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č.37

Elektro rozvody v hasičárně v Prostředním Lánově.

Nová cyklo lávka přes Labe.
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Stavební úpravy v hasičárně Prostřední Lánov.

Z rekonstrukce bytu čp. 51.

Z příprav rekonstrukce silnice Lánov - Čistá.

Z příprav stavby cylostezky Lánov - Čistá.

Údrřba stromů u ZŠ.

Z údržby zeleně.

Vážení spoluobčané,
dnešní poznámky budou pestřejší.
Začnu vysvětlením pojmu inkluze. Jedná se o začlenění
dětí s lehkým zdravotním handicapem do školních tříd.
Doposud se většinou tyto děti učily ve školách zvláštních
(ta je ve Vrchlabí přes 50 roků), kde pro ně byly uzpůsobeny
osnovy a vyškolení pedagogové. Systém fungoval
ve prospěch dětí, pedagogů i rodičů. Kdo z rodičů chtěl,
mohl dát své dítě do školy běžné.
Inkluze v praxi Ministerstva školství znamená výrazně
ztížit podmínky pro zvláštní školy a tím zahájit proces jejich
postupného zániku, a ve školách běžných podmínky pro
žáky, pedagogy, rodiče změnit pouze řečněním, novelou
zákona, ale fakticky jen symbolicky. Jaké podmínky? Počty
dětí ve třídách, asistenty učitelů, vzdělávání učitelů, mzdy,
úpravu školních budov a tříd a tak dále.
Za výše uvedeného přístupu to nemůže dopadnout
dobře. Jaké je východisko? Najít takové řešení, aby se
„vlk nažral a koza zůstala celá“. Tedy nepoškodit
vyučování, ba naopak jej postupně zkvalitňovat. A děti,
které jsou skutečně schopny začlenění do běžných tříd, stojí
o to ony samy i rodiče a jsou pro to vytvořeny podmínky, tak
do školy přijmout. Základním kritériem je potřeba dětí,
v tomto případě všech, nikoliv pouze jednotlivce. Jde to.
Když už jsem u naší školy, tedy oficiální informaci. Tou
je skutečnost, že se podařilo zajistit dotaci na financování
nové školní kuchyně. Oficiální název je „Stravovací
zařízení ZŠ Lánov, č. p. 155“. Jedná se o stavbu vedle
tělocvičny o kapacitě 300 jídel a 100 míst u stolu. Běží
intenzivní projektování, hrubá stavba bude stát do konce
tohoto roku. Podrobněji k tomuto tématu v některém
z příštích čísel Zpravodaje.
Začátkem dubna navštívil Vrchlabí prezident
republiky, pan Miloš Zeman, v doprovodu hejtmana kraje.
Obou setkání, osobního i veřejného, jsem se zúčastnil a bylo
to pro mne příjemné dopoledne, ač počasí nebylo ideální.
Vrchlabská radnice a hostitel, starosta Vrchlabí, pan Jan
Sobotka, obstáli na jedničku. Taktéž občané Vrchlabí
a okolí. Přišli v hojném počtu, chovali se na úrovni
a pokládali otázky velmi širokého spektra. A prezident?
To je velmi chytrý a vzdělaný pán. Mluví zpříma, jednoduše
a své názory říká bez potřeby zalíbit se. Setkávání s občany
si prostě užívá, je hlavní hvězdou a má na to.
Poslední poznámka se týká mezinárodního projektu
Česko – Polsko. Jedná se o společné aktivity obce Lánov
a polských měst Karpacz a Szklarska Poręba. Konkrétními
organizátory a účastníky jednotlivých společných akcí
v následujících třech letech jsou občané, žáci škol
a pedagogický sbor, členové spolků, senioři, zaměstnanci
obce a měst a podobně. Na úhradu nákladů společných akcí
lze požádat o dotaci v rámci operačního programu
přeshraniční spolupráce. Žádost je podána, uvidíme
v příštích měsících, jak budeme úspěšní. Jedná se o trochu
jinou podobu spolupráce s polskými městy, kterou máme již
více jak deset roků.
Zima nám skončila, byla opět jiná, než jsme zvyklí.
Třeba bude jaro dle našich představ, to je tak všechno, co
s tím naděláme.
Přeji pěkné příští dny.
Ing. Jiří Vancl, starosta

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Lánov,
8. 3. 2016 od 17.30 hodin
Usnesení č. 1/01/16
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu p.
Šedivou a p. Capouška.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/01/16
ZO schvaluje následující program jednání:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Plnění hlavních úkolů obce v r. 2016
6) Rozpočtová změna č.1/2016
7) Obecně závazné vyhlášky v Lánově
8) Nakládání s nemovitostmi obce
9) Smlouva s Leteckou školou VR
10) Stav příprav 3. změny Územního plánu obce Lánov
11) Smlouvy o právu provést stavbu Cyklostezka Lánov –
Čistá v Krkonoších.
12) Smlouvy
13) Různé, Diskuse, Závěr (Pro:10, Proti:0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/01/16
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 9. 12.
2016.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/01/16
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od
jednání ZO obce dne 9. 12. 2016.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/01/16
ZO bere na vědomí zprávu o plnění hlavních úkolů obce
v roce 2016.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/01/16
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/01/16
ZO schvaluje:
1) Koupi nově vzniklého p. p. č. 33/7 o výměře 5 m² z p. p. č.
33/5 (zahrada) v k. ú. PL do vlastnictví obce Lánov – jedná
se o část pozemku, která zasahuje veřejné prostranství
a pozemní komunikaci před oplocením p. p. č. 33/5 v k. ú.
PL, kde oddělovaná část pozemku o velikosti 5 m2 je
označena nově, jako p. p. č. 33/7 o výměře 5 m2 (ostatní
plocha/ostatní komunikace) v k. ú. PL. Prodejní cena dané
majetkové dispozice je stanovena dohodou, kde znal.
posudek z 6. 3. 2016 a „Zásady hospodaření s nemovitostmi
pro rok 2015-16“ jsou podkladem, na jednotkovou částku
100 Kč/m², tj. 500 Kč. GP pro oddělení pozemku v ceně 4
840 Kč s DPH a zápis do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh
na vklad) zajistí a uhradí obec Lánov s tím, že návrh GP byl
předložen k odsouhlasení stávajícím vlastníkům p. p. č.
33/5 v k. ú. PL panu JUDr. Stanislavu Faltusovi a paní
Jaroslavě Pršalové oba bytem PL č. p. 140, 543 41 Lánov.
Obec Lánov bude zároveň poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí (4%).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3

Usnesení č. 8/01/16
2) Zřízení VB cesty s právem chůze a jízdy, a to k tíži p. p. č.
2287 v k. ú. HL (vlastník obec Lánov) ve prospěch p. p. č.
2271 v k. ú. HL, jako oprávněné nemovité věci s tím, že
současný vlastník Lubomír Pilař souhlasí. Jedná se o p. p. č.
2287 v k. ú. HL, který je ve vlastnictví obce Lánov. Část p. p.
č. 2287 bude využívána p. Pilařem, spoluvlastníkem
bytového domu č. p. 141 v HL, jako přístup na p. p. č. 2271,
který je ve vlastnictví pana Lubomíra Pilaře, Na Příkopech
69, 506 01 Jičín. Výše jednorázové náhrady od současného
vlastníka oprávněné nemovité věci (pana Lubomíra Pilaře)
za zřízení VB cesty – k tíži p. p. č. 2287 v k. ú. HL (pozemek
obce Lánov, jako povinné) se sjednává ve výši 100 Kč
(Zásady hospodaření s nemovitostmi pro rok 2015-16).
Strana oprávněná zároveň uhradí poplatek související
s podáním návrhu na vklad do KN (1000 Kč).
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/01/16
3) s částečným zásahem požárně nebezpečného prostoru
krytého stání na východní straně objektu RD č. p. 345
(st. 665) v k. ú. PL do p. p. č. 1171/1 – ostatní plocha/ostatní
komunikace v k. ú. PL, tj. do pozemku místní komunikace,
který je ve vlastnictví obce Lánov.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/01/16
ZO schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě obce Lánov
s Leteckou školou Vrchlabí z 19. 3. 2013, bod 16 platnost
dohody prodloužena do 31. 12. 2016, ostatní ujednání
dohody zůstávají v platnosti.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/01/16
ZO bere na vědomí zprávu o stavu příprav 3. změny
Územního plánu obce Lánov
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/01/16
ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu Cyklostezka
Lánov-Čistá v Krkonoších, mezi obcí Lánov jako
stavebníkem a vlastníkem pozemku nebo části pozemku,
v rozsahu dle projektové dokumentace. Soupis vlastníků:
1. Kůžel Zdeněk, Sídliště 731, Hostinné
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/01/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Foubík Miroslav,
akce Rekonstrukce koupelny v č. p. 51 PL- stavební práce,
cena 56 155 Kč a DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/01/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Servis Krkonoše,
akce Rekonstrukce koupelny v č. p. 51 PL- elektroinstalace,
rozvody vody a odpadů, zařizovací předměty, cena 39 470
Kč.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/01/16
ZO schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu
realizovaného z prostředků Programu Intereg V-A Česká
republika – Polsko
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/01/16
ZO schvaluje Dodatek č. 1 SOD z 30. 12. 2015 mezi obcí
Lánov a firmou DiK Janák, s.r.o Trutnov – zhotovení
dokumentace pro územní rozhodnutí akce Cyklostrasa č. 22
- Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších, doplnění
vyvolaných přeložek sítí, cena 46 000 Kč + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 17/01/16
ZO schvaluje smlouvu o spolupráci mezi obcí Lánov a ŘSD
Praha 4 na akci I/14 Lánov – Čistá, oprava silnice, společný
postup při zadávání zakázky, pro Lánov SO 106 – Výměna
obruby - Lánov.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/01/16
ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí a f. TERAsportMuller s.r.o, pořízení 2 ks tabulí 360x120 s posuvem, pro
ZŠ Lánov, cena 54 354 Kč. (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/01/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Ing. Oto Seidler,
akce: MŠ HL - průchod, ZŠ „A“- učebny, č. p. 200 – suterén,
pohostinství HL - úprava střechy, cena 275 Kč/hod +
cestovné 6 Kč/km.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/01/16
ZO schvaluje Dodatek č. 1 SOD mezi obcí Lánov a f.
Nábytek u Tužů, Jilemnice, akce: ZŠ Lánov - dodávka
a montáž nábytku, cena 61 669 Kč vč. DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/01/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Servis Krkonoše,
akce: ZŠ Lánov – výměna zářivkových těles v učebnách,
cena 92 000 Kč. (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/01/16
ZO schvaluje Dodatek č. 1 SOD č. 37/OUN-V/09Fmezi
obcí Lánov a f. SÚS Královéhradeckého kraje, akce:
Kanalizace a ČOV Lánov, zásahy do pozemků silnice
III/2956 a III/32552, výše peněžité náhrady 216 874 Kč vč.
DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/01/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. IMP architekti s.r.o
Hradec Králové, akce: Novostavba jídelny ZŠ Lánov –
vypracování projektu pro sloučené územní a stavební
řízení, cena 565 000 Kč vč. DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/01/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Ing. Pospíšil, akce:
Lokalita A1-příprava podkladů, zadání územní studie, cena
94 400 Kč + DPH
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/01/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Ing. Pospíšil, akce:
Lokalita E a sportovní areál - příprava podkladů, zadání
územní studie, cena 92 800 Kč + DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 26/01/16
ZO schvaluje podání žádosti o dotace, akce „Poznejme se
více“, přeshraniční spolupráce - Obce Lánov, Szklarske
Poręby a Karpacze v rámci operač. programu Intereg V-A
ČR-Polsko, prioritní osa 4. (Pro: 10, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
Usnesení č. 27/01/16
ZO schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu
realizovaného z prostředků Programu Intereg V-A Česká
republika – Polsko
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 28/01/16
ZO schvaluje „Prohlášení českého vedoucího partnera“
k projektu „Poznejme se více“ s podpisem starosty Ing.
Vancla.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 29/01/16
ZO schvaluje podání žádosti o dotace na r. 2016, akce
„Cyklotrasa č. 22“, cyklostezka Lánov Čistá v Krkonoších,
příprava, požadavek dotací 1 820 000 Kč.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdrželi se: 0)

Usnesení č. 30/01/16
ZO schvaluje Dodatek č. 6 ke smlouvě z 29. 1. 2010 mezi
obcí a f. Marius Pedersen, Svoz komunálního odpadu,
platnost prodloužena do 31. 12. 2016, znění smlouvy beze
změn, včetně ceny za odvoz z odpadových nádob.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
Usnesení č. 31/01/16
ZO ukládá projednat podněty vznesené p. Chuchlíkem na
jednání rady a stanovit harmonogram dalších kroků.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
Zapsal: Kovář Bedřich

V roce 2011 obec Lánov zrealizovala projekt s názvem
„Bezpečně přes Malé Labe – most č. 5 a č. 7“
spolufinancovaný EU z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader, Program rozvoje
venkova ČR.
Předmětem projektu byla rekonstrukce dvou mostů
přes Malé Labe, a to v Prostředním a Horním Lánově.
Z celkových nákladů akce ve výši 2 118 tis. Kč bylo z fondů
EU hrazeno 1 551 tis. Kč.
Realizací tohoto projektu došlo nejen ke zlepšení
dopravní situace v obci a oba nové mosty jsou hojně
využívány a slouží dobrému účelu.
Ing. Jiří Vancl, starosta

V roce 2010 obec Lánov zrealizovala projekt s názvem
„Zázemí pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost“
spolufinancovaný EU z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader, Program rozvoje
venkova ČR.
Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající
zasedací místnosti Obecního úřadu v Prostředním Lánově.
Z celkových nákladů akce ve výši 1 176 tis. Kč bylo z fondů
EU hrazeno 882 tis. Kč.
Nová zasedací místnost slouží velmi dobře svému
účelu, ať při setkávání jednotlivých spolků působících
v obci, tak ve dnech voleb a jiných setkáních.
Ing. Jiří Vancl, starosta

Královéhradecký kraj je
poskytovatelem části finančních
prostředků na realizaci projektu s názvem
„Cyklotrasa č. 22 – cyklostezka Lánov-

Čistá v Krkonoších, příprava“, evidenční číslo 15RRD050014. Dotace je poskytována dle podmínek dotačního
programu Královéhradeckého kraje „15RRD05 – Rozvoj
a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras
v Královéhradeckém kraji“. Jak napovídá název projektu,
dotace je určena k přípravě cyklostezky podél silnice 1/14.
Ing. Jiří Vancl, starosta

