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Vážení spoluobèané,
dovolte mi úvodem dnešních poznámek vyslovit
podìkování obèanùm, zastupitelstvu a svým
spolupracovníkùm za vìtší èi menší pøispìní k tomu,
že rok 2009 byl rokem tvùrèím, rokem, kdy bylo sice nutné
reagovat na hospodáøskou krizi, ale pøesto život v obci
bìžel svým obvyklým tempem. Zvláštní podìkování patøí
spolkùm v obci a jejich vedoucím. Lidé se neuzavírali
do sebe, na starosti nebyli sami.
A nyní nìco informací. Již druhým rokem probíhá
pøíprava na èerpání penìz z evropských fondù. Je to jediný
reálný zdroj dotací, i když na tyto peníze není právní nárok,
a riziko, že na „první našlápnutí“ nebudeme úspìšní, nás
nesmí dostat do kolen. Jsou pøipraveny akce a podány
žádosti na hasièárnu, zateplení základní školy, høištì
u základní školy, je pøipraveno druhé tepelné èerpadlo
pro základní školu, finalizuje se žádost pro zateplení
mateøské školy a pro vrty pro vodovod a jeho rozšíøení
na Kováøov.
Výraznì vìtší jsou akce jako Rekonstrukce centra
èi Kanalizace a ÈOV Lánov. Obce se budou pøímo týkat
i investice státu jako je kruhová køižovatka v centru
èi komplexní pozemkové úpravy v Horním Lánovì.
Bìží pøíprava tøetí etapy cyklostezky, další lokality
pro rodinné domky a rekonstrukce zasedaèky na spolkovou
místnost. Tyto všechny akce pøímo souvisí se získáním
penìz na jejich realizaci z evropských fondù.
Mimo toto chceme realizovat další akce z vlastních
zdrojù. Je toho hodnì a nechceme a nesmíme dostat obce
do finanèních obtíží, výhoda, že obec nemá dluhy,
je významná.
Intenzívní snaha o získání vnìjších zdrojù financování
akcí a nejistota, zda budeme úspìšní èi ne, kdy a v jakém
rozsahu, nás vedla k novému pøístupu pøi sestavování
rozpoètu obce na rok 2010, to jest jako rozpoètu
základního. To znamená pouze jisté pøíjmy a úspornì
výdaje se vznikem rozumné rezervy, bez „evropských“
akcí. Ty budeme do rozpoètu zaøazovat vždy jednotlivì,
až když bude jistota získání dotace v potøebné výši
a zajištìn vlastní podíl obce. Nebude-li obec schopna
konkrétní akci zvládnout, a finanènì, organizaènì
èi personálnì, prostì se do ní nepustí a dotaci nepøijme.
Obec tedy èekají dùležitá rozhodnutí a uvidíme,
zda po skonèení krize bude mezi vítìzi èi poraženými.
V minulém èísle Zpravodaje jsem avizoval dopis
vlastníkùm domù s tím, aby se vyjádøili, zda mají zájem
o pøipojení na pøipravovanou kanalizaci èi nikoli.
Dopis pøijde cca v únoru a následnì budeme se zájemci
na místì samém jednat o konkrétním vedení pøípojky.
Souèástí projektových prací bude samostatný projekt
pøípojek a jejich stavební povolení, který obec se zájemci
pøipraví a sama zaplatí - sejme tak tuto starost z beder
majitelù domù. Tento krok nechceme dìlat zbyteènì
dopøedu, jistotu získání dotace zatím nemáme.
V roce 2000 jsme si uspoøádali pìkný Sraz žákù
a rodákù, a slíbili si, že se za 10 rokù uvidíme znovu.
Základní informace je ve Zpravodaji na jiném místì.

Bude to jistì zajímavá práce, trochu jiná, neži ty naše rùzné
stavby. Pøípravný výbor vzniká. A jaký bude program? Jak
si ho pøipravíme a jak dokážeme na sraz získat finanèní
zajištìní.
A na závìr mi dovolte popøát nám všem do nového roku
2010 hodnì zdraví, štìstí, osobní a rodinnou pohodu.
Krize nekrize, máme hodnì práce pøed sebou, tak pojïme
na to.
Ing. Jiøí Vancl
starosta
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USNESENÍ è. 4 / 2009 ze dne 24. 9. 2009
Zastupitelstvo obce LÁNOV
1. schvaluje
a/ zprávu o plnìní usnesení zastupitelstva za období
od 6. 11. 06 - 25. 6. 2009
b/ zprávu o èinnosti rady obce za období od 25. 6. 2009
c/ zprávu o požární ochranì v obci
d/ hospodaøení s nemovitostmi viz pøíloha è.1
e/ smlouvu mezi obcí Lánov a PF ÈR o bezúplatném
pøevodu privatizovaného majetku „Komunikace H.
Lánov - Strážné v obci Lánov, k. ú. H. Lánov, bez
pozemkù
f/ smlouvu è. 2224PR09/54 mezi obcí Lánov a PF ÈR
o pøevodu pozemkù za èástku 5.096,-Kè
g/ dohodu è. 4351 N05/54 mezi obcí Lánov a PF ÈR
o zaplacení za užívání nemovitostí ve výši 804,-Kè pozemek p.è. 1367 v k. ú. Prostøední Lánov
h/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. Katro Semily - koupì
centrální stanice KTV, cena 270.000,-Kè
i/ smlouvu mezi obcí Lánov a MV ÈR - dotace 79.837,-Kè
na poøízení Czech Pointu - kontaktní místo
j/ smlouvu mezi obcí Lánov a MMR ÈR - dotace 30.000,Kè na odstranìní následkù vichøice z 23. 7. 2009
k/ smlouvu mezi obcí Lánov a KÚ Královéhradeckého
kraje- dar 24.000,-Kè na èinnost Infocentra Lánov
l/ dohodu mezi obcí Lánov a Státním zemìdìlským
intervenèním fondem (SZIF) - dotace ve výši
173.000,-Kè na obnovu obecních lesù
m/smlouvu mezi obcí Lánov a f. Semorád - 92.000,- Kè
- nátìr støechy budova B, ZŠ Lánov
n/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. HNH Hrabaèov 235.000,- Kè vèetnì DPH a vèetnì subdodávky dlažby
od Stavebnin Vrchlabí - chodník v lokalitì
Za ozdravovnou
o/ smlouvu mezi obcí Lánov a f. VIS HK- 400.000,- Kè
vèetnì DPH - projektové práce k územnímu øízení
na akci Kanalizace a ÈOV Lánov
p/ smlouvu è. RRD032009/28 mezi obcí Lánov
a Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace
na Územní plán obce Lánov (zmìna è.3), èástka
200.000,-Kè
r/ smlouvu mezi obcí Lánov a MV ÈR o pøevodu
ochranných pomùcek pro hasièe, celková úèetní cena
53.100-Kè
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s/ doplnìk plánu spoleèných zaøízení - 2a z 09/2009 v rámci
komplexních pozemkových úprav Horní Lánov
t/ zvýšit tlak na vlastníky pozemkù (p. Kužel, p. Beyer) rozhledové pohledy u místních komunikací. Pøípadnì
zmìny zahrnout do návrhu zmìn Územního plánu obce
Lánov
u/ zvýšení nájemného v obci Lánov od 1. 1. 2010 na èástku
25,70 Kè/m2 resp. 23,13 Kè/m2 (pro byty se sníženou
kvalitou). Týká se bytù s regulovaným nájemným.
2. zamítá
a/ žádost p. Hilla na prodej pozemku p. è. 246/1 v k. ú.
Prostøední Lánov (nad objektem Vodárenské spoleènosti
Lánov)
3. bere na vìdomí
a/ plnìní rozpoètu obce za období 01-08/2009
b/ zprávu o stavu pøípravy a zajištìní financování
rozhodujících investic v obci
c/ podání žádosti obce Lánov do operaèního programu
„Životní prostøedí“ na akci Zateplení pavilonu ZŠ a èp.
155 (bývalá fara)
d/ souèasný prùbìh financování rekonstrukèních prací v
ZŠ Lánov ve smyslu usnesení zastupitelstva dle bodu 1j
usnesení è. 3/2009 z 25. 6. 2009
4. ukládá
a/starostovi, informovat radu obce pravidelnì
o financování rozhodujících investièních akcích v obci
T: 31. 12. 2009
b/ radì obce, sledovat plnìní rozpoètu obce a v pøípadì
nutnosti pøijímat potøebná opatøení k jeho plnìní
v kapitole pøíjmù i výdajù
T: 31. 12. 2009
Usnesení schváleno 12 hlasy z 12 pøítomných zastupitelù.
Pøíloha è. 1 - nakládání s nemovitostmi, hlasování
samostatnì o každém bodu, 12 hlasù pro z 12 pøítomných.
Ovìøovatelé: Ing. Máslo Vladimír, Schliegsbir Rudolf
USNESENÍ è. 5 / 2009 ze dne 4. 11. 2009
Zastupitelstvo obce LÁNOV
1. schvaluje
a/ zprávu o plnìní usnesení zastupitelstva obce za období
od 6. 11. 2006 do 24. 9. 2009
b/ zprávu o èinnosti rady obce za období od 24. 9. 2009
c/ podání žádosti o dotaci z Operaèního programu
Pøeshranièní spolupráce ÈR-PR 2007-2013 pod názvem
„Spolupráce a výmìna zkušeností mezi hasièi v obcích
Lánov, Szklarska Porêba a Karpacz“ a s tím spojené:
1) uzavøení Dohody o spolupráci na projektu s partnery
projektu
2)spolufinancování projektu ve výši 30.000 EUR
z rozpoètu obce na roky 2010 - 2012.
d/ podání žádosti o dotaci z Operaèního programu
Pøeshranièní spolupráce ÈR-PR 2007-2013 pod názvem
„Poznejme se více - Sklarska Porêba a Lánov“ a s tím
spojené:
1) uzavøení Dohody o spolupráci na projektu s vedoucím
partnerem projektu
2)spolufinancování projektu ve výši do 15.000,-EUR
z rozpoètu obce na roky 2010 - 2012
e/ navržené zmìny katastrální hranice v rámci
komplexních pozemkových úprav v kat. úz. Horní
Lánov tak, jak jsou uvedeny v písemném vyjádøení
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od f. GEOREAL ze dne 12. 10. 2009 vèetnì pøiložených
zákresù
f/ k akci „Kanalizace a ÈOV Lánov“:
1) èestné prohlášení o bezdlužnosti obce Lánov vùèi
orgánùm veøejné správy a zmocòuje starostu podpisem
tohoto prohlášení
2) èestné prohlášení o krytí vlastních zdrojù akce
„Kanalizace a ÈOV Lánov“ ve výši 33.528.000,-Kè,
které budou øešeny takto: vratka DPH 15.894.000,-Kè
úvìr 14.000.000,-Kè z daòových výnosù obce
3.634.000,-Kè
3) zmocòuje radu obce a starostu k jednání s bankami
k poskytnutí úvìru
4) èestné prohlášení o zajištìní provozu dotované
infrastruktury „Kanalizace a ÈOV Lánov“
5) èestné prohlášení, že obec Lánov má dostateènou
administrativní a provozní kapacitu pro splnìní
povinností týkajících se poskytnutí finanèních
prostøedkù z operaèního programu životního prostøedí
na projekt „Kanalizace a ÈOV Lánov“
g/ smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a f. Ateliér Plocek-Zítka
- Misík - projektová dokumentace na akci Zateplení ZŠ,
èástka 124.950,-Kè, vèetnì. DPH
h/ smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a ing. Janákem dokumentace akce Cyklostezka -3.etapa, èást C,
130.900,-Kè, vèetnì DPH
i/ smlouvu mezi obcí Lánov a Královéhradeckým krajem
- 3. zmìna ÚP obce Lánov, dotace 200.000,-Kè
j/ smlouvu o dílo mezi obcí Lánov a f. Gregor - úprava
pavilonu ZŠ a bud. èp.155, èástka 725.000,-Kè, vè. DPH
k/ smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene
a souhlasu se zøízením stavby è. NET/OSNM/529-5291/2009 mezi smluvními stranami:
Paní Vìra Vohníková - budoucí povinný, VÈP Net s.r.o.
- budoucí oprávnìný, Obec Lánov - investor, kde obec
se zavazuje poukázat, dle zásad o hospodaøení obce,
èástku 100,-Kè za vìcné bøemeno budoucímu
povinnému na parcele è.803/2, k. ú. Prostøední Lánov
l/ smlouvu o budoucí smlouvì o zøízení vìcného bøemene
a souhlasu se zøízením stavby è. NET/OSNM/529-5291/2009 mezi smluvními stranami:
Obec Lánov - budoucí povinný, VÈP Net s.r.o - budoucí
oprávnìný, kde bude budoucímu povinnému
jednorázovì poukázána èástka ve výši 500,-Kè bez DPH
za zøízení vìcného bøemene (vèetnì ochranného pásma)
na STL, PLYNOVOD PE D63 v obci Lánov prodloužení na parcele è. 366/6 k. ú. Prostøední Lánov .
m/smlouvu è. 01/36885/2009 mezi obcí Lánov
a Královéhradeckým krajem zastoupený SÚS HK
o právu provést stavbu na èásti p. p. è. 140/2 o výmìøe
2
záboru 8,7 m k. ú. Horní Lánov ve vlastnictví obce
Lánov
n/ smlouvu mezi obcí Lánov a ZOD Lánov o smìnì
pozemkù pro výstavbu bioplynové stanice s doplatkem
ceny dle znaleckých posudkù. Týká se pozemkù
p. è. 1645/6 , 1404/10 k.ú. Prostøední Lánov o shodné
výmìøe s pozemkem p. è. 1319/1.
2. bere na vìdomí
a/ protokol o uskuteènìní dohody o návrhu Návštìvního
øádu KRNAP ze 4. 11. 2009
3. ukládá
a/ starostovi, v rámci akce „Kanalizace a ÈOV Lánov“

oslovit majitele nemovitostí k problematice pøípojek
kanalizace.
T: 31. 12. 2009
b/ radì obce, projednat pøipomínky k rekonstrukci objektu
ZŠ èp. 155 dle zápisu z jednání škol. rady T: 30. 11. 2009
Usnesení schváleno 15 hlasy z 15 pøítomných zastupitelù.
O bodech 1/k, 1/l, 1/m, 1/n hlasováno samostatnì
o každém bodu, schváleno 15 hlasy z 15 pøítomných
zastupitelù.
Ovìøovatelé:
Ing. Kalenský Josef, Mgr. Tauchmanová Jana
USNESENÍ è. 6 / 2009 ze dne 17. 12. 2009
Zastupitelstvo obce LÁNOV
1. schvaluje
a/ zprávu o plnìní usnesení zastupitelstva za období
od 6. 11. 2006
b/ zprávu o èinnosti rady obce za období od 4. 11. 2009
c/ hospodaøení s nemovitostmi viz pøíloha è. 1
d/ rozpoètové zmìny r. 2009 viz pøíloha è. 3
e/ rozpoèet obce Lánov na rok 2010
f/ závìry z 1. etapy pøípravy komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Horní Lánov a rozhodnutí o návrhu KPÚ
v k.ú. Horní Lánov, sp. zn. POZ/592/04-Pl ze dne
25.11. 2009 viz. pøíloha è. 4
g/ smlouvu o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace na
výdaje jednotek dobrovolných hasièù Královéhradeckého kraje na rok 2009, 42.595,-Kè
h/ posun splátek TJ Lánov za rolbu o 2 roky
tj. do 31. 12. 2011
i/ dohody o provedení práce za rok 2009 èlenùm výborù,
komisí a aktivistùm viz pøíloha è. 2
j/ smlouvu mezi obcí Lánov a VS Lánov o provozování
a nájmu vodovodu a kanalizací
k/ smlouvu o dílo è. 2008-11511 mezi obcí Lánov
a f. OHGS Ústí n.Orlicí, projekt pro vodoprávní
rozhodnutí a zajištìní vodoprávního rozhodnutí
a rozhodnutí o nakládání s vodami pro vrt, akce
“ Zavlažování høištì“, cena 60.000,-Kè + DPH
l/ objednávku mezi obcí Lánov a f. Babiè, D. Branná
- zahájení prací na úpravu plánì pro místní komunikaci
Tauš - Liška v rozsahu do 100.000,-Kè
m/ smlouvu mezi obcí Lánov a ØSD ÈR - pøedání objektù
vyvolaných akcí „Malá okružní køižovatka Lánov“.
Týká se veøejného osvìtlení okolo MOK a pøechodù
pro chodce
n/ finanèní závazky obce v souvislosti s podáním žádosti
o dotaci na akci „Poznejme se blíže“
o/ pøijetí finanèních závazkù týkajících se financování
pøípravy a realizace akce „Zateplení MŠ - jih a tepelné
èerpadlo“ a zmocòuje radu obce k projednání
a schválení konkrétních dokumentù, zmocòuje starostu
podpisem tìchto dokumentù
2. bere na vìdomí
a/ zprávu o plnìní hlavních úkolù obce v r. 2009
b/ zprávu o plnìní vzájemných smluv s KVK
c/ vyøízení pøipomínek èlenù rady školy k rekonstrukci èp.
155
3. ukládá
a/ radì obce, sledovat plnìní rozpoètu obce v kapitolách
pøíjmù i výdajù a v pøípadì potøeby pøijímat opatøení

s cílem dodržení plánovaných pøíjmù a výdajù
T: 31.12.2010
b/ starostovi, zaslat dopis MìÚ Vrchlabí týkající se stavu
pøíprav poldru na Vápenickém potoce
T: 01/2010
c/ starostovi, zaslat dopis KVK a.s. týkající se pøípravy
trasy pøepravy kameniva z lomu Horní Lánov po roce 2012
T: 01/2010
d/ místostarostovi, zajistit konání pracovního jednání
zastupitelù a jednání zástupcù spolkù v obci s vedením
obce
T: leden 2010
Usnesení schváleno 12 hlasy z 12 pøítomných zastupitelù.
Pøíloha è. 1 - nakládání s nemovitostmi, hlasování
samostatnì o každém bodu, 12 hlasù pro z 12 pøítomných.
Ovìøovatelé: p. Kuøík, ing. Máslo
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Dobrý den obèané Lánova a okolních obcí,
dlouho jsem pøemýšlela, na jaké téma bych mohla napsat
èlánek do Zpravodaje, a øekla jsem si, že bude snad
pøínosné, když udìlám jakýsi pøehled o èinnostech mých
i Vašich ve vztahu k Obecnímu úøadu. Myslím si, že je lepší
napsat Vám vìcnì a jasnì o situacích, které obèas
nastanou, než dlouze popisovat, co je mými úkoly.
Vezmu tedy anonymní pøíklady z praxe a na nich popíši,
jak se v dané situaci zachovat.
V pøípadì:
žádosti o byt - žádost lze zaslat poštou èi doruèit osobnì,
obratem budete vyrozumìni o jejím zaøazení do evidence;
po uplynutí 1 roku od podání žádosti nutno žádost písemnì
prodloužit, jinak bude automaticky vyøazena;
pøihlašování / odhlašování psù èi zmìnì údajù
- zmìna majitele, známky apod., vždy je nutná osobní
návštìva, aby se provedla zmìna jak v kartì,
tak v seznamu;
pøihlašování / odhlašování / zmìnì údajù kabelové
televize / KTV èi internetu / IKR
- nutná osobní návštìva a vyplnìní pøíslušného formuláøe;
podpisu smlouvy KTV èi IKR
- opìt nutná osobní návštìva a podepsání dané smlouvy;
žádosti o pøíspìvek na lyžaøský výcvik
- žádost lze zaslat poštou èi doruèit osobnì; žádost je
následnì zaøazena do evidence;
platby nájemného v hotovosti do pokladny
- vždy je nutné vìdìt pøesnou výši Vašeho nájemného,
abych mohla platbu uskuteènit; jinak od Vás hotovost
pøevzít nemohu;
dotazu, stížnosti èi jiného podání urèeného starostovi,
místostarostovi èi èlenùm Zastupitelstva nebo Rady
obce
- je lepší donést písemné vyhotovení, které se zapíše do
podacího deníku, èímž se stoprocentnì zajistí, že bude vìc
adresátovi pøedána.
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Nyní by se hodilo øíci „dosti formalit“, ale jednu
malièkost pøeci jen ještì zmíním. Již v minulém èísle jsem
informovala o datových schránkách a dnes již mohu
s potìšením øíci, že Obec Lánov je plnì „datovì èinná“.
Je tu tedy možnost pro ty osoby (fyzické èi právnické),
které mají datovou schránku též zøízenu, aby Obecní úøad
kontaktovali právì prostøednictvím datové schránky.
Pro vyhledání je IÈ Obce Lánov 00278041.
Teï již opravdu „dosti formalit“ a je na øadì podìkovat
Vám všem, kteøí jste vyslyšeli moji prosbu na kabelové
televizi ohlednì plateb internetu bankovním pøevodem,
nebo díky Vám, kteøí postup dodržujete, je pro mì již
mnohem snadnìjší danou platbu dohledat a zaevidovat
a zajistit tak více èasu na jiné, neménì dùležité úkoly, které
jsou v mé kompetenci.
Pøeji Vám krásné vánoèní svátky, spoustu dárkù pod
stromeèkem, a jste velcí nebo malí, a pøíjemný vstup
do nového roku.
Bc. Lenka Støíbrná
asistentka
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Období od 30. 8. 2009 do 30. 12. 2009
STAV OBYVATEL k 30. 12. 2009
1644
NAROZENÍ ( 5 dìvèátek + 2 chlapci)
7
ZEMØELÍ
2
24
PØISTÌHOVANÍ
ODSTÌHOVANÍ
8
SÒATKY
1
ROZVODY
0
Karolína Boková
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Letošní jezdeckou sezónu jsme zakonèili dne
26. 9. 2009 Hubertovou jízdou.
V pátek pøed Hubertem jsme byli stavìt pøekážky,
celkem se jich udìlalo patnáct. Dìvèata si nìkteré
pojmenovala a to U švestky, U prasátek, Jeøabinka,
Šeredka, Slámová a U trnky.
V sobotu ráno se všechen proviant naložil na plošinu
a jelo se na náš tréninkový plácek, kde už èekali ostatní
jezdci a diváci. Sešlo se devatenáct jezdcù a koní z Lánova,
Podhùøí, z Pøední Labské a Èerného Dolu. Lišku dìlal
Martin Jaroš a jel na našem Kazanovi a Lucie Kopecká jela
mástra na Bizmarkovi.
Po slavnostním nástupu mástr zavelel k jízdì za liškou.
Na plošinu si pøisedli diváci, kterých rok od roku pøibývá,
nìkteøí jeli svými auty. Na pùlce se udìlalo obèerstvení
jak pro jezdce, tak pro diváky. Letos byl zvìøinový guláš.
Po pøíjezdu zpìt na místo zahájení ještì jezdci jezdili
barely, ale nejvíc se jim líbilo trhání cukroví. A to nám dali
jako sponzorský dar manželé Janeèkovi z potravin Mája
Lánov. Dìkujeme.
6

Martin Jaroš jako liška a Lucka Kopecká jako mástr (oba vpravo).

