Přístavba Polytechnického centra.

Betonářské práce na obnově malé vodní nádrže
na Končinském potoce.

Betonářské práce na obnově malé vodní nádrže
na Končinském potoce.
Práce na stavbě sportovního areálu.

Práce na přístavbě budovy „B” ZŠ Lánov.

Betonářské práce na obnově malé vodní nádrže
na Končinském potoce.

Práce na zámkové dlažbě u budovy „B” ZŠ Lánov.

Práce na přístavbě budovy „B” ZŠ Lánov.

Betonářské práce na obnově malé vodní nádrže
na Končinském potoce.

Zámková dlažba - parkoviště pro školu i školku na zadní cestě.
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Parkoviště pro školu i školku na zadní cestě.

NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané,
v době, kdy budete pročítat podzimní číslo Zpravodaje,
budeme již mít po komunálních volbách, bude zvoleno
nových patnáct zastupitelů z 30 kandidátů ze dvou volebních
uskupení. Jsem přesvědčen, že bude Vámi vybrán dobrý tým
lidí, kteří na další 4 roky povedou obec správným směrem.
Je zde na místě, abych všem bývalým zastupitelům poděkoval
za poctivý přístup k účastem na jednání zastupitelstva, práci
v komisích a spolcích.
Velký dík patří těm, kteří práci v Zastupitelstvu a ve
vedení obce věnovali dlouhé roky svého života a rozhodli se
již dále nekandidovat.
Poděkování patří i všem novým odvážným, kteří souhlasili se svou kandidaturou do obecního Zastupitelstva a chtějí se
aktivně podílet na řízení a chodu obce. Obec Lánov je zdravá,
nezadlužená a s velkým potenciálem pro rozvoj obce
a spokojený život lánovských občanů.
Za stávajícím vedením obce zůstává veliký kus práce a při
nastaveném tempu probíhajících investic a připravovaných
investičních záměrech to není jednoduché. Ustát roli investora od prosazení záměru, projekčních prací, splnění všech
možných a někdy i skoro nemožných podmínek všech
dotčených orgánů, získání souhlasu od vlastníků pozemků,
vybrání dobrého nejlacinějšího zhotovitele, splnění všech
podmínek od poskytovatele dotace, realizace staveb často
pod silným časovým tlakem je velký úkol pro tým zkušených
odborníků.
Letošní čtyři velké investice se odehrávají v dolní části
obce u Základní školy. Největší z nich je přístavba Polytechnického vzdělávacího a komunikačního centra. Zcela nový
objekt je napojen na zadní část hlavní budovy školy
a zahrnuje nové učebny, dílny se zázemím, učebny šití,
cvičný byt, kabinety, skleník a technické místnosti. Objekt
bude bezbariérově přístupný. Předpokládané investiční
náklady 32 milionů korun. Dokončení stavby se předpokládá
v dubnu 2019.
Druhá velká a stavebně složitá je „Přístavba a stavební
úpravy objektu “B“ Základní školy v Lánově“. Původní
objekt z roku 1875 (pozn. red.: Dle Fr. Jiráska z r. 1885) byl
sice v minulosti vícekrát stavebně upravován (půdní vestavby
bytů, zateplení, …), ale sladit přestavbu starého a víceúčelového domu s dnes platnými normami, požadavky hygieny,
hasičů, provozními potřebami uživatele, finančními možnostmi investora a velmi krátkým časem (prázdniny)
na realizaci s sebou nese často vypjaté situace a plné nasazení
všech zúčastněných. Zde zcela jistě patří poděkování
dodavatelské firmě PPF - stavební společnost, s. r. o., pana
Flégla ze Dvora Králové za dobře odváděnou práci, předpokládanou a i za mnoho operativně řešených požadovaných,
či stavbou vyvolaných změn a víceprací. Poděkování patří
i technickým dozorům stavby Ing. Bienovi a Ing. Metelkovi,
vedení školy a Ing. Vanclovi, který to vše koordinoval
a zajišťoval financování. Předpokládám, že v době, kdy
budete držet v ruce podzimní číslo lánovského Zpravodaje,
bude již většina problémů na této stavbě vyřešena. Stavba
v hodnotě 8 milionů korun, která bude v tomto školním roce
i zázemím pro dvě první třídy a trvale pak pro 40 dětí mateřské
školky a 100 dětí do družiny, bude hotova a zkolaudována,
a to včetně nových parkovišť u budovy.
Třetí investicí je stavba Víceúčelového sportoviště ZŠ
Lánov. Autorem projektu, stejně jako v případě stravovadla,
Polytechnického centra a i dalších staveb v Lánově, je

architekt Misík z firmy IMP architekti H. K. Zakázku
ve výběrovém řízení získala osvědčená firma Bořek Dvůr
Králové nad Labem ve výběrovém řízení za nabídkovou cenu
5 285 262,00 korun včetně DPH. Jsem přesvědčen, že nový
areál sportoviště, který nahradí zarostlé hromady zeminy
z předchozích staveb, výrazně pozvedne sportovní zázemí
lánovské školy a přispěje k zájmu o sport a tolik nutný pohyb
našich dětí. Se sportovištěm a školou přímo souvisí odkoupení přilehlých pozemků o ploše 8 200 m2 od bývalého vlastníka
pana Otmara a stojí před námi výzva, jak s touto plochou pro
potřeby školy a obce co nejlépe naložit. Děkuji panu Otmarovi za velmi korektní a vstřícné jednání a sjednanou cenu
ve výši 120 Kč/1m2 vnímám jako dobrý kompromis.
Čtvrtou investicí již dokončenou je dlouho připravovaná
stavba „Obnova malé vodní nádrže na Končinském potoce“.
Realizaci stavby zajišťovala firma OBIS, s. r. o., z Nové Paky.
Vysoutěžená cena stavby ve výběrovém řízení je 4 604 584
Kč, včetně DPH. I tato vodohospodářská stavba, která v prvé
řadě bude plnit funkci zadržení vody v krajině se všemi
průvodními jevy, může být s ohledem na blízké umístění od
ZŠ využívána na školní a mimoškolní aktivity. Nově vybudovaná nádrž a její okolí je další výzvou a místem, o kterém lze
diskutovat a hledat to správné využití. I v okolí nádrže
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jednáme o koupi cca 4 000 m pozemků.
Neplánovanou investicí se stal sesuv opěrné zdi a svahu
za bývalou školní jídelnou na přístupové cestě k Matyášovým
a Buškovým. Tři projednávané varianty sanace a stabilizace
svahu se v rozpočtových nákladech pohybují od dvou do tří
milionů. Na jednání Zastupitelstva dne 13. 6. 2018 vyčlenilo
zastupitelstvo do rozpočtu obce jeden milion korun.
Na následném jednání Rady obce bylo rozhodnuto, že sanace
svahu a i zajištění přístupu k vlastnímu sesuvu bude řešeno
variantou hutněného zásypu zeminou se štěrkovými žebry,
a to dle redukovaného návrhu Ing. Chaloupského.
Z akcí, které jsou mimo rámec stavebních investic, běží
dotovaný projekt česko-polské spolupráce „Poznejme se
více“, dále dotovaný projekt „Obec Lánov strategicky plánuje
a řídí“. Dalším realizovaným projektem je získání dotovaného dopravního vozidla pro hasiče SDH Prostřední Lánov.
Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem, projektanty
a vlastníky pozemků jsou připravovány podklady pro
Komplexní pozemkové úpravy v Prostředním Lánově a na
pořadu dne je rozhodnutí, zda usilovat o 4. změnu územního
plánu, nebo se pustit do nového územního plánu (zákonné
nařízení ukládá všem obcím mít zpracovaný nový územní
plán do konce r. 2022).
Obec je často dotazována, zda má k prodeji připravené,
inženýrskými sítěmi vybavené stavební parcely. Nemá.
Po obci lze vytipovat 3 - 5 obecních pozemků možná vhodných pro umístění rodinného domu někde v prolukách mezi
stávající zástavbou. Je otázka, zda tam má být rodinný dům,
nebo zda je místo vhodné a potřebné pro technickou
infrastrukturu obce, v zimě na sníh, nebo na parkovou úpravu
s lavičkou?
Obec Lánov zadala prostřednictvím Městského úřadu
ve Vrchlabí, odborem rozvoje místa a územního plánování,
zpracování územní studie veřejných prostranství v ORP
Vrchlabí, lokalita „U sportovního areálu“ v Lánově a lokalita
„Nad roklí“ v Lánově. Předmětem studie je celková koncepce
možného architektonicko-urbanistického řešení předmětného území, a to jako podklad pro další rozhodování orgánů
obce Lánov. Z těchto studií vychází i následné zpracování
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dokumentace „Územní studie Rozvojové lokality A1
(„Nad roklí“) v Lánově“ a „Územní studie Rozvojové lokality
E a sportovního areálu v Lánově“. Zjednodušeně řečeno,
studie řeší variantní parcelaci území s vazbou na další
okolnosti, které je třeba zohlednit.
V lokalitě „Nad roklí“ je v preferované variantě č. 1
navrženo 27 stavebních parcel, z toho parcel zcela nebo
převážně ležících na pozemcích obce je 10. Ostatní patří
jiným vlastníkům. V lokalitě E u sportovního areálu je
v preferované variantě č. 3 navrženo 6 stavebních parcel,
z toho pouze jedna je celá a tři z části jsou na pozemcích obce.
Ostatní patří jiným vlastníkům Všechny tyto materiály jsou
pracovními podklady pro projednávání a rozhodování orgánů
obce, jak v těchto záměrech pokračovat.
Za posledních třicet let bylo v Lánově zastavěno cca 100
stavebních parcel (Hejdukov a Janatov - 23 parcel, Pod Špicí 6, Nad Ozdravovnou - 42 a další).
Pokud bude s ostatními vlastníky pozemků nalezena shoda
na řešení ne nevýhodném pro obec, lze očekávat připravenost
dalších stavebních parcel ze strany obce cca za 3 roky.
Nedohoda s vlastníky a případné komplikace při jednání
s Ředitelstvím silnic a dálnic na nutném odbočovacím pruhu
mohou přípravu prodloužit.
Další akce již projekčně připravené či připravované, např.
Cyklostezka Lánov - Čistá, zateplení čp. 63 (bývalá Vodárenská), stavební úpravy a přístavba čp. 100 (bývalá školní
jídelna s byty), dokompletace kanalizační sítě, opravy cest,
mostů, budou posouzeny nově zvoleným Zastupitelstvem
obce a dle jeho rozhodnutí dále připravovány a realizovány.
Všem občanům Lánova přeji krásné podzimní dny, zdraví
a spokojený život.
Ing. Josef Kalenský, starosta

KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÍ v r. 2018

V období od 2. 6. do 1. 9. 2018 dovršili svá významná
životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dál po roce) tito
spoluobčané:
pan Bohumil Schejbal
paní Dagmar Štěpánková
paní Irena Hamanová
paní Věra Hejduková
pan Jiří Hebký
pan Zdeněk Půlpán
pan Václav Novotný
paní Margita Capoušková
pan Josef Huška
pan Josef Panýr
paní Libuše Šusteková
paní Elvíra Blažková
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší také smutné události.
V červenci nás ve věku 74 let navždy opustil pan Roman
Čermák, v srpnu paní Anna Bláhová (92 let) a pan Josef
Kracík (77 let). Dovolte mi jménem Obce Lánov vyjádřit
upřímnou soustrast pozůstalým rodinám a přátelům.
Karolina Boková

STRATEGIE ROZVOJE OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané, v předcházejícím Zpravodaji jsem
slíbil, že podám podrobnější informace o přípravě
dokumentace strategie rozvoje obce Lánov. Pokusím se
odpovědět na tři otázky.
1) Proč?
Důvodem je skutečnost, aby se obec rozvíjela v souladu se
svou velikostí, polohou, pokud možno harmonicky ve všech
podstatných směrech.
Dalším důvodem je podmínka mít strategii, pokud se obec
chce ucházet o dotace.
Obce, které se pustí do tvorby tohoto dokumentu, stát
podpoří finanční dotací ve výši 85 %. Peníze mohou být
použity v řádu set tisíc na geodetické zaměření místních
komunikací, rozvodu kabelové televize a veřejného osvětlení.
2) Co jsou základní práva a povinnosti obce
Jako obec I. stupně máme pouze 5 oblastí života obce
v SAMOSTATNÉ působnosti. Jsou to: územní plán, silniční
správní úřad, předškolní a základní vzdělávání, požární
ochrana, komunální odpady.

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
V obci bylo umístěno celkem 10 košů i s odpadovými
pytlíky na psí exkrementy. Rozmístěny byly dle předpokládaného pohybu lidí a jejich miláčků. Množství košů lze i rozšířit
dle potřeby a připomínek.
Koše budou průběžně vynášeny a pytlíky doplňovány.
OÚ Lánov

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
V červnu 2018 se narodili dva kluci - Matyáš Minka
a Jakub Otradovský, který se záhy z Lánova odstěhoval.
Vítáme tedy Matyáše v Lánově a ať se mu tu mezi námi líbí.
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Všechny ostatní oblasti jsou v kompetenci státu a obec je
vykonává v tzv. PŘENESENÉ působnosti, tedy dle not státu.
Jsou to např.: sociální služby, životní prostředí, spolková
činnost, účast při stavebních řízeních a podobně.
V oblasti samostatné působnosti mají svěřené kompetence
různou váhu. Upozorním na územní plán, bez jehož platnosti a
pravidelné akreditace by obec stagnovala a nebylo by možné,
aby občané a podnikatelé realizovali své záměry. A dále na
školství, kde je dáno obci právo, ale i zodpovědnost postarat se
o svoji perspektivu, o svoje děti, podobně jako tomu je ve
slušných rodinách.
3) Základní schéma strategie tvoří dvě na sebe navazující
části
1.
částí jsou pasporty (inventura toho, co zde máme)
a generely rozvoje (co tady dál) v šesti oblastech: místní

komunikace, veřejné osvětlení, místní vodoteče, vzrostlá
zeleň, vysokorychlostní internet, energetická soběstačnost.
2. částí je vlastní strategie rozvoje: počet a stáří
obyvatel, možnosti zaměstnání, podmínky pro bydlení, pro
podnikání, bezpečnost v obci, školství atd.
Základní otázka zní, zda obec bude pouhou „noclehárnou“,
byť s dobrými podmínkami bydlení, a bude se spoléhat na
Vrchlabí, nebo kompletní sídelní útvar s alespoň 50 % či 60 %
pracovních míst v místě pro vlastní obyvatele, což je cesta
těžší.
Na závěr: tvorba strategie je věc zodpovědná a předpokladem je zapojení všech aktivních a přemýšlivých občanů.
Ing. Jiří Vancl

Z DĚNÍ V OBCI
VÝSTUP NA SNĚŽKU PO ČTRNÁCTÉ
Letošní ročník „Výstupu” se nesl ve znamení chladu. Tady
dole fučelo a nahoře v kopcích ještě víc. Naštěstí ale nepršelo
a slunce docela sem tam svítilo, i když moc nehřálo. Skoro
všichni ze 47 účastníků si po návratu do Lánova postěžovali
na silný vítr v horách. I přes opravdu velkou zimu to ale dvacet
tři z nich statečně zvládlo až na Sněžku, kde vládl asi 1°C.
Někdo sice trošku kvůli ulítnutým fáborkům nebo chybce
nás organizátorek bloudil, ale vše dopadlo dobře. O naše
„ovečky“ se ale snažíme dobře starat, vychytávat mušky
a zlepšovat zlepšitelné. Proto v příštím roce plánujeme zavést
ke dvěma stávajícím trasám třetí, a to 5,5 km dlouhý okruh pro
rodiny s malými dětmi či kočárky.

