdilo
z Benecka do Liberce deset
"trakařníků". Někteří dokonce sbírali
kameny a vozili je na trakaři
do harrachovských skláren na Novém
Světě. Místo, kde Jerie bydlel,
s pozemky kolem začali lidé nazývat
Sychrovem, což se dochovalo až do
dneška.
Silným dojmem působila na lidi
návštěva Josefa II. Po generace se
tradovalo, že Benecko navštívil, pil
vodu z dubového koryta u čp. 30.
Vystoupal až ke Sněžným jamám a s
lítostí pohlížel na Slezsko, klenot, který
za Marie Terezie vypadl z jeho koruny.
To bylo tenkrát, když si měl
povzdychnout: "Zahradu nám vzali
a plot nám nechali."
Vytrvalá byla na Benecku pověst

o chodbě ze Štěpanického hradu
na Žalý. Vede prý kolem Jindrovy skály
a ústí u "Sklepa". Benecký proutkař,
který se vyzná v hledání podzemních
pramenů, tvrdil, že i na chodbu jeho
p r o u t e k r e a g u j e . Ve d l h o
od Štěpanického hradu skutečně až
na Žalý. A tak mu to nedalo, vzal nářadí
a kopal u Jindrovy skály, ale jeho
snažení bylo marné. Povzbuzovala ho
přitom legenda s místem spjatá. V čísle
51 bydlel před dvěma stoletími Jindřich
Hendrych. Po něm dostala jméno skála
ležící na jeho pozemku. Kolovaly o ní
různé báje. Už jsme se v jiné souvislosti
zmínili, že odtud – jak se tu drobotině
bájilo – nosily vrány maminkám
děťátka. Jedna z pověstí vypráví, že měl
Jindra sen, ve kterém mu duch našeptal,
aby kopal pod onou skálou, že přijde
nejdřív na klíč a pak na železná vrata
a že pod nimi leží zlatý poklad. Jen musí
splnit jednu podmínku. Při práci nesmí
slůvko promluvit.
Kdo by odolal? Dal se do kopání
na označeném místě. Jenomže narazil
na převeliké balvany, s nimiž sám
nemohl pohnout. Nezbylo, než se svěřit
sousedům a poprosit o pomoc. Rozumí
se, že je zapřísahal, aby nikdo ani
nešpitl, jinak by námaha byla marná.
Po delší lopotě balvany vyvalili
a skutečně našli zrezivělý klíč
a zakrátko i železné dveře. Jak se k nim
jeden přes druhého hrnuli, spadl komusi
z nich na nohu kámen. Vykřikl bolestí
i leknutím a vidiny i naděje byly pryč.
Jáma se náhle zavalila a jen taktak
vyvázli celí.
Dnes je na legendární skále pamětní
deska horského učitele a spisovatele
Josefa Šíra, který dlouho učil
v Hořeních Štěpanicích a který se
zapsal hluboce do vděčných vzpomínek
místních lidí.
Z knihy Hadí štěstí od Jaromíra
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Horáčka připravila Karolína Boková
Sv. Mikuláš

vězněný. Na svobodu se dostal po
nástupu císaře Konstantina Velikého,
který roku 313 zrovnoprávnil
křesťanství s ostatními vírami. Mikuláš
většinu svého života prožil v již
zmíněné Myře, kde údajně 6. prosince
327 zemřel (jiný zdroj uvádí rok 345).
Jeho hrob v katedrále se stal
vyhledávaným poutním místem.
Po útoku Saracénů roku 1087 byly jeho
ostatky převezeny do Bari.
O jeho zázračných skutcích kolovaly
legendy už za jeho života. Zejména
v evropských zemích se po staletí
traduje, že svatý Mikuláš je laskavý,
dobrotivý, chápající, štědrý, rozdává
radost, štěstí a bohatství, je patronem
šťastných manželství i vdavek chtivých
dívek, a obchodníci, kteří si ho zvolí
za svého patrona, by měli nejdůležitější
obchody uzavírat v den jeho svátku.
Je rovněž ochráncem žáků, na Balkáně
i cestujících obchodníků a mlynářů.
Z Řecka zase pochází legenda o tom,
jak zachránil na rozbouřeném moři
námořníky, takže byl vybraný i jako
patron mořeplavců – církev se snažila
potlačit uctívání pohanského
Poseidona. V české tradici se
sv. Mikuláš stal patronem nad vodami
a ochráncem plavců. Až do období
baroka byl také patronem mostů, než
tuto funkci převzal svatý Jan
Nepomucký. Rádi se na něj odnepaměti
odvolávali také žebráci i zloději.
V sarkofágu, v němž spočívají jeho
ostatky, se prý dodnes objevuje
zázračný olej s léčivými účinky.
Přibližně od 10. století se
Mikulášova oblíbenost i vážnost rychle
rozšířily z východní křesťanské církve
po celé západní Evropě, a tak se biskup
z maloasijské Myry stal u křesťanů
jedním z nejpopulárnějších světců
vůbec.
Legendy o některých jeho dobrých
skutcích se dochovaly dodnes a jsou
zobrazeny na četných pravoslavných
ikonách, nástěnných malbách
a mozaikách. Například o třech dcerách
zchudlého šlechtice z Myry, které otec
prodal do nevěstince, aby zaplatil dluhy
a zaopatřil rodinu, ale Mikuláš, který se
to dozvěděl, jim svým zlatem umožnil
opatřit si věno a řádně se provdat. Jako
připomínka tohoto ušlechtilého činu
prý vznikl pozdější zvyk rozdávat
v předvečer svátku sv. Mikuláše
hodným dětem nadílku.

