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HornolÃ¡novskÃ¡ hasiÄ•Ã¡rna plnÃ¡ pohÃ¡rÅ¯
SDH Horní Lánov patÅ™í mezi nejaktivnÄ›j&scaron;í spoleÄ•enskou sloÅ¾ku v LánovÄ›. V rámci pÅ™íhraniÄ•ní spolupráce
zúÄ•astnili spoleÄ•ného cviÄ•ení polských a Ä•eských hasiÄ•Å¯ ve Szklarske PorebÄ›.

ObÄ•ané Lánova se mohou kaÅ¾doroÄ•nÄ› tÄ›&scaron;it na tradiÄ•ní hasiÄ•ský ples nebo veÄ•er pro seniory. Na své si pÅ™ijd
pÅ™i Mikulá&scaron;ské besídce a dÄ›tském karnevalu. SDH Horní Lánov je úzce spojen s poÅ¾árním sportem. Je jedním z
mála sborÅ¯, který obsazuje v&scaron;echny soutÄ›Å¾ní kategorie - pÅ™ípravku, druÅ¾stvo mlad&scaron;ích i star&scaron;ích
dorostenek a dorostencÅ¯. Na okrskových soutÄ›Å¾ích získávají druÅ¾stva muÅ¾Å¯ a Å¾en medailová umístÄ›ní. V roce 200
vybojovaly Å¾eny 3.místo v JiÄ•ínÄ›. Ve hÅ™e Plamen si Å™adu let si velice dobÅ™e vedou kolektivy mlad&scaron;ích a
star&scaron;ích. DruÅ¾stvo star&scaron;ích obsadilo v leto&scaron;ním roce 4. místo v krajském kole. NejvÄ›t&scaron;ího
úspÄ›chu dosáhla v roce 2002 Denisa VaÅˆková, která v kategorii jednotlivcÅ¯ v TÅ™ebíÄ•i získala titulu MistrynÄ› republiky . V
leto&scaron;ním roce hornolánov&scaron;tí uspoÅ™ádali okrskovou soutÄ›Å¾, které se ze sboru zúÄ•astnila tÅ™i druÅ¾stva m
a dvÄ› druÅ¾stva Å¾en. NechybÄ›la ani ukázka práce pÅ™ípravky, druÅ¾stev mlad&scaron;ích, star&scaron;ích a dorostu. I
v LánovÄ› nehoÅ™í Ä•asto, hornolánov&scaron;tí hasiÄ•i mají za sebou nÄ›kolik zásahÅ¯. Mezi nejvÄ›t&scaron;í se Å™adí poÅ
bývalé HaviÅ™ské boudy nebo poÅ¾ár kravína v Horním LánovÄ›. Posledním zásahem bylo zaji&scaron;tÄ›ní stÅ™echy na
rodinném domku v
Horním LánovÄ›, která byla strÅ¾ena pÅ™i silném Ä•ervencovém vÄ›tru. HasiÄ•i zde pomáhali zakrýt stÅ™echu plachtami, ab
nedo&scaron;lo k dal&scaron;ím materiálním &scaron;kodám.

136 hornolánovských hasiÄ•Å¯ má k dispozici velice starou, prostorovÄ› nevyhovující hasiÄ•árnu. Jedna Ä•ást slouÅ¾í k
parkování vozidla A30 a uskladnÄ›ní techniky, druhá, men&scaron;í, jako "klubovna". &bdquo;V krabicích jsou uskladnÄ›ny
desítky pohárÅ¯ získaných v soutÄ›Å¾ích, které se jednou za rok oprá&scaron;í a vystaví na výroÄ•ní vlané hromadÄ›,&ldquo; Å
Ladislava &Scaron;edivá. SDH jiÅ¾ nÄ›kolik let Å¾ádá obecní úÅ™ad o nový prostor na klubovnu, který by slouÅ¾il ke schÅ¯z
mladých hasiÄ•Å¯ (49 Ä•lenÅ¯). Obecní úÅ™ad vy&scaron;el hornolánovskému sboru vstÅ™íc a chce za pÅ™ispÄ›ní dotace
z Evropské unie pÅ™estavÄ›t domek za hasiÄ•árnou na klubovnu. O letních prázdninách se uskuteÄ•ní jiÅ¾ 15. Letní výcviko
tábor mladých hasiÄ•Å¯, který je nejen odmÄ›nou mladým hasiÄ•Å¯m za jejich celoroÄ•ní Ä•innost, ale slouÅ¾í i k pÅ™ípravÄ› n
branný závod.
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