Kácení stromů v rámci stavby ŠJ.

Přesazování celkem tří
stromů u budoucí ŠJ.

Základy pro
nové parkoviště.

Místo kde vzniká nová školní jídelna.

Lití betonu do základů budoucí ŠJ.

Místo nové volební místnosti v Horním Lánově.

První sníh nad Lánovem.

Vyzdívání na základech nové ŠJ.

Práce na cestě do lomu III. etapa.

Podchycení vod z komunikace na Bínu.

Vážení spoluobčané
v dnešních poznámkách chci nejprve poděkovat všem
občanům, kteří byli účastníky územního a stavebního řízení
vedeného Stavebním úřadem ve Vrchlabí na naši akci
„Stravovací zařízení v areálu ZŠ Lánov“. Řízení bylo
celkem pět a byla vedena v červenci a srpnu tohoto roku.
Bylo Vás vždy 34 účastníků a setkal jsem se s velkým
pochopením a vstřícností. Bez tohoto by stavba nebyla včas
zahájena a nerostla tak, jak je tomu nyní. Takže ještě jednou
velký dík.
V srpnu byl ze strany KVK Kunčice vznesen výraznější
požadavek na rozšíření doby přepravy z lomu v Lánově nad
rozsah v platné Dohodě o spolupráci. Rada i Zastupitelstvo
projevily vstřícnost v omezeném rozsahu a konečné
potvrzení ponechaly na jednání mezi KVK a zástupci
občanů bydlících podél silnice. Jednání neskončila
dohodou a případné výhody z dohody pro obě strany tedy
neexistují a KVK ukončila přepravu z vlastní vůle k 15.
září. Je to poučení pro obě strany.
Několik informací k činnost Státního pozemkového
úřadu (SPÚ) na území obce.
V katastrálním území Horní Lánov vybraný dodavatel
od srpna realizuje polní cestu do prostoru Fery z odbočky
cesty Vrchlabí – Dolní Dvůr. Cesta bude dokončena v říjnu
a do zimy kolaudována. Bude sloužit zemědělcům
a lesákům a v zimě nebude udržována a ani užívána.
Druhou akcí je soubor vodohospodářských stavebních
objektů od křižovatky cest nad K 174 až po rozhraní
s katastrem Prostřední Lánov. Dodavatel je vybrán,
přípravné práce začnou v říjnu a plná realizace od jara
příštího roku.
V katastru obce Prostřední Lánov byl jako vstupní
dokument vyhotoven projekt s názvem „Odtokové poměry
v údolí toku Malé Labe – Lánov – Prosečné“.
Dále byly zahájeny první kroky na přípravě Komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v Prostředním Lánově, a
to jednáním o stanovení obvodu katastru Prostřední Lánov.
Tento, vždy nutný, první krok dokládá, že práce na KPÚ
byly zahájeny a vlastníky pozemků v katastru Prostřední
Lánov čeká několikaletá spolupráce, stejně jako v minulém
období vlastníky pozemků v katastru Horní Lánov.
Poslední informace se týká projektových prací na akci
s pracovním názvem „Dokončení stokové sítě v Lánově“.
V předcházejících letech dokončená kanalizace nebyla
realizována v místech, kde je již stávající kanalizace
jednotná (bere i dešťové vody), nebo kde je řídká zástavba.
Podmínky dotace to neumožňovaly. Podmínky nového
operačního programu již takto striktní omezení nemají,
a proto je projektována dokompletace stokové sítě tam, kde
byl původně zájem, ale realizace nebyla možná. Podmínky
pro připojení občanů, kteří v roce 2009 – 2010 projevili
písemný zájem o připojení, zůstávají shodné se současně
platnými podmínkami pro připojení na kanalizace obce.
Projekt bude dokončen do konce roku a v příštím roce bude
následovat zajištění všech potřebných povolení a zajištění
financování.
Vážení občané, máme za sebou standartní léto i začátek
podzimu, rád bych, kdyby i zima byla taková, na jaké jsme
bývali zvyklí.
Ing. Jiří Vancl, starosta

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov dne
31. 8. 2016 od 17.30 hodin
Přítomni: dle prezenční listiny 14 členů zastupitelstva
Usnesení č. 1/03/16
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu: pí
Jakubcová a p. Šedivý.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Usnesení č. 2/03/16
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 rozpočtu obce za období od 01/2016 do 07/2016
6) Rozpočtová změna č. 3/2016
7) Stav požární ochrany v obci
8) Stav příprav 3. změny Územního plánu Obce Lánov
9) Nakládání s nemovitostmi obce
10) Smlouvy
11) Různé, diskuse, závěr (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/03/16
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 2. 6. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/03/16
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od jednání
ZO dne 2. 6. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/03/16
ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce k 31. 7. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/03/16
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016.;
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/03/16
ZO schvaluje zprávu o stavu požární ochrany v obci v roce
2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/03/16
ZO bere na vědomí zprávu o přípravě 3. změny ÚP Obce
Lánov.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/03/16
ZO schvaluje:
1) Záměr prodeje p. p. č. 1676/15 o výměře 433 m2 (vodní
plocha/tok přirozený), který vznikne oddělením dle GP č.
974-79/2016 z p. p. č. 1676/4 o výměře 549 m2 (vodní
plocha/tok přirozený) vše v k. ú. PL – jedná se o část p. p. č.
1676/4, která je zaplocená, tj. je součástí uzavřeného areálu
DS Transport Beton Gabriel s. r. o., Libštát a k jejímu
vlastnímu oddělení byl vypracován mj. GP č. 974-79/2016
s tím, že zbývající část p. p. č. 1676/4 o výměře 116 m2 v k. ú.
PL zůstává v majetku obce Lánov, neboť je součástí
pozemní komunikace. Nabyvatel uhradí cenu GP, správní
poplatek při vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč –
poplatek za návrh na vklad) a bude zároveň poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí (4 %). Kupní cena majetkové dispozice bude stanovena dohodou s přihlédnutím
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ke znaleckému posudku č. 7765-045/16 ze dne 24. 4. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/03/16
2
2) Záměr prodeje p. p. č. 1645/3 o výměře 291 m (ostatní
plocha/jiná plocha) v k. ú. PL – jedná se o pozemek, který je
zaplocený a je součástí uzavřeného areálu DS Transport
Beton Gabriel s. r. o., Libštát. Nabyvatel uhradí správní
poplatek při vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč –
poplatek za návrh na vklad) a bude zároveň poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí (4 %). Kupní cena majetkové
dispozice bude stanovena dohodou s přihlédnutím
ke znaleckému posudku č. 7765-045/16 ze dne 24. 4. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/03/16
3) Koupi pozemků v k. ú. PL, které vznikly GP č. 97479/2016
- p. p. č. 1400/8 o výměře 2 m2, ostatní plocha/jiná
plocha, a to oddělením z p. p. č. 1400/1 v k. ú. PL
- p. p. č. 1403/8 o výměře 36 m2, ostatní plocha/jiná
plocha, a to scelením dílů „a“ (p. p. č. 1403/1 o výměře
12 m2), „c“ (p. p. č. 1403/3 o výměře 14 m2) a „b“ (p. p. č.
2
1403/4 o výměře 10 m )
- jedná se o části pozemků, které jsou součástí pozemní
komunikace, a to z majetku DS Transport Beton Gabriel s. r.
o., Libštát do vlastnictví obce Lánov.
Nabyvatel uhradí správní poplatek při vkladu kupní
smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad)
a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
(4 %). Kupní cena majetkové dispozice se stanovuje
dohodou na 50 Kč za m2, tj. celkem na 1 900 Kč,
s přihlédnutím ke znaleckému posudku č. 7765-045/16 ze
dne 24. 4. 2016.
ZO zároveň schvaluje respektování 2 sloupů
ve vlastnictví DS Transport Beton Gabriel s. r. o., Libštát
umístěných trvale na nově vzniklé p. p. č. 1403/8 v k. ú. PL,
neboť slouží k zajištění provozu v areálu společnosti.
Tato skutečnost bude zahrnuta v kupní smlouvě.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/03/16
4) Záměr prodeje p. p. č. 1533/6 o výměře 251 m2 (ostatní
plocha/jiná plocha), který vznikne oddělením dle GP č. 970121/2015 z p. p. č. 1533/1 o výměře 3517 m2 (ostatní
plocha/ostatní komunikace) vše v k. ú. PL – jedná se o část
p. p. č. 1533/1, která je součástí zpevněné plochy před
hotelovým objektem TEDEC a. s. a k jejímu vlastnímu
oddělení byl vypracován mimo jiné GP č. 970-121/2015
s tím, že zbývající část p. p. č. 1533/1 o výměře 3266 m2 v k.
ú. PL zůstává v majetku obce Lánov, neboť je součástí
pozemní komunikace. Nabyvatel uhradí cenu GP, správní
poplatek při vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč –
poplatek za návrh na vklad) a bude zároveň poplatníkem
daně z nabytí nemovitých věcí (4 %). Kupní cena majetkové
dispozice bude stanovena dohodou s přihlédnutím
ke znaleckému posudku a dle Zásad hospodaření
s nemovitostmi pro rok 2015 - 2016. Podmínkou prodeje
předmětného p. p. č. 1533/6 v k. ú. PL je zároveň
i majetkoprávní vypořádání nově vzniklých a stávajících p.
p. č. 1602/25, 1606/6, 882/6, 884/12 a 883/2, viz GPL
970-121/2015.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/03/16
5) Koupi pozemků v k. ú. PL, které vznikly dle GP č. 970121/2015
- p. p. č. 883/2 o výměře 46 m2, ostatní plocha/ostatní
komunikace, a to oddělením z p. p. č. 883 v k. ú. PL
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- p. p. č. 884/12 o výměře 651 m2, ostatní plocha/ostatní
komunikace, a to oddělením z p. p. č. 884/1 v k. ú. PL
- p. p. č. 1606/6 o výměře 52 m2, ostatní plocha/ostatní
komunikace, a to oddělením z p. p. č. 1606 v k. ú. PL
- p. p. č. 882/6 o výměře 4 m2, ostatní plocha/ostatní
komunikace, a to oddělením z p. p. č. 882/4 v k. ú. PL
- jedná se o části pozemků, které jsou součástí pozemní
komunikace, a to z majetku pana, (p. p. č. 883/2 a 1606/6)
a TEDEC a. s., se sídlem PL č. p. 81, (p. p. č. 884/12 a 882/6)
do vlastnictví obce Lánov, PL 200.
Nabyvatel uhradí správní poplatek při vkladu kupní
smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad)
a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
(4 %). Kupní cena majetkové dispozice bude stanovena
dohodou s přihlédnutím ke znaleckému posudku a dle
Zásad hospodaření s nemovitostmi pro rok 2015-2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/03/16
6) Koupi p. p. č. 1602/25 o výměře 44 m² (ostatní
plocha/silnice) v k. ú. PL do vlastnictví obce Lánov – jedná
se o pozemek, který je součástí pozemní komunikace
(sjezdu), a to z majetku pana do vlastnictví obce Lánov,
PL 200. Nabyvatel uhradí správní poplatek při vkladu kupní
smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad)
a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí
(4 %). Kupní cena majetkové dispozice bude stanovena
dohodou s přihlédnutím ke znaleckému posudku a dle
Zásad hospodaření s nemovitostmi pro rok 2015 - 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/03/16
7) Koupi pozemků (úplatný převod) v k. ú. PL, které jsou
evidované na LV č. 342 v obci Lánov
- p. p. č. 1435 o výměře .136 m2, ostatní plocha/neplodná
půda
- p. p. č. 1658 o vým. 29 m2, ostatní plocha/ostatní
komunikace
- p. p. č. 1436 o výměře 31 m2, ostatní plocha/jiná plocha
- p. p. č. 1434/1 o výměře 158 m2, ostatní
plocha/neplodná půda
- 1479/26 o výměře 393 m2, ostatní plocha/manipulační
plocha
- jedná se o pozemky, které budou využity pro umístění
stavby cyklostezky Lánov – Čistá v Krkonoších, a to
z vlastnictví Řkf – děkanství Vrchlabí do vlastnictví obce
Lánov, PL 200, kde kupní cena majetkové dispozice se
stanovuje dohodou na 50 Kč za m2, tj. za výše uvedenou
celkovou výměru pozemků v rozsahu 747 m2 činí celková
kupní cena částku 37 350 Kč. Nabyvatel uhradí, znalecký
posudek k účelu vyměření daně z nabytí nemovitých věcí,
správní poplatek při vkladu kupní smlouvy do KN (1 000
Kč – poplatek za návrh na vklad) a bude zároveň
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (4 %).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/03/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. HNH spol. s r. o.
Hrabačov, akce: Rekonstrukce místní komunikace k lomuIII. etapa, cena: 1 284 752 Kč bez DPH. Termín do 30. 10.
2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/03/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Pavel Bořekstavební firma, Dvůr Králové, akce: Stravovací zařízení
v areálu ZŠ Lánov, čp. 155, cena 24 774 159 Kč bez DPH.
Termín do 30. 9. 2017.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 18/03/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. PORR, Dubečská,
Praha 10, akce: Oprava chodníků v obci Lánov, cena 331
200 Kč bez DPH. Termín do 31. 10. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/03/16
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a f. Ing. Aleš Kreisl,
akce: Dokumentace kanalizačních stok, cena 197 300 Kč.
Termín do 30. 11. 2016.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
Usnesení č. 20/03/16
ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy
mezi obcí Lánov a DS Transport Beton Gabriel s. r. o.,
Libštát, na převod p. p. č. 1676/15 a 1645/3 v k. ú. PL za
2
cenu 50 Kč/m .
(Pro: 14, Proti: 0, Zdrželi se: 0)
Usnesení č. 21 /03/16
ZO schvaluje změnu sídla společnosti Vodárenská
společnost Lánov, spol. s r. o. z adresy Prostřední Lánov čp.
63 na novou adresu sídla společnosti, Prostřední Lánov čp.
391.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22 /03/16
ZO schvaluje Plán nákladů a výnosů fondu KVK k 31. 8.
2016, příjmy fondu KVK 1 475 Kč, výdaje 1 300 Kč - akce:
stavba Cesta za lomem.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23 /03/16
ZO, jako vlastník, schvaluje užívání pozemní komunikace v
lokalitě Kovársko ve stávajícím rozsahu, tj. dle současného
stavu a stávajícího provozu do doby její rekonstrukce na
hranici katastru obce.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24 /03/16
ZO za podmínek stanovených RO dne 14. 7. 2016,
schvaluje zkušební provoz v lomu v HL na 14 dní tj. od 1. 9.
– 15. 9. 2016 a dále předává RO kompetence k jednání
o prodloužení možnosti expedovat do 16.00 hodin.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Starosta: Ing. Jiří Vancl
Ověřovatelé: Jakubcová Dana, Šedivý Jaroslav

1. nebo 2., lze tento kotel provozovat pouze do 1. 9. 2022.
Na pořízení nového kotle lze žádat o dotaci.
Více informací získáte na odboru ŽP MěÚ Vrchlabí,
radnice 2. patro, Ing. Luňáková (tel.: 499 405 727,
lunakovaivana@muvrchlabi.cz)
Městský úřad Vrchlabí, odbor ŽP

