Zpravodaj
obce Lánov

www.lanov.cz

a sousedních obcí

Dolní Lánov a Dolní Dvùr
ètvrtletník

Z obsahu:

Zima 2009 è.8

zdarma

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

Asfaltování ulièek v Prostøedním Lánovì.

Oprava penetrací v ulièkách v Prostøedním Lánovì.

Práce na obnovení propustku pod silnicí v Horním Lánovì.

Pøíprava cesty v Horním.Lánovì na asfaltování.

Úklid v prostorách za hasièárnou.

Èištìní koryta Malého Labe

Údržba veøejné zelenì v Horním Lánovì.

Konferenèní sál v nové tìlocviènì.

2

Vážení a milí spoluobèané,
v dnešních poznámkách se budu vìnovat uplynulému
roku 2008. A co pøinese rok 2009?
To je otázka.
Rok 2008 byl dalším z øady rokù pøedcházejících.
V obci je klid a bezpeèí. Kdo chtìl dìlat a nìco umìl, nemìl
problém. Škola, školky, služby, spolkový život fungovaly
na své dobré standardní úrovni. Navázali jsme spolupráci
s polským mìstem Szklarská Porêba. Pøivítali jsme
osmnáct nových mladých obèánkù a rozlouèili se s deseti
spoluobèany, kteøí se mezi nás již nikdy nevrátí. Jsme o rok
starší. Rozvoj obce pokraèoval: další byty, další etapa
cyklostezky, další rekonstruování místních komunikací,
nový povrch na státní silnici na Dolní Dvùr, lokalita
rodinných domù Za ozdravovnou ožila novými
spoluobèany, pøíprava rekonstrukce centra obce, další
tepelné èerpadlo pro Základní školu, pøíprava rekonstrukce
hasièárny v Horním Lánovì a další akce. Rozpoèet obce je
vyrovnaný a spolupráce se sousedícími obcemi je dobrá.
Trochu trápí obèany projevy vandalismu alkoholem
posilnìných úèastníkù rùzných zábav - v ten èas chybí
pøítomnost policie. Trápí nás též bezohlednost øidièù rychlost jízdy - na všech druzích komunikací v obci
a pøes obec.
Dùležité zmìny se dìjí v personálním obsazení
obecního úøadu. Dùvodem je postupný odchod do dùchodu
dlouholetých zamìstnancù a reakce a zásadní rozdíl oproti
období pøed rokem 1990. Tehdy byl národní výbor,
bohužel, bez zásadní možnosti rozhodovat o rozvoji obce.
Co pøišlo shora, to bylo bez diskusí, trochu prostoru
akcích „Z“ a jinak nic moc možnosti rozhodovat o sobì,
o obci. Nyní je situace zásadnì jiná! Co si udìláme
a seženeme, to budeme mít. Otevøený prostor je veliký,
jeho využití - to záleží na nás. Jak jsme na tom? Srovnejme
se s jinými obcemi. Jedna osvìdèená zásada: „Vše se dìje
èinností lidí“. Pokraèujeme v rekonstrukci a rozvoji obce!
Je nezbytné mít odpovídající pracovní kolektiv. Období
pøed rokem 1990 není naším vzorem.
A tak odchází do zasloužilého dùchodu paní
Eva Hanušová a nastupuje za ní paní Eva Jindrová.
Již pouze na èásteèný úvazek pracuje paní
ing. Naïa Saidlová a míøí také do zasloužilého dùchodu.
Nastoupil za ni pan Jaroslav Hanè. Do trvalého pracovního
pomìru, po tøech letech „letních brigád“, nastoupil pan
Michal Hlava. Po ètyøech letech a po úspìšném
absolutorium vysoké školy odchází smìrem svého oboru
sleèna Mgr. Kateøina Kalenská. Doufám, že v lednu
pøihlášených uchazeèek vybereme stejnì ochotnou
a šikovnou nástupkyni. Obec též pomáhá èerstvým
absolventùm škol získat praxi. Zamìstnavatelé o lidi
po škole a bez praxe nijak nestojí. Úøad práce tomu, kdo je
zamìstná, hradí èást jejich mzdy. Pomáháme èerstvým
absolventùm již od roku 2000. Nyní k nám
na absolventskou praxi nastoupila sleèna Lenka Støíbrná.

Obdobné èlánky nebudou publikovány.
Konec roku 2008 jasnì naznaèil, že nás èeká 2 až 3
roky „jiné“ období, nežli bylo to pøedcházející.
Spoleèenský øád - diktatura kapitálu - má svá pozitiva
(je výkonný), ale též negativa (napø. po vzestupu pøichází
pád). Nezabránili tomu ani podvody a lži velkých
nadnárodních spoleèností a státù v øádech stovek èi biliónù
dolarù, které se snažily pád oddálit èi jemu zabránit.
A proto, že je neøiditelný a nekontrolovatelný, èeká nás
období hospodáøské recese (krize). Jak bude hluboká
a dlouhá? To nikdo neví.
Co s tím? Já to vidím takhle:
1) Už je to tady. Mejdan posledních let skonèil.
Nenechte se uchlácholit politiky, je to vážné a bude se nás
to dotýkat.
2) Stagnace pár rokù až tak nevadí, proèistí se
podnikatelské prostøedí, mzdy neporostou, inflace se vrátí
ke 2 %, rovnováha se urèitì opìt obnoví - bude však na jiné
úrovni.
3) Nìkteøí lidé pøijdou o práci - urèitì závažný
negativní dopad. Dùležité je, aby jich nebylo pøíliš, pak by
se jim alespoò trochu dalo pomoci.
4) Obec již hledá možnosti, jak by lidem,
co pøijdou o práci a v kratší dobì nenajdou jinou, alespoò
z èásti pomohla.
5) Nastupuje období obèanské pospolitosti, uvidíme,
jak na tom jsme: v pracovních kolektivech,
v rodinách, v kamarádské výpomoci, na obcích, ve státì.
Je to výzva. Platí: „Co tì nezabije, to tì posílí.“
Kdo umí, a rukama èi hlavou - nejlépe obojím - pøekoná
taková období snáze. A proto uème se, dokud je èas.
6) Pojïme do boje, pak nás to urèitì neporazí
a zase bude lépe.
Závìrem mi dovolte podìkovat Vám za vše dobré, co
jsme vybudovali pro sebe, své blízké, pro ochotné
spoluobèany v roce 2008. Pøeji nám všem, aby i rok 2009
jsme prožili ve zdraví, v osobní a rodinné pohodì a
spoleènì zvládli hospodáøské potíže a jejich dopad pro
nezamìstnané.
starosta obce Ing. Jiøí Vancl

Ve Zpravodaji byl zveøejnìn, nedopatøením, èlánek
pomlouvající obèana obce, redakce se za toto nedopatøení
omlouvá. Za tímto úèelem Zpravodaj nevydáváme.
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U S N E S E N Í è. 6/2008
ze dne 11.12.2008
Zastupitelstvo obce
1. schvaluje
a/ zprávu o plnìní usnesení zastupitelstva za období
od 6. 11. 2006
b/ zprávu o èinnosti rady obce za období od 20. 11. 2008
c/ stanovisko obce Lánov k akci Komplexní pozemkové
úpravy Horní Lánov- spoleèná zaøízení viz pøíloha è. 3
d/ nakládání s nemovitostmi viz pøíloha è. 1
e/ stanovisko obce k programu Péèe o území KRNAP
f/ rozpoèet obce na rok 2009
g/ rozpoètové zmìny r. 2008 viz pøíloha è. 2
h/ dodatek è.2 smlouvy o dílo z 15.2.2007 mezi obcí
a RDA
i/ dodatek è. 1 smlouvy o dílo è. 630 mezi obcí
a f. Elektros-rozvadìèe VO Prostøední Lánov, finanèní
èástka ve výši 42 000,-Kè
j/ dodatek è. 1 smlouvy o dílo è. 642 mezi obcí
a f.Elektros - 42 RD Za ozdravovnou,
èástka 220. 000,-Kè
k/ dodatek è. 1 smlouvy o dílo è. 607 mezi obcí a f. Elektros
- VO køižovatka-Dolní Lánov spolu
s VÈE, èástka 100 000,-Kè
l/ rozpoèet projektu „Rekonstrukce historického centra
v Lánovì“ v celkové hodnotì 70.000.000,-Kè.
m/ pøedložení žádosti o dotaci z Regionálního programu
NUTS II Severovýchod na projekt „Rekonstrukce
historického centra v Lánovì“
n/ celkový podíl spolufinancování projektu “Rekonstrukce
historického centra v Lánovì“ ve výši 7,5% celkových
zpùsobilých výdajù projektu. Finanèní zdroje
na spolufinancování z vlastních zdrojù, na financování
veškerých nezpùsobilých výdajù projektu a èástku
nutnou pro zajištìní èasového nesouladu mezi
uhrazenými fakturami a pøijatými dotacemi
zastupitelstvo rozhoduje vyøešit prostøednictvím
rozpoètových prostøedkù a èerpání úvìru.
o/ že projekt „Rekonstrukce historického centra
v Lánovì“ je prioritním projektem obce Lánov
p/ smlouvu z 24.10.2008 o dílo mezi obcí a VS Lánov užitková voda pro areál letních sportù, cena 320.000,Kè vèetnì DPH
r/ smlouvu z 10.10.2008 o dílo mezi obcí a VS Lánov zavlažování veøejnì pøístupného areálu letních sportù
v obci Lánov, cena 180. 000,-Kè vèetnì DPH
s/ odmìny zastupitelùm, èlenùm komisí a aktivistùm
za rok 2008
2. bere na vìdomí
a/ zprávu o plnìní hlavních úkolù obce roku 2008
b/ zprávu o plnìní vzájemných smluv s KVK
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
i výdajù.
T: 31.12.2009
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b/ místostarostovi zajistit konání pracovního jednání
zastupitelù
T: leden 2009
c/ místostarostovi v pøípadì potøeby z dùvodù podání
žádostí do operaèních programù a zajistit konání
mimoøádného zastupitelstva
T: leden 2009
Usnesení schválilo 14 hlasy 14 pøítomných zastupitelù.
Pøíloha è. 1 - nakládání s nemovitostmi, hlasování
samostatnì o každém bodu: pro 14 hlasù z 14 pøítomných.
Ovìøovatelé: Kuøík Milan, Chvála Jaromír

Veøejné osvìtlení je nedílnou souèástí života
nás všech v obci. V letním období si ho témìø nevšímáme,
ale se zkracujícími se dny nabývá na významu. Režim
svícení je nastaven na ranní rozsvícení kolem 4.15 hod.
Vypínání a noèní rozsvìcení je øízeno HDO signálem
pøerušením èinnosti kolem pùlnoci. Poté zùstává v èinnosti
nìkolik svìtel v okolí køižovatky a na cyklostezce
v úseku za Leteckou školou.
Všechna svìtla veøejného osvìtlení na území obce
Horní a Prostøední Lánov jsou v majetku a ve správì naší
obce. Jedná se celkem o 318 svítidel umístìných
na samostatných stožárech nebo na sloupech
pro rozvod elektrické energie. Pravidelnou údržbu
má obec zajištìnu prostøednictvím firmy Vanìk a syn
z Dolního Lánova. S vìtšími poruchami a zásahy se
obracíme na firmu Elektros s.r.o. - Martinice.
Tato firma se též podílela na rozšiøování VO
v oblastech výstavby nových RD (Janato - Hejdukov,
Za ozdravovnou) a na rekonstrukci VO od køižovatky
ve smìru na Dolní Lánov. Rekonstrukce našeho VO byla
navazovala na rekonstrukci sítì nízkého napìtí, kterou
provádìla spoleènost ÈEZ a.s.
Celkem bylo takto na stožáry umístìno 58 nových
svítidel, která nahradila pùvodní svìtla. Zde nás èeká
demontáž tìchto svìtel a stožárù. Chceme na tomto
zapracovat v prùbìhu zimy.
Celá soustava VO je ovládaná celkem z pìti
míst (rozvadìèù), kde je i mìøení odebrané elektrické
energie. Tyto rozvadìèe byly novì osazovány v letech 2007
- 2008. Roèní prùmìrná spotøeba se pohybuje
kolem 90.000 kWh. Porovnáním sledovaných období se
ukázalo, že tam, kde již byla provedena rekonstrukce VO,
jsou náklady na provoz výraznì nižší. Jde hlavnì o to,
že ve starších typech svítidel jsou výbojky o výkonu øádovì
110 - 250 W. Nové typy svítidel jsou osazeny
výbojkami 70 W a o vyšším svìtelném výkonu.
V letošním roce kromì doplnìní pìti až sedmi svìtel
do míst, která potøebují osvìtlit je plánováno zrealizova

VO podél komunikace za Harmonií. Dále
chceme pøipravit a naplánovat rekonstrukci VO
v Horním Lánovì, kde dochází k èastým výpadkùm
a poruchám právì zpùsobených stáøím stávajícího
veøejného osvìtlení.
Ivo Havlíèek

terminálního výhonu seøíznìte a zakracujte rovnomìrnì
po celém obvodu koruny; øez veïte vždy u nejbližšího
vhodného rozvìtvení nebo tìsnìn nad pupenem. Poslední
pupen, který na vìtvi necháte, by mìl smìøovat ven
z koruny tak, aby se „rozevírala“ a aby ji nové výhony
nezahušovaly.

■ Zúžení koruny:
Tento zpùsob „zmenšování objemu“ stromu se pøíliš neliší
od prvního. Staèí však, když zakrátíte pouze postranní èásti
hlavních vìtví ve spodních partiích koruny, zatímco hlavní
výhon - terminál - se seøezávat nemusí, není-li to nutné.