Nakonec každý jezdec dostal šerpu za úèast. Z divákù
ji dostal pan Capoušek a náš trenér pan Novotný.
V šestnáct hodin jsme Huberta ukonèili. Den byl pìkný,
plný slunce, dobré nálady a každý si ho užíval.
S touto jízdou mì pomáhala moje rodina
a pár kamarádù, kterým za to dìkuji a tìším se
na spolupráci na akcích v pøíštím roce.
Dìkuji... Helena Kopecká
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Dne 25. 12. 2009 se uskuteènil již 18. roèník turnaje
v sálové kopané ve sportovní hale ZŠ v Lánovì.
Hlavními organizátory byli pánové Pùlpán Milan
a Hartig Jiøí. Obèerstvení zajistil pan Horák Pavel.
Turnaj sponzorsky podpoøili:
Obec Lánov, Závodník Stanislav - malby, nátìry, tapety;
Hartig Jiøí - HIZOL s.r.o. - izolace proti vodì;
Vališka Pavel + Lacuška Pavel - truhláøství;
Pùlpán Milan - zednické a obkladaèské práce;
Schliegsbir Rudolf - Doprabet - výroba a doprava betonu;

Vítìzové turnaje, tým TORZO LEGIE ve složení (zleva doprava, zeshora dolù)
Pavel Schauer, Michal Tringela, Milan Pùlpán, Martin Schauer,
David Tuže, Otakar Vašek.

Schliegsbir Martin - HS Sport;
Luksík Michal - potraviny Lánov;
Vaníèek Viktor - øeznictví a
K&K Šulava Lubor - bižuterie.
Turnaje se zúèastnilo osm týmù
rozdìlených do dvou základních
skupin po ètyøech a všechny týmy
postupovaly do vyøazovací èásti
turnaje dle klasického rozlosování
mezi skupinami. Turnaj byl zahájen
po pùl deváté proslovem starosty obce
ing. Vancla Jiøího a po rozlosování
týmù do skupin v devìt hodin zaèaly
sportovní boje o body ve skupinách.
Vše probíhalo velmi disciplinovanì
a týmy nastupovaly k utkáním bez
použití èekací doby. Pøi plném využití
základní hrací doby a výsledkù utkání
v play off èas trvání turnaje byl
dodržen dle èasového rozpisu.
Vyhlášení vítìzù se uskuteènilo
v 15: 15 hodin.
Poøadí vítìzù turnaje:
1. TORZO LEGIE
Pùlpán Milan, Schauer Pavel,
Schauer Martin, Tringela Michal,
Vašek Otakar, Tuže David
2. IBALGIN
Blažek Jiøí, Šiblík Martin, Mencl Petr,
Tošovský Jakub, Losenický Michal
3. BONDUEL“B“
Privara Jakub, Stránský Petr, Víšek
Jakub, Štemberka Jan, Pecold Marek,
Zeman Tomáš, Sucháò Juraj
Nejlepší støelec turnaje:
Vašek Otakar, Víšek Jakub 11 branek
Nejproduktivnìjší tým základní sk:
TORZO LEGIE
13 branek
Nejproduktivnìjší tým turnaje
TORZO LEGIE
30 branek
Nejlepší brankaø:
LOSENICKÝ Michal
Nejlepší hráè:
Nun Tomáš
Podìkování patøí rozhodèím turnaje
pod vedením Tringely Michala
a organizátorùm Pùlpánovi Milanovi
a Hartigovi Jiøímu i všem sponzorùm .

pøívlastkem mezinárodní. Pøivítali
jsme totiž v Lánovì malou skupinku
žákù polské spøátelené školy
(Szklarska Porêba). Naši polští
kamarádi si spoleènì s námi vyrobili
lampióny a samozøejmì se také

2010 hodnì zdraví, štìstí
a spokojenosti!
Za pracovní tým Diakonie Broumov
PhDr. Vítìzslav Králík,
Mgr. Lenka Wienerová
a dispeèerky.
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pøipojili k našemu pochodu
od Lánovského Dvora ke škole.
Shodou okolností jsme poprvé
v èele prùvodu nemìli konì èistì
bílého. Nikomu to snad nevadilo,
vždy nám na oplátku pøálo teplé
poèasí a ani vítr nás moc nezlobil.
Nevíme pøesnì, kolik lidí se prùvodu
zúèastnilo, odhady zkušených tvrdí,
že mezi tøemi a ètyømi stovkami. Vaše
úèast nás opravdu velmi potìšila
a odmìnila nás pocitem, že prùvod
je u Vás dobøe zapsán a každoroènì
oèekáván.
Za ochotu pøi pøípravì i bìhem
prùvodu dìkujeme paní Jonové
(doprava a obsluha toho nejdùležitìjšího, tedy živého konì), Èeòku
Jonovi z páté tøídy za vystoupení v roli
svatého Martina a Lukáši Rojtovi
za ztvárnìní žebráka.

Vážení a milí žáci, rodáci, pøátelé
a známí Obce Lánov a okolí, jak jsme
si v roce 2000 pøi velmi úspìšném
srazu slíbili, tak se tedy po 10 letech
opìt setkáváme.
Pøestože hospodáøská situace není
zrovna nejlepší, Zastupitelstvo Obce
Lánov v èervnu letošního roku
rozhodlo, že to, co jsme slíbili,
splníme. Sraz si, pro nás pro všechny,
pøipravíme.
Mohu Vám tedy oznámit termín,
kterým je 10. - 12. 9. 2010 (pátek nedìle).
Pøípravný výbor se zaèíná tvoøit
a prvním krokem je navrhnout
program srazu. Rádi pøivítáme Vaše
námìty.
Své námìty smìøujte písemnì
na adresu Obecního úøadu (Prostøední
Lánov 200, 543 41) nebo na e-mail:
obec@lanov.cz.
Za pøípravný výbor se na Vás
všechny tìší
Ing. Jiøí Vancl, starosta

Martin Bartoš
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v závìru roku bychom Vám chtìli
p o d ì k o v a t z a Va š i o b ì t a v o u
spolupráci pøi organizaci humanitárních sbírek odìvù. Velmi si Vaší
práce vážíme a Vámi darované
Závodník Stanislav senior
ošacení nám pomáhá rozvíjet naše
sociální služby. Bez Vaší pomoci
bychom
pomoci lidem, kteøí
K
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I se ocitli vnemohli
tíživé sociální situaci.
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9 Zaèátkem roku si Vám dovolíme
opìt poslat plán našich svozù
a vìøíme, že se do humanitárních
sbírek zapojí i ti, kteøí se z rùzných
dùvodù nemohli v tomto roce k naší
Martinský prùvod
akci pøipojit.
V lampiónovém prùvodu jsme se
Dovolte, abychom Vám popøáli
letos setkali už posedmé. Letošní klidné prožití vánoèních svátkù, plné
roèník se poprvé mohl honosit rodinné pohody a do nového roku

Škoda Auto vyhlásila 3. roèník
projektu "Za každé prodané auto v ÈR
jeden zasazený strom". Vyjadøuje tím
dùraz na ekologické hodnoty,
spoleèenskou angažovanost svých
zamìstnancù a podporu regionù,
kde pùsobí.
Cílem projektu je podpoøit
nekomerèní výsadbu pøedevším
v místech ohrožených vodní
èi vìtrnou erozí, sesuvem pùdy
èi škùdci. Vhodné jsou také výsadby
zelených pásù kolem rušných
komunikací nebo revitalizace skládek
stavebního èi komunálního odpadu.
Do vyhledávání lokalit, kde bude
letos vysazeno 58.908 stromkù

7

(pøesnì tolik vozù znaèky Škoda bylo v
Èeské republice prodáno v roce 2008),
se opìtovnì zapojili zamìstnanci
spoleènosti.
"O výsadbu stromù projevily velký
zájem obce z regionù, kde máme
výrobní závody. Tìší nás, že tip jim
èasto dali naši zamìstnanci, kteøí
v daných obcích pùsobí tøeba
v zastupitelstvu. Stromky chtìjí sázet
také myslivecká sdružení, která
obnovují zaniklé remízky a hájky
v krajinì. Èást sazenic bude využita
na zlepšení druhové skladby lesních
porostù v Krkonoších, Jizerských
horách a Èeském Švýcarsku," øekl
vedoucí vnìjších vztahù spoleènosti
Škoda Auto Radek Špicar.
Výsadba letos poprvé neprobìhne
pouze na podzim, ale pøibude i sázení
stromkù na jaøe, a to již v následujících
týdnech. První rok se akce vysazování
stromù od Škody Auto zúèastnila také
naše obec a na území obce Lánov bylo
žáky zdejší základní školy vysazeno
100 ks Smrku Ztepilého. Stromky
byly sázeny pod odborným dohledem
lesního hospodáøe pana Berana.

1. Lánovský jarmareèek
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Jana Tauchmanová
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Žáci Základní školy v Lánovì
si pøed vánoèními svátky
vyzkoušeli šikovnost a fantazii.
Výrobky z výtvarných dílen putovaly
na 1. lánovský jarmareèek.
Pøedvánoèní tvoøení patøí v lánovské
Jaroslav Hanè devítiletce již k tradici. Žáci mají
na výbìr nìkolik dílen, kde si
vyzkoušejí praktické dovednosti.
„Na konci listopadu pøicházejí
1
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Kvyberou ty, které mìly u dìtí úspìch
a samozøejmostí je vždy nìjaká
novinka.
Letos máme novinky
S myšlenkou pøedstavit rukodìlné
práce dìtí jsme si pohrávali delší dobu, dokonce dvì. Výrobky, které vzniknou
ale až v letošním roce došla naplnìní. ve výtvarných dílnách, což jsou
V pøedvánoèním èase se setkáváme napøíklad papírové stromeèky nebo
u vánoèního stromu se skupinou vánoèní vìnce, nabídneme pøi
NAVAHUTÌ (Nahodilé vánoèní 1. lánovském jarmareèku, který poprvé
hudební tìleso) už 14 let, a tak se nám doplní zpívání u vánoèního stromu.
zdálo pøíhodné pøi této pøíležitosti Výtìžek použijeme na mimoškolní
uspoøádat jarmareèek, jehož výtìžek výchovu. Dìti, které zajímá technika
byl pro letošní rok vìnován zpìt a r á d y m o n t u j í , s e z m ì n i l y
lánovským dìtem, napø. na výtvarný n a a r c h i t e k t y, m o n t é r y n e b o
materiál. Velmi pøíjemnì jsme byli železnièáøe. Svou zruènost si zájemci
pøekvapeni zájmem pedagogù, kteøí vyzkoušeli s pomocí stavebnic Merkur
s dìtmi trpìlivì tvoøili, a dáreèky
èi vánoèní pøedmìty.
Zúèastnily se jej všechny tøídy ZŠ,
školní družina, keramické kroužky,
MŠ z Prostøedního i Horního Lánova
a také šikovné maminky. Z tìch
drobných èástek se podaøilo utržit
3.288,- Kè.
Tvoøivost obohacuje nejenom dìti,
ale i nás dospìlé, takže si popøejme,
aby se konal i 2. roèník a u vánoèního
stromu se nás sešlo ještì více.
Dobrý nový rok.
Dana Jakubcová

a Oblique, které nám zapùjèilo
dìtské Radio Kulíšek,“ øíká øeditel
Martin Bartoš.
Školní lavice posloužily
jako podklad pro modelové kolejištì,
na kterém se prohánìl nákladní vlak
tažený dieselovou lokomotivou.
Vagóny projíždìly postavenými
tunely, pod rukama dìtí se rodily
budovy, snìžné skútry...
Pøedvánoèní atmosféru navodil
pìvecký sbor dìtí a uèitelù, který
procházel jednotlivými dílnami
a zpíval koledy.

Se stavebnicí Oblique je zábava
a fantazii se meze nekladou.

V pondìlí 30. listopadu 2009
naše devátá tøída, posílená žáky
z osmé a sedmé tøídy, vyrazila
do Klicperova divadla v Hradci
Králové. Vìtšina z nás tedy asi
nejela za kulturním zážitkem, ale spíše
proto, aby se ulila ze školy
(jelo se místo vyuèování).
Jako pedagogický doprovod s námi
jely paní uèitelky Eva Køivohlávková
a Marta Hrušková. Obì povzbuzeny
faktem, že jsme byli øádnì obleèení
tak, jak se do divadla sluší.
Do Hradce jsme dojeli se zpoždìním
kvùli dopravní nehodì, kterou jsme
museli objíždìt. Pøesto nám byl udìlen
rozchod, krátký, ale pøece.
Pøedstavení se nazývalo Revizor.
Je to komedie, ale mnì to pøišlo spíš
smutné. S humorem zde bylo
vyjádøeno, jaká jsme my lidé ubohá
stvoøení. Trochu moci, kterou tøeba
máme, jsme si ochotní udržet zuby
nehty, za každou cenu. Proto lidé
z mìsteèka nìkde v Rusi naletìli
podvodníkovi, který mìl jen cestu
kolem. Poté, co podvodník zmizel
i s jejich penìzi, se objevil pravý
revizor a byl malér.
Mnì osobnì se pøedstavení velmi
líbilo. Za odmìnu (to, že jsme se
chovali slušnì) nám byla dovolena
zastávka u McDonalda a v K.F.C.
Pro vìtšinu opìt cíl, za kterým sem jeli.
Zpáteèní cestu se nic zvláštního
nepøihodilo a my dorazili zpìt ke škole
živí, zdraví a zase o trošku kulturnì
vzdìlanìjší.
Pavel Kolman

mnohé dìtské tváøe u vánoèního
stromeèku ve školce.
Pøejeme Všem krásné vánoèní
svátky plné spokojenosti a úspìšné
vykroèení do nového roku 2010.
Za MŠ Hana Vaòouèková
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Jako jedním z prvních symbolù zimy byl pøíchod èerta a Mikuláše.
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Koncem listopadu a zaèátkem
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z Trutnova, aby zde provedly revizi
Hitem letošního podzimu
a nastávající zimy se jednoznaènì stala
praseèí chøipka. I naši školu postihla
zvýšená nemocnost, která je
ale v tomto období celkem bìžná.
Ta letošní se nijak výraznì neodlišila
od let minulých.
Podle našeho názoru je normální,
když dítì, které se necítí dobøe,
zùstane doma v posteli. Bohužel
pohled z rodièovské strany bývá
nìkdy ponìkud jiný, a tak se
ve škole setkáváme s dìtmi
smrkajícími a kašlajícími, se
skelnýma oèima, s bolestmi hlavy
i krku, s teplotou. Dìti si èasto
stìžují na nevolnost, která je
trápí už od ranního probuzení nebo
od pøedchozího dne.
Pobývání nemocných dìtí
ve škole má nìkolik následkù: vlastní
onemocnìní se zpravidla rapidnì
zhorší; zdravotní problém oslabí
schopnost žáka se nìco nauèit; dítì
nakazí své spolužáky nebo svého
uèitele; èasto pracnì sháníme nìkoho,
kdo by si dítì ze školy vyzvedl, protože
se jeho stav zhorší tak, že není schopno
se dále zúèastnit vyuèování; takzvané
pøecházení jakékoliv nemoci mùže
dítì trvale poznamenat a pøivodit mu
velké zdravotní problémy v blízké
i daleké budoucnosti.
Pouèení: není-li vašemu potomku
dobøe, má-li nìjaké zdravotní
problémy, nechte ho preventivnì jeden
den doma. Pokud má dítì zvýšenou
teplotu, tedy nad 37° Celsia, do školy
rozhodnì nepatøí!
Uèitelé ZŠ Lánov

V tento kouzelný pøedvánoèní èas
panuje ve školkách pøíjemná
atmosféra. Všechny dìti se tìší na to,
až pøijde ten dlouho oèekávaný Štìdrý
den. Vánoce by nemìly být
v podvìdomí dìtí spojeny pouze s
nadílkou dárkù, ale i se vzájemnou
pospolitostí, pomocí a klidem.
Spoleènì jsme ozdobili stromeèek,
napekli cukroví, u rozsvíceného
adventního vìnce zpíváme koledy,
stolujeme u stoleèkù vyzdobenými
svícny a plnými doušky tuto dobu
adventu dýcháme.
Jako jedním z prvních symbolù zimy
byl pøíchod èerta a Mikuláše. Když se
poèáteèní slzièky a vydìšená oèka
vytratila tatam, dìti si i s tìmito
postavami zatancovaly. V MŠ
v Horním Lánovì dìti Mikuláše
pøekvapily tím, že se ještì pøed jeho
pøíchodem oblékly za malé èertíky.
Protože o Vánocích bychom nemìli
myslet jenom na sebe, zajeli jsme
i do ZOO ve Dvoøe Králové, abychom
se i tam podíleli zdobením stromkù
na vánoèní výzdobì. Déš naší snaze
pøíliš nepøál, ale i tak pøes nepøízeò
poèasí jsme stromeèky krásnì ozdobili,
a pak jsme se šli podívat na zvíøátka.
Vrcholem vánoèních pøíprav
ve školce byly besídky, kde dìti
rodièùm pøedvedly jen málo z toho,
co se vše v MŠ nauèily. Tento rok
mohly své snažení ukázat i na besídce
pro èlenky Klubù dùchodcù a SD
Jednoty Lánov.
Závìrem bychom chtìli podìkovat
ing. Mirko Berrovi, který sponzorským
darem ve formì hraèek jistì rozjasní

knihovny, která je po pìti letech
povinná. Také pøevedly veškerá data
ze stávajícího výpùjèního programu
Clavius na nový Clavius REKS, který
bude sice snadnìjší, ale naprosto
dostaèující pro naše komorní potøeby,
nadto vybaven moduly, které nyní
postrádáme.
Zároveò vyøadily málo ètené knihy,
které se tím pádem ocitly mezi tìmi,
které už zde jsou zadarmo k rozebrání.
Ne vždy ovšem tento fakt znamená,
že je kniha k nepotøebì, poplatná dobì
nebo nezajímavá. Je pro mì tìžké jen
tak vyhodit knihu a z èasových dùvodù
se jimi nemohu probírat a zvažovat,
takže pokud si obèas nìjakou najde
nový majitel, budu velmi ráda.
Z dùvodu revize a nutnosti uvést vìci
do poøádku jsem, aè nerada, pøistoupila
k posílání upomínek za nevrácené
knihy, pokud jsem ovšem nemìla
možnost telefonem, mailem nebo
vzkazem ètenáøe vyrozumìt. Výpùjèní
doba je sice tøicet dnù, ale v pøípadì,
že ètenáø do té doby nemá knihu
pøeètenou, staèí, když do knihovny
(infocentra - 499 432 083) zavolá,
dá mi tak najevo, že mì neignoruje,
ale pouze nestíhá a já mu výpùjèku
o mìsíc prodloužím. Nebo mùže poslat
se svojí prùkazkou syna, dceru
èi kamaráda tøeba s èástí knih, a tak
to bude také v poøádku.
Z nových titulù:
Nauèná:
Mouèníky- M. Kaltenbach, F.W. Ehler
Velká kniha cvièení Pilates
- Michaela Bimbi - Dresp
Saláty mnoha chutí - Z. a Vl. Horeètí
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Angliètina - otázky a odpovìdi Gabrielle Smith-Dluhá a kolektiv
Drobné rady pro domácnost
- Marie Porubenská
Pro dìti:
Krtek a jeho svìt
- Zdenìk Miler, Jiøí Žáèek
Krtkùv den
- Zdenìk Miler, Josef Brukner
100 tajných dvíøek - N. D. Wilson
Trilogie o Kožešince - Is. Carmody
Matylda - Roald Dahl
Beletrie:
Èokoláda - Joanne Harrris
Krysaøovy støevíce - Joanne Harris
Sophiina volba - William Styron
To, co je moje - Anne Holt
Lady Susan - Jane Austen
Všichni odcházejí - Wendy Guerra
Po Valentýnu - Esther J. Ending
Arthur a George - Julian Burnes
Hodina dìsu - Stephen King
Duna - Frank Herbert
Lékaøka - Noah Gordon
Láska a høích - Liz Carlyle
Šógun - James Clavell
Hoøící ráj - Belva Plain
Vlèí kùže - Jaroslav Havlíèek
Mlèení jehòátek - Thomas Harris
Karolína Boková
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Obèanské sdružení sociálních
a finanèních poraden s krajskou radou
Svazu dùchodcù zahajuje bezplatnou
sociálnì - finanèní poradnu.
Kdo mùže poradnu využívat ?
- držitelé prùkazù ZTP, ZTP/P, TP
- senioøi, sociálnì slabší rodiny
- rodiny s dìtmi
- nezamìstnaní
- ostatní klienti
Co nabízíme ?
- info a pomoc pøi sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10 - 20 %
- pojištìní domácnosti a nemovitosti,
sleva 10 - 20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných pojišoven)
- pojištìní za škodu zpùsobenou
zamìstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných
èerpacích stanic
- zajištìní financí na pohøebné program Pieta
- prevenci pøed nebankovními úvìry,
10

pøedlužení a exekuci s možným
dopadem na slabší sociální skupiny
- vyøízení žádosti na zateplení domu
a její zprostøedkování se slevou až
50 % od státu -ZELENÁ ÚSPORÁM
- nabídku pracovních pøíležitostí
v poradnách OSSAFP ÈR po celé ÈR
- kurzy finanèní gramotnosti s osvìdèením o odbornosti
Kontaktní místo:
Hradec Králové
Všehrdova 194
Ètvrtek 10.30h - 12.30h
telefon: 518 321 861,739 623 273
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz
Slevy a výhody pro každého...