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj upozorňuje
podnikatele a jejich zástupce, že od 1. 9. 2016 lze žádat
o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro evidování
tržeb.
Získání přihlašovacích údajů je prvním a důležitým
krokem k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé nebo
jejich zástupci nenechali podání žádosti na poslední chvíli.
Přestože jsou územní pracoviště na vydávání těchto údajů
připravena, nemůžeme vyloučit případné fronty s blížícím
se prosincem. Přijďte tedy včas!
Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje k evidenci
tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď
elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO
žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky
(tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze
přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do
protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního
úřadu v době úředních hodin (pondělí a středa od 8-17 hod,
v úterý a ve čtvrtek od 8-15.30 hod a v pátek od 8-14 hodin).
Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané
ZAREP či zaslané prostřednictvím datové schránky nejsou
podporované zákonem.
Od 1. 12. 2016 nastupuje první fáze evidence tržeb
a evidovat budou podnikatelé s NACE činností ubytovací
a stravovací služby (více informací na www.etrzby.cz).
V působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj
by mělo v této první fázi začít evidovat cca 11 tisíc
fyzických osob a cca 2 300 právnických osob. Za prvních
čtrnáct dní bylo správci daně v Královéhradeckém kraji
vydáno 190 přihlašovacích údajů.
Romana Barešová
tisková mluvčí FÚ pro Královéhradecký kraj

Provozovatel kotle o jmenovitém tepelném příkonu 10
až 300 kW má za povinnost do konce roku 2016 zajistit
provedení kontroly technického stavu a provozu kotle.
Postup:
1. Z dokumentace ke kotli nebo ze štítku na kotli zjistit,
kdo byl výrobcem kotle.
2. Na webových stránkách výrobce dohledat seznam
odborně způsobilých osob, které výrobce proškolil
k instalaci, provozu a údržbě. Pokud výrobce již neexistuje,
ke kontrole je oprávněna odborně způsobilá osoba ke kotli
obdobných parametrů.
3. Objednat kontrolu a uschovat doklad o kontrole.
Doklad se nikam neposílá, na vyžádání jej kontroluje orgán
ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností.
4. Pokud v protokolu budou uvedeny nedostatky,
je nutno zjednat nápravu.
5. Pokud v protokolu bude uvedena emisní třída

V třetím čtvrtletí roku 2016 se narodili Štěpánka
Jarošová, Václav Hrdý, Antonín Vancl a Tomáš Jirousek.
V minulém čísle jsme neuvedli ještě jednoho človíčka,
narozeného v květnu, a to Matyáše Zuzánka.
Vítáme Vás všechny v Lánově!
V období červen až září 2016 dovršili svá významná
životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále po roce) tito
naši občané:
70 let - paní Věra Volmutová, pan Jan Přívratský,
paní Milena Kopecká, pan Zdeněk Čermák
75 let - pan Josef Flouma, pan Vladislav Kovář
80 let - pan Josef Živnustka
86 let - paní Elvíra Blažková
90 let - paní Anna Bláhová, pan Miloslav Hartig
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
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Život nám bohužel přináší i velmi smutné události.
V srpnu nás navždy opustila paní Anna Slabá z Horního
Lánova. Dovolte mi jménem Obce Lánov vyjádřit velkou
lítost pozůstalé rodině.
Karolina Boková

Všem přátelům a známým
oznamujeme, že 21. 6. 2016 nás po těžké
nemoci navždy opustil náš oblíbený
spolužák pan Petr PĚNIČKA,
se kterým jsme navštěvovali ZDŠ Lánov.
současně jsme si 18. 8. 2016 připomněli
první výročí úmrtí dalšího prima spolužáka
pana Karla PODHAJSKÉHO.
„Kamarádi - v našich vzpomínkách na
společná školní léta žijete stále!“
Nezapomeneme!
Smutní spolužáci, ročník 1950-1951

V loňském roce jsem oslavil sedmdesátku. Jak jsem to
oslavil? Prostě jsem se rozhodl uspořádat v obci výstavu
svých jiřinek. Podle reakcí návštěvníků si myslím, že
odcházeli spokojeni.
Proto jsem se rozhodl uspořádat 13. - 14. 8. 2016
Mezinárodní výstavu jiřin a oslovit pěstitele jiřin, klub
důchodců, infocentrum, SDH Horní Lánov a Obecní úřad
Lánov.
Příprava na tuto výstavu začala již v březnu, kdy jsem
vyjednával účast velkého pěstitele z Vídně pana Wirtha.
Na výroční schůzi DAGLA v Pardubicích jsem začal jednat
s polským pěstitelem panem Lipieńem.
Chtěl bych vyzvednout sponzory výstavy, bez kterých
bychom výstavu nemohli uskutečnit. Jedná se
o Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., Obec Lánov,
Zemědělské a obchodní družstvo Lánov, Autoškolu Martin
Jindřišek, KMEKI Composites, s.r.o., Penzion Bílý Hořec,
pana Stanislava Závodníka a Penzion Baron, kde byli
vystavovatelé ubytováni, což vysoce hodnotili.
Vystavovatelů bylo nakonec 10, včetně jednoho
zahraničního. Sešli se zde pěstitelé a šlechtitelé
z Raspenavy, Liberce, Čečelic, Trutnova, České Skalice,
Prahy a Kamienné Góry. A bylo se na co dívat. Sešlo se
téměř 300 odrůd ve 350 aranžmá.
Výstava byla slavnostně zahájena starostou panem
Ing. Vanclem. Já jsem pak představil jednotlivé vystavovatele včetně rozhodčího pana RNDr. Tomáše Sehnoutky.
Na výstavě bylo uděleno celkem 5 pohárů, a to:
- za nejlepší expozici výstavy (Vratislav Síla),
- za nejlepší expozici velkokvětých jiřin
(Stanisľaw Lipień),
- za nejlepší expozici pomponků (Ing. Hana Sorochová),
- za jiřiny k řezu (Jana Čermáková),
- pohár Dagly za největší květní úbor
(Vladimír Nedeliak).
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Výstava byla velmi úspěšná, což se odrazilo v počtu
návštěvníků výstavy (820), někteří z návštěvníků se přišli
podívat oba dva dny.
Co říci na závěr? V dnešní uspěchané době je taková
nádhera jako balzám na duši. Poděkujme tedy všem, kteří se
o to zasloužili. Pěstitelům jiřinek, ale i organizátorům a těm,
kteří zajistili pořadatelskou službu a občerstvení. Děkuji za
pochopení pracovníkům Obecního úřadu, dobrovolným
hasičům, infocentru, klubu důchodců a ještě jednou díky
všem sponzorům.
Vladimír Nedeliak, Horní Lánov

I letos jsme pořádali Krkonošské klání. Letos nám
přibylo šest nových soutěží, a to křížkový parkur děti
i s vodičem, křížkový parkur begani* a dospělí, skok
mohutnosti pony, western begani a kinder western
s vodičem (jízda nejmenších dětí).
Sjelo se 42 jezdců a zrovna tolik koní. V k ř í ž k o v é m
parkuru begani první místo obsadil Čenda Jon s Karátem,
v křížkovém parkuru dospělí vyhrála Lenka Pelíšková kůň
Tmarr a v tom samém parkuru, ale jely ho děti, zvítězil
pětiletý František Honců s koněm Blue Fox s vodičem.
V ZM pony opět zvítězila Lenka Pelíšková s pony Lady.
V ZM koně se na prvním místě umístila Denisa Vaňková
s Grandetou. V parkuru Z junioři byla na prvním místě
Tereza Jonová s Berenikou. Z dospělí vyhrála Jitka
Laštovičková s Carmelou. ZL dospělí opět vyhrála Tereza
Jonová s Berenikou. Skok mohutnosti vyhrála Renata
Srnská s Ronnym. Renča jela tohoto koníka, protože se jeho
jezdkyně Lenka při tréninku zranila. Lenka z toho byla
smutná, a tak Renata jela, vyhrála a Lenka měla radost.
Skočila s Ronnym 160 cm.
Westernovou jízdu vyhrála Simona Olhová s Kytou. Ve
western begani zvítězil Honza Čadílek s Pepou. Kinder
western s vodičem vyhrál Patrik Hladký s poníčkem Čipem.
Naši sponzoři - Obec Lánov, ZOD Lánov, Pavel
Vališka, František Jiřišta, Robert Čermák, Jaroslava
Viniklářová, Josef Vydra ml., Milan Erben a Diana
Novotná, Martin Holas ml., Martin Holas st., hasiči Horní
Lánov, hasiči Dolní Dvůr a Bára Holasová.
Pomocníky nebudu psát, protože to jsou ti stejní dobří
kamarádi, kteří nám již dlouhou dobu pomáhají.
Po dekorování jezdců začaly soutěže diváků. Nej
vidláka v mužích vyhrál Petr Jandík a za ženy vyhrála
Denisa Vaňková. Jako každý rok bylo soutěží hodně i pro
děti. Novinkou byla soutěž pod názvem balonky. Tuto
soutěž si všichni užili a hlavně diváci se hodně nasmáli.

Moc bych chtěla poděkovat všem, co se na této náročné
akci podíleli. Též velký dík patří sponzorům a také
divákům, že se přišli podívat. A v neposlední řadě velký dík
patří jezdcům a jejich koním a všem vodičům, kteří vše
absolvovali jak na parkuru, tak ve westernu.

Koncem letošního února naše škola podala žádost
do projektu Erasmus+ Projekt mobility osob ve školním
vzdělávání. S radostí jsme se před prázdninami dozvěděli,
že naše žádost byla úspěšná. Tímto budou mít tři učitelé
cizích jazyků možnost vyjet do Velké Británie a Německa,
kde absolvují 14denní jazykově-metodické kurzy. Účelem
těchto kurzů je zvýšení kvalifikace a odbornosti pedagogů
cizích jazyků na ZŠ a MŠ Lánov.
Naše šikovná parta hic na parkuru.

Též bych chtěla poděkovat paní Renatě Srnské za velmi
pěknou podívanou s koněm Ronnym na skoku mohutnosti.
Dík Renčo!
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

Tento projekt je realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise
a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež
jsou jeho obsahem.
Autor: Hana Rudišová

*Pozn. red.: began = těžký kůň

Žáci 4. třídy navštívili klášterní zahradu Správy
KRNAP ve Vrchlabí. Na akci TMA PŘEDE MNOU řešili
neobvyklé úkoly pomocí sluchu, hmatu a čichu. Prošli si
s průvodcem smyslovou nášlapnou stezku a to vše se

Trénování smyslů - jaké je to bez očí.

zavázanýma očima. V budově KRTEK vyslechli povídání
nevidomé paní o vodících psech a shlédli krátkou ukázku
práce s vodícími psy.
Nikola Bílá

Období od 21. 6. 2016 do 12. 9. 2016
Stav obyvatel k 12. 9. 2016 1759
Přistěhovaní 13
Narození: (4 chlapci a 1 holčička) 5
Odstěhovaní 10
Zemřelí: 1 chlapeček a 1 žena 2
Přestěhovaní: v rámci Lánova 8
Karolína Boková

Dne 15. 9. se žáci našich obou prvních tříd a děti MŠ
zúčastnili 2. ročníku sportovního dne, který se konal na
novém fotbalovém stadionu ve Vrchlabí. Žáci se postupně
vystřídali na čtrnácti stanovištích, kde si vyzkoušeli různá
průpravná fotbalová cvičení.
Počasí nám naštěstí přálo, děti si sportovní den užily.
Stanislava Kalenská

Do 6. tř. nám přibylo 7 spolužáků, a proto jsme šli
na adaptační výlet na Strážné. 12. září jsme měli sraz
ve škole a hráli jsme hry. Pak jsme šli na oběd. Po obědě
jsme vyšli. Cestou jsme šli kolem mého domu. Bylo šílené
vedro, a tak jsme se postříkali hadicí. V 17:00 jsme došli
na chatu a ubytovali jsme se v pokojích po čtyřech lidech.
Po společné večeři jsme hráli hry. Pak jsme šli spát. V úterý
jsme šli na celodenní výlet na Pláně. Bylo to skoro 20 km.
A v tom teple nám to dalo zabrat, ale bylo to prima. Byli
jsme unavení, po večeři jsme šli hrát zase hry. Potom jsme
šli spát. Ráno jsme si dali snídani a potom jsme vyšli domů.
Bylo to moc pěkné, seznámili jsme se se spolužáky.
Děkujeme, paní učitelko.
Karel Capoušek
V pondělí 12. 9. jsme šli do školy, tam jsme hráli hry,
pak jsme šli na oběd. Po obědě jsme vyrazili na Feru a tam se
rozdělili do pokojů a ubytovali se. Potom jsme si povídali o
domovním řádu, aby nedošlo k úrazům. Večeře byla dobrá.
V úterý jsme šli na Pláně celkem asi 19 km. Když jsme tam
došli, tak jsme tam skákali na trampolíně, byla to sranda.
Někdo si koupil fazole, u kterých nikdo netuší, jakou budou
mít chuť. Cestou na chatu jsme byli už opravdu unaveni.
Ve středu nás čekala dobrá snídaně, oběd jsme měli už
ve školní jídelně a pak hurá domů, smýt prach z cest. Doma
jsem nadšeně vyprávěl a myslím, že jsme si to pěkně užili.
Adam Svatý
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Kurz začínal v pondělí 12. září. Šli jsme na Strážné, kde
jsme byli ubytovaní na chatě Fera. Cesta byla celkem
dlouhá, ale nakonec jsme tam došli. Chvíli jsme si tam
oddechli a už byla večeře, která nám chutnala, vařili tam
dobře. Potom jsme si v jídelně vzali z dětského koutku hry.
Šli jsme se osprchovat a zalezli jsme do postele. Jelikož tam
bylo vedro, tak jsme nemohli spát. Druhý den jsme se ráno
nasnídali a vyrazili jsme na daleký výlet na Pláň. Byl to
dlouhý výlet po Krkonoších. Poslední den nás čekal návrat
domů. Bylo to ze začátku dost z kopce, takže nás po chvilce
bolely nohy, ale potom to bylo po rovině, takže to byl
šťastný návrat. Užili jsme si spoustu smíchu a legrace.
Celkově ten výlet byl super.
Václav Kruliš
Adaptační kurz začal 12.9 u nás ráno ve škole. Před
obědem jsme hráli hry a pak jsme šli do jídelny na oběd.
Po obědě jsme šli na Strážné na chatu Feru. Jedna skupina
šla s paní učitelkou Krulišovou, druhá skupina šla s panem
učitelem Vejnarem. Po cestě jsme hráli takovou šipkovanou
hru, abychom trefili na Strážné. Když jsme dorazili, tak
jsem mamce zavolal, že jsme na místě. Pak jsme šli na chatu
ubytovat se, vyndat věci z batohu, dali jsme je do boxu,
co jsme měli pod postelí. K večeři jsme měli knedlo, zelo,
vepřo. Druhý den jsme po snídani šli 19 km na boudu
na Pláň. Bolely mě nohy, ale výlet se mi moc líbil. Třetí den
jsme šli zpátky domů. V jídelně jsme měli oběd. Na chatě se
mi moc líbilo.
Ondra Kruliš
V pondělí jsme přišli do školy a zahráli si pár her.
Po obědě jsme vyrazili na chatu Feru. Ušli jsme 9 km
a po cestě jsme hráli šipkovanou. Když jsme došli na Feru,
dali jsme si večeři a zahráli si nějaké hry. Potom jsme šli
do svých pokojů spát. Druhý den jsme šli na dlouhý výlet 19
km. Šli jsme do Špindlerova Mlýna a zase zpátky. Výlet
trval celý den. Večer jsme zase hráli hry. Ve středu jsme se
sbalili a vyrazili zpět do Lánova. Tam jsme se najedli a šli
domů. Výlet se mi líbil, moc jsem si ho užila.
Anička Havlíčková
Školní výlet: Adapťák
V pondělí 12. 9. v 8:30 hodin se naše 6. třída sešla
ve škole a seznamovali se. Pak jsme šli na oběd a po obědě
jsme se vydali na cestu na chatu Ferru. Cestou tam jsme
hráli šipkovanou a jeden z nejlepších úkolů byl: Udělejte si
pauzu. Když jsme konečně došli na chatu, ubytovali jsme se
a šli jsme na večeři. Bylo knedlo-zelo-vepřo. Mňam. Pak
jsme hráli nějaké hry a šli všichni spát. Ráno jsme se
nasnídali a vyšli na výlet na Pláň. Cesta tam byla dlouhá
skoro 8,5 km. Na Pláni bylo dětské hřiště, obchod
a překrásný výhled. K obědu byly kuřecí řízky. Potom jsme
zase šli zpátky na Ferru. Po večeři jsme šli hrát zase nějaké
hry a nakonec šli všichni spát. Ráno jsme šli přes Měsíční
údolí rovnou k jídelně, kde jsme se naobědvali a také
ukončili výlet. Bylo to super.
Adéla Maternová, 6. tř.