VÝSTUP LÁNOVSKÝCH NA SNĚŽKU
Rok se s rokem sešel, je poslední víkend v červnu, včera
začaly prázdniny a to je neklamná známka toho, že je tu
pravidelné pochodování lehkou chůzí z Lánova na Sněžku
nebo rozvážnější chůzí na Lesní boudu. Letos je to už
14. ročník.
Na startu se dnes scházíme čtyři přátelé turistiky, ale naši
oblíbenou akci si ujít nenecháme. Jsme ti rozvážnější a výstup
na Lesní boudu si chceme hezky užít. Registrace v infocentru
proběhla se vzájemnými úsměvy. Za minimální vstupné
30 Kč jsme dostali tatranku, pití, místní bankovku na
občerstvení v cíli, propozice, mapku a dobré rady na cestu.
Předpověď počasí slibuje pěkný den. Vystupujeme
tradičně na Špičku, procházíme loukou, poté po místní
komunikaci kolem kapliček směrem na Bönischovy boudy.
Je příjemně, trochu chladno, a asi proto jsou nádherné
výhledy. Hory před sebou máme „jako na dlani“.
Cestou jsme potkali 2 turisty – babičku s vnukem. Přidali
se k nám a jdeme společně. Dozvídáme se od nich, že babičce
je 73 let a přijela z Mostu. Vnuk se jmenuje Honza, je mu 13
let a přijel z Červeného Kostelce. Babička provozuje turistiku
i doma, někde objevila upoutávku na náš pochod a vydala se
k nám. Je s vnukem ubytovaná v chatce v kempu Čistá.
Cestou míjíme krásně kvetoucí náprstníky, rozkvetlých
vstavačů jsme letos zahlédli o něco méně než v minulých
letech. V lese nás pozdravil vtipně oblečený pařez.
Při povídání máme najednou před sebou Rejdiště
a pokračujeme na Lesní boudu. Od Tetřevích bud byly opět
nádherné výhledy. V pozadí vidíme Ještěd a Bezděz.
Na Lesní boudě si tradičně dáváme polévku a pití.
Orazítkujeme si pohlednici, abychom měli důkaz, že jsme
sem dorazili. Ještě pořídíme fotku s Černou horou v pozadí
a vyrážíme zpět. Dolů cesta utíká o poznání rychleji než
do kopce. Vynořili jsme se z lesa na silnici v Horním Lánově
a věnujeme se vyhledávání číslic. Cesta prochází zástavbou,
a tak si prohlížíme zahrádky. Některé jsou opravdu hezky
upravené. Barvy číslic jsme našli, doplnili, vyšlo nám heslo
dne „vydrž“. Jsme v cíli, hotel Harmonie nás přijímá
do svých útrob, tady na nás čekají děvčata z infocentra,
předávají nám diplomy a malé dárky.
My si šťastně sedáme ke stolu a za „lánovskou bankovku“
dostáváme dobrý oběd a pití dle výběru, my jsme zvolili pivo.
Rádi si doplníme vydanou energii a tekutiny.
Ještě krátký pohled do mapy – stopař nám naměřil 20,6 km.
Děkujeme pořadatelům a obci Lánov za pěkné zážitky. Už se
těšíme na příští ročník.
Lída Kučerová

Jedni z účastníků pochodu byli na startu
vyprovázeni loňskými účastnicemi.

I tentokrát mnoho z pochodníků vyluštilo cestou ukrutně
těžkou hádanku, a mohli si tak vytáhnout tajemné štěstíčko
v pytlíčku. Pokořitelé Sněžky se příští rok mohou těšit
na novou várku čerstvě udělaných figurek Lánováků.
Zázemí bylo tento rok opět v Hotelu Svět Harmonie
(v minulosti Harmonie a TEDEC) a musím pochválit tamní
personál za bezvadné služby. Rovněž děkuji svým třem
spoluorganizátorkám - Lence Stříbrné, Báře Mertlíkové
a Margitě Capouškové za vydatnou pomoc.
Karolina Boková

Naše věrná každoroční parta.
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DUB V PARČÍKU

XV. KRKONOŠSKÉ KLÁNÍ 2018

Po 24 letech přijeli do Lánova francouzští přátelé
z Moissac. Guy a Isabella zavzpomínali na českofrancouzský projekt Pyrénées Propres, do kterého byli
zapojeni i žáci ZŠ Lánov.
Před návratem do Francie (12. 7. 2018) se vyfotografovali
u dubu, který v roce 1994 v rámci projektu zasadili v parčíku
u potravin Maja.
Jana Tauchmanová

V letošním roce 2018 jsme již připravovali patnácté
Krkonošské klání. Letošní klání proběhlo ve velmi horkém
dni. Jak diváci, tak hlavně jezdci a koně a v neposlední řadě
i pomocníci si na klání toho tepla užili až až. Za to jim patří
velké poděkování.
Přípravy začaly ve čtvrtek s navážením překážek a stavbou
parkuru a stanů. V pátek se navozily lavice a vše ostatní, co je
potřeba na rozjezd akce.
Pomocnou ruku na přípravě klání podala moje rodina Lucka, Katka a Antonín Kopečtí, Jiří Šedivý, Karel Capoušek
ml., Petr Hájek, Michal Hermik, Jiří Kučera, Mirek Foubík,
Lada Foubíková, David Fiker, Jiří Novotný, Vojta Suchý.
A v sobotu pomáhali všichni tito vyjmenovaní a tito další:
Iva a Saša Korábovi, Gábina a Jarča Viniklářovy, Bára
Holasová, Jan Olha, Eva Lokvencová, Helena Foubíková,
Katka Vrábliková, Petr Jandík, Michal Machačka.
Účast koní byla nižší, ale jezdců bylo dost, protože se jel
opět western s vodičem, kde bylo přihlášeno patnáct jezdců
a šestnáct koní. Ale i tak bylo na co koukat. Přijely dvě
jezdkyně, které jezdí bezudidlové ježdění a předvedly, že to
jde i jinak. Hlavně pěkná ukázka byla od jezdkyně Katky
Jindrové na koni Little Shaitan, kdy tato jela jen na nákrčním
řemeni, a to jak parkur Z a ZL, tak i skok mohutnosti.
Po dekorování jezdců a koní byly soutěže pro diváky, kde opět

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Milí příznivci SDH Prostřední Lánov, chtěli bychom vám
všem moc poděkovat za hojnou účast na prvním ročníku
dětského programu "Vítání prázdnin" 30. června. Vzhledem
k nečekané návštěvnosti se pokusíme z AKCE udělat
TRADICI každý rok ve stejném termínu.
Těšíme se na vás, Tým Hasičů a Hasiček.

Rozverná asi Beruška s asi Křemílkem☺
Foto Kristýna Chrtková
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Perníkové medaile s velkou jedničkou.

největší úspěch měly balonky. Ale i ostatní soutěže byly hojně
zastoupeny.
Po skončení všech soutěží jsme si poseděli při hudbě
a popovídali s kamarády.
Děkuji všem jezdcům, jejich koním a všem divákům,
že vydrželi tak dlouho posedět v tom teplém dni, ale
i pomocníkům, kteří se starali o občerstvení, a všem ostatním,
kteří se podíleli na Krkonošském klání.
A v neposlední řadě chci poděkovat všem sponzorům za dary,
ale i poskytnutí pozemků pro konání klání.
Sponzoři: Obec Lánov, Lukáš Tuček - Horní Lánov,
Milan Erben a Diana Novotná - Podhůří, Michaela Kinclová
a Pavel Pánek - Černý Důl, Pavel Vališka - Horní Lánov,
Jaromír Nechanický - Prost. Lánov, MVDr. Pavla Zázvorková - Vrchlabí, Martin Suk, Jaroslava Viniklářová - Prost.
Lánov, Robert Čermák - Dolní Dvůr, František Jiřišta - Horní
Lánov, ZOD Lánov, penzion Baron - Horní Lánov, dobrovolní hasiči - Horní Lánov, jezdecké potřeby Pro Hippo Dvůr
Králové, Josef Vydra - Bolkov, Martin Holas st. - Vrchlabí,
pan a paní Singerovi - Vrchlabí, Tomáš Urban - Horní Lánov,
Ešpandr Jezdecké potřeby Týniště nad Orlicí, hospoda
U Kotyků - Roztoky u Jilemnice, Aleš a Alena Vanclovi.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA JIŘIN V LÁNOVĚ

OTRÁVENÁ NÁVNADA

V letošním roce v srpnu se ve velkém sále hospody
v Horním Lánově rozzářila pestrá paleta barev a tvarů
královen podzimu, jiřin. Přes letošní pro rostliny značně
nevhodné počasí, sucho a extrémní teploty, se podařilo
přivítat u nás v Lánově velmi kvalitní přehlídku. Situace byla
při tomto už třetím ročníku výstavy tak zlá, že nerozkvetla
řádně ani poupata a slunce je při rozkvétání spálilo. Proti
minulým rokům bylo méně vystavovatelů, ale na konečném
dojmu z výstavy se to zásadně neprojevilo. Řada členů
nevystavovala proto, že nebylo co. Kdo nezaléval, neměl
v době výstavy co řezat. Tato situace byla i v sousedním
Rakousku a Německu. Naproti tomu jsem měl velkou radost,
když se na naší výstavě prezentovali dva vystavovatelé
z Polska, Stanislav Lipień a Jacek Piechaczek. Z Česka bylo
šest vystavovatelů.
K zajímavému koloritu výstavy letos přispělo vystoupení
Základní umělecké školy Karla Halíře z Vrchlabí s panem
ředitelem Radkem Hanušem. Vystaveno bylo 100 odrůd v 150
aranžmá. Porota udělila osm pohárů. Slavnostní zahájení
provedl p. Ing. Sobotka, starosta Vrchlabí a senátor České
republiky. Na výstavě byly pokřtěny dvě nové odrůdy jiřin,
které jsem vyšlechtil. Křtu jiřinky Malé Labe se jako kmotři
zúčastnili místostarosta Lánova pan Bedřich Kovář a starosta
Dolního Lánova p. JUDr. Miloslav Tomíček. Křtu jiřinky
Michal Krčmář se jako kmotři zhostili maminka M. Krčmáře
a Ing. Sobotka. Požehnání provedla paní farářka Lada
Kocourková z Československé církve husitské, které mělo
moc pěknou odezvu.
Chci ještě jednou poděkovat sponzorům, velice rád bych
poděkoval dětem z Dětského domova Dolní Lánov za pomoc
při úklidu sálu, dále paní Bokové z infocentra, obci Lánov,
dobrovolným hasičům Horní Lánov a především Klubu
důchodců Lánov. Výstavu navštívilo mimo občanů Lánova
a okolních obcí i velká skupina z Trutnova a Vrchlabí.
Na závěr přeji všem spoluobčanům hodně zdraví, pohody
a radosti ze svých zahrádek.
Vladimír Nedeliak

1. září se tu v Prostředním Lánově vyskytl případ otravy
dvou psů. Požili otrávenou návnadu z masa poházenou
u velkých bytovek vedle fotbalového hřiště. Otrava se
projevovala pěnou u huby, zvracením pěny, žlutý průjmem
a nadmutým břichem. Jen díky včasnému zásahu veterináře
psi přežili.
Chápu, že někoho může velice zlobit bezohlednost
některých majitelů psů, co se týče neuklízení psích exkrementů, nebo očůrávání pěstěných rostlin a nekonečného štěkání.
Opravdu to chápu a sama to znám. Možná se mýlím a cílem
likvidace byl někdo jiný. Ať už je to jak chce, tenhle způsob
řešení je strašný a podlý a navíc může postihnout i naprosto
nevinné jak citově, tak finančně.
Je pravda, že ne vždy se tím sama řídím, ale PROSÍM
neznámého strůjce jedovaté nástrahy o zdravý rozum, soucit
a snahu řešit věci po sousedsku, z očí do očí. Radši pár facek
než tohle.
Karolina Boková

SMRT KRÁSNÝCH VEVEREK
To, že jednou či dvakrát v roce vidím na silnici u školy
v Čisté mrtvou veverku, je celkem obvyklý jev. Nedaleký
zapomenutý ořechový sad je pro ně lákadlem už mnoho let.
Na své krátké cestě do práce a z práce často vidím mrtvá
zvířata, která nepřežila střet s autem, a je mi z toho vždycky
smutno. Co se ale dělo 1. a 2. října 2017, nemá, pokud si
pamatuji, obdoby. V těchto pouhých dvou dnech bylo jen na
silnici u Černého Dolu a na různých místech v Čisté usmrceno
sedm hezkých hopsalek. Zdaleka nejsou tak rychlé, jak by se
mohlo zdát.
Ta šestice malých smrtí mě podnítilo k tomu, abych si
začala psát seznam zvířat, která během jednoho roku, od 1.
října 2017 do 1. října 2018 zahynou při srážce s vozidly mezi
mým bydlištěm v Čisté a infocentrem v Lánově, na 5,5
kilometrech vozovky.
Kvůli uzávěrce Zpravodaje uvádím údaje z trochu
kratšího období, a to k 7. 9. 2018. Nejvíc smrtelných střetnutí
bylo říjnu 2017 (11), dubnu 2018 (10), červnu (10) a červenci
(13), poněkud méně v květnu (7) a srpnu (5), ve zbylých
měsících po jednotlivých případech.
Tady jsou oběti, co do druhu a počtu:
Ptáci - 27 (z toho 4x kos, 2x ťuhýk, 2x kachna, 1x konipas, 1x
rorýs!, 1x strakapoud; další byli pro mě neidentifikovatelní)
Srnčí - 8
Lasice - 2
Veverky - 6
Ježek - 1
Kočky - 5
Rejsek - 1
Zajíci - 4
Myšice - 1
Tchoři/kuny - 3
Celkem 58 zvířat. A to nepočítám žáby, různé malé
nerozpoznatelné placičky a větší oběti, které sice bohužel
cítím, ale v hustém podrostu u silnice nevidím. Mrzí mě,
že jsem takový soupis nepsala již předchozí roky.
Nejvíc obětí bylo kupodivu přímo v obci Čistá (19),
na Kovářově pak dvanáct (úsek mezi kravíny a dvěma
osamocenými domy), u truhlářství TOJIBA deset a v lese pod
lanovkou devět.
Směšná záležitost je, že nás zajímají přeci hlavně lidi.
A my, lidi, ve svých autech spěchat zřejmě musíme, anebo nás
to baví.

Lidé obdivovali jak jednotlivé druhy, tak různá aranžmá.

Karolina Boková
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ZŠ a MŠ LÁNOV
ZPRÁVY Z MŠ
Dva měsíce utekly jako voda a je tu
opět nový školní rok. Co nového čeká na
děti, rodiče i všechny zaměstnance
mateřských škol v Lánově? Především
zrekonstruovaná budova B s novým
interiérem, kde bude od října navýšena
kapacita dětí a provoz mateřské školy
prodloužen do 16.30 hod.
Dále se v Mateřské škole v Prostředním Lánově vyměnilo osvětlení ve
třídách a u malých dětí se zrekonstruovalo sociální zařízení a také se částečně
malovalo. Na zahradě se též pracovalo.
Prolézačky i lavičky jsou natřené
krásnými, veselými barvami.
Děkujeme všem paním školnicím,
kuchařkám, panu školníkovi za náročný
úklid a přípravu mateřských škol
k opětovnému otevření.
Paní učitelky si vybíraly zaslouženou dovolenou a všechny se těší na nové
benjamínky i předškoláky.
Přejeme všem rodičům hodně sil,
pevné nervy, dětem stálý úsměv na tváři,
spoustu krásných zážitků a nám
učitelkám mnoho radosti při práci
s dětmi.
Kolektiv MŠ

Na dobře vybavené zahradě mají děti
možnost se všestranně vyřádit.

podmínky k zajímavým cyklovýletům,
v zimě se pak cesty promění v běžkařské
trasy.
Celý pobyt byl výborně zorganizován a kromě pozoruhodných výletů na
kolech pořadatelé připravili různé
soutěže a hry, mezi nejzajímavější
patřily noční výlet s hledáním květu
kapradiny nebo střelba z laserových
pušek.
Za tři dny tak děti ujely okolo
sedmdesáti kilometrů místy i velmi
náročným terénem, ale opravdu všichni
účastníci obstáli se ctí. Převýšení na
trase bylo někdy i tři sta metrů a nejvyšší
bod trasy tisíc sto metrů nad mořem.
Pobyt se všem velmi líbil a těšíme se
na další spolupráci.
Pavel Šimůnek, Nina Javorová

MLÉKO A OVOCE DO ŠKOL
Během celého školního roku
dostáváme do třídy mléčné výrobky
a ovoce a zeleninu. Na konci školního
pak třída obdržela velký koš s různými
mléčnými výrobky. Další koš obsahoval
pestré druhy cizokrajného ovoce.
Ve třídě jsme si připravili ochutnávkové dopoledne. Rozdělili jsme se do tří
skupin. V mléčném koši byla zakysaná
smetana, tvaroh, pomazánkové máslo,
vše jsme smíchali. Nakoupili jsme
piškoty a ovoce jsme nakrájeli na drobné
kousky. Každá skupina připravila studené ovocné dorty. K ostatním mléčným
výrobkům jsme si donesli čerstvé
pečivo a po skupinách jsme degustovali
různé druhy tvrdých sýrů, ochucených
pomazánkových másel a sýrových
pomazánek. Ve skupinách jsme bodovali nechutnější mléčné výrobky. Koš
obsahoval i různě ochucená mléka, i ta
jsme ochutnali.
Dorty se nám povedly a mléčná
svačinka byla vydatná.
Žáci sedmé třídy
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Družstvo dívek ZŠ a MŠ v Lánově.

