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zdarma
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Zametací stroj pro Obec a lom.
Obnova malé vodní nádrže
na Končinském potoce.

Oprava penetrace za hospodou v H. Lánově.

Základy pro přístavbu u ZŠ „B”.
Základy polytechnického centra.

Dětské hřiště po provedené údržbě.

Úprava cest.
Úprava na dětském hřišti.
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Sesuv za Školní jídelnou u Matyášů.

NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec školního roku, začátek prázdnin, dovolených a dříve než jindy začaly horké letní dny. Zahrady jsou
krásně rozkvetlé, ptáci už vyvádějí mláďata a také už jejich
zpěv není tak hlasitý jako v dubnu či květnu. Dalo by se říci
„už jen samá pozitiva“.
Přesto mě překvapilo a zaskočilo množství problémů, se
kterými se někteří občané obrací na obecní úřad či na mě a
požadují jejich vyřešení. Většina problémů a stížností má
tento charakter: „Soused seká trávník (samozřejmě ne kosou),
řeže dřevo (samozřejmě ne ruční pilou) v sobotu nebo v
neděli, ráno, v pravé poledne, nebo i večer. Co s tím uděláte,
proč ještě nemáme vyhlášku? Auta jezdí po obci moc rychle a
řidiči jsou bezohlední, dejte tam retardéry. Ve slepé ulici, kam
jezdí doopravdy jen ti místní, je mně řečeno: Kdy tam dáte
asfalt? Ti mladí (asi jejich děti, nebo sousedovy) tady jezdí
jako blázni a práší se. My nechceme, aby se tady (po obecní
komunikaci) jezdilo. Nemáme kde parkovat, kdy tady uděláte
parkoviště? Přitom většinou na obecních pozemcích stojí po
obci možná desítky již nepojízdných aut. Nám sem (na obecní
pozemek u komunikace) chodí venčit psy a je to tady samé ...
a teď jste do něj šláp‘.Na hřišti je hluk a my nechceme, aby se
tady něco rozšiřovalo, předělávalo nebo dělalo něco nového
atd.“
Mnoho věcí by mohlo mít velmi jednoduché řešení.
Buďme ohleduplní, ale i tolerantní. Dodržujme základní
pravidla slušného chování. Nebojme se slušně napomenout
ty, kterým to ještě nedocvaklo a ani jim nepřijde divné třeba v
neděli večer jít sekat trávník, nebo v nočních hodinách být
hlučný, když už ostatní chtějí spát.
V rámci zlepšení podmínek pro bezpečnost pohybu
vozidel i chodců budeme pokračovat v dopravním značení
pěších zón, dopravních značek, úpravě rozhledových poměrů
a instalaci zrcadel na pár dlouho diskutovaných místech. Po
zpracování generelu veřejného osvětlení budou doplněny i
chybějící lampy veřejného osvětlení. Do konce měsíce června
budou na vytipovaná místa umístěny sběrné koše na psí
exkrementy.
Také umíme připravit a odsouhlasit obecní vyhlášku na
kde co. Zákonů, vyhlášek a směrnic máme však už tolik, že o
nich ani nechceme slyšet. V tom ale problém není. Ani není
problém v tom, že nemáme obecního policajta, že státní
policie je tu jen zřídka a že zatím nemáme žádný retardér v
obci. Problém je v nás.
Nechtějte na obci ani na starostovi, aby řešil sousedskou
nevraživost a letité, mnohdy generační sousedské spory.
Neumíme to. Na druhou stranu - o problémy věcné a podnětné
se podělte se svými zastupiteli nebo s nimi přijďte na obec a
dle možnosti je budeme řešit. Sám za sebe sděluji, že se
nebudu zabývat podněty anonymními či vulgárními. DĚKUJI!
V plném proudu probíhají všechny zahájené stavební
investiční akce a jejich realizace jsou pod velkým časovým
tlakem. V rámci česko-polského projektu Poznejme se více
proběhly velmi podařené akce - Závody v zimním biatlonu v
Szklarské Porębě, Venkovní dílny také ve Szklarské Porebě,
chystá se Integrační setkání dětí a mládeže tamtéž, Sportovní
dny na hřišti v Lánově...
S kapacitními problémy projektantů se potýkáme při
zajištění opravy sesuvu u Matyášů, cyklotrasy do Čisté,
opravy cest, mostů atd., ale dělám kroky k tomu, aby se věci
posouvaly dopředu a k realizaci.