První školní den přivítaly všechny naše žáky
pohádkové postavičky Mach a Šebestová. Naše řady se
rozrostly nejen o počty žáků, ale i o nové pedagogické
pracovníky (p. uč. Ryndová, p. uč. Tichá, p. vychovatelka
Novotná). Do první třídy nastoupilo 32 dětí a pod vedením
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paní učitelky Kalenské a paní učitelky Tiché zahájily novou
etapu svého malého života v 1. B a v 1. A. Šestou třídu posílila skupina žáků z okolních vesnic, takže z 20 se rozrostla
na 27 a pod vedením paní učitelky Krulišové se mohli
vzájemně poznat na adaptačním kurzu.
V loňském roce jsme měli ve škole 216 žáků. Od září
do naší školy nastoupilo 244 žáků. Z tohoto důvodu jsme
žádali o navýšení kapacity Základní školy ze 130 na 175
žáků. Této žádosti bylo vyhověno. Bohužel se nám
nepodařilo zvýšit kapacitu školní družiny. Díky rozhodnutí
Rady obce Lánov můžeme vyhovět všem žádostem rodičů
o školní družinu. Zřizovatel školy zafinancoval kroužek
Lanovák po dobu tří let. Velmi nás to potěšilo a moc
děkujeme.
Na webových stránkách školy jsme zveřejnili Akční
plán rozvoje Základní školy a Mateřské školy Lánov, okres
Trutnov pod názvem ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ. Tento
materiál vznikal v průběhu dvou let, kdy se sbíraly nápady,
požadavky a sny všech zaměstnanců i žáků naší školy
k jednotlivým oblastem, které s ní souvisí. Věřím, že naše
škola má správný směr a ve spolupráci se zřizovatelem
školy, rodiči, zaměstnanci a žáky budeme postupně
pracovat na tom, aby se ze snů stala realita. Chceme být
ŠKOLOU PRO 21. STOLETÍ, ve které je fajn.
Jak jste si jistě všimli, v srpnu začala výstavba
stravovacího zařízení, na které naše škola velmi dlouho
čekala. V rámci stavby vznikne nové parkoviště pro potřeby
školy. Z těchto důvodů žádáme všechny žáky, rodiče
a občany, aby při návštěvě školy respektovali aktuální
dopravní situaci a dbali pokynů pověřených pracovníků.
Děkujeme Vám za trpělivost a pochopení.
Doufám, že tak jako v jiných školních letech i tímto
rokem budeme v klidu proplouvat už právě proto, že letošní
celoškolní téma je Voda.
Přeji všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy
klidnou plavbu.
Mgr. Radka Koniková, ředitelka školy

Mnozí z vás si v minulém čísle všimli, že oba články od
našich dvou klubů důchodců jsou nadepsány jako Klub
důchodců statky. V případě prvního článku psaného paní
Volmutovou se jednalo ve skutečnosti o Klub důchodců
Lánov. Tímto se redakce za chybu omlouvá. Redakční šotek
byl přísně potrestán.
Karolina Boková

Milí čtenáři, infocentrum Lánov
v y h l a š u j e 2 . ro č n í k s o u t ě ž e
Lánovský sněhulák 2017.
Sněhuláci musí být ze sněhu,
o minimální výšce 70 cm a musí být
postaveni v zimní sezóně 2016/2017.
Stavět můžou jak Lánováci, tak obyvatelé Dolního Lánova a Dolního
Dvora, a to v jakémkoli z těchto tří
katastrů.

Vytvořené dílo vyfoťte a zašlete spolu se svými
kontaktními údaji na adresu infocentrum@lanov.cz nebo se
s fotoaparátem/mobilem dostavte přímo do infocentra;
v tom případě prosím nezapomeňte kabel. Porota
ve složení Boková, Stříbrná a Knapíková Kavánová vybere
tři nejlepší výtvory, které budou oceněny. Výsledek soutěže
se dozvíte v jarním Zpravodaji.
Stavte, foťte, posílejte! Těšíme se na vaše výtvory.
Karolina Boková

Zde je ochutnávka z nových knih:
Tajuplné a tragické břehy - Chauncey C. Loomis
Nápady na podzim a zimu - Michala Šmikmátorová
Merde po evropsku - Stephen Clarke
Dům na vřesovišti - Catherine Cookson
Instinkt dravce - Thomas Enger
Úlovek - Taylor Stevens
Krev na lopuchu - Vlastimil Vondruška
Dračí tetování - Helene Tursten
Dynastie Morlandů - Cynthia Harrod-Eagles
Nalezenec: švédský rodinný thriller - Katerina Janouch

Jak číst stopy zvířat - Jinny Johnson
Mediátor - Meg Cabot
Anička a Velikonoce - Ivana Peroutková
Prázdniny s drakem - Zuzana Pospíšilová
O smrti smrťoucí - Pernilla Stalfelt
V pasti - Michael Northrop
Hilda a troll - Luke Pearson
Kdo bydlí ve starém dubu - Jarmila Marešová
Zábavné hry, křížovky a hlavolamy pro kluky a holky Petra Fantová, Vlasta Hradilová
Na odkaze http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostřednictvím on-line katalogu dozvíte, jaké knihy jsou
v lánovské knihovně aktuálně k dispozici. To, zda je Vámi
hledaná kniha půjčená či nikoli, se tam dozvíte tak, že buď
rozkliknete název knihy, nebo, zobrazí-li se vám více knih
najednou, kliknete na tlačítko dole Zobraz jen dokumenty,
které jsou nyní k dispozici. Po rozkliknutí Autor začíná
zjistíte, jaké spisovatele v knihovně máme a jaké jejich
knihy. Na nejnovější přírůstky se podíváte, pokud zvolíte
proklik Seznamy a novinky (nebo vám seznam posledně
přivezených knih mohu okopírovat). V Téma začíná se
můžete podívat, jaká klíčová hesla by vám mohla být při
vyhledávání knih užitečná.
Karolina Boková

LISTOPAD 2016
listopad Dolní Dvůr, Martinský lampionový průvod, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
4. 11.
Dolní Lánov, Setkání u kapličky sv. Huberta, vzpomínková akce k uctění patrona myslivců, občerstvení,
pořadatel: MS „Malá Sněžka“ Dolní Lánov
11. 11. Lánov, Martinský lampionový průvod, od restaurace Lánovský Dvůr k ZŠ s lampiony, pořadatel: ZŠ Lánov
19. 11. Praha, Zájezd do Prahy s návštěvou muzikálu, podle aktuální nabídky, pořadatel: OB Lánovy
25. 11. 18:00 hod. Setkání seniorů KD Dol. Lánov – SPOZ + obec
27. 11. Lánov, Zpívání u vánočního stromu, 22. ročník zpívání vánočních koled se skupinou NAVÁHUTĚ (Nahodilé
vánoční hudební těleso), rozsvícení vánočního stromu, jarmark místních výrobců na OÚ, pro zahřátí svařák, grog
nebo čaj, pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov

PROSINEC 2016
prosinec Pardubice, Koncert José Carreras – dotované, pořadatel: OB Lánovy
prosinec tělocvična Lánov, Turnaj příchozích ve volejbale, pořadatel: Jaroslava Krulišová
prosinec Dolní Lánov, Mikulášská zábava pro děti - Maškarní rej, zábava pro děti s Mikulášem, čertem a andělem,
pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov
2. 12.
Dolní Dvůr, Zdobení a rozsvícení vánočního stromu na náměstí, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
3. 12.
Dolní Dvůr, Mikulášská besídka, 3. 12. Dolní Dvůr, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
3. 12.
KD Dolní Lánov, Turnaj ve stolním tenise, pingpongové utkání, pořadatel: SK Dolní Lánov
4. 12.
Lánov, Mikulášská besídka, tradiční besídka - scénky, pohádky, tanečky, písničky, pořadatel: SDH Horní Lánov
prosinec (17. 12.?) Dolní Dvůr, Zpívání u vánočního stromu, 9. ročník zpívání koled u vánočního stromu se skupinou
NAVÁHUTĚ, pestrý jarmark, občerstvení, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
23. 12. Dolní Lánov, 17:00 Zpívání u vánočního stromu, děti ze ZŠ zazpívají pásmo koled za doprovodu různých
hudebních nástrojů, u rozsvíceného stromu u bývalé hasičárny i malé občerstvení na osvěžení nebo pro zahřátí,
pořadatel: SPOZ a Obec Dolní Lánov
25. 12. Lánov - sportovní hala ZŠ Vánoční turnaj v sálové kopané, 25. ročník utkání v sálové kopané, kategorie 1998
a starší, občerstvení vlastní nebo místní bufet, pořadatel: Skupina fotbalových nadšenců
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. Prostřednictvím registračního formuláře na http://akce.krnap.cz/registrace/ si snadno
můžete zajistit zasílání informací o jejich akcích.
Karolina Boková
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SPOLKOVÁ ČINNOST

25. ročník - dne 25. 12. 2016
v lánovské sportovní hale při ZŠ.
Kategorie: 2001 a starší
Hrací systém: 3 + 1
(max. 6 hráčů v týmu) pro 8 týmů
Systém:
2 skupiny a play off
Startovné: 400 Kč/tým
Kdy:
čtvrtek 25. 12. 2016 cca 8 – 16 hod.
Občerstvení: místní bufet nebo vlastní
Přihlášky: do 10. 12. 2016 na e-mail pulpmi@seznam.cz
nebo tel.: 603 508 914 Pulpán M.; 603 825 842 Hartig J.
Pořadatelé zvou všechny aktivní i pasivní příznivce
kopané k účasti na turnaji a hlasité podpoře sportovců.

ŠKOLA NARUBY VE 4.B

Lánovští důchodci v Rozáriu zámku Děčín.

Pojeďte s námi za poznáním pěkných koutů naší vlasti země malé, ale hezké.
Za klub napsala Věra Volmutová

Za organizátory se na Vás těší:
Pulpán Milan ml., Hartig Jiří, Závodník Stanislav st.
V letošním letním období náš KD moc nezahálel - sice
všichni využili krásného počasí a prázdnin svých vnoučat
k výletování, pracím na zahrádkách i k rekreačnímu
cestování - často za vodními sporty. Přesto připravil výbor
KD řadu akcí i na toto období.
Dne 18. května byl zorganizován zájezd na zámek
Nové Hrady, kde 50 účastníků obdivovalo velkou péči
soukromého majitele o celý objekt zámku, ale i nádherný
komplex zahrad.

23. června byl náš další výlet v tomto roce do Jablonce
n. Nisou. Navštívili jsme muzeu bižuterie. Kabelky,
čelenky, korále a další třpytivá krása nás zaujala.
Po prohlídce se jelo do Kryštofova údolí.
Oběd v restauraci nám chutnal a s obsluhou jsme byli
spokojeni. Pak následovala prohlídka betlémů a hraček
z doby, kdy my starší jsme ještě byli dětmi. Zastavení
u orloje Martina Chaloupky. Do mírného kopečka
na prohlídku kostela nás zavedla jeho dcera. Kostelík
menší, ale pěkný. Průvodkyně o veškerém dění zde v údolí
dobře vyprávěla.
21. července se jelo do Benešova nad Ploučnicí. Město
bylo založeno kolem roku 1311. Je zde Horní a Dolní zámek
plus Volfův palác. Naše prohlídka byla kratší o jeden
zámek, ale i tak jsme byli spokojeni.
Další cesta vedla do Děčína. Zde byl rozchod a každý si
šel za tím, co ho nejvíce zajímalo.
13. a 14. srpna několik členek klubu pomáhalo
na výstavě jiřin v Horním Lánově.
Koncem srpna jsme byli v Broumově. Prohlídka
kláštera, procházka městem a oběd. Pak odjíždíme k chatě
Hvězda, kde je možno nahlédnout do kaple Panny Marie,
a pokud počasí dovolí, je zde krásný výhled do kraje.
Několik fotografií jste mohli vidět v kabelové televizi.
Dík za to patří Stanislavu Závodníkovi.
Děkujeme OÚ za jeho přispění na naše výlety.
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Na zámku Nové Hrady v rozhovoru s majitelem zámku.