V letošním školním roce jsme se
zúčastnili několika turnajů ve volejbale
a v přehazované, které pořádala AŠSK.
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo
dívek ZŠ a MŠ v Lánově ve složení
Eliška Koulová, Denisa Barková,
Dominika Brychová, Kristýna Tomíčková, Bára Janatová, Anička Strnadová,
Natálie Vítová, Adéla Rychterová, Róza
Bušková a Radka Nedomová, v přehazované kategorie dívek 6. – 8. tříd.
Děvčata prošla vítězně okrskovým,
okresním i krajským kolem. Družstvo
dívek neztratilo během postupových
turnajů ani jeden set. V krajském kole si
děvčata poradila s družstvy z Hradce
Králové, z Jičína a z Nové Paky.
Ve finále pak jasně porazila družstvo
z Kostelce nad Orlicí. Děvčata si vítězství zasloužila, Denisa Barková a Eliška
Koulová zahrály výborně na bloku, Bára
Janatová, Kristýna Tomíčková a Anička
Strnadová s přehledem útočily a zákeřným podáním soupeřky překvapily
Adéla Rychterová a Naty Vítová, v poli
zahrála výborně Dominika Brychová,
Radka Nedomová a Róza Bušková ze
šestky sbíraly zkušenosti. Výborný
výsledek je odměnou za poctivý přístup
k tréninku.
Pořadí krajského kola v přehazované:
1. ZŠ a MŠ Lánov
2. ZŠ Kostelec nad Orlicí
3. ZŠ Mládežnická Trutnov
4. ZŠ Hradec Králové - Plotiště
5. ZŠ a MŠ Libčany
6. ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí
7. ZŠ Jičín
8. Gymnázium a SOŠPg Nová Paka
9. ZŠ Česká Skalice
10. ZŠ Karla Klíče Hostinné

POZNEJME SE VÍCE!
V rámci výše zmíněného projektu
přeshraniční spolupráce s polskými
městy Karpacz a Szklarska Poręba se
uskutečnilo ve dnech 19. – 21. června
další úžasné setkání.
Tentokrát vyjelo dvacet dětí z naší
školy do Szklarské Poręby. Poláci pro
nás připravili skvělý třídenní pobyt
zaměřený na vyjížďky na horských
kolech v okolí města.
Ubytováni jsme byli v hotelu
Biathlon v Jakuszycích, kousek od
hraničního přejezdu Harrachov.
Horské prostředí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor skýtá ideální

ZŠ a MŠ LÁNOV - ÚSPĚCHY
POD VYSOKOU SÍTÍ

Příprava studeného ovocného dortu.

Turnajů ve volejbale se zúčastnilo
družstvo chlapců i dívek, v okresním
kole byla děvčata čtvrtá a kluci postoupili z druhého místa do krajského kola.
V Jičíně obsadili kluci čtvrté místo.

Volejbal je velmi náročná kolektivní
hra, je v ní potřeba skloubit řadu
činností, které je potřeba si osvojit. Díky
poctivé práci v kroužku volejbalu
udělala řada našich žáků velký pokrok.
V letošním roce nám z kroužku
odchází tři dlouholetí hráči, Barča
Stránská, Adéla Štefanová a Dan
Kuřík. Přejeme jim šťastné vykročení
a v dalším životě hodně úspěchů.
Za kroužek volejbalu
Jaroslava Krulišová a Aleš Vejnar

ODSTARTOVAL ŠKOLNÍ ROK
2018-2019

cení a budeme mít hotovo.
Také ve škole nás čekají příjemné
změny. Zažádali jsme o zvýšení kapacity školy na 285 žáků, neboť většina
tříd je již paralelních. Pedagogický sbor
se rozšířil o nové učitele, paní vychovatelku a asistentku pedagoga.
Vylepšuje se také zázemí školy.
Postupně obnovujeme vnitřní vybavení
tříd (podlahové krytiny, nábytek, ICT
technika…), dokončila se poslední
úprava toalet jak v Mateřské škole
v Prostředním Lánově, tak i v Základní
škole. V září bude dokončeno víceúčelové hřiště, na které jsme opravdu dlouho
čekali. Za budovou A se staví polytech-

Noví žáčci se svými rodiči.

Odstartovali jsme nový školní rok
2018/2019, který nám přinese mnoho
nového.
Dne 3. září jsme před školou přivítali
nové žáky (hlavně do šestých tříd) a dvě
třídy prvňáčků. Stejně jako každý rok,
tak i letos nejstarší žáci „deváťáci“
provedli školní branou 34 dětí. Paní
učitelky Dana Jakubcová a Jana Reilová
odvedly obě první třídy do budovy B,
kde mají letos své zázemí ve třídách
školní družiny. Budova B se nám
rozšiřuje a vznikají zde tři oddělení
školní družiny po 30 žácích. I přes toto
navýšení zájem žáků o odpolední
družinu kapacitu převyšuje. Díky
finanční podpoře zřizovatele může i v
tomto školním roce pokračovat kroužek
Lánovák, který z velké části doplňuje
chybějící místa ve školní družině.
V přízemí budovy B vznikne od října
nové plnohodnotné oddělení mateřské
školy.
Touto přestavbou, hrazenou ze zdrojů MF a zřizovatele, škola získá pro
školní družinu a mateřskou školu nové
vybavené prostory a venkovní zázemí
(parkoviště), které tu chybělo. Ještě je
potřeba obnovit staré nefunkční oplo-

nický areál se čtyřmi jazykovými
učebnami. Poprvé v tomto školním roce
budeme vyučovat kromě angličtiny,
němčiny a ruštiny také francouzštinu.
V případě potřeby se učebny mohou
proměnit ve velkou aulu. Chci věřit,
že nové dílny, cvičný byt a skleník, které
jsou součástí areálu, vnesou žákům do
života změnu. Chceme je zase nasměrovat zpět k přírodě, k tvoření, spolupráci,
ohleduplnosti, ale také k samostatnosti
a zodpovědnosti za své chování.
Jak se rozrůstá naše škola, přibývají
žáci, ale i zaměstnanci a rodiče. Přeji
nám všem do nového školního roku
hodně zdraví, vstřícnosti a trpělivosti.
Školní rok sice začíná, ale práce před
námi je opravdu dost. Tak hodně štěstí!
Radka Koniková, ředitelka školy

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

NOVÉ KNIHY
Pro dospělé:
Dolní Dvůr na pohlednicích a fotografiích - Hana Homolová

Sovětské odstřelovačky
- Jurij Obraz-cov, Maud Anders
Úkol splníme - Pavel Sajenko, Vladimír
Boldaňuk, Stano Bursa
Alzheimer se dá léčit - Michael Nehls
Střevo není tabu - O trávicím traktu
- Giulia Enders
Měsíc nad horami - Anne Laureen
Doktore, to byste se divil
- Patrick Taylor
Neuvěřitelné skutečnosti
- Arnošt Vašíček
Istanbul - křižovatka cest
- Joseph Kanon
Kajmaní lejno - Lars Simon
Hotýlek v údolí Loiry - Helen Pollard
Strašná nádhera - Halina Pawlowská
Slunečnice - Sarah Winman
Tisíc bělošek - Deníky May Doddové
- Jim Fergus
Ostružinové víno
- Joanne Harris
Dopadlo to špatně - vzali se
- Alena Jakoubková
Pro děti:
Fredy 4 - Největší strašpytel a přílet
ufounů - Georgia Pritchett
Hurá do lesa! - Zvířata a rostliny
v průběhu roku - Susanne Riha
Inspektor Hopkins zasahuje
- Jan Smolík
Objevuj s úsměvem: Auta
- Marcin Brykczyński
Objevuj s úsměvem: Dinosauři
- Emilia Dziubak
Rok v lese - Emilia Dziubak
Na odkazu http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se prostřednictvím on-line
katalogu dozvíte, jaké knihy jsou
v lánovské knihovně aktuálně k dispozici. To, zda je Vámi hledaná kniha
půjčená či nikoli, se tam dozvíte tak, že
buď rozkliknete název knihy, nebo,
zobrazí-li se vám více knih najednou,
kliknete na tlačítko dole Zobraz jen
dokumenty, které jsou nyní k dispozici.
Po rozkliknutí Autor začíná zjistíte,
jaké spisovatele v knihovně máme a jaké
jejich knihy. Na nejnovější přírůstky
se podíváte, pokud zvolíte proklik
Seznamy a novinky (nebo vám seznam
posledně přivezených knih mohu
okopírovat). V Téma začíná se můžete
podívat, jaká klíčová hesla by vám
mohla být při vyhledávání knih užitečná.
Karolina Boková

ODSTÁVKA ELEKTŘINY - KDO, KDY, KDE
Milí čtenáři, na konci srpna jsem
zjistila, že existuje šikovná vymoženost,
díky níž se dozvíme, kdy a kde bude kdo
postižen plánovaným výpadkem

9

dodávky elektrické energie. Je možné,
že to spousta z vás ví, ale třeba se přeci
jen mezi vámi najde někdo, pro koho je
to také novinkou a tento článeček uvítá.
Samozřejmě nás ČEZ informuje
prostřednictvím vylepovaných plakátků
v terénu, ale může se stát, že se nám
komplexnější informace hodí. Nabízejí
tam i možnost přihlásit se k odběru
emailových či SMS zpráv o plánovaných odstávkách toho kterého konkrétního domu. K tomu potřebujete znát
pouze své zákaznické číslo, datum
narození nebo IČO a číslo elektroměru
nebo EAN (18místný identifikační kód
odběrného místa), který najdete na
faktuře.
Nuže výše uvedené informace
naleznete na stránkách ČEZ - www.cezdistribuce.cz pod záložkou Odstávky.
Tam vyplníte položku Obec, popřípadě
Ulice a PSČ a vyjede vám seznam
odstavených čísel popisných či parcel.
Nemám samozřejmě zatím ověřeno, zda
se to přesně shoduje s následnou praxí,
ale určitě to stojí za vyzkoušení.
Karolina Boková

NOČNÍ KLID
Vážení spoluobčané,
rád bych se na stránkách Zpravodaje
obce vyjádřil k problematice dodržování
či případného porušování nočního klidu
v Lánově, a to i s vazbou na Obecně
závaznou vyhlášku obce Lánov č.
1/2016 o nočním klidu.
Až novela zákona o přestupcích
z roku 2012, provedená zákonem č.
494/2012 Sb. s účinností od 15. ledna
2013, stanovuje dobu nočního klidu
časovým úsekem od 22:00 do 06:00.
Noční klid je určitý pokojný stav na
určitém místě ve vymezenou dobu, na
jehož zachování má společnost zájem za
účelem spořádaného a poklidného
soužití.
Za rušení nočního klidu jsou považovány takové projevy fyzických osob
v době nočního klidu, které jsou
způsobilé porušit nebo ohrozit občanské
soužití a veřejný pořádek. Typicky se
jedná například o hlasité hlasové
projevy, reprodukovanou či jinou hudbu
nebo způsobování hluku jinou činností.
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy,
zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je
doba nočního klidu vymezena dobou
kratší, nebo žádnou.
Z těchto zákonných úprav tedy
vyplývá, že hlasité zvukové projevy po

10

22:00 jsou či mohou být PŘESTUPKEM. Výjimkou, kdy hlasité zvukové
projevy nejsou PŘESTUPKEM, jsou
akce specifikované v obecně závazné
vyhlášce obce.
Obecně závazná vyhláška obce
Lánov č. 1/2016 o nočním klidu stanoví
v článku 3 tyto výjimečné případy:
1) V době konání těchto tradičních
veřejnosti přístupných akcí se doba
nočního klidu nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
(oslavy Nového roku);
b) v noci z 30. dubna na 1. května (pálení
čarodějnic);
c) v noci ze soboty na neděli jeden den
v měsíci červnu z důvodu konání Zábavy
k ukončení fotbalové sezóny;
d) v noci ze soboty na neděli jeden den
v měsíci červenci z důvodu konání
Pouťové zábavy;
e) v noci ze soboty na neděli jeden den
v měsíci srpnu z důvodu konání Turnaje
smíšených družstev ve volejbale;
f) v noci ze soboty na neděli jeden den
v měsíci srpnu z důvodu konání akce
„Krkonošské klání“;
g) v noci ze soboty na neděli jeden den
v měsíci září z důvodu konání pouti
v Horním Lánově.
2) V případě, kdy v odst. 1 není
uveden konkrétní den, resp. dny, konání
akce, uveřejní obec Lánov minimálně 5
dnů před počátkem konání akce přesné
datum konání akce na úřední desce
Obecního úřadu a ve vysílání místní
kabelové televize.
Je na občanech Lánova, spolcích
a Zastupitelstvu dále s vyhláškou pracovat, upřesnit, novelizovat. Upozorňuji, že nové či jiné požadavky musí
schválit zastupitelstvo obce (které se
schází jednou za tři měsíce) a správnost
nové či upravené obecně závazné
vyhlášky posuzuje a schvaluje Ministerstvo vnitra. Tedy je to proces dlouhodobý a nelze řešit operativně.
Odpovědnost za porušování nočního
klidu nese pořadatel, nebo fyzická
osoba, která svým hlasitým projevem
porušuje zákon. Policie vyšetřuje, zda
byla naplněna skutková podstata ve věci
přestupku při rušení nočního klidu a je
oprávněna napomenout, uložit pokutu
a další sankční postihy. Pro řešení
přestupku má Obec Lánov dohodu
s Městem Vrchlabí a přestupkové
jednání řeší přestupková komise.
Vyzývám občany Lánova, aby
dodržovali zákon o nočním klidu. Těm,
kteří cítí, že jsou poškozováni a nenajdou jiné řešení (upozornění, domluva)
doporučuji, aby volali policii.
Děkuji.
Ing. Josef Kalenský, starosta

VÁNOČNÍ TURNAJ
V SÁLOVÉ KOPANÉ
V letošním roce pořádáme o Vánocích, po Štědrém dnu, dne 25. 12. 2018
již DVACÁTÝ SEDMÝ ročník turnaje
v sálové kopané, ve sportovní hale při
ZŠ Lánov. Turnaj je určen pro lánovské
i přespolní sportovce.
Kategorie: 2003 a starší
Hrací systém: 3 + 1 (7-8 hráčů v týmu)
pro 8 týmů
Systém: 2 skupiny a play off
Startovné: 500 Kč/tým
Kdy: ÚTERÝ 25. 12. 2018 cca 8 - 16 h.
Občerstvení: místní bufet nebo vlastní
Přihlášky: do 10. 12. 2018 na mail:
pulpmi@seznam.cz nebo tel. 603 508
914 Pulpán M., 603 825 842 Hartig J.
Pořadatelé zvou všechny aktivní
i pasivní příznivce kopané k účasti
na turnaji a jejich příznivce k hlasité
podpoře sportovců při utkáních.
Za organizátory se na Vás těší
Pulpán Milan ml., Hartig Jiří
a Závodník Stanislav st.

Není nouze o napínavé okamžiky.

SVAZEK MĚST
A OBCÍ KRKONOŠE
KRKONOŠE ZNÁME – NEZNÁMÉ
Krkonoše – svazek měst a obcí
realizuje projekt z názvem „Krkonoše
známé – neznámé“ v celkové výši:
1.138.062Kč, přičemž dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR
činí 85 %, tzn. 967.352 Kč.
K naplňování projektu ředitelka
Svazku Krkonoše Ing. Eva Šulcová
upřesnila: „Je zřejmé, že potenciál
cestovního ruchu Krkonoš je přirozeně
daný jejich výjimečností v rámci naší
země i Evropy, avšak produkty, možnosti
trávení volného času a nabídku aktivit je
nutné neustále rozvíjet a především
vhodně a komplexně komunikovat
prostřednictvím dostupných kanálů.