Kabelová televize - její zavedení dalším obèanùm obce
v roce 2008
V loòském roce probíhaly stavební práce
na zavedení lánovské kabelové televize do dalších míst
obce, ve kterých ještì nebyla zavedena. Dùvodem byl
zájem obèanù o služby, které mohou se zavedením KTV
využívat (sledování televizních programù s možností
volby ze tøí programových nabídek, pøipojení k internetu
a telefonování - obdoba klasické pevné linky). Stavební
práce probíhaly v prùbìhu celého roku 2008 na základì
projektu vypracovaného projektantem ing. Kružlíkem
z Prahy. S èástí realizace jsme zaèali koncem roku 2007.
Jednalo se o oblasti v Horním Lánovì, kde nebylo nutné
provádìt zemní práce, nebo bylo využito podpìr
spoleènosti ÈEZ a.s. a na nì instalován závìsný koaxiální
kabel. Takto byla zavedena KTV do oblastí k lomu,
za hospodou a naproti mateøské škole. Celkem se vytvoøila
možnost pro pøipojení deseti RD.
V roce 2008 bylo s výstavbou pokraèováno. Zemní práce
a pokládku kabelových rozvodù provádìla firma pana
Pušky. Všechny zemní práce s ohledem na ostatní
inženýrské sítì byly provádìny ruèním kopáním. Celkem
bylo vykopáno 680 m výkopu a do nìho položeno 1860 m
zemního koaxiálního kabelu. Následné propojení
a zprovoznìní novì vystavìných rozvodù KTV provedla
firma Katro-servis Semily. Místa, kde se KTV v roce 2008
zavádìla, byla v Prostøedním Lánovì a to:
za Kovovýrobou, naproti Harmonii, za infocentrem
a nìkteré jednotlivé RD. Vznikla tak možnost
pro pøipojení dalších 14 RD.
Ivo Havlíèek

■ Prosvìtlování koruny:
Odstraòují se nadbyteèné a nepravidelnì rostoucí vìtve
z vnitøních èástí koruny, které korunu zahušují, køižují jiné
hlavní vìtve nebo rostou smìrem dovnitø. Tento typ øezu je
vhodný napøíklad u okrasných tøešní nebo okrasných
jabloní. Umožòuje prosvìtlení koruny a provzdušnìní.
Tím, že urychluje osychání, zároveò omezuje rizika
napadení listù nebo výhonù houbovými patogeny.
Odøezávání silných vìtví
Starší vìtve bývají silnìjší a také tìžší.
Pøi odøezávání se vìtev snadno odštípne a odlomí,
což mùže znaènì poškodit kmen, z nìhož vìtev vyrùstá.
Abyste toto riziko omezili, odøíznìte vìtev „nadvakrát“.
1 ) N e j d ø í v v ì t e v, k t e r o u c h c e t e o d s t r a n i t ,
ve vzdálenosti asi 10 cm od kmene pilkou naøíznìte asi
do poloviny. Øežte zdola nahoru.
2) Další záøez pilkou veïte ve vzdálenosti asi 15 cm
od kmene v opaèném smìru - tedy shora dolù.
Naøíznutá vìtev se vlastní vahou odlomí pøesnì
v místech záøezù.
3) Pahýl, který na kmenu zbyl, snadno odstraníte èistým
hladkým øezem vedeným tìsnì u kmene
(na vìtevní kroužek). Kmen se tak vùbec nepoškodí.
Tvarování kulovité koruny
Kulovité formy javorù se èasto prodávají jako døeviny
s malou korunou. Ta však mùže v dospìlosti dosáhnout
šíøky 5 až 6 metrù. Koruny starších jedincù pak už nebývají
kulaté, nýbrž široce oválné. Pokud se strom rozroste pøíliš
do šíøky nebo ztratí hezký tvar koruny, mùžete silnìjším
seøíznutím opìt vytvarovat pùvodní kulovitou formu
koruny. Vìtve znovu obrazí i z 20 až 30 cm dlouhých
vìtevních pahýlù a koruna opìt nabude svého
požadovaného kulovitého tvaru. Nejvhodnìjší doba pro
tento typ øezu je pøedjaøí.
Zdroj: èasopis „Naše krásná Zahrada - únor 2008“

Tøi zpùsoby
Stromy se zpravidla obejdou bez øezu. Ale vždy se najdou
pìstitelé, kteøí vzrùstnost svého stromu špatnì odhadnou,
a proto musí jeho korunu pravidelnì zmenšovat.

■ Zmenšování koruny:
Zjistìte si, jaký tvar koruny je pro Váš strom pøirozený,
a toho se držte. Rozhodnì korunu nekrate køovinoøezem
nebo elektrickými nùžkami na živé ploty. Používejte
kvalitní a ostré náøadí, jako je rámová pilka s otoèným
listem, který lze nastavit do polohy potøebné pøi øezání
vìtví, zahradnické nùžky a pøípadnì nùž - žabku
na zahlazení øezných ran. Všechny hlavní vìtve vèetnì

Statistika za rok 2008
1589
18
10
38
36
13
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STAV OBYVATEL
NAROZENÍ
ZEMØELÍ (od 1.1. 2008)
PØISTÌHOVANÍ
ODSTÌHOVANÍ
SÒATKY
ROZVODY

Eva Hanušová
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Zdravím všechny. Èlánek v tomto
èísle bude kratšího rozsahu než
obvykle. Od posledního èlánku se více
ménì žádné dùležité zmìny nestaly,
vyjma jedné. Od 10. prosince 2008
pøešel poskytovatel datové konektivity
na nový optický uzel vybudovaný
na kopci Kozákov u Semil. Jedná se
o poslední, nám nejbližší ukonèení
optického vlákna naším smìrem.
Jedná se o pøímou linku na páteøní sí.
Pøínosem je zejména vìtší stabilita
a hlavnì snížení odezvy o dalších
nìkolik ms (milisekund). V souèasné
dobì je prùmìrná odezva na portál
„seznam.cz“ v rozmezí 14 až 18 ms.
Ve špièkách, popøípadì v krátkém
okamžiku pøetížení lokální sítì, mùže
dojít ke zvýšení odezvy, nicménì pro
bìžného uživatele se nic nemìní.

ve formì dvou informaèních panelù
s autentickými fotografiemi
zasnìžených panoramat Krkonoš,
které se jim naskytnou k pohledu.
Snímky jsou opatøeny také popisky
nejznámìjších míst a vrcholù.
Kompletní mapku všech
upravovaných tratí pro tento rok
naleznete v zimním vydání
K r k o n o š s k é s e z ó n y, k t e r á j e
k dispozici na pultech infocenter.

Aktuální informace o úpravì
konkrétních úsekù tratí pod Èernou
horou lze vyhledat také
na internetových stránkách
Pozitivní zprávou je také, že již www.skirudnik.wz.cz .
Druhým rokem vyjely o Vánocích
v minimální míøe dochází k rozesílání
také
zatím nepøíliš známé zimobusy,
nevyžádané pošty infikovanými
poèítaèi. V souèasné dobì se jedná které jsou obdobou letních cyklobusù.
„jen“ o nìkolik desítek mailù mìsíènì. Mnoho lidí však tápe a neví, co si pod
tímto názvem má pøedstavit.
J
edná se o dopravní servis
Pøeji všem uživatelùm internetu
pro
všechny lyžaøe i bìžné turisty
po KR v novém roce hodnì zdraví,
po
celých
Krkonoších. Prvotnì je
štìstí a spokojenosti. Také službu,
urèena
pøedevším
bìžkaøùm, kteøí
se kterou budete spokojeni to znamená
mají
èasto
problém
dopravit
se napø.
bez výpadkù a potíží.
z vyšších partií hor zpìt domù. Využít
R. Jákl této služby mohou samozøejmì
i sjezdaøi, ale kvùli bezpeèné dopravì
se doporuèuje mít do autobusu obuv
na pøezutí. Zimobusy budou jezdit
pravidelnì každý ètvrtek a nedìli
podle jízdního øádu, který je zaøazen
do dopravní obslužnosti. Jízdní øád
najdete na internetovém serveru
www.idos.cz a také volnì k dispozici
v infocentrech. Na zastávkách budou
vyvìšeny rovnìž informaèní cedule.
Pro Lánov budou aktuální tøi zastávky
a to: letištì, køižovatka a Kovársko.
N
O
V
I
N
K
Y
P
R
O
Z
I
M
N
Í Trasa
autobusu je letos novì
R
A
D
O
V
Á
N
K
Y prodloužena pøes Harrachov až
do polských Jakušic. Cena jízdného je
shodná s bìžnými cenami linkových
I pøes nepøízeò snìhových autobusù. Zimobusy budou køižovat
podmínek v pøedchozích letech se naše hory až do 22. bøezna, a proto
vyznavaèi lyžaøského sportu mohou neváhejte naplánovat nìjaký zimní
tìšit na pøipravené bìžecké trasy. výlet.
Obec Lánov se na prosincové
Mnoho zimních radovánek a šastný
koordinaèní schùzce dohodla
s okolními mìsty a obcemi na zpùsobu a úspìšný rok 2009 pøeje za Venkovské
úpravy a údržby bìžeckých tratí infocentrum regionu
v okolí Lánova a podhùøí. Kromì toho
Kateøina Kalenská.
èeká na místní bìžkaøe i pøekvapení
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Co nového pøipravily lyžaøské
areály?
Pracovníci lyžaøských areálù
v Krkonoších pøes léto nezaháleli
a pøipravili pro návštìvníky
dokonalejší servis než v loòské zimní
sezónì:
- Ve skiareálu Špindlerùv Mlýn Vás
jistì pøekvapí snížení cen jízdenek.
- V lyžaøském areálu Rokytnice je
novinkou pro letošní zimu dìtský
Milka park u dolní stanice lanové
dráhy na Lysou horu. Najdete zde
pojízdný pás, lyžaøskou školku a jako
doplòkovou službu hlídání dìtí.
Rodièe jistì uvítají také rodinné
jízdenky se slevou 20 %.
- V lyžaøském areálu Janské
Láznì - Èerná hora pro Vás pøipravili
zasnìžovací systém na sjezdovce Pod
kabinou (1,9 km), 40 ks nových
tyèových snìhových dìl, most pro
lyžaøe pøes silnici Janské Láznì Èerný Dùl, dále novou pùjèovnu se
skiservisem a úschovnou a nové
pokladny a vchod pro lyžaøe na dolní
stanici kabinové lanovky.
- Sportovní areál Harrachov
zdokonalil technické zázemí pro
výrobu technického snìhu a zlepšil
nabídku doprovodných služeb pro
návštìvníky (zavedení on-line prodeje
skipasù, obnova interiérù hotelu
a prodejních stánkù, atd.).
- Skiareál Strážnì pøedstavuje
prodloužení lyžaøského vleku "Kotva"
a nové vleèné zaøízení, posílení
zasnìžování, platební terminály
na vleku "Kotva" a "Nad Kolonkou",
skibus ZDARMA a zvýhodnìné
permanentky pro školní skupiny.
Návštìvníky èeká rovnìž zrekonstruovaná silnice Vrchlabí - Strážné Dolní Dvùr.
Zdroj:
http://www.ergis.cz/krkonose/index.p
hp?lang=cz&navid=164&ID=125

Dne 24. listopadu pøevzali
ve Vrchlabí dva naši spoluobèané
Jánského plaketu. Medaile jsou

udìlovány Èeským èerveným køížem
dlouholetým bezpøíspìvkovým
dárcùm krve. Letos tak získal zlatou
medaili za 40 odbìrù pan Martin
Hudrlík a støíbrnou plaketu za 20
odbìrù pan Petr Škoda. Za jejich
nezištnou obìtavost dìkujeme.
Dobrovolných dárcù je stále
nedostatek, a proto bychom zároveò
rádi apelovali na všechny potenciální
dárce, aby neváhali, a možná se jednou
doèkají rovnìž tohoto významného
ocenìní.
Kateøina Kalenská

Za celoživotní obìtavou lékaøskou
péèi bychom rádi touto cestou
podìkovali paní MUDr. Bártíkové,
která odchází na zasloužilý odpoèinek.
Mnoho zdraví a pohody do dalších let
jí pøejí bývalí pacienti.

Rozhovor s èeskou reprezentantkou
v pétanque, Lucií Klusovou
Rodaèka z Lánova, Lucie Klusová,
zaznamenala další sportovní úspìch
ve høe pétanque. Zaèátkem øíjna
úspìšnì reprezentovala obec Lánov,
1. Krkonošský petánkový klub i celou
Èeskou republiku na Mistrovství svìta
v pétanque trojic žen. O své zážitky se
s vámi podìlí:
Lucie, kde se Mistrovství tentokrát
konalo? Jak jste se umístily?
Letos jsme zamíøily opìt do Turecka
k Èernému moøi. Samsun, místo
konání, je typická turistická oblast,
ne však pro turisty z jiných státù,
ale pro samotné Turky.
V lehèí skupinì jsme jednou
zaváhaly a po ránu ještì spící jsme
podlehly Slovenkám. Ze skupiny jsme
tak postoupily z druhého místa.
Ve ètvrtfinále jsme narazily na silné
Nìmky, ale po úporné dvouhodinové
bitvì jsme se nakonec radovaly
z vítìzství my. Potom nás èekala
obávaná Francie. Po nejhezèím zápase
na šampionátu, pøi kterém fanoušci
doslova vytvoøili kotel a pøiklonili se
na naší stranu, jsme my jakožto
outsideøi pøedvedly pìknou hru
a tahaly jsme se až dokonce. Francie
ale ukázala více zkušeností a po dvou
a pùl hodinách zápas ukonèila pro nás

nepøíznivì. Takže celkové páté místo
s pøedvedenou hrou bylo velice
uspokojivé.

a pyrotechnici, mìli podezøení,
že v kuføíku je bomba. Vyklidili celou
ulici a dali se do práce.