zahrada v Liberci, adrenalinové
aktivity Yellowpointu a akvapark
ve Špindlerovì Mlýnì, hotel Gendorf
èi zorbing ve Vrchlabí, letní koupalištì
v Trutnovì a mnoho dalších.
Karolína Boková
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Chtìl bych toutou cestou požádat
všechny lidièky, kteøí pøispívají svými
èlánky do Lánovského zpravodaje,
aby vìnovali pozornost tìmto nìkolika
øádkùm. Pomohou tak zjednodušit
a hlavnì zrychlit práci na tvorbì
Zpravodaje. Dìkuji!
- Pøi psaní èlánkù ve Wordu
nepoužívejte tabulátory, text
B
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M
pro vytvoøení odstavce naznaète
jednoduše mezerníkem - posun
BENEFIT Program je slevový
o 2 -3 mezery.
systém pro aktivní trávení volného - Programy Excel a Power Point radìji
èasu, jehož cílem je zpøíjemnit Vám
nepoužívejte - pøípadnì výjimeènì!
pobyt v celé síti služeb a zaøízení.
- Fotky by mìly být kontrastní, ne
V rámci tohoto programu mùžete
tmavé v rozlišení min. 300 Dpi.
využít øadu slev v oblasti ubytování,
Fotografie z internetu používejte
památek, kultury, stravování, zábavy,
prosím jen výjimeènì!
sportu a relaxace. Slevy mùže využít - Pokud chcete k èlánku pøipojit fotku
každý, kdo má kartu BENEFIT
lidí, vyberte zábìr poøízený co
Programu. Velká èást slev se vztahuje
nejvíce z blízka. Skupinová fota
i na držitele karty OPUSCARD
používejte minimálnì. Zmenšením
a CITYCARD (tyto slevy jsou
fotografie na šíøku sloupeèku èlánku
oznaèeny malou znaèkou dané karty).
dojde k velkému snížení
Karta platí až pro ètyøi osoby, a tak
rozpoznatelnosti jednotlivých osob.
mùže být užiteèným prùvodcem - Nezapomeòte pod èlánek uvést
jednotlivcù i celých rodin.
jméno a pøíjmení autora. Pokud
Informace o slevách (dle témat
uvádíte v èláncích jména zúèastèi podle turistického regionu) najdete
nìných osob apod., používejte celá
na webových portálech:
jména a pøíjmení (napø. Jan Novák)
www.severnicechy.info/benefit, - Nadpisy èlánkù používejte krátké,
www.liberecky-kraj.cz/benefit èi
struèné a výstižné. Napø. místo
www.cesky-raj.info, nebo se mùžete
nadpisu „Jak jsme se s Krakonošem
pøijít poradit do infocentra v Lánovì,
schovávali za kupkami sena”
kde si rovnìž mùžete onu slevovou
použijte kratší „Schovávaná
kartu BENEFIT za 35 korun koupit.
s Krakonošem”.
Pøíklady turistických cílù zapoje- - Pište jasnì, struènì, srozumitelnì žádné dlouhé romány - Zpravodaj
není nafukovací! Pokud potøebujete
uvést informace, duplicitní
s internetem, popište v èlánku pouze
èeho se vìc týká a uveïte odkaz
na zdrojové webové stránky!
- Výsledky soutìží - tabulky užívejte
s citem - max. 1. až 4. místo
- Inzerce - data buï v PDF souboru
èi v Corel Draw (*.cdr), nebo
ných do BENEFIT Programu:
po domluvì na tel.: 777 267 900.
zámky Dìtenice, Mnichovo hradištì,
Hrubý Rohozec, Sychrov, hrad Kost, Ještì jednou dìkuji a pøeji v novém
zøícenina hradu Malá Skála, výletní roce hlavnì pevné zdraví...
areál Pìnèín, Prachovské skály,
Zdenìk Máslo ml.
Grafické a reklamní studio Lánov
centrum Babylon, ZOO a Botanická
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Dovolte, abychom Vás informovali
o unikátním projektu, který právì
uvádíme do provozu. Vzhledem
k souèasnému stavu ekonomiky
a narùstající nezamìstnanosti chceme
naším projektem podat pomocnou
ruku všem lidem, kteøí hledají
zamìstnání.
Na webových stránkách
PraceTrutnov.cz, které spolupracují
s místním úøadem práce a jsou dennì
aktualizovány, jsou umístìny nabídky
pracovních míst všeho druhu. Vše je
bezplatné a èasovì ménì nároèné než
vystávání v dlouhých frontách
na úøadech práce. Výhodou je
i možnost okamžitì kontaktovat
zadavatele inzerátu prostøednictvím
krátkého formuláøe.
Pøedstavení projektu
PraceTrutnov.cz
PráceTrutnov.cz je regionální
pracovní portál pro okres Trutnov.
Z prùzkumù vyplývá, že lidé neradi
dojíždìjí za prací, proto pøicházíme
s novým konceptem a nabízíme
práci s místem pracovištì pouze
v nejbližším okolí. Na rozdí
od velkých portálù s nabídkou práce
v celé republice, u nás jen tak nìjaká
nabídka nezapadne. Pro zamìstnance
a uchazeèe o práci jsme vyvinuli
služby, které jim usnadní hledání
nové práce. Zamìstnavatelùm zase
nabízíme úèinnou inzerci, jejíž pomocí
lze efektivnì oslovit nové zamìstnance nebo brigádníky.
Služby pro uchazeèe o práci
Nabídky práce umožòujeme
procházet mnoha zpùsoby. Hledejte
napø. podle Vaší profese, a už
manažer, èíšník nebo øidiè. Ti z Vás,
kteøí hledají nové zamìstnání a nejsou
si svojí profesí jisti, mohou využít
pøehled nabídek práce z 16 oborù.
Nepøehlédnete tak inzeráty práce,
které mají více rùzných názvù.
U nás si najdou zamìstnání
i maminky na mateøské dovolené.
Speciálnì pro nì vybíráme nabídky
práce na zkrácený (èásteèný) úvazek.
Vedle toho si na své pøijdou studenti,
senioøi i všichni ostatní.

Další výhodou je èlenìní inzerátù
práce podle mìst a obcí. Snadno tak lze
získat pøehled o práci v Trutnovì,
Vrchlabí, Dvoøe Králové nad Labem
nebo dalších obcích.
Zamìstnavatelé hledají èerstvé
absolventy s minimální nebo žádnou
praxí. Na jedné stranì stojí lidé
s výuèním listem, kteøí jsou pro svou
specializaci èím dál více žádaní. Vedle
nich se nacházejí absolventi støedních
i vysokých škol. Pro tyto kategorie
potenciálních nezamìstnaných jsme
zøídili speciální sekci.
I nároky na výši platu bereme
na vìdomí. Pøipravili jsme èlenìní
nabídky práce podle výše uvedeného
platu. Je libo práce s platem vyšším jak
15.000 nebo dokonce s platem
nad 30.000? Dalším nezbytným
kritériem je provoz. Inzeráty jsou
roztøídìny na jedno-, dvoua tøísmìnný provoz.
Zaènìte hledat Vaší novou
práci nebo brigádu na
http://www.pracetrutnov.cz
Efektivní hledání nových
zamìstnancù
Hledat nové zamìstnance nebo
brigádníky není na PraceTrutnov.cz
žádný problém.
Pokud volná místa eviduje místní
úøad práce, tak jsou Vaše inzeráty
práce umístìny automaticky i v našem
seznamu. Zájemce o nabízenou
pracovní pozici Vám mùže ihned
zavolat nebo zaslat životopis na Váš
E-Mail.
Pro nároènìjší klienty jsou možné
další možnosti, jak více propagovat
jednotlivé inzeráty práce nebo celou
spoleènost se všemi jejími nabízeními
pozicemi. Hledání zamìstnancù je pak
možné podpoøit bannerovou reklamou
napøíè celým portálem.
Pøesvìdète se sami
http://www.pracetrutnov.cz

na

Zdroj: Jan Lenèo
JOBOPOLY s.r.o.

U mnoha našich spoluobèanù se
v souèasné dobì zhoršují jejich
základní životní jistoty pøedevším
možným ohrožením pravidelného
pøíjmu do rodin na základì pøípadné
ztráty zamìstnání. V této souvislosti
Vás chceme informovat, že v rámci
Programu rozvoje venkova ÈR
z Evropského zemìdìlského fondu se
nabízí jedineèná a do budoucna
neopakovatelná možnost získání
nenávratných finanèních prostøedkù
fyzickým a právnickým osobám
k vytváøení nových pracovních míst
i k podpoøe malého a støedního
podnikání v obci v oblasti zemìdìlství,
služeb a drobné výroby.
Dovolujeme si Vám proto nabídnout
možnost seznámit Vás prostøednictvím níže uvedeného textu
s rozsahem finanèní podpory
podnikatelských aktivit k vytváøení
nových pracovních míst.
Pøejeme Vám hodnì úspìchù ve Vaší
práci a vìøíme, že naše podpora
pøispìje ke zlepšení zamìstnanosti
a spokojenosti obèanù ve Vaší obci.
ing. Eduard ŠMEHLÍK
Finance z Evropské unie
k podpoøe zamìstnanosti pro:
Mladé zemìdìlce - dotace na stroje,
stavby a nákup pùdy èiní až 1,1 mil. Kè
Farmáøe a zemìdìlské firmy - dotace
na technologie a stavby èiní až 15 mil.
Kè. Chovatele ryb - dotace na úpravy
rybníkù, na obchod a technologie èiní
až 18 mil. Kè. Výrobce potravin dotace na investice technologií
a produktù èiní až 15mil. Kè. Malé
podnikatele - dotace na výrobní
zaøízení a stavby èiní až 6 mil. Kè
Jistoty pro Vaše rozhodování
zda èerpat dotace:
- V procesu realizace projektu máte
možnost cca do 20 mìsícù odstoupit
od dohody o získání dotace.
- Zahájenou podnikatelskou èinnost
lze realizovat soubìžnì se stávajícím
zamìstnáním.
- Pøipravujete si zdroj budoucích
pøíjmù pro období po ukonèení
hospodáøské krize.
APPRO AGRO s.r.o.
Telefon: +420 495 513 161
Elišèino nábøeží 322, Hradec Králové
Mobil: +420 602 732 373
E-mail: svadlenka@approagro.eu,
http:// www.approagro.eu
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24. ledna
18. února
21. února
22. února
15. bøezna

SD JILM JILEMNICE:
Dìtský maškarní bál
Poutníci - bluegrass a country
Zlatovláska - èinoherní výpravná pohádka
Eva a Vašek
Vyšetøování ztráty tøídní knihy
- Divadlo Járy Cimrmana
Øeditelská lóže - Divadlo v Øeznické

T
I
P
Y
N
A
V
Ý
L
E
T
Y

Chcete nìkam vyrazit i v zimì, ale ne tøeba zrovna
na lyže? Zde je pár nápadù:
Bozkovské jeskynì - leden až bøezen Út - Pá 8:00 - 15:00
Prohlídka jeskyní, jediných zpøístupnìných na severu
25. bøezna
Èech, není fyzicky nároèná, bez problémù ji zvládnou
i menší dìti, délka návštìvního okruhu je pøibližnì 350
JILEMNICE - SPORT:
23.-24. ledna. 3. roèník Jilemnické 50, veøejný závod do ligy metrù, teplé obleèení je ovšem nutností.
dálkových bìhù
Adršpašské skály - Po - Ne 8:00 - 18:00
21. února.
Lízátkové závody pro pøedškolní až po žáky
Skalní mìsto je zcela pøístupné (vyjma plavby
5. tøíd (pøesné datum ale záleží na snìhu)
po skalním jezírku) i v zimních mìsících. Teplické skalní
mìsto je naproti tomu pøístupné pouze na vlastní
KD STØELNICE VRCHLABÍ:
nebezpeèí.
Denní aktuální informace o stavu turistických
21. ledna
Koncert - Bratøi Ebeni - Chlebíèek
cest,
o
poèasí
a cenách vstupù, vám rádi poskytnou
23. ledna
Dobový bál
v Informaèním centru Adršpach, otevøeném v zimní
28. ledna
Koncert Václava Koubka
sezónì Po - Ne 8:30 - 16:00.
31. ledna
Divadelní pøedstavení Poprask na lagunì
21. února
Divadlo Kalich - pøedstavení Bez pøedsudkù
Riegrova stezka
- hrají Jana Paulová a Pavel Zedníèek
V zimì se také neudržuje, vstup tedy také pouze
27. bøezna Posezení s Horalkou
na vlastní nebezpeèí a jen pøi málo snìhu.
dále nìkolik maturitních plesù
Sportovní a rekreaèní areál Bret - Žacléø, Prkenný Dùl
DÌTSKÝ DÙM PELÍŠEK VRCHLABÍ:
Je svou polohou vhodný pro aktivní odpoèinek
24. ledna
Zábavné odpoledne pro dìti - KD Støelnice
èi dovolenou, s návazností na trasy do celých Krkonoš,
28. února
Karneval pro dìti - KD Støelnice
a nabízí celoroèní komplex služeb: v zimì to je napø.
5. bøezna Kurz drátkování - odd. techniky, téma - šperk
wellness, restaurace, fitness, kryosauna, ubytování, sauna,
víøivka, masážní vana a masáže. Dále je zde k dispozici
ÈERNÝ DÙL:
rodinný
ski park s 2-sedaèkovou lanovkou a dìtským
16. ledna.
Starosta Open Elvia Cup 2010
zimním
parkem, vèetnì snowtubingu, pùjèovny
20. února
Pøíjezd Krakonoše
sportovního
vybavení, lyžaøské školy a veèerního
19. února
Hasièský bál
lyžování. Parkuje se tu zdarma.
20. bøezna Dìtský maškarní ples
20. bøezna Krakonošova taneèní zábava
Èeský ráj
27. bøezna Zdobení kraslic
Aniž byste byli rušeni zástupy turistù, mùžete si v klidu
22. dubna
Den Zemì
vychutnat majestátnost skalních mìst, tiché siluety hradù
30. dubna
Pálení èarodìjnice
èi romantická zákoutí s roubenkami. Ale i zde mùžete
vyzkoušet
sjezdovky - napøíklad na hoøe Kozákov
KOØENOV:
s
osvìtlením
pro veèerní lyžování.
14. bøezna Krajský pohárový závod žactva a veøejný
závod pøedžákù, dorostu a dospìlých
Zimní skláøské pátky v Železném Brodì - do 19. bøezna
24.-25. dubna Šmajdání za historií opevnìní z r.1938
Budete moci sledovat pøedvádìní rùzných skláøských
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš.
øemesel a zároveò nakoupit èeské sklo od výrobcù. Svoji
návštìvu spojíte s prohlídkou roubené lidové architektury.
V historické èásti mìsta byl v roce 2007 otevøen poznávací
okruh Trávníky. Zajímavá místa, nabízející poznání
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historie i souèasnosti zdejšího skláøství, mùžete navštívit
i jednotlivì po celý týden. Avšak v pátek je otevøeno
Drátenická dílna a prodejna potøeb pro lidová øemesla nejvíce míst souèasnì.
(Masarykovo nám. 139, Jilemnice, vchod trafikou) poøádá Muzeum ozubnicové dráhy do 30. bøezna Út - Ne 10 -16
Ve stanici Koøenov je otevøeno muzeum zubaèky
v lednu 2010 krátkodobé sobotní kurzy lidové tvorby a øemesel.
Kurzy jsou v rozsahu 4 hodin vždy v sobotu od 8 do 12 hodin s obèerstvením a prodejem upomínkových pøedmìtù.
v drátenické dílnì a prodejnì. Pøihlásit se je možné pøedem Do Krkonoš vede jediná èeská zubaèka, na necelých
písemnì, pøihlášky jsou k vyzvednutí v trafice v Jilemnici nebo 7 kilometrech pøekonává výškový rozdíl 235 metrù.
na internetu na adrese www.dratenici.nebesa.cz. Dnešní motorové vozy ani dieselové lokomotivy ozubnici
Cena kurzu je 300,- za 4 hodiny. Podrobnosti na výše nepotøebují. Využívají ji jen historické vlaky s unikátními
uvedených kontaktech.
o z u b n i c o v ý m i l o k o m o t i v a m i , j e j i c h ž j í z d y,
9. ledna - drátování keramiky a skla
s doprovodným programem, poøádá nìkolikrát do roka
(lektoøi - Jan a Táòa Procházkovi)
Železnièní spoleènost Tanvald o.p.s.
16. ledna - palièkování (lektorka - Lenka Špetlová)
Podle Krkonošské sezony a z dalších zdrojù pøipravila
30. ledna - zdobení ubrouskovou technikou
Karolína Boková
(lektorka - Soòa Vìtrovcová - Jilemnice)
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dìtí. Za pouhé dva dny se nauèily
moderátorské vstupy,
vytvoøily zpravodajský sportovní
magazín, natoèily krátký film,
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Y secvièily úryvek z muzikálu Koèky
a pøipravily fotografickou prezentaci.
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V rámci slavnostního galaprogramu
Horskou železnici z Martinic
v Krkonoších do Rokytnice nad
Jizerou køižovaly 12. prosince tøi páry
historických vlakù. Oslavy romantické
trati si cestující pøipomnìli v den 100.
výroèí úmrtí jejího zakladatele Jana
hrabìte Harracha.
Na slavnostní jízdy se v 8:15
souèasnì vydaly dva historické vlaky.
Z Vrchlabí vyrazil motoráèek
„Hurvínek“ a z Martinic se
p o ž e l e z n i c i z n á m é z f i l m u ukázaly získané dovednosti a výtvory
Jak vytrhnout velrybì stolièku rozjela návštìvníkù v sále Spoleèenského
souprava tažená parní lokomotivou domu Jilm v Jilemnici. K dùstojné
„Velký bejèek“ z roku 1937. Dvojici oslavì pøispìla také pøítomnost herce
dopoledne doplnil ještì historický vlak Mirka Šimùnka a zpìvaèky Kamily
v èele s parní lokomotivou z roku Nývltové. Prezentace dílen jsou
1913.
zaøazeny na www.radio-kulisek.cz.
Nìkteré rodiny s dìtmi využily
1. Krkonošský umìlecko - mediální
netradièní dopravu k cestì na Vánoèní festival podpoøili: Královéhradecký
jarmark v Jilemnici, a tak všechny kraj, Mìstský úøad Jilemnice, Obecní
historické vlaky byly obsazeny. úøad Lánov, Obecní úøad Dolní Dvùr,
Krkonošské vápenky Kunèice nad
Labem, Mgr. Vladimír Richter,
Krkonoše - svazek mìst a obcí,
Autoškola Martin Jindøišek, JIP
východoèeská a.s., Korrekt spol. s r.o.,
Zdenìk Máslo ml. - Reklamy Lánov,
Schwaiger s.r.o., Prodis Vrchlabí
2. Krkonošský umìlecko - mediální
festival plánujeme na 24. - 25. dubna
2010 v prostorách Spoleèenského
domu Jilm Jilemnice. V souèasné dobì
jednáme o patronátu se zpìvaèkou
Petrou Janù.
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pøipravovat

Jedna ze dvou mikulášských družin.