Ačkoliv v posledních letech posiluje
význam on-line propagace a sociálních
sítí, tištěné materiály jsou stále žádané.
Proto v rámci projektu budou vydány
tištěné propagační materiály motivující
k návštěvě méně známých míst v různých částí pohoří, které nejsou turisticky tak zatížené a nabízejí mnohdy
autentičtější formu zážitku a zároveň
napomohou k jistému usměrnění návštěvnosti regionu. Budou vydány např.:
Turistické noviny Krkonošská sezona
léto 2018 v české a německé mutaci,
brožurka Kam na výlet, aneb Krkonoše
jak je neznáte v česko-polské a
německo-anglické mutaci, Krkonošská sezona léto 2019 v české
a německé jazykové mutaci. V neposlední míře nezapomínáme na nejmenší
v materiálu „Kam s nimi, aneb Krko-

noše s dětmi“ v nákladu v česko-polské
a německo-anglické verzi.“
Populární formou prezentace jsou
videa, která oslovují především příznivce internetových vysílání a sociálních sítí. Video spot o Krkonoších
bude koncipován jako pozvánka na
konkrétní místa, která nepatří mezi Top
lokality, ale mají své kouzlo, představí
jejich historii a zajímavosti. K tomu
E. Šulcová doplnila: „Naši knihovničku
obohatíme o video pro internetovou
televizi, propagující méně známé části
hor a motivující k podobným výletům.
Ráda bych doplnila, že naše aktivity
jsou v souladu se strategickými dokumenty a také korespondují s požadavky
Správy Krkonošského národního
parku. Brožury a turistické noviny totiž
vhodně poučí o pravidlech chování na

území národního parku, představí,
v čem tkví jeho výjimečnost a jakým
způsobem můžeme přispět k zachování přírodního dědictví,“ uzavřela
E. Šulcová.
Zpracovala Dáša Palátková.
Další informace o aktuálním dění
z turistického regionu Krkonoše a ze
života Svazku Krkonoše najdete na:
www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu,
www.rozvoj.krkonose.eu
a také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu

AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
ŘÍJEN
27. 10. Tradiční vinobraní - víno s folklorem ze Strážnice, KD Dolní Lánov 18:00, ochutnávka vín od vinaře z Moravy (Žerotína)
k dispozici 9 - 11 vzorků, akce s folklorním nádechem, vinař seznámí návštěvníky s původem, odrůdou a chutí. Vína je
možno zakoupit a pokračuje se v posezení s živou hudbou, tancem a konzumací zvolené odrůdy, pořadatel: OB Lánovy
27. 10. Drakiáda, 13:00 Dolní Lánov, okolí klubovny Márnice vedle hřbitova, pořadatel: Skautský oddíl Lánov
28. 10. Lampionový průvod, Lánov, farma No Limits, společné tvoření, lampionový průvod okolo farmy, včetně prohlídky
čakrových jezírek, dýňová polévka a čaj, pořadatel: Ekofarma No Limits
L I S T O PA D
2. 11. Setkání u kapličky sv. Huberta Dolní Lánov, kaplička 16:00, vzpomínková akce k uctění patrona myslivců, občerstvení z myslivecké kuchyně, pořadatel: Myslivecký spolek „Malá Sněžka“ Dolní Lánov
3. 11. Památka zesnulých, Dolní Lánov, hřbitov, 14:00 - 15:00
listopad Setkání seniorů, KD
PROSINEC
prosinec Adventní koncert dle aktuální nabídky, pořadatel: OB Lánovy
prosinec Tradiční vánoční jarmark, Lánov, škola, pořadatel: ZŠ a MŠ Lánov
prosinec Zpívání u vánočního stromu, Lánov, 24. roč. zpívání vánočních koled se sk. NAVÁHUTĚ, svařák, grog, čaj zdarma
a malý dárek + jarmareček šikovných místních výrobců na OÚ, pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov
prosinec Turnaj příchozích ve volejbale, Lánov, tělocvična, pořadatel: Jaroslava Krulišová
prosinec Vánoční zpívání, Dolní Lánov, kostel, pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov
1. 12. Zájezd na muzikál do Prahy, pořadatel: OB Lánovy
1. 12. Mikulášská besídka, Lánov, sál v Horním Lánově, tradiční mikulášská besídka, pořadatel: SDH Horní Lánov
1. 12. Mikulášská besídka, Dolní Dvůr, Penzion Mlynářka, 16:00 hraje DJ Šádek, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
2. 12. Zdobení a rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Dolní Dvůr, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
4. 12. Maškarní rej s Mikulášem a čerty, Dolní Lánov, pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov
8. 12. Valná hromada SDH, Dolní Dvůr, Penzion FKC, od 20:00 taneční večer s DJ Haukem, pořadá: Obec a SDH D. Dvůr
15. 12. Zpívání u vánočního stromu, Dolní Dvůr, 10. ročník zpívání koled u vánočního stromu se skupinou NAVÁHUTĚ na
náměstí, součástí je i pestrý jarmark, kde si vybere opravdu každý a také rozdávání betlémského světla z rukou místních
skautů, nechybí samozřejmě ani občerstvení, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
16. 12. Sousedské setkání s koledami, Lánov, hasičský domeček Horní Lánov, předvánoční setkání, pořadatel: SDH H. Lánov
21. 12. Zpívání u vánočního stromu, Dolní Lánov u bývalé hasičárny (nový parčík) 17:00, vánoční strom, vystoupení dětí ZŠ
a MŠ Dolní Lánov, pásmo vánočních písní a koled, malé pohoštění na zahřátí, pořadá: SPOZ a Obec Dolní. Lánov
24. 12. Betlémské světlo, Prostřední Lánov, Dolní Lánov a Prosečné, cca mezi 10:00 - 15:00,
v Dolním Dvoře při Zpívání u vánočního stromu (15. 12. 2018), rozdávání světla probíhá za doprovodu vánočních
koled a v Dolním Dvoře při zpívání pod vánočním stromem, pořadatel: Skautský oddíl Lánov
25. 12. Vánoční turnaj v sálové kopané, Lánov, sportovní hala v ZŠ, 27. roč. utkání v sálové kopané, kategorie 1999 a starší,
vstup pouze v sálové obuvi, občerstvení vlastní nebo místní bufet, pořadatel: M. Půlpán, J. Hartig, St. Závodník
28. 12. Vánoční koncert, Dolní Dvůr, kostel sv. Josefa, 17:00, pořadatel: Obec Dolní Dvůr
LEDEN 2019
18. 1. 2019 Ples mysliveckého spolku Dolní Lánov, KD Dolní Lánov 20:00, tradiční ples myslivců s bohatou tombolou, hudba,
tanec, myslivecká kuchyně, pořadatel: Myslivecký spolek „Malá Sněžka“ Dolní Lánov
9. - 11. 2. 2019 Ledová Jízda - Memoriál Dr. Václava Vojtěcha, Dolní Dvůr, závod psích spřežení s mezinárodní účastí.
Pořadatel: viz. www.ledovajizda.cz
Karolina Boková
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HISTORICKÉ OKÉNKO
HISTORICKÝ VÝVOJ
NÁZVU POŠTY LÁNOV

LÁNOV
A NAŠI SOUSEDÉ

Seriál na pokračování
- čerpáno z rukopisu publikace s pracovním názvem Vlastivědné toulky krkoNacházíme se v roce oslav slavných nošským podhůřím, která pojednává
událostí.
o obcích bývalého vrchlabského okresu
a kterou sepsal pan František Jirásko.
Sté výročí
- vzniku Československa
3. část
- konce první světové války
Rudník
- dříve Heřmanovy Sejfy
- založení Poštovního muzea v Praze
- vydání prvních československých
Dnešní obec Rudník dostala své nové
poštovních známek
jméno v padesátých letech 20. století.
Také 25. výročí vzniku České republiky. Po právu se tak přihlásila k počátkům
své existence, kdy zde zkoušeli své štěstí
Jsou i výročí, která se vážou k urči- kovkopové a pracovali v údolích zdejtému městu či obci, třeba vznik pošty. ších potoků. Aspoň o tom vydávají
V letošním roce pošta Lánov slaví dvě
svědectví jisté stopy v podobě hromad
jubilea.
proprané
zeminy – sejfy nebo sejpy – jež
Byla uvedena do provozu před 145
se
tu
a
tam
zachovaly. Tyto aktivity
lety, 20. 5. 1873, v c. a k. rakouskouherské monarchii s názvem Mittel trochu tajemných hledačů pokladů daly
Langenau.
také vlastně jméno obci, které v historii
V roce 1918 již v Československu, nacházíme v různých podobách jako
před 100 lety, pod názvem Prostřední
Hermannseyffen, Hermannstift a podobLánov - Mittel Langenau.
ně,
česky Heřmanovy Sejfy.
- 15. 1. 1924 - název opět Prostřední
Dnes
pod názvem Rudník rozumíme
Lánov-Mittellangenau
- Rok 1938 - název Mittellangenau (b. rozsáhlý sídlištní útvar, sestávající z řady
Hohenelbe, Riesengeb.)
osad a přidružených kdysi samostatných
- Rok 1939 - název Mittellangenau über obcí, které nyní se Sejfy splynuly
Hohenelbe, Riesengeb.
organizačně, ale mají svou zajímavou
- Rok 1945 - název Prostřední Lánov
minulost
jako Bolkov, Javorník a Arnul- 1. 6. 1961 - název Lánov
tovice.
Jim
je proto věnována pozornost
- 1. 1. 1973 - název Lánov,
zavedeno PSČ 543 41
v samostatných kapitolách. Zde se
budeme věnovat vlastním Heřmanovým
Tato dvě výročí lánovské pošty jsou
Sejfům jako jádru dnešního Rudníku.
uznáním její činnosti ve všech uvedePůvodní ves se nachází v údolí
ných etapách existence. Jsou také oceněSejfského
potoka, který spěchá jižně,
ním práce pošty v současnosti.
obohacen o drobné vodní přítoky.
Pro ukázku vznik pošt v okolních obcích: Ve středu vsi se spojuje s od východu
Černý Důl 1. 6. 1886 - byla zrušena jako
plynoucím Lučním potokem. Jeho
Čistá v Krkonoších 1. 10. 2001
pozdější soutok s horskou bystřinou
Dolní Lánov 20. 5. 1873 - byla zrušena
Čistá v prostoru Na bělidle je pak zhruba
pod stejným názvem 31. 5. 1947
zakončením historických Heřmanových
Prosečné 30. 7. 1901 - dosud trvá
Sejfů. Pro značnou délku se původní
Strážné 1939/40 - dosud trvá
lánová ves Sejfy dělívala na Horní
Tato drobná zmínka o lánovské poště a Dolní.
třeba upoutá některé čtenáře Zpravodaje.
Jako první obyvatelé a zřejmě zakladatelé
obce byli členové přelétavé horPozn.: Údaje jsou použity z Monografie československých a českých nické chasy pod vedením jistého
známek a poštovní historie, 20. díl Heřmana, jehož jméno je zakódováno
(Historický vývoj názvů pošt a poštoven v názvu obce. Jinak o něm nic nevíme,
v českých zemích), vydal POFIS podobně jako o datu příchodu horních
ve spolupráci s Českou poštou, s. p., knapů pod jeho vedením. Jistě to bylo
a Poštovním muzeem v r. 2012.
daleko dříve než roku 1354, kdy se
Zpracoval Oldřich Daňhel o Heřmanových Sejfech objevuje první
písemná zpráva v souvislostí s existencí

12

farního kostela sv. Václava. To již dávno
předtím jistě první obyvatele, pokud
neutekli jinam na vydatnější kutiště,
překryla silná vrstva zemědělců, kteří
zkultivovali zdejší hvozd na pole, louky
a pastviny. Z církevních pramenů se
značně překvapeni dovídáme, že roku
1384 byl Herrmannstift povinen odvádět
18 grošů desátku! Je to ještě víc než
nejlidnatější, a tedy nejzámožnější farní
vsi v okolí. Lánov odváděl 15 grošů,
Staré Buky 15 grošů.
V 14. – 16. století sdílí Heřmanovy
Sejfy osudy blízkého panství Hostinné.
Jméno vsi se tehdy vyskytuje na
listinách, zachycujících dědické smlouvy, prodeje panství, případně přechodné
dělení a opětné spojování.
Velice zajímavá je valdštejnská
perioda v dějinách vsi, která počíná jako
článek rozsáhlého dominia Jiřího
z Valdštejna v první polovině 16. století.
Končí pak víc jak po stu letech. Po smrti
Jiřího z Valdštejna roku 1584 po několikaleté společné vládě jeho početných
synů se dominium rozsypalo jako domek
z karet. Došlo k dělení, jehož ani samo
město nebylo ušetřeno.
Roku 1590 vzniká samostatné sejfské
panství, v němž krom poloviny města
a zámku se Heřmanovy Sejfy s Bolkovem a Arnultovicemi dostávají do
rukou rytíře poněkud pochybné reputace
v očích současníků – Hannibala z Valdštejna (1576-1622). Nepříliš úspěšně se
míchal do vysoké politiky jako hradecký
krajský hejtman a královský mincmistr,
čemuž příliš nerozuměl. Zabýval se ale
rád genealogií, zejména svého rodu.
S hospodařením to bylo však horší, takže
se zadlužil. Ze špatné situace mu
nepomohla ani snaživá manželka paní
Kateřina z Dubé. Roku 1616 kupuje
sejfský díl s polovinou Hostinného
Bernard z Fünfkirchenu, o jehož osudu
jsme psali již dříve. Šestačtyřicetiletý
Hannibal umírá roku 1622 v Hradci
Králové. Je pochován v sejfském kostele
sv. Václava. Aspoň tak říká nápis na
desce z bílého mramoru v kostelní zdi,
kde je vyveden jako rytíř v plné zbroji.
Dnešní místní generace hledí na
svého Hannibala vlídně. Jak by ne?
Vždyť dal v letech 1598 – 1602 přebudovat asi od hostinského stavitele Carla
Valmadiho starobylý kostelík sv.
Václava a vybavil ho zvony i křtitelnicí.

Nebránil manželce Kateřině, aby dala
postavit roku 1602 poblíž tvrz, neboli
starý či horní zámek, přebudovaný od
Klugů později na vyhlášený pivovar.
Hanibalův synovec, frýdlantský
vévoda Albrecht, se zmocnil se samozřejmou jemu vlastní hrabivostí v době
své slávy většiny statků a panství po
svém dědovi Jiřím a uvedl je do manské
závislosti. Jeho terra felix (šťastná země)
v první části třicetileté války poskytovala relativní klid a ochranu před drancujícími soldateskami.
Ve vytváření státu ve státě generalissimus nezapomínal na své příbuzné.
Sejfský statek roku 1623 udělil jako
frýdlantské léno Janu Kryštofovi
z Valdštejna, který si jej udržel přes
bratrancův pád až do roku 1655. Po něm
následoval Leopold Vilém, založivší
osadu nazvanou jeho jménem. Zemřel
roku 1691. Poslední sejfský Valdštejn
Jan Antonín prodal roku 1703 panství
jihočeskému magnátu Ferdinandovi ze
Schwarzenberka. Ten Heřmanovy Sejfy
spojil s dominiem Vlčice, získaným už
roku 1675.
Sejfský učitel a historik Karel Holub
hodnotí valdštejnské období v dějinách
obce, trvající 182 roků, velmi vlídně.
Soupis poddaných z roku 1654 (berní
rula) vykazuje v obci 34 sedláků
s potahy, 5 hospodářů bez potahů a 69
chalupníků. Mají 69 tažných zvířat (koní
nebo volů), 160 dojnic, 126 jalovic, 168
ovcí a 200 koz.
Vrchnost má v obci tři velké dvory:
horní s ovčínem v prostoru starého
zámku, střední a dolní, tzv. Hüttenhof
v prostoru Na Bělidle. Zde se také vaří
pivo v pivovaru od roku 1635. Sílu
potoků využívají čtyři mlýny a dvě pily.
Od roku 1630 je v činnosti škola a špitál.
Za Valdštejnů byl také vykopán příkop,
přivádějící přes Bolkov z úbočí Černé
hory užitkovou vodu (Spiegelwasser).
Spiegel – Zrcadlo, kdysi část Černé hory.
Spekulační koupě Vlčic s Heřmanovými
Sejfy se ukázala pro jihočeská knížata
nevýhodná, i když už se Ferdinand
prostřednictvím úředníků snažil zvyšovat zisk z poddaných pěstováním lnu,
předením a domáckou tkalcovinou. Ale
málo platné!
Slezské války, kdy krajina byla
průchodištěm vojsk, časté neúrody
a povstání nevolníků roku 1775, v němž