Mùžete pøedstavit své kolegynì
z týmu, popøípadì celou výpravu?
Tým je poskládán z celé republiky:
Romana Vokrouhlíková pochází
a hraje za Pražský klub; Alice Hanèová
reprezentuje rovnìž 1. KPK Vrchlabí;
Hana Šrubaøová hraje pod Brnìnským
klubem; trenér Ivo Michálek a delegát
Jíøí Šrubaø taktéž hrají za brnìnský
klub; jako pisatel a informátor
pro èeskou èlenskou základnu pùsobil
Martin Bartoš a nejdùležitìjším
èlenem výpravy byl Aleš Vencl jako
mùj doprovod.

Mìli jste možnost prohlédnout
si samotné mìsto a jeho turistické
zajímavosti?
Mìsto jsme si prohlédnou nestihli,
akorát jsme zašli na obìd a pospíchali
z p ì t d o h a l y. Vo l n é h o è a s u
na šampionátu nikdy moc nemáme.
Ráno vstáváme v šest tøicet, po snídani
odjíždíme do haly a na pokoje se
vracíme v deset veèer. Celý den
trávíme v hale, hrajeme nebo èekáme
a koukáme na další utkání.

Jak dlouho se již tomuto sportu
vìnujete a jak dlouho spolu hraje
vaše trojice?
Pétanque hraji od patnácti, èili osm
rokù. Naše trojice ve složení Romana,
Alice, Hanka a já hrajeme už pìt let,
z toho jsme tøikrát vyhrály, jednou
jsme byly druhé a tøetí na Mistrovství
ÈR žen.
Jaké jsou vaše dojmy z organizace
celého mistrovství?
Velmi chaotické. Nedodržování
odjezdù autobusù do haly a zpìt, pøed
samotným zahájením hry se nevìdìlo,
jakým systémem se bude turnaj hrát.
Takže dohady a spekulace.
Pøivezla jste si z Turecka nìjaký

nevšední zážitek?
Ano, tak tìch bylo hodnì. Nejprve
jsme k sobì dostali agenta od policie
a ten s námi chodil i na záchod (kradou
se tu ženy). Posléze pøišla rakouská
výprava a vyprávìla nám, co se jim
pøihodilo. V jedné ulici našli prázdný
kuføík, pøijela ozbrojená policie

Mohla byste ètenáøùm pøipomenout
vaše dosavadní sportovní úspìchy?
Po juniorském titulu jsem získala
další tøi v ženách a jeden ve smíšených
dvojicích. Ve trojicích, v jednotlivcích
a ve vyrážení jsem stanula na stupínku
bronzovém. Ale zatím nejlepší
umístìní pro mì bylo støíbro
na Mistrovství Evropy v loòském
roce a letošní páté místo v Samsunu
v trojicích a deváté ve vyrážení.
Dìkuji za rozhovor.
Otázky pokládala
Kateøina Kalenská

Je listopad - sedmého.
Pátek - no nic divného.
V kulturáku v Lánovì
hudba hraje vesele.
Vystoupení dìtièek
potìšilo srdce dìdeèkù i babièek.
Pak nastoupil na pódiu - soubor
smíšený.
Ženy bílé halenky
byly v nich jak panenky.
Polský soubor pøijel k nám.
Vyslechli jsme polské písnì - díky
pøátelé.
S kytièkou se rozlouèíme,
na další setkání se tìšíme.
Pak nám hudba zaèla hrát,
tanèit šel každièký rád.
Parket plný lidièek,
dìdeèkù a babièek.
Když se zaèli rozcházet,
zdál se jim hned lepší svìt.
V. Volmutová
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V pátek 7. 11. 2008 probìhlo již
5. setkání seniorù v Kulturním domì
v Horním Lánovì. Sál byl úplnì
plný a opozdilci hledali volná
místa. Pozvání pøijali také senioøi
z Èerného Dolu.
Tohoto setkání se zúèastnil Seniorský
pìvecký sbor z družebního mìsta
Szklárská Porêba z polské strany
Krkonoš. Zpívali velmi pìknì hezkou
píseò o Krkonoších a mnoho dalších.
Za jejich milou návštìvu
a obohacení našeho programu velmi
dìkujeme. Krásné a dojemné bylo
vystoupení malých a mladých hasièù,
které nás, babièky a dìdeèky, dojalo.
Jsou šikovní a to je naše nadìje.
Nezklamala kapela ÈTYØLÍSTEK
z Arnultovic. Byl plný taneèní parket.
Moc jsme si pochutnali na øízcích,
velkých témìø pøes celý talíø,
i na guláši. Díky za to patøí lánovským
hasièùm. Vzorná byla i jejich obsluha.
A to vše jsme si mohli užít díky
Obecnímu úøadu, který tuto akci
financuje. Dìkujeme panu starostovi,
který nìkteré z nás, kteøí nevydrželi
až do konce, rozvezl døíve domù.
Dìkujeme všem, kteøí se podíleli
na úspìšném setkání. Pro nás
dùchodce je radost a rozptýlení, když
se mùžeme ustrojit a jít si zatanèit
i pohovoøit s pøáteli, s kterými se
setkáváme dvakrát do roka na tìchto
setkáních. Ještì jednou díky.
Za kluby dùchodcù,
M. Capoušková

Poslední zájezdem byla
návštìva výstavy „Zahrada Èech“
v Litomìøicích. Vidìli jsme mnoho
zajímavých exponátù a nìkteré si
i domù dovezli. V klubovnì jsme
pøivítali i Mikuláše a dostali jsme
dáreèky.
Na posledním posezení v roce jsme
obìdvali v Harmonii, kam nás
odpoledne pøijela pobavit hudební
skupina „Ètyølístek“. Pozvali jsme
všechny dùchodce, kteøí s námi jezdí
na zájezdy. Nálada byla výborná.
Popøát nám pøišel k nejkrásnìjším
svátkùm v roce i pan starosta.
Také mezi nás zavítala paní doktorka
Bártíková, která v Lánovì konèí.
Obìma jsme podìkovali za vstøícnost.
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k rozhodnutí utkání nastavení èasu, ani
penaltového rozstøelu, èas trvání
turnaje byl dodržen dle èasového
rozpisu.
Vyhlášení vítìzù se uskuteènilo
za pøítomnosti starosty obce p. Vancla
Jiøího ve 14: 30 hodin.
Poøadí vítìzù turnaje :
1. - TORZO LEGIE
PÙLPÁN Milan, SCHAUER Pavel,
SCHAUER Martin, TRINGELA
Michal,
VAŠEK Otakar, TUŽE David.
Obecnímu úøadu v Prostøedním
Lánovì a Dolním Lánovì dìkujeme 2. - PRIBINÁÈEK
za finanèní pomoc pro naši èinnost.
SOUCEK Ivan, HÁJEK Lukáš,
HAVRÁNEK Jiøí, POLÁK Petr,
Za KD, Jankù V. PRUŽINEC Michal, HORÁK Pavel.
3. - BONDUEL“B“
JEBAVÝ Tomáš, STRÁNSKÝ Petr,
VÍŠEK Jakub, JINDØIŠEK Michal,
JECH Vladimír, ŠTEMBERKA Jan.
Zpráva z Vánoèního turnaje
v sálové kopané dne 25. 12. 2008.
Dne 25. 12. 2008 se uskuteènil
již 17. roèník turnaje v Sálové kopané
v Lánovì již podruhé v nové
tìlocviènì Základní školy. Hlavní
organizátoøi pánové Pùlpán Milan
a Hartig Jiøí, jímž výraznì pomáhal
Tringela Michal, pøipravili turnaj
ve všech detailech dokonale. Turnaje
se zúèastnilo osm týmù rozdìlených
do dvou základních skupin po ètyøech,
tj. 46 hráèù z širokého okolí
- z Lánovù, Rudníka, Hostinného,
Vrchlabí, Jilemnice, Semil a všechny
týmy postupovaly do vyøazovací èásti
turnaje dle klasického rozlosování
mezi skupinami do play off.
Turnaj byl zahájen v pùl deváté
proslovem starosty obce, ing.
Vancla Jiøího, a po rozlosování týmù

Nejlepší støelec turnaje
HAVRÁNEK Jirí 12 branek
Nejlepší brankaø TUŽE David

Vítìzný tým TORZO LEGIE
a nejlepší brankáø dole uprostøed.

Podìkování rozhodèím turnaje pod
v e d e n í m T R I N G E LY M i c h a l a
a organizátorùm PULPÁNOVI
Milanovi a HARTIGOVI Jirímu
i všem sponzorùm .
Zapsal Závodník Stanislav senior
Výsledky všech roèníkù naleznete na str. 17.

V sezónì 2008/2009 sestavil
lánovský stolnì-tenisový oddíl jedno
družstvo mužù na rozdíl od uplynulých
sezón, kdy disponoval družstvy
dvìma. Tato redukce je zpùsobena
zejména návratem nìkterých
hráèù k jejich mateøským oddílùm
(do Vrchlabí a do Hostinného).
Družstvo má na soupisce 8 hráèù
a hraje regionální pøebor III. tøídy,
jehož se úèastní ètyøèlenné týmy.

do skupin pøed devátou 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 dle výsledkù
utkání v play off, nebylo nutno použít Stálý základ družstva tvoøí tito borci:

JIØÍ BLAŽEK, roèník 1935
JAROSLAV OTRADOVSKÝ,
roèník 1945
MIROSLAV HLAVA, roèník 1949
VLASTIMIL TALÁŠEK, roèník 1951
LUBOMÍR OMELKA, roèník 1953
JOSEF KALENSKÝ, roèník 1964
JOSEF PIŠTORA, roèník 1966

skalního mìsta Èeského ráje nedaleko
obce Koberovy. Na zpáteèní cestì jsme
se zastavili u známých Trosek.
Turistické výlety poøádáme již od roku
2003 a zájem o nì stále roste.
V podzimním období jsme shlédli
koncert Evy Urbanové v Jièínì,
muzikál Carmen v Praze, balet
Coppelia v Liberci a krásný recitál
Družstvo si v polovinì základní èásti
Karla Gotta v Pardubicích.
soutìže drželo výborné 2. místo
s nevelkou ztrátou na vedoucí Žacléø
Dìkujeme všem spoluobèanùm
„C“.
za
spolupráci,
OÚ v Prostøedním
Již má za sebou i první zápas druhé
Lánovì
a
OÚ
v Dolním Lánovì
poloviny základní èásti, ve kterém se
za
finanèní
podporu
naší èinnosti.
utkalo s B-družstvem Markoušovic
Všem
pak
pøejeme
pìkné Vánoce
v markoušovické arénì. Soupeø si
oprávnìnì brousil zuby na plný a do roku 2009 hodnì zdraví, štìstí
bodový zisk, nebo v prvním a pohody.
Na další spolupráci se tìší OB
vzájemném støetnutí uhrál v Lánovì
Lánovy.
remízu. Naši borci v sestavì Blažek,
Hlava, Otradovský, Pištora však
Jaroslava Pršalová
v dramatickém utkání strhli vítìzství
na svoji stranu a udolali soupeøe
v pomìru 10 : 8.

ze kterých vzejdou víkendové rosnièky
Radia OK nebo se zaøadí
do meteotýmu Hitrádia Magic. Adepty
si prozkoušíme pøi písnièkách na pøání,
kdy jim zadáme pár otázek. Hodnotí se
nejen pohotovost, ale i srozumitelnost
odpovìdi. V prvním konkurzu vyhrála
Andrea Midlochová z Vrchlabí,
Kristýna obsadila støíbrnou pøíèku
a vstoupila mezi spolupracovníky
Hitrádia Magic. Andrea nám však
zaèátkem prosince oznámila, že
vzhledem ke školním povinnostem
s rosnièkou konèí. Nahradit ji mohla
pouze Kristýna. 6. prosince odpoledne
jsem jí poslal SMS a 7. prosince
v 7,43 h. mìla na nejposlouchanìjším
rádiu východních Èech premiéru.“

Chcete-li, milí sportovní
pøátelé, pøijít fandit stolnímu tenisu
do krásné lánovské tìlocvièny, zde
jsou termíny následujících domácích
utkání:
sobota 10.1.2009, 9:00 hod (soupeø
Janské Láznì „C“)
sobota 31.1.2009, 9:00 hod (soupeø
Velké Svatoòovice „C“)
Žákynì šesté tøídy z lánovské školy
meteorologickou
zpravodajkou
Nezapomeòte si pøezùvky.
dvou
východoèeských
rádií.
Sportu zdar !
Moderátorka Kulíšku Kristýna
pøipravil J. Kalenský Schejbalová se v øíjnu 2008 zaøadila
mezi èleny meteotýmu Hitrádia Magic
a informuje posluchaèe o aktuálním
p o è a s í n a Vr c h l a b s k u . P r v n í
prosincovou nedìli se její hlas ozval
i ve vysílání Radia OK, když
ve víkendové rosnièce nahradila

Pøi slavnostním otvírání kuchynìk
v dìtském domovì v Dolním Lánovì
zpovídala zpìváka skupiny Radoslava

Tento rok jsme opìt zahájili
karnevalem, který byl letos
mimoøádnì zdaøilý.
V únoru jsme shlédli Galakoncert
baletních hvìzd v Šaldovì divadle
v Liberci.
Velkým zážitkem byla pøedstavení
La Traviata v Národním divadle
a muzikál Limonádový Joe v Karlínì.
Nezapomenutelný zážitek si odvezli
všichni úèastníci koncertu 4Tetu
v Praze.
Mezinárodní den dìtí jsme jako
každý rok oslavili akcí Cesta
pohádkovým lesem.
První pololetí roku jsme uzavøeli
tradièním turistickým výletem pro
rodièe s dìtmi. Tentokrát jsme
obdivovali krásy ménì známého

Jana Tauchmanová

„Gipsy“ Bangu Kristýna Schejbalová.
Z èeho vznikl název
GIPSY. CZ?
Jednoduchý GIPSY jako rom a CZ
jako Èechy - takže jako romové
z Èech.
Kdo vymyslel tento název?
Tak to teda nevím. Já myslím, že to byl
náš manažer a já. Jinak vážnì nevím,
my jsme byli tenkrát asi hroznì opilí.
Jak jste se dali dohromady?
My jsme se asi tak nìjak potkávali.