26. června jsme už podruhé zajeli (35 účastníků)
do areálu u koupaliště v Lanžově. Tam svým programem
pobavili přítomné známí účastníci z TV programu Šlágr hudbou, zpěvem i veselým vyprávěním - vše v režii Duo
Aramis s kol. Piňakoláda.
Na výborové schůzi KD 16. června jsme přivítali paní
Mejsnarovou z Prosečného, která byla jednou
ze zakládajících členek našeho KD. Nyní tráví svůj důchod
spolu s manželem v Horní Branné (domov pro seniory).
Jako každoročně i letos jsme 15. července odjeli
do Lysé n/L na výstavu „Květy 2016“, doplněnou
zahrádkářským trhem, návštěvou muzea kol, obory jelenů
i přehlídkou koní.
Nejnáročnějším byl zájezd 7. září. Pro velký zájem
v obci byly vypraveny 2 autobusy s 80 účastníky. Cílem se

stal libochovický zámek (tam i oběd)
a odpoledne se uskutečnil výstup
„po stopách praotce Čecha“ (legenda)
na vrchol hory Říp. Ten byl sice
náročný, ale odměnil účastníky
kouzelným rozhledem do kraje
i zasvěceným výkladem v rotundě.
I počasí - jako na objednávku celý den
slunce a modrá obloha - umocnilo
dojem i zážitek z celého výletu.
Pak už čekala jen cesta domů.
Veliký dík patří organizátorkám výletu,
ale také všem účastníkům, kteří svou
kázní přispěli k bezproblémovému
průběhu celého zájezdu. Díky všem!
Za Klub Jana Lacinová

HISTORICKÉ OKÉNKO

Nemáte prosím někdo jakoukoli
další fotografii zvoničky v Horním
Lánově, která stávala na kopci nad
domem čp. 138, kde dnes bydlí rodina
Chromých? Udělala bych si pouze
kopii, originál si můžete ponechat.
Užitečná by byla i jakákoli informace o
jejím osudu.
Karolina Boková

Pozn.: Obsah byl konzultován s Jirkou
Doubkem, doživotním maršálem osady.
Oldřich Daňhel „Sam”
Přečetl jsem si článek o trampské
osadě Toronto Mohawk.
T. O. Toronto Mohawk byla
založena v srpnu 1965, po zasedání
u dubů nad ozdravovnou, odtud je jen
pár kroků ke Kančí stezce.
Již předtím se formovala naše
parta, někdo odešel, jiný přišel a
výsledkem byl následující stav: šerifem
byl zvolen Jirka Matyáš - Těžký
mokasín, maršálem Jirka Doubek Stopař, kronikářem Olda Daňhel - Sam,
dále Pepík Mařas - Tarzan, Jarek Janda Komár, Milda Farský - Farář.
Tak vznikla naše osada. Scházeli
jsme se na různých místech, nejvíce
však u vzrostlých dubů, již zmiňovaných. Často jsme navštěvovali místní
kino a různé společenské akce.
Chata v kančí stezce vznikla též
za úplně jiných událostí. Přemýšleli
jsme, jak to zařídit, abychom někoho
nepopudili a měli jakési soukromí pro
naše aktivity.
Mimo různé výšlapy po okolí,
krátké i delší, jsme též brigádničili
v JZD. To se nám vyplatilo. V Kančí
stezce jsme zvolili místo na chajdu,
materiál nám z větší části poskytlo JZD,
p. Vališka, jednalo se o použité stavební
dříví. S tím jsme si poradili. Rám
a celou konstrukci zhotovil Jirka
Matyáš a pak jsme chatku dále
vylepšovali. Zařídili jsme ji tím, co kdo
přinesl z domova. Kamna byla
zabezpečena, požár nehrozil. Občas
jsme si i něco „uklohnili“ - placky,
hrachovku a někdy „svářo“ z rybízáku.
Chata sloužila v létě i v zimě. Táborový
oheň nás přenesl do jiných světů,
zpívající kytara rozjasnila naše tváře.
Původní počet domovenek byl šest, ty
další nechal zhotovit Jirka Doubek.
V dalším roce se Toronto pozměnilo,
někteří z nás pozbyli možnost se
pravidelně zúčastňovat akcí v osadě,
přibyli další členové.
Jirka Malínský popsal věrně onu
dobu, Standa Závodník dobu o pokračování T. O. Toronto Mohawk.
Závěrem je nutno říci, že jak řeka život
utíká, kam pohlédneš, všude je to znát,
osada v nás žije dál a uplynulo tak
padesát jedna let.

Hraničářský prapor 2 „Roty nazdar“
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 ani jejich prohřeškům a okamžikům slabosti. Tuto
výtečnou studii si můžete půjčit
v lánovské knihovně.
Karolina Boková

3. část
Rok 1938
24. září
V 09:10 hlásil velitel čety SOS
z Brádlerovy boudy, že povstalci
vztyčili vlajku s hákovým křížem na
jimi obsazené Špindlerově boudě,
přičemž zákrok není možný pro polohu
boudy přímo na hranici. Dále že došlo
k přestřelce mezi „SOSáky“ a povstalci
u Freikorpsem též obsazené Petrovy
boudy.
V 09:20 obdržel zpravodajský
důstojník Hraničářského praporu
2 „RN“ působící na četnické stanici
ve Špindlerově Mlýně od velitele roty
SOS Vrchlabí, kapitána četnictva
Reciny, informaci o údajném postupu
asi stovky povstalců z oblasti Hostinného přes Herlíkovice na Hříběcí
boudy. Tím by bylo z týlu ohroženo
především postavení jednotek praporu
nad Výrovkou, neboť skupina chtěla
podle názoru československých
důstojníků překročit u Luční boudy
hranice. ...

„Všechny projevy vzpoury proti
stávajícímu řádu ze strany příslušníků
bývalé SdP je třeba co nejdříve potlačit
Ne vždy šťastné cesty nás vedly po a to bezohledně a všemi odstrašujícími
světě, není však na něm místa, kde prostředky. ... Očekávám, že se
nebudou opakovat případy, kdy stráže,
bychom se my, kamarádi, nesešli.
pravděpodobně nadměrným výkonem
Vzpomínky nám zůstanou a také
služby, dají se beztrestně přepadnout.
na ty, kteří již nejsou mezi námi.
...“
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Při zajišťování civilních průmyslových výbušnin a trhavin v lomech
ve Strážném a v Černém Dole byl
během rekvizice v obci Strážné palbou
napaden rekviziční oddíl praporu,
který přijel na improvizovaném
„obrněném“ automobilu... Velitel
zákopnické čety ... energickým
zákrokem situaci vyřešil bez zraněných
a trhaviny bezpečně odvezl. ...
Po poledni byl z lesa u Labské
přehrady ostřelován sudetoněmeckými
záškodníky vojenský automobil
jedoucí z Vrchlabí, řidič zastavil
a spolujezdci palbu opětovali. ...
„Němci používají svých dopravních letounů, aby zjistili rozmístění
a pohyb našich sil. To se jim velmi
dobře daří, protože naše vojska
neprovádějí pasivní OPL (obrana proti
letadlům). ...“
V 16:00 došel na velitelství
praporu fonogram z velitelství HO 34
(Hraniční oblast) s rozkazem, aby byly
dosud otevřené hranice uzavřeny,
nikdo nemá být propuštěn přes hranici.
Dále přišlo nařízení netrpět potulování
civilních osob po lesích a v pásmu
vojenských jednotek, zejména
u opevnění. Přesto ilegální skupiny
Freikorpsu hranici dál překračovaly
a využívaly i civilisty opuštěné horské
boudy jako základny pro svou činnost.
Družstva a čety SOS jim v tom nebyly
schopny zabránit. Skupiny povstalců
se pohybovaly i v týlu jednotek
nasazených na HOP (hlavní obranné
postavení), využívaly dokonalou
znalost terénu a podporu místních lidí.
...
Mužstvo praporu mělo podle
válečného deníku po oznámení
mobilizace velmi bojovnou náladu. ...
Dobrou náladu mužstva podpořil
i rozkaz „Bořivoje“, aby dne 24. a 25.
září byl mužstvu v l. o. (lehké
opevnění) a mužstvu konajícímu noční
službu vydán přídavek 5 cl rumu nebo
slivovice. ...
Panovalo přesvědčení, že válka
může vypuknout každým okamžikem,
neboť se zdálo logické, že Německo
přece nenechá Československo v klidu
provést mobilizaci. ...
V týlu nařídil Okresní úřad ve
Vrchlabí na území celého okresu
s platností od soumraku povinné
zatemňování a zákaz používání
otevřených světel po setmění. ...
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Kolem 21. hodiny došlo k silné
přestřelce v prostoru obranného
postavení 2. roty u Dívčí lávky, do které
se postupně zapojily i posádky
z nepočetného lehkého a vyrůstajícího
polního opevnění. Vše zřejmě začalo
napadením jednotky SOS u Brádlerovy
boudy povstalci.
25. září
„Neodůvodněné střílení svědčí
o nekázni a zbabělosti. Střelba opakuje
se denně bez příčiny zákroku a vždy
spotřebuje množství drahocenného
střeliva. Pátráním po příčině nemůže
nikdo z odpovědných osob - velitelů
čet, ba dokonce ani rot odůvodnit
počínání svojí roty. ...
Takovou bezhlavou střelbou jsou
ohroženy vlastní jednotky a stráže, jak
tomu bylo včera večer v prostoru Dívčí
lávky. Poněvadž u této roty se denně
tato panická střelba opakuje, vyberte
jako strážné u objektů a u kulometů
nebojácné a odvážné vojáky. ...“
Kolem 16. hodiny přivezla
nákladní auta do obce Strážné severně
Vrchlabí plukovníkem pěchoty Vorlíčkem předchozího večera vyžádanou
„asistenční“ rotu. ... Při vystupování
z automobilů bylo na rotu stříleno,
proto velitel roty ihned s jednotkou
provedl průchod lesem, odkud střelba
přicházela. ...
„Jelikož se množí případy, že
roznětové hlídky ustupují od objektů,
aniž by je adjustovaly (připravily nálož
pro její odpálení), nebo dokonce
adjustovaný most ponechávají ženijní
municí nezničený nepříteli, nařizuji,
aby vždy před ústupem roznětové
hlídky nebo stráže byly objekty
zničeny (odpáleny). ...“
Práce ve východní oblasti obranného postavení praporu měl na starost
civilní pracovní prapor II/2 sestavovaný z civilistů v Dolním Dvoře
severně Lánova. ... V dalších dnech
ovšem mnoho osob z civilních pracovních praporů zběhlo, neboť byly
sestavovány v převážně německých
obcích. Stíhání uprchlíků bylo pro
nedostatek zápolního četnictva
neúčinné, neboť většina místních
četníků se nacházela v řadách SOS
mezi obranným postavením a hranicí.
Uprchlíci se navíc v místních horách
často vyznali lépe než vojáci a měli
podporu mnoha místních horalů.
V oddílech tak zůstali hlavně Češi
a němečtí sociální demokraté.

„Zařiďte, aby fonogram byl
telefonistou u rot spolehlivě a rychle
přijímán. U jedné roty trvalo předání
čtyř vět fonogramu téměř čtvrt hodiny.
Zjednejte nápravu! ...“
26. září
„Zakazuji telefonické rozhovory,
které prozrazují vlastní sestavu, čísla
jednotek, jejich přesuny atd. Každý si
musí být vědom, že odposlouchávání je
na našich telefonních vedeních velmi
snadno možné a zdá se, že je organizováno. Zdá se, že nepřítel dosud
nenařídil rušení našich telefonních
spojů jen proto, aby odposloucháváním
získával zprávy. ...“
Rozběhla se také evakuace stavebního materiálu ze stavenišť těžkého
opevnění, například z prostoru Kotle
byl odvážen na nádraží v Hrabačově
a později přímo do Jilemnice.
„Stal se případ, že dva vojáci na
motocyklu projíždějící Vrchlabí
zahlédli Němce v bílých punčochách,
zastavili a strhli mu je násilím. Hned
nastal shluk lidí, kteří toto počínání
velmi kriticky komentovali. Poučte
mužstvo, že nošení bílých punčoch
není zakázáno a že takto o vlastní újmě
nesmí zakročovat a zbytečně pobuřovat obyvatelstvo v zápolí. Takových
zákroků si nepřeji a nebudu je trpět.“...
„Hlavní postavení nesmí být nikde
ani z části ztraceno. Musí být uhájeno
v každém případě. Ústup z této čáry
není vůbec myslitelný. ... Dne 28. září
odešle „Bořivoj“ kurýrem klec s poštovními holuby. Pokud je nevyužijete,
po 24 hodinách je vypusťte a koše
příležitostně vraťte. ... V případě války
lze očekávat účinný zásah letectva.
Proto nesmí být nikde vojsko hromaděno. ... Aby nebylo hlavní postavení
ohrožováno záškodníky z týlu, zařiďte,
aby byly v případě války vyčištěny
německé vesnice v týlu. Zařiďte, aby
bezpečnostní orgány znovu provedly
důkladné prohlídky a pátraly po
zbraních. Zatknou každého, kdo zbraně
dobrovolně nevydá a odešlou jej
i s udáním do Jičína. Zatčené neponechávejte na místě, aby nebyli příčinou
srocování. ...“
Zda bylo v možnostech československých jednotek v krkonošském
úseku rozkaz o bezpodmínečném
udržení HOP (hlavní obranné
postavení) k tomuto dni úspěšně splnit,
je diskutabilní.

27. září
„Henlein prý vydal tajný rozkaz,
aby narukovavší záložníci německé
národnosti provedli ve vhodném
okamžiku vzpouru. Učiňte potřebná
opatření i v týlu za frontou. Uvědomte
i jednotky SOS.“
„ Velitelé rot, pokud jsem jim
povolil motocyklové spojky, nebudou
těchto zneužívat k vození z místa na
místo. Nedovolí spojce, aby svévolně
a kamkoli si zajížděla (např. záložník
vezl na motocyklu svoji ženu až do
Vrchlabí). Jinak nebudou Aph (automobilní pohonné hmoty) spojkám
vydávány. Nákladní auta jezdí pro
různé věci z Bedřichova do Jičína
a naopak, šoférům nařizuje kdekdo. ...“

společně s vrchlabskou asistenční
jednotkou od Pěšího pluku 22
„Argonský“ velitelem roty SOS
Vrchlabí k zásahu v Černém Dole.
Zde se v této době pravděpodobně
v blízkosti Bönischových bud skutečně ukrývaly za Müllerovou hájenkou skupinky členů Freikorpsu,
kterým velel zběhlý československý
záložní důstojník z Vrchlabí Roland
Vogl. Tyto skupiny podléhající velení
SF v Jelení Hoře a později se během
noci z 30. září na 1. října přesunuly
na Rennerovy boudy (vyhořela
počátkem října). Nejdůležitější
události se však začaly v Krkonoších
odehrávat až po poledni. Na rozkaz čj.
... bylo zahájeno masivní posilování
celého úseku Rýžoviště – Obří důl.
Nejrazantněji se ... projevilo zesílením
jednotek v okolí Luční hory.

28. září
„Mužstvo a velitelé ještě dostatečně nepochopili nutnost zatemnění
objektů. Včera se svítilo na plné
osvětlení v sále výcvikového střediska,
kde je ubytována rota 1/22. Nikdo
z gážistů nezakročil. Velitel roty se
postará, aby světlo bylo ztlumeno,
respektive okna improvizovaně zastřena. Jinak budu nucen nechat vypnout
proud. Totéž i v kasárnách. Ačkoliv
některá okna jsou dobře zastřena, jsou
jednotlivci, kteří svítí na umývárnách
a záchodech a světlo nechají svítit.
Kasárenský dozorčí důstojník nestačí
mužstvo honit. Opět přikročím
k tomu, že zde nechám vypnout světla,
respektive takovým světnicím, kde se
dosud nepostarali o zastření, nechám
vyšroubovat žárovky!“

Během pobytu praporu (I. prapor
Pěšího pluku 21 „Maršála Foche)
v Peci pod Sněžkou došlo k vyloupení
drogerie, Richterovy boudy a dalším
incidentům. Velitel plukovního úseku
nařídil na pokyn velitele HO 34 přísně
vyšetřit, zda za incident mohou vojáci
praporu I/21, nebo dalších jednotek,
které se tudy v téže době přesunovaly.