Sejfští za Vlčickými nezůstali pozadu,
vedly Schwarzenberky k chytrému
rozhodnutí. Kníže Jan Adolf roku 1789
vyměnil oba statky s Josefem II.
za korunní zkonfiskovaná klášterní
panství Zlatá Koruna a Borovany
v jižních Čechách.
Schwarzenberkové udělali tedy
místo další vládnoucí dynastii, když od
Josefa II. vlčicko-sejfské panství koupil
svobodný pán Jan František Theer
ze Silberštejna. Byl to šlechtic z trochu
jiného těsta, čerstvě nobilitovaný bývalý
barvíř a textilní podnikatel z Hostinného
za rozvoj textilní výroby a obchodu.
Plátenický baron zaplatil za obě spojená
panství 340 656 zlatých vídeňské měny.
Jeho firma cekem úspěšně přežila
kontinentální blokádu za napoleonských
válek. Bývalý poddaný polických
benediktinů zlikvidoval úspěšně
povstání sejfských poddaných proti
robotě roku 1807. Hlavní vůdce,
protestantský sedlák Tobiáš Erben, byl
potrestán jednoročním vězením a další
vůdcové výpraskem v úřední kanceláři.
Po smrti zakladatelově roku 1815 si
panství rozdělili dva synové. Heřmanovy Sejfy a Javorník s Helfendorfem
případly Josefu Karlovi a po jeho smrti
nejstaršímu synovi Adolfu Karlovi. Ten
se nešťastně zapletl do podnikání
v žacléřských dolech a upadl do dluhů.
Roku 1877 panství prodal slezskému
fabrikantovi z Lubawky Fridrichu
Wihardovi. Roku 1880 panství získává
podnikatelská rodina a firma Kluge. Její
zakladatel, legendární Garnkluge jako
obchodník s plátnem, jehož jedinou
obchodní knihou byl trám chalupy
s čárkami křídou, vytvořil finanční
základ pro podnikání jeho potomků.
Jeho vnuci a pravnuci budovali tkalcovny, bělidla, barvírny s apreturkami
nejen v Heřmanových Sejfech.
Josef Kluge rozšířil a zdokonalil
pivovar na místě starého zámku, proslul
jako znalec textilní výroby a věnoval se
zkvalitnění chovu dobytka. Školní
kronika ho chválí pro jeho pozornost ke
školství. V jeho šlépějích pokračoval
i Hugo Kluge, který si za sídlo zvolil
dvůr v Javorníku a odtud řídil rozsáhlé
majetky.
Před koncem 19. století je ukončen
přerod Heřmanových Sejfů od zemědělství na obec průmyslovou. Pracují

zde tyto větší podniky: parní pivovar
firmy Kluge, jejich bělidlo a apreturka,
bělidlo, barvírna a apretura Otty Goldschmidta, slévárna a strojírna bratří
Kühnelů, parní cihelna inž. Fiedlera
a šindelka s výrobou dřevěných cívek
Josefa Gaberle. Proti roku 1780, kdy tu
žilo 1372 obyvatel, jejich počet značně
vzrostl na 2 474 osob.
Na řádcích o historii Heřmanových
Sejfů se sluší neopominout údaje
o osadách, které se podílely na vývoji
obce.
Nejstarší z nich je Leopold, často též
Leopoldov, který se rozkládá východně
od pomyslného centra vsi (u pošty)
u silnice směrem na Javorník, Hertvíkovice a Trutnov. Jméno prozrazuje
zakladatele, Leopolda Viléma hraběte
z Valdštejna. Podle zachované listiny
známe též i data založení: 27. leden 1677.
Původně šlo o zemědělskou vesničku,
která měla po založení jen 13 domků.
Jejich počet postupně vzrůstal, aniž by
však přesáhl dvě desítky. V roce 1780
tu žilo v 24 rodinách 116 obyvatel. Šlo
o drobné hospodáře, chalupníky a tkalce.
Nežil tu ani jeden pořádný sedlák
s koňským potahem. Osada měla samostatného rychtáře a dosti honosnou pečeť
s Panenkou Marií a Jezulátkem. První
rychtář Johannes Rindt provozoval
v domě čp. 9 krčmu s řeznickým právem.
Polovina 19. století však takřka obratem
změnila tvář osady. K dosavadní kovárně
přibyla roku 1854 slévárna, která
postupně rozšířila svůj program na
výrobu strojů a kotlů. K docela slušnému
průmyslovému areálu se přidružila roku
1884 parní cihelna a konečně roku 1912
rozvodna elektrického proudu pro
rozsáhlé okolí. I dnes si osada udržuje
stabilní počet trvale žijících rodin přesto,
že závody tu ukončily svou výrobní
činnost. Je to díky tomu, že osada leží
na frekventované silnici a po ní má časté
spojení autobusem s vlastní obcí
a Trutnovem i Vrchlabím.
Poněkud jinak tomu je s blízkými
Janovicemi. Leží severozápadně od
Leopoldu na pomyslné přímce ke kostelu
sv. Václava v Rudníku, kam je ovšem
poněkud blíž. Dalo by se říci – báječná
izolace. Spojení sem sice je po místních silničkách, ale nikoli dokonalé,
zvlášť v zimě. Zakladatelem osady byl
nový majitel vlčicko-sejfského panství,
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hostinský pláteník a barvíř Jan František
Theer, baron za Silberštejna. Datum
založení – rok 1794. Tehdy pán dovolil
na jeho dominikální půdě zakládat
řadě domáckých tkalců budování
skromných stavení s kouskem půdy na
obživu. Zprvu jich tu bylo pouhých 13
s nezbytnou krčmou, ale brzy jejich
počet vzrostl, takže v roce 1835 se tu
nalézá už 27 chalup. Jedna zvláštnost:
nejde zde v horách o obvyklou řadovou
výstavbu. Janovice mají půdorys
zástavby do tvaru nepravidelného
čtyřúhelníku. Jejich tuctově znějící
české jméno Janovice nahradilo původně znějící německé Johannesgunst, což
znamená Janova přízeň (tj. barona
ze Silberštejna). Ale nemylme se!
Za místo na dominikální panské
půdě museli osadníci dobře zaplatit
a přijmout poddanské povinnosti.
Ale nezůstali tu jen domáčtí tkalci
a chalupníci. Za čas v polovině 19.
století oživila blízké okolí hornická
chasa. Východně od chalup v malebných lesních prostorech a v údolích
Javornického a Lázeňského potoka
dochází k těžbě měděných rud a snad
i stříbra. Podnikatelé se tu s přestávkami
střídali, ale . . . nezbohatli. Připomínají
se tu šachty se vzletnými jmény: Tři růže
(40 m hluboká), Franze Josefa a Alžběty.
V době rozmachu těžby tu pracovalo
až 82 horníků. Konec slávy a těžby
nastal v roce 1923. Dle odborníků
podobné hornické práce tu předcházely
už v 14. – 16. století.
Třetí založení na území obce též stojí
za připomenutí, zejména pro jeho
bouřlivý stavební vývoj v druhé
polovině 20. století. Místní část Terezín
se nachází severozápadně od soutoku
bystřiny Čisté s Lučním potokem. Zde
u cesty do Fořtu nedaleko křižovatky
Na Bělidle s bývalými budovami
panství a dolním zámkem v době
založení roku 1836 byly pouze čtyři
chalupy. Zakladatel baron Josef Karel
ze Silberštejna pro místo zvolil jméno
své manželky, paní Terezie, rozené
Půlpánové z Feldštejnu, tenkrát ovšem
v německé podobě Terezienthal, tj.
Tereziino údolí.
Význam Terezína vzrostl zejména
po ukončení první světové války, kdy
v jeho horní části vznikl důležitý závod,
nesoucí honosné jméno První česká
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továrna na umělé hedvábí. Přinesl do
místa množství pracovních příležitostí,
ale jeho blízkost trvale ukončila život
blízkých Lázní Fořt. Přes změny ve
výrobním programu též na dlouhou dobu
zamořila koryto horské bystřiny Čisté
odpadovými vodami. K tomu ještě
dopomohl provoz textilky Na bělidle,
dokud nebyla zřízena výkonná čistička.
Průmyslová obec Heřmanovy Sejfy
nezůstala ušetřena obětí, které si
vyžádaly válečné roky 1914 - 18. Jejich
jména nese pomník, zbudovaný roku
1934 a obnovený roku 2016. U 74
padlých mužů byla zjištěna totožnost.
Dalších 16 zmizelo beze stopy. Jde téměř
o samá německá jména. Česká příjmení
Svoboda, Jebavý, Kutschera a Petzanek
jsou výjimkou.
Český živel ve vsi se začal více
uplatňovat v novém státě, Československé republice, zejména mezi
továrním dělnictvem. Vytvořily se tu
dokonce příznivé podmínky pro zřízení
české školy. Státní obecná škola
s českým jazykem vyučovacím v Heřmanových Sejfech zahájila činnost
již ve školním roce 1925 - 26. Byla
umístěna v jednom z prvních domků
na odbočce od textilky Na bělidle
k Terezínu. Měla též svou expozituru od
roku 1936 v Černém Dole. Osudný rok
1938 ukončil život obou dvou menšinových školiček.
Heřmanovy Sejfy se stávají součástí
Sudetengau a Hitlerovy Třetí říše. Zdejší
muži opět oblékají uniformy, tentokrát
wehrmachtu, a polní pošta hlásí desítky
padlých zejména na Východě po
napadení Sovětského svazu.
První týdny po ukončení války se ani
v Heřmanových Sejfech neobešly bez
mimořádné události. Dne 29. května
1945 došlo za sokolovnou k veřejné
popravě pěti mužů, u nichž byly
nalezeny utajené zbraně, snad pro
přípravu spiknutí. Rozsudek podle
platného stanného práva byl vykonán
vojenskou jednotkou z Hostinného.
Tolik obecní kronika.
Po odsunu německého obyvatelstva
dochází k dosídlení obce. Zajišťuje se
zemědělská výroba a chod závodů.
Za necelých sedm desítek roků značně
obec změnila svou tvář a počátkem
padesátých let i jméno – Rudník.
Pro malé využití během doby utrpěly

značně kultovní stavby, zejména
evangelický kostel. Důkladné restaurátorské práce vyžaduje historicky cenný
kostel sv. Václava. I budova bývalého
pivovaru s horním zámkem hledá
jednotlivce nebo instituci, kteří by jim po
úpravách dali novou funkci, podobně jak
se stalo s dolním zámkem nebo budovou
bývalé školy. Odstraněna byla dožívající
budova sokolovny. Z průmyslových
závodů nyní pracuje továrna v Terezíně,
která několikrát změnila výrobní
program. Na bělidle zanikla textilní
barvírna a tiskárna a udělala místo halám
zcela nového podniku, vyrábějícím
lékařská zařízení.
Místo dvou zastaralých školních
budov ve vsi vyrostla novostavba plně
organizované Základní školy s tělocvičnou, školní kuchyní a jídelnou. Zcela
proměnila ráz Terezína nová rozsáhlá
bytová výstavba.
Obec Rudník po překonání důsledků
živelné katastrofy povodní, způsobené
rozvodněným Lučním potokem a Čistou
roku 2013 (mosty, regulace koryt) si
vede tak dobře, že byla oceněna titulem
Vesnice roku 2016.

KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY
HORNÍ LÁNOV 1917-1945
(5. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1923 - 1924
Školní rok 1923-24 byl zahájen
v sobotu 1. září 1923 obvyklým způsobem - účastí žáků pod vedením jejich
učitelů na bohoslužbě v dolnolánovském farním kostele, zatímco pro
evangelické děti se následující neděli
konala bohoslužba v kostele Krista
Spasitele v Prostředním Lánově.
Při zápisu nových dětí do tohoto
školního roku bylo jejich rodiči nahlášeno 20 chlapců a 17 dívek.
První třídu převzal jako třídní učitel
pan řídící učitel Albert Feist, 2. třídu pan
učitel Josef Futschig, 3. třídu pan učitel
Vinzenz Donth. Výuka katolického
náboženství ve všech 3 třídách byla
zajištěna panem farářem Benjaminem
Kernerem, evangelického náboženství
(Pokračování na str. 19)
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panem farářem Heinrichem Zinneckerem a vyučování ručních
prací slečnou učitelkou Hedwig Winklerovou.
Na začátku tohoto roku bylo výnosem nařízeno přeorganizování ročníků, při kterém byl 1. třídě přiřazen 3. ročník a 2. třídě
5. ročník. Takže nyní 1. třída zahrnovala 1., 2. a 3. ročník,
2. třída 4. a 5. ročník, 3. třída 6., 7. a 8. ročník, namísto jako
tomu bylo dříve 1. třída - 1. a 2. ročník, 2. třída 3. a 4. ročník,
3. třída 5., 6. ,7. a 8. ročník.
Stav žáků jednotlivých tříd a oddělení po tomto přerozdělení na začátku roku, změny během roku díky příchodům
a odchodům a konečný stav na konci roku jsou patrné
v následujícím přehledu (neuvádíme).
Ze 113 nových žáků bylo 107 katolického a 6 evangelického vyznání. Ti posledně jmenovaní byli do jednoho v 2. třídě.
S výjimkou jednoho jediného českého chlapce byli všichni
žáci a žákyně německé příslušnosti.
Náboženské úkony se omezily, aspoň co se týče těch,
u nichž má učitelstvo dohled nad žáky, na účast žáků
na bohoslužbě prvního a posledního školního dne a na procesí
Božího Těla. V tomto roce, a to ... 1924, se znovu po 14leté
pauze konalo v dolnolánovském farním kostele udílení
svátosti biřmování prostřednictvím nynějšího biskupa
z Hradce Králové - pana Dr. Karla Kašpara. Ze žáků hornolánovské školy přijalo svátost 36 chlapců a 33 dívek. Biřmovanci nebyli do kostela vyprovázeni ze školy, nýbrž šli buď se
svými příbuznými, nebo s kmotry. S biřmováním byla
v kostele obvyklým způsobem spojena zkouška z náboženství.
K přijetí svátosti pokání a oltářní svátosti šly děti třikrát přímo
z domu. Tak se časy a poměry změnily!
28. října 1923, na 5. výročí založení Československé
republiky, jakož i na státní svátek 1. května 1924 a také
7. března 1924 na narozeniny pana prezidenta republiky byla
na škole vyvěšena státní vlajka.
13. října 1923 přišly do školy na vyžádání učitelského
sboru, obzvláště vedení školy, z prostředků Okresního
školního výboru tyto učební pomůcky: 1 dějepisný nástěnný
obraz „Hermannův pomník“ *, 1 přírodo-dějepisný „Bourec
morušový“ a 2 modely pro vyučování fyziky: „Sací pumpa
a páka“.
Jako přírůstek v uplynulém roce lze jmenovat jen spis pro
mládež „Německá mládež“. Školní knihovna byla využita ...
žáky 2. a 3. třídy v ... případech.
Zdravotní stav žactva byl celý rok veskrze dobrý, mezi
dětmi se nevyskytla žádná hromadná onemocnění, díky čemuž
jsme se vyhnuli změnám ve vyučování. Žák 2. třídy, Josef
Ullrich, který během prázdnin v důsledku nachlazení při
koupání těžce onemocněl, zemřel hned po prvním školním
týdnu a byl učitelským sborem a veškerým žactvem doprovozen k jeho poslednímu odpočinku. Odpočívá tam v pokoji.
Také učitelský sbor se těšil dobrému zdraví až na učitele
katolického náboženství, pana faráře Benjamina Kernera,
který byl v důsledku nehody mnoho týdnů upoután na lůžko,
a proto nemohl vyučovat.
Očkování, které se koná každý rok, se zúčastnili všichni
žáci bydlící v Horním Lánově.
Výnosem Zemské školní rady v Praze z 19. ledna 1924 byl pan

řídící učitel Albert Feist na vlastní žádost počínaje 1. dubnem
1924, po 45 letech služby, přeložen do výslužby. Předtím mu
byla udělena osmitýdenní dovolená. Učitelský sbor, místní
školní rada a školní mládež mu připravily pěknou a srdečnou
oslavu na rozloučenou, která všem přítomným zůstane
příjemnou vzpomínkou.
Kvůli odchodu řídícího učitele bylo nutné dosadit náhradní
sílu. Jako taková přišla na zdejší školu sl. Hedwig Grunert,
učitelka na soukromé dívčí škole v Hostinném, a převzala
1. třídu. Pan učitel Josef Futschig byl pověřen zástupným
vedením školy a 1. dubna 1924 jmenován provizorním řídícím
učitelem. Volné místo bylo obsazeno na vlastní žádost panem
Johannem Bilasem, učitelem na trojtřídní obecné škole
v Prostředním Lánově.
Jako každoročně podnikli na konci roku jednotliví třídní
učitelé se svými žáky výlet. Sl. učitelka Grunert vedla své
chráněnce do krásných Lázní Fořt, zatímco oba pánové učitelé
Futschig a Donth se se žáky 2. a 3. třídy vydali přes Špindlerův
Mlýn a Sv. Petr k Luční boudě a odtamtud přes Liščí horu
domů. Oba výlety se odehrály za nejlepšího počasí bez nehody
a v živé náladě.
O školní docházce v uplynulém roce 1923-24 podává
obraz následující tabulka (neuvádíme).
K důstojnému závěru uplynulého roku byli žáci všech
3 tříd zavedeni jejich učiteli v sobotu 28. června 1924 do
dolnolánovského farního kostela na děkovnou mši. Po návratu
z kostela obdržely děti školní zprávy a potom se, jakož
i učitelé, vydali s dobrou myslí za prázdninovými požitky.
* Pozn. red.: Hermannův památník byl postaven mezi lety
1838 a 1875 u Hiddesen v severozápadním Německu
v Teutoburském lese. Má upomínat na cheruského knížete
Arminia, obzvláště na bitvu v Teutoburském lese, ve které
germánské kmeny pod jeho vedením zasadily rozhodující
porážku třem římským legiím. S výškou postavy 26,57 m
a celkovou výškou 53,46 m je nejvyšší sochou v Německu a do
r. 1875, do stavby sochy Svobody r. 1886, byla i nejvyšší
sochou západního světa. (Zdroj - Wikipedia)