Andreu Midlochovou.
Zpùsob, jak se Kristýna Schejbalová
ke spolupráci s rádii dostala, pøibližuje
Jakub Malý - moderátor Radia OK
a odborný poradce Kulíšku: “Èlenùm
lánovského dìtského rádia postupnì
nabízíme úèast v konkurzech,

Jaká je vaše nejnovìjší nevydaná
písnièka?
Tak já si vzpomenu, kterou poslední
jsme nahrávali ve studiu - a to byl
REPREZENT.
Plánujete v nejbližší dobì nahrání
nového CD????
Já nechápu, když jsme v dubnu vydali
desku, proè bychom mìli vydávat další.
Teï to jsou všechno takový
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rychlokvašky, ale GIPSY.CZ nikam v nìjaké pohádce?
nepospíchá.
Urèitì, ale zatím mi to nikdo nenabídl.
Budete s Filípkem poslouchat Gorilí
Dìkuji za rozhovor.
pohádky, které jste natoèila?
Foto: Ivan Procházka

Eliška Janoušková, redaktorka
Radia Kulíšek, si se Zlatou slavicí
povídala na radnici v Trutnovì.
Naše rádio a úpická televize byla
jediná média, kterým se zpìvaèka
po koncertì vìnovala.
Jak se vám zpívá s kapelou
Petra Maláska?
Nádhernì. Petr a jeho kapela jsou
strašnì fajn.
Myslím že ne, ale mám je ráda.
Plánujete do budoucna nové Tìšíte se už na Vánoce?
cédéèko?
Na Vánoce se tìším moc.
Teï po premiéøe Carmen zatím ne.
Jak si je budete užívat?
Zpíváte si i doma?
No urèitì krásnì, jako vždycky.
Jak kdy, ale spíše ano.
Já mám Vánoce strašnì ráda.
Jste velice vytížená. Máte èas i na své
Jak si pøedstavujete Ježíška?
koníèky?
Já si myslím, že musí být hroznì fajn.
Mùj koníèek je právì moje hudba.
Chtìla by jste si znovu zahrát

Dìkuji za rozhovor.

Vážení rodièe a pøátelé obou
mateøských škol,
po celý rok jste byli informováni
prostøednictvím lánovských médií
o dìní v mateøských školách. Náplò
programù pro dìti je pestrá, dìtem
pøináší mnoho nových poznatkù
a zážitkù. I nás, uèitelky, pøítomnost
dìtí obohacuje a máme radost z toho,
že se do školky tìší a mnohdy nechtìjí
jít ani domù, i když zaèátky jsou nìkdy
velmi krušné.
O tom, že naše práce není marná,
svìdèí i tato milá pøíhoda. Jednou pøišli
do MŠ dva kluci - puberáci, jestli
by si školku mohli prohlédnout
a zavzpomínat. Pøi odchodu nesmìle
vyndali bonboniéru schovanou
pod bundou se slovy, že dìkují, protože
se jim ve školce líbilo. Øeknìte, není
to krásné?
Koncem øíjna odešla do dùchodu
uèitelka Libuše Haderová. Za její
dlouholetou práci v MŠ jí dìkujeme a
pøejeme hodnì zdraví. Na její místo
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Krakonoše. Ten ohromným balvanem
zavalil letohrádek a pohøbil pod ním
i bohatství vydøené z poddaného lidu.
Ten balvan je prý Janova skála a stojí
tam dosud jako nìmý svìdek panské
hrabivosti. Povìst se nápadnì shoduje
s osudy hospodáøské správce Antonína
Graupara z Rokytnice nad Jizerou,
který byl roku 1775 poranìn za rebelie,
kdy byl vyrabován i rokytnický panský
dùm. Jde o téhož Graupara, který
v roce 1765 vytvoøil známou,
vynikající mapu panství, na níž
pozdìji sám oznaèil i místo, kde se
s rodinou pøed rebely ukrýval.
nastoupila Hana Vaòouèková, které
pøejeme, aby ji dìti mìly rády tak,
jako paní Haderovou.
Vánoce a nový rok se nezadržitelnì
blíží, a tak nám dovolte popøát,
aby pøíjemné pocity a pohoda
sváteèních dnù vydržely vám všem
i do všedních dnù pøíštího roku.
Dìkujeme všem sponzorùm
za finanèní dary a dárky pro dìti.
Za všechny zamìstnance obou
mateøských škol, Marie Faltusová.

5. 11. 2008 probìhlo jednání Školské
rady s tímto programem:
a) Projednání Výroèní zprávy
ZŠ Lánov
b) Autoevaluace (sebehodnocení)
ZŠ - informace
c) Rùzné
- pøipravované úpravy v hlavní budovì
ZŠ
- informace o prùbìhu výstavby bytù
na vedlejší budovì ZŠ
- p o ž a d a v k y Z Š n a r. 2 0 0 9
- zhodnocení roèního provozu
tìlocvièny, využití tìlocvièny
v nadcházejícím období
- pøíprava voleb nových èlenù
Školské rady.

Z knihy Hadí štìstí
od Jaromíra Horáèka
pøipravila Kateøina Kalenská
Krakonoš a rokytnický správce
Naproti Havírnì nad Rokytnicí èní
vysoko Janova skála. Své jméno
dostala po hrabìti Harrachovi,
kterému patøilo panství. V místì
s pøekrásným rozhledem stával
lovecký sroubek. Bylo jich v lesích
nìkolik a v dobì honù nebo pøi èíhané
zde zámecká spoleènosti pøespávala.
Na panství kdysi pùsobil bystrý, ale
na lidi tuze tvrdý správce, který
zatìžoval poddané tìžkými robotami
a platy. Bylo to v dobì vleklých válek,
hlad se dral do chalup a jemu v patách
nemoci, až lidé houfnì umírali a byli
zoufalí. Nakonec míra trpìlivosti
pøetekla. Rozhoøèení venkované se
ozbrojili tím, co bylo po ruce, a vzali
útokem rokytnický panský dùm, který
zpustošili. Hledali po domì i ve sklepì
truhlice s nahromadìnými penìzi,
pustošili vše, co jim pøepychem trpce
pøipomínalo vlastní bídu. Trýznitele
na útìku dostihli a zranili, ale podaøilo
se mu vyváznou a skrýt se s panským
zlatem v lovèím sroubku nad
Rokytnicí.
Podle povìsti pohnìvala bezcitnost
správce mocného vládce hor

Po tøech letech Školská rada
ukonèuje své pùsobení v tomto složení
dle zákona a dojde k nové volbì.
Je složena ze zástupcù obce,
ZŠ a rodièù.
Tímto dìkuji všem èlenùm, kteøí
v ní doposud pracovali.
Dana Jakubcová
pøedsedkynì

Janova skála, foto Renata Šašková

Nový rok - 1. 1.
Nejpøirozenìjším zaèátkem Nového
roku byl odedávna zimní slunovrat,
tedy kdy tmavá noc pøedávala moc
svìtlému dni. Na Nový rok se mìlo
brzy vstávat. Vìøilo se, že ten, kdo by
se povaloval dlouho v posteli, by se
stal darmošlapem a lenochem.
Hlavní novoroèní povìrou je
bezesporu ta, která upomíná, že tento
den má vliv na celý zaèínající rok.
Proto se všichni snažili vyhnout
svárùm, obyèejnì si dopøávali a snažili
se být co nejlépe naladìni. Každý se
snažil mít na Nový rok nìco nového na
sobì, aby byl po celý rok jako nový.
Kdo mìl tento den pøi sobì peníze, mìl
je podle lidové povìry po celý rok.
Nìkde si kvùli pojištìní penìz po celý
rok nechávali kousek ryby od Štìdrého
dne.
Tøi králové - 6. 1.
Dni svátku Tøí králù se také øíkalo
den Zjevení pánì. Tento den byl ale
hlavnì ve znamení malých koledníkù,
pøevleèených za Tøi krále, obcházející
domácnosti, kde koledovali a pøitom
žehnali stavení tím, že posvìcenou
køídou napsali na dveøe poèáteèní
písmena tøí králù a letopoèet.
V døívìjších dobách chodívalo králù
více a byli mezi nimi nejen dìti,
ale i dospìlí. Úèastníky tøíkrálového
pochodu byli zejména duchovní
s ministranty a kostelníkem,
ale i uèitelé se svými žáky.
Tøíkrálový veèer je veèerem, kdy se
pøedpovídala budoucnost. Když lidé
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chtìli vìdìt, kdo z nich nejdøíve
zemøe, zapálili stejnì velkou svíèku.
Komu svíèka shoøela nejdøíve, ten
zemøel jako první. Kdo se chtìl
dozvìdìt nìco z budoucnosti, mohl
také pøipravit sedm hrneèkù, kterými
pøiklopil rùzné pøedmìty. Každý si pak
zvolil hrneèek, odklopil jej a podle
pøedmìtu pod ním se usuzovalo, co jej
èeká. Peníz znamenal bohatství,
høeben nedostatek, prsten svatbu, látka
cestování, chleba dostatek všeho a uhlí
nemoc èi smrt.
Hromnice - 2. 2.
Toho dne se v kostele svìtily pøed
mší svíce, kterým se také øíkalo
hromnièky. Pobožní lidé takto
vysvìcené hromnièky zapalovali pøi
bouøích, modlíce se pøitom
za odvrácení možné pohromy. Také
bývalo zvykem dávat hromnièku
do rukou umírajícího èlovìka. Svìtlo
hromnièky mìlo jeho dušièce svítit
na cestu do nebe.
V den Hromnic se nesmìlo šít ani nic
pøišívat. Mìlo se zato, že jehla
pøitahuje „boží posly“ blesky.

tradice, spojená s prùvody
maskovaných lidí, byla jakýmsi
klínem mezi Vánocemi
a Velikonocemi. O masopustních
radovánkách se u nás dochovaly
písemné zprávy již ze 12. století. Naši
dávní pøedkové si na bujaré
masopustní veselí velmi potrpìli, což
bývalo mnohdy církvi trnem v oku.
Tehdy ovšem býval masopust ponìkud
hluènìjší a rozpustilejší než dnes.
Veselil se bohatý i chudý, pán i sluha,
mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní
šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval
a tanèil pøi hudbì.
Z knihy Lidové obyèeje a nápady
pro šikovné ruce pøipravila
Kateøina Kalenská

Poèet cykloturistù narùstá
Další roèník provozu
cykloturistických autobusù,
køižujících bìhem letní sezony
nejvyšší èeské hory, lze vyhodnotit
jako úspìšný. Celkem bylo
pøepraveno 32 tisíc cestujících a 3 200
kol. Z uvedené statistiky vyplývá,
že každý desátý zájemce s sebou vezl
své kolo.
Koordinátorka projektu Dr. Mirka
Chaloupská z krkonošského Svazku
mìst a obcí blíže uvedla: „S ohledem
na zkušenosti z pøedchozích let
mùžeme nyní uèinit smìlý závìr.
Pøestože napøíklad letos využilo tento
druh hromadné dopravy o pìt tisíc
cestujících ménì než v loòském roce,
ze statistik vyplývá, že o autobusy
pøepravující jízdní kola je vyšší zájem

Masopust
Masopust byla doba od Tøí králù
do Popeleèní støedy. Masopustní

Telefon:
731 000 282
777 222 369
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ze strany tìch, kterým je urèen.
A to jsou cykloturisté. Je celorepublikový trend snižování poètu lidí, kteøí
veøejnou hromadnou dopravou
cestují. Zvyšuje se však poèet tìch,
kteøí pìstují cykloturistiku. Tudíž jim
tato forma dopravy pøichází vhod.
Náš projekt je urèený cílové skupinì
a je zøejmé, že je jí také výraznìji
využíván.“
Je jasné, že se projekt neobejde bez
trvalé propagace. Plechové tabule
s j í z d n í m i ø á d y, u m í s t ì n é
na autobusových zastávkách,
propagaèní tiskoviny, letáèky, mapky,
apod. V letošním roce bylo v této
oblasti profinancováno témìø dvì stì
tisíc korun z celkových 1.300 tisíc
korun nákladù.
Pro letošní rok byla do provozu novì
uvedena autobusová linka z Hradce
Králové do Krkonoš a zpìt. Tím byla
cykloturistùm zásadnì rozšíøena
nabídka poznat a projet i Podkrkonoší.
V rámci pìtadvaceti jízdních dní bylo
pøepraveno 1066 lidí a 118 jízdních
kol.
Koordinátorka M. Chaloupská k tomu
doplnila: “I pro další roky budeme
mít snahu tuto trasu zachovat. Pro
obyvatele Hradce Králové a dalších
mìst Královéhradeckého kraje,
respektive cykloturisty, se otevøela
pøíležitost dopravit se pouze s jedním
pøestupem až na samotné vrcholky
Krkonoš. Napøíklad do Horní Malé
Úpy, kde i letos byla možnost
pøestoupit do polského cyklobusu
a cestovat na kole v krajinì našich
sousedù.“

lyžaøských možností, novinek a cen
v krkonošských skiareálech. Nechybí
upoutávka na Krkonoše - lyžaøský
bìžecký ráj a schématicky vyznaèené
„bílé“ tratì ve velkoplošné mapì.
Pøeètete si obsáhlý rozhovor o poèasí
v horách a také relativitì jeho
pøedpovìdí. Také zde mùžete najít
èlánek „Pomoc má mnoho tváøí“
o tom, že Krkonoše chtìjí patøit
i hendikepovaným spoluobèanùm. Jak
vzduchoplavci hodnotí nejvyšší horu
Èech z výšky, Vám prozradí obsah
povídání s tìmi, kteøí ji vidìli z ptaèí
perspektivy. Silvestrovské dobroty
z hotelové školy Vám jistì pøijdou
k chuti. Krkonoše byly a jsou kolébkou
vynikajících sportovcù. To vám
pøipomenou popsané mistrovské
výkony nìkterých z nich. Ohlédnutí za
kinematografií, využívající exteriéry
h o r, p a t ø í s t ø í b r n é m u p l á t n u
i souèasnosti. Tipy na jarní, letní
èi podzimní pìší turistické výlety nebo
ètení o nich naleznete v knihách
vìnovaných nejvyšším èeským