Tøi historické soupravy, z nichž
ve dvou zajišovaly mikulášskou
družinu dìti z Kulíšku se svými
pøáteli, svezly bìhem dne 1.500
cestujících.
Pohádkovou atmosféru umocnily
j e š t ì s n ì h o v é v l o è k y, k t e r é
pøipomnìly dobu, kdy se parní vlaky
prohánìly po krkonošských tratích.
Jana Tauchmanová

Jana Tauchmanová a Petr Ticháèek

zahradì), modelové kolejištì velikosti
„O“. Uvádìjí: Kristýna Schejbalová
a Eliška Janoušová se svými
hosty. Termín akce se dozvíte
na www.radio-kulisek.cz, v obecním
programu kabelového rozvodu Lánov
a na plakátech.
24. - 25. duben 2010
2. Krkonošský umìlecko - mediální
festival (KUMF) ve Spoleèenském
domì Jilm Jilemnice
K úspìšným tvoøivým dílnám
z minulého KUMFu pøidáme ještì
tanec a herectví. Pøedbìžné pøihlášky,
na kterých uvedou své jméno
a vybranou dílnu, mohou zájemci
posílat na jana.tauchmanova@radiokulisek.cz. V souèasné dobì jednáme
o patronátu se zpìvaèkou Petrou Janù.
Podrobnìjší informace budou od února
2010 zaøazovány na www.radiokulisek.cz a www.kumf.cz.
Letní sezóna 2010
Krkonošské turistické vysílání
Zajímavosti, pozvánky, dopravní
informace, sportovní a kulturní
magazín, to vše zahrnuje nový projekt
Radia Kulíšek, Svazku mìst a obcí
Krkonoše a Støední školy Lomnice nad
Popelkou.
Na www.krkonose.eu a www.radiokulisek.cz si ho posluchaèi spustí
od kvìtna 2010. Nejlepší nahrané
prototypy zaøadíme od ledna 2010
na www.radio-kulisek.cz.
Lánovští uslyší Krkonošské
turistické vysílání v obecním
programu kabelového rozvodu každý
ètvrtek od 15.30 do 16.30 hodin.
Pøíspìvky redaktorù sportovní
a kulturní redakce Radia Kulíšek živì
ze studia v lánovském infocentru uvádí
Kristýna Schejbalová a Lucie
Kovalaková.
Jana Tauchmanová
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Únor 2010
Ve spolupráci s KVK, Obcí Dolní
Lánov a za mediální podpory Hitrádia
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Magic Dìtské hry bez hranic v kulturní
domì „Dìvín“ Dolní Lánov.
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Program:
hry, soutìže a dovádìní, scénky dìtské
Oslavy 15. narozenin Kulíšku skupiny historického šermu Legenda
vyvrcholily umìlecko-mediálním Aurea, vystoupení Lucie Kovalakové
festivalem. V dílnách pracovalo 65 a Martina Holce (Ordinace v rùžové
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9. záøí jsme jeli na náš poslední
letošní výlet. Naše cesta vedla
do Miletína, kde v malém zámeèku je
výstava koèujících divadelních
spoleèností. Fotografie nás zavedly
do divadel v okolí. Jsou zde zobrazeny
i opony z nìkterých divadel. Poznali
jsme, jak se dìlá divadelní bouøka
i déš. Prùvodce nás velmi pìknì se
vším, co k divadlu patøí, seznámil.
Po prohlídce se šlo na námìstí, kde
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jsme si koupili obèerstvení èi nìjaký
zákusek s sebou. Vìtšina z nás si
koupila „modlitbièky“.
Dále jsme jeli na hrad Pecka.
Nìkteøí nešli na hrad, ale prohlédnout
si mìsteèko.
V žaludku už nám kruèelo, a tak
jsme jeli do Nové Paky. V restauraci
„Ježkùv statek“ jsme mìli objednán
obìd, na kterém jsme si pochutnali.
Po obìdì následovalo malé posezení
na terase nebo byla možnost projít se
mìstem. Naše poslední zastávka
patøila øecko - katolickému kostelíku.
Byla to pøíjemná procházka parkem.
Kostelík se nám všem líbil.
Tak tedy jsme ukonèili naše letošní
výlety.
Nyní ještì máme naplánované
posezení na ukonèení roku 2009.
Dìkujeme OÚ z Prostøedního
i Dolního Lánova za jejich pøispìní
na naše výlety a pøejeme jim hodnì
úspìchu a zdraví v roce 2010.
Rovnìž hodnì zdraví v roce 2010
všem obèanùm Lánova.
Pøijïte mezi nás.
Vìra Volmutová

a starší dìvèata zatanèila vtipný tanec
s hasièskou helmou. K tanci zahrál
osvìdèený „Ètyølístek“ a o výborné
obèerstvení se postarali hasièi, kterým
patøí velký dík. Tìšíme se na další
setkání.

Dne 8. 10. 2009 jsme již tradiènì
navštívili výstavu „Zemìdìlec“ v Lysé
nad Labem. Tentokrát to bylo v den,
kdy se konaly dožínky. Zaèínaly
krojovaným prùvodem a celý den
probíhal na výstavišti kulturní
program. O zájezdy do Lysé nad
Labem je velký zájem, takže musíme
jet dvìma autobusy.
Za krásného podzimního poèasí
21. 10. 2009 jsme navštívili známé
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Ě tržištì Kudowa Zdrój. Úèastníci si
v dobøe zásobených stáncích prohlédli
a nakoupili zboží, a protože to bylo
Dne 26. prosince bylo v Kulturním
pøed dušièkami, nakoupili i ozdoby
domì v Dolním Lánovì setkání
na hroby. Pøi zpáteèní cestì se
dolnolánovských dùchodcù. Byly
porouchal autobus, a tak jsme èas,
jsme se tam také podívat, navázat
než pro nás pøijel náhradní, strávili
bližší kontakt a podìkovat OÚ
v pøíjemné restauraci u dobrého jídla
a hlavnì panu starostovi Tomíèkovi
a pití.
za finanèní podporu našemu Klubu
Další akcí byl zájezd na divadelní
dùchodcù v Prostøedním Lánovì
pøedstavení ochotníkù z Úpice
na zájezdy. Jezdí s námi i jejich
„Bumerang“. Shlédli jsme velmi
dùchodci.
pìkné a veselé pøedstavení.
Byl to nezapomenutelný zážitek.
Letošní rok jsme už tradiènì
Vystoupení taneèního souboru
ukonèili pøedvánoèním koncertem
„Špindleráèek“, krásné prostøedí, stoly
orchestru Václava Hybše a jeho hostù
plné dobrùtek a velmi pøíjemná hudba.
v Úpici. Koncert jako obvykle
Pan starosta nás také pøivítal a my
nezklamal, byl výborný.
dìkujeme, že jsme tam mohly být.
15. 12. jsme byli pozváni do místní
Za KD v Prostøedním Lánovì mateøské školy na vánoèní besídku.
Vìra Jankù a Jana Jacková Uèitelkami a dìtmi pøipravené pásmo
bylo moc pìkné a zavedlo nás
do krásného pøedvánoèního èasu.
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Dìtem a všem uèitelkám srdeènì
dìkujeme.
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Dìkujeme Obecním úøadùm
V podzimním Zpravodaji obce Dolního Lánova, Dolní Branné,
Lánov jsme Vás zvali na tradièní Proseèné, Rudníka a zejména
setkání seniorù 25. 9. 2009. Setkání se Obecnímu úøadu v Lánovì, kteøí naši
opìt zdaøilo, byl plný sál, pobavit se èinnost podporují. Díky jejich
pøišli i dùchodci z Èisté a Vrchlabí. finanèním pøíspìvkùm se mùžeme
O dobrou náladu se postarali na úvod na všech tìchto akcích setkávat
mladí hasièi. Nejprve nám zatanèili a zpøíjemòovat si stárnutí.
ti nejmladší se svou nejmilejší hraèkou
Všem èlenùm Klubu dùchodcù,
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hasièùm z Horního Lánova a všem
ètenáøùm Lánovského zpravodaje
do nového roku 2010 pevné zdraví
a vše nejlepší.
Za KD Margita Capoušková a výbor
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Je tu opìt konec roku a my se spolu
s Vámi ohlédneme zpìt, abychom
zhodnotili vše, co jsme pro naše
spoluobèany v uplynulém období
vykonali.
První akcí byl zájezd do Pardubic
na tance CORD OF THE DANCE.
Následoval oblíbený dìtský karneval.
Mìli jsme radost z hojné úèasti
krásných a nápaditých masek, které se
bavily celé odpoledne. Ani se jim
domù nechtìlo! Pro nás byly odmìnou
úsmìvné tváøièky dìtí a pochvalná
slova rodièù.
Operetní a muzikálová pøedstavení
Mona Lisa, Hrabìnka Marica, Polská
krev, Adéla ještì neveèeøela byla také
velmi zdaøilá.
Potleskem jsme odmìnili našeho
Radka Hanuše, za kterým jsme se
vydali do Pardubic na jeho
absolventský koncert.
Neobvyklý a krásný byl zájezd
na Smetanovu Litomyšl s návštìvou
koncertu EUROPA MUZIKALIS
a prohlídkou historického mìsta.
K MDD byla v Dolním Lánovì
tradiènì pøipravena Cesta
pohádkovým lesem. Pìkná byla
i divadelní pøedstavení pro MŠ v obou
Lánovech.
Každoroènì pøipravujeme zájezd
pro rodièe s dìtmi. Tentokrát byla
naším cílem pevnost Dobrošov,
procházka nádhernou pøírodou údolím
Pekloa prohlídka zámku v Novém
Mìstì. Škoda, že se zúèastnilo málo
rodièù s dìtmi, pro které byl pøedevším
program pøipraven.
Konec roku patøil recitálu Marty
Kubišové a Petra Maláska
v Hostinném. Uskuteènil se také
zájezd (ve spolupráci se školou
v Hostinném) do Prahy na balet
P. I. Èajkovského - Labutí jezero.
Všechny akce se uskuteènily
za nemalé finanèní podpory obou
OÚ Dolního a Prostøedního Lánova.
Dìkujeme.
Všem našim spoluobèanùm pøejeme
šastný rok 2010 a tìšíme se na další
spolupráci.
Za OB Lánovy Jaroslava Pršalová

Zvýší se pak i návštìvnost pøi
mistrovských utkáních.
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Sbor pro obèanské záležitosti
v Lánovì má 10 èlenek: Zdenku
Blažkovou, Danu Jakubcovou,
Zdenku Schliegsbirovou, Hanu
Jakubcovou, Mirku Pentekovou,
Ivu Mareèkovou, Lenku Vocáskovou,
Leonu Tothovou, Renatu Tošovskou
a Vìru Lepltovou. Pracují pøi OÚ
v Lánovì pod vedením pøedsedkynì
Zdenky Blažkové.
Jejich èinnost spoèívá pøedevším
v péèi o nejmladší obèánky a nejstarší
obèany naší obce. Organizují Vítání
obèánkù do života (letos jich pøivítali
11) a Støíbrné podveèery pro ty, kdo
v tomto roce oslavili 60. a 70.
narozeniny.
V prùbìhu roku posílají blahopøání
ke kulatým životním jubileím - 60, 65,
70, 75 let a tìm, co oslaví 80 rokù, pak
již každým rokem. Ke Dni matek
kvìtnu roznášejí dárkové balíèky
našim ženám starším 70 let a pøed
Vánoci dostávají dárky všichni
dùchodci starší 80 let.
Pøi zahájení školního roku pøedávají
prvòáèkùm uvítací balíèky (ubrousek
a razítko) a zúèastòují se také
rozlouèení se žáky 9. tøídy, kteøí
opouštìjí lánovskou školu. Tìm vìnují
dárek na rozlouèenou a pamìtní list.
Èlenky SPOZu si poctivì vedou
svoji kroniku a peèují o svou nástìnku
u OÚ v Lánovì. V letošním roce chtìjí
ukonèit svou pùsobnost ve Sboru pro
obèanské záležitosti 2 èlenky: paní
Hana Jakubcová a paní Mirka
Penteková. Myslím, že si obì zaslouží
podìkování za všechny ty roky, kdy
ve SPOZu pracovaly, a samozøejmì
jim pøejeme pevné zdraví
a spokojenost v jejich dalším životì.

Milan Mihok
øedseda tren. rady oddílu
Krkonošská zimní liga, které se
zúèastní i mužstvo TJ Lánov
v následujícím rozlosování:
Losovací èísla:
1. Mostek
5. Libeè
2. Žacléø
6. dorost Úpy
3. Poøíèí
7. Lánov
4. Mladé Buky
8. Pilníkov

17. ledna 2010
10:00 -11:30 Mostek - Pilníkov
11:40 -13:10 Žacléø - Lánov
13:20 -14:50 Poøíèí - dorost Úpy
15:00 -16:30 Ml. Buky - Libeè
24. ledna 2010
10:00 -13:30 Pilníkov - Libeè
11:40 -13:10 dorost Úpy - Ml. Buky
13:20 -14:50 Lánov - Poøíèí
15:00 -16:30 Mostek – Žacléø
31. ledna 2010
12:00 -13:30 Žacléø - Pilníkov
13:40 -15:10 Poøíèí - Mostek
15:20 -16:50 Ml. Buky - Lánov
17:00 -18:30 Libeè - dorost Úpy
7. února 2010
12:00 -13:30 Pilníkov - dorost Úpy
13:40 -15:10 Lánov - Libeè
15:20 -16:50 Mostek - Ml. Buky
17:00 -18:30 Žacléø - Poøíèí
14. února 2010
12:00 -13:30 Poøíèí - Pilníkov
13:40 -15:10 Ml. Buky - Žacléø
15:20 -16:50 Libeè - Mostek
17:00 -18:30 dorost Úpy - Lánov
21. února 2010
12:00 -13:30 Pilníkov - Lánov
13:40 -15:10 Mostek - dorost Úpy
15:20 -16:50 Žacléø - Libeè
17:00 -18:30 Poøíèí - Ml. Buky
Za èlenky SPOZu 28. února 2010
Zdenka Schliegsbirová 12:00 -13:30 Ml. Buky - Pilníkov
13:40 -15:10 Libeè - Poøíèí
15:20 -16:50 dorost Úpy - Žacléø
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17:00 -18:30 Lánov - Mostek
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Zimní pøestávka v soutìžích
družstev dává všem hráèùm možnost
dùkladné pøípravy na zahájení
jarní èásti soutìží. Záleží jenom
na trenérech, jak kvalitnì využijí této
možnosti v terénu, v tìlocviènì a pak
v pøípravì pøátelských utkání na høišti.
Máme co dohánìt, a proto vìøíme,
že jednotlivá družstva a jejich trenéøi
udìlají vše pro kvalitu pøípravného
období a výsledky se pak dostaví.
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Možnost získání dotací tøeba i na
Váš projekt!
Místní akèní skupina Krkonoše, o. s.
(MAS Krkonoše) pøipravovala
v minulých letech svùj Strategický
plán LEADER, na jehož základì
získala dotace z Programu rozvoje
venkova na realizaci projektových
zámìrù subjektù pùsobících na území

MAS - tedy v centrální èásti
turistického regionu Krkonoše.
O dotace mohou žádat napø. obce,
zemìdìlci, zaèínající podnikatelé,
mikropodniky, neziskové organizace
a další a roènì si rozdìlí okolo
4 milionù Kè. Mezi podporované
oblasti patøí napø. stavba èi
rekonstrukce malokapacitního
ubytovacího èi stravovacího zaøízení,
pùjèovny sport. potøeb, sportovních
zaøízení - napø. høištì, koupalištì,
jízdárna, hipostanice a nákup vybavení
(Fiche è. 1 - Návštìva). Dále zlepšení
základní dopravní a technické
infrastruktury a vzhledu obcí, napø.
místní komunikace, veøejná prostranství, chodníky, parkové úpravy,
zpevnìní ploch, vodovody, kanalizace
a ÈOV (Fiche è. 2 - Vzhled obcí),
stavba èi rekonstrukce budov pro
podnikání, úprava povrchù, nákup
nové technologie a modernizace
výroby (Fiche è. 3 - Firma), stavební
obnova nebo nová výstavba k zajištìní
obèanského vybavení a služeb
v oblasti školství, sociálních služeb,
péèe o dìti, kultury, zdravotnictví,
sportovních a volnoèasových aktivit,
tìlovýchovy a integrovaných
informaèních a školících center - napø.
modernizace škol, rekonstrukce
školních kuchyní, úpravy školních
høiš, rekonstrukce zdravotních
støedisek, modernizace hasièských
zbrojnic a požární techniky, vytvoøení
zázemí pro spolkovou èinnost,
vytvoøení a modernizace sportoviš
s víceúèelovým høištìm, osvìtlení,
informaèní tabule, apod. (Fiche è. 4 Vybavení obcí a vzdìlávání), nebo
napø. stáje pro krávy, jalovice, býky,
ovce, kozy a konì, dojírny a pastevní
areály, haly pro chov drùbeže, jímky,
hnojištì, stavby pro skladování,
zahradnické stavby a zpracování
biomasy a bioplynu (Fiche è. 5 Ekologické podnikání). Právì tyto
oblasti by mìly být podpoøeny
v letošní Výzvì. Více informací
najdete na www.mas-krkonose.cz.
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Kupujte „pravé“
Krkonošské produkty
Pøi nákupech se mùžete
setkat s výrobky
oznaèenými logem
Krkonoše - originální produkt®.
Tato znaèka oznaèuje výrobky, které
prošly pøísným procesem certifikace,
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který zákazníkovi garantuje jejich
skuteèný pùvod v Krkonoších, ale
nejen to! Znaèené výrobky musí
pøispívat k dobrému jménu regionu,
proto musí být také dostateènì
kvalitní, šetrné vùèi životnímu
prostøedí, jedineèné - vyrobené
tradièní technologií, ruènì nebo
z místních surovin a výjimeèné svou
vysokou kvalitou. Jedná se pøedevším
o øemeslné a potravináøské výrobky,
ale i výrobky, které mají v našem
regionu urèitou tradici. Koupí výrobkù
oznaèených tímto logem jednak
podpoøíte místního výrobce,
ale v neposlední øadì mùžete udìlat
radost svým blízkým, kterým mùžete
vìnovat opravdu krásný dárek s duší
Krkonoš. Seznam všech certifikovaných výrobkù najdete na
www.domaci-vyrobky.cz.
Takto oznaèené produkty mùžete
zakoupit mimo jiné na Turistických
informaèních centrech v regionu,
ale existují i oficiální prodejní místa,
která nabízí výrobky od min.
5 výrobcù. Tyto prodejny najdete napø.
ve Vrchlabí (RTIC a prodejna
„Krakonošovo“), Jilemnici (IC),
Janských Lázních (prodejna
Duhového domova), Horním Maršovì
a Peci pod Snìžkou (IC Veselý výlet),
v Poniklé (Rautis, Krkonošské
m u z e u m ) , n e b o v Tr u t n o v ì
(Tkalcovské muzeum).