POVODEŇ ROKU 1897
Dolní Dvůr
V Dolním Dvoře se zřítily dvě zemní laviny, které včetně
skal a vysokého lesa se strašlivým rachotem vtrhly do údolí.
Údolí obce leží pohřbena pod mocnými bloky kamene. Spoušť
začíná v Horním Lánově a příšerně se stupňujícím způsobem
pokračuje až k posledním boudám Kotelského údolí a přes
Horní Dvůr až k Hammerlemühle ve Strážném (jakýsi mlýn
nebo hamr, dnes lokalita Mlýnské domky mezi Strážným
a Hříběcími boudami, snad čp. 48).
Všechny mosty, kromě těch na Kostelním náměstí, ve
všech údolích uplavaly a okresní silnice z Horního Lánova až
k Hammerlemühle (viz výše) a v Rudolfově od fary až
ke Kotelskému mostu jsou zcela zničeny.
Dům lesního dělníka Krause byl včetně chléva a dobytka
odplaven vodou a dům Wenzela Erbena zničen narážejícími
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kmeny stromů, takže rodina, nuzně oblečena, musela
uprchnout do kopců.
Vrchnosti patřící sušárna (pazderna) a domek u hamru
(„Hammerhäusel“), jakož i mnoho ostatních na břehu
stojících domů bylo více či méně poškozeno. Mnoho obytných
budov bylo zaplněno bahnem.
Běsnící voda Kotelského potoka strhla uhelný milíř patřící
panu Zineckerovi a zničila jez u mechanické přádelny pana
Wonky. Potom prolomila silnici a zdemolovala u restaurace
„Rudolfovo údolí“ hospodářské stavení a poškodila obytný
dům. Zde přítomní letní hosté uprchli zděšeně na návrší.
Bystřina pak zničila jez Grossmannovy brusírny dřeva a
spojila se s bouřlivým Klínovým potokem, aby spojenými
silami pokračovaly v díle zkázy v nižších částech.
Na horním toku proměnil Klínový potok zahrady a louky
na kamenná pole. Nejhůře byli postiženi tito domkaři: Josef
Lorenz, Alois Hollmann, Josef Ullrich, Jakob Kraus, Johann a
Josef Erben a brusírna dřeva pana Grossmanna.
Výrobce šindelů Wenzel Beranek v přívalu vody utonul,
když otevřel dveře svého domu. (V periodiku Das
Riesengebirge in Wort und Bild se píše, že: „Výrobce šindelů
Beraneka strhl dravý proud s sebou.“)
Pozn. red.: Snaha určit s pomocí rodiny Beranek místo,
kde byly ony povodní postižené domy v Dolním Dvoře, bohužel
nebyla úspěšná. Pouze u obydlí nešťastného šindeláře
Beraneka víme, kde stálo - je to nyní jen rovnější místo pod
hájovnou čp. 138 v Rudolfově, domek nebyl znovu postaven.
Voda si našla na několika místech nové řečiště a o 3 roky
později byla povodeň ještě horší. Fotografie z obou povodní
bývají často zaměňovány.
Horní Lánov
Horní Lánov to rovněž zle postihlo, obzvláště fabriky
P. a A. Grossmanna a A. Ehinger-synové tuze utrpěly a jejich
škody činí několik tisíc zlatých.
Fořt-Čistá
Sekce Fořt-Čistá poslala následující zprávu: „Povodeň
z 29. na 30. července v údolí Stříbrného potoka způsobila větší
škody jen v Nové Vsi (dnes součást Černého Dolu), Černém
Dole, Čisté, zatímco Fořt utrpěl jen zanedbatelné škody
zaplavením jedné malé části polí a luk. Nad Novou Vsí byla
cesta k Hrnčířským boudám silně poškozena (nyní již
opravena), Böhmova brusírna zaplavena, 80 metráků
brusného dříví spláchnuto, dva pstruhové potoky protrženy
a silnice pod brusírnou silně poškozena. Krausova továrna
na dřevovinu (lignin) byla rovněž zaplavena, stavidlo strženo,
přívod vody (náhon?) silně poškozen, přes 100 metráků
brusného dřeva odplaveno. U Menčíkovy továrny je přítok
vody v délce mnoha metrů zbouraný a velice zaplavený
pískem. Břehy Stříbrného potoka jsou na obou stranách velmi
poškozeny a mnoho lávek, jakož i traverzový most, který
spojuje Čistou s Černým Dolem, byly strženy. U firmy Götzl
(pozdější KRPA) v Čisté je přívod vody na stavidle poškozen
a na dvou místech jsou části silnice strženy. U Hofera (spodní
papírna, pozdější učiliště) byly stavidlo a přívod vody silně
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poškozeny a spojovací cesta k továrně stržena. Ve Fořtě jsou
kvůli vzedmuté vodě Stříbrného potoka, zadržované
naplaveným dřívím, pokryta tzv. farní a obecní pole pískem
a štěrkem, u Klugeovy cesty byla část louky stržena. Povodeň
přišla nečekaně asi ve 2 hodiny v noci a zaplavila silnici
u hostince U Panského domu (Gasthaus zum Herrenhaus,
dnes čp. 33), pronikla do několika domů ve Fořtě a obzvláště
dva domy zanesla bahnem. Z brusného dříví odplaveného
z Nové Vsi se mnoho zachovalo ve Fořtě, neboť někteří zdatní
pracovníci, kteří jsou ve službě na správě statku, se navzdory
temné noci úspěšně snažili, aby připlavené dříví proudu
vyrvali a tím nebezpečí povodně pro Fořt zmírnili.
Lázně Fořt díky své příhodné poloze neutrpěly a škoda
způsobená vodou je i v sousedním Terezíně nepatrná.
Z knížky Die Hochwasser-Katastrophe im Aupa- und
Elbethale vom 29. zum 30. Juli 1897 a z periodika Das
Riesengebirge in Wort und Bild z r. 1897, poskytnutých
knihovnou Krkonošského muzea ve Vrchlabí, připravila
;;
Karolina Boková.

Z knihy Erinnerungen an Niederhof im Riesengebirge
(vydáno 2002) - pod Lesním Zátiším r. 1897.
(Zdroj: Krkonošské muzeum Vrchlabí)

Z publikace Erinnerung an die Hochwasserfluth
am 29. u. 30. Juli 1897 in den Elbethälern
des Gerichtsbez. Hohenelbe.
(Zdroj: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově)

OTA Z LÁNOVA
Ahoj lidi.
Po delší odmlce jsem se zase nastřelil do hledačskejch
hadrů a vyrazil (červen/červenec 2018) do terénu. Odměnou
mi byl nález pro mne celkem nevšední a zajímavý, o který se
chci s vámi podělit. Vršek zvonku jízdního kola se jménem
Otto Tauchen - Mittellangenau. Pokoušel jsem se o osobě Otto
Tauchena něco nalézt, ale na českém webu nic. Obrátil jsem se
proto s dotazem na svoji kamarádku Karolinu, která pracuje
v Infocentru v Prostředním Lánově. Ta zjistila, že podle knihy
Rolanda Zirma (dva díly o všech Lánovech, v němčině), podle
soupisu z r. 1935 se Otto Tauchen narodil v roce 1903. Ženatý
byl s Laurou, roz. Burkertovou (1908) a společně měli dceru
Ingeborg (1930). Otto byl mechanikem a prodával jízdní kola,
šicí a psací stroje i náhradní díly a provozoval
opravárenskou dílnu. I Ottu Tauchena semlela druhá světová
válka a jako příslušník Wehrmachtu padl v roce 1941.Čemu
jsme se ale s Karolinou nejvíce podivili, bylo zjištění, že Otto
Tauchen svoji dílnu a živnost provozoval v domě čp. 39, tedy
v tom, kde je dnes právě zmiňované lánovské Infocentrum.
Ať to pípá a zajímavé nálezy přeji všem.
Sajda

Nalezený zvonek. Foto Pavel Sajenko

Ze stránek www.detektorweb.cz se svolením autora Pavla
Sajenka, spoluautora knih Výsadek CHAN se nehlásí a Úkol
splněn, připravila Karolina Boková.

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Zdravotní středisko Lánov
MUDr. Zdeněk KUŽEL

Obecní úřad Lánov

Starosta

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Místostarosta
Asistentka
Odborný referent

starosta@lanov.cz

499 432 211

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

499 432 220

St:

13:00 -18:00

havlicek@lanov.cz

Ivo Havlíček

informace:
obec@lanov.cz

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Radovan Jákl, DiS

admin@lanov.cz

607 602 738

Pracovník ITC

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

Ing. Josef Kalenský

v sezóně:

v mezisezóně:

červenec a srpen

- praktický zubní lékař -

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

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

tel.:
499 432 182

pro zvané a zdravé děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -13:00

St:

13:30 -16:00 16:00 -18:30

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -13:00

pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po: zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden a únor)

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková

provozní Po:
doba
kanceláře: Út:

vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

7:30 - 11:30
St: 7:30 - 11:30

12:00 - 16:00
12:00 - 17:00

Čt: 7:30 - 11:30
Pá: 7:30 - 11:30

12:00 - 16:00
12:00 - 16:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

ODBĚRY, INJEKCE AKUTNÍ STAVY JEN OBJEDNANÍ
Po: 7:00 - 8:00 8:00 - 9:45 10:00 - 13:00

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

St:

10:00 - 13:00
12:00 - 18:00

kancelář
499 522 331 + záznam
Ing. Kalenský Josef, jednatel
725 951 522
Sochor Petr, vedoucí společnosti, havárie 605 167 421
Knapíková Kavánová Milena, účetní
602 300 234
Stránský Pavel, vyjádření k sítím
603 226 060
Materna Jiří, provoz a havárie
605 265 094
Šedivý Milan (dočasně nemoc)
605 253 467
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FOTOGALERIE - HUBERTOVA JÍZDA V HORNÍM LÁNOVĚ
Foto Zdeněk Horák
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV
informace:

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

Účetnictví, evidence obyvatel:
ou@dolnilanov.cz
Martina Schoberová

Místostarosta:
Jiří Svatý

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané,
je neskutečné, jak ten čas letí. Je za námi konec letního
období, konec školních prázdnin a tedy návrat školáků do
školních lavic. Právě v této době došlo na naší škole ke změně
ve vedení Základní a Mateřské školy. V konkursním řízení,
které obec na funkci ředitele vyhlásila, byla stanovenou
komisí vybrána nová ředitelka Mgr. Lucie Koniková, která
dosud učila na Základní škole ve Vrchlabí – Liščím kopci.
Jmenována do funkce ředitelky byla dne 27. srpna 2018.
Představena žákům a jejich rodičům byla na slavnostním
zahájení školního roku. Přeji nové paní ředitelce školy
a celému kolektivu ve škole, aby se jim v jejich odpovědné
práci dařilo a naše škola se dál úspěšně rozvíjela.
Je na místě poděkovat bývalé paní ředitelce Mgr. Jitce
Ulvrové za její dlouhodobou a úspěšnou pedagogickou
činnost v naší škole spojenou s funkcí ředitelky školy. Přeji jí
pevné zdraví a pohodu do dalších let.
Pro zajímavost uvádím, že naše škola má stanovenou
kapacitu základní školy (1. - 5. ročník) 45 žáků, mateřská škola
kapacitu 28 míst, školní družina kapacitu 30 dětí a školní
jídelna kapacitu 75 jídel denně.
O tom, že obec jako zřizovatel věnuje péči objektu školy,
svědčí, že každý rok se v této budově stále něco vylepšuje.
V letošním roce přes prázdniny došlo k výměně dalších
akumulačních kamen, proběhla rekonstrukce venkovní části
objektu školy, došlo k výraznému zviditelnění školy odstraněním vzrostlých a částečně poškozených dřevin na její zahradě.
Z rozpočtu obce jde do naší školy jenom v letošním roce téměř
2 miliony korun. Další úpravy na škole a v jejím okolí budou
pokračovat i v následujících letech.
Dalším problémem, který musela obec v letošním horkém
létě řešit, byla obecní prodejna potravin. Obec byla nucena se
rozejít s provozovatelem této prodejny, který ji provozoval
3 roky, z důvodů jeho finančních požadavků na dotování
provozu prodejny, stálého omezování prodejní doby apod.
Prodejna byla novým nájemcem uvedena do provozu dne
3. září letošního roku. Věřím, že budou občané naší obce
s touto službou spokojeni, a zároveň se omlouvám, že prodejna

tomicek.miloslav@seznam.cz

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

-------

14:00 - 17:00

byla více jak měsíc mimo provoz, což nebylo zaviněno ze
strany obce.
Opravena byla cesta od vstupní brány kostela po vlastní
objekt kostela sv. Jakuba st., kdy došlo k celkové přeložce
pískovcové dlažby. Provedena byla pokládka živičného
povrchu na přístupovou cestu k bráně kostela. Zahájeny byly
opravy části obecních komunikací v obci, které budou
pokračovat do konce října. Pokračuje se na parkových
úpravách nově vzniklého parčíku u bývalé hasičárny, které
budou dokončeny ke 100. výročí vzniku samostatného
Československa. Úpravy se provádí i v parčíku u sv. Huberta.
Další akcí během léta byla celková rekonstrukce obecní
knihovny, která si to již zasloužila. Můžeme se nyní pochlubit
velmi pěkným a vkusným kulturním stánkem, přijďte se sami
přesvědčit, jste srdečně zváni.
V nastávajícím období, do konce letošního roku, nás v obci
čeká hodně práce, kterou bude nutné dokončit. Jedná se
o výměnu vstupní brány u hřbitova, vybudování zábradlí
kolem chodníku u kostela, jak jsem již uvedl, bude se pokračovat v opravách obecních komunikací, údržbě zeleně, dokončí
se opravy na objektu školy a odstraňování kůrovcem poškozených smrkových porostů v obecních lesích, příprava na zimní
údržbu komunikací apod. Zadána k projektování byla změna
vytápění z pevných paliv na elektrické - druhá polovina
objektu čp. 132, ve kterém je sídlo Obecního úřadu.
Nezapomínáme ani na sportovní a kulturní akce, které
proběhnou v naší obci na podzim, se kterými budete seznámeni na jiném místě tohoto Zpravodaje.
Vzhledem k tomu, že v měsíci říjnu 2018 proběhnou volby
do obecního zastupitelstva a bude tedy ustanoveno nové
Zastupitelstvo obce, které bude muset připravit obecní Plán
hlavních akcí pro léta 2018 – 2022 a přijmout rozpočet na rok
2019, budou spoluobčané s těmito dokumenty seznámeni
v zimním Zpravodaji 2019.
Jedna z akcí, která mne v tomto období zaujala, i když se
konala v sousední obci Lánov, byl 3. ročník MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVY JIŘIN, který se konal 25. - 26. srpna 2018. Byl
jsem velice rád, že jsem byl na tuto akci pozván hlavním
organizátorem výstavy Vladimírem Nedeliakem z Lánova,
a to za naši obec jako jeden z kmotrů nově vyšlechtěné odrůdy
květiny jiřiny, která nese název Malé Labe. Druhá nově
vyšlechtěná květina byla pokřtěna po našem známém biatlo-
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nistovi Michalu Krčmářovi. Výstava těchto krásných květin
byla velice dobře zorganizovaná a pro mne to byl velký
zážitek. Bylo by velmi pěkné, kdyby se tato výstava v příštím
roce konala i v naší obci.
Závěrem mi dovolte popřát Vám, spoluobčanům, příjemné
prožití letošního podzimu a bezproblémový přechod
do zimního období. Krásné a spokojené prožití svátků
vánočních, pevné zdraví v příštím roce.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 27. 6. 2018
1/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou
komisi ve složení Michal Trobl a Jana Tumová.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/18.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok
2017 a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2017 bez
výhrad. Zastupitelé obce vyslovili souhlas s celoročním
hospodařením obce Dolní Lánov.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční nedotační transfer
1 500,- Kč Asociaci malých debrujárů ČR, spolek Uherský
Brod.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce Dolní Lánov č.
1/18 - Zákaz podomního prodeje.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/4-18
Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej obecního pozemku
2
p. č. 291/1 vedeného jako zahrada o výměře 1 784 m , pozemku p. č. 2855/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 494 m2
a pozemku p. č. 2855/2 vedeného jako ostatní plocha o výměře
2
2
48 m , vše v k. ú Dolní Lánov za cenu 180 000,- Kč/m .
(pro 0, proti 8, zdržel se 0)
8/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p. č.
2
291/1 vedeného jako zahrada o výměře 402 m v k. ú. Dolní
2
Lánov za cenu 80,-Kč/m + 21% DPH
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p. č.
2855/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 117 m2 za cenu
2
80,- Kč/m + 21% DPH.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
10/4-18
Zastupitelstvo obce po vyhodnocení nabídek ve výběrovém
řízení na stavební akci „Oprava fasády ZŠ a MŠ Dolní Lánov“
schvaluje dodavatele stavebních prací na uvedenou zakázku
firmu STAS, Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí. Pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o dílo „Oprava fasády ZŠ a MŠ
Solní Lánov“.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
11/4-18
Zastupitelstvo obce neschvaluje „Dodatek č. 1 ke Smlouvě
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o nájmu nebytových prostor“ (prodejna č. 309, Dolní Lánov
90, 543 41 Lánov, uzavřenou mezi obcí Dolní Lánov jako
pronajímatelem a firmou HRUŠKA, spol. s r.o., OstravaMartinov.
(pro 0, proti 9, zdržel se 0)
12/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
obecní prodejny Potravin v obci Dolní Lánov. Ukládá
starostovi zveřejněním záměru s termínem zveřejnění od 1. 7.
2018 do 16. 7. 2018.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13/4-18
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč
za účelem podpory výstavy květin v obci Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci ke stavu investičních a neinvestičních akcí v obci
- Informaci k situaci v základní a mateřské škole v obci
Místostarosta: Bc. J. Svatý, Starosta: JUDr. M. Tomíček
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 29. 8. 2018
1/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva
a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou
komisi ve složení Jiří Pavliš, Jana Tumová.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění prodeje obecního
pozemku p. č. 536/2 v k. ú. Dolní Lánov, vedený jako ostatní
plocha-manipulační plocha o výměře 50 m2. Pověřuje starostu
zveřejněním záměru.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecního pozemku p. č.
575/4 v k. ú. Dolní Lánov, vedený jako ostatní plochaneplodná půda o výměře 44 m2 za pozemek p. č. 2952 v k. ú.
Dolní Lánov vedený jako ostatní plocha o výměře 20 m2.
Vlastník pozemku p. č. 2952 doplatí obci Dolní Lánov rozdíl
ve výměře tj. 24 m2 částku 80,-Kč/m2. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce podpisem Směnné smlouvy uzavřenou
mezi Obci Dolní Lánov a majitelem pozemku p. č. 2952 k. ú.
Dolní Lánov. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
podpisem směnné smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
obecního pozemku p. č. 48/3 v k. ú. Dolní Lánov, vedený jako
2
zahrada, o výměře 1 080 m . Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/5-18
Zastupitelstvo obce neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
obecního pozemku p. č. 507/2 k. ú. Dolní Lánov, vedený jako
ostatní plocha o výměře 687 m2.
(pro 0, proti 9, zdržel se 0)
8/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán rozvoje sportu obce Dolní
Lánov na období 2018 – 2025.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku ve výši
360 000,- Kč na provoz Základní školy a Mateřské školy Dolní
Lánov na rok 2018.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