Během posledního roku se pracovalo zejména
na technické stránce provozu kabelové televize. Prvním
krokem byl přesun studia (pouze technologické části)
do nových prostor v rámci budovy obecního úřadu. Nové
prostory vyhovují rozšiřující se technice a odpadní teplo,
vznikající při provozu, se využívá k vytápění archivu
a případně i objektu obecního úřadu.
Celý přesun byl rozdělen na etapy tak, aby nebyl divák
a uživatel kabelového rozvodu omezen, nebo jen
v nejnutnějších případech. Finální přesun se neobešel bez
přerušení provozu. Během odstávky došlo k přesunutí
technologie a zároveň k její údržbě a aktualizaci.
V druhém kroku bylo přeloženo optické vedení
od poskytovatele datových služeb. Zde jsme byli schopni
díky záložnímu vedení omezit přerušení služby internetu
na 2 x 5 minut.
Přesun studia byl nutný pro vzrůstající náročnost
a rozvoj jak televizních, tak datových služeb.
MPEG-2 x MPEG-4
Z důvodu změn v typech vysílání a nových technologií
operátoři postupně přecházejí z vysílání v kódování MPEG2 na MPEG-4. Od této změny si operátoři slibují vyšší
kvalitu přenášených programů (lze přenášet SD i HD
rozlišení), tak snížení datového toku (více programů
v jednom streamu a tím i ušetření nákladů). K tomuto začalo
docházet během měsíce února, kdy z vysílání „zmizely“
dva programy Dajto a Doma. Postupně dojde ke změně typu
vysílání na MPEG-4 u všech slovenských programů a 4.
multiplexu (Fanda, Smíchov, Telka). Nahrazeny budou
vysíláním v HD kvalitě, vyjma TV Smíchov a Telka (nadále
v SD rozlišení).
Jak otestovat váš stávající přístroj? Ve formátu MPEG4 se již vysílá program Retro Music. Pokud uživatel
na tomto programu vidí obraz a zvuk, je jeho zařízení
schopno přijímat a zpracovat signál v kódování MPEG-4.
Jestliže přijímá pouze zvukovou stopu, je zařízení
vybaveno MPEG-2 dekodérem. V tomto případě bude
přijímat pouze zvukovou stopu. Koncové zařízení lze
dovybavit set-top boxem s MPEG-4 dekodérem. Na trhu je
velké množství zařízení (v dalším článku se dozvíte
o nepříliš vzdálené budoucnosti a další technické revoluci).
Po aplikování nového vysílání bude nutné znovu naladit
vaše zařízení, neboť dojde ke změnám obsahu jednotlivých
multiplexů.
Tlak ze stran operátorů jasně ukazuje postupný přesun
všech programů do formátu MPEG-4.
DVB-T2? 2020
Jak se postupně mění typy vysílání a technologie, lze podle
národního plánu ČR ve spojení s celoevropským plánem
očekávat, že se v roce 2020 přejde na nový typ vysílání –
DVB-T2. Hlavním cílem je technologický posun
v terestriálním vysílání (proto „T“ na konci) a zejména
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uvolnění nižších kmitočtů (700 MHz) pro mobilní
operátory. Tento trend je celoevropský a je rozdělen na více
etap tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení vysílání
v jednotlivých zemích.
Ke konci roku 2015 (od půlky prosince) jsou známé
technické parametry tohoto druhu vysílání. Bude se jednat
o kódování H.265/HEVC.
Zde bych chtěl upozornit uživatele, plánující nákup
nových zařízení (televizor, set-top box). Pokud chcete
k maximální spokojenosti využívat i nové služby po roce
2020, bylo by vhodné si ověřit, je-li přijímač patřičných
zařízením vybaven. Různé prodejní akce, které lákají
na příznivou cenu, často nemají výbavu pro nové a budoucí
vysílání. Buďte proto prosím obezřetní a prodejců se
dotazujte. Na internetu lze nalézt tabulky výrobků
jednotlivých výrobců, kteří vybavovali svoje zařízení
DVB-T2 tunery, ale v jiné normě H.264. Tyto nebudou
po roce 2020 schopny zpracovávat vysílání DVB-T2
na českém území.
Zjednodušený článek naleznete na internetové adrese:
http://technet.idnes.cz/vymena-televizoru-0nt/tec_video.aspx?c=A160201_164753_tec_video_nyv.
Nebo navštivte www.technet.cz a vyhledejte si DVB-T2, je
to hned první článek.
Radovan Jákl

V rámci přesunutí studia došlo k přesunutí i veškeré
technologie pro zařízení internetu. Páteřní propojení je
realizováno rychlostí 1 Gb/s a připraveno pro 10 Gb/s.
Od prvních úvah o rozmístění technologie se počítalo se
zachováním typu Docsis 2.0 (modemy Thomson,
Motorola) a rozvojem technologie Docsis 3.0 (modemy
Arris CM820, Cisco 3925, Cisco 3208). Výhodou těchto
technologií je jejich zpětná kompatibilita a lze tedy
zachovat technologickou funkčnost i pro starší typy
zařízení bez omezení možností technologie nové. Bavímeli se o nových technologiích, lze očekávat komerční
nasazení nástupnické normy Docsis 3.1, kde lze dosáhnout
opravdu vysokých rychlostí přímo u zákazníka. Postupným
vývojem v síti kabelové televize budeme moci tuto
technologii provozovat hned, jak se stane komerčně
zajímavou i pro naši lokalitu.
Stále funkční technologii Docsis 1.1 (staré modemy Arris
CM450) zachováme podle množství aktivním prvků v síti
pokud možno co nejdéle. Bohužel tato technologie není
kompatibilní s novějšími.
S narůstající rychlostí u koncových zákazníků
narážíme postupně na problémy, zejména v bezdrátovém
přenosu na poslední „metr“. Zde bývá slabé místo
a přístupové body starší pěti let nejen technologicky
zaostávají, ale mívají i časté výpadky v přenosech (latence,
odpojování, nutný restart). Dnešní nutností je bezdrátový
přenos normou „n“. Starší modely používaly normu „g“.
V současné době jsou již cenově dostupná koncová zařízení
s duální rádiovou částí pro kmitočet 2,4 a 5 GHz. Při
rychlostech nad 60 Mb/s nebude technologie 2,4 GHz
dostačovat a bude nutné sáhnout po frekvenci 5 GHz. Už se
objevují i mobilní zařízení vybavené přijímači pro tuto
frekvenci. Budete-li zvažovat nákup nových zařízení,
rozhodně je přítomnost tohoto výhodou.
Radovan Jákl
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V roce 2015 byl ukončen projekt z názvem „Spolupráce
a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska
Poręba a Karpacz“, číslo CZ.3.22/1.3.00/09.01555.
Realizace tohoto projektu začala v roce 2013, a to
za podpory fondu EU v rámci 3. výzvy OP Přeshraniční
spolupráce ČR – PR 2007 – 2013.
Jak napovídá název, projekt byl určen pro sbory
dobrovolných hasičů u nás a v Polsku. V rámci projektu se
uskutečnila řada akcí pro mladé hasiče i ostatní členy všech
tří sborů. Jednalo se například o lavinová školení, požární
cvičení různého charakteru, společná setkání na obou
stranách hranic a pořízení potřebného vybavení.
Již nyní je patrné, že projekt byl velmi úspěšný
a přínosný pro všechny zúčastněné strany.
Ing. Jiří Vancl, starosta

Královéhradecký kraj je
poskytovatelem části finančních
prostředků na realizaci projektu
„Pořízení hasičské cisterny“,
evidenční číslo 15RRD01-0007. V rámci tohoto projektu
byla pořízena hasičská cisterna pro SDH Horní Lánov, která
zlepšuje podmínky pro zásah a součinnost v rámci IZS ČR)
Ing. Jiří Vancl, starosta

V prvním čtvrtletí roku 2016 se nenarodilo žádné dítě.
Snad příště :-)
V období leden až březen 2016 dovršili svá významná
životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále po roce) tito
naši občané:
70 let – pan Jaroslav Holý, pan Josef Štolba, paní Naděžda
Seidlová
75 let – pan Martin Kulcsár, paní Marie Sehnalová,
pan Miroslav Budina
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám přináší i smutné události. V lednu nás
bohužel opustil pan Jan Hrazdíra, v únoru pan Milan Beyer
a paní Libuše Jirková.
Dovolte mi jménem Obce Lánov a všech lidí, kteří je
znali a vzpomínají, vyjádřit upřímnou soustrast
pozůstalým rodinám.
Karolina Boková

Období od 4. 1. 2016 do 20. 3. 2016
Stav obyvatel k 20. 3. 2016 1761
Přistěhovaní 4
0
Narození
Odstěhovaní 6
Zemřelí (1 žena a 2 muži)
3
Přestěhovaní v rámci Lánova 7
Karolína Boková

Manželé

Václav a Blažena Štěpánovi
krejčí a kuchařka ve školce.
Uplynulo již 12 a 15 let od jejich
úmrtí, kdo jste je znal, vzpomeňte
s námi.
Děti

V roce 2015 již potřetí zahnízdil pár poštolky obecné
(Falco tinnunculus) v budce umístěné v koruně dubu
u školy v Lánově. Budka pro poštolky zde byla umístěna
i s webovou kamerou před třemi roky v rámci projektu
Praktická ornitologie na Základní škole v Lánově
(KALENSKÝ 2013). Hned v prvním roce byla budka
obsazena, ale v důsledku nepříznivých klimatických
podmínek z ní bylo vyvedeno pouze jediné mládě. V roce
2014 to bylo již šest mláďat a v dubnu 2015 poštolky budku
obsadily znovu.
Ve dnech 23. - 24. V. 2015 se v budce vylíhlo celkem
šest mláďat. Při sledování jejich života prostřednictvím
webové kamery jsme 31. V. zaznamenali, že se mezi týden
starými mláďaty pohybuje nějaké drobné zvíře, patrně
lasice. Celý den byla dospělá poštolka neklidná a snažila se
až do pozdních večerních hodin neznámé zvíře mezi
mláďaty ulovit. Nakonec na mláďata zasedla a celou noc je
zahřívala.
Až fotografický záznam pořízený 1. VI. v 1530 hod. nám
potvrdil přítomnost kolčavy (Mustela nivalis) mezi
mláďaty poštolky. Na záznamu bylo zachyceno, jak lasice
okusuje doneseného hlodavce, kterého dospělá poštolka
ještě drží v zobáku. Tentýž den jsme budku zkontrolovali
a fotograficky zdokumentovali živé mládě kolčavy. Zcela
jistě bylo do budky doneseno jako poštolkou ulovená kořist,
při ulovení však nebylo usmrceno, ani vážně zraněno,
a bylo tak nuceno na hnízdě nedobrovolně žít. Většinu času
byla lasice schovaná mezi mláďaty, se kterými se vzájemně
zahřívala, občas vystrčila hlavu nebo se rychle prosmýkla
někam do rohu budky či pod mláďata. Živila se z kořisti
(drobných hlodavců), donesené na hnízdo mláďatům
poštolky. Ta si ji zpočátku nevšímala, ale na dospělých
ptácích byla po příletu k budce vidět nervozita a snaha lasici
ulovit. Což se jim ale nikdy nepodařilo.
Dne 2. VI. kolčava na hnízdě stále přežívala mezi šesti
mláďaty poštolek bez zjevné újmy. My jsme zatím řešili
dilema, zda ji z budky odebereme a zachráníme, nebo ji tam
ponecháme, ať si příroda poradí sama. Nakonec jsme se
rozhodli pro druhou z uvedených možností.
Čtvrtý den přítomnosti lasice na hnízdě (3. VI.) začalo
být patrné, že mladé poštolky k ní už nejsou tak tolerantní
a občas na ní zaútočí zobákem či pařátem. Svědčily o tom
šrámy na hlavě lasice. V odpoledních hodinách jsme
přesunuli webkameru blíže k budce, abychom mohli
podrobněji sledovat další vývoj. Večer v 1944 hod. jsme tak
mohli zaznamenat, že mladá kolčava, atakovaná zobáky
mláďat poštolek, vyskočila ven z budky umístěné asi 15 m

nad zemí. S pomocí přátel byla po krátké době nalezena
otřesená na zemi pod hnízdem, ale živá a neporaněná.
Umístili jsme ji do voliéry, kde jsme ji přikrmovali a odkud
se jí dne 23. VI. podařilo uniknout na svobodu.
Souhrn
Ve dnech 31. V. až 3. VI. 2015 se podařilo pozorovat
a zdokumentovat život mladé kolčavy na hnízdě poštolky
obecné se šesti mláďaty ve stáří 7 – 11 dní. Do hnízdní
budky byla donesena jako ulovená kořist, skrývala se mezi
mláďaty, aby nebyla chycena starými poštolkami, a živila
se drobnými savci donesenými na hnízdo. Po čtyřech dnech
soužití s mladými poštolkami vyskočila před jejich stále
intenzivnějšími útoky z budky a ve zdraví přežila pád z 15
metrů na zem.
Literatura
KALENSKÝ J. 2013: Ornitologický projekt na Základní
škole v Lánově. Prunella 38: 41–45.
Stanislava Kalenská & Josef Kalenský
Pozn. red.: Zpráva o tomto neobyčejném úkazu se přes
sdílení na Facebooku a noviny Blesk (které o svolení
zprávu zveřejnit pana Kalenského požádaly) dostala
dokonce až do britského Daily Mail, druhého
nejvydávanějšího periodika ve Velké Británii, jehož se
denně prodá 3 miliony výtisků. Na následujícím odkaze se
můžete na ono číslo z 15. června 2015 podívat:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3124775/Howdid-weasel-way-Crafty-animal-survives-four-daysfalcon-s-nest-hiding-chicks-time-mother-arrived.html

Malá hrdinka v jámě lvové (vlastně poštolkové).

Tradiční putování s ježkem, které vede paní učitelka
Marie Veselá, je přírodovědným kroužkem, kde jsou děti
seznamovány se zákonitostmi přírody v průběhu celého
roku – strom zlomený větrem, či zásahem blesku, růst
zeleně a bylin a plodů. Dále jsou děti vedeny k ekologii
a lásce k přírodě.
Rok 2016 jsme zahájili lyžařským kurzem v Dolním
Dvoře, pod záštitou lyžařské školy Ski Baron pana Jána
Radiče, který byl velmi vstřícný vůči potřebám dětí
z mateřské školy. Kurz děti absolvovaly ze školky v Horním
i Prostředním Lánově. Ačkoli počasí nebylo typicky zimní,
všechny děti si osvojily základy lyžování a kurz ukončily
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úspěšnou jízdou při závodech za vydatného fandění rodičů.
V úterý 8. března navštívili předškoláci policejní
stanici ve Vrchlabí, kde je policisté ochotně seznámili se
svou výzbrojí, výstrojí a s náplní své práce. Děti se mohly
podívat do cely předběžného zadržení, vyzkoušely si
výstroj a výzbroj zásahové jednotky, osahaly si policejní
zbraně (samopal, revolver), náboje, obušky, pouta atd.
Nakonec poseděly v policejním autě a dokonce se některé
mohly svést na nové policejní čtyřkolce. Všem dětem se
akce moc líbila a rády by si ji někdy zopakovaly.
Jak na lyžařský kurz, tak na policejní stanici
ve Vrchlabí naše děti vozil pan Zdeněk Čihák, kterému
touto cestou děkujeme.
Začátkem měsíce března dostaly děti v MŠ Prostřední
Lánov dárek, a to v podobě nových stolečků a barevných
židliček do jídelny. Jak je vidět na fotografii, dětem se
v jídelně líbí a výborné jídlo od paní kuchařky ještě více
chutná.
kolektiv MŠ

26. ledna 2016 se za široké účasti veřejnosti slavnostně
otevíraly nově přistavené prostory v naší Základní škole.
Po vystoupení dětí a po proslovu pana starosty a paní
ředitelky školy, v němž poděkovali všem za jejich zásluhy
při realizaci nástaveb, byl přestřižením pásky oficiálně
zahájen jejich provoz. Zástupci obce, místní obyvatelé,
rodiče, děti, učitelé, tvůrci a realizátoři měli poté možnost
si prostory, včetně nových šaten v přízemí, prohlédnout.
Pro všechny návštěvníky bylo přichystáno milé pohoštění.
K výjimečné atmosféře rovněž přispěl zápis prvňáčků
do 1. třídy.
Nutno doplnit, že tato akce byla spolufinancována
za laskavého přispění Ministerstva financí ČR.
Výborně prosvětlené místnosti se opravdu povedly –
nejen že jsou krásné, ale i účelné.
Karolina Boková