„Okresní úřad Vrchlabí vydal
vyhlášku, že civilistům je zakázáno
vstupovat do prostoru opevněného
pásma a pohybovat se v něm. Proto
nechť si vojenské osoby nezvou
návštěvy, protože již počínaje Volským
dolem nebudou vpuštěny. Ostatně,
zákaz návštěv byl již publikován.“

V noci z 28. na 29. září se plukovník pěchoty Vorlíček konečně dočkal
i přidělení dělostřelectva. ... Každá
baterie byla vyzbrojena čtyřmi škodováckými horskými kanóny vz. 15 ráže
75 mm. Tato světovou válkou prověřená děla byla schopna dopravit střelu
o váze 6,5 kg až do vzdálenosti 7 km.

Každým okamžikem očekávané
vypuknutí válečného konfliktu
dokumentoval i pokyn plukovníka
pěchoty Vorlíčka určený důstojníkům
a rotmistrům obou hraničářských
praporů, aby do 29. září dodali pro
doplnění svých kvalifikačních listin
válečných adresy osob příbuzných
nebo blízkých...

29. září
Časně ráno ... hlásila hlídka Stráže
obrany státu veliteli úseku na Výrovku, že před hlavním obranným
postavením prohledala Petrovu boudu
vyklizenou příslušníky Freikorpsu,
kteří odtud předtím v předchozích
dnech střelbou ohrožovali činnost čety
SOS ...

V poledne se dvě pěší družstva
s lehkými kulomety od „asistenční“
1. roty Hraničářského praporu 22
z Bedřichova nákladním autem
přesunula k Národnímu domu ve
Vrchlabí a následně byla použita

Zde (na Výrovce a Klínové
boudě) byl ubytován i trén obou rot.
Koně ale ve zdejších horských podmínkách trpěli zimou, neboť pro
nedostatek stájí zůstávali i za špatného
počasí venku.

Sám velitel celého obranného
úseku, plukovník pěchoty Vorlíček, na
citovaný rozkaz opustil natrvalo v 16
hodin se štábem „Bezdíčkova“
kasárna v Bedřichově. Už ve 20 hodin
hlásil veliteli HO (hraniční oblast) 34
zaujetí nového velitelského stanoviště
právě na Výrovce.

Ve Špindlerově Mlýně stále
pracovala praporní telefonní ústředna
a na četnické stanici zpravodajský
důstojník praporu, nadporučík pěchoty
Kurt Grätz.... Nadporučík byl okupanty
zatčen 14. června 1939 a po věznění ve
Vrchlabí, Trutnově, Breslau a Berlíně
dne 23. 2. 1942 zemřel na následky
nelidského zacházení. Urna je umístěna
na Olšanech.
30. září
„Staly se případy, že se vojenské
osoby dopustily pusté krádeže
v boudách a hotelích, které nejsou
obsazeny. Hotely pachatelé zpustošili
a majetek, dokonce i takový, který
voják nemůže použít (jako dámské
prádlo, sošky atd.), odcizili.
Našimi vojáky byl dokonce
zpustošen i hotel Slávie ve Špindlerově
Mlýně. Podle vyšetřování se dopustili
krádeže četař v záloze Hrdina a vojín
v záloze Špaček, na které nechá velitel
roty učinit trestní oznámení a předá
soudu. ...
Nepodporujte říšskoněmeckou
propagandu, která tvrdí, že čs. vojko je
česká soldateska, která loupí, obtěžuje
ženy atd. atd.“
„Kdo šetří, má za tři. Nařizuji všem
velitelům, aby se tímto heslem řídili,
pokud jde o materiál všeho druhu,
především se to týká munice a pohonných hmot. V obojím budeme dlouhou
dobu odkázáni jen na sebe, než se
rozběhne válečná výroba muničních
továren a než bude uskutečněn přísun
odjinud.
Apeluji na všechny velitele, hlavně
na účastníky minulé války, aby
využívali svých válečných zkušeností.
Na řádném využití a hospodaření
s oběma uvedenými složkami spočívá
skoro osudový vývoj našich bojů.“
Opevňovací práce v podúseku
(u Luční hory) vykonávaly dvě roty
civilního pracovního praporu CII/2,
které byly ubytované v Dvorské boudě
a Klínových boudách.
Už v 10 hodin dopoledne dostal
velitel vojenské lanovky dopravující
materiál na stavbu opevnění z Pece
pod Sněžkou na Luční horu písemný
rozkaz k zahájen její demontáže.
Její fungování v případě vypuknutí
válečného konfliktu bylo stejně
prakticky vyloučeno pro malou
vzdálenost od HOP a drahý materiál by
byl neúčelně ztracen.
Velký přínos pro případné rychlé
přesuny záloh a zajištění hladkého
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zásobování jednotek obou podúseků
představovaly kvalitní vojenské nákladní automobily Praga RV a Walter
motorizované roty „Julius“, kterým
nečinil horský terén větších potíží.
„Velitel II/2 pracovního praporu
dodá dne 1. října pracovní oddíl o síle
40 mužů na úpravu cesty v prostoru
Hříběcí boudy.“

... Rozhodně to tedy bylo množství,
které s normálním štábem hraničářského praporu šlo ovládat jen s vypětím všech sil...
Této z hlediska velení svízelné
situaci se 30. září musel devětačtyřicetiletý velitel úseku „Krkonoše“,
plukovník pěchoty Vorlíček, o to více
spolehnout na schopnosti svých
podřízených, kteří měli v rukou
jednotky na hlavním obranném
postavení mezi kótou Ptačinec (nad
Rýžovištěm) a západní hranou Obřího
dolu nebo v jeho blízkosti. Všichni tři
již zmiňovaní podplukovníci byli stejně
jako jejich velitel ruskými legionáři
a získali bojové zkušenosti za první
světové války, blízcí mu byli i věkem...
Výhodou ruských legionářů při
očekávaném boji se záškodníky v týlu
mohly být i zkušenosti ze střetů
s mnohdy partyzánským způsobem
bojujícími protivníky na Sibiři...
Na hlavním obranném postavení
využívali hraničáři mimo třiceti řopíků
v různé fázi dokončenosti zejména
urychleně budovaný systém polního
opevnění. Ten se dodnes částečně
dochoval například na Bílé louce pod
Luční horou.
V tuto chvíli (po 17. hodině) právě
hovořil v rozhlase armádní generál
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Syrový a sděloval všem občanům se vytratily do okolních lesů..
Během noční přestřelky u školy
informaci o přijetí mnichovského
byl zastřelen příslušník 3. pěší roty
diktátu...
praporu I/21, vojín v záloze Karel
Nálada mužstva v úseku byla Beneš.
v noci z 30. září na 1. října podle
Všech 29 zajištěných sudetoněválečného deníku Hraničářského meckých záškodníků bylo eskortováno
praporu 2 „RN“ velmi kritická.
vojáky do Vrchlabí a odtud autobusem
do Jičína. Tam byl dodatečně dodán
Dne 1. října ráno byly ukončeny
i materiál zajištěný v dobyté škole –
veškeré opevňovací práce a ... bylo
záznamy o organizaci skupiny, rozdězakázáno provádět ničení před HOP
lení stráží, hlídek, hesla, uložení zbraní.
(hlavní obranné postavení)...
Během tohoto dne (2. října)
„Vzhledem k nastalé situaci je
vyhořela na Bílé louce před hlavním
třeba, aby vojsko zachovalo co největší
obranným postavením Rennerova
kázeň a sebeovládání, aby nedošlo
i nedaleko ležící Luční bouda patřící
k výstřelkům a dalším výtržnostem
sudetoněmeckým majitelům. Odpov pohraničí. Všem velitelům musí být
vědnost za požár padla, bohužel se zdá
jasné, že na této situaci, kterou naše
že právem, na československé vojáky.
vláda schválila, se nedá nic měnit
Protektorát Čechy a Morava musel
a právě nyní je třeba velmi působit
později zaplatit majitelům vyhořelé
na mužstvo a celou věc jim rozebrat
Luční a Rennerovy boudy odškodné
a vysvětlit.
ve výši 1 775 000 říšských marek.
Je mi známo nadšení a bojový duch
našich vojáků, je mi známa také jejich
„Každodenně se opakují nepříkázeň, na kterou v prvé řadě spoléhám. stojnosti u jednotek jsoucích v pohraPřipomínám všem, že na disciplino- ničí. Opíjení, loupení a krádeže,
vaném chování a zachování pořádku samovolné vzdálení se z postavení.
závisí další osud našeho státu. Zabraňte Proti viníkům, kteří se 2. října v noci
za každou cenu pustošení a plenění, aby dopustili vyloupení ve Špindlerově
se případný odsun vojska nezvrhl Mlýně, jsem zakročil a byli předáni
v loupeživé bandy. Nařizuji, aby polnímu soudu. ...“
všichni nižší velitelé a velitelé rot byli
„Nálada mužstva dobrá, přesto by
stále ve styku s mužstvem, uklidňovali
jej a působili na jeho mravní hodnoty.“ každý vraždil. Musí být stále pod
dozorem, aby se nedopouštělo plenění
a
Doktor Daniel ze státní expozitury ničení majetku.“
policie ve Vrchlabí hlásil, že ve městě
Přišel též pokyn propustit z vojensamotném byl během 1. října klid a sám
ské služby osoby z odstupovaného
starosta lidem zakázal zatím vyvěšovat
území, požádají-li o to.
prapory s nacistickými symboly...
Sudetoněmecké obyvatelstvo se
Rozkazem velitele ... bylo nařív nové situaci dožadovalo vydání zeno vojsku neustupovat nepravizabavených radiopřijímačů.
delným tlupám a neumožnit stoupencům SdP přebírat kontrolu nad úřady
V noci z 1. na 2. října došlo v oblastech, o kterých nebylo dosud
nedaleko Výrovky (na Předních rozhodnuto.
Rennerovkách) k dramatickému střetu
mezi vojáky praporu I/21 a příslušníky
V podvečer 5. října vypukl požár
Sudetendeutsches Freikorps... Z Vý- na Richterově boudě... Na jeho hašení
rovky vojákům přispěchala od pěšího se po telefonické žádosti starosty Pece
praporu posila vedená podplukov- pod Sněžkou podílela od 19 do 23:00
níkem pěchoty Brunnerem. Pod jeho i četa 50 vojáků z Výrovky...
velením pěšáci kryti kulometnou
„... K vojákům menšinových
palbou pomocí ručních granátů školu
dobyli a ukryté záškodníky zajali. národností se chovat tak, aby při vší
Za budovou byla vojáky nalezena povinné opatrnosti nebyli vylučováni
ve sklípku manželka Ernsta Schöna z jednotky, a tak nebyli puzeni tam,
(SF) se dvěma dětmi. Podle vzpomínek kde je mít nechceme. Zacházet s nimi
tehdy pětiletého H. Schöna se k nim jako se všemi ostatními, pokud sami
nedají podnět k nedůvěře. U všech
vojáci chovali velmi slušně.
Další skupiny SF, údajně ukryté motorových vozidel ale zařiďte,
v okolních budovách, svým kamará- aby, je-li řidič jiné národnosti než
dům na pomoc nepřispěchaly a raději československé, byl přidělen jako

spolujezdec spolehlivý a energický hlubokého smutku. Ztrácíme části
vojín československé národnosti, aby našeho státu. Vláda byla donucena
přijmout podmínky, jejichž krutost
se zabránilo dezercím řidičů s auty.“
nemá
v dějinách obdoby. Vláda je
Vyklizená Bezdíčkova kasárna
nucena
je dodržet, abychom mohli
Hraničářského praporu 2 „RN“
zachránit
alespoň zbytek území
v Bedřichově byla v pátek 7. října
a
v
něm
vytvořit
podmínky nového
v 16:00 v pořádku předána místnímu
života.
Dnes
není
vhodná doba,
starostovi.
abychom své síly vybíjeli ve vyhledáUž v 17:00 dne 7. října opustil vání viníků a svalování viny na toho neb
Hořejší Vrchlabí praporní trén, aby se onoho. Dnešek žádá, abychom všemi
přesunul z odstupovaného území silami zajistili si bezpečnost nových
k železniční zastávce v Prosečném hranic, klid a pořádek uvnitř země.
a aby převážně německými vesnicemi
Nezapomínejme, že ti kteří nám
projel raději za světla. V Kunčicích ... působí tento smutek, čekají na nepobyla přesto kolona napadena, ale po koje a zmatek, aby jich mohli využít
energickém zásahu velitele trénu ... k zásahu, který by byl ještě krutější
a vojáků tvořících záštitu trénu bylo a který bychom umožnili svým vnitřzajato 24 útočníků...
ním rozkladem. Nezbývá než zatnout
Během odpoledne byly okresní zuby a konat svou povinnost. Vyžaduje
úřad, soud i pošta ve Vrchlabí předány to vlast, která je v nebezpečí.“
sudetoněmeckým zaměstnancům
Mnozí českoslovenští vojíni měli
a českoslovenští úředníci se evaku- svým velitelům pro ně nepochopitelnou
ovali. Český železniční personál odjel změnu rétoriky, od povzbuzování
z vrchlabského nádraží s posledním k neochvějné obraně hranic před 30.
vojenským transportem...
zářím – k vysvětlování rozumnosti
V Kunčicích bylo v 21:00 vykole- souhlasu vlády s ústupem od hranic bez
jeno několik vagonů s vojenským boje po 30. září, velmi za zlé.
materiálem, zřejmě sudetoněmeckými
Bezesporu nejhůře však na tom
bojůvkami, aby bylo zabráněno jeho
byli
ti muži v uniformách, jejichž
evakuaci.
domovy, rodiny i zaměstnání se
Od Luční hory měli jednotky SOS nacházely v území odstupovaném
nařízenu ústupovou trasu vedoucí přes Německu.
Výrovku – Dvorskou boudu – RenneSetkání československých styčrovy boudy – Hanapetrovu Paseku
ných
důstojníků s říšskoněmeckými
a Dolní Dvůr do prostoru Dolního
byla
dle
hlášení důstojníků praporu
Lánova.
vždy korektní. K překročení demarZ oblasti Luční hory se ve tmě kační čáry v prostoru Dvora Králové
a za deště 3. rota Hraničářského či Dolní Kalné došlo prý většinou vinou
praporu 2 “RN“ ... přesunovala příliš horlivých místních ordnerů, kteří
blátivými cestami po ose Výrovka – okupační jednotky vedli.
Liščí hora – Lesní bouda – Černý Důl –
Čistá a Fořt do Arnultovic.
10. října
Už ve 13 hodin se u křižovatky Vystupování a chování mužstva je
u obce Fořt, před postavením 3. roty HP velmi nepříznivé. Nikdo se nesmí
2 „RN“, objevilo průzkumné německé domnívat, že delším pobytem v poli se
obrněné auto, které pokračovalo na odkládají veškerá pravidla kázně
a čistoty.
Vrchlabí.
Mužstvo je strojené, jak kdo chce,
Ve večerních hodinách (8. října)
chodí po ulicích s rozepjatými límci
dorazily vojáci Wehrmachtu postupuu pláště, ruce v kapsách, ... Spousta
jící od Pomezních bud i do prostoru
příslušníků praporu má nemožně
obcí Horní Lánov, Fořt a Heřmanovy
dlouhé vlasy a zarostlé tváře, ačkoliv
Sejfy.
jsou to mladí lidé...
V praporním tajném rozkaze byl Nestrpím, aby vojáci Hraničářského
toho dne (9. října) citován armádní praporu 2 „RN“ chodili zarostlí jako
rozkaz vrchního velitele branné moci pobudové, špinaví a neupravení. Času
... (Po abdikaci prezidenta Edvarda je tolik, že každý může náležitě pečovat
Beneše dne 5. října se postu vrchního o svůj zevnějšek. Totéž se týká
velitele ujal armádní generál Jan důstojníků – velitelů čet...
Syrový - předseda vlády, jde tedy Konečně působte na mužstvo, aby
o jeho slova ke kolegům ve zbrani.)
šetřilo oděv a výzbroj. Nejsme
„Vojáci! Dolehly na náš národ dny a nebudeme tak bohatým státem,