10/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru
sloužícího podnikání (prodejnu potravin Dolní Lánov 90)
uzavřenou mezi Obcí Dolní Lánov a nájemcem na dobu
neurčitou. Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
11/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na zajištění
provozu obecní prodejny ve výši 34 000,- Kč. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
12/5-18
Zastupitelstvo obce Dolní Lánov schvaluje dodatek č. 2
Stanov Svazku obcí Horní Labe v předloženém znění.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu části
budovy bývalé márnice na pozemku p. č. st. 344 k. ú. Dolní
Lánov a přístupového pozemku p. č. 53/6 k. ú. Dolní Lánov ve
vlastnictví obce Dolní Lánov uzavřenou mezi Obcí Dolní
Lánov, Obcí Lánov jako „pronajímatel“ a Junákem-český
skaut, středisko Dobráček Hostinné, z. s. Pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
14/5-18
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronajmout
klubovnu v objektu Hasičárna čp. 164 Dolní Lánov na
provozování pohostinské činnosti. Pověřuje starostu obce
zveřejněním záměru.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci o plnění POV – Plánu hlavních akcí obce Dolní
Lánov pro léta 2014 – 2018
- Informace o probíhajících opravách místních komunikací
a plánovaných akcí do 31. 10. 2018
Místostarosta:Bc. J. Svatý, Starosta:JUDr. M. Tomíček

Z DĚNÍ V OBCI

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
XIV. ročníku turnaje „O pohár starosty obce Dolní Lánov“,
který se konal 28. 7. 2018, se zúčastnilo 9 družstev. Ta hrála ve
dvou skupinách systémem „ každý s každým“. Další, určené
zápasy byly vyřazující. Pokud zápas skončil nerozhodně,
kopaly se penalty. Vítězem turnaje se stalo družstvo Legendy

Odpolední program pro děti připravila agentura VOSA.

ze Studence, na 2. místě skončilo družstvo Da Giorgio Tým,
3. místo obsadilo družstvo KFC Vatikán a 4. bylo družstvo FK
Nová Paka. Na děleném 5. až 8. místě skončila družstva FC
Dolní Lánov, Mexická vlna, FC Věc, Pepek Úbislavice,
9. bylo družstvo DNA Trutnov. Odpoledne ve 14 hod. začal

program pro děti, který pořádala agentura VOSA. Dvouhodinový pořad plný písniček, tance, pohybových her
a soutěží zabavil děti i dospělé. Večerní taneční zábava byla
vyvrcholením další úspěšné akce.
Poděkování patří všem, kteří v tak úmorném vedru
pomohli při přípravě a organizaci turnaje (M. Trobl, J. Svatý,
P. Šimůnek, M. Hofman, V. Zvírotský, A. Schreier,
L. Losenický, Z. Drbohlav), postarali se o dobré jídlo a pití
(S. Vyklický, M. Tomíček, J. Najman, K. Vyklická) a zpívali
a hráli až do půlnoci (P. Červený se zpěvačkou Z. Blažejovou).
Eva Losenická

MYSLIVECKÝ SPOLEK MALÁ SNĚŽKA
Během roku je veřejnost na stránkách tohoto Zpravodaje
seznamována s průběhem prací a činností dolnolánovských
myslivců od jara do podzimu. Právě podzim je obdobím
vyvrcholení práce myslivců, kdy plní krmná zařízení objemovým krmivem, které usušili v letních měsících, mají dostatečné zásoby jádra (ovsa) na zimní přikrmování a k tomu zvěři
předkládají jako léčivo usušenou letninu (kopřivy, maliní
či natě topinambury).
Od poloviny května do konce září probíhal plánovaný
odstřel srnců a nyní se myslivci věnují snižování stavu srnčí
zvěře holé, tj. starých srn a slabých srnčat. Samozřejmě
pozornost věnují odstřelu zvěře černé. Podzimem začíná
hlavní lovecká sezona, kdy je povolen, dle plánu odstřelu,
který myslivcům stanovuje státní správa – odbor životního
prostředí, odstřel zvěře jelení. Dále probíhá odstřel zvěře
škodné zákonem povolené. Od listopadu do konce roku pak
probíhají hony na zajíce polního. Dolnolánovští myslivci
během léta byli dále nápomocni v obci při organizování
některých venkovních sportovně – kulturních akcí.
Myslivci často dostávají dotazy, jak je možné začít
vykonávat myslivost. A zde je odpověď.
Osoba, která má zájem o přírodu a hodlá něco pro ni
vykonat v souvislosti s výkonem myslivosti, se přihlásí na
Českomoravské myslivecké jednotě - okresní myslivecký
spolek v Trutnově, kde podá přihlášku k přípravnému školení
ke zkoušce z myslivosti. Myslivecký kurz většinou začíná na
podzim a končí na jaře. Kurz je rozložen do 9 přednášek
o rozsahu 72 vyučujících hodin. Další částí přípravy uchazečů
o první lovecký lístek je odborná praxe v délce 1 roku. Během
tohoto roku vykonává uchazeč mysliveckou praxi v některém
z mysliveckých spolků, který si vybere. Po této praxi následuje zkouška z myslivosti pro uchazeče o první lovecký lístek.
Vlastní zkouška z teorie se skládá před odbornou komisí ze
7 základních skupin předmětu myslivosti. Jedná se o:
1. mysliveckou osvětu - význam myslivosti, dějiny myslivosti, tradice a zvyky
2. myslivecká legislativa - řízení myslivosti, právní předpisy
o myslivosti, zbraních apod.
3. myslivecká zoologie - biologie zvěře
4. péče o zvěř - chov zvěře, přikrmování, myslivecká
zařízení, ekologie zvěře
5. myslivecká kynologie - plemena loveckých psů, jejich
využití, choroby psů a zvěře
6. střelectví - lovecké zbraně a střelivo, historie a vývoj
zbraní, základy první pomoci
7. lovectví - způsoby lovu zvěře - pravidla, trofeje, jejich
hodnocení a úprava
Aby uchazeč po složení odborné zkoušky z myslivosti
mohl začít vykonávat vlastní myslivost, musí složit ještě
zkoušku k získání zbrojního průkazu skupiny C, která je
určena pro výkon myslivosti.
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Kdo má z mladých lidí zájem o přírodu a myslivost,
nebojte se odborné a praktické přípravy k výkonu myslivosti,
ať můžete posílit řady zkušených myslivců. Není krásnějšího
koníčka, než je zájem pomoci přírodě, a to i výkonem
myslivosi.
S přáním myslivosti zdar Miloslav Tomíček.

AKCE V DOLNÍM LÁNOVĚ
13. 10. 2018 DRAKIÁDA - polní letiště
27. 10. 2018 VINOBRANÍ - KD
2. 11. 2018 Sv. HUBERT - Kaplička sv. Huberta, 16.00,
setkání myslivců s občany
3. 11. 2018 PAMÁTKA ZESNULÝCH
- Hřbitov, 14.00 - 15.00
Listopad 2018 SETKÁNÍ SENIORŮ - KD,
termín bude upřesněn
21. 12. 2018 ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
- u bývalé hasičárny (nový parčík), 17.00
18. 1. 2019 MYSLIVECKÝ PLES - KD, 20.00 hod.

zalehli do spacáků a usnuli. Ve středu ráno jsme se vzbudili
do deštivého dne. Po výborné snídani, kterou pro nás připravili rodiče, následovala exkurze do KRNAP ve Vrchlabí, kde si
pro nás paní lektorka nachystala pestrý environmentální
program o zvířátkách. Exkurze byla zpestřena návštěvou
Krkonošského muzea ve Vrchlabí, kde děti mohly blíže
poznat řemesla našich předků. Čtvrtek jsme strávili
v Chotěvicích v kempu Svaté Kateřiny, užili si místních
prolézaček a koupání v rybníku. V pátek se pokračovalo
cyklovýletem po místních lesních cestách. Součástí byly
i lesní hry, stavění domečků a hledání tajného pokladu
za pomocí indicií a šifer.
Za všechny mohu říci, že se oba tábory vydařily. Každý si
pestré dny maximálně užil a odnesl si plno nezapomenutelných zážitků. Příjemné bylo zjištění, jaká mezi dětmi panuje
přátelská a veselá atmosféra. Potěšilo nás, jak spolu umí děti
vycházet, radit si, pomáhat si navzájem a spolupracovat.
V příštím roce se opět budeme těšit na školní tábor.
Vychovatelka ZŠ a MŠ Dolní Lánov, Anita Blažejová

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM TÁBOREM
aneb když škola žije i o prázdninách
Letos jako každým rokem, jsme zorganizovali pro žáky
školy družinový tábor. Od pondělí 9. července do pátku
13. července 2018 proběhl pobytový tábor na chatě Ferra
u Strážného s celotáborovou hrou ,,Kouzelná říše pohádek
a fantazie“. V druhém týdnu od pondělí 16. července do pátku
20. července následoval příměstský tábor, který byl zaměřený
na poznávací výlety, netradiční lesní hry, sportovní soutěže
včetně cyklovýletu po lesních cestách. Děti se mohly těšit na
pestré dva týdny plné dobrodružství, nevšedních zážitků,
sportování, her s aktivním pobytem v přírodě na čerstvém
vzduchu.
V prvním týdnu jsme si společně (již třetím rokem) užili
na horské chatě Ferra, v klidné oblasti obklopené loukami
a lesy, s výhledy na hlavní hřebeny Krkonoš. Zásluhou
příběhu jsme se všichni přenesli do ,,Kouzelné říše pohádek
a fantazie“. S pomocí Slunečnice, Měsíčnice, Větrnice
a Večernice jsme zdolávali všechny překážky, které nám
do cesty nastražili zlí skřeti (hledali jsme ztracené pohádky,
stavěli perníkovou chaloupku pro ježibabu, kouzelné
předměty navrátili zpět pohádkovým bytostem, Popelce
pomohli získat tři oříšky, zdolali cestu plnou nástrah
za ,,Devíti horami“ apod.). Po celou dobu děti poznávaly
pohádky, hrály lesní hry, plnily úkoly, soutěžily, sportovaly,
tvořily, luštily tajné šifry a rébusy, vypracovávaly kroniky.
Večery probíhaly formou veselých her s diskotékou. Společně
jsme všichni prožili nevšední dny plné zážitků, dobrodružství
a překvapení.
V druhém týdnu pokračoval příměstský tábor. Byl
zaměřen na výlety, netradiční lesní hry, sportovní soutěže
včetně cyklovýletu po lesních cestách. Hned v pondělí byla
návštěva Baldova světa v Mladých Bukách. Počasí nám přálo,
a tak jsme si den užili plnými doušky (na vodním hřišti,
vzduchových trampolínách, různých prolézačkách, naučné
stezce a mini zoo). V úterý pokračoval výlet do Špindlerova
Mlýna - po naučné stezce (Mlynářovo kolečko). Den jsme si
prodloužili táborákem u školy. Večer jsme se na chvíli stali
umělci a tvořili originální obrázky na bílá trička. A jako
překvapení přišla stezka odvahy. Všichni překonali svůj
strach a cestu zdolali. Poté jsme se přesunuli do tělocvičny,
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V Chotěvicích v kempu Svaté Kateřiny.

Na cyklovýletě - zastávka s houpačkou.

Celá naše parta si to všecko náramně užila.

MEZINÁRODNÍ FINÁLE POHÁRU VĚDY „NEWTON 2018"
V rámci našeho přírodotechnického kroužku v ZŠ
v Dolním Lánově jsme korespondenčně čtyři měsíce soutěžili
v poháru vědy „Newton 2018“. Soutěž byla věnována Isaacu
Newtonovi a jeho zákonům akce a reakce, setrvačnosti a síly.
Také jsme se věnovali optice – skládání a mísení barev.
V rámci ČR jsme se propracovali na 3. místo, což nás kvalifikovalo na mezinárodní klání do Nymburka. Ve dnech 24. – 26.
června zde soutěžily čtyřčlenné týmy ve třech kategoriích
z České republiky, Slovenska a Turecka.

práci. Starosta JUDr. Tomíček představil žákům a rodičům
pedagogický sbor, paní ředitelka se představila a Mgr. Petra
Půlpánová přivítala prvňáčky a ostatní děti. Přejeme si, aby se
nám ve škole líbilo, dařilo a aby byl pro všechny školní rok tím
nejlepším.
Mgr. Lenka Gažiková

Páťáci přivádí prvňáčky.

Předvedení pokusu na pódiu.

A jak toto klání probíhalo? V neděli odpoledne náš dívčí
tým, Bára – Terka – Verča – Kamča, dorazil do sportovního
centra v Nymburku, dostal klíče od pokoje a do velkého sálu si
připravil svůj „stánek“, tedy vše, co v průběhu soutěže
vytvořil, vyzkoumal a zapsal, čím se bude reprezentovat. Před
večeří začala první část, předvedení pokusu i s jeho malou
dramatizací. Náš tým přemístil vodu a olej z jedné sklenice do
druhé bez použití sklenice třetí. Při tomto pokusu bylo využito
různé hustoty kapalin. Po večeři pokračovaly další kategorie.
Druhý den dopoledne se týmy prezentovaly u vlastních
stánků. Co tato prezentace obnášela? Vedoucí týmů se stali
členy poroty, která hodnotila výkony jednotlivých týmů
jedním až třemi body. Hodnotilo se předvedení pokusů
a vypracování úkolů korespondenční soutěže a jejich vysvětlení, úroveň zpracování, zda členové týmů opravdu pracovali
samostatně, zda tomu rozumí. Po obědě měli soutěžící volno,
a tak jsme navštívili město Nymburk, plavecký bazén a potom
byla taky trocha osobního volna. Po večeři proběhlo vyhlášení
výsledků. Náš tým „Mimoni“ se umístil na 4. místě ze sedmi
soutěžících týmů. Odměnou za poměrně náročný den bylo
vystoupení UDIF – úžasné divadlo fyziky, které bylo plné
pokusů. Soutěž byla zakončena diskotékou. Další den jsme
nasedli do vlaku a ten nás dovezl domů.
Už se těšíme na další ročník s novými členy. Povede se
nám opět postoupit?

Očekávání nového.