Symbol Mikuláše se spojuje s
biskupem z Myry v Malé Asii, který se
narodil před rokem 300 našeho
letopočtu v Pataře v Lykii, která ležela
v dnešním jihozápadním Turecku. Stal
Z knihy Český rok na vsi
se knězem a po smrti rodičů rozdal
veškerý majetek chudým. Byl a ve městě Pavla Toufara připravila
vysvěcený na biskupa. Za vlády
Karolína Boková
římského císaře Diokleciána byl
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a majitelů, požáry i povodně, na 100 osob, kterým bylo týdně
na mzdách vypláceno 300 zlatých.
V popředí první vlny rozvoje
Majitelem byl pravděpodobně sám
papírnictví u nás, k níž dochází držitel panství Fořt. Do roku 1689 to
v 17. století, je papírna v Kunčicích. byli Valdštejnové a potom páni
O její existenci se dovídáme sice roku Kotulínští do r. 1727. Dne 2. ledna
1621, ale je možné, že pracovala 1722 byl podnik prodán papírníkovi
už dříve. Ves Kunčice patřila Gottfriedovi Patzeltovi. Během doby
k vrchlabskému panství, které v době se tu vystřídala řada majitelů, mezi
počátků třicetileté války vlastnil nimiž opět často čteme příslušníky
Albrecht z Valdštejna. Kunčický rodiny Kieslingů: František Kiesling,
papírník Hans Steiner mu dodával papír Kryštof a František Peter, Karel Franz,
pro jeho kancelář. Papírna žila, K. Augustin a A. Jan Kieslingové,
ale nepatřila mezi velké ani počátkem Fridriech Kiesling, Anna Čiháková
19. století, kdy ji koupili roku 1816 a K. J. Svojetínský.
vrchlabští papírníci Ettelové.
Před 1. světovou válkou jsou v Čisté
V polovině 19. století zanikla.
v Krkonoších uváděny dokonce dvě
papírny: strojní papírna Moritze Götzla
Vrchlabí
a papírna komanditní společnosti
O existenci „papírenského mlýna“
Rudolfa Hofera.
ve Vrchlabí se dovídáme z povolovací
listiny, vydané majitelem panství
Lánovsko
Pavlem z Morzínu na sv. Jiří 24. dubna
V údolí Malého Labe s množstvím
roku 1667. O jeho stavbu požádal pro
výborné horské vody v korytě bystřiny
svého stejnojmenného syna Kryštof
skýtalo též výborné podmínky pro
Weisz, rychtář z Prostředního Lánova.
vznik a rozvoj papírenské výroby.
Poloha se v listině udává „nad mosty
Památky po ní bohužel nezůstaly
pod městem“ mezi domky kováře Jana
žádné. Překryla je totiž živelně se
Fleischera a sedláka Tobiáše Wonky.
rozvinuvší textilní výroba a těžiště
Jako první výrobce papíru se uvádí
papírenství se přesunulo jižněji
Matyáš Kiesling, který zemřel roku
do Hostinného.
1687. Jeho příjmení budeme později
Vznik první papírny v Prostředním
nacházet v dalších zprávách
Lánově se datuje do roku 1687.
o papírnách, a to nejen vrchlabských.
U zrodu této manufaktury stál Matyáš
Výroba papíru ve Vrchlabí
Kiesling, s jehož jménem jsme se
zdomácněla na víc jak dvě stovky let.
setkali už ve Vrchlabí. Starý pán však
V roce 1891 „c. k. privilegovaná
záhy zemřel, ale jeho potomci zůstali
papírna dědiců Karla Augusta
jeho odkazu věrní. Podnik se pod jejich
Kieslinga“ skončila svou činnost.
vedením zdárně rozvíjel až do roku
Koupil ji Karel Löwit a přebudoval
1860, kdy nad jeho střechou
na bělidlo. Papírna v 30. letech
nebezpečně zakroužil červený kohout.
19. století zaměstnávala na 50 dělníků.
Papírna vyhořela a Friedrich Kiesling
Z rodiny vrchlabských výrobců
spáleniště prodal. Noví majitelé
papíru Ettelů pocházela též známá
po obnovení objektu zůstali u výroby
botanička, manželka vrchlabského
papíru, ale opět tu byl roku 1888
lékárníka Kablíka Josefina, rozená
červený kohout. Přesné datum druhého
Ettelová (1787-1863). Jejich společnou
požáru uvádí jiný zdroj až 15. ledna
hrobku najdeme na vrchlabském
1889 spolu s dalšími zajímavými údaji.
hřbitově.
Při požáru prý vzalo za své
250 000 kg pracího, tiskového a jiného
Čistá v Krkonoších
Nesporně starobylá, přibližně papíru. Po ohni zůstalo 180 dělníků bez
ze stejné doby jako ve Vrchlabí, je práce. Vdově po majiteli Weiszovi
výroba papíru v údolí Stříbrného nicméně zůstalo ještě slušné jmění
potoka v Čisté v Krkonoších. Obec byla 400 000 zlatých k pohodlnému životu
součástí nevelkého panství Fořt v metropoli monarchie Vídni, kde
a příslušela sem i po stránce církevní b y d l e l a . S t a l a s e v š a k o b ě t í
správy jako součást tamní farnosti. podvodníků, do jejichž rukou upadla,
A tak se z farní kroniky ve Fořtě a o vše přišla. V zoufalství společně s
dovídáme jméno prvního výrobce dcerou spáchaly sebevraždu jedem.
papíru v Čisté Kryštofa Beiera (1676). Nato se zastřelil i syn. Po požáru
Zda byl zároveň majitelem podniku, papírny tu nastoupil roku 1895 textil
nebo jen nájemcem, není známo. a tkalcovna se dostala do rukou firmy
Šlo zřejmě o dosti rozsáhlý podnik. Doctor.
Jeden z potomků vrchlabského
V manufaktuře prý pracoval