abychom mohli plýtvat. Představa,
že je to erární a z cizího krev neteče,
neexistuje. Vše je národním majetkem...“
Dopoledne dne 11. října dostaly
rozkaz odevzdat na velitelství praporu
zabavené motocykly jak 3. rota, která
stroj zabavila na Luční boudě, tak
praporní trén, jenž motocykl zajistil
v Kunčicích během incidentu dne
7. října.
„... Poněvadž je třeba v zájmu státu
vyvarovat se za každých eventualit
srážky našeho vojska s vojskem říšskoněmeckým, nařizuji:
1. V případě postupu říšskoněmeckého
vojska přes demarkační čáru ustoupí
naše jednotky, aniž by zahájily boj.
2. V žádném případě nesmí být stříleno
na říšskoněmecké vojsko. Případ, kdy
by říšskoněmecké vojsko překročilo
demarkační čáru, ihned hlaste.“
Je zřejmé, že snaha o udržení kázně
a vojenského vystupování mužstva
praporu byla v první polovině října
1938 pro důstojníky nesmírně
náročným a nevděčným úkolem.
Pro mnohé vojáky praporu vojenská
služba ztratila po mnichovské
kapitulaci své opodstatnění a stala se
z jejich pohledu jen nesmyslnou hrou.
Dne 16. října hraničářský prapor
v pořádku odevzdal smíšené odvodní
komisi v Nové Pace 102 evidenčních
koní, neboť tito koně pocházeli
ze zabraného území.
28. říjen bylo nařízeno brát jako
běžný den, žádné oslavy „nedožitých“
20. narozenin republiky se v nastalé
situaci neměly konat.
Mnozí vojíni si na památku
z Krkonoš přinesli z kosodřeviny
zhotovené hole, které byly vyřezávané
a pobité různými kovovými štítky.

Tato vzácná houba již několik let
roste na Zlatém návrší v Dolním Dvoře.
Je příbuzný s hadovkou smrdutou
a také jako ona páchne (jako zkažené
maso). Houba pochází z Austrálie
a k nám byla zavlečena na začátku
20. století se zásilkami bavlny či ovčí
vlny. Obvykle „vykvétá“ na přelomu
července a srpna, ale letos se zaskvěla
až na začátku října. Barevné foto tohoto
krasavce naleznete na předposlední
straně ve foto příloze.
Karolina Boková
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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 -

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

tel.:
499 522 344

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,
tak nám to léto nějak rychle uběhlo, děti se vrátily
do školních lavic odpočinuté a plné elánu. Těm, co zasedly
poprvé do školních lavic, přejeme, aby se jim ve škole líbilo
a navázaly se svými učiteli hezký a přátelský vztah.
V posledním čísle tohoto Zpravodaje jsem Vás
spoluobčany informoval, které stavební akce v obci máme
dokončeny, které se realizují a které do konce roku chceme
ještě uskutečnit. Všechny plánované stavební práce mají
jeden cíl a to je: zlepšení vzhledu obce, zlepšení kvality
života v naší obci a také ochrana majetku obce.
Je povinností představitelů obce se řádně o majetek obce
starat a udržovat ho. Zaznamenal jsem pochybnosti
některých spoluobčanů, proč se to či ono opravuje či staví.
K tomu chci podat krátké vysvětlení.
Oprava hasičské zbrojnice: objekt byl postaven před 31
roky. V rámci snížení energetické náročnosti dochází
k výměně dřevěných oken, která již netěsnila, výměně
dřevěných vrat, která byla ve velmi špatném stavu, výměně
nevyhovujících a nefunkčních akumulačních kamen
a k tomu nutná oprava střechy. Dojde ke zkulturnění
prostředí pro SDH.
Stavba garáže pro obecní techniku: naší obci se podařilo
v posledních letech pořídit techniku, kterou potřebuje pro
údržbu zeleně, komunikací a částečně pro obecní lesy.
V současné době je tato technika uložena na třech místech,
často nezajištěných proti poškození, a částečně je odstavena
po celý rok venku. Takto dojde z větší části k soustředění
techniky na jedno místo a některá sezónní technika může
být uložena v plechovém skladu.
Oprava mostu přes Malé Labe pod farou: v roce 2013
došlo ke komplexní odborné prohlídce všech mostů a lávek,

499 522 216

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

které jsou v majetku obce. Odborný posudek pro tento most
vyzněl, „velmi špatný stav s omezenou použitelností“.
Skutečností je, že boční stěny mostu se rozpadávají a
hrozilo zřícení. Opravu komplikuje rozvod pitné vody, kdy
potrubí je zavěšeno na zábradlí mostu, a vedení optických
kabelů, které taktéž vedou přes tento most. Tím zajistíme
bezpečný příjezd pro stávající nemovitosti za mostem.
Obec Dolní Lánov má v majetku 8 mostů a 5 lávek přes
Malé Labe. V současné době se realizuje rekonstrukce
třetího mostu a i další mosty a lávky vyžadují opravy,
ve kterých se bude muset pokračovat v dalších letech.
V době školních prázdnin byly provedeny opravy
sociálního zařízení v Základní a mateřské školy
a prováděny opravy místních komunikací, ve kterých se
bude pokračovat i v podzimních měsících.
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Trutnov, oznámilo naší obci dokončení obnovy
katastrálního operátu, tj. digitalizaci nemovitostí, kdy došlo
k upřesnění výměr jednotlivých parcel. Je nutné, kdo si
nevyzvedl na tomto pracovišti „Srovnávací sestavu parcel“,
aby tak učinil do konce letošního roku. Vzhledem k tomu,
že v případě, kdy dojde k rozdílu výměr, musí majitel
pozemku a dalších nemovitostí do 31. 1. 2017 provést nové
přiznání k dani z nemovitostí u Finančního úřadu Vrchlabí.
V posledním čísle tohoto Zpravodaje jsem Vás
informoval o iniciativě, kterou vyvíjíme společně s obcí
Lánov a Prosečné ohledně opravy silnice III. třídy, která
prochází naší obcí. Dne 25. 7. 2016 jsme obdrželi souhrnné
stanovisko Královéhradeckého kraje a Správy silnic
Královéhradeckého kraje. Z jejich vyjádření vyplývá,
že tato silnice je pro současný provoz vyhovující, mají ji
pod kontrolou, každý měsíc provádí prohlídku této silnice,
průběžně ji opravují, připouští, že po této silnici se nákladní
automobily pohybují pouze okrajově. Tato silnice pro
nedostatek finančních prostředků není zatím zařazena
do seznamu oprav silnic III. třídy. Z tohoto vyjádření je
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patrné, jak vzdálené jsou úřady, pod které správa silnic III.
třídy patří, skutečné realitě. Proto budeme nadále usilovat,
aby tato silnice se dostala do plánu oprav, a věřím, že nové
vedení Kraje, které vzejde z letošních voleb, bude
vstřícnější jednání na téma dopravy a sjízdnosti silnic
i v obcích, jako je Dolní Lánov.
Pro vaší informaci sděluji, že rok 2017 by měl být
rokem, kdy budou zahájeny práce na provádění
pozemkových úprav v naší obci. Pozemkové úpravy jsou
prováděny pod patronací státu prostřednictvím Státního
pozemkového úřadu. Cílem tohoto opatření je zpřístupnění
pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření, opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí. Pozemkové úpravy
by měly navazovat na již prováděné úpravy v katastru
Horního Lánova a Prostředního Lánova. Bližší informace
dostanou občané prostřednictvím tohoto Zpravodaje
v dalším vydání.
Přeji všem občanům naší obce příjemné prožití
zbytku letošního roku.
JUDr. Miloslav Tomíček

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 31. 8. 2016
1/4-16
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)

- Informaci o plánovaných akcích na měsíc září a říjen
2016
Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.

3. září 2016 za krásného slunečného počasí se uskutečnil
na víceúčelovém hřišti v Dolním Lánově již tradiční
7. ročník Turnaje v tenise o pohár obce Dolní Lánov.
Tato již tradiční sportovní akce měla vysokou sportovní
úroveň, probíhala v přátelském sportovním duchu. Turnaje
se účastnilo 6 dvoučlenných družstev nejen z naší obce, ale
i z širokého okolí (i z Prahy). Tento turnaj se hraje o putovní
pohár, který nám před sedmi lety vyrobily a věnovaly
Sklárny Nižbor u Berouna. O kvalitní povrh hřiště se
postaral správce Luboš Losenický a občerstvení pro
soutěžící a další sportovní příznivce zajistil Sláva Vyklický.
Konečné pořadí bylo následující:
1. MUDr. Jarda Šimon, Jiří Jína
2. Mgr. Pavel Havlíček, Mgr. Milan Půlpán
3. Zdeněk Drbohlav, Michal Erben
4. Petr Raabe , Martin Janda
5. Bc. Jiří Svatý, Petr Večeř
6. MUDr. David Havel, Jan Gult
Na závěr se všichni soutěžící shodli, že se již nyní těší
na další ročník tohoto turnaje.
Miloslav Tomíček

2/4-16
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Michal Trobl, Jana Tumová.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/4-16
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku na
činnost příspěvkové organizaci Základní a mateřská škola
Dolní Lánov o 120 000 Kč.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/4-16
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování
služeb při zajišťování odděleného soustřeďování
biologických odpadů rostlinného původů mezi
poskytovatelem Ing. Ivanou Čílovou, Rudník a Obcí Dolní
Lánov jako příjemcem. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/4-16
Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku p. č. 439
v k. ú. Dolní Lánov o výměře 143 m2, vedený jako neplodná
půda. Pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6/4-16
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/16.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci starosty o stavu stavebních prací na objektu
hasičárna, garáže pro techniku a opravu mostu pod farou
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Stojící zleva S. Vyklický (spolupořadatel turnaje), P. Večeř, J. Šimon,
J. Jína, J. Gult, D. Havel, M. Erben, P. Havlíček, M. Půlpán,
ve dřepu J. Svatý, L. Losenický (pořadatel turnaje),
M. Janda, P. Raabe, Z. Drbohlav.

V sobotu 23. 7. 2016 se velice vyvedl již XII. ročník
turnaje v malé kopané „O pohár starosty obce Dolní
Lánov“. Zúčastnilo se 12 týmů, bylo rozděleno do dvou
základních skupin a z každé skupiny postupovali ti nejlepší
do vyřazovacích bojů. Postupem času se na trávníku
přiostřovalo, tak jak to při fotbale bývá, ale rozhodčí
i samotní hráči nakonec vše zvládli.
Po úporných bojích skončili na prvních třech místech
týmy:

1. BW DEVILS
2. FC NON LŮZA GANG
3. YOUNG BOYS ČERMNÁ
Odměny stejně jako organizaci celé akce zajišťoval SK
Dolní Lánov ve spolupráci s Obcí Dolní Lánov a partnery
akce: Vápenky Kunčice, Elektromontáže Vaněk a syn,
Reas-Pack, Sítotisk TUMA - Marie Tumová, s. r. o.,
Autoškola Martin Jindřišek, Pivovar Krakonoš a Svijany.
Nezapomnělo se opět ani na malé návštěvníky, pro které byl
připravený skákací hrad. Krásné počasí pokračovalo letním
večerem a o hudební zábavu se postaral DJ Filio. Velice
děkujeme všem účastníkům i organizátorům.
SK Dolní Lánov

za účelem odstřelu této zvěře. Důležitá je vzájemná
informovanost a spolupráce myslivců a zemědělců, kdy
a kde se bude provádět sklizeň travních porostů, aby došlo
včas k vytlačení srnčí a drobné zvěře z těchto ploch. Toto
platí i o informovanosti u sklizně kukuřice.
Jednou z povinností myslivců je udržení mysliveckých
tradic, myslivost byla zahrnuta do kulturního dědictví
našeho národa. Jednou z tradic v Dolním Lánově je
připomenutí si svátku Sv. Huberta u kapličky, která byla
dolnolánovskými myslivci vybudována a v roce 2007
vysvěcena na počest tohoto patrona myslivosti. Dne
4. listopadu 2016 od 16.00 hodiny se uskuteční jubilejní
10. setkání myslivců s občany u kapličky Sv. Huberta.
Všichni přátelé přírody jsou zváni.
Dne 28. 7. 2016 se dožil dlouholetý, dnes čestný člen
našeho mysliveckého spolku Rudolf Friček 85 let.
Dolnolánovští myslivci mu ze srdce přejí zdraví a pohodu
do dalších let.
S přáním Myslivosti zdar
Miloslav Tomíček

Listopad 2016 – leden 2017
16.00 hod. setkání u kapličky Sv. Huberta
– MS Dolní Lánov
25. 11. 2016
18.00 hod. setkání seniorů
KD Dol. Lánov – SPOZ + obec
Prosinec 2016 Mikulášská besídka (datum bude
upřesněno) - ZaM škola
23. 12. 2016
17.00 hod. zpívání u vánočního stromu –
ZaM škola + obec
20. 1. 2017
Myslivecký ples KD – myslivci
Leden 2017
Turnaj ve stolním tenise KD – SK Dolní
Lánov (termín bude upřesněn)
4. 11. 2016

Vítězné týmy. Ale vítězi jsou vlastně všichni, i Krakonoš.
Tak zase za rok!