Do systému znaèení místních
výrobkù se mohou zapojit i další
výrobci, kteøí pùsobí na území
turistického regionu Krkonoše, kteøí
splní kritéria pro certifikaci. Znaèka
jim mùže pøinést další formu
propagace (spoleèné webové stránky,
letáèky, katalogy certifikovaných
výrobkù), možnost výmìny zkušeností
s ostatními výrobci, prezentace
na akcích, kterých se MAS každoroènì
úèastní - napø. krajské dožínky, veletrh
Zemì živitelka a mnoho dalších.
Pro pøípadné informace kontaktujte
Evu Øíhovou, tel. 608 050 063,
info@mas-krkonose.cz.
Eva Øíhová
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a sèítala se umístìni. Ani pøi této
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Č Isoutìži si nevedli naši zástupci špatnì.
Pøípravka
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4. místo Matìj Rojt
Pro mladé hasièe zaèal nový roèník
hry Plamen a soutìže dorostu
2009/2010. Souèasnì s ním probíhá
i soutìž o pohár rady mládeže.
Dne 12. 9. 2009 se konala pohárová
soutìž v Libòatovì, a to v kategoriích
závod požárnické všestrannosti (ZPV)
a soutìž požárních dvojic.
Naše hlídky si vedly velice pìknì.
I když tra vedla opravdu nároèným
terénem, výsledky byly velmi pìkné:
- ZPV hlídka starších 3. místo
- hlídky mladších 1. a 3. místo
V soutìži požárních dvojic kralovaly
naše soutìžní týmy:
- starší 1. místo
- mladší 1. místo
Další sobota 19. 9. 2009 patøila ZPV
v Mostku - zahájení nového roèníku.
Za krásného poèasí v pøíjemném
prostøedí jsme opìt bojovali o pøední
umístìní. Krásná umístìní v silné
konkurenci opìt svìdèí o dobré
pøipravenosti:
- mladší 2., 4. a 7. místo,
- starší vybojovali 3. místo, zde ale
musím dodat, že nebýt zdravotních
problémù jedné z úèastnic, tak je zlatá
medaile jejich, nebo pro silnou bolest
bøicha museli soutìžící vìtší èást projít
pomalu místo bìhu. Za to, že však
dokonèili a ještì vybojovali umístìní
na bednì, jim opravdu patøí dík.
Vzhledem k tomu, že dìvèata
ze starších doplòují dorostenky, nebylo
možné postavit na tra jejich hlídku.
Proto si tuto disciplínu zkusila
probìhnout jedna z dorostenek jako
jednotlivkynì. Bohužel krátce
po startu si pøi pádu poranila kotník
a místo do cíle míøila sanitkou
na ošetøení do vrchlabské nemocnice.
Nyní je již v poøádku a vìøíme,
že na jaøe spoleènì se svými
spolubojovnicemi opìt postoupí
na krajské kolo.
V kategorii dorostencù jsme mìli
dvì želízka v ohni. Jednak kolektiv
a jednak jsme poprvé zapojili
i jednotlivce. Vše se vyplatilo, kolektiv
chlapcù skonèil na prvním místì
a František Schmidt si též pro sebe
vybojoval první místo v jednotlivcích,
a tím i pìkný zaèátek roèníku.
Na této soutìži bylo vyhlášeno také
nejlepších 10 soutìžích v pøeboru
jednotlivcù na 60 m pøekážek. Tato
soutìž se skládala z 6 rùzných závodù

7. místo Tereza Jónová
10. místo Adéla Kýnská
Mladší dívky
3. místo Tereza Capoušková
(další tøi dívky byly tìsnì za hodnoceným umístìním)
Mladší chlapci
5. místo Jiøí Hartig
10. místo Èenìk Jón
Starší dívky
3. místo Karolína Schmidtová
5. místo Lada Foubíková
6. místo Marcela Hartigová
Starší chlapci
4. místo David Mouèka
6. místo František Schmidt
7. místo Pavel Skála
8. místo Petr Malinský
Následovala pohárová soutìž
v Dolní Branné. Nejprve svùj požární
útok CTIF pøedvedla naše pøípravka
za velké podpory úèastníkù.
Potom následovala soutìž mladších
a starších. Naši bohužel mìli pouze
jedinou konkurenci, a to mladé hasièe
z Dolní Branné.
Výsledek - mladší 1. a 2. místo
- starší 1. místo
V kategorii žen nás tentokrát
reprezentovalo pouze jedno družstvo,
protože naše ženy plní i povinnost
doplòovat mladé hasièe, a nìkteré
z nich právì èekají jejich narození.
I tak si ženy vedly dobøe a obsadily
2.místo. V kategorii mužù jsme mìli tøi
družstva a jejich umístìní bylo velmi
pìkné: 2., 4. a 6.místo.
Následovalo pøíjemné posezení se
závodními družstvy ostatních sborù,
a tím utužení spolupráce v rámci
okrsku.
Nesmíme opomenout, že naše
soutìžní kolektivy dospìlákù se této
soutìže zúèastnily po Veèeru pro
seniory, kde již po nìkolikáté
zajišovaly obèerstvení. Mladí hasièi
se zde pøedstavili s taneèním
vystoupením - pøípravka s taneèkem
na písnièku "Šmoulinka vaøí
makarony" a starší dívky taneèním
vystoupením na "V mládí jsem se uèil
hasièem".
Pro mladé hasièe následovalo období
pøípravy na Mikulášskou besídku.
Zbyl ale i èas na víkendový pobyt,
tentokrát na chatì Zvonice
v Koøenovì. Víkend se nám opravdu
líbil, výbìr chaty byl skvìlý. Jen poèasí

stojí veliká myslivna, vyhledávaný
hostinec, bývalo tu i støedisko
pohranièní finanèní stráže.
Stará barokní povìst se zde váže
k nedaleko stojícímu „Èervenému
køíži“. Byl vztyèen za Marie Terezie prý v roce 1748 - v lese na místì, kde
byl loupežníky pøepaden a ubit
žebravý mnich. Pohøbili jej obyvatelé
této samoty, ale zjevoval se jim kolem
pùlnoci zahalen v hábitì a sténající,
dokud nebyl na místì zloèinu na radu
faráøe z Horních Štìpanic postaven
køíž. Byl neobvyklý - èervený
s èerným tìlem ukøižovaného.
Ale i potom èasto a obzvláš
Pohárová soutìž v Dolní Branné
ve výroèních dnech mordu se ve tmì
zjevovaly jeho vyèítavé oèi. Jejich
nám trochu nepøálo, ale zase zástupci krajského HZS vyjasní.
nemùžeme mít všechno. Nauèili jsme
Závìrem bychom chtìli všem svìtélka vábila poutníky k následování
se nové hry, trochu se vydovádìli.
èlenùm sboru podìkovat za jejich a lákala je prý i do propasti.
Jednou se mìl v jejich uhranèivém
Na Mikulášské besídce se projevila celoroèní èinnost, rodièùm za pomoc
zvýšená nemocnost dìtí, ale i tak se dá pøi pøepravì na závody a podporu dìtí, zajetí octnout i jeden ze zdejších
øíci, že i tato byla vcelku zdaøilá. I když našim spoluobèanùm za pøízeò a všem finanèníkù, který se v noci vracel
Trautenberk nám lehl s vysokými popøat do nového roku 2010 hlavnì do stanice na Rezku. Slýchal
o mnichovi, o bludièkách jeho zrakù,
teplotami, jeho náhradník Ondra, který hodnì zdraví, spokojenosti a úspìchù.
ale pøíliš tomu povídání nevìøil,
nácvik ani jednou nevidìl, tuto roli
Ladislava Šedivá na jejich zjevení byl spíše jenom
zvládl na jednièku.
zvìdav. Když je však pøed sebou
V tomto období nezaháleli ani
skuteènì ve tmì spatøil, pojal ho o to
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dospìláci. Naše výjezdová jednotka
vìtší strach. Dal se pøed svìtélky
absolvovala povinnou praxi na stanici
na bezhlavý útìk, až klesl bez dechu
P
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HZS ve Vrchlabí. Zúèastnili se
pøed Èerveným køížem. Ještì že ho
i výjezdu profesionální jednotky.
náhodní chodci pomohli vzkøísit.
Ze ztraceného Zákoutí
Dva èlenové složili zkoušky na práci
mìlo se to pøihodit v roce 1906.
Mezi Jizerou a Jizerkou v samém
s motorovou pilou. Èlenové výjezdové
Na tìch loupežnících asi nìco bude.
jednotky, nositelé dýchací techniky, se klínu hor pod Vlèím høbetem Podle místní tradice mìl se ve zdejších
zúèasnili pøezkoušení s praktickou a Preislerovým kopcem jsou dvì milé hlubokých lesích pøed spravedlností
vesnièky – Bratrouchov a Horní ukrývat i lotr Babinský se svými
zkouškou na HZS v Trutnovì.
Samozøejmostí je i pøíprava techniky Dušnice. Podle povìsti je založili kumpány. Tady v roklích a opuštìných
na zimní období, kdy hrozí zvýšené poèetní èeští bratøi, kteøí zde nalezli štolách lehce skrýval svùj lup. S celým
úkryt pøed pronásledováním. Živila je uloupeným volem si prý dokázali
riziko požárù.
O údržbu pøíjezdové komunikace práce v lese, uhlíøství, døevaøství, chov poradit, pochutnat si a ještì maso
k hasièárnì po stránce odklízení snìhu dobytka a pozdìji tkalcovství. naložit a ukrýt po slujích na horší èasy.
se starají èlenové výjezdové jednotky Ve vysokých polohách mezi øekami Zatèení unikal i o to snáz, že s nimi
žilo tu s okolními osadami kolem tøí nìkteøí místní lidé byli ve spolku.
dle rozepsaných služeb.
Jsme rádi, že koneènì po delším tisíc lidí.
Z knihy Hadí štìstí Jaromíra Horáèka
Když tkalcovina upadala, znaènì
období nesrovnalostí došlo k pøipojení
pøipravila Karolína Boková.
naší výjezdové jednotky na IZS trpìli nouzí a nedostatkem. Potøebu
pomocí sirény na dálkové ovládání, pøedejít možným nepokojùm z hladu
a tím i k rychlejší informaci ohlednì tehdy pochopil hrabì František
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výjezdu. Tato investice byla financo- Harrach a dal z Hrabaèova pøes
vána krajským HZS. Vzhledem Vítkovice a Rezek stavìt do Rokytnice
k tomu, že výjezdová jednotka nouzovou silnici. Starší lidé jí podnes
O lednových svátcích již
Horního Lánova spadá do JPO III øíkají „Hladová“. K ní se na Rezku na stránkách Zpravodaje psáno bylo,
pro výjezdy, je právì ona první pøipojila jiná silnice od Køížlic uvedeme zde tedy nìco - aè zpìtnì
v naší obci iformována o výjezdu a Roudnice, tu vystavìla po válce - o svátcích prosincových:
v roce 1866 rakouská vláda, když ještì
a povolávána k zásahu.
Mrzí nás, že dochází právì v této zprvu pomýšlela na odvetný úder proti Ježíšek
Za reformace došlo zejména
otázce k chybnému výkladu Prusùm. Cesta nebyla pøíliš
a posouzení ze strany zástupcù obce, udržována, ale zlepšila spojení v nìmeckých protestantských zemích
kteøí chtìjí za každou cenu zapojit Zákoutí s okolím. Také kolem bývala k velice dùležité zmìnì. Ve snaze
snížit dopad èasto až pøespøíliš
do tohoto systému i JPO V, které je železná kutištì.
Silnièky se stýkají na Rezku. pøehnaného uctívání katolických
urèené pro civilní obranu. Vìøíme,
že i tato skuteènost se ve spolupráci se Je to rozkošná samota v klínì lesù, kde církevních svìtcù, pøedevším svatého
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Mikuláše, se zaèal prosazovat
Christkind neboli Ježíšek. Zpoèátku
nemìl na rùžích ustláno. Dìti
z protestantských rodin byly zvyklé
na docela jiného dárce sváteèních
darù, hlavnì na tolik oèekávanou
mikulášskou nadílku. V katolickém
prostøedí to mìl Ježíšek ještì
obtížnìjší.
Už v 16. století se proti tehdy
populárnímu Mikuláši ostøe postavil
nìmecký náboženský reformátor
Martin Luther (1483 - 1546), který
horlil proti uctívání svátku
„papežence“ a odmítal jeho
pøipomínání jakýmikoli dárky. Svým
dìtem odmítl u pøíležitosti svátku
sv. Mikuláše dávat dárky a hodlal jim
nadìlovat až o Štìdrém veèeru.
Pøišel s oslavou Ježíška. A vùbec mu
nevadilo, že naopak Jezulátko podle
evangelistù dary nerozdávalo,
ale pøijímalo od mágù, kteøí spìchali
za jasnou hvìzdou ke kolébce
Spasitele. Navíc Luther prosazoval
nový zvyk na veøejnosti, ale doma se
nakonec zachoval zcela jinak. Jeho
jinak poslušná dítka se totiž vzpouzela
a odmítala se smíøit s otcovou
zatvrzelostí proti šlechetnému
Mikulášovi, pøedevším proti zvyku
dostávat dárky. Nakonec všechno
vyøešila Lutherova manželka
Katharina von Bora a dìti byly
navýsost spokojené. V domácnosti
u Lutherù se dárky rozdávaly jak
u pøiležitosti svátku sv. Mikuláše,
tak i otcem rodiny propagovaném
novém svátku „Christkinda“ veèer
24. prosince.
Po Lutherovì pøíkladu rozhlašovali
další protestantští knìží, že svatý
Mikuláš nosit dárky nemùže, protože
„dobré dary“ rozdává jen Kristus,
avšak vìøící protestanti (na severu
Nìmecka, kde s dárky chodil
Weihnachtsmann èili „Vánoèní muž“)
velice neradi ustupovali od staré
tradice.
Zvyk obdarovávat dìti v pøedveèer
svátku Narození Pánì se nakonec
rozšíøil pomìrnì rychle. Pouze
s Ježíškem to bylo ponìkud
komplikované. Katolíci (v Nìmecku
pøevážnì v jižních oblastech)
to vyøešili stejnì šalamounsky jako
paní Katharina. Zavedli Ježíška
a Mikuláše nezrušili.
Vánoèní stromeèek
Reformátor a øeholník opat
Kolumbán z Luxeuilu a Bobbia trávil
dle legendy roku 573 Vánoce na dvoøe
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burgundského krále Gontrana.
V pohanském a pro køesany
nepøátelském prostøedí se tehdy
rozhodl oslavit svátek Narození Pánì
na kopci u staré jedle, u níž se místní
pohané scházeli k oslavám dne
zimního slunovratu. Odvážný irský
mnich ozdobil posvátný strom
hoøícími louèemi sestavenými do tvaru
køíže. Tato první inspirace ale nenašla
žádnou odezvu, tøebaže záøící jedle
upoutala pozornost velkého množství
lidí. Po celý støedovìk totiž katolická
církev oznaèovala jakékoli podobné
zdobení stromù za pohanský zvyk,
velice ostøe jej
odsuzovalaa trestala.
Na milost jej vzala
až v 16. století,
kdy bylo vysvìtleno,
že stále zelené vìtve
jehliènanù symbolizují vìèný život, jak
jej pøislíbil Kristus všem vìøícím,
a souèasnì jsou jistým podobenstvím
rajského stromu Adama a Evy,
slavících svùj svátek o Štìdrém dnu.
Hlavní vliv na zrod vánoèního
stromku zdá se mìly, vedle uctívání
starogermánských pøedevším lesních
bohù, slavnostní iluminace a výzdoby
u pøíležitosti výroèí šlechticù a pøi
církevních slavnostech.
První dochovanou zprávou je
záznam v brémské kronice z roku 1570
o jedli ozdobené sladkostmi,
papírovými kvìtinami a datlemi, která
byla postavena v cechovní budovì
a byly k ní pozvané dìti øemeslnických
mistrù. V alsaském Ammerscheiru
mìli roku 1651 v mìstském lesním
øádu zakotveno, že každý z obyvatel si
mùže o Vánocích v mìstských lesích
uøíznout stromek sahající nejvýše
do 8 stop a doma si ho k poctì Pánì
ozdobit.
Podobné zprávy se dochovaly
z konce 16. a ze 17. století z dalších
nìmeckých a také švýcarských mìst.
Osvìtlené a ozdobené vánoèní stromy
se zaèaly èastìji objevovat
až na sklonku 17. století v rodinách
nìmeckých protestantských
øemeslníkù, v 18. století pak v domech
aristokratù a mìšanù (opìt nejprve
protestantských) a teprve až potom se
dostaly do škol, hostincù a pøes oceán
nakonec až do Ameriky.
Nový zvyk byl tak oblíbený, že se
s ním nakonec smíøila i církev
a už v 18. století zaèaly být vánoèní
stromky zdobené také v kostelech,
nejprve evangelických. Katoliètí

duchovní se jim zpoèátku bránili,
protože je stále pokládali za nedùstojné
a odvádìjící od pokorných modliteb.
V èeských zemích býval po dlouhá
staletí zvyk dávat na rùzná místa
v domì - kromì betlémù - zdobené
zelené vìtve jehliènanù, které byly
spojeny s rùznými obyèeji a které se
podnes na východní Moravì
a ve Slezsku uchovaly. Tyto haluze
však nemají vùbec nic spoleèného se
zdobeným vánoèním stromkem.
Ten pøišel do Èech skuteènì z ciziny.
V roce 1812 uspoøádal pro své
pøátele vánoèní oslavu se stromeèkem
ve svém zámeèku v Libni intendant
Nosticova (Stavovského) divadla,
oblíbený Jan Karel Liebich.
Po slavnostní veèeøi je uvedl
do vedlejší místnosti, kde k údivu
všech hostù stála na stole jedlièka,
zvyk to pøivezený z rodného Bavorska.
Už ve ètyøicátých letech 19. století
se zdobení stromku rozšíøilo
v pražských mìšanských rodinách.
S rozsvícenými svíèkami se poprvé
pøedstavil roku 1860 v domì univerzitních profesorù v Celetné ulici.
Do chudšího prostøedí a pøedevším
na venkov byla jeho cesta složitìjší.
Ještì v roce 1913 se o vánoèních
zvycích na jihu Èech psalo:
„Stromeèku vánoèního na vesnicích
donedávna neznali, a i nyní obyèej ten,
v prvé polovici 19. století z Nìmecka
sem zavedený, jen nablízku mìst tu
a tam napodobují“. Po první svìtové
válce vánoèní stromky zaèaly
zpoèátku doplòovat a posléze
vytlaèovat tradièní betlémy. Stávaly
na stolech a nìkde se dokonce
zavìšovaly ke stropu špièkou dolù.
O stavìní „stromù republiky“ se
u nás zasadil spisovatel a novináø
Rudolf Tìsnohlídek, autor Lišky
Bystroušky. Do vlasti pøinesl zvyk
ze severských zemí, kde o Vánocích
stávaly na námìstích velké ozdobené
stromy s rozsvícenými barevnými
žárovkami, a pod nimi byly pokladnièky na milodary pro chudé. Tìsnohlídek
našel o jednìch Vánocích opuštìné
dítì, kterého se ujal, postaral se o nìj
a navíc se od té doby rozhodl pomáhat
všem opuštìným a chudým dìtem.
Podle starého zvyku se stromeèek
odstrojuje den po Tøech králích,
pøièemž døevo musíte rozøezat, pøiložit
do kamen a uvaøit na nìm dobrou
silnou èernou kávu.
Z knihy Èeský rok na vsi a ve mìstì
od Pavla Toufara pøipravila
Karolína Boková

pro vojenské povinnosti a starosti c h o t í K o n s t a n c i í , r o z e n o u
Vratislavovou z Mitrovic.
V první polovinì 18. století se
provést na darovaném panství
rekatolizaci. Povolal sice roku 1638 podílejí na správì vrchlabského
za tím úèelem z Jièína jezuity, ale úkol panství po sobì dva synové Jana
pøevést vrchlabské luterány do lùna Rudolfa a vnuci Pavla, Maxmilián
katolické církve èekal teprve jeho (1702 - 1706) a Václav (1706 - 1737).
bratra Pavla z Morzinu (1646 - 1688). První z nich se zapsal do místních dìjin
Vestfálský mír a konec tøicetileté války tím, že zahájil stavbu kláštera a chrámu
mu rozvázaly ruce. Energicky zakázal pro øád augustiniánù - poustevníkù.
všechny nekatolické církevní obøady Mniši mìli pokraèovat kazatelskou
a mìstské radní chtìl násilím donutit èinností v naèaté rekatolizaci. Základní
kámen ke stavbì byl položen v roce
k pøestupu ke katolictví.
To vyvolalo na jaøe roku 1651 1705. Stavba se ale vlekla a byla
ve mìstì povstání, kterému udìlalo dokonèena za jeho nástupce Václava.
konec teprve 50 mušketýrù pod Patøí dodnes mezi dominanty
velením pana ze Schönfeldu. Vùdce historického jádra mìsta.
Václav z Morzinu byl pravý barokní
povstání Freybrich se zachránil útìkem
do Slezska, kam ho následovali další kavalír se vztahem k umìní, literatuøe
evangelíci z panství, odmítnuvší a hudbì. Podnikal na panstvích
násilný pøestup. Nebylo jich málo. i v Praze rozsáhlé stavby, na nichž pro
Jen z mìsta a Dolního a Hoøejšího nìj pracovali špièkoví umìlci: stavitel
Jan Blažej Santini, sochaø Ferdinand
Vrchlabí to bylo 149 osob.
Pavel z Morzinu pøinutil postupnì Maxmilián Brokoff a malíø Jan Petr
vrchlabské mìšany, aby se vzdali Molitor. Morzinský palác v Nerudovì
privilegií obyvatel horního mìsta. ulici na Malé Stranì je jejich dílo.
Zatížil je rùznými dávkami a dokonce Václav si vydržoval dvorní kapelu
robotou. Jako úspìšný podnikatel a byl v pøátelských stycích s italským
navázal na starší tradici tìžby rud hudebním skladatelem Vivaldim, který
v Krkonoších a jejich zpracování mu vìnoval dílo Ètvero roèních dob.
v hutích, pøièemž se ovšem snažil Tøi desítky let jeho velkorysé vlády
znaènou èást nákladù pøenést na bedra p ø i v e d l o j e h o s o u b o r p a n s t v í
mìšanù. To bylo zdrojem stálého do dluhù.
napìtí mezi ním a mìstem.
Stál u rozšíøení plátenické výroby Dluhy, dluhy, dluhy…
Tísnivá finanèní situace dolehla
na Vrchlabsku, která se pozdìji stala
v
plné
míøe na potomky Václavovy.
po útlumu tìžby kovù hlavní výrobní
Jeho
vzdìlaný
syn Karel Josef
èinností ve mìstì i v poddanských
(1737
1741),
doktor
práv a teologie,
obcích.
záhy
zemøel.
Dìdic
František
Xaver
K Vrchlabí patøily za Pavla
(1741
1791)
nejprve
jako
nezletilý
z Morzinu také panství Èistá (u Horek),
Lomnice nad Popelkou, Dolní zásluhou poruèníkù jen o vlásek unikl
Lukavice v západních Èechách a další, bankrotu. Situace se nezmìnila ani
z nichž vytvoøil nedìlitelný celek v jeho dospìlosti, kdy se projevil jako
panství a statkù, zvaný fideikomis. velmi špatný hospodáø. V jeho dobì
roku 1775 došlo na panství
Zemøel roku 1688.
k rozsáhlému nevolnickému povstání,
v nìmž sehráli dùležitou roli i lánovští
Generace nástupcù
Syn Pavla Jan Rudolf (1688 - 1702) poddaní. K útoku na zámek se pøipojili
se snažil jít v otcových šlépìjích i místní mìšané.
Františkem Xaverem konèí
ve sféøe podnikatelské, pøièemž došlo
k vyvrcholení sporù s mìstem, které se ve Vrchlabí starší vìtev Morzinù
dostaly až k císaøskému dvoru a nastupuje tu mladší vìtev tohoto
v e V í d n i . S t ì ž o v a t e l é b y l i rodu, kterou pøedstavuje Rudolf
ale potrestáni. Nicménì však mìsto Ferdinand Desider (1791 - 1817).
získalo dva nové výroèní trhy Ten musel roku 1795 pøistoupit pro
a vrchnostenský špitál pro šest dluhy k prodeji celého fideikomisu,
z nìhož zachránil jen Vrchlabí. Znaènì
poddaných.
Jan Rudolf pøikoupil statky okleštìný majetek pøevzal syn Rudolf
Hostinné, Kounice a Nový Ronov. (1817 - 1883), který se vìnoval
Jeho vládu dnešním generacím rozsáhlé pøestavbì zámku do dnešní
ve mìstì dosud pøipomíná morový podoby. Rudolfem vymírá rod
sloup na kostelním námìstí z roku Morzinù po meèi. Jeho majetek
1696, který dal vybudovat se svou po nìm pøevzala jediná dcera Aloisie,