Za členy týmu Mimoni ze ZŠ v Dolním Lánově
Mgr. Lenka Gažiková, vedoucí týmu.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V DOLNÍM LÁNOVĚ
Dne 3. září byl v ZŠ v Dolním Lánově zahájen nový školní
rok. Nový byl nejen pro nastupujících šest prvňáčků – Vojtu,
Adélku, Anežku, Lindu, Anitku a Lucinku, ale i pro ostatní
žáky a pedagogy. Do školy nastoupila nová paní ředitelka
Mgr. Lucie Koniková. Ta nastoupila místo Mgr. Jitky
Ulvrové, které bychom chtěli tímto poděkovat za dlouholetou

Starosta JUDr. Tomíček představuje paní ředitelku
Mgr. Lucii Konikovou.
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SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
s koncem volebního období 2014 – 2018 mi dovolte
zhodnotit práci Zastupitelstva, které čtyři roky pracovalo pro
naši obec. Jako zastupitelé jsme se scházeli pravidelně.
V nutných případech, kdy bylo důležité přijmout usnesení
do určitého termínu, jsem svolával zasedání dle potřeby.
Je pravdou, že při řešení složitých záležitostí mě zastupitelé
vyzývali k častějším schůzkám, které jsem měl svolávat
a které měly zjednodušit naše rozhodování. Bohužel pracovní
vytížení zastupitelů nedovolovalo pravidelnou účast
na některých schůzkách a řádně se omlouvali. A protože
znám, co je být zastupitelem při zaměstnání či podnikatelské
činnosti, práci zastupitelů hodnotím kladně. Finanční
i kontrolní výbory pracovaly velmi dobře. Byla škoda, že pan
Ing. Martin Bělovský odstoupil z funkce místostarosty, a to
také z důvodu jeho pracovního vytížení ve společnosti, pro
kterou pracoval. Jeho nástupce Ing. Miroslav Sazeček pracuje
ve funkci 9 měsíců. Bohužel byl, z mého pohledu, nepochopen a události kolem plánů případného využití obecních
budov vyvolalo zbytečnou hysterii. I nastupující zastupitelé
budou muset využití těchto budov řešit. V rámci tématu
využití budov v majetku obce jsme řešili pronájem obchodu
a bistra. Z mého pohledu finanční podpora provozovatele
prodejny a občerstvení se vyplatila. Bistro funguje dobře.
V chodu prodejny potravin bych viděl ještě rezervy. Doufám,
že pana Špírka podpoříte a jeho služby budete více využívat!
Myslím si, že velkou změnou v chodu obce bylo rozhodnutí
Zastupitelstva přijmout pracovníka údržby obce na plný
úvazek. Přestože práce, kterou vykonával pan Ladislav
Beránek, předchůdce Radka Šíra, byla hodnocena kladně,
museli jsme respektovat rozhodnutí pana Beránka o ukončení
činnosti pro obec. S nástupem pana Šíra bylo rozhodnuto
zakoupit traktor pro údržbu obce, a to především v zimním
období. Díky Radkovi jsme pořídili odpovídající radlice
a vyměnili traktorovou sněhovou frézu za výkonnější.
Myslím si, že až na drobnosti je právě zimní údržba obce
prováděna velmi dobře. V čem se nám vede hůře, je udržení
pořádku v přístřešcích pro uložení odpadů. Hlavní vinu na
tomto mají neukáznění uživatelé přístřešků, kteří je zavážejí
velkoobjemovým odpadem a také stavební sutí! Přes snahu
o kontrolu pořádku a úklid přístřešků, které mimo Radka
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vykonává paní Vladyková, kterým tímto děkuji, se nedaří
občany donutit dodržovat provozní řád sběrných míst. Tento
nešvar budeme muset řešit některým z technických prostředků, protože jinak nezamezíme porušování zmíněného řádu.
V současné době máme rozpracovány některé projekty,
jako je areál skalního lezení proti hasičárně, na který jsme
dostali dotaci, a to na zemní práce a vybavení místa mobiliářem. Dále jsme zahájili práce na pořízení změny územního
plánu. K rozvojovým plánům obce patří uvést schválení
dotace na pořízení studie proveditelnosti propojení lyžařského areálu proti Hotelu Morava směr Pec pod Sněžkou. Studii
bude zpracovávat renomovaný odborník na projekty tohoto
typu. Jak jsem psal již v minulém Zpravodaji, máme prodlevu
na dokončení hřiště s umělou plochou. Došlo ke změně typu
stožárů osvětlení hřiště a tím ke komplikacím s montáží
svítidel a zdržení dokončení stavby. Dodávka stožárů se
zdržela také termínem dovolených u výrobce. Montáž
osvětlení je ideální před položením umělé plochy, v jiném
případě musí nastoupit těžká technika. Doufám, že dokončení
hřiště proběhne v co nejkratší době. Zdárně, společně s hasiči,
pracujeme na přístavbě skladu hasičárny. Členové SHD
odpracovali na stavbě desítky hodin dobrovolné práce.
Za jejich celkovou činnost jim musím velmi poděkovat.
Za svoji činnost musím poděkovat také partičce děvčat
ze sdružení Flér. Ani z hasičů ani z děvčat nebudu nikoho
jednotlivě jmenovat, abych na někoho nezapomněl. Kdo si
zaslouží jmenovat a poděkovat jim, jsou kronikáři, a to pan
Jiří Novotný, bývalý kronikář, a současná kronikářka paní
Hana Homolová. Té musím poděkovat také za velké úsilí,
které věnovala dotisku knihy Vyprávění o Dolním Dvoře
a především přípravě knihy Dolní Dvůr na pohlednicích
a fotografiích, která je vlastně jejím dílem. Za významnou
pomoc naší obci děkuji Karolině Bokové z Infocentra
v Lánově. Děkuji za práci děvčatům z kulturní komise.
Návštěvy u jubilantů jistě všechny potěšily a také k vítání
občánků a jubilejním svatbám se postavila se ctí. Na konci
mého příspěvku musím poděkovat všem občanům Dolního
Dvora, kteří přispěli a budou přispívat k chodu obce. Vždyť si
obec děláme sami pro sebe a podle toho se nám v Dolním
Dvoře bude žít. Jakou měrou jsem se na životě obce podílel já,
tak toto hodnocení nechám na Vás.
Děkuji za pozornost, David Neumann
starosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPIS Z USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dvůr konaného dne 27. 6. 2018
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Přítomno: 7 zastupitelů
Omluveni: Daniela Bednárová, Vladimír Čivrný
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
program veřejného zasedání zastupitelstva dne 27. 6. 2018.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo ověřovatele zápisu pana Martina Mikule.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Milana Stránského.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí kontrolu
usnesení z minulých zasedání a zprávu o činnosti ZO.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schvaluje
Závěrečný účet obce za rok 2017 (jehož součástí je Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření) a vyslovuje souhlas
s celoročním hospodařením obce Dolní Dvůr za rok 2017
s výhradami.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr přijímá tato opatření
ke zjištěným chybám a nedostatkům při přezkoumání
hospodaření obce za r. 2017, uvedeným ve Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání
a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů
a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu.
Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, § 219 odst. 2 – Zadavatel neuveřejnil na profilu
zadavatele rámcovou dohodu do 15 dnů od jejího uzavření.
Systémové opatření: Obec bude zveřejňovat rámcové
dohody při realizaci veřejných zakázek na profilu zadavatele
do 15 dnů od jejich uzavření. Termín: průběžně. Zodpovídá:
starosta obce.
Přijatá opatření k nápravě chyb zjištěných při přezkoumání
hospodaření budou odeslána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje do 15 dnů ode dne schválení Závěrečného
účtu obce Dolní Dvůr za r. 2017.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr projednalo návrh účetní
závěrky obce Dolní Dvůr za rok 2017. Zastupitelstvo obce
Dolní Dvůr nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 Vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Dolní
Dvůr tímto v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) Zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
sedmi hlasy schválilo účetní závěrku obce Dolní Dvůr
sestavenou k 31. 12. 2017, vč. hospodářského výsledku obce

za rok 2017, který bude ke dni schválení účetní závěrky
převeden na SU 432 - výsledek hospodaření minulých
účetních období.
Usnesení č. 10:
ZO Dolní Dvůr sedmi hlasy chválilo prodej části pozemku
parc. č. 817/2 v kat. území Dolní Dvůr o výměře cca 5000m2 –
trvalý travní porost a prodej pozemku parc. č. 821/6 v kat.
2
území Dolní Dvůr o výměře 142 m XXX, bytem XXX¨, a to
2
za 40 Kč/m . Nabyvatel zaplatí vklad do KN. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce uzavřít kupní smlouvu.
Usnesení č. 11:
ZO Dolní Dvůr sedmi hlasy chválilo prodej části pozemku
parc. č. 817/2 v kat. území Dolní Dvůr o výměře cca 300m2
2
paní XXX, bytem XXX, a to za 40 Kč/m . Předmětná část
pozemku bude oddělena geometrickým plánem a to na
náklady žadatelky. Nabyvatelka zaplatí vklad do KN.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřít kupní
smlouvu.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy chválilo prodej
části pozemku parc. č. 199/1 travní porost v GP č. 466112/2018 označenou jako poz. p. č. 199/6 - trv. travní porost
v kat. území Dolní Dvůr o výměře 92m2 panu XXX a paní
XXX, bytem Dolní Dvůr 23, 543 42 Dolní Dvůr, a to za 40
2
Kč/m . Nabyvatelé zaplatí vklad do KN. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce uzavřít kupní smlouvu.
Usnesení č. 13:
ZO Dolní Dvůr sedmi hlasy chválilo prodej části pozemku
parc. č. 199/1 travní porost v GP č. 466-112/2018 označenou
jako poz. p. č. 199/7 - trv. travní porost v kat. území Dolní
Dvůr o výměře 119m2 paní XXX, bytem XXX, a to za 40
2
Kč/m . Nabyvatelka zaplatí vklad do KN. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce uzavřít kupní smlouvu.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy chválilo dodatek
č. 2 stanov Svazku obcí Horní Labe v předloženém znění.
Usnesení č. 15:
ZO Dolní Dvůr vzalo na vědomí účetní závěrku a závěrečný
účet Svazku obcí Horní Labe za rok 2017.

Z DĚNÍ V OBCI

REKONSTRUKCE HÁDECKÉ CESTY
Dolní Dvůr je klidná lokalita v srdci Krkonoš, která tento
přívlastek v letošním létě nesplňovala. Způsobila to plánovaná a o letošních prázdninách realizovaná akce Správy
KRNAP. Práce začala navážením kameniny na parkoviště v
Rudolfově a následným převozem do Hádeckého údolí
menšími nákladními auty. Uvádím zde informace poskytnuté
příslušným oddělením Správy KRNAP. Stavba je financována z dotačních prostředků EU. Práce provádí stavební firma
VH-stavební práce, s.r.o. Praha, dle dokumentace Ing. J. Ježka
z Hořic. Začátek opravovaného úseku začíná za horní bránou
obory Hádek a končí na vyústění na asfaltovou Horskou
silnici. Celková délka tohoto úseku je 1890 m. Po rekonstrukci
se bude jednat o jednopruhovou pozemní účelovou komunikaci - lesní přibližovací cestu 3. třídy o šířce 3m, umožňující
sezonní provoz pro lesní kolové traktory a vyvážecí soupravy.
Cesta bude opatřena netuhou vozovkou s propustným
povrchem. Podkladní vrstvou bude hrubé drcené kamenivo,
krycí vrstva ze štěrkodrti a uzavírací vrstva z drobného
drceného kameniva. V horní části při vyústění na Horskou
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silnici se předpokládá osazení kovové závory, která má
zabránit vjezdu nežádoucích vozidel. Práce na komunikaci by
měly být ukončeny v měsíci říjnu 2018. Pokud budou splněny
naplánované termíny, budeme opět "klidnou lokalitou v srdci
Krkonoš".
Hana Homolová

Ošemetné místo cesty v jejím závěru - prudké stoupání v ostré zatáčce.

BABÍ LÉTO
To bývá nejen krásná doba na konci léta, ale letos 1. září to
byl i název akce, kterou uspořádala obec Dolní Dvůr, SDH
a spolek Flér. Bylo to nejen rozloučení s prázdninami pro děti,
ale i setkání příznivců Dolního Dvora. Odpoledne si užily děti
u her a soutěží jako vždy s odměnami. Večer patřil dospělým,
kterým zahrála kapela Brok, Jam & Bazar a VzHáčka.
O občerstvení se postarala sehraná parta hasičů. V jejich
nabídce nechybělo vůbec nic. Manželé Středovi zajistili
dostatek tekutin pro všechny věkové kategorie. Návštěvníky
před nepřízní počasí chránily stany umístěné velmi šikovně
tak, že nikdo nemokl. Poděkování patří všem, kteří připravili
krásné odpoledne i večer. Obecenstvo přišlo v hojné míře
a mohlo si klidně zazpívat: „ ... ani zima, ani déšť (na Fešáky
ne, ale) na Dolnodvoráky neplatí... .“
Hana Homolová

JEN TAK DÁL
Ráda bych představila mladého, houževnatého muže,
který svým běžným a skromným životem nedává najevo, co
vše dokázal.
Mladý p. Richard Novotný dělá své rodině radost, zároveň
naší malé obci. Zaměstnán je u pořádkové policie v Mladé
Boleslavi. V září 2017 zachraňoval s kolegou z hořícího bytu
nepohyblivého člověka, kterému na poslední chvíli zachránili
život. Za tento odvážný čin byli policejním prezidentem
genmj. Mg. Bc. Tomášem Tuhým vyznamenáni a byla jim
předána medaile za profesionální přístup a statečnost.
Ríša se dle slov svého dědečka dlouhé roky věnuje sportu a
jeho píle má velmi dobré výsledky.
Věnuje se sportu POWER LIFTING - SILOVÝ TROJBOJ
Kategorie:
(300 kg) Mrtvý tah - zvedání činky ze země do úrovně pasu
(280 kg) Dřep - z plného dřepu s činkou do vzpřímeného stoje
(130 kg) Bench-press - vzpírání činky vleže na lavici
do napjatých paží
(700 kg) Výkon v trojboji
Ríša startuje za Vrchlabí. Vlastní trenérskou licenci.
Sportu se věnuje od svých 16 let. Dne 27. 3. 2018 byl pozván
na slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Vrchlabí
za r. 2017. Slavnostní vyhlášení se konalo v KD Střelnice, kde
obdržel slavnostní list s poděkováním za nejlepšího sportovce
v kategorii města Vrchlabí.
Na závěr bych chtěla Ríšovi v jeho rozjeté kariéře popřát,
aby se mu dařilo takto dál, a věřím, že časem se objeví nové
potěšující zprávy o jeho
sportovních nebo dalších
příkladných činech.
Děkujeme!
Miloslava Neumannová
Diplom k medaili za statečnost.

Diplom sportovce
roku 2017
města Vrchlabí.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
Netradiční využití mobilních telefonů.

ZNÁTE KUJEBÁK?
Kujebák byl prý hádavý obyvatel Vysokého Mýta a prý
kdysi dávno švec. Ale zcela určitě je to značka piva v původním měšťanském pivovaru ve Vysokém Mýtě a teď už
nějakou dobu „bydlí“ u nás na ČESKÉ FARMĚ v Dolním
Dvoře.
Přijďte naše pivo ochutnat - 12° světlý ležák a 13° černé.
A nejen to, ale i naši poctivou českou kuchyni. Přijďte pobejt!
ČESKÁ FARMA Dolní Dvůr
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V OBDOBÍ ČERVENEC - ZÁŘÍ 2018
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:
paní Zdeňka Matyášová
pan Miroslav Kocián
paní Božena Kociánová
paní Emilie Mikulová
pan Ladislav Hrodek
pan Jaroslav Nič
OÚ Dolní Dvůr přeje jubilantům vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí, síly a elánu do dalších let.
Miloslava Neumannová

Nová fasáda na ZŠ a MŠ v Dolním Lánově.

Nově vybavená knihovna v Dolním Lánově.

Nová výstavba RD v Dolním Lánově.

Oprava cesty od brány ke kostelu v Dolním Lánově
s použitím původních kamenů.

5. 9. 2018 SDH Horní Lánov při zásuhu
u hořícího kravína v Dolním Lánově.

Klub důchodců na zámku v Novém Městě nad Metují.
(Foto Stanislav Závodník)

Setkání příznivců historických vozidel americké armády v Horním Lánově
dne 10.-12. 8. 2018. (Foto Zdeněk Horák)

Hubertova jízda.

Navijákový den na letišti v Lánově. (foto Zdeněk Horák)

Mezinárodní výstava jiřin v Horním Lánově na konci srpna.
(Foto Stanislav Závodník)

Vítání prázdnin v Lánově. (foto Kristýna Chrtková)

Babí léto 1. 9. 2018 v Dolním Dvoře.

Babí léto 1. 9. 2018 v Dolním Dvoře.
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Razítka
Minule to byla razítka z Lánova, nyní vám předkládáme sbírku razítek z Dolního Dvora, Dolního Lánova
a blízkého okolí. I tato byla většinou získána z listin, které se nacházely na OÚ v Lánově a které jsou nyní
uloženy v trutnovském archivu.

Připravila Karolina Boková.

Razítko obce
Dolní Lánov z r. 1870.

Razítko obce
Dolní Lánov z r. 1873.

Razítko obce
Dolní Lánov z r. 1887.

Razítko obce
Dolní Lánov z r. 1900.

Razítko obce
Dolní Lánov z r. 1908.

Razítko obce
Dolní Dvůr z r. 1865.

Razítko obce
Dolní Dvůr z r. 1881.

Razítko obce
Dolní Dvůr z r. 1891.

Razítko obce
Dolní Dvůr z r. 1897.

Razítko obce
Dolní Dvůr z r. 1910.

Razítko dolnodvorského malíře
Fritze Hartmanna z r. 1928.

Razítko hostince U Zlatého mlýna,
majitel J. Engler z r. 1940.

Razítko hornického
městečka Černý Důl
z r. 1870.

Razítko hornického
městečka Černý Důl
z r. 1870.

Razítko starostenského
úřadu v Černém Dole
z r. 1908.

Razítko místní obce Čistá
v Krkonoších, okresní hejtmanství
ve Vrchlabí, z r. 1870.

Razítko místní obce
Čistá v Krkonoších,
politický okres
Vrchlabí, z r. 1891.

Razítko obecního úřadu
v Čisté v Krkonoších
z r. 1907.

Razítko obce Fořt,
okres Vrchlabí,
z r. 1885.

Razítko správy statku
ve Fořtě z r. 1885.

Razítko farního úřadu
ve Fořtě z r. 1930.

Razítko c. a k. okresního
úřadu ve Vrchlabí z r. 1863.
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