Zdravá pětka je výukový
program, který učí děti
ze ZŠ a MŠ zásadám zdravé
výživy. Své znalosti o výživě si
žáci prověřili formou soutěže,
za znalosti získávali žetony
s pětkou. Třídili obrázky
zdravých potravin a umísťovali je na zdravý talíř. Nakonec si z kousků ovoce a zeleniny
sestavili zdravou svačinku.
Eva Hájková
V úterý ve dvě hodiny odpoledne se otevřely dveře naší
Základní školy pro budoucí prvňáčky. Paní učitelky si pro
ně v rámci zápisu do první třídy připravily čtyři stanoviště,
která znázorňovala koloběh přírody – čtyři roční období.
Děti jim většinou s nadšením ukazovaly, co již umí: barvy,
některá písmenka, zavázat si tkaničku, namalovat obrázek
maminky, stříhat nůžkami, vyprávět a zpívat. Byly moc
šikovné. K zápisu přišlo neuvěřitelných 38 dětí. Uvidíme,
kolik se jich v září posadí do lavic. Věřím, že většina
a budeme tak moci otevřít dvě první třídy. Na všechny nové
žáčky se z celého srdce těšíme.
V průběhu zápisu do 1. třídy si všichni mohli
prohlédnout prostory školy. Odpoledne se slavnostně
za účasti vedení obce, realizátorů i občanů Lánova otevřela
nová přístavba. Škola tak získala tři kmenové třídy, kabinet,
sborovnu, knihovnu, ředitelnu a kancelář. V uvolněných
prostorách vzniknou dvě nové učebny – jazyková
a výtvarná. Venkovní prostory budou určeny k relaxaci
žáků. Jsou tu připravena hřiště na šachy, Člověče nezlob se
a panák. Protože do jara nám ještě nějaký čas zbývá, žáci si
mohou šachy již zahrát ve vestibulu a odpočinout si
v relaxačních koutcích, které vznikly v prostorách chodeb
naší školy. O příjemnou atmosféru otevření a prohlídky
nových prostor se postarali vystoupením i připraveným
občerstvením naši žáci.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o přístavbu školy: Obci
Lánov, firmám, učitelům, zaměstnancům... V pondělí 1. 2.
se přestěhovaly do nových prostor třídy 4. A a 4. B. Věřím,
že se jim bude v novém, krásném prostředí líbit.
Radka Koniková, ředitelka školy
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Čtvrté třídy
vyrazily ve středu
17. 2. do Trutnova
do divadla UFFO
na představení
Alenka v říši divů.
Žáky zaujaly sochy
gepardů před vchodem do divadla,
líbila se jim také
moderní budova, otáčecí vchod, skleněné schody, velký sál
i výhled z prosklené galerie s obrazy. Samotné představení
se většině moc líbilo. Bylo vtipné, zasmáli jsme se všichni.
Jak zážitky zaznamenali samotní žáci, si můžete přečíst
sami z jejich naskenovaných prací (na webu školy http://zslanov.cz/cs).
Eva Hájková

V úterý 9. února a ve středu 10. února byli žáci 2. a 3.
třídy na výukovém programu o myslivosti, který
organizovala Správa KRNAP se sídlem ve Vrchlabí.
Zajímavé dopoledne začalo v 8 hodin na autobusovém
nádraží ve Vrchlabí. Pan Bílek, náš lektor a průvodce, nás
dovedl k soukromé oboře pana Zázvorky. Cestou k ní nás
upozorňoval na stopy aktivního života živočichů žijících v
bezprostřední blízkosti města – hnízda ptáků, srnčí a zaječí
okusy na dřevinách a také lidské snahy usnadnit život volně

žijícím zvířatům, které jsou v lidském hospodaření
vítanými pomocníky, poštolkám.
Přes pletivo obory děti nadšeně přehazovaly
nastřádané suché pečivo anebo šťavnaté a sladké
zeleninové nebo ovocné dobrůtky – jablka, mrkev. I školní
družina ke krmení přispěla a udivila Dana Bílka množstvím
nasbíraných žaludů. Jeleni a laně si mlsně vybírali ta
nejchutnější sousta a Dan Bílek na živých exemplářích
ukazoval dětem různé zajímavosti, které se týkaly věkové
diferenciace a anatomie zvířecích jedinců.
Další program probíhal v Krkonošském centru
enviromentální výchovy „Krtek“. Děti shlédly a vyslechly
prezentaci zaměřenou na život lesní zvěře v Krkonoších,
vyzkoušely vábničky a hrály tematicky zaměřené
poznávací hry ve skupinách.
Celé dopoledne se vydařilo, děti byly spokojené,
výukový program se jim velmi líbil.
Lenka Husarová

Dne 14. 2. 2016 se 7. třída Základní školy Lánov sešla
u závory v Rudolfově. Naložili jsme lyže a tašky do auta
a vyrazili jsme na cestu k Hanapetru. Cesta byla dlouhá
přibližně 2,5 km. Přišli jsme k chatě a začali si vybalovat
věci. Lyže jsme měli v lyžárně. Byli jsme všichni rozděleni
do tří skupin (Nádherky, Rychlá rota a Mišmaš). Druhý den
jsme celá naše třída šli lyžovat do Dolního Dvora. Byla to
sranda. Další den Nádherky s Mišmašem šli lyžovat
a Rychlá rota se vydala na dlouhou cestu na běžkách.
Střídali jsme se každý den se sportem. Dobře nám tam
vařili, měli jsme samé dobroty, snídaně, oběd a večeře.
Každý večer kolem 19:30 jsme se sešli v jídelně. Každý stůl
měl své číslo a každý taky měl večerní program. Hráli jsme
různé hry, vždy jsme se u toho strašně nasmáli. O půl desáté
večer jsme měli večerku. Ale na pokoji jsme si pořád
povídali, tak nám otevřeli dveře, abychom přestali. Usnuli
jsme. Budíček byl kolem 7:30. V 8:00 byla snídaně, tak
jsme si vyčistili zuby a šli papat☺. Bylo to tak akorát. Když
jsme lyžovali na sjezdovkách, střídali jsme to. Dolní Dvůr,
Strážné, a 4 lidi na Kolonce. Celý týden jsme si užívali.
Ve čtvrtek jste nám řekli, že jsme byli hodní a poslušní, tak
jsme dostali menší dárek. Noční lyžování!!! Skoro celá
třída jela, pár lidí zůstalo na Hanapetru a šli pěšky
do Dolního Dvora za námi. Poslední den jsme měli závody
na běžkách (biatlon). Po obědě jsme naložili věci zpátky
do auta a vyšli jsme pěšky z chaty do Rudolfova. Myslím si,
že se všichni těšili domů, ale chtěli by i zůstat. Dole na nás
čekali rodiče, všichni jsme měli velkou radost, že jsme je
viděli. Pobrali jsme si své věci, nasedli do auta, a jeli domů.
Lyžák s mojí třídou byl velmi zábavný. Všichni budeme mít
moc krásné vzpomínky.
Byl to úžasný týden s mojí třídou!!! ☺
Nikola Rybářová

V úterý 8. března se 16 dětí z naší školy zúčastnilo
školních přeborů v obřím slalomu v Černém Dole. Počasí
bylo pro letošní zimu velmi netypické – celé dopoledne
hustě chumelilo a viditelnost nebyla nejlepší. Přesto se
všichni s nástrahami slalomu vypořádali statečně a ve velké
konkurenci téměř profesionálních závodníků vybojovali
několik umístění do 10. místa. Dopoledne jsme také využili
k pilování lyžařské techniky, aby nám příští rok cinkla
i nějaká medaile.
Za pomoc děkujeme tatínkům panu Basařovi a panu
Nedomovi.
Olga Čermáková

Na konci února proběhlo v Hostinném okresní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Základní školu v
Prostředním Lánově reprezentovala Veronika Kušnírová ze
7. třídy, která postoupila ze školního kola, ve kterém získala
nejvyšší počet bodů. Olympiáda se skládala ze dvou částí poslechu a ústního rozhovoru. Veronika nakonec obsadila
17. místo. Doufejme, že i příští rok se někdo z naší školy této
akce zúčastní.
Hana Rudišová

Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ v Horním
a Prostředním Lánově na školní rok 2016/2017 se bude
konat v úterý 24. 5. 2016 od 14,30 hod. do 16,30 hod.
v budově MŠ Prostřední Lánov. Přihlášky se budou
vyplňovat přímo na místě.
K zápisu si zákonný zástupce dítěte přinese občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás!
Martina Černá, vedoucí učitelka

Opět jsme vyrazili za sportem – tentokrát do Vrchlabí
na okrskové kolo ve vybíjené. Soutěže se zúčastnily z naší
školy dva týmy – jeden chlapecký a jeden dívčí, oba
bohužel oslabeny o marody. Dívky měly situaci jednodušší,
protože startovala pouze tři družstva, a naše děvčata
suverénně oba zápasy vyhrála. Kluci to měli mezi osmi
družstvy trochu složitější, ale ani oni nezaváhali a po
těžkých bojích celý turnaj vyhráli bez ztráty bodu. A tak oba
týmy čeká pravděpodobně 8. dubna cesta na okresní kolo
do Trutnova. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci!
Olga Čermáková a Jaroslava Krulišová

Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický
charakter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská
vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané
v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její
vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení. Letos
kampaň v České republice proběhla už po jednadvacáté.
Mezinárodní kampaň “Vlajka pro Tibet” vznikla
v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se
jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí
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vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen
Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10.
března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské
okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než
80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo
v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech
nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat
na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká
republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996,
kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města.
V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí, měst,
městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně
např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky
vyvěšuje celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě
různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR.
Po celé ČR probíhá v průběhu března řada akcí na podporu
Tibetu.
ZŠ Lánov

Ráno v 7:30 jsme nastoupili do autobusu a vyjeli. Cesta
trvala přibližně 2,5 hodiny. Když jsme přijeli do Lidic, šli
jsme kousek pěšky a dorazili jsme do Lidické Galerie, kde
jsme shlédli film a následně poslouchali příběh přeživší
lidické ženy jménem Marie Doležalová – Šupíková. Poté
jsme šli k Památníku lidických dětí, lidických mužů
a na závěr do muzea. Cesta zpět příjemně utekla a domů
jsme se vrátili v 16:45.
Dominik Máslo
Staré Lidice byly srovnány se zemí. Přežilo jenom 17
dětí, ale žije jich v dnešní době jenom 13. Nejmladší žena,
která přežila, tenhle rok slaví 90 let. Na památku dětí, které
byly odvezeny, jsou postaveny sošky. Byli jsme v muzeu,
slyšeli jsme příběh jedné lidické ženy z dětství a viděli jsme
krátké dokumenty, kde paní četla text k Lidicím. Je tam
velký hrob, kde jsou pohřbení všichni lidičtí muži. Nacisté
srovnali se zemí i zdejší hřbitov, Horákův statek a zavezli
i rybník. Nejmladšímu muži, kterého popravili, bylo
pouhých 14 let a jeho matce se poté narodilo
v koncentračním táboře dítě, které jí bylo odebráno. Marie
Šupíková se dostala do německé rodiny, kde byla 3 roky
a pak se vrátila do Čech, kde ji vychovala její teta.
Když se viděla po 3 letech s její matkou, nemohly se
domluvit, protože její matka na ni mluvila česky, ale Marie
mluvila německy. Když se ta tragédie v Lidicích stala, bylo
Marii 9 let a 8 měsíců.
Lucie Kučerová
Lidice jsou vypálené město u Prahy. Byly vypáleny
stejně jako Ležáky. Zemřelo při vypalování 88 dětí. Lidí se
vrátilo 17 a z toho jich 13 žije. Lidi vytáhli na statek
Horákových a tam je nechali stát až do rána, v 6:00 je začali
nakládat do aut a odvážet do gymnázia. Pak tam přišel za tři
dny pán s holí a sedmi lidem zaklepal na rameno. Ti lidé byli
odebráni do německých rodin a tam žili, naučili se tam
němčinu. Poté je odvezli zpátky do Lidic a tam jim
vybudovali sedm domů a ty jim přidělili. Jedno z těch dětí
byla i Maruška Doležalová. Její maminka se vrátila, ale
měla těžkou nemoc tuberkulózu. Poté za čas umřela.
Tadeáš Přívratský
Přijeli jsme tam autobusem. Byla tam žena, která
to zažila. Byli jsme v muzeu. Leží tam pomník. Je tam velký
hrob a v něm pohřbení popravení muži. Přežilo 17 dětí.
Nacisti srovnali Lidice se zemí. Nejmladší ženě je tenhle
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rok 90 let. Zavezli rybník hlínou. Teď žije ze 17 dětí
už jen 13.
Pepa Zedníček
V této malé vesničce jsme dostali mnoho „ponaučení“
o životě, historii a celkově jsme dostali jiný pohled na svět.
V první řadě jsme navštívili Lidickou galerii, kde nám
převyprávěla paní Marie Doležalová Šupíková její životní
příběh. Vyprávěla nám o jejím setkání s nacisty a putování
z Lidic do Polska a životu tam. Poté jsme byli na území
starých Lidic a mohli jsme si prohlédnout památníky
a zbytky, co zůstaly, nakonec jsme byli v muzeu. Nejvíce
mě zaujalo, jak silní obyvatelé Lidic dokázali být
a nezhroutili se, že třeba lidičtí muži šli s hlavou vztyčenou
do posledního konce. Že přesto všechno, co zažili, se
dokážou usmát.
Simona Maisnerová

V úterý 29. 3. proběhl v naší škole projektový den
v rámci celoškolního projektu Na křídlech knížky. Děti
pracovaly velmi pilně a svědomitě, každý zvládl dvě dílny,
první do velké přestávky, druhou po velké přestávce
až do oběda. Opravdu bylo z čeho vybírat, žáci psali vlastní
knihu, vyráběli ruční papír, vytvářeli omalovánky,
ilustrace, komiksy, záložky a další výrobky z papíru, také
obalovali nové knihy z naší knihovny do ochranné folie.
Během dne děti přicházely do naší nové knihovny, kde
jim byly rozdány zbrusu nové průkazky a kde byli žáci
seznámeni s otevírací dobou knihovny, návštěvním řádem
i dalšími věcmi týkajícími se života knihovny. V knihovně
máme zhruba tři tisíce knížek, některé jsou v sadách, aby je
mohli žáci prvního i druhého stupně využívat v hodinách
čtení, jiné jsou po kusech. Nejvíce žáky zaujaly tituly nové,
a tak jistě budeme náš fond těmito novinkami rádi
doplňovat. V knihovně pracujeme s moderním
knihovnickým systémem Clavius, kdy každý titul má svůj
čárový kód a každý čtenář na průkazce také.
Nina Javorová

Okresní kolo ve vybíjené v Trutnově se konalo na apríla
– tedy v pátek 1. dubna. Konkurence byla velmi silná, hrálo
5 dívčích týmů a 7 smíšených. Obě naše družstva
vybojovala shodně 4. místa, což je určitě velký úspěch.
Našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Olga Čermáková

Milí čtenáři, musím poopravit popisek u fotky, jež byla
součástí rozhovoru o Toronto Mohawk v minulém čísle.
Paměť je potvůrka ošidná, a tak jednu z pěti osob na obrázku
pojmenovala jako Alexandra Hattiho (stojí zcela vpravo
s kytarou přes rameno). Ve skutečnosti se ale jedná o Jiřího
Doubka, jak mě upozornila jeho dcera. Tímto se rodině
samozřejmě omlouvám. Doufám, že mě i v budoucnu
čtenáři opraví, pokud na nějakou chybu ve Zpravodaji
narazí.
Karolina Boková

Milí čtenáři, tak tu konečně máme
vyhlášení výsledků soutěže Lánovský
sněhulák 2016!
V 1. ročníku se sice mnoho
účastníků nesešlo, ale za ty, co se
přihlásili, jsme my, porotkyně, moc
rády. Soutěžící fantazii meze opravdu
nekladli a malou sněhovou nadílkou se
nedali odradit. Někteří z nich dokonce
vytvořili sněhuláka, který nebyl
ze sněhu, což porotu docela zaskočilo.
Ale vzhledem k tomu, že soutěžících
bylo málo, že to byl první ročník,
že zadání nebylo formulováno zcela
jasně a že sněhu nebylo mnoho,
odměníme i tyto výtvory :-)
Zde je pořadí:
1. místo získává Bára a Matěj
Schejbalovi s maminkou Naďou
z Horního Lánova
2. místo obsadil Matyášek Půlpán
s maminkou Michaelou z Lánova
Prostředního
3. místo – o něj se dělí pan Stanislav
Závodník st. z Prostředního Lánova
a paní Olga Jiřičková z Dolního Lánova
Prosím všechny výše jmenované
výherce, aby se dostavili do infocentra
a vyzvedli si své zasloužené odměny.
Všem jim děkujeme za milou
účast.
V příštím roce i vás ostatní rády
uvítáme u 2. ročníku! Jen předesíláme,
že do soutěže se budou moci zapojit
stavitelé jak z Lánova, tak i z Dolního
Lánova a Dolního Dvora.
Karolina Boková

1. místo - duo sněhulák a žabák, tvůrce Matěj Schejbal.