až ukončila svou činnost roku 1847.
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Místo Lánova v dějinách papírenské
výroby
S trochou nostalgie sledujeme
ubývání a postupnou likvidaci provozů
papírenské výroby v jednotlivých
krkonošských údolích a podhůří.
Již dávno nevyrábí objekt v Labské pod
přehradou a tovární budova slouží
ke skladovacím účelům. Daleko tvrdší
život měla papírnička v Čisté
v Krkonoších, rozložená na obou
stranách silnice do Černého Dolu.
Ustala i činnost reprezentativního
výrobního celku, jenž dodnes udivuje
svým rozsahem a který vybudoval
podnikatel Prosper Piette de Rivage
v Dolním Maršově v polovině
19. století. V Hostinném, městě
papírenského průmyslu a kdysi
i papírenského školství, bojuje tvrdý
zápas s konkurencí nově vybudovaný
závod za starou papírnou u nádraží.
Zdá se, jakoby výroba papíru ztrácela
společně s výrobou textilní své kdysi
významné místo v regionu. A přece jde
o velmi starou tradici, která má své
místo i u nás na Lánovsku a v jeho
blízkém okolí.
Příhodné podmínky pro výrobu
Pro výrobu papíru poskytoval náš
region nezbytné základní podmínky.
Původně se papír, jenž vystřídal velmi
drahý pergamen, vyráběl poměrně
jednoduchým postupem, při němž hrála
hlavní úlohu surovina, jíž byly staré
bílé hadry. Sbíraly se po vsích
a městech. Ve stoupách, poháněných
vodními koly, se hadry drtily
na papírovinu a z ní na sítech vznikaly
archy po vysušení připravené k použití.
V procesu výroby bylo nutné
d o s t a t e č n é m n o ž s t v í v o d y.
Tu poskytovaly s jejich energií
v dostatečném množství horské
bystřiny. Teprve později hadrovinu
nahrazovalo dřevo zpracovávané
v brusírnách. Region tedy poskytoval
vše potřebné.
Trutnov a Kunčice
Proto právě v Krkonoších pracovala
asi jedna z nejstarších papíren
v Českém království. Trutnovský
kronikář Simon Hüttel ji připomíná již
k roku 1505. S papírníkem Barthelem
Fletscherem. Stávala přímo pod
hradem a přílišným hlukem své stoupy
rušila zástavního pána Kryštofa
z Gendorfu. Proto se musela stěhovat
jinam. Přežila množství nájemců
20

Matyáše Kieslinga byl Alois. Jeho
dědici roku 1822 v Horním Lánově
založili papírenský mlýn vyrábějící
suroviny pro papírnu. Jeho činnost
však skončila roku 1839 a Vojtěch
Echinger z mlýna zřídil bělidlo
a apreturku.
Téměř souběžně se rozvíjela
papírenská výroba v Horním Lánově.
Zde zahájila činnost Grossmannova
továrna dne 19. dubna 1860 výrobou
psacího papíru. Závod vznikl
v prostoru bývalé hraběcí pily.
Vrchnost ji prodala roku 1770
hornolánovskému rychtáři Antonu
Lahrovi. Papírna využívala surovinu,
kterou dodávala brusírna dřeva
v Dolním Dvoře. Ve vlastnictví rodiny
Grossmannů je papírna uváděna
v činnosti ještě v době vydání německé
vlastivědy Vrchlabska, tj. počátkem
1. světové války. Kdy ukončila činnost,
jsem nezjistil.
Místo závěru
Bohatá historie papírenské výroby
v Krkonoších a v podhůří mě vede
k úvaze, zda by nebylo od věci ji více
připomenout místním obyvatelům
nebo i návštěvníkům oblasti. Její úloha
v regionu ostatně ještě neskončila.
Svou papírenskou manufakturu
v provozu pro potěšení a poučení
návštěvníků má severní Morava
ve Velkých Losinách. Navštívit
starobylou budovu papírny rodiny
Kretschmerů mají možnost návštěvníci
Kladska v Dušníkách. Dostanou tu
na památku i list ručního papíru, na
který psala i kancelář císaře Rudolfa II.
Listy s jejím vodoznakem se našly
i v potopené lodi Vasa ze 17. století
při pobřeží Baltického moře. U nás nic.
Přihlásí se k podobné aktivitě některá
z lokalit také v Krkonoších?