Přeji Vám všem dobré zdraví, nerušenou a posilující
dovolenou, všem žákům školy krásné a třeba i dobrodružné
prázdniny a žákům deváté třídy, aby jejich budoucí směr vedl
k naplnění životních cílů.
Ing. Josef Kalenský, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání ZO Lánov, dne 13. 6. 2018
Přítomni: dle prez. listiny přítomno 14 členů zastupitelstva
Usnesení č. 1/02/18
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a volí ověřovateli zápisu
p. Capouška a pí Knapíkovou Kavánovou.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/02/18
Navržený program
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Projednání a schválení účetní závěrky Obce Lánov a ZŠ
Lánov za rok 2017
6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2017
s výsledkem přezkumu hospodaření Obce Lánov
7) Rozpočtová opatření č. 2/2018
8) Nakládání s nemovitostmi obce
9) Činnost Vodárenské společnosti Lánov
10) Strategický rozvojový dokument Obce Lánov
11) Kontrola vzájemné smlouvy s KVK
12) Smlouvy, různé, diskuze, závěr
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/02/18
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 15. 3. 2018.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/02/18
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od 15. 3. 2018.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/02/18
ZO schvaluje:
a) Účetní závěrku Obce Lánov k 31. 12. 2017
b) Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, Lánov
okr. Trutnov, včetně výsledku hospodaření k 31. 12. 2017
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/02/18
Návrh usnesení:
a) ZO souhlasí s celoročním hospodařením Obce Lánov
bez výhrad
b) ZO bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření
c) ZO ukládá finančnímu výboru věnovat pozornost účetním
postupům, inventarizaci, rozpočtové skladbě
Usnesení č. 7/02/18
a) ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018
b) ZO schvaluje zmocnění RO k provádění rozpočtových
opatření na výdajové straně rozpočtu:
1. Bez omezení u výdajů z dotací
2. U výdajů k odvrácení škod, výdaje k prevenci havárie,
řešení živelných pohrom, úhrady pokut, penále, daní
a daňových doměrků, výdaje daně z příjmů PO, kterou platí
obec sama sobě do výše 1 mil. Kč v jednotlivých případech
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3. Změny závazných ukazatelů (jednotlivých paragrafů) do
výše 500 000 Kč na příjmové straně bez omezení
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/02/18
ZO schvaluje:
1) Prodej p. p. č. 1197/9 o výměře 87 m2 (ostatní plocha/jiná
plocha) v k. ú. PL – jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek
v bytové zástavbě, kde podmínkou prodeje je, že stávající
oplocení zůstane dle vytyčovacího náčrtu 1016-517/2017.
Nabyvatelka …, nar. …, trvale bytem … 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 ve výši 8 700 Kč (tj. 100 Kč/m2) je stanovena
dohodou dle Zásad hospodaření s nemovitostmi.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/02/18
2) Směnu dvou p. p. č. 1778 a p. p. č. 1305/20 oba v k. ú. PL
2
v celkové výměře 7 m ve vlastnictví obce Lánov za p. p. č.
1305/9 v k. ú. PL o výměře 7 m2 ve vlastnictví SJM …, nar.. a
…, nar..., oba …, a to:
2
a) p. p. č. 1778 o výměře 5 m (ostatní plocha/jiná plocha),
který vznikne oddělením dle GP č. 1032-169/2018 z p. st. 189
o výměře 2 585 m2 (zastavěná plocha) vše v k. ú. PL – jedná se
o směnu části p. st. 189, která je zaplocená.
2
b) p. p. č. 1305/20 o výměře 2 m (travní porost), který
vznikne oddělením dle GP č. 1032-169/2018 z p. p. č. 1305/4
o výměře 386 m2 (travní porost) vše v k. ú. PL – jedná se
o směnu části p. p. č. 1305/4, která je zaplocená.
c) p. p. č. 1305/19 o výměře 7 m2 (orná půda), který vznikne
oddělením dle GP č. 1032-169/2018 z p. p. č. 1305/4 o výměře
386 m2 (travní porost) vše v k. ú. PL – jedná se o směnu části p.
p. č. 1305/4, která je nezaplocená.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Sjednané podmínky směny, nabídková cena: Dle oboustranné
dohody je předmětem směna výše uvedených p. p. č. 1778 a p.
p. č. 1305/20 v k. ú. PL ve vlastnictví obce Lánov na jedné
straně a výše uvedené p. p. č. 1305/9 v k. ú. PL ve vlastnictví
SJM … na druhé straně o shodné výměře s tím, že účastníci