1. místo – prasátko
1. místo – pejsek Nadi
postavila Bára Schejbalová. Schejbalové s Bárou.

2. místo - Matyášek Půlpán se svým sněhuláčkem.

Vypůjčte si je v Nové Pace od Života
bez bariér!
Pečujete doma o někoho blízkého,
kdo už se o sebe nemůže starat sám?
Zmáhá Vás pomáhat mu se vstáváním
z postele či oblékáním a umýváním?
Anebo je pro Vás samotné z důvodu
nemoci či rekonvalescence náročné
například vyjít do schodů, či jste přestali
dělat některé věci, jako jsou procházky
či jízda na kole, protože už se při nich
necítíte bezpečně? Právě Vám mohou
život ulehčit takové pomůcky jako
chodítka, nástavce na toaletu,
polohovací lůžka, sprchovací židle,
elektrické zvedáky, či tříkolky pro
dospělé. Vypůjčit si je můžete
na libovolně dlouhou dobu od
organizace Život bez bariér, která
v Nové Pace již 11 let provozuje
půjčovnu kompenzačních pomůcek.
V současné době jich nabízí kolem 150
kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se
kdykoliv v pracovní době a po
telefonické domluvě také mimo ni
zastavit v našem středisku Centrum bez
bariér v Nové Pace, kde jsou pomůcky
vystaveny. Vezměte si sebou občanku či
jiný doklad totožnosti. Na základě Vaší
situace Vám budou předvedeny vhodné
pomůcky, které si můžete také
vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi
sepíšeme jednoduchou smlouvu
o pronájmu. Pokud budete potřebovat,
pomůcku Vám dovezeme domů,
nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji
správně používat. Také Vám poradíme,
na co máte nárok a co můžete od
pojišťoven a lékařů požadovat, abyste
případně získali pomůcku vlastní.
Obrátit se na nás můžete také
s jakýmkoliv dotazem, který se týká
domácí péče či sociálních služeb.
Činnost naší půjčovny dotují obce
i různé nadace, proto jsou ceny
pronájmu pomůcek velice příznivé.
Ceník spolu se všemi informacemi
najdete na našich webových stránkách
www.zbb.cz, případně Vám rádi vše
sdělíme na telefonním čísle 720 994
024. Neutrácejte hned peníze
za zakoupení vlastní pomůcky, přijďte
se nejdříve poradit.

Zde je ochutnávka z nových knih:
Jan Hus v představách šesti staletí a
ve skutečnosti – Jaroslav V. Polc
Emocionální inteligence – D. Urban
Pozoruhodná místa naší vlasti –
Jaroslav Kocourek
Indiáni - Thomas Jeier
Tři muži ve člunu - Jerome Klapka
Jerome
Encyklopedie šlechtických rodů Pavel Juřík
Když duše mluví řečí těla - Hana
Morschitzky
Oddysea – Homér
Démanty noci – Arnošt Lustig
Hodina tance a lásky - Pavel Kohout
Myslete na děti! – Ian McEwan
Směšné lásky – Milan Kundera
Nitetis – královská dcera – G. Ebers
Stehlík – Donna Tartt
Můj strýček Oswald – Roald Dahl
Takovej krásnej život – T. Kejvalová
Stíny vzpomínek – Ann Cleeves
Bezbožní svatí – Meg Gardiner
Hledání Aljašky – John Green
Jumaroro – Sylva Lauerová
Laskavé bohyně – Jonathan Littell
Achnaton – Siegfried Obermeier
Nakresli mi vítr – Eva Urbaníková
Čekání na bouři – Patricia Shaw
Na webovém odkaze http://
o n l i n e . m k t r u t n o v. c z / l a n o v / s e
prostřednictvím on-line katalogu
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
knihovně aktuálně k dispozici.
To, zda je kniha půjčená či nikoli, se
tam dozvíte tak, že kliknete na název
knihy, nebo, zobrazí-li se vám více
knih najednou, po kliknutí na tlačítko
dole pod seznamem „Zobraz jen
Marie
dokumenty, které jsou nyní k dispo- Vo k u r k o v á
zici“. Nejnovější přírůstky se odtud sice
Život bez
nedozvíte, ale mohu vám seznam
bariér z. ú.,
posledně přivezených knih z Trutnova www.zbb.cz
okopírovat.
Karolina Boková
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Nemáte prosím někdo staré
časopisy Krkonoše (KrkonošeJizerské hory), kterých se chcete
zbavit? Jedná se mi hlavně o čísla
z roku 2007 a starší. Uložila bych je do
knihovny/archivu, někdy je totiž
potřeba vyhledat starý článek.
Karolina Boková

Na vrchlabském autobusovém
nádraží je na jedné lavičce umístěn
reklamní plakát, který nás upozorňuje
na činnost chráněné dílny ve Vrchlabí
s názvem ROS ZEFYRA s.r.o.
Pro mě to není novinka. Znám tu
společnost, seznámila mě s ní moje
kamarádka. Dokonce jsem si s jejím
„šéfem“ Petrem Zemanem v nedávné
minulosti vyměnila několik mailů,
které se týkaly činnosti této dílny.
Vyrábí se zde zejména kreativní
sestavovací hračky pro děti, fototisk,
placky, ručně vyřezávané výrobky
ze dřeva a další drobnůstky, které nás
pohladí po duši.
Jednoho deštivého dne s datem 23.
února 2016 se uskutečnilo zajímavé
setkání v této chráněné dílně, které
zařídila moje kamarádka. Ve skupince
4 zvídavých činorodých žen jsme se
dostavily do prostor společnosti.
Očekával nás sám Petr Zeman a jeho
kolegyně Lenka.
Ocitly jsme se ve dvou nevelkých
propojených místnostech, kde je
účelně využit každičký prostor. Ujala
se nás paní Lenka a po úvodním
seznámení nám postupně předkládala
ukázky jednotlivých výrobků. Nabídka
je velice pestrá a výrobky nás okamžitě
zaujaly. Hned jsme si každá zakoupila
několik balíčků pro svá vnoučátka.
Potom jsme si všichni sesedli
do hloučku a pan Zeman nám
ve zkratce popsal peripetie vzniku
a působení chráněné dílny. Zaslouží
náš obdiv, protože i přes svůj zdravotní
handicap dokázal doslova bojovat
s nepřízní byrokracie a postupem času
vybudovat fungující a kreativní
výrobnu krásných a užitečných
věciček.
Ze zajímavého povídání pana
Zemana nakonec vyplynul jeden
negativní fakt – chráněné dílny mají
většinou problém s „živým“ prodejem
svých výrobků. Pro handicapované
osoby je někdy obtížné „postávat“
na trzích a nabízet své produkty, proto
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to někdy řeší prostřednictvím
pomocníků. To se zase setkává s
nedůvěrou kupujících, kteří někdy
reagují na nabídku výrobků z chráněné
dílny tím, že neváhají říct, že
prodávající vypadá jako zdravý člověk,
jestli to nakonec není nějaký podvod.
Bohužel to tak asi funguje a chráněné
dílny na to doplácí.
Společnost má svoji webovou
stránku a nabízí své výrobky v e-shopu
- www.roszefyra.cz. Zde si zájemci
mohou prohlédnout celý sortiment
výrobků. Nakupovat lze prostřednictvím tohoto e-shopu, ale i osobně
přímo v chráněné dílně, která se
nachází za mostem přes Labe
v sousedství Divadelního klubu.
Děkujeme společnosti ROS
ZEFYRA za zajímavé setkání
a přejeme jim nejen šikovné nápady
pro další činnost, ale hlavně zájem
široké veřejnosti o koupi jejich
výrobků, aby tím byla jejich
obdivuhodná aktivita následně
ohodnocena.
Lída Kučerová

Infocentrum Lánov se opět
připojilo k veřejné sbírce
Ligy proti rakovině Praha.
11. května si zde tedy budete
moci koupit kytičku – minimální cena
je stále 20 Kč za jeden kvítek. Prodej se
bude odehrávat nejen v infocentru, ale
také na Obecním úřadě Lánov u slečny
Stříbrné. Jako ústřední téma sbírky
zvolili organizátoři rakovinu prsu u žen
a u mužů.
Karolina Boková

Letošní rok zahájíme v dubnu akcí
Velikonoční zajíček spojenou s vítáním
jara. V dalších měsících máme
Májovky, Hrátky s koněm a naše malé
Lánovské mini-military. A pak nás čeká
Krkonošské klání - již třináctý ročník.
Ke konci září máme Hubertovu jízdu
opět v přestrojení, letos na téma víly,
skřítci a trpaslíci. Jezdeckou sezónu

Loňský hubert.

zakončíme jako každý rok Westernovým odpolednem. Konec roku
zakončujeme Vánočním štrůdlováním.
Na letošním klání budou dvě
novinky - křížkový parkur a westernová jízda malých dětí s vodičem
na ruce – kinder western. Několik
nových soutěží jsme připravili i pro
diváky. Doufám, že nám letošní rok
bude přát a vše se vydaří.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

Po „předvánočním maratonu akcí“
jsme zahájili náš program dvěma
divadelními představeními – šlo
o veselohry: v lednu „Prahy“ v podání
pražských umělců (V. Hybnerová,
Vetchý, Novotný…) a v únoru hráli
opět v Úpici ochotníci z Červeného
Kostelce „Popel a pálenka“. Obě
představení měla velký úspěch
a návštěvníky pobavila.
Na výborové schůzi 9. března
kromě běžného programu bylo
připraveno občerstvení a každá členka
výboru dostala kytičku k Mezinárodnímu dni žen.
Ještě na březen je připraveno
představení divadelní společnosti
Háta z Prahy s oblíbenými herci –
„Do ložnice vstupujte jednotlivě“
(Gondíková, Andrlová, Vaculík,
Zounar…). I tyto umělce známe
už z předchozích účinkování – vždy
výborně pobaví a nezklamou.
18. března odjedou dva autobusy
do Lysé nad Labem na výstavu
Zemědělec – jaro a 20. dubna do Polska
– Kudowa Zdrój.
Za KD Jana Lacinová

Vážení a milí účastníci kulturně
osvětových akcí, zdravím Vás v čase
jarního očekávání nových zážitků
a radosti z pěkného počasí, to se
jednomu hned chce na výlet, tedy
pojďme na to. Mám pro vás jednou
Prahu a jednou Tajný výlet s dětmi
a jednou celoživotní zážitek.
Praha bude 14. 5. 2016 a jedeme
v 9,00 po zastávkách, nejprve si
užijeme rozkvetlé pražské zahrady,
památky, a potom od 17,00 vás zvu do
divadla Bez zábradlí na komedii Bez
roucha aneb ještě jednou zezadu. Hrají:
Petr Pospíchal, Jana Švandová,
Veronika Freimanová/Kateřina
Frýbová, Rudolf Hrušínský, Zdeněk
Žák, Barbora Leichnerová, Josef

Carda, Petra Hobzová/Dana Morávková, Martin Kubačák. Komedie
světoznámého dramatika M. Frayna o
tom, že dělat legraci není žádná sranda.
Úsměvný pohled do divadelního
zákulisí těsně před premiérou. Cena
zájezdu 400 Kč, přihlášky v IC Lánov.
25. 6. 2016 vás zvu na Tajný výlet tradiční, turisticko – poznávací výlet
do našeho blízkého okolí. Opět vás
překvapí, jak krásné je vyjet za humna
a jak málo stačí k pěknému společnému
zážitku. Na výlet vždy buďte
připraveni na vrtochy počasí, mějte
turistickou obuv a svačinu s sebou.
Cena pro děti zdarma, ostatní 100 Kč,
přihlášky opět v IC Lánov.
Poslední pozvánka je na vzdálený
adventní čas, 10. 12. 2016 jedeme
do Pardubic na Láska a vášeň - Život
v hudbě, Legendární tenor José
Carreras v Pardubicích! Koncert plný
vášně a emocí. Po svém triumfálním
comebacku na operní pódia přijíždí
José Carreras v rámci svého posledního
světového turné i do Pardubic!
Hvězdný tenor oslavil v roce 2014 svůj
senzační návrat na operní scénu titulní
rolí v nové opeře „El Juez“ (Soudce).
Ovace vestoje, vyprodaná představení
a kritiky píšící o „comebacku snů“
provázely jeho návrat na operní pódia
po téměř osmileté pauze. V lednu 2015
Carreras zopakoval tento úspěch svými
vystoupeními v prestižní Mariinské
opeře v Sankt Peterburgu v Rusku –
a následovat budou i další vystoupení
v různých zemích. Po této skvělé sérii
úspěchů Carreras zahájil celosvětové
koncertní turné pod názvem „A Life in
Music“ (Život v hudbě). 10. prosince
zavítá také do Pardubic. „Je skvělé,
že si mohu zazpívat v tomto báječném
městě“, říká Carreras. Společně
s vynikající filharmonií pod taktovkou
maestra Davida Gimeneze nabídne
publiku program sestávající z nádherných melodií úchvatného období
„Belle Époque“ a motivů z opery,
operety a muzikálu. „Jsou to písně,
které mě dojmou, kdykoli je slyším,
a které mě vždy nadchnou.“
V Pardubicích samozřejmě zazpívá
i několik úchvatných melodií jako
přídavek. Ovšem ty si nechává jako
překvapení! Cena zájezdu je 1000 Kč,
což je cena vstupenky, máme ještě
volná místa, tak neváhejte a zaregistrujte se v IC Lánov.
Krásné jaro a na viděnou na akcích
OB Lánovy!
Za členky OB Naděžda Bezstarosti

Vážení spoluobčané a sportovní
přátelé, přešlo přes nás něco jako
zima, vyteplené pověsíme do šatníku,
sezóna končí a v tomto období
(uzávěrka listu) končí též sezóna
stolního tenisu. Je dobojováno,
dohráno, někdy také prohráno, ale tak
mizerné jako tato zima to zase nebylo.
Zde předkládáme výsledky
našeho snažení:
Mužstvo Lánov A v nejvyšší
okresní soutěži RP-1 obsadilo třetí
místo za mužstvy TJ Úpice B a TTC
Brázda Vrchlabí C. Výsledky
jednotlivých hráčů poměr výhra prohra Goll Jan 60:9, Erlebach Miloš
24:36, Erlebach Josef 21:41
a Matěáska Jaroslav 37:26. Družstvo
TJ Lánov B v nabité soutěži
12 mužstev v RP-3 bez dvou předních
hráčů obsadilo 5. místo. Výsledky
hráčů Blažek Jiří 20:26, Hlava
Miroslav 61:16, Kalenský Josef
43:34, Matěják Stanislav 10:11,
Pištora Josef 38:20, Čivrný Vladimír
15:6.
Rád bych zde ještě vyzdvihl
výkon pana Jiřího Blažka, roč. 1935,
poděkoval mu a vyzval naše mladé
bývalé sportovce, aby našli v tomto
našem spoluobčanovi sportovní
inspiraci a vrátili se do sportovní
rodiny. Přeji vám všem hezké jaro
a léto.
Za stolní tenis Hlava Miroslav

Po skončení třicetileté války
v českých zemích nastupuje cestu
nová éra českého varhanářství.
Na území Čech a Moravy vznikají
nové varhanářské dílny (Horní Lánov
– Vrchlabí, Planá, Postoloprty aj.).
Vedle zavádějících se varhanářských
dílen existují již také varhanářská
centra (Králíky, Kutná Hora, Tachov
aj.), která svojí kvalitou a množstvím
postavených nástrojů dokládají
„zlatou dobu varhanářství“ v Čechách.
Vynikající jméno, tradici a kvalitu
vyráběných nástrojů měla jedna
z nejstarších varhanářských dílen
na území Čech, vrchlabská varhanářská dílna, již proslavili varhanáři
rodu Tauchmannů. Díky tomu, že
v dílně s nimi spolupracovali též jejich
příbuzní jako sochaři, malíři, truhláři

aj., vzniká ve Vrchlabí jeden z prvních
varhanářských cechů na území Čech,
kterému hrabě Pavel z Morzinu vydává
artikule již v roce 1658. Zřízení cechu
bylo významnou událostí pro dílnu –
cech měl dohlížet na kvalitu a cenu
zboží, měl hájit zájmy svých členů, ale
zejména zabraňoval konkurenčnímu
prostředí. Ten, kdo nebyl členem cechu
v místě, většinou nemohl dané řemeslo
provozovat.