D. Palátková

Chystáte se letos v zimì
do Krkonoš? Jedete poprvé, nebo se
naopak vracíte po nìkolikáté?
Líbí se vám v horách? Sportujete?
Poznáváte rádi historii a život pøedkù?
Doporuèujeme si pøeèíst další vydání
turistických novin Krkonošská
sezona. Tøeba v nich naleznete opìt
nìco nového z regionu, který vám
pøirostl k srdci.
Tentokrát jsme si pro vás pøipravili
seznam krkonošských a podkrkonošských muzeí a expozic v kapitole
„Za historií regionu“. Pro lyžaøe
a snowboardisty je publikován pøehled

horám. Pøeètìte si je ve vytopeném
pøívìtivém a útulném prostøedí vašeho
dovolenkového hotelu
èi penzionu. I to je obsahem nového
è í s l a S e z o n y, k t e r o u z í s k á t e
v krkonošských infocentrech zdarma.
Pøeložena je i pro vaše polské a
nìmecké hosty èi pøátele. Tak se pro ni
zastavte, rádi vám ji pøedáme.
Letnímu vydání Krkonošské sezony
udìlil Ústøední bramboráøský svaz ÈR
èestné uznání za 1. místo v kategorii
tištìná periodika v autorské
novináøské soutìži na téma
„Brambory - skrytý poklad“. Ocenìno

bylo nápadité pøipomenutí
Mezinárodního roku brambor
domácím i zahranièním návštìvníkùm
Krkonoš. První cenu autorce pøedal
Ing. František Novák, CSc., pøedseda
ÚBS ÈR a Petr Gandaloviè, ministr
zemìdìlství ÈR.
D. Palátková

Kdysi samostatná obec Foøt patøí
jen zdánlivì mezi zapadlá sídlištì pod
Krkonošemi. Leží v malebném
lesnatém údolí potoka Èistá (starší
název Støíbrný potok) asi pùldruhého
kilometru od køižovatky silnice
na Èerný Dùl a Rudník ve støedu
otevøené, zemìdìlsky využívané
kotliny se zámeèkem a bývalým
panským dvorem s nìkolika
skupinami chalup. Je sem nedaleko
z Hostinného po silnici pøes
Arnultovice na Rudník a jeho osadu
Terezín, slabé dvì hodiny pìšky.
Foøt byl kdysi støedem
samostatného panství, které se
vytvoøilo pøi dìlení panství Hostinné.
Prvnì se obec pøipomíná v roce 1507
pøi dìlení panství Aleše ze Šanova
mezi syny Václava a Jana. O málo
pozdìji pøechází do majetku hostinské
vìtve rodu Valdštejnù. Na poèátku 17.
století patøilo panství Foøt spoleènì s
polovinou zámku v Hostinném
(dnešní Labský mlýn) Janu Kryštofovi
z Valdštejna. Ve Foøtu se mu velmi
líbilo. Proto zde založil lovecký
zámeèek s pivovarem a pozdìji
v letech 1606 - 7 døevìný
protestantský kostel se školou pro Foøt
a Èistou v Krkonoších. Také tu roku
1616 zemøel.
Bìhem tøicetileté války se panství
Foøt na èas stalo souèástí rozsáhlých
pozemkových držeb v severovýchodních Èechách císaøského
vojevùdce Albrechta z Valdštejna.
Po jeho zavraždìní v Chebu roku 1634
pøecházel z ruky do ruky mezi jeho
chudšími pøíbuznými. Naposledy jako
vìno nejstarší dcery Viléma Kryštofa
z Valdštìjna, která se provdala roku
1688 za Fridrich Leopolda
Kotulínského z Kotulína, Foøt pøešel
do majetku tohoto šlechtického rodu.
Zùstal v nìm v letech 1689 - 1727.
Pod ochrannými køídly labutì
ve znaku a na peèeti se Foøt rozvíjel
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jako mìsteèko (Stetel), aè sám mìl jen
nìkolik osedlých. Byl ale sídlem
vrchnostenského patrimoniálního
úøadu s pravomocí nejen místní,
ale také pro blízkou Èistou
v Krkonoších a vzdálenìjší Studenec,
Zálesní Lhotu a Borovnièku.
Po Kotulínských pøevzal panství
Ignác Chorinský z Ledské. Jeho rodinì
patøil Foøt témìø celé 18. století,
od roku 1727 do roku 1794.
Soubìžnì s obcí se vyvíjelo i místo
v nedalekém lesním údolíèku, pozdìjší
Láznì Foøt. Studánka s chutnou
minerální vodou, jíž byly pøièítány
i léèivé úèinky, byla známa okolním
obyvatelùm jistì již pøed tøicetiletou
válkou. Chodívali pro ni s oblibou
nejen Foøteètí, ale i obyvatelé okolních
obcí. V období protireformace léèivé
síly vody zapøáhla do svých služeb
vítìzná katolická církev. Uzdravení
nìkterých nemocných po pravidelném
užívání vody z pramene zaèala
vykládat jako zásluhu pùsobení
Panenky Marie. K prameni
organizovala procesí zbožných
poutníkù. Kolem „zázraèné studánky“
vyrostly zøejmì nìjaké døevìné
budovy, kde mìly u kaplièky hledat
pøímluvu o uzdravení u „rodièky Boží
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jak mìsíc krásné“. Kamennou barokní
kapli dal vybudovat v roce 1754
ve tvaru rotundy Ignác Chorinský
Chorinští se také pokusili vybudovat
z Foøtu støedisko církevní agitace
stavbou poutního chrámu. Byla
zahájena roku 1769, ale pøerušily ji
na èas hrozné události neúrody
„hladových let“ 1771 – 2. K dokonèení
a otevøení došlo teprve roku 1774. Ale
osud rozhodl jinak. Foøt a jeho láznì se
nestaly krkonošskými Lurdami,
nebylo jim dopøáno ani skromnìjšího
vìhlasu Malých Svatoòovic. Svìtští
a duchovní feudálové tedy neuspìli.
Pøišla doba, kdy vzali osud místa
do rukou podnikaví obchodníci.
Jan Václav Berger (1745 – 1820)
z Hostinného jako kupec
a velkoobchodník s plátnem byl sice
nešlechtic, ale jeho majetek vyzískaný
podnikatelskou èinností na
domáckých tkalcích z okolí mìsta
mu dovoloval pøijímat pod svou
støechou i korunované hlavy jako tøeba
císaøe Josefa II. nebo Františka II.,
když projíždìli krajem. Dokonce
koupil v roce 1794 celé panství Foøt
od osiøelé dcery Ignáce Dominika
Chorinského a stal se jako „plátenický
baron“ aspirantem na opravdový

šlechtický titul, jehož se mu také
dostalo dne 23. ledna 1811. Získává
právo pøipojit si k obèanskému jménu
predikát „von Bergenthal“ a v roce
1815 je povýšen na rytíøe. Buduje
si dùstojné šlechtické sídlo na místì
starého zámeèku ve Foøtì a kolem

zakládá pìkný sad (1801). I láznì
doznaly urèitých zmìn. Pro jejich
rozvoj má však klíèový význam
až ètvrtý Berger z Bergenthalu - Karel.
Ten se pustil do budování s vervou
pradìdeèka a dal v lázních postavit
nové budovy: lázeòský dùm, léèebnou
budovu, lesovnu a lesní zámeèek.
Vybudoval kolonádu a sí parkových
cest v okolí. Leè chybìla mu zøejmì
plebejská houževnatost pøedkù a náhle

v roce 1886 za 210 000 zlatých
prodává celé foøtecké panství
heømanovosejfskému továrníkovi
Františku Klugemu. I on vìøil
v ochranné køídlo labutì nebo snad
i v pomoc Panenky Marie a pokraèoval
zejména ve výstavbì lázní. Opravil
kapli, postavil novou vilu Marie, vše
v jednotném stylu alpských švýcarskorakouských letovisek.
Láznì Foøt a s nimi i obec svùj boj
o místo na slunci však v silné
konkurenci prohrály. Jejich konec se
jmenuje První èeská továrna na umìlé
hedvábí, založená v prvním desetiletí
našeho století, která pozdìji do svého
programu pøevzala výrobu umìlého
vlákna do pneumatik a tím zcela
znièila pøírodní hodnoty místa.
O živé minulosti Foøtu a jeho lázní
svìdèí èetné hmotné památky a stavby.
Jde pøedevším o budovou bývalého
poutního kostela, bývalou školu
(døevìná chalupa v louce naproti
kostelu), pomník rodiny Bergerù
z Bergenthalu pøed høbitovem v louce
s jejich erbem, zámeèek uprostøed
parku a celý notnì pøemìnìný areál
lázní bez kaple a kryté kolonády.
Mgr. František Jirásko

18. 1.

Mistrovství Polska ve tvoøení snìhových plastik ŒNIEGOLEPY,
Szklarska Porêba
Únor
Svìtový pohár Skicross, Pec pod Snìžkou
Únor
Jazzlabí, Vrchlabí
14. 2.
Pøíjezd Krakonoše, Èerný Dùl
20. - 22. 2. Pašeráckej vejkend, Rokytnice nad Jizerou
22. 2.
Mezinárodní bìh bez hranic - lyžaøské závody, Harrachov-Jakuszyce
Bøezen
Telemark Fest Špindl , Špindlerùv Mlýn
Bøezen
Mezinárodní sjezd na rohaèkách, Kowary
Bøezen
Bøezen – mìsíc divadla, Jilemnice
Bøezen
Dny R. A. Dvorského, Dvùr Králové nad Labem
Bøezen
Juniorfilm – celostátní soutìž amatérského filmu,
Dvùr Králové nad Labem
Bøezen
Jazzinec, Trutnov
6. - 8. 3.
Mistrovství ÈR snowboard FIS, Špindlerùv Mlýn
7.3.
Krkonošská 70 po høebenech Krkonoš, start ve Špindlerovì Mlýnì
7. - 8. 3.
33. Bieg Piastów (Bìh Piastovcù), Szklarska Porêba
15. 3.
Snowjam Martina Èerníka, Špindlerùv Mlýn
18. - 21. 3. Mistrovství ÈR v alpských disciplínách, Špindlerùv Mlýn
21. 3.
Setkání s Krakonošem, Harrachov
28. 3.
Pec nám spadla, Pec pod Snìžkou
29. 3.
Otvírání hradu Pecka
Duben
Pestka - Festival mladých divadel, Jelenia Góra
Duben
Hoøický divadelní apríl, Hoøice
18. 4.
Turistický pochod „O Žižkùv štít“, Hoøice
25. - 26. 4. Tradièní miletínská pou, Miletín
30. 4.
Výstava akvizic u pøíležitosti 10. výroèí otevøení muzea
(do 31. 8.), Žacléø

Nabízíme Vám možnost propagace Vaší firmy, nemovitosti, apod. v našem Zpravodaji.
Vychází pravidelnì 4x do roka v termínech leden, duben, èervenec, øíjen v nákladu
1.000 výtiskù. Je distribuován zdarma do všech domácností v obcích Dolní Dvùr,
Horní a Prostøední Lánov, Dolní Lánov. Dále 100 výtiskù je rozesíláno na informaèní
centra v blízkém okolí.
Orientace modulù na stránce:

C
e
n
í
k
i
n
z
e
r
c
e
:
modul 1 (185 x 133 mm)
modul 2 (92 x 133 mm)
modul 3 (59 x 92 mm)

1.250,-Kè + DPH 19%
600,-Kè + DPH 19%
250,-Kè + DPH 19%

M
o
d
u
l
1

Nabízíme také možnost øádkové inzerce
typu KOUPÌ - PRODEJ za cenu 50,-Kè vèetnì DPH.
Délka øádkové inzerce je max. 180 znakù vèetnì mezer.

M
o
d
u
l
3

O
b
j
e
d
n
á
v
k
y
i
n
z
e
r
c
e
:
Obec Lánov èp. 200 ,543 41
Tel,fax 499 43 22 20
e-mail obec@lanov.cz

M
o
d
u
l
2

M
o
d
u
l
3
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MUDr. Zdenìk KUŽEL
- praktický zubní lékaø -

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

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

Starosta

ing. Jiøí Vancl

Místostarosta

Bedøich Kováø

Tel., fax

Ivo Havlíèek

havlicek@lanov.cz

Úèetnictví,
evidence obyvatel

Eva Hanušová

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanè

Pondìlí 13:00 - 17:00

8:00-11:30

499 432 211

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

499 432 220

Èt: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

hanusova@lanov.cz

499 432 234

Pá: 8:00 -12:00

hanc@lanov.cz

499 432 051

Støeda 8:00 - 12:00

13.9. - 20.12.
2.3. - 13.6.

v mezisezónì:

Po:

vancl@lanov.cz

12:00-16:00

13:00 - 17:00

21.12. - 1.3.
14.6. - 12.9.

v sezónì:

Po:

8:00-11:30

12:00-16:00

Út:

8:00-11:30

12:00-16:00

Prostøední Lánov èp. 39
543 41 Lánov

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

St:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

Èt:

8:00-11:30

12:00-16:00

E-mail:
infocentrum@lanov.cz

So:
Ne:

12:00-16:00

Pá:

8:00-11:30

12:00-16:00

zavøeno

So:

9:00-12:00

zavøeno

zavøeno

Ne:

zavøeno

Akutní
ošetøení
na zaèátku
ordinaèní
doby,
poté pouze
podle
èasových
možností!