smlouvy se dohodli, že nemovitosti mají pro tuto směnu
stejnou cenu. Po provedení směny jsou tedy vzájemné
závazky účastníků smlouvy beze zbytku vyrovnány a nemají
vůči sobě v souvislosti s touto směnou nárok na doplatek ceny
směňovaných nemovitostí. Náklady spojené se směnou
pozemků uhradí obec Lánov. Nabyvatelé budou poplatníky
daně z nabytí nemovitých věcí (4%).
Usnesení č. 10/02/18
3) Záměr bezúplatného převodu níže uvedených pozemků
z vlastnictví obce Lánov, na Královéhradecký kraj – jedná se
o pozemky, které jsou pod silnicí III/2956 v k. ú. PL a k. ú. HL.
Královéhradecký kraj uhradí část ceny GP (dělení p. p. č.
2156), jako obdarovaný poplatek při vkladu darovací smlouvy
do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad).
a) p. p. č. 171, k. ú. PL o výměře 291 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) včetně opěrné zdi;
2
b) p.p. č. 1519/10, k. ú. PL o výměře 4 m (ost. plocha/silnice)
2
c) p. p. č. 1656/9, k. ú. PL o výměře 2 m (ost. plocha/silnice)
d) p. p. č. 2156 (dle GPL č. 595-44/2018, k. ú. HL o výměře
503 m2 – díl „c“ - ostatní plocha/silnice) se zřízením VB
na splaškovou kanalizaci ve prospěch obce na p. p. č. 2156/9,
k. ú. HL (nově oddělená parcela bez chodníku);
e) p. p. č. 1110/13 (dle GPL č. 595-44/2018, k. ú. HL
2
o výměře 10 m – díl „b“ - ostatní plocha/silnice) se zřízením
VB na splaškovou kanalizaci ve prospěch obce na p. p. č.
2156/9, k. ú. HL (nově oddělená parcela bez chodníku);
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f) p. p. č. 2281 (dle GPL č. 595-44/2018, k. ú. HL o výměře
2
4 m – díl „a“ - ostatní plocha/silnice) se zřízením VB
na splaškovou kanalizaci ve prospěch obce na p. p. č. 2156/9,
k. ú. HL (nově oddělená parcela bez chodníku);
2
g) p. p. č. 2314, k. ú. HL o výměře 76 m (ostatní plocha/komunikace) se zřízením VB na splaškovou kanalizaci ve
prospěch obce;
2
h) p. p. č. 2318, k. ú. HL o výměře 278 m (ostatní plocha/ostatní komunikace) se zřízením VB na splaškovou kanalizaci ve prospěch obce;
i) p. p. č. 3237, k. ú. HL o výměře 3 m2 (ostatní plocha/silnice) se zřízením VB na splaškovou kanalizaci ve prospěch obce
s tím, že tato parcela vznikla rozdělením p. p. č. 1110/6
(ostatní plocha/manipulační plocha dle GPL č. 595-44/2018).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/02/18
4) Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví obdarované Obce Lánov – jedná se
o pozemky, které jsou pod chodníky a sjezdy k nemovitostem
u silnice III/2956 v k. ú. HL. Obec Lánov uhradí ceny GP
(dělení p. p. č. 1519/8 a p. p. č. 2148/2), správní poplatek při
vkladu kupní smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh
na vklad). Dle GPL č. 1040-43/2018 bude převedena p. p. č.
1519/11, k. ú. PL o výměře 264 m2 (ostatní plocha/ostatní
komunikace) a dle GPL č. 595-44/2018 bude převedena p. p.
2
č. 2148/10, k. ú. HL o výměře 114 m (ostatní plocha/ostatní
komunikace). Dále budou převedeny p. p. č. 1746, k. ú. PL
o výměře 16 m2 (chodník) a p. p. č. 1747, k. ú. PL o výměře
2
37 m (místní komunikace).
ZO zároveň schvaluje přijetí daru včetně níže uvedeného
textu: „Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži
obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně
zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu
vlastnického práva do KN nepřevede vlastnické právo k daru
třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníky
a místní komunikací, v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne.“
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/02/18
5) Koupi p. p. č. 3238 o výměře 14 m2 (ostatní plocha/ostatní
2
komunikace) a p. p. č. 3237 o výměře 3 m , které vzniknou
oddělením dle GP č. 595-44/2018 z p. p. č. 1110/6 o výměře
1338 m2 (ostatní plocha/manipulační plocha) vše v k. ú. HL –
jedná se o koupi dvou částí p. p. č. 1110/6, které jsou pod
chodníkem a silnicí od SJM …, nar… a …,nar… oba... Obec
Lánov uhradí cenu GP, správní poplatek při vkladu kupní
smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad).
Kupní cena majetkové dispozice ve výši 1 700 Kč, tj.
100 Kč/m2 je stanovena dohodou dle Zásad hospodaření
s nemovitostmi.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/02/18
6) Koupi p. p. č. 1375/1 o výměře 7 268 m2, 1372/3 o výměře