Varhany na Hrubém Rohozci.

Zakladatelem vrchlabské varhanářské dílny byl Georg Tauchmann (? –
1650) z Horního Lánova. Jeho
nástupcem byl syn Georg Ambrosius
Tauchman (1629 – 1674). Ten se v roce
1659 stěhuje z Horního Lánova do nově
zakoupeného domu ve Vrchlabí
(Vrchlabská varhanářská dílna, tedy
obytný dům a dílna čp. 243, stála
v dnešní ulici J. K. Tyla – tehdejší
„Nové město“) a je přijat do vzniklého
cechu truhlářů a varhanářů. Stavěl
v převážné většině varhanní nástroje,
je znám též jako výrobce a opravář
i jiných nástrojů. V roce 1674 umírá
a nechává své ženě Rosině čtyři děti
a zavedenou varhanářskou dílnu, kde se
stal po r. 1674 vedoucím jeho jediný
žák Tobias Thomas, který ve vrchlabské dílně vyučil dalšího známého
varhanáře Georga Tilla. Z dětí Georga
Ambrosia Tauchmanna se dva synové
věnovali varhanářství – Johann
Christoph Tauchmann (1666 – 1720)
a Ignaz Tauchmann (1668 – 1715).
Zhotovením nástrojů pro kostely
v Robousích, Konecchlumí a Lužanech
byl pověřen vrchlabský měšťan
a varhanář, Ambrož Stanislav
Tauchmann (1696 – 1748). Z jeho
potomků se dva stali varhanáři –
Ambrosius Augustin (1728 – 1809)
a Franz (1738 – 1812) Tauchmannové.
Historii varhanářské dílny Tauchmannů uzavírá poslední varhanář, Josef
Stefan Tauchmann (1757 – 1830), jenž
působil zejména ve středních
a severních Čechách.
Všechny nástroje z vrchlabské
varhanářské dílny jsou nástroje
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mechanické, se zásuvkovými
vzdušnicemi. Čerpání vzduchu bylo
nejčastěji z klínového měchu,
umístěného často i mimo postament
varhan (Hrubý Rohozec, Horní
Branná). Rukopis a varhanářská tvorba
se v průběhu činnosti dílny příliš
neměnily a rovněž nepodléhaly vkusu
doby. Jejich skříně jsou velmi bohatě
zdobené figurální výzdobou, nejčastěji
sochami andílků, hrajících na
nejrůznější hudební nástroje. Tuto
figurální výzdobu si v převážné většině
dílna tvořila sama. Charakteristické je
esovité prohnutí břeven a říms
s nástavci. Jedinečné je řešení pětidílné
varhanní skříně se samostatně stojícím
hracím stolem v Úštěku nebo Jezvém.
Radek Hanuš

Roku 1648 skončila na evropském
území třicetiletá válka, která
poznamenala krutě i náš region. Vzdor
tomu, že jako terra felix – šťastná země
byla řadu roků poměrně chráněna jako
součást frýdlantského vévodství
do zavraždění jeho pána Albrechta
z Valdštejna roku 1634 v Chebu.
Po odtažení posledních švédských
posádek z Čech a Moravy dostali
Habsburkové v dědičných zemích
monarchie ustanoveními Vestfálského
míru (1648) volnou ruku k provádění
rekatolizace. Na formách provádění
už po Bílé hoře se střetly dvě orientace:
mírnější, prosazovaná pražským
arcibiskupem a kardinálem Arnoštem
Vojtěchem z Harrachu a jezuitská, tvrdě
násilná, získavší nakonec převahu.
Za války se dostavily jen hubené
výsledky a pro bojovné kruhy katolické
církve zcela nepostačující. Ukázala to
skutečná situace.
Cenný dokument
V roce 1651 dochází v zemi
z nařízení vlády k soupisu poddaných
podle víry. Přes vydaný pokyn k jeho
provádění kvalita dokumentace
z jednotlivých panství se různí.
Záleželo přitom na autorech a přístupu
jednotlivých osob k věci. Někde jsou
popisy prováděny velmi svědomitě
rozpracováním na jednotlivé osoby, tj.
zda jde o katolíky nebo protestanty.
U nich pak, zda jde o osoby ve víře
zatvrzelé a bez naděje na obrácení,
či typy k získání ke katolictví. Soupisy
této kvality pocházely zejména z rukou
církevních osob (děkanů, farářů,
misionářů). Jinde byly učiněny tak, aby
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bylo učiněno povinnosti zadost, tj.
majiteli panství nebo jejich úředníky,
někde ještě dokonce protestanty.
V obou případech, pokud jsou
zachovány, slouží jako cenný
dokument, podle nějž si učiníme
mnohdy velmi konkrétní představu
o našich obcích a jejich obyvatelstvu.
Poskytují cenný materiál ke studiu
našim rodopiscům – genealogům, kteří
mají možnost porovnávat vývoj
podoby jmen a příjmení našich
poddaných a srovnávat je s dalším
téměř současným jiným soupisem –
berní rulou z roku 1653 – 1655. Lze tu
nalézt i předky příslušníků dnešních
generací.
Horliví Morzinové
Nesporně velmi zajímavý pro nás
je soupis z panství Vrchlabí, jehož
důležitou součástí bylo Lánovsko.
Odjinud víme, že v roce 1634 bylo
po zavražděném Albrechtu z Valdštejna
zkonfiskováno. Rok nato pak jako dar
císařem věnováno zasloužilému
generálu Rudolfovi z Morzinu, mezi
jiným s přáním přivést obyvatelstvo
ke katolicismu.
Pokračující válka však splnění
tohoto požadavku na čas oddálila.
Tento nelehký úkol spočinul na
bedrech Pavla z Morzinů, který převzal
panství v roce 1646 po svém zemřelém
bezdětném bratrovi. Téměř nic
nezmohli proti tvrdým vrchlabským
luteránům, zvlášť horníkům na panství,
dva jezuité z koleje v Jičíně, povolaní
Rudolfem již roku 1638. Teprve
Vestfálský mír uvolnil nástupci Pavlovi
pro rekatolizační tlak zcela ruce.
Zasáhl násilím proti několika
měšťanům a dal je uvěznit, protože
odmítli přestup ke katolictví. To
vyvolalo na jaře ve městě povstání,
které potlačilo teprve vojsko 50
mušketýrů s komisařem Schönfeldem.
Následovaly potom útěky přes hory do
Slezska, kde náboženské poměry byly
pro nekatolíky příznivější. Rekatolizační tlak zasáhl i venkovské obce,
odkud jsou také zaznamenány útěky
poddaných a po nich pusté usedlosti.
Stav vrchlabského panství
Soupis poddaných podle víry
z panství Morzinů vznikl právě po
době, kdy hrabě Pavel pomocí vojska
bezohledně likvidoval povstání
ve městě. Dokument zhotovil hejtman
panství Michael Feldhorn a je datován
dnem 30. června 1651. K naší velké
neradosti patří mezi ty nedbalé. Zaráží
svou stručností a povrchností
ve srovnání se sousedním Hostinným,

kde městský úřad šel až do nepatrných
jednotlivostí. Proč asi? K úrovni
vrchlabského přehledu lze vyslovit
dvojí názor. Pokud neobviníme
hejtmana z vyložené nedbalosti (jistě
nebyl protestantem), můžeme předpokládat, že nepovažoval za nutné situaci
jednotlivých obcí rozvádět do detailů.
Tak byla jednobarevná. Vždyť šlo
šmahem o nekatolíky!
Nahlédněme tedy na uvedená
fakta. Vrchlabský zámek: hejtman,
purkrabí, Eisenwerwalter (správce
železárny?) a služebnictvo – všichni
katolíci. Vrchlabský dvůr: dvorský
zahradník se služebnictvem, řezáč
s čeledínem a sládek – katolíci, ostatní
nekatolíci.
Lánovský dvůr: hraběcí služebník –
katolík, ostatní nekatolíci.
Hartecký dvůr (Hardi) u Liščího kopce:
všichni nekatolíci.
Městečko (Städtel) Vrchlabí: 27 mužů
a žen – katolíci, ostatní nekatolíci.
Městečko Černý Důl s Novou Vsí: 6
mužů a žen – katolíci, ostatní nekatolíci
bez naděje na obrácení.
Ves Kunčice: všichni nekatolíci.
Na panství jsou tři kostely:
sv. Vavřince ve Vrchlabí, sv. Jakuba
v Lánově a sv. Kryštofa v Černém Dole.
Od roku 1624 jsou všechny obsazeny
duchovními. Ve Vrchlabí působí
františkán Johanes Hanko a má
na pomoc dva otce jezuity.
O provádění rekatolizace v následujících letech postrádáme bohužel
bližší a konkrétní údaje.
Málo pečlivý hejtman
O povrchnosti zprávy vrchlabského hejtmana a snad i nedbalosti
by mohlo svědčit, že v ní chybí údaje
o lidnatém Horním Lánově. I hory se
jeví jako liduprázdné, což se zcela
neshoduje se skutečností. Známe tu již
některá sídla, jako např. Krausovy
boudy (od 1550), i když víme, že hlavní
kolonizační nápor na hřebeny nastal
později. Jako další prohřešek hejtmana
Feldhorna možno považovat,
že neuvádí celkové počty poddaných
na panství i v obcích, abychom mohli
porovnávat poměr mezi katolíky
a protestanty. Ten by jistě vyzněl
ve prospěch těch druhých.
Odjinud víme, že celkový počet
evangelíků na panství před zahájením
rekatolizace byl 2 756 osob, z toho jich
372 uprchlo přes hory do Slezska.
Ve víře setrvalo větší množství
horníků, vůči nimž bylo postupováno
jako k odborníkům mírněji.

Rozdíl v pečlivosti provedeného
soupisu vystoupí do popředí ve
srovnání s materiálem o panství
Hostinném v držení pana Viléma
z Lamboyů. Dominium Hostinné
a Nové Zámky má tehdy celkem 1 946
poddaných, z toho 840 katolíků a 1 097
nekatolíků, z nichž 216 neskýtá naději
na převýchovu.
Do jakých detailů zpráva šla,
můžeme posoudit z údajů o Malém
Lánově (Dörfel Niedrlangenau). Víska
tehdy patřila k Hostinnému. Tehdy
měla celkem 27 poddaných, z nichž
pouze 1 byl katolík. Onou bílou vránou
je třicetiletý Görge (Jiří) Dvoržak,
zahradník (= domkář), jehož osmadvacetiletá žena Marie je sice ještě
evangelička, ale uvažuje o přestupu.
Z protestantů 4 nedávají žádnou
možnost k pokatoličtění.
Porovnání situace přes rozdíly
ve zpracování zpráv vyznívá jednoznačně ve směru větší převahy
evangelíků na Vrchlabsku, kde
zejména ve městě muselo být použito
k rekatolizaci nejtvrdší formy násilí
pomocí vojska. Měšťané Hostinného
byli také ve značné většině donuceni
konvertovat ke katolictví už jen
hrozbou nasazení vojska. Ale i tak po
příchodu františkánů (1666) měli tito
dost příležitostí k převádění kacířů
na pravou katolickou víru.

Přeměna tradičního vápenictví
v klasickou průmyslovou výrobu se
nevyhnula ani Podkrkonoší. První lom
byl otevřen v roce 1890 firmou Josef
Kratzer se sídlem ve Vrchlabí.
Vysokohodnotný, prakticky stoprocentně čistý vápenec z lomu v obci
Strážné, byl zpracováván v Dolním
Dvoře u Vrchlabí, později byl mlýn
přenesen do Vrchlabí.
V roce 1912 byla zahájena
v Prostředním Lánově výroba
umělých omítek pod označením
Petrosit, později Terranova. Během
první světové války umožnil nově
vybudovaný tunel hlubinnou těžbu
vápence.
K základním událostem v dějinách
firmy patřilo bezesporu vybudování
moderní továrny na výrobu mletého
a mikromletého vápence a mramorových drtí v letech 1928 až 1930.
Závod byl vybaven na svou dobu
nejmodernějšími stroji německé
výroby a o pozornosti, kterou firma
strojnímu vybavení věnovala, svědčí

vyráběna pouze mramorová moučka
pro sklářský průmysl a hranice
překračovalo 50 až 60 % výroby.
Po roce 1930, poté, co byl
sortiment rozšířen i o výrobu
mikromletých mouček a umělých
omítek, poklesl podíl exportu přibližně
na jednu pětinu. Firma, ve snaze zajistit
dostatek surovin, zakoupila v témže
roce lom na dolomitický vápenec
v Prostředním Lánově. V době druhé
světové války byla výroba umělých
omítek zcela zastavena, výroba mouček
se snížila jen nepodstatně - přibližně
o 10 %.
V Horním Lánově, cca 4 km
od železniční stanice Vrchlabí, byla
v provozu vápenice firmy Haller
a Zirm, vybavená jednou šachtovou
pecí, drtírnou štěrku a čelisťovým
drtičem. V období první republiky byla
surovina i hotové výrobky transportovány nákladními automobily,
vzdálenost vápenice od železniční
stanice Vrchlabí činila cca 4 km.
Vápenice však již během druhé světové
války byla v technicky velmi špatném
stavu a po roce 1945 již nebyla uvedena
do provozu.

František Jirásko

Podobné zvolání možná unikne
ze rtů nejednoho zdejšího myslivce,
když mu padne zrak na přiloženou
fotografii. Obrázek z honu, bohatého
na nadílku zajíců, byl pořízen v Lánově
nad lomem někdy kolem roku 1965.
Zachycení pánové jsou otec a syn
Venclovi ze Strážného. Vencl mladší je
Vykládací stanice visuté lanové dráhy v Prostředním Lánově ve 30. letech 20. století.
strýc pana Möhwalda z Lánova, který
mi zajímavý obrázek poskytl.
i skutečnost, že náklady na zřízení
Vápno se pálilo jak ve Svobodě
továrny
činily
4
miliony
korun.
nad
Úpou, kde byl po první světové
Karolina Boková
Vrchlabskému závodu patří v historii válce postaven i moderní mlýn na
československého vápenictví zajímavé vápenec, tak i v Horních Albeřicích.
prvenství - poprvé na území našeho Tyto podniky stejně jako četné doly na
státu byly vyráběny mikromleté Trutnovsku (v Maršově, Suchém Dole,
moučky. Jejich cesta ke spotřebitelům Dolních a Horních Albeřicích)
však nebyla jednoduchá. Nedůvěra provozovala firma Jan Bischof.
v nový výrobek a mnohdy i upřed- Již poloha závodu umožňovala export
nostňování, byť často neodůvodněné, do Německa, v zimě poněkud
cizích výrobků řešila firma tím, kuriózním způsobem - na saních
že zboží posílala do pohraniční stanice a pomocí místních obyvatel, pro které
Libava a odtud se vracely zpět ovšem to znamenalo určitou možnost obživy.
již s německou značkou. Neméně Výroba ve Svobodě nad Úpou byla
významnou položku však hrál skutečný pravděpodobně přerušena během druhé
export do Německa - do roku 1930 byla světové války, na přechodnou dobu
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na podzim roku 1945 zahájena, ale pro
nedostatek pracovníků opět zastavena.
Vápenice v Horních Albeřicích dožila
v první polovině 40. let. Vzhledem
k jejímu technickému stavu a komplikovanému přísunu paliva (uhlí) již
po roce 1945 nebyla provozována.
V roce 1880 byla v Černém Dole
vybudována šachtová pec firmou
Václav (Wenzel) Renner. Navázal tak
na tradici svého strýce, Aloise Rennera,
který již okolo roku 1840 zakoupil,
případně pronajal malé vápencové
lomy a polní pece v Černém Dole od
místních zemědělců. Firma postupně
budovala kruhové pece v širokém okolí
- v roce 1882 přibyla další v
Prostředním Lánově - jednalo se o
16komorovou pec, o deset let později
byla postavena kruhová pec ve
Vrchlabí u železniční stanice. Zde byla
postavena pec typu Hoffmann s více
než 40 m vysokým komínem,
výkonnost se pohybovala kolem 20 tun
denně. Firma kupovala také provozy
dalších firem - v roce 1897 tak byl
získán mlýn na vápenec v Černém Dole
a posléze v roce 1901 kruhová pec
na výrobu vápna a vápencový lom
v Jesenném (okr. Semily). Po první
světové válce byla postavena lanová
dráha a mlýn na vápence byl z Černého
Dolu přeložen do Vrchlabí. Firma se
s vypuknutím hospodářské krize stala
insolventní. Po odtržení pohraničí byl
závod ve Vrchlabí prodán Sasko-české
továrně v Čížkovicích. Firma měla
široký sortiment výrobků - prodávala
kusový vápenec, vápencový štěrk
i vápencovou moučku.
Z knihy Dvě tisíciletí vápenictví
a cementárenství v českých zemích
Jaroslava Láníka a Miloše Cikrta
připravila Karolina Boková. Knihu je
možné si půjčit v lánovské knihovně.