nestaèil splnit pokyn, uložený císaøem:
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Morzinové
(Z dìjin vrchlabské vrchnosti)
Nedávno uvedená zajímavá výstava
v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí
zachytila dìjiny panské rodiny
Morzinù, která v mnohém
poznamenala vývoj regionu
Vr c h l a b s k a . V ý s t a v a z a v d a l a
pøíležitost i nám na Lánovsku
k ohlédnutí za tímto šlechtickým
rodem. Vždy valnou èást jejich
panství v Krkonoších tvoøily obce
v povodí Malého Labe a dávky i další
povinnosti poddaných odtud byly
jedním ze zdrojù pro její podnikatelské
èinnosti, napø. stavební a kulturnì
mecenášskou.
Uèiòme si pøehled o dìjinách tohoto
panského rodu, jehož celkové
hodnocení je pøinejmenším rozporné.
S èasovým odstupem nahlížíme
na jejich aktivity jinak než v minulosti.
Od nesporných kladù po vyložené
zápory. To však ponecháme vašemu
soudu.
Odkud pøišli?
Rodopisné pøíruèky nás informují,
že rod pocházel z oblasti historického
Furlandska (též Friuli) v severní Itálii
a Slovinsku. Jako zakladatele „èeské“
vìtve Morzinù literatura uvádí
profesionálního váleèníka Rudolfa
z Morzinù, který bojoval na rùzných
válèištích za tøicetileté války,
pøedevším proti Švédùm. Dosáhl
vysoké vojenské hodnosti
generálvachmistra. Císaø ho odmìnil
nejen povýšením do panského stavu,
ale po Valdštejnovì vraždì v Chebu též
panstvím Vrchlabí roku 1635.
Byl to dar nemalý, hodnocený èástkou
202.524 zlatých.
Jeho souèasníci z øad císaøských
vojevùdcù, napø. Piccolomini,
Colloredo, Leslie a další, patøili
do skupiny cizí šlechty bez
významnìjšího vztahu k zemi, jejím
tradicím a lidu. Nebyl mezi nimi
výjimkou. Zakladatel „èeské“ vìtve
Morzinù se nedožil konce tøicetileté
války a zemøel bezdìtný roku 1646.
Vrchlabsko za vlády císaøova vìrného
neušlo útrapám s prùtahy vojsk.
Pozbylo Valdštejnovy ochrany jako
terra felix - šastná zemì.
Po Rudolfovì smrti se panství ujal
jeho bratr Pavel z Morzinù.
Tvrdá vrchnost
Rudolf z Morzinu (1635 - 1646)
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která se provdala za Heømana Èernína
z Chudenic.
To však je ale už další kapitola dìjin
regionu, doba, kdy šlechta z vìtší èásti
vyklizí pole na úseku hospodáøském
i politickém nové spoleèenské
garnituøe, mnohdy pùvodem z vrstev
velmi plebejských.

mìli podrobnou krkonošskou mapu tedy nakonec spokojme se strohým
a kontrolní knížku, do které dostávali pøíslovím - není šprochu, aby na nìm
etapní razítka. Tra nebyla znaèena, nebylo pravdy trochu.
a tak se všichni mohli dotazovat
na cestu, nesmìli ale vyboèit z dráhy. Proroctví slepého mládence (2. èást)
Borci nesmìli pøijmout cizí pomoc, Mládenec se odmlèel a Karel IV.
v nejnutnìjších pøípadech mohli promluvil:
odepnout lyže. Hole i lyže smìli mít „Milý mládenèe! Smutné je, cos zjevil.
Ale ještì mi vylož, co chceš tìmito
Mgr. František Jirásko libovolné.
literami
øíci?“
Den pøed závodem øádila
„Slavný
králi! Tyto litery znamenají:
na horách snìhová futeø a napadla
K.
To
jsi ty sám.
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velká spousta nového snìhu, což
V.
Václav,
tvùj syn.
u obou alpských bavorských
P
A
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Á
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A závodníkù
Z.
Zikmund,
druhý tvùj syn.
vyvolalo velké podivení.
A.
Albrecht,
Rakušan,
jeho ze.
Ulice ve Vysokém nad Jizerou sníh
L.
Ladislav,
Albrechtùv
syn.
zasypal až ke støechám a po mìstì se
J.
Jiøí
král,
Èech.
chodilo snìhovými tunely. Snìhová
V. Vladislav, Polák.
vánice pokraèovala i bìhem
Aèkoliv samotného závodu a lyžaøi se mnohdy
L. Ludvík, Uher.
s e p r v n í brodili po pás v sypké snìhové mase.
F. Ferdinand, Španìl.
padesátka bìžela v Nìkolikrát se v mlze a bílých
M. Maxmilián, Èech.
našem regionu, jejím poøadatelem byl mraènech ztratili a orientaci našli jen
R. Rudolf, Maxmiliánùv syn.
Èeský Skiklub Praha. Iniciátorem byl díky kompasu, který mìl pro všechny „A potom?“ ptal se Karel IV., když
asi nejvýznamnìjší èeský prùkopník pøípady v kapse Josef Rösler-Oøovský. slepý mládenec pøestal.
bílého sportu a pøedseda
Na Horních Míseèkách se všichni „Bouøe a knížectví vrtkavé! Nejhùøe
poøadatelského klubu Josef Rösler- krátce obèerstvili a spoleènì se vydali však bude, až rod královský po meèi
Oøovský. Pøi provední závodu mu (už ve veèerním šeru) smìrem na Žalý. vyhasne a nastoupí královna. Proti
pomáhal hlavnì Jan Buchar, uèitel Až tady se vlastnì poèalo doopravdy ní se spikne množství nepøátel a tu se
z Dolních Štìpanic, tehdejší pøedseda závodit. Poslední úsek ze Žalého již bude èeské království k pádu
Èeského krkonošského spolku do Jilemnice absolvovali tehdejší schylovati. Panstvo bude zlé, nastane
SKI Jilemnice.
mistøi lyžaøského øemesla za úplné pøehrozné sužování obecného lidu,
S t a r t o v a l o s e n a n á m ì s t í tmy. Ve výhodì tu byl jilemnický Josef jakého nebylo od poèátku svìta.
ve Vysokém nad Jizerou. Tra vedla Kraus, který se v jilemnických A tenkráte ztrestá Bùh èeskou zemi.“
pøes Sklenaøice a èást Pasek nad terénech dokonale vyznal a nakonec Karel IV. se zarmoutil a povzdechl.
Jizerou - Èermákovy Rovnì na Bílou v èase 11 hodin 30 minut zvítìzil. „Ó kéž by bylo možná,“ pravil,
skálu. Odtud se pøes Koøenov a øeku Druhý dojel s ètvrthodinovou ztrátou „všecko to neštìstí odvrátit! Všechno,
Jizeru sjíždìlo do Nového Svìta, Antonín Bartoò, tøetí Dr. Dieskau. i život bych pro své království
dnešní okrajové èásti Harrachova. Na posledním místì dojel Rösler- obìtoval. Nedejž, Bože, abych já,
Poté se stoupalo Mumlavským údolím Oøovský se ztrátou více než jeden a pùl èlovìk høíšný, byl snad pøíèina všeho
na Krakonoš, tedy Zlaté návrší hodiny.
toho zlého!“
a pokraèovalo se na Horní Míseèky.
„Pravil
jsem,“ dìl mládenec, „že jsi
Po závodì ještì následoval
Následovala známá trasa pøes tøi kopce hostinci u Zelinkù veèírek.
muž boží. Kaješ se a postíš na svém
(Mechovinec, Èerná skála a Šeøín)
hradì Karlštejnì a modlíš se za svùj
Martin Bartoš národ. Svatý budeš, a zlaté lože tvé,
na Žalý. Nakonec èekal závodníky
závìreèný sjezd do Jilemnice
na nìmž tam odpoèíváš, bude
k hostinci u Zelinkù, kde byl cíl.
posvìceno, nebo kdo nehodný,
Nepøedstavujme si, že první
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Hžádného, ani syna tvého nesnese”.
padesátka se jela s èísly na zádech
A tu vzav opìt køídu, napsal slepý
Š K
A
M
E
N mládenec
s intervalovým startem, jak tomu bývá
ještì tyto litery:
dnes. Z vysockého námìstí totiž
P. P. V. F. a øekl:
spoleènì a jednotnì vyrazila skupina
Je to jen proroctví. Ale stejnì tak „P. Pùlnoèní národ na Èechy se
sedmi závodníkù: dva bavorští Nìmci jako každá povìst, bajka, pohádka pøižene a zemi hroznì poplení
Josef Neuner a Georg Scheurer, èi vyprávìní v nás zanechává do jisté a zdrancuje.
Dr. Dieskau z nìmecké strany míry otevøená vrátka. Vrátka naší P. To znaèí národ dolejší, polední.
Krušných hor, již zmiòovaný Josef vlastní fantazii a možná i napìtí... Turky a jiné nevìøící, s nimiž øímský
Rösler-Oøovský, jilemniètí Josef Pøemýšlíme o tom, do jaké míry je ono císaø bude míti mnohé a kruté války.
Kraus a Josef Kubát a vysocký vyprávìní pravdou, kde je pøikrášleno V tìch válkách mu budou Èechové
Antonín Bartoò (profesí truhláø, který a kde už nelze hledat reálný základ.
pomáhati, mnoho krve v nich vycedí
se jako jeden z prvních v èeských Je jen a jen na nás, co z toho a mnoho penìz na nì vydají.
zemích specializoval na výrobu lyží).
pochopíme, možná si vezmeme pro V. Znamená národ od východu, národ
Z á v o d n í c i b y l i o b l e è e n i život, ale vždy je na tom krásné to, že je pøemocný, jenž bude se svými sousedy
ve sportovních oblecích a každý z nich to obrazem doby. Je to zrcadlem života bojovat, ale èeskému království žádné
mìl tlumok s povinnou lyžaøskou a myšlení našich pøedkù, tìch, kteøí škody neuèiní.
výzbrojí a pøedepsanou váhou. Všichni tu stanuli døíve než my sami. A tak se F. Tato poslední litera oznaèuje
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pøehrozný poèet zbrojného lidu, jenž
se do Èech jako povodeò pøivalí,
Francouzù, Nìmcù a jiných na západì.
Tenkráte nastane ten nejvìtší
a p o s l e d n í b o j . Tu s e l i d é
ve své úzkosti k Bohu obrátí
a úpìnlivì o pomoc volati budou.
I smiluje se Hospodin nad èeským
královstvím a pošle mu pomoc.
Z hory Blaníka vyrazí rytíøské vojsko
proti všem nepøátelùm èeské zemì
a sv. Václav na bílém koni povede
blanické rytíøe do pøehrozné bitvy, jež
bude trvati za kolik dní.
V té bitvì budou cizozemci
a nepøátelé potøeni a zhubeni; kteøí
zùstanou, ti budou ze zemì vyhnáni.
Nejeden se ještì ve skrýši schová,
ale všechny ty vypudí sv. Prokop svou
berlou; èeské království bude prosto
všech nepøátel, bude osvobozeno
a zùstane svobodno.
Pak nastane svatý a stálý pokoj;
všichni Èechové budou sjednoceni,
vzkvete mezi nimi snášenlivost
a jazyk jejich, jenž byl zemdlen
a ponížen, bude povznesen, a již nikdo
ho nebude zapírati. Budou všichni
hrdi na pùvod svùj, na pøedky, i že se
tak obhájili, a nebude jim teskno
a obtížno v práci a obìti pro vlast,
nebo míò mluvit, ale víc jednati
budou, to z lásky upøímné, pro kterou
ty, ó náš králi, vlast zvelebuješ!“
Karel IV. si oddechl a øekl:
„Dejž to milý Bùh, aby alespoò
tenkráte byla zemì èeská šastná.“
A vstav, vzal slepého mládence
za ruku a øekl jemu:
„Pojï se mnou do Prahy, na mùj hrad.
Tam budeš dobøe opatøen.“
Mládenec tomu docela pøivolil a jel
s králem Karlem do Prahy, kdež pøi
jeho dvoøe zùstal až do smrti.
Povìst o nìm vypravuje,
že srovnal kosti v klášteøe sedleckém,
a také, že byl pùvodcem pražského
orloje.

už od nepamìti, nicménì vzácného
využití se jí dostává až ve 13. století,
kdy vznikají první dílny, které jsou
schopny lít zvony.
Váleènému rekvírování zvonù
za 1. svìtové války pøedcházelo
nejedno, vzpomeòme napøíklad
na státní bankrot mezi léty 1810 - 1811,
kdy byly rekvírovány zlaté a støíbrné
kostelní pøedmìty. Z tohoto dùvodu je
jistì pochopitelný odpor, nicménì
váleèný stav v letech 1914 - 1918 se
nikoho na nic neptal. Už od roku 1915
se zaèíná s výkupem cínových
pøedmìtù a soupisem zvonù.
Ke skuteènému rekvírování se
pøistoupilo od 8. 8. 1916, pøièemž
za kilogram zvonoviny byla
proplácena náhrada 4 koruny.
Rekvírovány byly zvony mladší
r. 1600, až na oznaèené výjimky,
pøièemž však z každého okresu mìly

být zrekvírovány alespoò 2/3 celkové
hmotnosti všech zvonù. Druhá
rekvizice z 22. 5. 1917 se vztahovala
na všechny zvony, kromì tìch
s historickou èi umìleckou hodnotou,
kromì signálních a kromì zvonù
prùmìru menšího než 25 cm. Po nich
mìla následovat ještì další rekvizice
r. 1918, naštìstí ale válka skonèila
døíve, než se tak stalo.
Evangelický kostel v Prostøedním
Lánovì se svými tøemi zvony nebyl
žádnou výjimkou. Už jen proto, že se
jednalo o velmi mladé zvony bez
Konec
historické a umìlecké hodnoty, odlité
Ladislav Kadavý v dílnì Franze Schillinga v Apoldì.
Ani ,,mírový zvon,, tehdy nebyl
ušetøen. A tak Lánovští toto naøízení
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obdrželi na zaèátku záøí 1916.
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. Evangelická obec tak 6. 9. 1916
uspoøádala smuteèní rozlouèení se
Pomìrnì jednoduchá slitina velmi svými zvony, kdy se rozezvuèely
tvrdého bronzu s obsahem 78 % mìdi naposledy. Za dna dny na to byly zvony
a 22 % cínu. Kov, který dokáže ve vìžní èásti kostela rozbity, aby tak
rozeznít zvony, ale také naše srdce, byly malými okny shozeny na zem.
avšak i kov, který dokáže nièit, zabíjet
Válka skonèila, nicménì byly
(dìlovina je o nìco mìkèí, obsahuje daleko dùležitìjší vìci než zøídit
jen 10 % cínu).
zvony. A tak na nové si Lánovští museli
Z v o n a ø i n a p r o v á z í l i d s t v o nìjaký èas poèkat. Katolická èást

obyvatelstva Lánova, která mìla svùj
svatostánek v Dolním Lánovì, již
hlasitì mluvila o pøání poøídit zvony
nové (kopie), aby se opìt po vesnici
nesl zvuk zvonù odmìøující èas jejich
životù. Zvony chybìly pøi obøadech,
svátcích a jiných bohoslužebných
èinnostech. Na zaèátku roku 1921
se uskuteènila finanèní sbírka, která se
ovšem posléze ukázala jako
nedostaèující. Další ranou pro kostel
pak byl rok 1929, kdy se do kostela
nìkdo vloupal a zcizil monstranci.
Sbírka, která probìhla v témže roce, se
ukázala být daleko úspìšnìjší, a tak
kromì financí na zaøízení kostela
zbyly i peníze na nové zvony.
Vysvìcení se pak nové zvony doèkaly
27. 5. 1930.
Ani lánovští evangelíci nepøišli
zkrátka, a tak již 11. 8. 1929 mohli i oni
své zvony (kopie pùvodních)
slavnostnì vysvìtit.
Ale nic netrvá vìènì,
a i tìmto zvonùm zbývalo
jen pár let.
Druhé a pro velkou
vìtšinu zvonù osudové
r ek v ír o v án í p ø ich ází
v prùbìhu 2. svìtové
války na jaøe 1942.
Zvonovinu potøebuje
nìmecký prùmysl
na zbranì.
Z èeských, moravských
a slezských kostelù, zvonic a kaplièek
tak bylo v roce 1942 sòato na dvanáct
a pùl tisíce zvonù a cimbálù, které
tradiènì odmìøovaly èas. A vše
probìhlo s ,, nìmeckou dùkladností,, ,
takže mnohdy také mizí mìdìné èásti
støech a žlabù, mosazné kliky ze dveøí,
bronzové pomníky, nápisy, busty
a reliéfy a dokonce domovní štítky
na dveøích. V protektorátu to bylo
z naøízení protektorátní vlády,
tehdejšího ministerstva prùmyslu,
a na starosti to mìly jednotlivé okresní
úøady, které tìmito demontážemi
povìøily odbornou firmu.
Zvony byly tehdy rozdìleny do ètyø
kategorií - A, B, C, D. Vìtšinou se
rekvírovaly kategorie A a B, kde áèko
byly zvony poøízené obyèejnì
za 1. republiky jako náhrada
za konfiskace 1. svìtové války. Tyto
zvony byly vìtšinou vzaty ve 100 %.
Pak kategorie C a D, což byly zvony
starší až nejstarší, ty se braly jen zcela
výjimeènì, pøièemž D byly zvony pod
rok 1600.
Pøi odebrání pak byly vyhotoveny
tøi stvrzenky - vlastník - okres -
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ministerstvo prùmyslu a obchodu.
Zrekvírované zvony z celého Protektorátu Èechy
a Morava byly odváženy buï do Ostravy, nebo
na shromaždištì zvonù na pražských Maninách. Dodnes
existují fotografie z roku 1942, kdy na vltavském nábøeží
stojí v øadách srovnány podle velikosti tisíce zvonù.
Správu nad Sudety mìl tehdy sám Konrád Henlein,
a tak i písemné intervence o navrácení èi ušetøení zvonù
z lánovského kostela se minuly svým úèinkem.
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Detail zvonù.

Do Øíše tedy bylo podle odhadù historikù odvezeno pøes
deset tisíc zvonù, i pøestože do poslední chvíle bylo snahou
mnoha lidí vlastním transportùm jakkoli zabránit
èi je úèelnì zdržet.
Velká èást putovala po Labi do Hamburku, kde byla
znovu se stejnou peèlivostí zaevidována a poté roztavena.
Napøíklad v závodech Nord - Deutsche Rafinerie.
Po válce pak v roce 1946 se pomìrnì malá èást zvonù
vrátila zpìt do Èeskoslovenska, jednalo se tehdy
o 435 zvonù, které byly vydány Vestfálskem z mìsta
Lunen.
Petr Rudolf Manoušek patøí mezi pøední èeské zvonaøe
a kampanology (z lat. campana - zvon, tedy vìda
o zvonech), historie odlévání zvonù v jeho rodinì sahá
do druhé poloviny 19. století.
Podle nìho a mnoha svìdkù, se kterými sám hovoøil
a kteøí mu sdìlili i konkrétní místa, existují v Nìmecku
jakési ,, høbitovy zvonù,, , kde jsou prý zrekvírované èeské
zvony dodnes.
Sám Manoušek pak øíká toto: ,,Informací o tom,
že to skladištì zvonù existuje, tìch mám víc než dost
i z výpovìdí svìdkù.Vèetnì adres, kde ta skladištì jsou.
Léta jsem se zdráhal uvìøit, že by nìco takového mohlo
pøežít 60 let. Na druhou stranu pøi nìmecké dùkladnosti
a preciznosti nepùsobí nereálnì pøedstava, že nìkde je
hangár, který obchází ozbrojený voják a støeží ho, aby se
tam nikdo nedostal. A to vše trvá šedesát let.“
I pøestože pan Manoušek absolvoval øadu jednání
s nìmeckými úøady, zastupitelstvím a v neposlední øadì
i na evropské úrovni, nadìje stále trvá. Své žádosti míøil
také do ženevského sídla IOM. K dnešnímu dni bylo
podáno celkem 230 žádostí o navrácení 808 zvonù, k nimž
se sehnaly jakési podklady, hmotnostnì tak jde o 270 tun.
A tak možná i my Lánovští mùžeme doufat v malý
zázrak, že i kdybychom si už nikdy nemohli sáhnout
na originály zvonù, bylo by možné najít v Nìmecku
dokumenty a nechat ulít kopie.
A už by byl tento zázrak reálný èi ne, hlavnì pak
z hlediska finanèního, nemìli bychom je stejnì kam znovu
povìsit.
Ladislav Kadavý
22

hod.
od 20.00

sál Kulturního domu Dolní Lánov
myslivecká kuchynì, bohatá tombola
Pøedprodej vstupenek p. Emil Markl.