Už troubějí na horách jeleni… To znamená, že podzim
máme za dveřmi. V přírodě spatříme stříbrné závoje
pavučin, příroda se začíná převlékat do pestrobarevného
hávu, vydává své plody, jako jsou kaštany, žaludy, jeřabiny,
ale i jablka apod. Srnčí a vysoká zvěř přebarvuje svoji srst.
Prostě všechno, co zvěř v přírodě má ráda a pomáhá jí přežít
zimní období. Myslivci jí k tomu připravili dostatek
objemového krmiva a jádra (oves), kterým začínají již
na podzim přikrmovat. Byly dokončeny opravy krmných
zařízení, aby do nich mohlo být včas navezeno seno.
Právě na podzim začíná hlavní lovecká sezóna.
Je dokončen plánovaný odstřel srnců a pro udržení
stanovených stavů srnčí zvěře holé začíná průběrný odstřel
starých srn a slabých srnčat. Od listopadu pak zaznívá
v honitbách halali, kdy myslivci pořádají společné hony
na zajíce. Nebo se tomu spíše nechá říkat společné
vycházky, jelikož jak každému je již známo, zajíců v přírodě
ubývá a bažanta v přírodě již nevidíme. Není to vina
myslivců, ale důsledek hospodaření v přírodě, který nastal
v druhé polovině minulého století a pokračuje i v současné
době. Nejsou meze, ubylo přirozeného krytu pro zvěř,
nejsou remízky. Máme pouze velké lány polí, na kterých
i změnou kultur (dnes hlavně kukuřice a řepka olejka) se
drobné zvěři nedaří.
Naopak, jak je všeobecně známo, se daří černé zvěři,
která se přes zvýšený odstřel dále množí a její stavy se
zvyšují. Jí právě tento způsob hospodaření na zemědělských pozemcích vyhovuje. Dnes si myslivci z Dolního
Lánova a Lánova, ale i dalších okolních spolků pomáhají
navzájem při procházení lánu kukuřice a tím vytláčení
černé zvěře z těchto ploch. Zvyšují i počet natláček

Letošní 14 denní družinový tábor jsme prožili v duchu
plného dobrodružství.
V prvním týdnu jsme byli na chatě Ferra u Strážného.
Zde jsme každý den cestovali časem a zažívali plno
nezapomenutelných zážitků, zábavy a překvapení. Stroj
času nás první den přenesl do pravěku, druhý den až do
starověkého Egypta do doby faraonů a další den jsme
poznali dobu Praotce Čecha. Všechny naše vzpomínky
a zážitky jsme během celého týdne zaznamenali do naší
kroniky. Poslední večer na nás čekalo vyhlášení
celotáborové hry. Všichni dostali sladkou odměnu
v podobě medaile a diplom s pečetí. Vše jsme zakončili
společnou diskotékou.
V druhém týdnu se konal pro děti příměstský tábor.
V pondělí jsme vyrazili na dobrodružnou výpravu
za pokladem do harteckých lesů. Odpoledne jsme se
koupali v bazénu u školy a soutěžili jsme ve vodních
hrátkách. V úterý jsme se vypravili na celodenní výlet
do Mladých Buků, do zábavného parku Baldův svět. Prošli
jsme se po „Čertovské stezce“. Vyzkoušeli jsme různé
trampolíny i lanové dráhy. Počasí nám přálo a my jsme
mohli plně využít vodní hřiště. Ve středu jsme podnikli
společný výlet na kolech do harteckých lesů. Cestou jsme
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se zastavili i na zaslouženém koupání. Měli jsme radost,
že jízdu zvládli i ti nejmenší. Odpoledne jsme si u školy
společně stavěli stany a připravovali jsme se na táborák
u ohně. Moc jsme se těšili, jak budeme spát ve stanech.
Bohužel nám ale moc nevyšlo počasí, a tak jsme si alespoň
opekli vuřty. Raději jsme se tedy všichni přesunuli se
spacákem do tělocvičny ve škole. Hráli jsme hry,
občerstvili jsme se výbornými sladkými dezerty, které pro
nás připravili rodiče. Nechyběla ani dětská mini diskotéka.
Unavení po celodenním nabitém programu jsme pak
všichni usnuli. Ráno na nás čekala výborná snídaně, opět
plná sladkých dezertů od rodičů. Poté jsme se vypravili
na výlet do Hostinného na „Mravenčí stezku“, kterou jsme
zakončili výbornou zmrzlinou. A poslední den bylo pro nás
připravené malé překvapení. Našli jsme náš „stroj“. Celý
den byl v duchu sportovních her a fair play. Děti se blíže
dozvěděly podstatu olympijských her, poznaly olympijské
symboly. Tvořily olympijské kruhy a vlajky. Celý týden
jsme zakončili slavnostním olympijským vyhlášením
a předáváním medailí.

Z prvního školního dne - sedáme ve třídě
- Pepča Kupec, Tomáš Chleborád, Míša Maisnerová,
Verča Waishauptová, Matyáš Maty, Jára Špidlen,
Martin Šmatár, Darinka Blagoeva a Simča Pohořelá.

A na co se těšíme nejvíce?
Všichni na kamarády, ty nové bez obav přijmeme mezi
sebe, protože je známe už z mateřské školy. Na nové hry,
které se naučíme v průběhu školního roku. Čekají na nás
i projektové dny, volnočasové aktivity a také snad i trochu
toho učení.
Co jim popřát? Hodně zdaru při všech činnostech, hodně
kamarádů a získání nových pěkných vztahů mezi nimi.
Ať se Vám všem moc daří!
Mgr. Ulvrová Jitka

Jsme v pravěku.

Děkuji tímto všem rodičům za pomoc a výborné
pohoštění, které pro nás přichystali. Dále chci poděkovat
paní ředitelce Ulvrové, paní učitelce Horákové z MŠ
a dětem za krásný čas, který jsme společně mohli na táboře
strávit. Měla jsem radost, jak všichni odjížděli domů
spokojeni a plni zážitků. Budeme se opět těšit na příští rok.
Za letní družinový tábor Anita Blažejová,
vychovatelka ZŠ Dolní Lánov

Kdo? No přece naše děti školou povinné!
1. září a opět začíná start do nového školního roku. Sešli
jsme se v Dolním Lánově všichni. Někteří jsme se třeba celé
dva měsíce neviděli, ale slavnostní den to byl především pro
naše prvňáčky. Přišlo jich devět i s rodiči:
Darinka Blagoeva, Tomášek Chleborád, Pepík Kupec,
Míša Maisnerová, Matyáš Mata, Simonka Pohořalá,
Jára Špidlen, Martin Šmatár a Verča Waishauptová.
Po vzájemném seznámení a přivítání místostarostou
Obce Dolní Lánov panem Jiřím Svatým byli naši nejmladší
pasováni na prvňáčky. A musím říci, že si vedli znamenitě –
bez ostychu se představili před všemi ostatními kamarády
i rodiči. Potom si prohlédli nejen učebnu, kam přijdou
druhý den, ale také školní družinu, kde je čeká odpolední
hra i zájmové kroužky.
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Vážení a milí účastníci kulturně osvětových akcí,
zdravím Vás v čase, kdy prázdniny skončily a léto zůstalo
a blíží se doba intenzivních kulturních zážitků.
Kdo byl u toho, jistě mi dá za pravdu, že jsme
v termínech květen, červen uspořádali dvě velmi pěkné
aktivity:
Zájezd do Prahy. Protože si letos připomínáme 700 let od
narození Karla IV, tak doplňkový program byla cesta
na Karlštejn, kde jsme mohli Karlovi osobně popřát.
V Praze jsme navštívili Divadlo Bez zábradlí, všechny nás
skvěle pobavila činohra v podání herců – Jana Švandová,
Rudolf Hrušínský, Josef Carda, Zdeněk Žák a další.
2. akcí byl zájezd pro rodiče a děti. Tajný výlet za
Krakonošem v červnu byl vlastně jen cestou okolo Černé
hory a přesto, že jsme se nevzdálili daleko od domova,
prožili jsme mnoho krásných zážitků a nových objevů.
První zastavení bylo v dětském zábavném parku
Muchomůrka u Janských Lázní, další u Krakonoše v IC
Svoboda nad Úpou, potom oběd v Maršově, kde si děti
napsaly vzkaz pro Krakonoše, který se vhazoval do truhly
na další trase. Také jsme navštívili turisticko - ekologické
centrum DOTEK v Maršově, jehož návštěvu všem
doporučuji. Je v rekonstruované faře vedle kostela, moc
pěkné místo. Výlet jsme zakončili interaktivní
vycházkovou trasou z Pece pod Sněžkou do Velké Úpy,
kde je ta Krakonošova truhla na vzkazy. Výlet nenechal
nikoho ani oddechnout, byli jsme celý den v pohybu na
krásných krkonošských stráních a vraceli jsme se příjemně
unaveni a šťastní. Nejmenší účastník dokonce i spící.

Čeká nás v září divadlo pro děti ve škole, bude Popelka
od „Popelky“, hraje si s dětmi Eva Hrušková.
V říjnu Vás zvu na Tradiční vinobraní do Dolního
Lánova, 22. 10. od 18 hodin ochutnávka vína přímo
od vinaře s příchutí folklóru a od 20,00 hodin posezení
s muzikou, hrát budeme dle profilu publika.
Na muzikál Ať žijí duchové do Prahy jedeme 19. 11.,
a jelikož to je pohádkové téma, mohou s námi i děti.
Naprostým vyvrcholením sezóny jistě bude 10. 12.
2016 zájezd do Pardubic na koncert José Carrerase, slyšet
živě jeho legendární tenor bude neopakovatelným
zážitkem.
Za OB Lánovy přeji krásné podzimní zážitky a těším se
na viděnou na našich akcích.
Naděžda Bezstarosti

Tabulky psané německy. FZ výletu rodičů
s dětmi za Krakonošem v červnu 2016.oto Zdeněk Horák
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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:

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,
v minulém čísle Zpravodaje jsem zmínil zakoupení
traktoru John Deere na údržbu naší obce. Protože nic
nepodceňujeme a chceme být připraveni dle známé otázky
„až se zima zeptá“, připravujeme nový traktor na zimní
údržbu. Ve spolupráci s Radkem Šírem pořizujeme přední
závěs na traktor, na kterém bude nesena radlice na úklid
sněhu. Závěs na nesení komunální techniky necháváme
vyrobit v kovovýrobě a bude oproti originálnímu
továrnímu výrobku několikanásobně levnější. Již na našem
starším traktoru Zetor se projevovala málo dimenzovaná
konstrukce stávající radlice. Po konzultaci s výrobcem se
pro jistotu radlice vyztužila. Na velikost našeho nového
traktoru je konstrukčně stále nedostatečná. Z tohoto důvodu
jsme pořídili zánovní radlici typu křídlo, používané
na komunálních vozidlech pro rozšiřování komunikací.
Dále jsme zakoupili zánovní radlici z produkce Strojů
a zařízení Nová Paka, ovšem konstrukčně dimenzovanou na
nový traktor, kterou budeme používat pro běžnou údržbu
komunikací. Úprava zadních sněhových řetězů je
již banalita.
Vrátím se ještě k údržbě zeleně a k službám
poskytovaným občanům. Byla zakoupena rotační sekačka
za traktor a již několikrát byla využita pro sekání luk
zájemců a pro naše potřeby. Radek Šír také několikrát sekal
opravenou horskou sekačkou. Dále jsme řešili poruchu
křovinořezu Husqvarna. Z důvodu finanční náročnosti
opravy a stáří křovinořezu byl zakoupen nový křovinořez.
Zastupitelstvo obce, mimo jiné, pracovalo na projednání
návrhů propojování skiareálů, které bylo vyvoláno
na základě aktivit Svazku měst a obcí Krkonoše, kdy
ve spolupráci s provozovateli skiareálů obec projedná tyto
podklady a podpoří je. Vedení svazku veškeré návrhy
zpracuje, případně vyselektuje a předá jako společný
dokument pro projednání Plánu péče o Krkonošský národní
park, který bude schvalován pro období od r. 2020 a dále.
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belovskym@transcentrumbus.cz

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
Na jaké období bude plán péče schválen, není zatím jasné.
Pro upřesnění - plán péče o KRNAP je závazný dokument,
dle kterého KRNAP na území parku po celou dobu platnosti
hospodaří. To znamená, co není v tomto plánu zahrnuto,
není v zájmových oblastech parku proveditelné. Dle našich
informací je možné, že Plán péče o KRNAP bude projednán
na období roků 2020 – 2035!
Od provozovatelů skiareálů jsme obdrželi podklady
jejich návrhů řešení propojení skiareálů. Provozovatel
Skiareálu Luisino údolí navrhuje propojení se skiareálem ve
Strážném přes horu Kužel, společnost Ski Family navrhuje
propojení areálu směr Tetřeví vrch v návaznosti na
přepravu lyžařů do Pece pod Sněžkou či Černého Dolu.
Doufám, že snaha o propojování areálů bude úspěšná
a zatraktivní naší obec v zimní sezoně.
A to si přeji velice.
Děkuji za pozornost.
David Neumann,starosta

Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů.
V Ý P I S Z U S N E S E NÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dvůr konaného
dne 13. 9. 2016
Přítomno: 6 zastupitelů
Omluven: p. Martin Mikule, Vladimír Čivrný,
Ing. Miroslav Sazeček
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo
program veřejného zasedání Zastupitelstva dne 13. 9. 2016.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatelem zápisu paní Danielu Bednárovou.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo členem
návrhového výboru pana Milana Stránského.

Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo revokaci usnesení
č. 1/5 ze dne 23. 6. 2015.
V Dolním Dvoře dne 13. 9. 2016
Zapisovatel: Ing. Martin Bělovský

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo členem
návrhového výboru pana Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr bere na vědomí zprávu
finančního výboru o kontrole hospodaření obce
a o rozpočtových opatřeních přijatých starostou v období
od 1. 4. do 30. 6. 2016 (viz příloha).
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo
podporu návrhů propojení skiareálů předložené p. Maděrou
– spol. Skiareál Luisino údolí a MUDr. Martinovem – spol.
Ski Family Dolní Dvůr v rámci jednání SMO Krkonoše
a zapracování do Plánu péče o KRNAP.

Tyto hezké nádoby jsme
nalezli při červencovém
houbaření v Dolním Dvoře
pod pařezem.

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo prodej
pozemku parc. č. 13/3 v k. ú. a obci Dolní Dvůr o výměře
180 m2, a to za cenu 7200 Kč panu XXX. Kupující také
zaplatí vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo dále
pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo prodej
pozemku parc. č. 836/6 v k. ú. a obci Dolní Dvůr o výměře
441 m2, a to za cenu 17640 Kč panu XXX. Kupující také
zaplatí vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo dále
pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV12-2014171/VB/10, akce „Dolní Dvůr knn p. č. 449 pro
nový RD. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo podání
žádosti o bezúplatný převod do majetku obce od SPÚ ČR
části pozemku parc. č. 891, na kterém leží komunikace
v majetku obce Dolní Dvůr.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy schválilo podání
žádosti o bezúplatný převod do majetku obce od SPÚ ČR
části pozemku parc. č. 891, na kterém leží komunikace
v majetku obce Dolní Dvůr.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce šesti hlasy schválilo uzavření
Smlouvy o poskytování služeb při zajištění odděleného
soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu
s Ing. Ivanou Čílovou, Rudník 204, 543 72 Rudník
IČ: 67809413.

Na skleněné láhvi je nápis Eigentum des A. Goldbach,
Sodawasserfabrik Hohenelbe (vlastnictví A. Goldbacha,
továrna na sodovku Vrchlabí).
Ladislav Kadavý

Obecní úřad prosí spoluobčany, chataře, chalupáře
a ostatní milovníky D. Dvora o zapůjčení, případné
zkopírování, či odprodej starých pohlednic a fotografií
naší obce.
OÚ by rád po letech realizoval rozšíření malé výstavky
vytvořené paní Štěpánkovou a panem Mottlem, doplněné
později skřítky kronikáře pana Novotného.
Zatím se podařilo obstarat malou sbírku pohledů
od pana Janečka.
Před dokončením je příprava prezentace obrázků
a fotografií v prostorách Obecního úřadu.
OÚ Dolní Dvůr

Tak jako každý rok jsme si u Krakonoše objednali
krásné počasí a náš Den obce a Rozloučení s prázdninami
mohly začít. Sobota 27. 8. byla jako stvořená pro různá
řádění malých i velkých. Děti si mohly vyzkoušet různé
atrakce od lovení rybiček v bazénku, hádání různých
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zajímavostí, po oblíbené kroužky a střelnici. Na obličeje dětí
vytvářely krásné malby Kačka s Verčou. Odpoledne od 16 hodin
nám zpestřovaly velmi milé dámy, které měly neskutečné
množství korálků a přívěšků, a tvořit mohl opravdu každý!
Po celém areálu se linula vůně klobásek, uzených stehýnek
a grilované kýty. O pitný režim se perfektně jako vždy staral
Pavel s Alčou a jejich šikovné děti. K poslechu a tanci hrála
country kapela Alabama z Jablonce, kterou vystřídal kouzelník
a jeho pomocník šašek. U některých kouzel nezůstaly otevřené
pusinky jen dětem, ale i některým dospělým. A zase jsme měli

Děti se mohly zabavit mnoha způsoby.