Na následujících řádcích jsou
podle mého názoru ty nejzajímavější
pasáže z knihy Hraničářský prapor 2
„Roty Nazdar“ od Vladimíra Hrubého,
která mapuje historii jedné z mnoha
jednotek prvorepublikové československé armády. Vybírala jsem
hlavně ty části, které se týkají Krkonoš
a které čtenáři snad trochu přiblíží
život praporu a hlavně kritický rok
1938 a jeho atmosféru. Kniha se
nesnaží o nekritickou glorifikaci
vojáků, autor se v líčení nevyhýbá
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ani jejich prohřeškům a okamžikům
slabosti. Tuto výtečnou studii si můžete
půjčit v lánovské knihovně.
Karolina Boková
Rok 1922
V létě cvičil prapor celý měsíc, od
5. července do 6. srpna, v letních
stanicích převážně v Krkonoších.
Velitelství s praporními jednotkami
bylo umístěno na Hrnčířské boudě,
2. rota ve Svatém Petru, 3. (cyklistická)
rota v Rokytnici nad Jizerou,
4. (kulometná) rota v Malé Úpě, jen 1.
rota cvičila mimo Krkonoše, v okolí
Dolního Adršpachu.
Rok 1931
Po pochodu do Žacléře prapor
pokračoval 18. a 19. července ve
výcviku v jeho okolí, načež se hraničáři
přesunuli do Černého Dolu, kde se
výcvik zaměřil na zásobování
střelivem za boje a odsun raněných.
Pak následoval 22. července výstup na
Výrovku, v jejímž okolí a poblíž Luční
boudy prapor do 24. července ve
výcviku pokračoval. Po sestupu zpět
do Černého Dolu prapor 30. července
zahájil třídenní souvislé cvičení, které
zakončil v Hostinném.
Rok 1936
Pro natáčení filmu „Jízdní hlídka“
o boji československých legií v Rusku,
které probíhalo v okolí Výrovky, dodal
prapor na rozkaz MNO (Ministerstvo
národní obrany) deset mužů a sedm
kulometných koní.
Rok 1937
Dopoledne 28. ledna proběhlo
v okolí Janských Lázní pod Černou
horou praporní cvičení, při kterém
prapor ... cvičně bojoval proti
účastníkům lyžařského kurzu 4. divize,
který probíhal na Výrovce pod
vedením kapitána pěchoty Stanislava
Neuholda. Během cvičení se část
mužstva pohybovala na lyžích, těžké
kulomety byly vezeny na saních.
Rok 1938
23. 5. Během dne vydal velitel
„Emy“ hned dva tajné rozkazy a pak
navíc ještě dodatek k rozkazu: ...
„Cenzurou jsem zjistil, že mužstvo
v soukromé poště uvádí ve známost
okolnosti, jež musí zůstat utajeny –
počty, místo nasazení, co dělá, jací jsou
velitelé. Proto nařizuji, abyste poštu
po provedené cenzuře veliteli
čet shromažďovali a odevzdávali
velitelství praporu ke druhé cenzuře
zpravodajským orgánem. Dopisy
nesmí být zalepeny, ať mužstvo
používá korespondenční lístky.“

„ Dle došlých zpráv prý vojáci napadají
Henleinovce, odebírají jim volební
lístky a ničí je. Zakazuji a učiňte
opatření, aby nedošlo ke střetům
civilistů s vojskem.“...
26. 5. Velitel „Ema“ vydal v Poříčí
tajný rozkaz č. 7 ... :
... „Zakazuji komukoli fotografovat
v prostoru l. o. (lehké opevnění),
poučte hlavně mužstvo a důstojníky
v záloze, že u sebe fotoaparát nesmí ani
přechovávat.“
„Velitelé rot poučí během dneška
mužstvo, že plynová maska vz. 35 je ta
nejcennější a nejtajnější součástka
vojenské výstroje a že každý bude při
její ztrátě vyšetřován a případně trestán
vojenským soudem.“...
27. 5. V Poříčí vydal velitel úseku
„Ema tajný rozkaz č. 8:
„Bylo mi hlášeno, že poddůstojníci
a mužstvo se vrací pro vyřizování
soukromých věcí z pohraničí do
posádky. ... Toto jednání je trestné
a na každého, kdo se svévolně vzdálí
od jednotky, bezohledně učiním trestní
oznámení.“ ...
„... Nařizuji všem jednotkám vystříhat
se dráždění civilního obyvatelstva
např. sundáváním bílých ponožek,
různých nápisů a pod. Dále nařiďte,
aby vojáci nereagovali na henleinovský pozdrav, pokud není rázu
provokativního. Ordneři SdP se
dopouštějí různých přestřelků, např.
osobují si právo hlídkování za účelem
udržení pořádku, stavění stráží
u spolkových místností – veškeré
takové nepřístojnosti ordnerů hlaste
velitelství „Ema“.“
11. 8. Všichni velitelé rot dostali
11. srpna za úkol poučit mužstvo,
aby zpravodajský důstojník nebyl
mužstvem zdraven na ulici ani
u vchodu do kasáren. Dle nařízení II.
sboru začal zpravodajský důstojník
praporu, nadporučík pěchoty Kurt
Grätz, chodit jen v občanském oděvu –
jak ve službě, tak mimo ni. ...
30. 8.
Téhož dne se v důvěrném
rozkaze č. 45/1938 plukovník pěchoty
Vorlíček musel vrátit k nepříjemnému
incidentu, jenž se odehrál počátkem
srpna:
„Dne 5. srpna odváželi dva vojíni
Hraničářského praporu 2 „RN“
pojízdný holubník z Hostinného do
Vrchlabí. U Prostředního Lánova
vystřelil každý z nich ze služební
pistole dvě rány do stromu u silnice,
jeden dokonce bez míření – od boku.
Touto samovolnou a nesmyslnou

střelbou se cítili přirozeně ohroženi
lidé pracující na blízkých polích.
Na oba vojíny bylo podáno trestní
oznámení. Případ dávám na vědomost
a k opětovnému poučení všeho
mužstva, kterému zdůrazněte, k jak
trapným tiskovým štvanicím a k jakému mezinárodnímu ostouzení československého vojska vede takové
nesmyslné a hrubě neukázněné chování
jednotlivců*. Při opakování incidentů
bude při vyšetřování vzat k odpovědnosti i velitel, kterému přísluší
bezprostřední poučení a vliv na
podřízené mužstvo.“
* Říšskoněmecký i sudetoněmecký tisk
v srpnu událost využil ke kampani,
v níž tvrdil, že čs. vojíni bezuzdně střílí
na silnicích a ohrožují život pokojně
pracujících sudetoněmeckých zemědělců.
Září
Mužstvo praporu bylo poučeno
o chování v nových posádkách
v Krkonoších – o zákazu překročení
hranic a zákazu pohybu mimo cesty
do vzdálenosti 500 metrů od hranice,
o rizikových turistických cestách
vedoucích částečně po německém
území, o zákazu výstupu na Sněžku
v uniformě a pravidlech korespondence, která mohla prozradit dislokaci
jednotlivých částí praporu. Vojáci byli
upozorněni na nebezpečná místa, např.
lavinové svahy, ale i na zákaz
poškozování chráněných rostlin (např.
hořec nebo kleč). ...
„Poučte mužstvo o naprosto bezvadném chování čs. vojáků v pohraničí,
jelikož veřejnost je zvláště nyní
pozoruje a sleduje. Vyžaduji bezvadný
ústroj mužstva, na vycházku nechť
mužstvo nechodí jednotlivě, ale po
dvou, třech mužích. Konečně znovu

zdůrazňuji, aby se mužstvo vystříhalo
Z Vrchlabí bylo 14. září do Prahy
incidentů, nenechalo se vyprovokovat odesláno hlášení od okresního
a samo neprovokovalo.“
hejtmana o výhrůžkách příslušníků SdP
obyvatelstvu zbitím, zapalováním
Dne 5. září velitelství 13. divize, domů a přepady. Loajální obyvatelé
konkrétně její 2. (zpravodajské) i okresní hejtman žádali o poskytnutí
oddělení, odeslalo i na velitelství vojenské asistence.
praporu do Bedřichova důvěrný
V Rokytnici nad Jizerou došlo
materiál podrobně informující o vývoji ke srocení asi stovky příslušníků SdP
Freiwilliger Schutzdienst (F. S.), tedy a situace byla velmi napjatá. Předtím se
polovojenské organizace SdP utvářené v noci pokusili ordneři odvléci
od poloviny května 1938 se souhlasem spoutaného a zbitého důvěrníka státní
Ministerstva vnitra. Dokument obsa- policie Feifera, který byl emigrantem
hoval znepokojivé informace zpravo- z nacistického Německa. Četníkům
dajských důstojníků. Jejich poznatky se podařilo jej vyprostit a odvézt
navíc pocházely i od důvěrníků na policejní služebnu. Uklidnění
z Vrchlabí. ... Ve městě samotném přinesl do obce až příjezd 10
prý dosud vzniklo asi 6 družstev příslušníků četnického pohotovostního
(scharů) F. S. o 12 mužích, v menších oddílu z Jičína ve dvou zajištěných
obcích v okolí po jednom družstvu. automobilech.
Příslušníci F. S. tajně prodělávali
V Černém Dole byl v půl osmé
bojová cvičení, jež odporovala svým večer 14. září příslušníky SdP, jedním
útočným zaměřením povoleným ve stejnokroji s maskou, druhým
stanovám. Velitelé skupin F. S. výcvik v civilu, přepaden a vážně zraněn
prodělávali v Německu pod dohledem na rukou a hlavě obchodní zástupce
důstojníků Wehrmachtu, SS a SA. Zikmund, který sloužil v květnu
Zpráva také informovala o vyzbro- jako vojenská posila Stráže obrany
jování jednotek F. S. pašovanými státu. Zraněný skončil v nemocnici
zbraněmi z Německa i o snaze zajistit ve Vrchlabí.
si výzbroj z místních zdrojů.
V 08:00 dne 15. září byl napaden
Ode dne 10. září nařídilo MNO, u Prostředního Lánova kusem železa
aby mužstvo v pohraničí a v národ- vrženým z lesa autobus ČSD. Řidič
nostně smíšených posádkách kvůli nebyl zraněn, ale vozidlo bylo
zamezení incidentům s obyvatelstvem poškozeno.
mělo bez výjimek večerku nejpozději
Prapor tedy v Krkonoších dosáhl
v 21 hodin.
na sklonku dne 15. září počtu skoro
Počet příslušníků praporu, s kterými 1 800 mužů. Takovými silami tedy již
mohl plukovník pěchoty Vorlíček pro v polovině měsíce září disponoval
zajištění obranného úseku praporu velitel praporu pro zajištění obranného
v Krkonoších počítat, se tak ve středu úseku praporu mezi Rýžovištěm
14. září, v den prvního výročí úmrtí a Obřím dolem.
prezidenta T. G. Masaryka, přehoupl
Pokračování příště.
přes číslo 1200.

KVĚTEN 2016
květen
14. 5.

Lánov, hřiště - Poslední výkop - tanec, hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
Celodenní zájezd do Prahy - procházka jarní Prahou, činohra dle aktuální nabídky, pořadatel: OB Lánovy

ČERVEN 2016
4. 6.
4. 6.
18. 6.
18. 6.
18. 6.

Dolní Dvůr - Dětský den, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
Dolní Lánov, hřiště - Turnaj řemeslníků v nohejbale + Oslavy Dne dětí - nohejbalové utkání + soutěže a hry pro
děti, pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov, SK Dolní Lánov, MS „Malá Sněžka“ Dolní Lánov
Dolní Lánov, u školy - Myslivecký den
Dolní Dvůr 20. setkání bývalých obyvatel Dolního Dvora - od 14:00 se koná mše v češtině a němčině,
celebrovaná Msgr. Josefem Sochou a doprovázená varhanami, a od 16:00 koncert pěveckého sboru Záboj ze
Dvora Králové n./L. (program v češtině a němčině), Pořadatel: Erich Kraus a Obec Dolní Dvůr
letiště Vrchlabí - Navijákový den - velmi oblíbená akce pro veřejnost umožní proletět se na větroni L13A Blaník
na navijáku. Za symbolickou cenu se do vzduchu dostane zhruba 200 lidí,
pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí

17

25. 6.
25. 6.

8:00 - Krkonoše Tajný výlet do pohádkových Krkonoš - cesta za poznáním pořadatel: OB Lánovy
start a cíl Lánov - Výstup Lánovských na Sněžku - 12. ročník turist. pochodu, 2 varianty - 24 km (infocentrum –
Lesní bouda a zpět) nebo 46 km (infocentrum - Sněžka a zpět), diplom pro všechny, odměna pro pokořitele
Sněžky, za vyluštění hádanky po cestě dáreček, jídlo a nápoj pro všechny borce zdarma v cíli cesty,
pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov

ČERVENEC 2016
červenec
červenec
3. 7.
9. 7.

23. 7.

Lánov, hřiště - Sportovní den pro děti k 70. výročí TJ - sportovní a zábavné disciplíny pro děti, pořadatel: TJ Lánov
Lánov, hřiště - Večerní zábava k 70. výročí TJ - tanec, hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
Dolní Dvůr - Varhanní koncert v kostele
Lánov, Dolní Dvůr - Kolo pro život - veřejný závod horských kol, různé věkové kat. na různých tratích, 6. ročník
v Krkonoších, bohatý doprovodný program na letišti u Lánova – tombola, testování kol, prodejní a doprovodné
akce partnerů, občerstvení, vyhlídkové lety, dětský klub se spoustou her, malování, skákací hrad,
pořadatel: Robert Čermák
Dolní Lánov, hřiště - Pohár starosty v malé kopané + pouťová zábava - fotbalové utkání,
pořadatel: Obec a SK Dolní Lánov

SRPEN 2016
srpen
srpen
srpen
srpen
6. 8.

Lánov, hřiště - Zábava na hřišti - tanec, hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
Lánov, hřiště - Turnaj smíšených družstev - 5. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev, minimálně 2
ženy v týmu, maximálně 2 registrovaní muži v týmu, občerstvení zajištěno, pořadatel: Dominika Erbenová
Dolní Lánov, hřiště - Tenisový turnaj - tenisové utkání, pořadatel: SK Dolní Lánov
Dolní Dvůr - Rozloučení s prázdninami - program pro všechny věkové kategorie,
pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
Lánov - Krkonošské klání - 13. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti, soutěží se jak v parkuru
(včetně napínavého skoku mohutnosti), tak ve westernových disciplínách (klíčová dírka, barely), účastní se
všechna plemena koní s jezdci malými i velkými, po slavnostním nástupu a dekorování zábavné soutěže pro
diváky, např. hod kládou, bohaté občerstvení,
pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku

Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek.
Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce mailem, přihlaste se mi v infocentru.
Mnoho akcí pořádá i Správa KRNAP. Nabízí novinku - prostřednictvím registračního formuláře
na http://akce.krnap.cz/registrace/ si snadno můžete zajistit zasílání informací o akcích, které KRNAP pořádá.
Vhodným nastavením si zaručíte pravidelnou a pro vás přijatelnou informovanost o těchto aktivitách.
Karolina Boková

MUDr. Zdeněk KUŽEL

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

- praktický zubní lékař -

Starosta

Ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Čt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

Asistentka
Tel., fax
Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00
13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Venkovské
v mezisezóně:

v sezóně:

červenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

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

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková
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Akutní
bolestivé
případy
budou
po osobní
nebo
telefonické
domluvě
ošetřeny
v nejbližším
volném
termínu.