Kadeønický
salon

V Lánovì na køižovatce
kvalitní služby a profesionální pøístup
prodej vlasové kosmetiky Wella
výroba a prodej drobné bižuterie
i na zakázky
Pracovní doba - dle objednávek.
Po dohodì možnost i o víkendu

604 632 931
Parkování pøímo u domu!

Zdravotní støedisko Lánov
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MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

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

Venkovské
infocentrum
mikroregionu
Obecní knihovna Lánov
Evidence obyvatel
Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

Starosta

ing. Jiøí Vancl

Místostarosta

Bedøich Kováø

Tel., fax

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Úèetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz 499 432 234

Pá: 8:00 -12:00

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

Pondìlí 13:00 - 17:00

vancl@lanov.cz

499 432 211

hanc@lanov.cz

499 432 051

Støeda 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

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

v mezisezónì:

Po:

8:00-11:30

12:00-16:00

21.12. - 1.3.
14.6. - 12.9.

v sezónì:

Po:

8:00-11:30

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

Èt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dìtské oddìlení-

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Èt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

- praktický lékaø -

12:00-16:00

Út:

8:00-11:30

12:00-16:00

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

tel./fax: 499 432 083

Pá:

8:00-11:30

12:00-16:00

Pá:

8:00-11:30

12:00-16:00

E-mail:
infocentrum@lanov.cz

So:

zavøeno

So:

9:00-12:00

zavøeno

Ne:

zavøeno

Ne:

zavøeno

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

tel.:
499 432 182

pro nemocné

MUDr. Iva KOSINOVÁ

8:00-11:30

© SPOIT

Po: 8:00 -12:00

12:00-16:00

Út:

tel.:
499 432 298

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY
A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Út:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

St:

12:00 - 18:00

Èt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00
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vèetnì inženýrských sítí
na hranici pozemku
(elektrika, voda, kanalizace,
suchovod pro pozdìjší
napojení na obecní
kanalizaci)
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Obecní úøad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek

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

Místostarosta:
Úèetnictví,
evidence obyvatel:

tomicek.miloslav@seznam.cz

Jiøí Svatý
Jana Rejdová

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úøední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondìlí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Støeda 14:00 - 17:00 hod.
kde mají obèané možnost odkládat
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bìhem roku nebezpeèný odpad
z domácnosti, který nám byl schválen.
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Vážení spoluobèané,
rok 2009, který právì skonèil byl
vlastnì tøetí rok tohoto volebního
období. Je proto dobré se poohlédnout,
jaký to byl rok pro naší obec, co bylo
vykonáno a co se vykonat nepodaøilo.
Již nìkolikrát jsem se v tomto
Zpravodaji zmiòoval, že zastupitelstvo
obce má schválený „Plán hlavních
akcí pro rok 2007 - 2010“. Z tohoto
plánu vycházely akce, které se
v minulém roce plnily. Na zaèátku
roku 2009 jsme si uvìdomovali,
že to nebude rok jednoduchý
a to hlavnì po stránce finanèní. Pøesto
se nám spousta akcí podaøila
uskuteènit a úkoly byly øešeny tak,
aby nebyl silnì pøekroèen rozpoèet
obce, což se nakonec podaøilo
a nemuselo se tedy èerpat z finanèní
rezervy obce. Samozøejmì, že nìkteré
akce z dùvodù nedostatku financí
musely být odloženy. Co se nepodaøilo,
byla hlavnì oprava dvou mostù pøes
Malé Labe. Nejvìtší radost mám,
že se podaøilo provést zateplení
horního patra školní budovy
a rekonstrukce sociálek u mateøské
školy v celkové hodnotì témìø
600.000,-Kè. Na tuto akci se podaøilo
zajistit dotaci kraje ve výši 120.000,Kè. V loòském roce bylo zprovoznìno
sbìrné místo nebezpeèného odpadu,
24

Byly dokonèeny akce jako je Nauèná
stezka Srnec a Vycházková trasa
Sv. Jakuba s vyhlídkovým místem,
byla zpevnìna asfaltovým povrchem,
cesta od kostela k mostu u Frièkù. Byly
provádìny další drobné úpravy po obci
vè. údržby zelenì.
V letních mìsících bylo nutné øešit
vìtrnou a kùrovcovou kalamitu
v obecních lesích. Za zvládnutí této
kalamity je nutné podìkovat lesnímu
hospodáøi Slavomíru Beranovi
a lesním pracovníkùm Pavlu Janèulovi
a Jiøímu Tmejovi. Za zpracování
palivového døeva a dopravu k místním
obèanùm Slavomíru Vyklickému.
I spoleèensko-kulturním
a sportovním životem žila naše obec
a kdo mìl z místních obèanù zájem tak
se tìchto akcí zúèastòoval. V roce
2009 bylo v naší obci pøivítáno celkem
15 narozených dìtí.
Poprvé se uskuteènilo zpívání
u vánoèního stromu, kde žáci Základní
školy pøipravili hezkou kulturní
vložku a to zpívání vánoèních koled.
Doufám, že se tato akce stane
do budoucna tradicí. Ze sportovních
akcí je nutno pøipomenout dva turnaje
v nohejbale, turnaj v malé kopané.
Je potìšitelné, jaký zájem byl o tenis
na víceúèelovém høišti. Nezapomínalo
se ani na starší spoluobèany, bylo
ve dvou pøípadech organizováno
setkání seniorù.

499 522 216

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

Zastupitelstvo obce se scházelo
pravidelnì na svých jednáních,
kterých bylo celkem šest. Zde byly
projednávány a øešeny zásadní otázky,
které se týkaly obce, byly
projednávány a schvalovány toky
financí na jednotlivé akce. Ve složení
zastupitelstva v roce 2009 nedošlo ke
zmìnám. Potìšitelné je, že po šesti
letech se podaøilo dokonèit Územní
plán obce, který by mìl být v prvním
ètvrtletí letošního roku koneènì
schválen a mít tak koneènou podobu.
Na obecním úøadì zaèal fungovat
Czech Point. Byla zahájena
privatizace obecních bytù v domì
èp.151.
Domnívám se, že pøes nìkteré
problémy lze rok 2009 hodnotit
celkem pozitivnì. Za práci pro naší
obec je potøeba podìkovat èlenkám
Sboru pro obèanské záležitosti,
které dokázaly zorganizovat vítání
obèánkù, setkání seniorù a pravidelnì
navštìvují spoluobèany pøi jejich
životních výroèích. Nutno podìkovat
pedagogickému sboru Základní
a mateøské školy v Dolním Lánovì
a jejím dalším zamìstnancùm, všem
pracovníkùm Dìtského domova,
správci sportovního areálu panu
Lubošovi Losenickému za organizování sportovních akcí, naší knihovníci
paní Mihokové, kronikáøce paní mgr.
Losenické, èlenùm hasièské jednotky
za reprezentaci obce, èlenùm
Mysliveckého sdružení Malá Snìžka
za pomoc obci a všem dalším

spoluobèanùm, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem zapojili
do zvelebování svých obydlí a svého okolí nebo byli
nápomocni pøi organizování rùzných akcí v naší obci.
Závìrem mi dovolte popøát všem obèanùm obce
Dolní Lánov v roce 2010 pevné zdraví, pohodu
a spokojenost, ti práceschopní, aby mìli práci,
podnikatelùm úspìchy v jejich podnikání, aby se nám všem
daøilo udìlat další krok pro lepší život v naší obci.
Zastupitelùm obce pøeji, aby svým aktivním pøístupem
pomohli splnit úkoly, které jsme si na toto volební období
stanovili, jelikož pøed námi je poslední rok tohoto
volebního období.
JUDr. Miloslav Tomíèek, starosta obce
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Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 29. 10. 2009
5/1-09

Zastupitelstvo obce schvaluje program 5. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Lánov
5/2-09

Zastup. obce povìøuje vedením zápisu pí. Lásenickou Evu
5/3-09

Zastupitelstvo obce jmenuje ovìøovatelem zápisu
p. Cermana Jaroslava a Svatého Jiøího
5/4-09
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9Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení
p. Janèula Pavel a Matìják Stanislav

Pøehled prací a akcí uskuteènìných v roce 2009:
- oprava místních komunikací, zpevnìní pøíjezdové cesty
od Frièkù ke kostelu (asfaltový povrch), výsprava
výtluku na místních komunikacích, prùbìžné opravy
vodoteèí, pravidelné sekání trávy v parcích, pøíkopech
kolem silnice, pravidelná údržba místního høbitova
- dokonèení Nauèné stezky Srnec a Vycházkové trasy
Sv. Jakuba, vybudování vyhlídkového místa u kostela,
oprava èásti høbitovní zdi
- osvìtlení kostela Sv. Jakuba, proøez lip u kostela
sportovištì
- dokonèení oplocení, pravidelná údržba sportoviš
- sportovní akce: Turnaj v malé kopané (25 družstev)
spojený s pouovou zábavou, turnaj v nohejbale, turnaj
v nohejbale spojený s vícebojem
- zajištìní sportovního vyžití sportoviš pro veøejnost
kulturní dùm
- èásteèná oprava støechy a okapových svodù, malování
kuchynì, jídelny, chodeb a zasedací místnosti, výstuha
podlah, výmìna vchodových dveøí
knihovna - zøízení internetu
základní škola
- zateplení 2. patra budovy a vchodu na pùdu
- rozšíøení sociálních zaøízení pro mateøskou školu
- nátìr plotu, výøez køovin u vchodu, oprava okap. svodù
odpadové hospodáøství
- zprovoznìní sbìrného dvora NO
- úklid polního letištì (2 nákladní auta odpadu)
- pravidelný sbìr odpadu v rámci katastru obce
vybavení obce
- zøízení Czech Pointu, rozšíøení výletových ploch o dvì,
dovybavení další technikou
kulturnì spoleèenské a sportovní akce
- myslivecký ples, ples Dìtského domova, taneèní zábava,
maškarní ples dìtí, mikulášská besídka pro dìti,
4. a 5. setkání seniorù, dvakrát vítání obèánku, setkání
u kaplièky Sv. Huberta s myslivci, zpívání u V á n o è n í h o
stromu, 5.roèník turnaje v Malé kopané, 1. roèník turnaje
v nohejbale, 1.roèník turnaje v nohejbale + víceboj
ostatní èinnost
- likvidace vìtrné a kùrovcové kalamity v obecních lesích
- prodej palivového døeva obèanùm
- zahájena privatizace obecních bytù
- dokonèovací práce na územním plánu obce

5/5-09

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètové zmìny rozpoètu
roku 2009
5/6-09

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemkù
p.è. 2840 k.ú. Dolní Lánov
2
o výmìøe 216 m vedený jako ostatní plocha - ostatní
2
komunikace a p.è. 2841 k. ú. Dolní Lánov o výmìøe 162 m
vedený jako ostatní plocha - ostatní komunikace
Karlu Vaòkovi, bytem Dolní Lánov èp. 122. Povìøuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
5/7-09

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
p.è. 712/2 k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 190m2 vedený jako
travní porost Miroslavu Èivnému, bytem Dolní Lánov èp.
226. Povìøuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
5/8-09

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva
ze dne 10. 06. 2009 è. 3/5-09
5/9-09

Zastupitelstvo obce schvaluje závìreèný úèet spolu se
zprávou o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce
za uplynulý kalendáøní rok s výhradami a pøijalo nápravná
opatøení.
5/10-09

Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizaèní komise
k inventarizaci majetku obce za rok 2009.
5/11-09

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o nákup
pozemku 2380/3 k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 302 m2 vedené
jako ostatní komunikace, pozemku p.è. 2380/4 k.ú.
Dolní Lánov o výmìøe 9 801m2 vedený jako trvalý travní
porost, pozemku 1203/3 k.ú. Dolní Lánov o velikosti
3.854m2 vedený jako trvalý travní porost, pozemku p.è.
1203/4 k.ú. Dolní Lánov o velikosti 3.621m2 vedený jako
trvalý travní porost, pozemku p.è. 1203/16 k.ú. Dolní Lánov
o velikosti 107m2 vedený jako trvalý travní porost,
pozemku p.è. 1203/17 k.ú. Dolní Lánov o velikosti 102m2
vedený jako travní porost na základì nabídky PF
ze dne 9. 10. 2009. Povìøuje starostu obce podáním žádosti.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- informaci o èinnosti OÚ
- výroèní zprávu Základní a mateøské školy
Místostarosta Jiøí Svatý
Starosta JUDr.Miloslav Tomíèek
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Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 16.12.2009
6/1-09

Zastupitelstvo obce schvaluje program
zastupitelstva obce Dolní Lánov

zasedání

6/2-09

Zastup. obce povìøuje vedením zápisu pí. Lásenickou Evu
6/3-09

Zastupitelstvo obce jmenuje ovìøovatelem zápisu p.ing.
Pavliše J. a Trobla M.
6/4-09

Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi ve složení
p. Jiøího Kavana a Mir. Køížkovou
6/5-09

Zastupitelstvo obce schvaluje pøedložený vyrovnaný
rozpoèet na rok 2010 ve výši pøíjmù 6.434.720,-Kè a výdajù
ve výši 6.434.720,-Kè
6/6-09

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpoètového výhledu
obce na roky 2010 - 2013
6/7-09

Schvaluje novou Zøizovací listinu pøíspìvkové organizace
Základní škola Dolní Lánov
6/8-09

ZO schvaluje finanèní dar èlenkám Sboru pro obèanské
záležitosti obce Dolní Lánov za jejich èinnost v roce 2009
6/9-09
ZO schvaluje žádost o bezúplatný pøevod poloviny pozemku
p.è. 1357, k.ú. Dolní Lánov vedený jako ostatní plocha,
využití jako sportovištì a rekreaèní plocha do majetku obce.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- informaci o èinnosti OÚ
Místostarosta Jiøí Svatý

Starosta JUDr. Miloslav Tomíèek
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Rekapitulace:
I Daòové pøíjmy
II Nedaòové pøíjmy
Pøíjmy na r. 2010 celkem
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Komunikace, zeleò,vzhled obce, veøejné osvìtlení
Kè
1. Údržba a oprava komun. údržba zelenì v obci 1.200.000,2. Zimní údržba komunikací
200.000,3. Ostatní akce v obci
200.000,4. Veøejné osvìtlení, energie a údržba
200.000,5. Opravy a obnova strojového parku
150.000,Celkem:
1.950.000,Dotaèní èást:
1. Lesní hospodáøství
400.000,2. Vodní hospodáøství, opravy, energie, poplatky 640.000,3. SMO Krkonoše
7.160,4. SMO Horní Labe
4.980,5. Pøíspìvek na èinnost fotbalového klubu Lánov 15.000,Celkem:
1.067.140,Sport, OB, Knihovna apod.:
1. Sportovní èinnost v obci, správcovství hrištì
2. Kult. dum opravy, údržba, náklady na provoz
3. SPOZ + OB
4. Klub dùchodcù
5. Knihovna
6. Kronika
Celkem:
Jednotka sboru dobrovolných hasièù:
Èinnost JSDH
Celkem:
Základní a mateøská škola:
1. Údržba a provoz školní budovy
2. Dotaèní náklady na žáky 6-9 tø.
3. Státní pøíspìvek na školství
Celkem:
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I. Daòové pøíjmy:
Kè
1. daò z pøíjmu FO - závislá èinnost
1.100.000,2. daò z pøíjmu FO - z podnikání
100.000,3. daò z pøíjmu FO - vybírání srážkou
85.000,4. daò z pøíjmu právnických osob
1.500. 000,5. daò z pøidané hodnoty
1. 900.000,6. daò z nemovitostí
300. 000,7. správní poplatky
7.000,8. poplatky ze psù
10. 000,Celkem:
5.002.000
II. Nedaòové pøíjmy:
1. lesní hospodáøství
500. 000,2. pøíjmy z poskyt. služeb + poplatky popelnice 120. 000,3. vodné
420.000,4. pùjèovné
200,5. pronájem KD - sál, restaurace
10.000,6. høbitovní poplatky
4.000,7. pøíjmy z ostatních pronájmù
60.000,8. poplatky z ubytování a pøíjmy z hrište
25.000,9. dotace z kraje
268.520,10. pøíjmy z prodeje obecních bytù
180. 000,11. pøíjmy z reciklace odpadù
25. 000,Celkem:
1. 612. 720,26

5.002.000,1.612.720,6.614.720,-

zastupitelstvo:
Odmìny a povinné výdaje
Celkem:

100.000,300.000,100.000,15.000,30.000,6.860,551.860,40.000,40.000,330.000,195.000,78.720,603.720,570.000,570.000,-

Místní správa, mzdové náklady, územní plánování:
1. Mzdy a sociální dávky pracovníku obec. Úøadu 750.000,2. Obecní úøad – materiál
70.000,3. Ostatní náklady spojené s èinnosti OÚ
380.000,4. Výhledové studie
152.000,Celkem:
1.352.000,Životní prostøedí:
1. Svoz komunálního odpadu
2. Provoz sbìrného dvora
3. Likvidace divokých skládek
Celkem:

450.000,15.000,15.000,480.000,-

Rekapitulace:
Komunikace, zeleò,vzhled obce, veøejné osvìtlení 1.950.000,-

Dotaèní èást
1.067.140,Sport, OB, Knihovna apod.
551.860,Jednotka sboru dobrovolných hasièù
40.000,Základní a mateøská škola
603.720,Obecní zastupitelstvo:
570.000,Místní správa, mzdové nákl., územ. plánování 1.352.000,Životní prostøedí:
480.000,Výdaje na r. 2010 èiní celkem
6.614.720,-

Praha), beach pøehazovaná a soutìž

Prevencí proti nehodám na dopravním
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Dopravní policie. Šestým dílem je
Vánoèní pøípravy v naší škole jsme
zahájili tradièní výrobou advetních
vìncù. Školní chodba se promìnila
v jednu velikou dílnu, ve které vznikala
spoleèná díla dìtí i rodièù.
Vánoèní atmosféru navodily nejen
koledy, ale i pøíjemná vùnì jehlièí,
svíèek a v neposlední øadì také dobrá
nálada všech zúèastnìných. V této dobì
však již vìtšina dìtí i dospìlých myslela
na blížící se èertovský maškarní bál.
Pøijde ten Mikuláš nebo nepøijde??!!
Ples nejrùznìjších masek se konal
v kulturním domì. Za skvìlou atmosféru, nápaditou výzdobu a rozmanité
obèerstvení dìkujeme nejen našim
pedagogùm, ale i èlenùm školské rady.
K dobré náladì pøispìla taneèní
vystoupení dìtí ze školky a školy a také
rùzné soutìže. Dìti se doèkaly pøíchodu
Mikulášské družiny a po rozdìlení všech
balíèkù se š'tastnì rozcházely do svých
domovù.
Pár dní pøed prázdninami jsme
uspoøádali vánoèní trhy. Tentokrát
na chodbì vyrostly malé obchùdky,
ve kterých dìti prodávaly své výrobky.
K vidìní byly nejrùznìjší perníèky,
svícny, ozdoby, betlémy, zvoneèky,
cukroví i vánoèky.
Poslední akcí naší školy v tomto roce
bylo zpívání u rozsvíceného vánoèního
stromu. Oslovil nás pan starosta a my
rádi vyhovìli. I pøes velmi mrazivé
poèasí jsme se sešli v hojném poètu
a spoleènì jsme si zanotovali pár nejznámìjších vánoèních koled. Všem pøišel
vhod teplý èaj na zahøátí a pak už jsme si
jen vzájemnì popøáli hezké svátky.
I já bych Vám chtìla popøát
do nového roku hodnì zdraví, štìstí
a úspìchù, a pøi nìjaké další naší akci
tøeba navidìnou.
(Foto k èlánku na pøedposlední stranì).