2
2
2
70 m , 1372/2 o výměře 327 m , 1372/1 o výměře 393 m ,
2
2
1372/4 o výměře 116 m a část cca 600 m z p. p. č. 1370 vše
v k. ú. PL – jedná se o koupi pozemků jižně a východně
od areálu ZŠ Lánov a v př. p. p. č. 1370 se jedná o koupi části
pozemku pro budoucí cestu k rybníčku s tím, že vše obec
Lánov kupuje od pana …. Obec Lánov uhradí cenu GP
na oddělení p. p. č. 1370, správní poplatek při vkladu kupní
smlouvy do KN (1 000 Kč – poplatek za návrh na vklad).
Kupní cena majetkové dispozice je předjednána na 120 Kč/m2
a je stanovena dohodou dle Zásad hospodař. s nemovitostmi.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 14/02/18
ZO neschvaluje:
7) Záměr prodeje p. p. č. 180/1 v k. ú. HL o výměře 439 m2
(zahrada).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/02/18
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti VS Lánov.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/02/18
ZO schvaluje zvýšení ceny stočného v obci. Výše ceny bude
upravena podle nové cenové analýzy, a to v rozsahu 31,02 do
34,47 Kč/m3 bez DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/02/18
ZO bere na vědomí zprávu o stavu rozvojového dokumentu.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/02/18
ZO bere na vědomí zprávu o plnění vzájemné smlouvy obce a
KVK a. s.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/02/18
ZO schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení:
1) vyhrazuje si pravomoc rozhodnout o uzavření Smlouvy
o nájmu plynárenského zařízení ve vlastnictví obce (číslo
smlouvy: 9418000961/4000215366)
2) schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského
zařízení (č. smlouvy: 9418000961/4000215366) se společností GasNet, s.r.o. IČ:27295567 se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem včetně ujednání o předkupním
právu.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/02/18
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD z 23. 3. 2018 mezi Obcí
Lánov a f. Pavel Bořek – stavební firma, 544 01, Dvůr
Králové, akce: „Polytechnické a jazykově komunikační
centrum ZŠ Lánov, čp. 155“, cena za dílo 204 333 Kč bez
DPH.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/02/18
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD z 29. 12. 2017 mezi Obcí
Lánov a f. Pavel Bořek – stavební firma, 544 01, Dvůr
Králové, akce: „Víceúčelové sportoviště Lánov, k. ú. Prostřední Lánov“, změna doby plnění smlouvy, dokončení díla
24. 8. 2018.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/02/18
ZO schvaluje „Smlouvu o spolupráci při zabezpečování
požární ochrany v obci Dolní Lánov“ s platností od 1. 7. 2018
a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/02/18
ZO schvaluje výběr zhotovitele dle návrhu výběrové komise
na akci „Dopravní automobil – Lánov“ firmu Auto Trutnov
s. r. o. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/02/18
ZO schvaluje 4. změnu Územního plánu obce v základní
formě a schvaluje prodloužení termínu přijímání podnětů
do 31. 8. 2018.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/02/18
ZO schvaluje Grantový program Obce Lánov na rok 2018.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 26/02/18
ZO schvaluje:
1. Knihovní řád Obecní knihovny v Lánově
2. Vnitřní směrnici č. 2/2018
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 27/02/18
ZO schvaluje záměr pořídit společně s obcí Dolní Lánov
celobarevnou publikaci o historii obou obcí v rozsahu 376
stran, formát A4, předpokládaný výtisk 2 000 ks, celkové
kalkulované náklady 1 229 000 Kč s realizací do 11/2020.
Náklady na knihu i počet výtisků budou rozděleny 1/3 DL, 2/3
PL. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu smluv se
zhotoviteli.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 28/02/18
ZO schvaluje zvýšení kapacity žáků v ZŠ Lánov:
a) ve školní družině ze 75 na 90 žáků od 1. 9. 2018
b) v mateřských školách z 95 na 106 dětí
c) ve školní družině po rekonstrukci objektu „B“ od 30. 9.
z 15 na 26 žáků
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 29/02/18
ZO schvaluje úpravu kontokorentu na základní částku
a pověřuje starostu obce k uzavření dodatku smlouvy.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: p. Capoušek, pí Knapíková Kavánová
Starosta: Ing. Kalenský