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBĚRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

7:30 -13:00
7:30 -13:00
12:00 - 18:00

So:

zavřeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

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

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 14:00 - 17:00 hod.

Vážení spoluobčané,
skončilo nám zimní období a asi nemá význam hodnotit
zimní údržbu místních komunikací, jelikož k nám byla
letošní zima milosrdná a nebylo nutné vynakládat větší
finanční prostředky. Proto byla v tomto období věnována
pozornost výřezům náletových dřevin kolem obecních cest,
štěpkování větví apod.
Jestli jsem se v posledním vydání Zpravodaje Lánova
snažil alespoň částečně zhodnotit loňský rok, tak bych vás
v tomto vydání rád seznámil s tím, co hodláme uskutečnit
v letošním roce pro zlepšení vzhledu obce, jaké práce budou
provedeny na objektech obce apod.
Zastupitelstvo obce na svém posledním jednání
schválilo Plán hlavních investičních a neinvestičních akcí
pro rok 2016. Finanční prostředky budou směrovány
na hlavní investiční akci, a tou je výstavba garáže pro
techniku na údržbu komunikací, zeleně a svoz biologického
odpadu. Velikost této garáže je vyprojektována na celkovou
plochu 120 m2 (15m x 8). Dodavatelská firma byla vybrána
ve výběrovém řízení. Stavba bude zahájena v měsíci dubnu
a měla by být dokončena do konce října 2016. Obec se pro
tuto stavbu rozhodla z důvodu, že v současné době je obecní
technika uskladněna na čtyřech různých místech a některé
části techniky jsou po celý rok venku.
Finanční prostředky budou směřovány i do oprav
místních komunikací a zpevnění odstavných ploch
v majetku obce. Byla získána dotace v rámci Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na opravu
hasičské zbrojnice, která proběhne v letních měsících. Obec
nezapomíná ani na úpravy sportovního areálu u Základní
školy.

499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
začátek v 18:00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dolní Lánov

Další oblastí, které obec musí věnovat pozornost, jsou
obecní lesy, kdy po loňských zkušenostech s poškozením
lesních porostů kůrovcem bude i letos muset dojít k větším
zásahům v lesích. Zvýšené náklady pak bude obec muset
věnovat na obnovu lesních porostů.
V jarním i letním letním období nezapomínáme ani
na sportovní a kulturní společenské akce, které se v naší
obci plánují a také uskuteční, a to ve spolupráci SK,
myslivci, hasiči, škola a obec.
Nyní něco, co nás v obci trápí, a tím jsou opět černé
skládky. Během zimního období jsme likvidovali několik
černých skládek v rámci katastru obce. Jsem přesvědčen,
že občané Dolního Lánova tyto skládky nevytváří, ale jsou
nám přiváženy z okolí. Proto věnujme společně pozornost
při svých procházkách po přírodě a obecních cestách
pohybu vozidel s přípojnými vozíky a jejich nákladům.
Naši obec stojí likvidace černých skládek nemalé finanční
náklady.
Tak jako obec začala likvidovat následky zimy,
upravovat veřejné prostory, provádět úklid kolem
komunikací, upravovat zeleň, tak věřím, že i občané
a organizace se zapojí do úklidu kolem svých nemovitostí
a pomohou vylepšovat vzhled obce, tak jak tomu bylo
i v minulých létech.
Přeji všem spoluobčanům a jejich dětem hezké prožití
jarního období a žákům školy brzký konec školního roku,
příjemné prožití prázdnin.

JUDr. Miloslav Tomíček
starosta
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 24. 02. 2016

1) Místní komunikace:_
– Opravy asfaltových povrchů:
– U provozovny Kovovýroba Pavliš J.
– Vývěsní plocha a kontejnery u RD Koudelkových
– Zastávka BUS Pod kostelem vč. MK k býv. hasičárně
– Zpevnění plochy u hasičské zbrojnice
– Prodejna potravin
– Zastávka BUS Šimůnků
– MK odbočka Kunčice n. L.
– Nátěr mostovky asfaltovou směsí (most. sv. Hubert
a u Šimůnka R.)
– Oprava lávek přes Malé Labe:
– Betonová lávka býv. Noskovi
– Lávka Máslo Zd.
– U domu čp. 1
2) Zeleň
– Pravidelná údržba zelených ploch v katastru obce
(v majetku obce)
– Úprava parčíku (u býv. hasičárny)
– Svoz bioodpadu na skládku vč. štěpků
– Rozvoz komposterů občanům dle podaných žádostí
3) Údržba obecních objektů:
– Stavba garáže pro zahradní techniku a obslužné vozy
(15 m x 8 m) – investiční akce
– Oprava hasičské zbrojnice (výměna oken, garážových
vrat, akumul. kamen) - v případě dotace kraje z Programu
obnovy venkova
– Výměna topení v objektu KD (elektrokotel)
– Objekt Základní a mateřské školy – opravy omítek
4) Sportovní areál:
– Dokončit úpravy na povrchu na zadním hřišti
– Pravidelná úprava a údržba celého sport. areálu
5) Hřbitov:
– Pravidelná údržba zeleně hřbitova a jeho okolí
– Oprava chodníku mezi kostelem a horním hřbitovem
6) Obecní lesy:
– Likvidace porostů napadených kůrovcem
– Těžební práce dle Lesního hospod. plánu
– Pěstební činnost (obnova po těžbě), péče o mladé porosty
– Oprava a doplnění Naučné stezky SRNEC
7) Veřejné osvětlení:
– Oprava části VO na MK (most Pušovi – rozcestí odb.
Tomíčkovi)
– Průběžná údržba VO a výřezy náletu kolem lamp
8) Projekční činnost:
– Dokončení projekčních prací na odvodnění prostoru
za RD Voděrek L. – RD Kavan M. – RD Minka Pavel
– Dokončení projekčních prací na chodník od RD
P. Jančula - škola - zastávka BUS Šimůnkovi
– Zahájení projekčních prací na přístup. komunikace RD
Němeček a RD Košťál
Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 24. 02. 2016
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta
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1/1-16
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
2/1-16
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Jiří Pavliš, Olga Finková.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
3/1-16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu
č. 9/2015 a 1/2016 bez připomínek.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
4/1-16
Zastupitelstvo schvaluje Plán hlavních akcí obce na rok
2016.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
5/1-16
Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou Inventarizační
zprávu obce o průběhu a výsledku inventarizace provedené
ke dni 31. 12. 2015.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
6/1-16
Zastupitelstvo obce schvaluje převod 1 500 000 Kč
na spořící účet obce.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
7/1-16
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku
p. č. 48/1 vedený jako zahrada, o velikosti 1061 m2. Cena
100 Kč/m2. Pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
8/1-16
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci
v rámci programu KHK 16RRDo5 – Rozvoj a budování
dálkových a na ně navazujících cyklotras
v Královéhradeckém kraji – na akci „Cyklotrasa č. 22,
cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších“. Obec Dolní
Lánov dává souhlas, jako vlastník pozemku p. č. 2903/2,
p. č. 965/1, p. č. 965\ú2 a p. č. 993 vše v katastru obce Dolní
Lánov, s umístěním stavby Cyklotrasy č. 22 - cyklostezka
Lánov – Čistá v Krkonoších.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2015
Obvodního oddělení Policie ČR Vrchlabí a Zprávu
o činnosti okrsku „B“ za rok 2015
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.

24. 3. 2016 uspořádal SK Dolní Lánov II. ročník
Dolnolánovského šachového turnaje mládeže.
Turnaje se zúčastnilo 15 chlapců a 3 děvčata. V mladší
kategorii zvítězil Michal Jindřišek, 2. místo obsadil Ondřej
Waishaupt a třetí skončil Jaroslav Pour.

Ve starší kategorii byl na 1. místě Jiří Blažek, 2. místo
obsadil Jakub Střížek a třetí byl Radek Šimůnek.
Poděkování patří p. Zdeňku Máslovi st., který byl
hlavním organizátorem šachového turnaje.
Eva Losenická

Stojící zleva Jakub Střížek, Jirka Blažek, Radek Šimůnek, Dominik Máslo,
Vojtěch Hanč, ve dřepu zleva Tomáš Heptnar, Jakub Šimůnek a Matěj Máslo.

30. 4. - Pálení čarodějnic (u školy) – hasiči
30. 4. - Vítání nových občánků (KD)
4. 6. - Turnaj řemeslníků v nohejbale (SK Dolní Lánov)
- Oslavy Dne dětí (ZŠ + SK + myslivci)
18. 6. - Myslivecký den (u školy)
23. 7. - Pohár starosty v malé kopané + pouťová zábava
(obec + SK)
srpen - Tenisový turnaj (SK) - termín bude upřesněn

Nejen myslivci, ale asi většina z nás jsme rádi, že je
za námi zima a přichází nejkrásnější období v roce. A právě
příchodem jara se příroda probouzí ze zimního spánku.
Kvetou první byliny, přilétají tažní ptáci a objevují se první
mláďata zvěře (zajíčci, selata). Prodlužující se den
a slunečný svit stimulují v organizmu zvěře změny, jako je
vývoj embryí v těle samic či tvorbu paroží u samců. Prvním
dubnem začíná nový myslivecký rok. Loveckých
příležitostí je velmi málo, loví se pouze celoročně nehájené
druhy zvěře, jako je liška a černá zvěř. O co méně se loví,
o to více práce nastává v honitbě. Myslivci musí vyčistit
a vydezinfikovat krmná zařízení, provádět opravy krmných
a loveckých zařízení.
Koncem února dolnolánovští myslivci hodnotili svoji
činnost na výroční schůzi. Bylo co hodnotit, jelikož se
podařilo splnit plán odstřelu, dařilo se i na úseku tlumení
stavu černé zvěře, kdy bylo za uplynulý rok odstřeleno 64 ks
této zvěře. Členové mysliveckého spolku vybudovali u své
chalupy chladící zařízení pro přechovávání ulovené zvěře,
než se vrátí výsledky veterinární prohlídky. Tou musí projít
každý kus ulovené černé zvěře. Dále myslivci vyrobili 10 ks
mobilních posedů. Odpracovali více jak 2500
brigádnických hodin ve prospěch myslivosti a pro obec.
V současné době má MS celkem 22 členů s věkovým
průměrem cca 54 roků. Myslivecký spolek úzce
spolupracuje s vedením a členy Honebního společenství,
jehož členové jsou majiteli honebních pozemků. Myslivci

na této schůzi nezapomněli popřát svému nejstaršímu
členovi panu Emilu Markelovi k jeho jubileu – 80 let.
Počátkem března proběhlo v honitbě pravidelné sčítání
zvěře, kdy jsou na základě výsledků sestavovány plány
odstřelu lovné zvěře pro tento rok.
Členové mysliveckého spolku „Malá Sněžka“ Dolní
Lánov si v letošním roce připomínají 70. výročí založení
organizované myslivosti v naší obci. S historií tohoto
spolku veřejnost seznámíme v dalším vydání tohoto
Zpravodaje. Pro veřejnost si toto výročí připomeneme dne
18. června 2016, kdy myslivecký spolek plánuje uskutečnit
Myslivecký den. Tato akce proběhne v prostorách
sportovního areálu u školy v Dolním Lánově.
Myslivci žádají opět veřejnost, aby při nálezu mláďat
zajíce nebo srnčí zvěře těchto se nedotýkala, nechala je na
místě, i když u nich není jejich matka.
Závěrem mi dovolte připomenout, že měsíc květen je
měsícem lesů a měsíc červen je měsícem myslivosti.
Chovejme se k přírodě tedy ohleduplně, jelikož člověk
přírodu potřebuje, ale příroda člověka ne.
S přáním myslivosti zdar, myslivci z Dolního Lánova.
Miloslav Tomíček

Na naší Základní škole již druhým rokem probíhá
přírodo-technický kroužek. Kroužek navštěvuje 12 žáků
3. – 5. ročníku. Náplní jsou aktivity, které se týkají malého
„vědeckého bádání“ – práce s pokusy, sestavování strojů –
hraček a pochopení principu jejich fungování, základních
fyzikálních zákonů. Od začátku roku jsme si sestavili
parník s pohonem, lávové lampy, mnoho pokusů a činností
s brčky, Panovy flétny, foukací rakety, výškové stabilní
stavby ze špaget, balancující motýly, krasohledy apod.
Od ledna jsme se přihlásili opět do „Poháru vědy – Rojko
2016“. Jedná se o čtyřměsíční korespondenční soutěž.
Lednové kolo bylo věnováno raketovému pohonu
a vlaštovkám, únorové telefonům, březnové je zaměřeno
na zabezpečovací zařízení. Každé kolo obsahuje také úkol
kreativity – pracovali jsme na vytvoření maskota, loga
a na představení týmu. Úkoly nás všechny baví. Dozvídáme
se mnoho nového.
Za členy kroužku Mgr. Lenka Gažiková,
vedoucí, ZŠ Dolní Lánov

Vlastnoručně vyrobené Panovy flétny.
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Dne 19. 2. 2016 se děti z Mateřské školy v Dolním
Lánově vydaly na masopustní průvod obcí. Lidé už
postávali u svých domovů a vyhlíželi, jak to dětem sluší.
Průvod byl doprovázen hudbou z místního rozhlasu. Cestou
navštívily pana starostu JUDr. Miloslava Tomíčka
na obecním úřadu, zazpívaly mu písničku a poděkovaly
za připravené balíčky. Děti došly až k paní Mirce Křížkové,
která je přivítala v krásné masce čápa a připravila pro ně
překvapení a malé občerstvení. Všichni byli z průvodu
nadšeni, a tak se budeme těšit na příští rok. Všem, co se
na průvodu podíleli, ještě jednou moc děkujeme.
Učitelky MŠ

Základní škola a mateřská škola, Dolní Lánov
uskuteční

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
termín: 31. května 2016
dopoledne od 9:00 hodin do 10:30 hodin
odpoledne od 13:00 do 15:00 hodin
KRITERIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. Přednostně budou přijímány děti jeden rok před
zahájením povinné školní docházky.
2. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v
Dolním Lánově.
3. Děti budou přijímány podle věku.
Doklady, které je třeba předložit u zápisu:
Rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce.
Ředitelka školy: Mgr. Ulvrová Jitka

Ve školním roce 2015/16 je 23 žáků naší školy zapojeno
do pokusného ověřování programu „Hodina pohybu
navíc.“ Tento projekt vyhlásilo MŠMT a organizuje ho
Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl
motivovat žáky 1., 2. a 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit
možnosti začlenění těchto činností do režimu školní
družiny. Děti si osvojují zejména činnosti s míči: fotbal,
házenou, volejbal, basketbal a ragby. V rámci her si zkouší
různé způsoby házení a nahrávání, driblování, základy
kopané. Zároveň jsou i hravou formou seznámeny
s kontaktním sportem, ragby, kde mají možnost si
vyzkoušet něco nového a pro většinu z nás neznámého
a neobvyklého. Zlepšení pohybových dovedností a radost
z pohybu je patrná u všech dětí a jsme rádi, že v tom
můžeme společně pokračovat.
Za ZŠ a MŠ Dolní Lánov Anita Blažejová, pedagog
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Letošní rok nás provází ve škole Večerníček.
Připravujeme pro žáky naší školy projektové dny
s tématikou pohádek, které mohou děti vidět
ve Večerníčcích. Zaměřujeme se na čtenářskou dovednost
a rozhodli jsme se, že Večerníček bude provázet děti i při
zápisu do 1. ročníku.
Hned na začátku cesty se všichni seznámili
s postavami – přivítal je Křemílek a Vochomůrka, malá
čarodějnice, Pat a Mat, atd. Děti u nich plnily připravené
úkoly a musíme říci, že si s nimi dovedně poradily. Každý
rok nám také velmi ochotně pomáhají starší kamarádi.
I letos nejen připravovali pěkné prostředí, ale podíleli se
přímo u zápisu.
Mohli tedy přivítat své budoucí spolužáky – však jich
letos bylo značné množství. Dovolte mi, abych Vás
seznámila s těmi, koho v září bude čekat vstup do prvního
ročníku naší školy: Darinka Blagoeva, Michalka
Maisnerová, Verunka Waishauptová, Simonka Pohořalá,
Jaroušek Špidlen, Tomášek Chleborád, Matyáš Mata
a Pepík Kupec. Rodiče třech dětí žádají odklad školní
docházky.