polovině srpna neměli rostliny
přihnojovat. S vybíráním hlíz
po zničení rostlin mrazem není třeba
příliš pospíchat, dejme hlízám čas, aby
byly vyzrálé (podobně jako u brambor).
Rostliny většiny odrůd je vhodné
od počátku vyvazovat ke kolíkům.
Nebudeme pak při silném dešti a větru
bědovat, že máme celou krásu jiřinek
zničenou. Z hlediska poškození deštěm
musíme počítat s tím, že bílé odrůdy
jsou poškozovány nejvíce.
Stále platí zkušenost našich babiček,
že jiřinkám se nejlépe daří na plném
slunci.
Jejich šlechtění není příliš obtížné
a umožňuje rychle dosáhnout nových
barevných kombinací, kombinací tvaru
a velikosti květního úboru, výšky
rostlin. V některých zahrádkách se ještě
dochovaly staré odrůdy, které mají
dobrý zdravotní stav, jsou zajímavé
svými úbory a dobře se skladují. Tyto
vlastnosti je předurčují k tomu, aby se
mohly použít k dalšímu novošlechtění
a byly udrženy. Sláva starých odrůd si
zaslouží, aby byly zachovány.
Prosím tedy naše milovníky jiřinek,
kteří mají staré odrůdy, aby zaslali
informaci na infocentrum Prostřední
Lánov. Rád vyměním hlízy zajímavých
starých odrůd za kvalitní novinky.
Přeji vám mnoho radosti s jiřinkami.
Kamarádím s nimi už dlouhou dobu
a jsem s nimi rád.
Vladimír Nedeliak
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Mgr. František Jirásko
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Jaro a počátek léta nám připravily
mnohé krušné dny. V červnu nám
počasí zůstalo mnoho dlužné. Ani září
není věrné svému českému názvu
a nezáří. Přesto jiřinky zářily
na výstavách ve Velkých Opatovicích,
Pardubicích a Praze.
Co můžeme udělat pro jiřinky?
V průběhu vegetace je dobré
přihnojovat zálivkou. Pro zálivku se mi
osvědčila kopřiva. Pro dobrou kvalitu
hlíz k uskladnění bychom již ve druhé
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Zdravotní středisko Lánov
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MUDr. Zdeněk KUŽEL
- praktický zubní lékař -

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

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

Starosta

ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

Bc. Lenka Stříbrná

Tel., fax

tel.:
499 432 298

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

493 314 596

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

asistentka@lanov.cz

493 314 598

St:

13:00 -18:00

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Čt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Asistentka

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:
v mezisezóně:

13.9. - 20.12.
2.3. - 13.6.

Po: 7:00 - 11:30

12:00 - 16:00

v sezóně:

Po:

21.12. - 1.3.
14.6. - 12.9.

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

tel./fax: 499 432 083

Pá: 8:00 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

E-mail:
infocentrum@lanov.cz

So:

zavřeno

So:

9:30 - 12:30

zavřeno

Ne:

zavřeno

Ne:

zavřeno

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

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

tel.:
499 522 344

POUZE ODBĚRY
A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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Nabízíme Vám možnost propagace Vaší firmy, nemovitosti, apod. v našem Zpravodaji.
Vychází pravidelně 4x do roka v termínech leden, duben, červenec, říjen v nákladu
1.000 výtisků. Je distribuován zdarma do všech domácností v obcích Dolní Dvůr,
Horní a Prostřední Lánov, Dolní Lánov. Dále 100 výtisků je rozesíláno na informační
centra v blízkém okolí.
Orientace modulů na stránce:
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e
:
modul 1 (180 x 129 mm)
modul 2 (87 x 129 mm)
modul 3 (60 x 87 mm)

1.250,-Kč + DPH 20%
600,-Kč + DPH 20%
250,-Kč + DPH 20%

M
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l
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Nabízíme také možnost řádkové inzerce
typu KOUPĚ - PRODEJ za cenu 50,-Kč včetně DPH.
Délka řádkové inzerce je max. 180 znaků včetně mezer.
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:
Obec Lánov čp. 200 ,543 41
Tel,fax 499 43 22 20
e-mail obec@lanov.cz
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Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

tomicek.miloslav@seznam.cz

Jiří Svatý

Účetnictví,
Jana Rejdová
evidence obyvatel:

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00 hod.
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozdravil touto cestou
po dovolených a školní mládež po prázdninách.
V posledním vydání tohoto Zpravodaje jsem Vás
informoval o akcích, které byly uskutečněny v naší obci
za toto volební období a to do června letošního roku.
Ani v letošním letním období se v obci nezahálelo.
Z hlavních akcí, do kterých šly peníze z obecního rozpočtu,
byla výměna mostu přes Malé Labe u R. Šimůnka. Tato
stavba stála necelých 500.000 Kč s DPH. Dále z důvodu
zvýšení bezpečnosti dětí byl vybudován u Základní školy
přechod pro chodce vč. krátkého chodníku na protilehlé
straně školy. Pro žáky naší školy bylo vybudováno
doskočiště pro skok daleký, byl proveden úklid půdních
prostor školy, kde bylo vyvezeno několik kontejnérů
nepotřebného materiálu. Položen byl asfalt na komunikaci
od Svatých k Ryndovi. Provedena byla celková úprava
hřbitova. Ve škole během prázdnin byla provedena
rekonstrukce jedné třídy, která by měla sloužit
pro mateřskou školku. Dále se uskutečnil tradiční VI. ročník
turnaje v Malé kopané, který byl zakončen pouťovou
venkovní zábavou. V srpnu se uskutečnil turnaj v tenise
o putovní pohár Obce Dolní Lánov.
Nelze zapomenout na společnou akci obou Lánovů
a obce Dolní Dvůr ve dnech 9. -10. 9. 2010 s názvem „Doma
na Malém Labi“, která měla velký úspěch. Během této akce
byla provedena presentace jednotlivých obcí. Dolní Lánov
prezentoval vlastní obec, prezentovala se zde Základní
a mateřská škola, Dětský domov a myslivci. Nelze jinak než
poděkovat organizačnímu týmu Dolního Lánova. Nadě
24