ZPRÁVY Z OBCE
REGENERACE VZROSTLÉ ZELENĚ

Na jaře roku 2014 Obec Lánov zahájila realizaci projektu
s názvem „Regenerace vzrostlé zeleně v zastavěné části obce
Lánov“, který byl spolufinancován z OP životní prostředí
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj EU.
V srpnu 2014 došlo k ukončení projektu, celkové náklady
projektu činily cca 1 022.000 Kč.
Při realizaci projektu byly ošetřeny stávající dřeviny,
vysázeny nové dřeviny a došlo k celkové regeneraci zeleně
a stromů na území obce Lánov. Aktivity v rámci projektu se
ukázaly jako velmi přínosné a splnily očekávaný účel. Tento
projekt je nyní v plánovaném období udržitelnosti.
Ing. Josef Kalenský, starosta

PŘÍSTAVBA ZŠ LÁNOV

Projekt „Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov“ je spolufinancován z Evropské
unie - Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt řeší přístavbu polytechnického a jazykově
komunikačního centra základní školy, je zaměřen na vybudování nových odborných učeben pro výuku přírodních věd,
technických a řemeslných oborů, praktických činností, výuku
cizích jazyků a využití informačních a komunikačních
technologií. Na základě realizace projektu dojde ke zkvalitnění vzdělávací infrastruktury školy, vytvoření moderního
a kvalitního výukového prostředí pro žáky školy a podpoře
klíčových kompetencí IROP v kontextu na ŠVP.
Cílem projektu je vytvoření moderních prostor, které
budou přístupny všem skupinám osob, v souladu se současnými trendy v základním vzdělávání v návaznosti na platnou
legislativu ČR. Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality
vzdělávání v klíčových kompetencích dle IROP ve vazbě
na budoucí uplatnění na trhu práce.
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V rámci přístavby polytechnického a jazykově komunikačního centra vzniknou dle zpracované projektové dokumentace:
– 2 odborné učebny v přízemí (dílna / čistá dílna, cvičný
byt), kabinet, sklady, venkovní plochy pro pěstování, skleník,
arboretum
– 4 odborné učebny se zaměřením na výuku cizích jazyků
včetně kabinetů a skladu mobiliáře (tyto učebny budou dále
využívány pro výuku informatiky a přír. věd v rámci teoretické výuky v kontextu na pěstební plochy, arboretum apod.)
– Pojízdná plošina zajišťující bezbariérovost včetně
sociálního zařízení
– Školní poradenské pracoviště / kabinet.
Na základě realizace projektu dojde k podpoře kvalitní
výuky technických a řemeslných oborů, výuky cizích jazyků,
podpoře výuky přírodních věd a v neposlední řadě využití
informačních technologií ve výuce.
Díky realizaci projektu dojde ke zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení a podpoře klíčových kompetencí IROP v návaznosti
na školní vzdělávací program. Ukončení celého projektu se
plánuje na červen 2019.

OBEC LÁNOV STRATEGICKY PLÁNUJE A ŘÍDÍ

Cílem projektu je zavedení kvalitního strategického řízení
v obci Lánov prostřednictvím nového koncepčního dokumentu
obce, kterým bude Program rozvoje obce Lánov a dále
zkvalitnění prostředí a kvalita života v obci ve vybraných
segmentech, které se budou řešit prostřednictvím pasportů.

Projekt byl financován z Operačního programu životní
prostřední a spolufinancován byl též z Fondu soudržnosti EU,
Evropským fondem pro regionální rozvoj.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
V dubnu 2018 se narodily dvě holčičky - Lucie Nesvadbová
a Linda Donátová. Vítáme Vás v Lánově a ať se vám tu líbí!
V období od 11. 3. do 1. 6. 2018 dovršili svá významná
životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dál po roce) tito spoluobčané:
pan Jiří Matyáš
paní Oldřiška Holubcová
paní Květuška Jiřištová
paní Eva Sadílková
pan Ivan Lančarič
paní Vlasta Žádná
pan Jaroslav Mašek
pan Jiří Rojt
paní Jiřina Johnová
paní Stanislava Nutilová
paní Libuše Englmaierová
pan Jan Novotný
paní Miluška Kristanová
pan Jiří Hartig
paní Justyna Chlapovičová
paní Miloslava Vanclová
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší i velmi smutné události.
Navždy nás opustili tito naši občané:
v dubnu
paní Věra Janků
paní Marie Sehnalová
v květnu
paní Naděžda Hrubá
Dovolte mi jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou
soustrast pozůstalým rodinám a přátelům.
Karolina Boková

OBEC LÁNOV STRATEGICKY PLÁNUJE A ŘÍDÍ
Informace o projektu
Název projektu:
Kanalizace a ČOV Lánov
Registrační číslo projektu: 115D112000550
Investor projektu:
Realizátor:
Realizace projektu:

Obec Lánov
Stavoka Kosice a. s.
rok 2015

Projekt „Kanalizace a ČOV Lánov“ se začal připravovat
již v roce 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno
v říjnu 2015 a mohlo tak dojít k započetí realizace stavby.
Stavební práce prováděla vítězná firma, Stavoka Kosice a. s.,
koordinátorem byla firma VIS spol. s. r. o. Hradec Králové.
Investorem projektu byla Obec Lánov.
V rámci projektu došlo k vybudování nové sítě splaškové
kanalizace, k výstavbě kanalizačních přípojek atd. Projekt
výrazně přispěl k ochraně životního prostředí a k rozvoji
Obce.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 2. června jsme v zasedací místnosti OÚ Lánov
přivítali šest nových občánků. Rodiče nám přišli představit své ratolesti: Marka Kynčla, Elenu Martinovou,

Z DĚNÍ V OBCI
LÁNOV NAVŠTÍVILA AMERICKÁ ARMÁDA

Lindu Donátovou, Terezu Suchou, Joachima Hniličku
a Lucii Nesvadbovou.
Pan starosta, Ing. Kalenský, popřál dětem i rodičům vše
dobré do života a děti ze ZŠ pod vedením paní učitelky
Jakubcové nám krásně zarecitovaly a zazpívaly. Poté jsme jim
věnovali tatry a drobnou pozornost. Všem zúčastněným
děkujeme.
SPOZ Lánov, Foto Josef Kalenský

Klub vojenské historie, konktrétně jednotka 26. pěší
divize, se nejprve ve dnech 3. - 6. května 2018 účastnila
Slavností svobody v Plzni, kde se jeho vozidla stala součástí
legendárního Konvoje svobody. Dne 8. 5. několik z nich
pokračovalo do Velichovek, kam byli před 73 lety američtí
vojáci vysláni, aby vyhledali velitele německých armád
a předali mu zprávu o kapitulaci Německa. Po skončení
rekonstrukce a kulturního programu vyrazili směrem
na Lánov ke svým přátelům (Kateřina Kracíková, Pavel
Červený), kde přenocovali.
Vojáci se kochali malebným krkonošským prostředím
a sousedé zase mohli obdivovat kolový obrněný vůz
M8 Greyhound.
Karolina Boková

VZPOMÍNKA NA PANÍ VĚRU JANKŮ
V pátek 27. 4. 2018 jsme se rozloučili s paní Věrou Janků,
dlouholetou ředitelkou MŠ v Prostředním Lánově.
Začínala jako učitelka v hlavní budově (dnes budova u hl.
silnice), kde založila útulek pro děti. Poté působila jako
ředitelka v budově za bývalou Tibou ve dvoutřídní MŠ. Jejíma
rukama prošly téměř 3 generace dětí a nejedna učitelka,
kterým předávala své pedagogické zkušenosti.
Svoji práci měla ráda, dětem se věnovala a po celý
profesní život se v oboru vzdělávala.
V nové MŠ (u fotbalového hřiště) pracovala až do
odchodu do důchodu. Mezi učitelkami byla oblíbená pro svoji
přímost a nezkazila žádnou legraci. Mimo své zaměstnání,
i coby důchodkyně se věnovala veřejnému dění v obci,
působila v několika spolcích.
Paní Jankovou - jak jsme jí říkaly - jsme měly rády. Stále
se zajímala o práci "svých holek", často MŠ navštěvovala.
Nikdy jsme ji nezapomněly pozvat na besídku, či jen malé
posezení.
Je nám líto, že ze strany bývalého zaměstnavatele se
nenašel nikdo, kdo by alespoň malou kytičkou uctil její
památku. Po 36 letech práce s dětmi by si to určitě zasloužila.
Zřejmě se to stává tradicí, neboť ani s p. Hanou Jančulovou, která 37 let vařila ve školní jídelně, se též nikdo za školu
nerozloučil.
Bývalé kolegyně z MŠ

S kamarádkami na vánočním posezení v hotelu Harmonie.

Kolový obrněný vůz M8 Greyhound.

SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINĚ
16. května se v infocentru a také na obecním úřadě
u Lenky Stříbrné uskutečnila sbírka v rámci Českého dne proti
rakovině. Tentokrát se zaměřením na rakovinu tlustého střeva
a konečníku. Pro zajímavost uvádím zdejší výsledek
i z předchozích let:
r. 2014 - 26 kvítků/705 Kč
r. 2015 - 33 ks/625 Kč
r. 2016 - 29 ks/841 Kč
r. 2017 - 44 ks/1.460 Kč
r. 2018 - 45 ks/1.598 Kč
Kdyby čtyři potenciální dárci nebyli přišli omylem až
druhý a dokonce i třetí den, byl by výsledek ještě lepší.
Minimální hodnota kvítku je 20 Kč, v Lánově se průměrná
cena letos vyšplhala až na 35,50 Kč za kus.
Letošní 22. ročník této sbírky byl rekordně úspěšný
a aktuální stav na sbírkovém účtu k 13. červnu přesáhl
19 milionů Kč. A to ještě nejsou připsány částky za e-kytičky
a dárcovské SMS. Více informací o výsledku letošní sbírky
Ligy proti rakovině Praha získáte v infocentru.
Děkujeme opravdu srdečně všem dárcům za jejich
příspěvky! Příští rok se do této celorepublikové sbírky znovu
zapojíme.
Karolina Boková
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ZŠ a MŠ LÁNOV
JARO V MŠ
,,Konečně lepší počasí“, bylo slyšet z úst
rodičů, dětí i samotných p. učitelek.
Všichni jsme se s velkým pokřikem
rozloučili se zimou a těšili se, co nás
bude čekat dál. Bylo toho vskutku dost.
Plavecký kurz v Jilemnici pro
předškoláky, velikonoční vyrábění,
návštěva knihovny, Malá technická
univerzita, divadla, návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ., nácvik besídek ke Dni
matek pro klub důchodců, maminky
i rodinné příslušníky. K tomu patřilo
i vyrábění přáníček a dárečků. Zkrátka
ve školce bylo živo, veselo, stále se
zpívalo a tancovalo a taky kreslilo
a vyrábělo. Navštívila nás pracovnice
KRNAP s přednáškami o přírodě
a obojživelnících.
Předškoláci byli u zápisu do ZŠ, kde
většina z nich prokázala svoje dovednosti. Také proběhl zápis do MŠ, už teď
se těšíme na nové dětičky.
A co máme ještě před sebou? Dětský
den, výlet do zoologické zahrady,
příjezd pana fotografa, na kterého se
budeme usmívat, zahradní slavnosti
s rodiči, kde předškoláci budou šerpovaní… a hurá na prázdniny .
Kolektiv MŠ

CESTA DO PRAVĚKU
Do divadla jsme jeli v pátek dne
23. 3. 2018. Ráno v osm jsme se sešli
u autobusu. Byla tam s námi i pátá třída.
Když jsme dorazili do sálu v trutnovském divadelním centru Uffo, tak se
zanedlouho zhaslo a představení začalo.
Starý muž slavil narozeniny se svou
rodinou. Rozhodl se jim na promítačce
pustit výlet na Milešovku s jeho přáteli,
když byli ještě malí. Děj byl velmi
napínavý, na začátku se objevila zvířata
jako pásovec, lenochod a později už
jsme byli v čase pravěku a dinosaurů.
Pak si ale všichni začali uvědomovat,
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že už je neděle a v pondělí musí zas
do školy a tak se museli co nejrychleji
vrátit zpět.
Divadlo se mi moc líbilo. Nejdříve
jsem si myslela, že příběh bude nezáživný, ale pak, dovoluji si říct, že tohle
divadelní představení bylo nejlepší, co
jsem kdy v Uffu zažila.
Stela Šťastná 6.B

Pelsin Filiz: Nejvíce se mi líbilo, jak
jsme si obvazovali ruku, nohu, a první
pomoc, měření tlaku a tepu.

OKRESNÍ KOLO VYBÍJENÉ
Do okresního kola ve vybíjené 4. a 5.
tříd se letos probojoval tým chlapců.
Soutěž proběhla ve středu 18. dubna
v Trutnově a naši chlapci po třech
vítězstvích a dvou prohrách získali
celkové třetí místo. Členové týmu byli:
M. Vosáhlo, R. Vosáhlo, J. Javor,
M. Michal, J. Mrkva, J. Haláček,
D. Halaška, A. Hylmar, J. Brádler,
F. Daňhel, P. Jandík a J. Havlíček.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy
Olga Čermáková