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané dìti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Èt: 7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

- praktický lékaø -

8:00-11:30

8:00-11:30

- dìtské oddìlení-

MUDr. Iva KOSINOVÁ

Út:

Pá:

MUDr. Hana KORDOVÁ

12:00-16:00

Obecní knihovna Lánov

tel./fax: 499 432 083

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

Ceník dle
dodavatele

ÈIŠTÌNÍ PEØÍ, ŠITÍ DEK
9.00 - 12:00
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1. roèník - 25. 12. 1992 koneèné poøadí:
1. místo PENGUINS Závodník St. ml., Bursa R., Vališka J.
2. místo KRAKEN KILLERS Kadavý J.,Pùlpán M. ml., Novotný J.
3. místo FEŠÁCI
Nejlepší støelec turnaje: 21 branek Pùlpán Milan
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 18 branek
FC POŠTA Tauchman, Jacko,
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 38 branek PENGUINS

10. roèník - 25. 12. 2001 koneèné poøadí:
1. místo J V M4 Schliegsbír M., Kocián J., Pokorný V.
2. místo FAFÁJA Farský M., Farský J., Janda M.
3. místo 2 0/00 Gregor J., Trejbal J., Zajíc J.
Nejlepší støelec turnaje: 10 branek Kocián Jiøí
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 10 branek
PTÁCI Z VRCHLABÍ Gottwald L., Volech R., Vanièek V.
HORŠÍ UŽ TO NEBUDE Faltus I., Plojhar L., Kraus P.
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 23 branek J V M4

2. roèník - 25. 12. 1993 koneèné poøadí:
1. místo LEGIONÁØI Závodník St., Pulpán J., Pùlpán M.
2. místo KALAFUNA Farský T., Faltus R., Støížek J.
3. místo PRALINKY Žádný J., Blažek L., Gašparik
Nejlepší støelec turnaje: 14 branek Pùlpán Milan
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 17 branek
ŽELEZNÍ ANDÌLÉ Filo Josef, Harang Andrej, Fišera Petr
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 36 branek LEGIONÁØI

11. roèník - 25. 12. 2002 koneèné poøadí:
1. místo 2 0/00 Gregor J., Trejbal j., Zajíc J.
2. místo FAFAJA Farský M., Farský J., Janda M.
3. místo DÌS a BÌS SPONZORÙ Závodník S, Pulpán J, Pùlpán M.,
Nejlepší støelec turnaje: 20 branek Pùlpán Milan
Nejproduktiv. tým zákl. skupin: 24 branek DÌS a BÌS SPONZORÙ
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 39 branek DÌS a BÌS SPONZORÙ

3. roèník - 25. 12. 1994 koneèné poøadí:
1. místo LA FUNA Farský T., Faltus R., Støížek J.
2. místo LEGIONÁØI 2 Závodník St., Pulpán J., Pùlpán M.
3. místo 1.FC AUTENTIC Renner J., Moravec J., Stránský,
Nejlepší støelec turnaje: 19 branek Renner J., Závodník S., Pùlpán M.
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 30 branek LEGIONÁØI 2
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 53 branek LEGIONÁØI 2

12. roèník - 25. 12. 2003 koneèné poøadí:
1. místo RAMPOUCHY Faltus Igor, Plojhar Luboš, Kraus Pavel
2. místo 20/00 Gregor Jan, Trejbal Jar., Zajíc Jan
3. místo DÌS a BÌS SPONZORÙ Závodník S., Pùlpán M., Pulpán J.
Nejlepší støelec turnaje: 14 branek Trejbal Jar.
Nejproduktiv. tým zákl. skupin: 15 branek DÌS a BÌS SPONZORÙ
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 27 branek

4. roèník - 25. 12. 1995 koneèné poøadí:
1. místo SPONZOR TEAM Závodník S., Pulpán J., Pùlpán M.
2. místo FUNA Farský T., Faltus R., Støížek J.
3. místo BYLO NÁS PÌT Vališka P., Mencl P., Tomíèek P.
Nejlepší støelec turnaje: 17 branek Pulpán Jiøí
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 24 branek SPONZOR TEAM
nejproduktivnìjší tým turnaje: 41 branek SPONZOR TEAM

13. roèník - 15. 01. 2005 koneèné poøadí:
1. místo TORZO LEGIE Závodník St, Tringela Mi, Svatý Pa.
2. místo MAŠKOVI DÌTI Schliegsbír T, Šaroun M, Havránek J
3. místo GAMBRINUS Sahánek P, Ondrášek P, Urban J.
Nejlepší støelec turnaje: 15 branek Závodník St.
Nejproduktiv. tým z. skup: 17 branek DEPORTIVO a TORZO LEGIE
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 34 branek TORZO LEGIE

5. roèník - 25. 12. 1996 koneèné poøadí:
1. místo SPONZOR TEAM Závodník S., Pulpán J., Pùlpán M.
2. místo ANCIKRISTI Šulava L., Hartig J., Jindøišek J.
3. místo FUNA OLD Farský T., Faltus R., Støížek J.
Nejlepší støelec turnaje: 19 branek Pulpán Jiøí
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin : 29 branek SPONZOR TEAM
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 43 branek SPONZOR TEAM

14. roèník - 25. 12. 2005 koneèné poøadí:
1. místo TORZO LEGIE Závodník St, Pùlpán M,S chauer P.
2. místo JARABÁCI Barát Petr, Barár Pavel, Krása J.
3. místo KAŠPÁRCI Víšek Kuba, Vávlavík L, Urban J.
Nejlepší støelec turnaje: 19 branek Víšek Kuba, Závodník St.
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 29 branek TORZO LEGIE
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 48 branek TORZO LEGIE

6. roèník - 25. 12. 1997 koneèné poøadí:
1. místo SPONZOR TEAM Závodník S., Pulpán J., Pùlpán M.
2. místo KAÈEROV Vališka J., Losenický M., Vytlaèil R.
3. místo BYLA NÁS PÌT Vališka P., Tomíèek P., Mencl P.
Nejlepší støelec turnaje:12 branek Janeèek M., Losenický M., Pulpán J.
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 17 branek
SKI LÁNOV Šustek Mir., Blažek L., Liesner M.
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 29 branek SPONZOR TEAM

15. roèník - 25. 12. 2006 koneèné poøadí:
1. místo TORZO LEGIE Závodník St., Pùlpán M., Schauer P.
2. místo DEPORTIVO Jindøišek M., Víšek J., Stránský P.
3. místo L.A. DUCKS Losenický M., Tošovský J., Blažek J.
Nejlepší støelec turnaje: 21 branek Štiller Jar.
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin : 23 branek TORZO LEGIE
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 37 branek DEPORTIVO
Týmová vìrnost…Jedenáctý turnaj spolu odehráli - ANCIKRISTI Hartig J., Šulava L., Jindøièek J.

7. roèník - 25. 12. 1998 koneèné poøadí:
1. místo SPONZOR TEAM Závodník S., Pulpán J., Pùlpán M.
2. místo LONI PÁTÝ AŽ OSMÝ Faltus I.,Støížek P.,Plojhar
3. místo KONSPIRACE Schliegsbír M., Kocian J., Pokorný
Nejlepší støelec turnaje: 16 branek Pùlpán Milan
Nejproduktivnìjší tým zákl.skupin : 16 branek SPONZOR TEAM
Nejproduktivnìjší tým turnaje : 30 branek SPONZOR TEAM
8. roèník - 25. 12. 1999 koneèné poøadí:
1. místo SPONZOR TEAM Závodník S., Pulpán J., Pùlpán M.
2. místo BYLO NÁS PÌT Vališka P., Mencl P., Tomíèek P.
3. místo FAFÁJA Farský M., Farský J., Janda M.
Nejlepší støelec turnaje: 15 branek Pùlpán Milan
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 13 branek SPONZOR TEAM
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 24 branek SPONZOR TEAM
9. roèník - 25. 12. 2000 koneèné poøadí:
1. místo SPONZOR TEAM Závodník S., Pulpán J., Pùlpán M.
2. místo BYLO NÁS PÌT Vališka P., Mencl P., Šafaøík M.
3. místo FAFÁJA Farský M., Kraus P., Janda M.
Nejlepší støelec turnaje. 21 branek Pùlpán Milan
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 18 branek
STS CHVOJKOVICE BROD Faltus,. Kadavý J., Kužel P.
Nejproduktivnìjší tým turnaje:
35 branek SPONZOR TEAM

NOVÁ TÌLOCVIÈNA ZŠ LÁNOV
16. roøník - 25. 12. 2007 koneèné poøadí:
1. místo BONDUEL „B“ Jebavý Tomáš, Stránský Petr,
Jindøišek Michal, Jech Vladimír, Víšek Jakub, Štemberka Jan
2. místo ZASE POZDÌ Schliegsbír Martin, Tošovský Jakub, Pokorný
Vladimír, Pøívratský Petr, Vanièek Ladislav
3. místo TORZO LEGIE Pùlpán Milan,Tringela Michal,
Vašek Otakar, Paulù David, Schauer Pavel, Schauer Martin
Nejlepší støelec turnaje: 10 branek Víšek Jakub
Nejproduktivnìjší tým zákl.skupin: 13 branek BONDUEL „B“
Nejproduktiv. tým turnaje: 25 branek ZASE POZDÌ, TORZO LEGIE
Nejlepší brankáø: Podzimek Pavel
17. roèník - 25. 12. 2008 koneèné poøadí:
1. místo TORZO LEGIE Schauer Pavel, Schauer Martin,
Pùlpán Milan, Vašek Otakar, Tringela Michal, Tuže David
2. místo PRIBINÁÈEK Souèek Ivan,Hájek Lukáš, Polák Petr,
Havránek Jiøí, Pružinec Michal, Horák Pavel
3. místo BONDUEL“B“ Jebavý Tomáš, Stránský Petr,
Jindøišek Michal, Jech Vladimír, Víšek Jakub, Štemberka Jan
Nejlepší støelec turnaje: 12 branek Havránek Jiøí
Nejproduktivnìjší tým zákl. skupin: 14 branek PRIBINÁÈEK
Nejproduktivnìjší tým turnaje: 32 branek PRIBINÁÈEK
Nejlepší brankaø: Tuže David
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A

„Mohl byste mi øíct, jak ten útoèník vypadal?“
ptá se policista a pomáhá potluèenému

B

muži na nohy. „Ale ovšem,“ odvìtí
muž.

C

„Zrovna jsem ... (tajenka).“

D

Vodorovnì: A. Oním zpùsobem; jeden z pìti
základních smyslù; mužské jméno. - B. 1.díl
tajenky. - C. Rostlina laskavec; bolest. - D.
Èeský zpìvák a moderátor; ranní nápoje;
znaèka kilovoltu. - E. Maïarský epický básník;
zrození dítìte; kus ledu. - F. Jihoamerický
sudokopytník; úèastník voleb; gáže. - G.
Pobídka; náchylnost; zbabìlci (expresivnì). H. Znaèka berylia; èást vejce; skanout. - I.
Malý Amor; snímati boty. - J. 2.díl tajenky. K. Planetka; anglický konzervativec; klec na
šelmy (slangovì).

E
F
G
H
I
J
K

Svisle: 1. Hájová bylina; èlenský stát USA. - 2. Èíslovky; pobøežní písèina. - 3. Jihoamerická pouš;
uctívané bytosti. - 4. Královský symbol; sùl kyseliny sírové. - 5. Bidla k nocování drùbeže; na kolenou. 6. Ženské jméno; postrašit. - 7. Divadelní dìjství; slovensky „kolek“; opak dobra. - 8. Noèní podnik; èeský
herec. - 9. Okrasný keø; cvièné veslaøské lodì. - 10. Penìžitá èástka uložená v bance; opak leváka. - 11.
Vùdèí myšlenka; dobøe fungovati (hovorovì). - 12. Bývalá jednotka síly; vrásèit. - 13. Pøicházeti k životu;
míra úèinnosti roztoku.
Pomùcky: Arany, Atakama, kitr, Mína

3

8

7

9
8
6 4

7
5
6 8 4
5
2 9 8 3
1
7
8 3
6
9
4

9

© R. Šima a kolektiv

5
9 6

6
2
5
2 4
1 3
9 8 5 3

Najdi 6 rozdílù, kterými se obrázky od sebe liší!
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9
8 3

4
5
8 3 1

1 6 9 3
7 2
6 4 1 7

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíèek
Místostarosta:
Úèetnictví,
evidence obyvatel:

Miloslav.Tomicek@seznam.cz

Jiøí Svatý
Jana Rejdová

ou@dolnilanov.cz

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Lánov:

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

Vážení spoluobèané,
vstupujeme do roku 2009 s plány,
jak budeme dále v naší obci hospodaøit
a jaké akce v tomto roce uskuteèníme.
Na 5. zasedání zastupitelstva obce byl
kontrolován „Plán hlavních akcí pro
rok 2007 – 2010“. Bylo konstatováno,
že tento plán je prùbìžnì plnìn a není
dùvodù nìco na tomto plánu mìnit,
pouze bude doplòován o další potøeby
obce. Na schválené akce budou
smìøovány i finanèní prostøedky obce.
Návrh rozpoètu na rok 2009
byl schválen zastupitelstvem
na 6. zasedání zastupitelstva obce.
Je vhodné se ohlédnout
za rokem 2008, co jsme v tomto roce
v obci uskuteènili a èím naše obec
v tomto roce žila. Na rok 2008 byl
schválen rozpoèet obce, podle kterého
se odvíjely i aktivity v naší obci.
Je dobøe, že mùžeme konstatovat,
že rozpoèet nebyl pøeèerpán, že se nám
pro obec podaøilo získat urèité finanèní
prostøedky z dotací kraje, které byly
použity na budování vycházkové trasy
a rekonstrukci sportovištì. I v roce
2008 se obec snažila udržet hlavnì
èistotu po obci, udržovat pøíkopy
podél silnice, peèovat o zeleò,
udržovat v pøijatelném stavu høbitov,
ale starat se i o objekty patøící obci.
Zastupitelstvo vìnovalo pozornost

i bezpeènosti dìtí - hlavnì v okolí
školy pøi jejich pohybu na silnici. Obec
vìnovala pozornost péèi o obecní les.
Byly pøijaty obecnì závazné vyhlášky,
k t e r é v n a š í o b c i c h y b ì l y.
S konkrétními akcemi, které se v roce
2008 uskuteènily, se mùžete seznámit
na jiném místì tohoto zpravodaje.
V roce 2008 zastupitelstvo
pracovalo v nezmìnìném složení
a pravidelnì se scházelo na své jednání
každé dva mìsíce. Obèané jsou
informováni o jednáních
zastupitelstva usnesením, se kterým je
možné seznámit se na internetu,
ve Zpravodaji obce Lánov nebo pøímo
na obecním úøadì. I v roce 2008 se nám
mnoho vìcí nepodaøilo dokonèit, tak
jak byly plánované napø. místo sbìru
nebezpeèného odpadu, které bude
otevøeno pravdìpodobnì v lednu
letošního roku. Nauèná stezka
na vycházkové trase sv. Jakuba bude
dokonèena v jarních mìsících,
vyhlídkové místo u kostela bude
dokonèeno taktéž v jarních mìsících.
Zastupitelstvu obce jsou
známy problémy, se kterými se naše
obec potýká a bude se potýkat delší
dobu. Mezi tyto problémy patøí:
zlepšení bezpeènosti chodcù
/chodník/, kanalizace apod. Bohužel
tyto vìci se nedostaly do územního
plánu, který se doufám v letošním roce
schválí a budou pøedmìtem jednání
v územních zmìnách tohoto plánu,

499 522 216

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

což si vyžádá nìjaký èas.
Za práci pro obec a obèany
naší obce je nutné podìkovat hlavnì
èlenkám Sboru pro obèanské
záležitosti, které dokázaly
zorganizovat vítání obèánkù, dvojí
setkání dùchodcù, pravidelnì
navštìvují starší spoluobèany pøi jejich
životních výroèí. Dále je potøeba
podìkovat pedagogickému sboru
Základní a mateøské školy Dolní
Lánov za péèi o naše dìti i pøi
mimoškolních aktivitách. Podìkování
patøí taktéž pedagogickému sboru
a zamìstnancùm v Dìtském domovì.
Nelze zapomenout podìkovat vìtšinì
spoluobèanù za udržování poøádku
a zelenì kolem svých obydlí, nìkterým
spoluobèanùm za pomoc pøi
organizování sportovních a kulturních
akcí v obci, taktéž èlenùm hasièské
jednotky za reprezentaci na závodech
a èlenùm Mysliveckého sdružení Malá
Snìžka za práci pro obec.
Závìrem mi dovolte tichou
vzpomínku na naše spoluobèany, kteøí
v roce 2008 odešli nadobro z naších øad
a nebylo jich málo. Naopak bych rád
popøál pevné zdraví, pohodu
a spokojenost všem obèanùm obce,
podnikatelùm hodnì podnikatelských
úspìchù v této nelehké dobì a vyslovil
pøání, aby se nám v roce 2009 daøilo
spoleèné dílo pro stále lepší život
v naší obci.

JUDr. Miloslav Tomíèek
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Usnesení

Usnesení
5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov konané
dne 29. 10. 2008
5/1-08
Zastupitelstvo schvaluje program 5. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Lánov se zmìnou
programu bod è.7 Zpráva o stavu školství v Základní
a Mateøské škole v Dolním Lánovì.
5/2-08
Zastupitelstvo obce Dolní Lánov povìøuje vedením
zápisu: Svatý Jiøí
5/3-08
Zastupitelstvo obce jmenuje ovìøovatelem zápisu:
Kavan Jiøí, Køížková Miroslava
5/4-08
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
ve složení: Trobl Michal, Janèula Pavel
5/5-08
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva obce
Dolní Lánov è.5/8-07 a 5/9-07 ze dne 24.10.2007,
è.1/11- 08 ze dne 27.02.2008 a è. 3/8-08 ze dne 25.06.2008.

6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Lánov konané
dne 17. 12. 2008
6/1-08
Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání
zastupitelstva obce Dolní Lánov a povìøuje vedením
zápisu: Lásenickou Evu.
6/2-08
Zastupitelstvo obce jmenuje ovìøovatelem zápisu:
Michala Trobla a ing. Jiøího Pavliše
6/3-08
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
ve složení: A. Puchera, M. Køížkovou
6/4-08
Zastupitelstvo obce schvaluje pøedložený rozpoèet obce
na rok 2009
6/5-08
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoètovou zmìnu èíslo 2
rozpoètu na rok 2008
6/6-08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
2
p.è. 356/4, k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 292 m , trvalý
travní porost panu ing. Jaroslavu Veselému a Michaele
Veselé, bytem Praha 4, ul. Jordana Jovola èp. 3260.
Povìøuje starostu podpisem kupní smlouvy.

5/6-08
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr prodeje obecních
pozemkù p.è. 356/4, k.ú.Dolní Lánov, pozemek p.è. 32/2,
k.ú.Dolní Lánov, p.è.32/4 k.ú. Dolní Lánov, p.è. 2751, k.ú.
Dolní Lánov, pozemek p.è. 2756/2, k.ú. Dolní Lánov,
pozemek p.è.2891/4,k.ú.Dolní Lánov, pozemek
p.è.2756/2, k.ú. Dolní Lánov a pozemek p.è.588/4, k.ú.
Dolní Lánov.

6/7-08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemkù
p.è.32/2, k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 233 m2, ostatní
plocha , p.è. 32/4, k.ú. Dolní Lánov a p.è. 2751, k.ú.
Dolní Lánov o výmìøe 109 m2, ostatní plocha Renatì
a Petru Frièkovi, bytem Dolní Lánov èp. 183. Povìøuje
starostu podpisem kupní smlouvy.

5/7-08
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního
pozemku p.è. 2856/1 k.ú. Dolní Lánov žadateli Jiøímu
a Jindøišce Samešovým o výmìøe 558m2 za cenu 1 Kè/rok

6/8-08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
p.è. 32/4, k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 66 m2,ostatní
plocha Evì a Josefu Tìhníkovi, bytem Dolní Lánov
èp.185. Starostu obce povìøuje podpisem kupní smlouvy.

5/8-08
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního
pozemku p.è.2821 k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 162 m2
žadateli Antonínu a Marcele Víznerovým za cenu 1 Kè/rok.
Bere na vìdomí:
-

Informace o plnìní Plánu hlavních akcí obce
Dolní Lánov na rok 2007-2010
Informaci o stavu školství v Základní a Mateøské
škole v Dolním Lánovì
informaci starosty o èinnosti Obecního úøadu
Dolní Lánov.

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

6/9-08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecních pozemkù
p.è. 2756/2, k.ú. Dolní Lánov o výmìøe18 m2, ostatní
2
plocha a p.è. 2891/4, k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 35 m ,
ostatní plocha Jiøímu Barkovi, bytem Dolní Lánov
èp.266. Starostu obce povìøuje podpisem kupní smlouvy.
5/10-08
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
2
p.è. 588/4, k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 277 m , zahrada
Lubomíru Tomíèkovi, bytem Dolní Lánov èp. 116.
Starostu obce povìøuje podpisem kupní smlouvy.
6/11-08
Zastupitelstvo obce schvaluje zámìr obce prodat obecní
2
pozemek p.è. 32/3, k.ú. Dolní Lánov o výmìøe 106 m ,

ostatní plocha. Povìøuje starostu zveøejnìním zámìru
prodeje.
6/12-08
Zastupitelstvo obce schvaluje finanèní dar èlenkám
Sboru pro obèanské záležitosti obce Dolní Lánov za
jejich èinnost v roce 2008.
6/13-08
Zastupitelstvo schvaluje finanèní odmìnu Michalu
Troblovi ve výši 2 000,-Kè.

6. Pøíjmy z nájmù bytu
7. Høbitovní poplatky
8. Pøíjmy z ostatních pronájmu
9. Poplatky z ubytování a pøíjmy z høištì
10. Dotace z kraje
11. Pøíjmy z prodeje obecních pozemkù
12. Pøíjmy za plasty
Rekapitulace:
I.
II.
Pøíjmy na r. 2009 celkem:

6/14-08
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Krajský
úøad Královehradeckého kraje o dotaci z programu POV:
DT 1 - a údržba venkovské zástavby a obèanské
vybavenosti.
Dotace bude použita na opravu - zateplení budovy ZŠ a
MŠ.
6/15-08
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Krajský
úøad Královehradeckého kraje o dotaci z programu v
oblasti volnoèasových aktivit SMR102009 - poøádání
masových tìlovýchovných a sportovních akcí typu "sport
pro všechny"
6/16-08
Zastupitelstvo obce schvaluje Marií Køížkovou a Michala
Trobla jako zástupce obce ve Školní radì Základní a
Mateøské škole Dolní Lánov.
Zastupitelstvo obce bere na vìdomí:
- zprávu o èinnosti Obecního úøadu Dolní Lánov
Jiøí Svatý v.r.
místostarosta:

JUDr. Miloslav Tomíèek v.r.
starosta:

I. Daòové pøíjmy:
1. Daò z pøíjmu FO - závislá èinnost
2. Daò z pøíjmu FO - z podnikání
3. Daò z pøíjmù FO - vybírání srážkou
4. Daò z pøíjmù právnických osob
5. Daò z pøidané hodnoty
6. Daò z nemovitostí
7. Správní poplatky
8. Poplatky ze psù
II. Nedaòové pøíjmy:
1. Lesní hospodáøství
2. Pøíjmy z poskytovaných služeb
+ poplatky popelnice
3. Vodné
4. Pùjèovné
5. Pronájem KD - sál, restaurace

Kè:
1.100.000,100.000,85.000,1.500.000,1.900.000,300.000,7.000,10.000,5.000.200,100.000,120.000,420.000,200,10.000,-

35.000,4.000,60.000,25.000,85.840,100.000,25.000,985.040,
5.000.200,-Kè
985 040,-Kè
5.985.240,-Kè

I. Komunikace, zeleò, vzhled obce,
veøejné osvìtlení:
1. Údržba a oprava komunikací,
údržba zelenì v obci
2. Zimní údržba komunikací
3. Ostatní akce v obci
4. Veøejné osvìtlení, energie a údržba
5. Opravy a obnova strojového parku
Celkem:
II. Dotaèní èást:
1. Lesní hospodáøství
2. Vodní hospodáøství, opravy,
energie, poplatky
3. SMO Krkonoše
4. SMO Horní Labe
5. Pøíspìvek na èinnost fotbalového
klubu Lánov
Celkem:
III. Sport, OB, Knihovna apod.:
1. Sportovní èinnost v obci,
správcovství høištì
2. Kulturní dùm - opravy, údržba,
náklady na provoz
3. SPOZ + OB
4. Klub dùchodcù
5. Knihovna
6. Kronika
Celkem:
IV. Jednotka sboru dobrovolných hasièù:
Na èinnost JSDH
Celkem:

Kè:
900.000,200.000,150.000,200.000,250.000,1.700.000,250.000,550.000,7.110,4.980,15.000,827.090,-

60.000. 300.000,60.000,15.000,25.000,4.000,464.000,40 000,40 000,-

V. Základní a mateøská škola:
1. Údržba a provoz školní budovy
2. Dotaèní náklady na žáky 6 - 9 tø.
3. Státní pøíspìvek na školství
Celkem:

400.000,185.000,68.540,653.540,-

VI. Obecní zastupitelstvo:
Odmìny a povinné výdaje
Celkem:

570.000,570.000,-
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VII. Místní správa, mzdové náklady, územní
plánování:
1. Mzdy a sociální dávky pracovníkù
obec. úøadu
680.000,2. Obecní úøad - materiál
70.000,3. Ostatní náklady spojené s èinnosti OÚ
380.000,4. Výhledové studie
150.000,Celkem:
1.280.000,VIII. Životní prostøedí:
1. Svoz komunálního odpadu
2. Provoz sbìrného dvora
3. Likvidace divokých skládek
Celkem:

místì u kostela, pøíprava dvou stavebních parcel
pro územní øízení, dovybavení obce potøebným
materiálem, pravidelná údržba høbitova
- kultura, sport:
využití KD - dvakrát ples /myslivecký, Dìtský domov/,
dvakrát zábava, mikulášská besídka a maškarní ples
dìtí, dvakrát setkání dùchodcù, vítání obèánkù,
další - drakiáda, turnaj v malé kopané, petánkový turnaj.

420.610,15.000,15.000,450.610,-

Rekapitulace:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

1.700.000,-Kè
827.090,-Kè
464.000,-Kè
40.000,-Kè
653.540,-Kè
570.000,-Kè
1.280.000,-Kè

VIII.