krásné vyhlášení výsledkù v multikinì v
Ládví - celodenní 3D kino, setkání se
známými osobnostmi a bohaté ceny.
V šestém roèníku bojovalo 60 domovù
z Èeska, mezi kterými nechybìl ani
dolnolánovský.
Letošní boje byly velmi vyrovnané
a o vítìzi nakonec rozhodl po celoroèních soubojích jediný bod, rozdíl mezi
prvním a ètvrtým domovem byl 6 bodù.
Celkovým vítìzem se stal letos
Dìtský domov Dolní Lánov o pouhý
bod, právì díky dobrému bodovému
zisku v poslední dopravní soutìži. Je to
již naše druhé vítìzství v tomto poháru.
Museli jsme si na nìj ale poèkat celých
šest let od prvního roèníku. Zvítìzit je
velmi obtížné, ale zásluhou témìø všech
dìtí jsme nejvyšší pøíèky dosáhli.
Karel Kraus
øeditel Dìtského domova, Základní
školy a Školní jídelny v Dolním Lánovì
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16. prosince 2009
Klienti Dìtského domova v Dolním
Lánovì byli 15. prosince 2009
vyhodnoceni mezi jedenácti nejlepšími
sportovci Èeského svazu mentálnì
postižených sportovcù. Krkonošští
reprezentanti si vybojovali ocenìní
za výsledky v cyklistice a lyžování.
V pražském hotelu Pyramida si penìžní
odmìnu za dosažené výsledky v roce
2009 pøevzali Dalibor Havelka,
Jakub Novák a Natálie Havelková.
Dolnolánovští se mezi nejlepšími
umisují pravidelnì od roku 2004.
22. prosince 2009
Dìvèata z Dìtského domova Dolní
Lánov byla mezi stovkou úspìšných
mladých sportovcù ocenìných
Mgr. Jitka Ulvrová
ministryní školství, mládeže
a tìlovýchovy. V historickém paláci
na pražském Malostranském námìstí
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pøevzala Gabriela Nováková a Natálie
H
avelková zlatý odznak 2009
Každoroènì probíhá velká soutìž
z
limitované série pro sportovce.
dìtských domovù v celé republice pod
Klientky
dolnolánovského domova
názvem DD Cup. Poøadatelem je Dìtský
byly
vyznamenány
za vítìzství
domov v Dolních Poèernicích spoleènì s
v
cyklistické
èasovce
družstev
1. sportovní a.s.
v
mezinárodních
závodech
postižených
Celý pohár je složen z pìti soutìží stolní tenis, Memoriál Lucie Hanušové sportovcù.
Setkání medailistù se zúèastnily také
(naše bývalá reprebìžkynì na lyžích legendy
našeho sportu Vìra Èáslavská,
zahynula tragicky v Kanadì na snìžném
Dana
Zátopková,
Václav Chalupa
skútru), minikopaná (hraje se na
a
tenista
Jiøí
Novák.
jednotlivých ligových stadionech finále bylo v Praze na Julisce Dukla

Jana Tauchmanová
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Neustálý kolobìh v pøírodì je opìt
na svém zaèátku - v lednu. Staré pøísloví
sice øíká“na Nový rok o slepièí krok“,
ale v pøírodì zatím pevnì vládne zima.
Právì proto je prioritním úkolem
myslivcù v tomto období péèe o zvìø
a zajištìní klidu v honitbì. Zvìø má
v tomto období menší pøíjem pøirozené
potravy, a proto musí myslivci zajistit
dostatek krmiva pro zvìø, krmiva, které
si pøipravili bìhem léta a podzimu.
Pravidelnì docházet ke krmelcùm
a doplòovat koryta ovsem, kaštany,
žaludy apod. Od veøejnosti žádají
myslivci, aby v zimním období byla
v pøírodì co nejvíce ohleduplná ke zvìøi,
jelikož každé vyrušení zvìøe pro ni
znamená velkou ztrátu energie a tím
oslabení celého organismu. V tomto
období hlavnì srnèí zvìø pøichází
k lidským obydlím a není dobré, když je
pronásledována volnì pobíhajícími psy.
Pokud myslivci hodnotí rok 2009 je
možno konstatovat, že pro pøírodu a tedy
i pro zvìø to byl rok pøíznivý. Z pohledu
mysliveckého hospodaøení lze øíci, že se
daøilo snižování stavu èerné zvìøe,
v honitbì Dolní Lánov bylo uloveno
celkem 50 kusù èerné zvìøe, byl splnìn
plán odstøelu srnèí zvìøe. Zdá se,
že došlo ke zvýšení stavu zvìøe zajeèí
a nejvìtší radost je možno mít, že se
naší honitbì objevilo nìkolik hejn
koroptví. Nadále byla myslivci vìnována
pozornost polodivokému chovu bažantù
a nyní mùžete ve volné pøírodì spatøit
i bažanty, které vypouštíme. Nejenom
prací pro myslivost byla èinnost
myslivcù v uplynulém roce, ale i pro obec
bylo vykonáno nìkolik akcí. Èlenové
mysliveckého sdružení pomohli dokonèit
Nauènou stezku Srnec, byli nápomocní
pøi zajištìní programu dìtského dne,
zorganizovali setkání s veøejností
u kaplièky Sv. Huberta, provedli sbìr
železného šrotu v obci, nejvìtší kulturní
akci byl tradièní myslivecký ples. Velmi
dobøe lze hodnotit spolupráci se
Zemìdìlským družstvem vlastníkù pøi
zajišování krmiva pro zvìø a touto
cestou jim dìkujeme. Je tøeba podìkovat
žákùm naší základní školy za sbìr
kaštanù a žaludù.
Závìrem dovolte, abychom popøáli
pevné zdraví, hezké zážitky z pøírody
všem, kteøí mají rádi naší pøírodu, jsou
pøáteli myslivcù, všem spoluobèanùm
a zároveò pøijmìte pozvání
na myslivecký ples, který se koná dne
29. ledna 2010 v Kulturním domì
Dolního Lánova.
S pøáním Myslivosti zdar
myslivci z Dolního Lánova
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Obecní úøad Dolní Dvùr
Adresa:
Obecní úøad Dolní Dvùr
Dolní Dvùr èp.78
543 42 DOLNÍ DVÙR
informace:

www.dolnidvur.cz
Úøední hodiny:

Starosta: Ing. Magdalena Nièová

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

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Dvùr:

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

13:00 - 17:00

projekty a samozøejmì reagovat

vítám Vás v novém roce 2010.
Doufám, že jste vánoèní svátky prožili
v pohodì, se svými blízkými a po
vesmìs hektickém závìru roku jste
naèerpali o sváteèních dnech volna
dostatek nových sil. Ráda bych Vám
všem jménem zastupitelstva obce
Dolní Dvùr popøála do roku 2010
hodnì zdraví, štìstí a osobních
i pracovních úspìchù.
Každý konec je zároveò zaèátkem
nìèeho nového a pokaždé, když nìco
konèí, nutí nás to bilancovat události
minulé. Myslím si, že rok 2009 byl
pro èleny zastupitelstva naší obce
rokem plným pracovních povinností
i dílèích úspìchù, na které mùžeme být
hrdí. Vše nové se ale rodí v bolestech
a také není možné se zavdìèit všem.
Chtìla bych na tomto místì apelovat
na své spoluobèany:
Prosím, nezapomínejme na slušné,
lidské vzájemné jednání a chování.
Myslím si, že cíl nás všech je stejný,
a to žít v èisté, po všech stránkách
dobøe fungující a v rozumné míøe se
rozvíjející obci, kde se lidé spolu rádi
sejdou a kam se rádi vracejí i její
návštìvníci.
Také v tomto roce má pøed sebou
zastupitelstvo obce mnoho práce.
Je nutné øádnì dokonèit již probíhající
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Vážení spoluobèané, milí ètenáøi,

starosta.dd@iol.cz

ve volebním období stávajícího
zastupitelstva, budeme se nadále
snažit dostát všem závazkùm a tak,
jak jsme slíbili pøi našem zvolení, dle
svého nejlepšího uvážení peèovat
o spokojenost obyvatel i návštìvníkù
naší obce. Osobnì bych pøivítala pøi
jednáních vìtší míru komunikace
a snahy o spolupráci a ménì osobní
nevraživosti. Vìøím, že to je jediná
cesta ke spoleènému cíli.

Úterý, ètvrtek,pátek 8.00 - 12.00

u vánoèního stromu. Byla to v Dolním
Dvoøe premiéra. Konala se 19.12.2009
na Rudném námìstí. Koledy nám
pøijela zahrát skupina Naváhutì.
V mrazivý podveèer se sešla témìø
stovka návštìvníkù. Vzduch byl
prosycený vùní svaøeného vína
a bramborákù peèených na železném

S úctou Lenka Èermáková
místostarostka obce
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Poslední ètvrtletí roku 2009 se neslo
ve znamení nìkolika kulturních akcí
a spoleèných setkání - hlavnì mìsíc
prosinec.
První v poøadí byla Mikulášská
besídka pro naše nejmenší. Tradièní
setkání dìtí s dùstojným svatým
Mikulášem, hodným andìlem
a zlobivými èerty probìhlo 5. prosince
na penzionu Mlynáøka. Dìti si krátily
èekání na mikulášskou nadílku
vybarvováním obrázkù, zdobením
kresleného stromeèku vlastnoruènì
vybarvenými koulièkami nebo tanèily
v rytmu dìtské diskotéky. Veèer se pak
pøišli pobavit také rodièe.
Další událostí v poøadí bylo Hraní

tálu. Každý, kdo pøišel, dostal malý
dárek a dìti k tomu ještì sladkosti
Na malém jarmárku si mohli
návštìvníci koupit mimo háèkovaných
ozdob a pletených ponožek také
perníkové svícny, korále, provazové
pletence nebo výrobky z dílny
Diakonie - støedisko Svìtlo
ve Vrchlabí.
Ráda bych touto cestou podìkovala
všem, kteøí se podíleli na pøípravì
a zdárném prùbìhu celé akce a také
všem návštìvníkù za to, že pøišli
v tak hojném poètu. Dìkujeme. Bylo to

pro nás velkým ocenìním a signálem, že práce a energie,
kterou jsme vložili do zorganizování tohoto setkání, mìla
smysl. Pøíští rok se tedy opìt budeme tìšit na shledanou.
Poslední kulturní událostí roku 2009 byl tradièní Vánoèní
koncert v kostele sv. Josefa, který se konal 29.12.2009.
Smíšený pìvecký sbor Záboj ze Dvora Králové nad Labem
pøedvedl vynikající výkon, který se bezesporu dotkl srdcí
všech posluchaèù a alespoò na pár chvil prodloužil sváteèní
atmosféru Vánoc.
Milí ètenáøi, pro tentokrát se s Vámi již louèím. Ještì jednou
Vám pøeji vše dobré do nového roku.
S pozdravem
Lenka Èermáková

plocha o výmìøe 1.652 m2 v k. ú. Dolní Dvùr ve vlastnictví
obce Dolní Dvùr a pozemku p.è. 2468/2 - ostatní plocha
o výmìøe 1.007 m2 ve vlastnictví Správy KRNAP
za podmínky finanèního vyrovnání ve prospìch Správy
KRNAP ve výši 3.500.- Kè.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
2/1 Zaøazení pozemku p.è. 469/6, p.p.è. 471, p.p.è. 464/1,
p.p.è. 469/4, p.p.è. 470, p.p.è. 344/4, st.p.è. 349, st.p.è. 348,
p.p.è. 472, st.p.è. 350, st.p.è. 351, p.p.è. 473, p.p.è. 474,
p.p.è. 342/2, p.p.è.337/1, p.p.è.341 v k. ú. Dolní Dvùr
do návrhu nové územnì plánovací dokumentace
(územního plánu) jako zastavitelné se zpùsobem využití
na výstavbu rodinných domù v okolí Penzionu DUHA
èp. 56 na základì žádosti p.Petra Rychnovského.
Pro: 4 (Ing.Nièová, pí. Èermáková, p. Neumann, Ing.

Èermák ) Proti: 3 ( p. Èivrný, p. Beránek, p. Strnad )
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ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvùr
konaného dne 26. 11. 2009
Pøítomno: 8 èlenù obecního zastupitelstva
1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
1/1 Rozpoètová opatøení è.3/2009, která zvyšují objem
rozpoètu na stranì pøíjmù o Kè 44.250,- a na stranì výdajù
snižují objem rozpoètu o Kè 1.563.980,- a upravují
financování o Kè 1.608.230,-.
1/2 Prodej pozemku p.è.889/4 - ostatní plocha, neplodná
pùda, o výmìøe 296 m2 v k. ú. Dolní Dvùr za cenu 200 Kè/m2
firmì HYDRO - M s.r.o., zastoupené jednateli
Martinem Mikulem a Miroslavem Mikulem, IÈ: 27512819,
Dolní Dvùr 105
1/3 Jednorázovou odmìnu za výkon funkce
v inventarizaèním výboru ve výši Kè 1.000,- paní
Marii Bukovské. Na výkon této funkce bude uzavøena
dohoda o provedení práce.
1/4 Jednorázovou odmìnu za výkon funkce ve Výboru
pro kulturní záležitosti ve výši Kè 1.000,- paní
Zdeòce Hanulákové. Na výkon této funkce bude uzavøena
dohoda o provedení práce.
1/5 Jednorázovou odmìnu za výkon funkce ve Výboru
pro kulturní záležitosti ve výši Kè 1.000,- paní
Radce Neumannové. Na výkon této funkce bude uzavøena
dohoda o provedení práce.
1/6 Smlouvu o pronájmu obecního majetku se spoleèností
MARKID TRUTNOV spol. s r.o., zastoupenou jednatelem
spoleènosti panem Richardem Kirnigem, s platností
od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2039 dle zveøejnìného zámìru
è.7/2009 ze dne 5. 11. 2009.
1/7 Smlouvu o výpùjèce obecního majetku se spoleèností
MARKID TRUTNOV spol. s r.o., zastoupenou jednatelem
spoleènosti panem Richardem Kirnigem, s platností
od 1. 12. 2009 do 31. 12. 2039 dle zveøejnìného zámìru
è.8/2009 ze dne 5. 11. 2009.
1/8 Revokování svého usnesení è.1/11 ze dne 23. 9. 2008
takto: Smìnnou smlouvu pozemku p. è. 2443/4 - ostatní

3/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr bere na vìdomí:
3/1 Zápis z jednání Finanèního výboru zastupitelstva obce
Dolní Dvùr ze dne 23. listopadu 2009 a informace
o hospodaøení obce Dolní Dvùr do 31. øíjna 2009.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
4/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr povìøuje:
4/1 Starostku obce schválením veškerých nutných
rozpoètových opatøení do konce roku 2009 .
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
U S N E S E N Í è. 21
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvùr
konaného dne 15. 12. 2009
Pøítomno: 8 èlenù obecního zastupitelstva
1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
1/1 Napojení kanalizace z èp. 119 a z èp. 120 v k. ú. Dolní
Dvùr do pøeèerpávací jímky u obslužného objektu Skibaru
na vlastní náklady majitelù nemovitostí. Pøed zahájením
realizace napojení kanalizace bude s vlastníky nemovitostí
uzavøena dohoda o úhradì tìchto nákladù a uzavøena
dohoda s nájemcem pozemkù.
1/2 V souladu s § 3 zákona è.107/2006 Sb.,
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o zmìnì
zákona è.40/1964 Sb., obèanský zákoník, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, navýšení nájemného na základì
maximálního pøírùstku mìsíèního nájemného v obecních
bytech v èp.76 a v èp.78 v obci Dolní Dvùr v období
od 1. 4. 2010 do 31. 12. 2010.
1/3 V roce 2010 bude v rámci programu obnovy vesnice
realizována akce „Výstavba nového veøejného osvìtlení
nad Moravou “.Na tuto akci bude podána žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
1/4 Rozpoèet obce pro rok 2010, a to pøíjmy a výdaje
ve výších dle odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby.
Rozpoèet pro rok 2010 je schvalován jako schodkový takto:
- celkové pøíjmy rozpoètu ve výši Kè 4.376.030,- financování ve výši
Kè 1.597. 950,- celkové zdroje ve výši
Kè 5.973.980,- celkové výdaje rozpoètu ve výši Kè 5.973.980,Financování schodku mezi pøíjmy a výdaji je kryto
pøebytkem finanèních prostøedkù z minulých let.
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1/5 Kromì kontrolních úkolù vyplývajících ze zákona
è.128/2000 Sb., bude kontrolní výbor specializovaným
a funkènì nezávislým útvarem obce, který pøezkoumává
a vyhodnocuje úèinnost vnitøního kontrolního systému
obce.
1/6 Vnitøní smìrnici U10 ke zpracování rozpoètu.
1/7 V souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona è.128/2000 Sb.,
o obcích /obecní zøízení/, ve znìní pozdìjších pøedpisù,
stanovení kompetence starostky obce k provádìní
jednotlivých rozpoètových opatøení v roce 2010
v následujícím rozsahu:
Starostka obce mùže samostatnì provádìt rozpoètová
opatøení v pøípadech rozpoètového zapojení úèelovì
pøidìlených finanèních prostøedkù z jiných rozpoètù. Dále
mùže samostatnì provádìt rozpoètová opatøení jsou-li
vyvolána organizaèními zmìnami, pokud tyto zmìny
nevyvolají vznik èi zvýšení schodku rozpoètu nebo snížení
pøebytku rozpoètu.
Rozpoètová opatøení, která vyvolají vznik èi zvýšení
schodku rozpoètu nebo snížení pøebytku rozpoètu, mùže
starostka obce samostatnì provádìt jen v pøípadech, kdy
zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištìní chodu
obce, výdaj k odvrácení možných škod, v pøípadì havárií
nebo stavu nouze a dále když vèasné provedení úhrady je
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výraznì
pøekroèit pøípadná rizika z neoprávnìné úhrady. Dále
v pøípadech úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadøízených
orgánù a dohledù a dalších nutných výdajù, kdy schválení
rozpoètového opatøení je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádìt rozpoètová
opatøení mimo rozsah stanovený starostce obce.
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V mìsíci øijnu oslavil 75. narozenimy pan Ludìk Petržela.

V mìsíci listopadu oslavola 75. narozeniny pani Marie Tomíèková.

1/8 Na základì žádosti pí.Kateøiny Lovisové opravu cesty
p.è.2479/2 v k.ú. Dolní Dvùr
ve vlastnictví obce na vlastní náklady žadatelky.
1/9 Finanèní výbor se (kromì kontrolních úkolù
vyplývajících ze zákona è.128/2000 Sb.) povìøuje
provádìním prùbìžné a následné vnitøní finanèní kontroly.

V mìsíci prosinci oslavila 60. narozeniny pani Alena Zítková.

1/10 Na základì kalkulace cenu vodného pro 2010 ve výši
3
40 Kè/m3 a cenu stoèného pro rok 2010 ve výši 37 Kè/m .
( p.Beránek se sám vylouèil z hlasování)
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr neschvaluje:
2/1 Na základì žádosti p. Jiøího Madìry prodej pozemkù
p.è. 738/2, p.p.è. 2406, p.p.è. 751/2, a p.p.è. 723/4 v k. ú.
Dolní Dvùr ve vlastnictví obce.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Jiøík Kocián - vitání obèánkù 11.7. 2009.

3/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
3/1 Zaøazení pozemku p.è. 469/6, p.p.è. 471, p.p.è. 464/1,
p.p.è. 469/4, p.p.è. 470, p.p.è. 344/4, st.p.è. 349, st.p.è. 348,
p.p.è. 472, st.p.è. 350, st.p.è. 351, p.p.è. 473, p.p.è. 474,
p.p.è.342/2,
p.p.è. 337/1, p.p.è. 341 v k.ú.Dolní Dvùr do návrhu nové
územnì plánovací dokumentace (územního plánu) jako
zastavitelné se zpùsobem využití na výstavbu rodinných
domù v okolí Penzionu DUHA èp. 56 na základì žádosti
p.Petra Rychnovského.
Pro: 5 (pí. Èermáková, p. Neumann, Ing. Nièová, Ing.
Èermák, p. Rychnovský) Proti: 3 (p. Èivrný, p. Beránek,
p. Tøíska) Zdržel se: 0
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Všem jubilantùm ještì jednou srdeènì blahopøejeme
a pøejeme hodnì zdraví, štìstí a životní pohody
do dalších let.
Život bohužel pøináší i smutné události.
28.11.2009 nás navždy opustil pan

Josef Mottl
velký znalec historie naší obce.
Jeho celoživotní dílo je pøipomenuto na výstavce
betlémù a øemesel na Obecním úøadì
v Dolním Dvoøe

Ze života obcí pohledem objektivu

Vánoèní koncert v kostele sv. Josefa
v Dolním Dvoøe 29. 12. 2009.

Klub dùchodcù na výletì v Polsku.
Hraní u vánoèního stromu v Dolním Dvoøe.

Hubertova jízda - závìr - pivo bylo dobré...

Mikuláš a jeho pomocníci pøi jízdì histo.
Dìti z MŠ v Prostøedním Lánovì pøevleèené za èertíky.

Pøedtanèení dìtí na Veèeru seniorù.
Pøedtanèení dìtí na Veèeru seniorù.

Koncert k oslavám 15. narozenin Radia Kulíšek.
Mladí hasièi na soutìži ZPV v Mostku.

Èervencové Global Games v Liberci
- cyklisté z Dìtského domova
v Dolním Lánovì.
Rozhovor s bronzovým Daliborem Havelkou
po silnièním závodì.

Èervencové Global Games v Liberci
- cyklisté z Dìtského domova
v Dolním Lánovì.

Turnaj v sálové kopané - nejlepší støelec.

Vyhlášení èasovky družstev žen-zlatá medaile.

Zpívání u rozsvíceného vánoèního stromu
v Dolním Lánovì.
Èertovský maškarní bál v Dolním Lánovì.

Dìtské vánoèní trhy v ZŠ Dolní Lánov.
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