499 522 216

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

Beztarosti, Janě Tumové, Olině Finkové a Jiřímu Svatému
za celkovou organizaci a dalším občanům naší obce,
kteří byli nápomocni při zajištění akcí přímo v Dolním
Lánově v pátek dne 9. září 2010.
A nyní bych se rád zmínil o něčem, co se připravuje v obci
do budoucna. V současné době se provádí projektová
dokumentace na investiční akci „Vodovod Dolní Lánov“.
V rámci této investice bude provedena rekonstrukce
akumulačních nádrží ve vodárně, výměna výtlakového řádu
v délce 1 km a elektro přípojka v délce 500 m. Tato potřebná
investice bude pro obec finančně náročná. Dále se
připravují a ještě v letošním roce budou zahájeny práce
na obnově zanešených vodotečí k zabránění škod v případě
přívalových dešťů. V budoucnu budou muset být uvolněny
finance na opravy místních komunikací a na vybudování
obslužné místní komunikace v místě bývalého potoka,
za soustředěnou bytovou výstavbou na horním konci
Dolního Lánova. Měla by být provedena výměna čekáren
na autobusových zastávkách. To jsou všechno konkrétní
akce a další, které bude muset budoucí zastupitelstvo obce
řešit v příštím období.
Vzhledem k tomu, že je poslední vydání tohoto
Zpravodaje v tomto volebním období, chci poděkovat
občanům naší obce za celkem klidnou atmosféru v obci
v posledních čtyřech letech a za podporu při plnění
volebního programu v létech 2006 - 2010.
Zároveň Vás zvu na účast v komunálních volbách,
které se konají ve dnech 15. října 2010 od 14.00 hod.
do 22.00 hod. a dne 16. října 2010 od 08.00 hod.
do 14.00 hod. Volby do obecního zastupitelstva se opět
konají v budově Obecního úřadu.
JUDr. Miloslav Tomíček
starosta

ZO: Svatý Jiří, Trobl Michal
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Usnesení
3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov konané
dne 30.06.2010
1/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
zastupitelstva .
2/3-10
Zastupitelstvo obce jmenuje ověř. zápisu z jednání ZO.
3/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
4/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok s výhradami a přijalo nápravná
opatření.
4/3-10
Zastupitelstvo obce rozhodlo o jednotlivých námitkách
k Územnímu plánu obce Dolní Lánov způsobem uvedeným
v odst. J) Územního plánu Dolního Lánova.
5/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje Opatření obecné povahy
č.1/2010, kterým se vydává Územní plán obce Dolní Lánov.
6/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje-neschvaluje navýšení
kapacity v Mateřské škole Dolní Lánov z 25 míst na 28 míst.
7/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje-neschvaluje úpravu část
kabinetu Základní a mateřské školy Dolní Lánov pro
potřeby mateřské školy. Uvolňuje na stavební úpravy
částku 100 000,-Kč z rozpočtu obce pro rok 2010.
8/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje-neschvaluje rozpočtové
opatření č. 1/2010
9/3-10
Zastupitelstvo obce schvaluje-neschvaluje poskytnutí
dotace Královéhradeckého kraje na projekt s názvem
„VI.ročník turnaje „ O pohár starosta obce Dolní Lánov“
v malé kopané. Pověřuje starostu podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace z dotačního programu
Královéhradeckého kraje č. SMR 102010/0047.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci o činnosti obce za uplynulé období
Místostarosta: Jiří Svatý v.r
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
Usnesení
4. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov konané
dne 25.08.2010
1/4-10
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
zastupitelstva a pověřuje zápisem: Mgr. Losenickou Evu
(pro – 8, proti-0, zdržel se-0)
2/4-10
Zastupitelstvo obce jmenuje ověřovatelem zápisu z jednání

3/4-10
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Puchem Alfréd, Křížková Miroslava
(pro-8, proti-0, zdržel se-0)
4/4-10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí
Dolní Lánov a Vodohospodářsko-inženýrskými službami,
spol. s.r.o. Hradec Králové na vypracování technické části
projektové dokumentace na stavbu Vodovod Dolní Lánov.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této smlouvy
(pro-8, proti-0, zdržel se-0)
5/4-10
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu mandátní mezi obcí
Dolní Lánov a Vodohospodářsko-inženýrskými službami,
spol. s.r.o. Hradec Králové na zajištění dokumentace
a žádosti o dotaci pro stavbu vodovod Dolní Lánov.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro-8, proti-0, zdržel se-0)
6/4-10
Zastupitelstvo obce schvaluje vyplacení členského
příspěvku Svazku měst a obcí Horní Labe pro rok 2011
do konce roku 2010
(pro-8, proti-0, zdržel se-0)
7/4-10
Zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru o pronájmu
nebytových prostor v objektu čp. 164, který je v majetku
obce Dolní Lánov
(pro-8, proti-0, zdržel se-0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření
obce za rok 2010
- informaci vedoucího Vodárenské společnosti Lánov
k výrobě a stavu vodovodu v obci
- informaci o činnosti obce za uplynulé období
Místostarosta: Jiří Svatý v.r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
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VI. ročník fotbalového turnaje „O pohár starosty obce
Dolní Lánov“
Stejně jako každý rok, tak i letos se uskutečnil
24. července 2010 další ročník fotbalového turnaje
„O pohár starosty obce Dolní Lánov“. Z přihlášených
24 družstev se v sobotu po ránu presentovalo jen 21, což
bylo nejspíše výsledkem špatného počasí v několika
předcházejících dnech. Naštěstí bylo počasí v den konání
turnaje oproti loňskému roku mnohem lepší, a tak déšť
nezpůsobil rozbahnění hřiště a celý turnaj se mohl bez
zkrácení dohrát až do finále. Pořadatelé byli potěšeni
z účasti družstev i z větších vzdáleností jako je Poříčí
u Trutnova, Velké Svatoňovice apod.
Družstva byla nejprve rozlosována do skupin, ve kterých