450.610,-Kè

Výdaje na r. 2009 èiní celkem:

5.985.240,-Kè

Pøehled práce a akcí uskuteènìných v roce 2008:
- místní komunikace, zeleò: vybudování vycházkové
trasy sv. Jakuba, oprava komunikace u Hrdlièkù /asfalt/,
prùbìžné opravy ostatních cest a vodoteèí, sekání trávy
kolem obecních cest a sekání pøíkopù kolem silnice,
dokonèení chodníkù pøed základní školou, vybudování
parkovištì u školy, oprava zábradlí na mostech
- sportovištì: rekonstrukce antukového høištì, nové
oplocení kolem èásti sportovištì, pravidelná údržba høiš sekání trávy, nátìry apod., zahájení správcovství ve
sportovním areálu
- kulturní dùm: renovace parket v sále KD, vymalování
a koberec v zasedací místnosti KD
- základní škola: oplocení dìtského høištì, vybudování
pøístøešku nad pískovištìm
- odpadové hospodáøství: rozšíøení sbìrných kontejnerù
na tøídìný odpad o dvì místa, vybudování základù
na sbìrné místo NO vèetnì instalace objektu na sbìr
elektromateriálu, zakoupení buòky na soustøeïování NO,
pravidelný svoz komunálního odpadu i z odlehlých míst
obce vèetnì výmìny popelnic pro obèany
- požární ochrana: doplnìní vybavení a materiálu
pro hasièské družstvo, opravy v objektu hasièárny
- vybavení obce: oprava obecní prodejny, oprava objektu
obecní váhy, zakoupení informaèního systému po obci
/bude instalován v r.2009/, zahájeny práce na vyhlídkovém
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Dìti z místního dìtského domova dostaly do užívání
první ze zaøízených kuchynìk. Slavnostního pøedání se
zúèastnil Jiøí Babica, známý z poøadu TV Nova, a skupina
Gipsy.cz. Dolnolánovský dìtský domov se díky
nìkolikaleté spolupráci se sponzory mìní pøed oèima.
Pøed dvìma lety byly vymalovány pokoje, letos dostávají
kuchyòky.V prvním projektu se zmìnily stìny pokojíkù,
tentokrát obyvatelé domova pøevzali další èásti byteèkù.
Než dìti zaèaly naostro samy vaøit, tak si mohly pod
vedením Jiøího Babici pøipravit pravé italské pizzy.
Zatímco v pojízdné kuchyni umístìné ve velkém kamionu
se vytváøely rùzné druhy pizzy, v nedalekém kulturním
domì probíhala zkouška skupiny Gipsy.cz. Nápad pozvat
známé hudebníky do Dolního Lánova se zrodil na loòském
vánoèním posezení, které pravidelnì poøádá èasopis
Marienne bydlení. Dìti si pøály, aby jim pøi programu byla
puštìna z PC skupina Gipsy.cz. To inspirovalo
vychovatelku Janu Tùmovou, která pøišla s návrhem
pozvat kapelu pøi nìjaké pøíležitosti do dìtského domova.
I když tomu nikdo zpoèátku nevìøil, nakonec se vìc
podaøila a muzikanti roztancovali dolnolánovský kulturní
dùm.
Jana Tauchmanová

Zimní období, ve kterém se
zvìø nyní nachází, je obdobím, kdy
zvìø strádá. I když tato zima tomu
nenasvìdèuje, je to období, kdy zvìø

lovecké nebyl rok 2008 špatný. Daøilo
se plnit odstøel zvìøe srnèí, v lednu
2008 byl splnìn odstøel zvìøe jelení.
Velká pozornost je stále vìnována
odstøelu a regulaci zvìøe èerné, které
stále pøibývá a páchá škody
na zemìdìlských plodinách. V roce
2008 bylo uloveno 40 ks této zvìøe.
U této zvìøe je velmi nároèný lov,
jelikož se jedná o zvìø, která vychází
hlavnì v noci. Když není sníh, není
tato zvìø ve tmì vidìt. Pak nezbývá
než provádìt lov naháòkou.
Myslivci Dolního Lánova
nevyvíjí svou èinnost jen na poli
mysliveckém, ale i v roce 2008
pomáhali v obci a to pøi opravì objektu
obecní váhy, provedli sbìr železného
šrotu, v lednu organizovali
Myslivecký ples a v èervenci se
podíleli na zabezpeèení turnaje v malé
kopané, kde veèer organizovali
pouovou taneèní zábavu.
Èlenové mysliveckého

sdružení dìkují zemìdìlcùm
Zemìdìlského družstva v Dolním
Lánovì za jejich toleranci pøi škodách
na poli, kterou páchá zvìø èerná, dále
dìkují za pomoc pøi zajišování krmné
základny pro zvìø. Je tøeba podìkovat
dìtem ze základní školy za sbìr
kaštanù a žaludù, obèanùm, kteøí nás
na podzim zásobovali jablky pro zvìø.
Závìrem dovolte vážení
spoluobèané, abychom Vás pozvali na
tradièní Myslivecký ples, který se koná
dne 30. ledna 2009 od 20.00 hod. v
Kulturním domì v Dolním Lánovì.
Èlenové Mysliveckého
sdružení v Dolním Lánovì pøejí všem
spoluobèanùm naší obce pevné zdraví,
pohodu a dobrou spolupráci pøi
ochranì pøírody v roce 2009.
S pøáním Myslivosti zdar
myslivci z Dolního Lánova

má menší pøísun pøirozené potravy,
a proto je povinností myslivcù se
o zvìø starat. Je dùležité hlavnì
pøikrmovat jádrem /obilí oves/,
dužnatým krmivem /jablka, øepa,
kukuøièná siláž, letnina/, nesmí se
zapomínat ani na pøedkládání
minerálních látek, které jsou obsaženy
v soli.
Toho všeho si jsou naši myslivci
vìdomi, a proto pravidelnì doplòují
krmítka potøebným obilím, jelikož
seno je v krmelcích navezeno
od podzimu. Pøestože není zatím sníh,
je tøeba nechat zvìø v klidu a nedovolit,
aby ji rušili volnì pobíhající psi a jiné
vlivy, které civilizace pøináší. Proto je
tøeba, abychom se všichni, co se
v pøírodì pohybujeme, chovali
ohleduplnì.
Samozøejmì jako každý správný
hospodáø také myslivci
na konci roku hodnotí svou èinnost
v tom roce a to, jak po stránce péèe
o zvìø, tak i po stránce lovecké.
Je možno konstatovat, že zvìø srnèí se
dostala do stavu, které odpovídají
normì /po kruté zimì 2005 - 2006/,
kdy padlo nepøízní poèasí nejménì 90
ks srnèího jenom v naší honitbì. V roce
2008 se zdá, že i zajícù pøibylo.
Dolnolánovští myslivci se vìnovali
druhým rokem polodivokému chovu
bažantù, který se v souèasné dobì opìt
ve volné pøírodì objevuje. Této
èinnosti se hodlají myslivci vìnovat
i v dalších letech. Ani po stránce
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Starosta: Ing. Magdalena Nièová

starosta.dd@iol.cz

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

Telefonní èíslo na OÚ Dolní Dvùr:

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

Vážení spoluobèané, milí ètenáøi,
zdravím Vás v novém roce 2009.
Dovolte mi, abych Vám do právì
zapoèatého roku popøála hodnì zdraví,
štìstí, spokojenosti, úspìchù osobních
i profesních, životní pohodu a radost.
Vìøím, že rok 2009 bude navzdory
nepøíznivým ekonomickým
pøedpovìdím nakonec pokojný
a klidný a pøinese pouze zmìny
k lepšímu.
Život v naší obci se poslední
ètvrtletí minulého roku nesl
ve znamení dokonèování rekonstrukèních prací silnice a opìrných zdí
mezi Strážným a Lánovem, prací
na opravì veøejného osvìtlení, o èemž
jsem se zmiòovala již v minulém
vydání Zpravodaje, a poèínající
rekonstrukcí prodejny smíšeného
zboží. Protože obì prvnì zmínìné akce
byly oproti èasovým plánùm
ve zpoždìní, mìli jsme všichni
ponìkud obavy, aby se vše stihlo
dokonèit døíve, než napadne sníh. Dále
jsme si byli vìdomi, že obì akce
pøinášejí obyvatelùm obce
komplikace. Sníh nás také koncem
listopadu nakonec trochu potrápil.
Pøíroda se ale nad námi pøece jen
ustrnula, a tak se dnes mùžeme tìšit
z nových lamp veøejného osvìtlení
i z pevných svodidel v kritických
24

499 522 376

Administrativní pracovník
13:00 - 17:00

úsecích komunikace.
Chtìla bych touto cestou
podìkovat všem obyvatelùm
za trpìlivost i pochopení, se kterými
snášeli nutná omezení vyvstávající
z provádìných prací.
Firma MAKRO s.r.o. zahájila
stavební práce na pøestavbì prodejny,
a tak budeme moci do jara zprovoznit
nový obchod a postupnì také menší
infocentrum s veøejným internetem.
Spoleèenský život obyvatel obce
v adventním èase zpøíjemnila
Mikulášská besídka, kde Mikuláš
a jeho neodmyslitelní pomocníci
nadìlovali dìtem dárky. Rodièe si pak
užili veèerní Mikulášskou country
zábavu s výbornou skupinou
PHOBOS ze Dvora Králové
nad Labem.
V kostele sv. Josefa se 29. prosince
konal tradièní vánoèní koncert
smíšeného pìveckého sboru Záboj.
Na programu byla Èeská mše vánoèní
od J. J. Ryby. Musím se pøiznat, že se
mi koncert velmi líbil a doufám,
že i ostatním posluchaèùm pøinesl
krásný kulturní zážitek.
V tomto roce má pøed sebou
zastupitelstvo obce opìt hodnì práce,
a to pøedevším na pøipravovaných
projektech s ohledem na schválený
Program rozvoje obce na období 2008
- 2013. Opìt se budeme snažit získat
na plánované akce finanèní prostøedky
jak z fondù EU, tak z dotaèních fondù
Královéhradeckého kraje. Ne vždy se

Úterý, ètvrtek,pátek 8.00 - 12.00

vše zdaøí realizovat tak rychle
a v takové míøe, jak bychom si všichni
pøáli, ale nevzdáváme se a budeme
dále usilovat o zlepšení životních
podmínek pro trvale žijící obyvatele
i návštìvníky obce.
S pøáním šastného nového roku se
s Vámi dnes louèím a tìším se
na stránkách Lánovského zpravodaje
pøíštì na shledanou.
Ing. Magdalena Nièová
starostka obce

U S N E S E N Í è. 15
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvùr konaného
dne 16. 12. 2008
Pøítomno: 7 èlenù obecního zastupitelstva
1/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr schvaluje:
1/1
Obecnì závaznou vyhlášku obce Dolní Dvùr
o stanovení systému shromažïování, sbìru, pøepravy,
tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Dolní Dvùr è. 2/2008.
1/2

1/3

l
V mìsíci
l
V mìsíci

prosinci oslavil „70“ pan Zdenìk Paska
prosinci oslavil „80“ pan Karel Kliner

Obìma jubilantùm ještì jednou srdeènì blahopøejeme
a pøejeme hodnì zdraví, štìstí a životní pohody
do dalších let.
1.11. jsme uvítali do života malou sleènu Adrianu Rechlin

Rozpoètová opatøení za øíjen 2008, která zvyšují
rozpoèet na stranì pøíjmù o 665.830,-Kè, snižují
rozpoèet na stranì výdajù o 60.290,-Kè a snižují
objem financování o 726.120,-Kè.
Pravidla rozpoètového provizória na rok 2009.

1/4

Jednorázovou odmìnu za výkon funkce
v inventarizaèním výboru ve výši 1.000, - Kè paní Marii
Bukovské. Na výkon této funkce bude uzavøena dohoda
o provedení práce.

1/5

Jednorázovou odmìnu za výkon funkce ve Výboru
pro kulturní záležitosti ve výši 1.000,- Kè paní
Radce Neumannové. Na výkon této funkce bude
uzavøena dohoda o provedení práce.

1/6

Jednorázovou odmìnu za výkon funkce ve Výboru
pro kulturní záležitosti ve výši 1.000,- Kè paní
Zdeòce Hanulákové. Na výkon této funkce bude
uzavøena dohoda o provedení práce.

1/7

Prodej pozemku p. è.253/8 o výmìøe 558 m2 v k. ú.
Dolní Dvùr za cenu 40 Kè/m2 panu Pavlu Støedovi,
trvale bytem Dolní Dvùr è. p. 168.

1/8

Prodej pozemku p.è.1009/6 o výmìøe 121 m v k.ú.
2
Dolní Dvùr za cenu 40 Kè/m Ing. Ladislavu Strnadovi,
trvale bytem Praha 4, Herálecká 1577.

1/9

Prodej pozemku p.è.1009/7 o výmìøe 32 m2 v k.ú.
Dolní Dvùr za cenu 40 Kè/m2 manželùm Ing. Milenì
a Pavlu Vinaøovým, trvale bytem Praha, Krè,
Nad Pískovnou 1455/15.

a malého obèánka Eduarda Karla Ševcù.

2

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 1

Hodnì štìstí v životì jim pøeje OÚ Dolní Dvùr.
2/ Zastupitelstvo obce Dolní Dvùr bere na vìdomí:
2/1
Zápis Finanèního výboru zastupitelstva obce
Dolní Dvùr ze dne 24.listopadu 2008 a informace
o hospodaøení obce Dolní Dvùr do 31.øíjna 2008.
2/2

Zápis z dílèího pøezkoumání hospodaøení obce
za rok 2008 ze dne 21.11.2008.
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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Oprava cesty v Dolním Lánovì.

Práce na sbìrném dvoøe v Dolním Lánovì.

Práce na sbìrném dvoøe v Dolním Lánovì.

Mikulášská besídka v Dolním Dvoøe.

Mikulášská besídka v Dolním Lánovì.

Setkání dùchodcù v Dolním Lánovì.

Setkání dùchodcù v Dolním Lánovì.

Martinský lampiónový prùvod.

Setkání seniorù v Horním Lánovì.

Zpívání u vánoèního stromu v Lánovì.

Vánoèní turnaj v kopané.

Dìti z MŠ Lánov v bazénu.

Gipsy.cz v Dolním Lánovì

Humanitární sbírka v hasièárnì.

Koncert Nanovor v Horním Lánovì.
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