červíka v hlavě ,,jak to sakra ten kouzelník udělal":)
Na vystoupení kouzelníka navázaly zpívánky s Jitkou a Nikitou,
kde si mohl zazpívat opravdu každý. I já jsem se díky nim vrátila
do dětství na tábor, kde jsme některé písničky zpívali také
a teď už je člověk slyší málokdy:) Díky moc, holky:) Začalo se
stmívat a děti se začaly pomalu vracet domů. Byla vyhlášena
soutěž pro dospělé ve střelbě. K poslechu začala hrát skupina
Tutrio a Barbarella. Zpěvačka Bára z Barbarelly má opravdu
silný a krásný hlas a ve spojení s Nikitou z VzHáček to byl fakt
nářez!!! Předchozí kapely vystřídala skupina VzHáčka, která
nám úžasně hrála až do ranních hodin. Za mě můžu říct, že to
bylo fakt super a moc jsme si to všichni užili, některým se ani
nechtělo domů! Byla to zase povedená akce, která by se neobešla
bez lidí, kteří tomu věnují svůj čas. Tímto bych jim VŠEM chtěla
moc moc poděkovat, nebudu jmenovat, nerada bych na někoho
zapomněla, kdo se podílel, ví:) a také samozřejmě chci
poděkovat všem vystupujícím a velké díky také patří sponzorům
Jip, Ski Family Dolní Dvůr a Hotelu Morava. Takže DÍKY a zase
za rok!
Za kulturní komisi Radka Neumannová

V rámci 10. ročníku Českého varhanního festivalu
se 3. července v kostele sv. Josefa uskutečnil koncert.
Cílem tohoto festivalu krásné hudby je propagace historických
varhan. Naše dolnodvorské spadají do kategorie nástrojů, které
svým provedením a hlavně zvukem patří do skupiny těch,
které si zaslouží být obdivovány a představovány.
Přes hodinu trvající koncert barokních autorů vyslechlo přes
50 posluchačů. Sopranistku Gabrielu Eibenovou doprovázel
varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam Viktora,
zakladatel a umělecký ředitel projektu Český varhanní festival.
Oba tito umělci jsou známi v mnoha zemích po celé Evropě,
v Izraeli, Japonsku.
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Po koncertu nás pan Viktora vzal k varhanům,
velmi zajímavě o nich hovořil a otázky nebraly konce.

Po programu byla obecenstvu nabídnuta prohlídka
a přednáška na kůru, přímo u varhan. Věřte, že zájemců bylo
hodně. Trvalo to další hodinu a otázky na pana Viktoru nebraly
konce. Tento umělec vyučující mimo jiné na konzervatoři
v Praze a Plzni je znovuobjevitelem díla českého barokního
génia Jana Dismase Zelenky. Paní Gabriela Eibenová
je držitelkou nejvyššího mezinárodního ocenění odborné
kritiky právě za interpretaci tohoto barokního umělce.
Hana Homolová

V OBDOBÍ ČERVENEC - ZÁŘÍ 2016
OSLAVIL VÝZNAMNÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

pan Josef Malkovský
pan Jaroslav Malkovský
pan Jindřich Havlík
pan Miroslav Sazeček Ing.
pan Milan Stránský
OÚ Dolní Dvůr přeje jubilantům vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí, síly a elánu
do dalších let.
Máme nový přírůstek - v září se narodila
Klárka Svatá.
Malé princezně přejeme hodně zdravíčka,
rodičům hodně krásných okamžiků s miminkem.
Rozloučení se zesnulými občany
Život přináší i velmi smutné události.
V červenci nás bohužel navždy opustili
paní Marie Hanuláková
pan Zdeněk Černoch
Dovolte mi prosím jménem
Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým rodinám.
Radka Neumannová

V čp. 33 od roku 1945 žije rodina Vráblíkova. Pan Štefan
se ženou Angelou, synem Tondou a dcerkou Evou
přišli do Dolního Dvora ve stejném čase jako rodina
Novotných, Strnadovi, Kaskovi, Hoblovi, Vršťalovi, rodina
Stražických, Paskovi, Dumničovi, Havlovi. Vráblíkovi
dostali přidělený dům, kterému zůstali věrní dodnes.
Chaloupka je vysoko, s krásným rozhledem, jen cesta k ní je
trochu „namáhavá“. Čtyřčlenná rodina se rozrostla o dceru
Mílu a Věrku.
Jak šel život a čas, tak přinášel změny. Nyní v chaloupce
žije Eva, Míla a synovec Marcel. Tyto dvě sportovně

Sestry Vráblíkovy dnes...

... a coby dívenky školou povinné.

vypadající dámy můžeme často potkat v lese nad domem,
třeba s košíkem hub, nebo posbíranými haluzemi dřeva.
A opuštěné určitě nejsou. Dohlíží na ně podle ročního
období jelen s laněmi, srnčí zvěř, jezevec a někdy i divočáci.
Občas přijede syn a druhý synovec.
Evo a Mílo, ať vám to chodí hodně dlouho tak svižně,
jako doposud.
Hana Homolová
Článek byl autorizován

Názvosloví Krkonoš a jejich podhůří pro svou bohatost
a pestrost není bez zajímavosti. Sledovat jeho vývoj
a dobové proměny zasluhuje pozornost a připraví nám
různá drobná dobrodružství. Nejen proto, že v průběhu
historických změn spojených s výměnou německého etnika
za český živel (případně polský na severní straně hor) došlo
k radikálním změnám v pojmenování jednotlivých místních
lokalit.
Po roce 1945 došlo ve většině případů k prostému
překladu z němčiny do češtiny (nebo do polštiny), méně
častěji ke vzniku úplně nového pojmenování, jehož pěkným
a zdařilým příkladem je Strážné (německy Pommerndorf).
Pod ochranou Liščí hory
Vydejme se na toulku za tím, jak tento proces probíhal na
Dolnodvorsku, v líbezné krajině ve stínu Liščí hory
(1363 m), pokryté mořem lesů s nádhernými ostrovy ticha,
jehož v Krkonoších stále více ubývá. Snad je chrání hora
svou mohutností a výškou. Tyčí se jako kdysi důležitý
mezník prostorů krkonošských panství.
Liščí hora, ačkoli sama v rozsoše, kterou vysílá
z Českého hřbetu Zadní Planina (1423 m) jihovýchodně po
Černou horu (1299 m), má také několik rozsoch, z nichž
některé běží notně daleko do podhůří. Například naše
lánovsko-černodolská rozsocha, vymezená údolími Malého
Labe na západě a Stříbrného potoka s Čistou na východě,
která končí dokonce daleko až Hliňákem (443 m)
u Hostinného. Tak ji alespoň pečlivě zakreslil na detailní
členitostní skizze horských pásem a vodních toků Krkonoš
autor-všeuměl a učitel Franz Josef Jirasek v jeho vrchlabské
Vlastivědě.
Původní německá jména jednotlivých vrchů vystřídala
česká pojmenování, u nichž někde postupně došlo
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ke změnám (Družstevní vrch – Špička). Tento pohyb podle
změny majitelů pozemků je možné ostatně pozorovat
i v době předchozí do roku 1945.
Po malém horopisném přehledu, který si ostatně neklade
za úkol, pokud se týče podrobnosti, zůstaneme v horách na
katastru obce Dolního Dvora, severovýchodně od centra
obce nedaleko od hranic s Černým Dolem. Nedaleko odtud
přes vrchol Liščí hory šla také i jiná hranice: krom panství
vrchlabských Czerninů-Morzinů pak i bývalého
politického okresu Vrchlabí.

hostinských obrů. Konali tu divoké noční reje, při nichž
dupotem toto místo zcela urovnali. Do té doby, než byli
ovšem zakleti do kamene na věži radnice v Hostinném.
Ztichlé místo se později stalo pro změnu shromaždištěm
horských skřítků (koboldů) a permoníků, kteří se tu za
teplých měsíčních nocí bavili za jemných zvuků housliček
jednoho z nich. Zvlášť ti druzí sem měli blízko z kutišť na
Hanapetru a nad černodolskou Novou Vsí.

Hřbet Tetřevího vrchu
Do prostorů konejšivého ticha horských lesů nás zavede
horská silnička, nad níž se jen občas ozve zvuk motorové
pily a vybízivé volání dřevařů na tvrdě pracující čtyřnohé
pomocníky. Z Rudolfova vynalézavě krouží a zvolna jen
přetíná vrstevnice, aby zpřístupnila pokud možno co
největší části rozsáhlého lesního revíru. Po mostech
překonává koryta Kotelského a Bílého potoka a jen opatrně
nabírá na výšce, až dosáhne poblíž Tetřevích bud plnou
tisícovku.
Naši pomyslnou procházku zahájíme poblíž nich
na lokalitě, nesoucí dnes jméno Rejdiště (992,2 m). Tady
začíná pro Dolní Dvůr významný, byť ne příliš dlouhý
výběžek z naší hlavní rozsochy, který nazvěme podle
současné mapy Tetřeví vrch (964,4 m). Postupně se svažuje
jihozápadním směrem a končí nad půvabným Hádkem
v údolí Malého Labe se silnicí. Hřbet je zvlášť ostře
vymezen jihovýchodně hlubokým zářezem Zlatého potoka.
Jeho hřbetnici kopíruje na mapě lesní cesta. Tolik asi
poněkud skoupou mluvou dnešní turistické mapy.
Trochu místních jmen v proměnách času
Na začátku těchto řádků se vrátíme znovu k lokalitě
Rejdiště, která je pěkným převodem původního Tanzboden,
v obou případech plně vystihujícím plochý charakter místa.
Váží se k němu pověsti, jež si připomeneme později.
Neméně významným bodem na hřbetu je nedaleko ležící
ostrý skalnatý výchoz nesoucí dnešní jméno Strážný vrch.
Původní německé pojmenování má Balletstein nebo starší
Ballenstein. Zde bohužel nemáme žádné prozaické
vysvětlení jako jinde. U staršího tvaru se poněkud nabízí
podobnost se jménem císařského generalissima Albrechta z
Valdštejna: Ballenstein – Wallenstein. Nebo snad připomíná
tajemné hledače pokladu Wallen – Vlachy, kteří rejdili na
různých místech v Krkonoších? Samé otazníky!
Konečně třetí bod hřbetu, dnes Tetřeví vrch, jako
novotvar nevyznívá příliš šťastně. Předně nemá nic
společného s tetřevy, podobně jako Tetřeví boudy
(Auerwiesbauden), tj. boudy na Auerově louce. Původní
historický název totiž zní Pommersberg, čili Pommerova
hora. Německá podoba názvu vrchu snad byla pro
podobnost příčinou vzniku českého novotvaru Pomezná,
který čteme s kótou (961 m) na jedné z prvních poválečných
turistických map (1947) jilemnického muzejníka Jindřicha
Ambrože a podplukovníka M. Semíka. Dnešní Pomezní
vrch se ovšem nachází trochu jinde, jihovýchodně od
Rudolfova.
Poměrně bohatý výběr jmen na tomto poměrně malém
prostoru!
Ve světě pověstí
Začněme opět u Rejdiště. Poměrně rozlehlý rovný
prostor, málo obvyklý v této výšce, prý vznikl po řádění
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Balletstein 1938, z knihy Marie Striegnitz o Dolním Dvoře.

Na nedalekém skalním výchozu stával prý v dávné
minulosti pevný hrad. Jeho majitel, pán z Ballensteinu, byl
neobyčejně krutý k poddaným a všem chudým. Jednou
přišel na hrad cizí žebrák a prosil o almužnu. Pán ho poručil
vyštvat psy a svou paní, která se přimlouvala za ubožáka,
srazil pěstí k zemi. Vtom se ale země otevřela a po hradu se
vším všudy nezůstalo stopy, jen holá skaliska.
Další pokračování pověsti se odehrálo na Tetřevích
boudách. Dvanáctiletý syn boudaře Rennera byl za
pozdního večera, když otec kamsi odešel, překvapen
podivnou návštěvou. Do chalupy vstoupila v doprovodu
bílého a černého psa krásná vznešená paní v bílém a rukou
vybízela chlapce směrem ke skalisku. Pak však na chlapce
černý pes zle zaútočil, ten vykřikl a zjevení zmizelo. Druhý
den se příhoda opakovala, a proto se chlapec svěřil otci.
Když přišla bílá dáma po třetí, zřejmě s naléhavou žádostí
na chlapce o vysvobození ze zakletí, díky zásahu otce se jí
nezdařilo. Kdo ji vysvobodí? Vždyť místo žárlivě střeží po
nocích ohnivý rytíř na černém koni, létající tu povětřím!
Jiné místní podání s jistotou tvrdí, že ve skalisku je
ukrytý nesmírný poklad ve zlatě a drahých kamenech,
střežený bílým a černým psem. Skála se prý jednou za rok
malým vchodem otevírá právě o Velikonocích, v neděli při
čtení evangelia v kostelích.
O snadné zbohatnutí se prý pokusil jistý mládenec
z Dolního Dvora. Vyzbrojen růžencem a čtením evangelií
se vydal hledat poklad. Ale běda! Vrátil se bez úspěchu
a nikdo se od něj nedověděl, co zažil. Byl němý a nemocný!
Přesně za rok o Velikonocích pak zemřel.
Pokusíte se o podobné dobrodružství také? Nejen
zbohatnout, ale také vysvobodit nešťastnou bílou paní?
Já bych se spokojil uvidět ty skřítky a permoníky i slyšet
zvuk jejich housliček.
František Jirásko

Mezinárodní výstava jiřin v Horním Lánově.

Klub důchodců Statky na Řípu.

Renata Srnská na koni Ronny
- skok vysoký 160 cm.

Krajské volby v Lánově.
Mezinárodní výstava jiřin. OB Lánovy na Karlštejně. Krajské volby v Lánově.

OB Lánovy na Karlštejně.

Dolní Lánov - oprava mostu pod kostelem.

Lánovští důchodci v kostele kláštera Broumov.

Den obce Dolní Dvůr a Rozloučení s prázdninami.

Nový školní rok v Dolním Lánově.

7. ročník turnaje v tenisu - Dolní Lánov.
Podává M. Erben, u sítě je Z. Drbohlav.

O pohár starosty obce Dolní Lánov.

Květnatec Archerův - vzácná houba
nalezená na Zlatém návrší v Dolním Dvoře.
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Na jiřinové zahradě pana Nedeliaka v Horním Lánově.