25

hrála systémem každý s každým.
Po vyhodnocení výsledků postoupila
do dalších zápasů z každé skupiny dvě
družstva s nejlepším výsledkem
a do počtu šestnácti družstev hracího
systému play – off byl počet doplněn
o čtyři družstva z míst třetích.
Do semifinálových bojů se probojovala
družstva Pribiňáčci, FC Poříčí, Hytos
a Spartak Vrchlabí, ve finále se utkala
družstva Hytos a Spartak Vrchlabí.
Vítězem se stalo stejně jako po většinu
předchozích ročníků družstvo Hytos.
Druhé místo obsadil Spartak Vrchlabí
a třetí byli Pribiňáčci.

a nakonec každý získal diplomy i ceny.
Druhý týden jsme poznávali naše
okolí i Krkonoše. Vydali jsme se
do Harachova, kde nás nejvíce zaujaly
vysoké skokanské můstky. Zkusili jsme
si být liškami a zdolávat jejich „liščí
stezku“. Zaujaly nás také Mumlavské
vodopády, kde jsme si mohli smočit
nožky, neboť bylo nádherně.
Po těchto dnech již každý z nás
prožíval prázdniny ve společnosti
svých nejbližších.

Odměna za reprezentaci v Portugalsku - Jakub Novák.

rozhlas Sever-Ústí nad Labem,
Provizi, spol. s.r.o – Televize Litoměřic
a Lovosic. Závody se konaly v úterý
Ani děti nepřišly zkrátka. Byl pro ně
14. 9. a ve středu 15. 9. 2010
připraven skákací hrad, malování
na asfaltovém uzavřeném oválu umělé
na obličej a díky panu Vaňkovi měly
veslařské dráhy v Račicích.
děti i možnost jízdy na koni.
Mistrovství předcházelo krátké
soustředění s polskými reprezentanty,
Po skončení turnaje se na hřišti
při němž děti obnovily přátelství
konala Svatojakubská zábava, která
z mistrovství Evropy v Portugalsku
i přes poměrně chladné počasí končila
a společně trénovaly na kolečkových
v brzkých ranních hodinách.
bruslích a kolech. Do závodů, jichž se
Chtěli bychom tímto poděkovat
zúčastnilo přes sto soutěžících, byli
generálním sponzorům akce firmám
kromě osvědčených borců přihlášeni
Reas Pack s.r.o., Hostinné a Vaněk
i noví mladí závodníci z dětského
a syn elektromontáže, Dolní Lánov,
domova, kteří na takto velkých
ale i dalším sponzorům Restaurant
závodech byli poprvé.
Tibor, Černý Důl; Aqua park,
Medailová žeň byla velká – děti
Přivítání nových prvňáčků.
Špindlerův Mlýn; občanské sdružení
získaly tituly ve všech hlavních
Famfárum a Reklamy Spoit Lánov.
Začátek školního roku
kategoriích, tzn. mužů, žen, žáků
Den 1. září je pro mnohé z nás pln a žákyň. Kromě medailí obdržely
Michal Trobl, Dolní Lánov očekávání. Někdo se těší, jiný ne. Také i mnoho hodnotných cen.
u nás v Dolním Lánově jsme se
připravovali na uvítání nových
prvňáčků. Přišli čtyři a zahájili s námi
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školní rok. Celkem do naší školy chodí
Prázdniny uběhly jako voda, ale my v letošním roce 33 žáků a v mateřské
máme na co vzpomínat. Vždyť jsme škole je 28 dětí.
Děkujeme panu starostovi i všem
opět jako každý rok prožili
zastupitelům
z obce, že nám opět
čtrnáctidenní družinový tábor. První
umožnili
zkrášlit
naše školní prostředí.
týden jsme byli na kolech v Dolní
Máme
vyklizenou
půdu, ale hlavně
Kalné a opravdu to bylo „super“.
máme
novou
třídu.
Využívat
ji budou
Krásné sluníčko nás každý den vytáhlo
Start závodů mužů.
děti
z
mateřské
školy
i
žáci
základní
z chatek a potom už jsme se koupali
Ze sportovního hlediska bylo důležité,
školy.
Mgr. Jitka Ulvrová, ředitelka školy že porazily polské sportovce,
především historicky nejlepší světovou
cyklistku Danutu Poznaňskou.
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O
V Výborná byla i strava ve Sportcentru
Račice, které nedávno hostilo
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ME juniorů ve veslování.
Nejodolnější z nich se v sobotu
zúčastnily pod vedením Tomáše
Přebor ČR v cyklistice
Slavaty, známého triatlonového
Cyklističtí závodníci z Dětského
reprezentanta a podporovatele dětí
domova v Dolním Lánově se zúčastnili
z dětských domovů, Pražské 50 –
Přeboru
ČR v cyklistice, který
Táborový výlet do Harrachova
cyklistického závodu „normální
z pověření Českého svazu mentálně
populace“, jehož se zúčastnilo přes 900
a hráli celotýdenní hru. Po celou dobu postižených sportovců pořádal oddíl lidí. Jakub Novák, kterému je 15 let,
nás provázeli skřítkové, kteří nám činili SK Parta Litoměřicko za podpory dokončil závod na pěkném 187. místě.
samé neplechy – schovávali úkoly. mediálních partnerů svého regionu,
Karel Kraus
Všechny nástrahy jsme však překonali jimiž byly Litoměřický deník, Český
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i ostatní veřejnost o ohleduplné chování
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S přáním myslivosti zdar
Myslivci
z Dolního Lánova
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Konec jara a letní měsíce, to je
období, kdy se v přírodě děje nejvíce
zázraků života. Je možno pozorovat,
jak srny vyvádí svá mláďata,
po loukách občas spatříme pobíhat
malé zajíčky, v hnízdech ptáků se
klubou mláďata. Když se v lese
zaposloucháme, slyšíme ten
nejkrásnější hudební koncert, který
nám ptactvo může připravit.
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Touto cestou bychom chtěli
poděkovat OÚ v Dolním Lánově
a všem, kteří se na tom nějakou měrou
podílejí, že nezapomínají při svém úsilí
o zvelebení Dolního Lánova ani
na okrajové části obce. V tomto měsíci
došlo k dokončení rekonstrukce mostu
který byl již v havarijním stavu. Jsme
rádi, že se nyní můžeme bezpečně
a v pohodlí dostat ke svým domovům.
Děkujeme i všem, kteří na mostě
odvedli kus práce. Přikládáme několik
fotografií, abyste si mohli představit
jak to vše probíhalo.
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Vzpomínka na drahé zesnulé
se uskuteční