Na všechny se moc těšíme a jen možná můžeme být
trochu smutní, že k nám nejdou i ostatní naši předškoláci –
měli bychom samostatnou třídu prvňáčků.
Mgr. Jitka Ulvrová

Konečně jsme splnili všechny úkoly zadané pohádkovými postavičkami.
Složíme a slepíme obrázek a hotovo. Vezmou nás do školy. Tom Hanč
a Míša Maisnerová.

V minulém roce dostaly děti možnost namalovat svou
představu toho, co by chtěly mít na zahradě za školou
za nové prolézačky. Návrhů bylo hodně, na většině se
objevila houpačka, lanová prolézačka, ale i tobogán či
vyhlídková věž. Nápadům a fantazii se meze nekladly, tak
děti malovaly dle svých představ spoustu pěkných návrhů.
Ty poté byly přiloženy k žádosti o dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj, podprogram "Podpora obnovy a rozvoje
venkova".
Dotace byla obci přidělena, a tak se mohly začít 11. 11.
2015 plnit přání dětí. Objednány byly houpací hnízdo
a lanová pyramidová prolézačka na zahradu školy, dětem
z MŠ přibyla ještě trojdílná hrazda. Děti mohly sledovat
průběh přípravných prací i instalace prvků a nemohly se
dočkat, až bude vše zprovozněno. Doteď bylo k dispozici
pár prvků pouze na zahradě mateřské školy - pískoviště,
houpačky a klouzačka, které děti ze ZŠ mohly též využívat.
Od 23. 11. 2015 si mohou děti naplno užívat nové prvky pro
aktivní odpočinek a zábavu.
Doplnění prvků si vyžádalo celkové náklady 273.375
Kč, z toho 191.362 Kč poskytlo Ministerstvo pro místní
rozvoj v rámci podprogramu "Podpora obnovy a rozvoje
venkova".
Jiří Svatý, místostarosta

Realizováno v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova.

23

Obecní úřad Dolní Dvůr

Starosta: David Neumann tel.: 739 416 335 starosta@dolnidvur.cz
Místostarosta: Ing. Martin Bělovský

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

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

Telefonní číslo na OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová

ucetni@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po, Út, Čt, Pá
St

Vážení spoluobčané, vážení čtenáři,
na počátku roku 2016 jsme řešili možnost čerpání dotace
na vybudování hřiště za Hotelem Ettel. Záměr výstavby
hřiště v této lokalitě je dlouhodobou záležitostí. V této době
byl vyhlášen dotační program na výstavby a opravy
sportovní zařízení z fondů Ministerstva školství a mládeže.
I když se jedná o 50 % dotaci, asi je to jediná možnost, kdy
podporu získat. Podle původního plánu nebudeme část
plochy upravovat asfaltovým povrchem, nebudeme
budovat obslužnou budovu a nebudeme budovat některé
sítě. Místo travnatého hřiště je oproti původnímu projektu
navrženo vybudování multifunkčního hřiště s umělou
plochou a úprava okolního prostranství, včetně opěrných
zdí. Redukcí původního projektu jsme ponížili rozpočet
na tuto akci. Volba umělé plochy na hřiště naopak rozpočet
navýšilo, ale povrch je oproti travnaté ploše univerzální
a kvalitou nesrovnatelný. Hřiště je navrženo jako
multifunkční, využitelné na minifotbal, tenis, basketbal
či házenou.
Tento projekt není jediný, na kterém pracujeme.
Připravujeme projektové dokumentace k výměně
technologie likvidace odpadové vody z prodejny potravin
a bistra. Výměnou technologie zefektivníme náklady
na odkanalizování budovy, zařízení kapacitně připravíme
na případné stavební úpravy budovy a přesunutím zařízení
k čištění odpadních vod za nákladovou rampu obchodu
umožníme vybudování příjezdu za budovu potravin pro
další možné využití.
Co je ovšem v současné době největším problémem, tak
to je havarijní stav sušící věže na hadice, která je součástí
hasičárny. Dřevěná konstrukce nebyla dobře navržena
a důsledkem zatékání dešťové vody došlo k napadení
konstrukce hnilobou. Je jen otázkou času, kdy budeme
sušící věž z bezpečnostních důvodů nuceni demontovat.
Chtěl bych reagovat na názory některých hasičů, že je sušící
věž dnes již přežitkem a moderní hadice se ve věžích sušit
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belovskym@transcentrumbus.cz

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
nemusí. Myslím, že tomu není tak a sušením hadice neztrácí
na životnosti. A samotná stavba? Architektonicky je to jistě
zajímavé dílo, návštěvníky Dolního Dvora nepřehlédnutelné. Pana architekta stálo nemalé úsilí o navržení právě
této originality. Z těchto důvodů si myslím, že sušící věž má
právo na opravu. Zpracováváme projekt a požádáme
o dotaci na opravu sušící věže a možné rozšíření hasičárny
zázemí pro hasiče.
Doufám, že se nám vše bude dařit podle našich plánů
a totéž přeji všem, kteří čtou tento článek.
Závěrem mi dovolte popřát příjemné prožití
přicházejícího jara, ať se Vám povedou i Vaše naplánované
akce.
David Neumann, starosta

VÝPIS Z USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dvůr konaného dne 22. 1. 2016
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: Milan Stránský, Martin Zděnek,
Vladimír Čivrný
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo program veřejného
zasedání zastupitelstva dne 9. 12. 2015.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce pěti hlasy zvolilo ověřovatele zápisu
pana Martina Mikulu.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce pěti hlasy zvolilo ověřovatele zápisu
pana Ladislava Homolu.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce pěti hlasy zvolilo člena návrhového
výboru paní Danielu Bednárovou.

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce pěti hlasy zvolilo člena návrhového
výboru Ing. Miroslava Sazečka.
Usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo podání Žádosti pro
rok 2016 do dotačního programu č. 133510 „Podpora
materiálně technické základny sportu“ na Výstavbu
multifunkčního hřiště na poz. č. 253/1, k. ú. Dolní Dvůr.
Zapisovatel: Ing. Bělovský
Ověřovatelé zápisu: Martin Mikule, Ladislav Homola

V krásně opravené dřevěnce, téměř ve středu obce, žije
rodina Jiřičkova, která se k nám do Dolního Dvora
přestěhovala z kraje kolem Mělníka. Nebylo to náhodné,
všichni členové rodiny naši ves znali, často se rekreovali
na Zimní stráni. Od roku 2007 jsou našimi milými sousedy.
Paní Jiřičková vystudovala pedagogiku, práci po
přestěhování našla ve škole v Hostinném, později se stala
spoluzakladatelkou Mateřské školy ve Vrchlabí, kterou
stále provozuje. Nedávno ještě dokončila studium speciální
pedagogiky.
Dle článku v Lidových novinách v ústavní péči vyrůstá
kolem deseti tisíc dětí, z toho v kojeneckých ústavech asi
dva tisíce. Paní Jiřičkovou provází od mládí silný citový
vztah k dětem a při setkání mi řekla, co bylo motivací při
rozhodování k podání žádosti o pěstounskou péči.
Nyní si dovolím použít její slova: „Jsem přesvědčená,
že ústavní výchova by měla být jen krajním řešením
a že všechny děti by měly mít právo vyrůstat v rodině.
Už jenom to, že ČR je jedinou zemí v EU, kde jsou stále
ještě provozovány kojenecké ústavy, dnes přetransformované jako dětská centra. Ty děti tam vůbec nemusí být.
Nic totiž nenahradí náruč milující rodiny.“ A právě pro tyto
děti jsou hledáni lidé s místem v srdci. Sociální služby státu
začaly podporovat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Ještě před třemi lety bylo pěstounských rodin jen několik
desítek.
Nyní opět cituji paní Jiřičkovou:„Pěstounů
na přechodnou dobu je nyní kolem 500, ale kam půjdou tyto
děti dál? Rozhodně by ale měl narůst počet dlouhodobých
pěstounů, těch je stále potřeba.“
Jiřičkovi místo v srdci našli a po podané žádosti, zhruba
za rok, měli první dítě v přechodné pěstounské péči.
V čekací době absolvovali 72 hodin přípravy, několik
psychotestů a posuzování. V roce 2013 si přivezli přímo
z porodnice první dítě. V péči ho měli 8 měsíců. Druhé dítě
byl chlapec, odebraný z rodiny. Nyní se starají o dvojčata,
která musí mít zvýšenou péči o zdraví. Dvě děti, které měli
Jiřičkovi v začátku, patří mezi ty šťastné. První, děvčátko,
přešlo do adopce a chlapec je v dlouhodobé pěstounské
péči. Nejkrásnější je to, že se s rodinami, které přijaly děti
do další péče, navštěvují. Nic z toho by nebylo, nebýt
spolupráce vlastní rodiny Jiřičkových. Jejich pět dospělých,
samostatných dětí přijalo příznivě fakt, že mají sourozence
a nyní jsou to hned dvojčata.

Paní Jiřičková s malým svěřenečkem.

Infocentrum v Lánově plánuje s paní Jiřičkovou besedu
o pěstounské péči. Pozvánka bude zveřejněna včas.
Článek byl autorizován.
Hana Homolová

Když v roce 2001 slavil Dolní Dvůr 400 let svého trvání,
měla jsem možnost účastnit se malého setkání občanů
a hostů v nynějším objektu chaty Gall. Dlouhodobě aktivní
zastupitelka z minulých let mi tam smutně řekla,
že na předchozí předsedy národních výborů se vlastně
zapomnělo. Vždyť i jejich práce přispěla k tomu, že v roce
2001 bylo co oslavovat.
Požádala jsem pana Ladislava Beránka o trochu
vzpomínání a povídání o něm, ale bylo to vlastně vyprávění
o obci, kterou od roku 1976 do roku 1994 vedl.
Bylo mu 13 let, když v červnu 1945 přijel s rodiči
do Dolního Dvora. Byl jim přidělen dům, ve kterém pořád
bydlí jeho sestra Zdena s rodinou. On je jediným
pamětníkem, který má na rok 1945 vlastní vzpomínky.
Třeba to, že v domě, kde dnes bydlí paní Šarochová, byl
obchod, kam chodili nakupovat noví obyvatelé. V nynějším
rekreačním objektu Na potoce provozoval obchod, mlýn
a pekárnu pan Sedloň, Möwaldovu hospodu pan Vlnas.
V hotelu Zvon byla pošta, poštmistrem Jindřich Hanč,
listonošem pan Novotný. A tam, kde bydlí Černochovi,
bydlel první osídlenec, hajný, pan Falta. Nedá se
zapomenout na sněhovou bouři v devětačtyřicátém a dva
dny v zasypané vesnici.
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V OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2016
OSLAVILI VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
tito oslavenci:

Pan
Ladislav
Beránek.

pan Vladimír Charvát
pan Ladislav Beránek
pan Alojz Hanulák
paní Dana Kociánová
Všem jmenovaným ještě jednou ze srdce přejeme
hodně štěstí, zdraví a ať Vás život stále baví.
Váš OÚ Dolní Dvůr.
Daniela Bednárová

Rodina Beránkova přijela z Konárovic u Kolína, maminka
pocházela z Týnce nad Labem. Po dokončení gymnázia
ve Vrchlabí začal mladý Ladislav dojíždět do obchodní
školy v Trutnově. V té době mu dlouhodobě onemocněl otec
a maminka s malou sestrou potřebovala pomoc. Proto se
vyučil v obchodě ve Vrchlabí, pak následovala vojna.
Po návratu se stal instruktorem prodeje, tři roky pracoval
v Jednotě a následně po její reorganizaci se stal vedoucím
velkoobchodu. Oženil se v roce 1954, shodou okolností
s děvčetem, pocházejícím též z Konárovic. Její rodina
převzala dům, ve kterém pan Beránek bydlí dodnes.
Od roku 1972 se stal předsedou MNV a 18 let tuto funkci
vykonával, zpočátku i při zaměstnání. Určitě z něho byl
dobrý předseda.
Vyzvídala jsem, co a jak dělal, ale nikdy mi neodpověděl
větou začínající slovem: „Já…“ ,ale vždy „My jsme udělali,
nám se povedlo“. Kolektivní práci zdůrazňoval. Ve třech
hlavních komisích bývalo po 5 členech, takže se za ta léta
vystřídalo více zastupitelů. Kdybych je chtěla vypsat
všechny, byl by článek dlouhý. Za všechny jsem zvolila
jmenovat pana Aloise Třísku, slovy pana Beránka
obětavého a schopného kolegu, přítele i kamaráda. Podle
paní spisovatelky Štětinové byli oni dva jedinými
odvážlivci, kteří přišli nabídnout pomoc do Luisina údolí
při povodni v roce 1977. Po tomto řádění živlů činila škoda
na majetcích osob i obce 1 milion Kčs. Vody už od Tetřevích
bud byly ucpané kládami, k tomu se přidalo dřevo
nesprávně skladované v blízkosti toků. Doplatila na to
i garáž Černochových, skrze kterou, naštěstí bez auta,
proletělo několik klád. Tím, že obce měly dost velké
pravomoce i jednodušší účetnictví měsíčně kontrolované,
se dařilo poměrně rychle stavět i opravovat. Dobře
fungovala spolupráce s hasiči, kteří byli ochotni nejen
pomáhat, ale i organizovat zábavu pro děti i dospělé.
Pan Beránek má velmi dobrou paměť a pořád je dobrým
psychologem. Byl vždy navrhovatelem kompromisu
a jednání pod jeho vedením byla zakončena většinou
ke spokojenosti všech zúčastněných. Mohlo se jednat
o neposlušné slepice, cestu, nebo vodu. Jak řešil některé
spory, by vydalo na dlouhé čtení. Dolnímu Dvoru byl
skromným a spravedlivým šéfem.
A jak žije pan Beránek nyní? Před třiceti lety ovdověl,
teď ho trochu zlobí zdraví, ale pořád je příjemným
společníkem, se kterým jsem si mohla povídat a napsat tuto
malou část vzpomínek. Velkou radost mu dělají dva vnuci,
pomocníkem mu je synova rodina.
Článek je autorizován. Hana Homolová
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Umístění
vyhlídek

V Dolním Dvoře vytvořili pro návštěvníky, ale i místní
obyvatele 6 krásných nových vyhlídek. Přijďte se podívat
a zažít úchvatné výhledy. V mapce vidíte jejich polohu.

Vyhlídka na Sluneční stráni.

Vyhlídka na Zimní stráni.

Vyhlídka nad Luisiným údolím.

Vyhlídka u hřbitova.

Vyhlídka za penzionem Duha. Vyhlídka pod hádeckou svážnicí
(nad penzionem Bouda Na potoce).

MŠ na lyžařském výcviku.

MŠ na návštěvě POLICIE ČR ve Vrchlabí..

Výukový program Zdravá pětka.

2. velikonoční dolnolánovský šachový turnaj. Na budoucí prvňáčky čekaly pohádkové postavičky.

Karneval v Dolním Lánově.

2. velikonoční dolnolánovský šachový turnaj.

Karneval v Dolním Lánově.
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Zatímco u nás dole bylo o velikonocích už docela hezky,
nahoře, u mohyly Hanče a Vrbaty to vypadalo takto.
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