30. 10. 2010 ve 14 hodin
na hřbitově v Dolním Lánově.

Zdeněk, Jana a Jaromír Máslovi
Dolní Lánov

Původní most.

Pro myslivce je to doba, kdy mají
spoustu povinností. Jde o sušení letniny
(kopřivy, maliní i topinambury, které se
zvěři v zimě přidává ke krmení jako
léčivo), sušení sena, opravy krmných
a loveckých zařízení. Dále myslivci
plní plán odstřelu srnců dle plánu lovu.
Je to také období, kdy musí chránit
nová potomstva zvěře před zvěří
škodnou. Nesmí zapomínat na odstřel
zvěře černé, která se rychle množí
a páchá škody hlavně na zemědělských
kulturách. Je pokračováno
v polodivokém chovu bažantů.
V jarních měsících provedli
dolnolánovští myslivci sběr železného
šrotu po obci a dále v obecních lesích
zasázeli v rámci obnovy lesních
porostů výsadbu 1500 stromků. Byli
nápomocni při organizování Dne dětí.
Toto je částečný výčet dobrovolné
činnosti myslivců v Dolním Lánově
v jarním i letním období. Myslivecká
činnost je hlavně práce na úseku
ochrany přírody, a proto prosíme

Nový most.
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Obecní úřad Dolní Dvůr
Adresa:
Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr čp.78
543 42 DOLNÍ DVŮR

informace:

www.dolnidvur.cz
Úřední hodiny:

Starosta: Ing. Magdalena Ničová

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

Telefonní číslo na OÚ Dolní Dvůr:

Pondělí 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

dovoluji si Vás tímto na stránkách
Zpravodaje oslovit naposled jako
starostka obce Dolní Dvůr.
Není tajemstvím, že především
z osobních důvodů opouštím naši obec
a do dalšího volebního období již
nekandiduji. Čtyři roky práce v obci ve
spolupráci s ostatními členy
zastupitelstva pro mne byly velmi
poučné a zajímavé, mnohdy náročné.
Domnívám se ale, že mnohé se
podařilo, a přestože někteří se mnou
nebudou souhlasit, mohu být se svou
prací téměř spokojena.
V prvé řadě bych ráda zmínila
obrovské zlepšení účetní agendy obce
– z auditové známky 6 jsme se
po odstranění nedostatků dostali
na auditovou známku 1. Také díky
tomuto faktu jsme získali dotace
na různé zamýšlené projekty a obec se
tak nemusela zadlužovat, popř.
ustupovat z myšlenek na realizaci
potřebných projektů. Podařilo se uspět
ve velké konkurenci obcí v soutěži
Vesnice roku 2009. Většina našich
předvolebních cílů byla splněna.
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499 522 376

Administrativní pracovník
Úterý, čtvrtek,pátek 8.00 - 12.00

V obci opět funguje obchod, vzniklo vítání občánků, oslavili jsme Zlatou
svatbu manželů Hanulákových,
místostarostka obce oddala historicky
první svatební pár přímo na Obecním
hřiště, přestavba č.p. 80 atd., úřadě v Dolním Dvoře. Snažili jsme se
ale projekty jsou připravené, mají podporovat společenský život v obci
stavební povolení a záleží na novém pořádáním různých akcí pro děti
zastupitelstvu, jakým směrem bude i dospělé – pálení čarodějnic, dětské
pokračovat v rozvoji obce.
dny, Mikulášské besídky a zábavy,
hraní u vánočního stromu a koncerty
Jen pro rekapitulaci byly získány v kostele. Je důležité, aby se lidé
scházeli a komunikovali spolu. Vůbec
tyto finanční prostředky:
je důležité, aby mladým lidem s dětmi
* dotace na opravu veřejného osvětlení byla dána příležitost v naší obci trvale
z POV ve výši 258.000 Kč
bydlet, umožnit jim získat pozemky
* dotace na zpracování územního plánu pro výstavbu rodinných domků.
obce ve výši 192.000 Kč (čerpání
Jedině tak zůstane obec živou.
prodlouženo do konce roku 2011)
Přeji novým členům zastupitelstva
* dotace na zřízení pracoviště Czech
obce
elán a úspěchy v jejich práci
POINT ve výši 79.837 Kč
a vám všem hodně štěstí, zdraví,
* dotace na opravu veřejného osvětlení
spokojenosti a lásky, ať se všem
„Nad Moravou“ ve výši 98.800 Kč
v krkonošské vesničce i okolí hezky
* dotace z Programu rozvoje venkova žije. Ráda se sem budu vracet.
na opravy silnic, dopravní značení,
veřejné osvětlení, veřejnou zeleň,
Ing. Magdalena Ničová
zpevněné plochy a nákup techniky
starostka obce Dolní Dvůr
pro údržbu zeleně, téměř za
3,5 milionu Kč (oprava cesty na Zlatý
Mlýn, asfaltování plochy u hasičské
zbrojnice a garáží, úprava prostranství
před OÚ, úprava prostranství před
skibarem, oprava VO v lokalitě
od Moravy směr Rudolfov, nákup
techniky pro údržbu zeleně a úklid)
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nové bistro a infokoutek s veřejným
internetem.
Samozřejmě zůstaly také
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akce v řešení - dětské hřiště, sportovní
Vážení občané Dolního Dvora, milí
čtenáři,

starosta.dd@iol.cz

Po 18 letech jsme obnovili tradici
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U S N E S E N Í č. 24
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvůr konaného
dne 23.6.2010
Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva
1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje:
1/1 Závěrečný účet Obce Dolní Dvůr a vyslovuje souhlas s
celoročním hospodařením Obce Dolní Dvůr za rok 2009
bez výhrad.
Pro: 9
Proti: 0 Zdržel se: 0
2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr bere na vědomí:
2/1 Zápis z jednání Finančního výboru zastupitelstva obce
Dolní Dvůr ze dne 21.června 2010, hospodaření obce
do 31. května 2010 a rozpočtová opatření č.2/2010
a č.4/2010 schválená starostkou obce.
Pro: 9
Proti: 0 Zdržel se: 0
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V období červen - září oslavili
kulaté“ narozeniny:

„60“ paní Alena Strnadová
„65“ pan Ladislav Homola
„65“ paní Eva Vráblíková

OÚ Dolní Dvůr přeje všem jubilantům
všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a elánu
do dalších let.
Připravila: Lenka Čermáková
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Pomůcky:
aitas,
akov,
Eton

Děti
našich
dětí

1.díl
tajenky

Značka
německých aut

Polský
národní
tanec

Starší
mužské
jméno

Obrněný
transportér
(zkratka)

Kina
(zastar.)

Majitel
oslů

Akvarijní
rybka

Umělý
člověk
Hráč
košíkové

Právě
v té
chvíli
Najísti
se
(dětsky)

• Manžel vyčítá ženě:
„Pozoruji, že pečuješ
o své šaty mnohem víc
než o mě!"
„Ovšem," odpoví žena.
"Bez tebe se mohu ukázat
všude, ale bez šatů ne.”

Ženský
hlas
Menší
tál

Ohraničit

Slovensky
„ar“
Štíhlá
postava

Přimět
přemlou váním

•„Ty jsi hrozný chlap”říká
paní Nováková
manželovi, "Všechno
děláš obráceně!"
„To je pravda, nejdřív
jsem si tě vzal a teprve
potom jsem tě poznal.”

Děťátka
Nebo

Získávat
výtažek
Domácky
Anatolie
Mužské
jméno

Kód
Ázerbajdžánu
Pevně
stano vená
cena

2.díl
tajenky

Jižní
ovoce

Režisér
(slang.)
Org.sloučenina
Druh
javoru

Dýchavičnost

Ang.univ.
město
Vymílání
hornin

Značka
vysavačů

Stará
mince

Ržání
koně
Staré
zájmeno
Olymp.
rekord

Složiti
v záhyby
Úmluva
Značka
plateb.
karet

Etanol

Jugo slávská
dutá
míra

Obraz
průmětu
Doba

Pracovník
tavírny

Třída
(slang.)

Starořecký
jinoch
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Opilec: „Prosím vás, já
nejsem zdejší. Kde tady
máte protější chodník?“
Chodec: „Neotravujte!
Tadyhle přes ulici.“
Opilec: „No jo. (Tajenka).“

• Jak v sobotu rozesmějete blondýnku?
Ve středu ji povíte vtip.
• Blondýnka už je
naštvaná, že si z ní pořád
dělaj srandu, a tak se
nabarví. No a jde takhle
kolem stáje s ovcema
a říká bačovi: Když
uhodnu kolik tam máš
ovcí, tak si jednu vezmu.
A on, že teda jo.
Ona mrkne a vystřelí:
121! On je spočítá a je to
přesně.
Tak si ta blondýnka cpe
tu výhru do auta a ten bača
za ní přijde a říká: Jestli
uhodnu pravou barvu
vlasů, můžu si toho psa
vzít zpátky?
• „Tati co je to kamzík”
„Ale...taková blbá
ryba."
"A tady píšou, že kamzík
skáče po skalách."
"No tak vidíš, jak je ta
ryba blbá."

Sraz
Araz žáků
žáků a
a rodáků
rodáků 2010
2010
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