ČLOVĚK - TVOR NEZNÁMÝ
Dne 17. dubna jsme se s našimi žáky
i žákyněmi osmé třídy zúčastnili velmi
zajímavé aktivity na Střední zdravotnické škole v Trutnově.
V rámci projektu Člověk - tvor
neznámý jsme měli možnost seznámit se
vlastně sami se sebou - se svým tělem.
Studentky výše zmíněné školy pro nás
připravily opravdu pozoruhodné dopoledne plné rozmanitých aktivit. První
hodinu nám studentky přednášely
o lidském srdci, dýchání, činnosti kůže,
hovořili jsme také o kouření i jeho
škodlivých účincích na naše zdraví. Na
druhou a třetí vyučovací hodinu jsme se
rozdělili do dvou skupin po deseti
žácích, abychom měli možnost vyzkoušet si nácvik základních prvků předlékařské první pomoci ve skupinkách.
Závěrečná čtvrtá hodina byla zaměřena
na ukázku a demonstraci přístrojů
monitorujících základní životní funkce.
Celé dopoledne se všem líbilo
a těšíme se na další projektové aktivity
v praxi.
Nina Javorová
Co se nejvíce líbilo našim žákům?
Anička Čermáková: Nejvíce se mi líbila
praxe - mohli jsme si vyzkoušet první
pomoc, což je zkušenost, která nám v
budoucnu může hodně pomoci. Měření
tlaku a tepu bylo stejně tak zajímavé,
neboť se zjištěné údaje jen tak někde
nedovíme.
Eliška Čivrná: Nejvíce mě zaujalo, jak
jsme si mohli zkoušet resuscitaci. Škola
je to moc hezká a moderní.

Měření tlaku.

STŘÍPKY Z LYŽAŘSKÉHO
VÝCVIKU
Sedmá třída se jako každoročně
vydala v únoru na lyžařský výcvikový
kurz na Hanapetrovu paseku. Třídu
doplnili zdatní lyžníci z osmé třídy.
Celý týden bylo velmi mrazivo, sjezdařské terény v Dolním Dvoře a ve
Strážném byly výborné, ale běžci
chodili z výcviku samá modřina.
Střípky z „lyžáku“ očima žáků:
„ Hráli jsme, Pepíčku pípni, u které jsme
se málem pozabíjeli.“
„Také jsme si vyslechli několik besed
(5), které byly nejen naučné, ale
i zábavné.“
„Ubytování bylo dobrý, ale signál
slabej.“
„Karel v noci dělá záhadný věci.“
„Byl to prostě nej zážitek s kamarády.“
„Jídlo bylo dobré.“
„Učitelé byli příjemní, jenom občas
vystřelili jako šípy.“
„Naučil jsem se tu hru pokličku.“
„Na pokoji nepořádek (bordel), ale
kázeňsky snad nejhodnější.“
„Musím pochválit kuchaře, protože tu
vaří opravdu dobře, také učitelky
a učitele musím pochválit.“
„Lyžák byl jako náhodou super, ale
drobek náročnej.“
„Já si osobně myslím, že nejlepší je to,
že jsme tady spolu.“
Jaroslava Krulišová

TRAPAS NEPŘEŽIJU!
Dne 19. dubna navštívili žáci
a žákyně celého druhého stupně naší
školy Kulturní dům Střelnice Vrchlabí,
aby zhlédli komediální představení pro
školy Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek
nezvedej. Tématem celého představení
jsou pravidla slušného chování a etikety.
Vtipnou a zábavnou formou nás Míša

Dolinová a Ladislav Ondřej provedli
možnými i nemožnými trapasy, pokud
nedodržíme právě zmíněná pravidla.
Ladislav Ondřej představuje obyčejného kluka, který se v pravidlech slušnosti
ztrácí, ale má štěstí, že potká právě Míšu
Dolinovou, která mu vysvětlí, jak se
chovat v autě, v kině, na rautu a jak se
seznámit s dívkou.
Celé představení se všem žákům
velmi líbilo a podle jejich reakcí
pochopili, že znalost světa etikety je svět
pro každého i pro dospívajícího člověka.
My dospělí jim v tom můžeme každodenně pomáhat svým příkladným
chováním.
Nina Javorová

OSLAVY DNE ZEMĚ-8. třída
V pátek 20. dubna naše třída slavila
Den Země tradičně i netradičně. První
dvě vyučovací hodiny jsme se setkali
s velmi zajímavým člověkem - starostou
naší obce, cestovatelem, ornitologem,
vypravěčem panem Josefem Kalenským, jehož přednáška a následná
beseda nás uchvátila. Byli jsme šťastni,
že i tak vytížený člověk si na nás udělá
čas. V první části přednášky nám
promítal poutavé, uvěřitelné i neuvěřitelné, krásné fotografie z celého světa,
z dalekých míst, která procestoval, ale
i z míst nám blízkých - z Krkonoš,
abychom si uvědomili rozmanitost,
pestrost a krásu celé naší planety.
Promítání doplňoval zajímavým vyprávěním o promítaných místech, v druhé
části se s námi podělil o pozoruhodné
snímky ptactva a seznámil nás s jejich
životem. Následovala živá beseda,
ve které pan Kalenský velmi ochotně
žákům na jejich dotazy odpovídal, a tak
si mohli ucelit představu, jak je náročné
cestovat do odlehlých končin světa.
Moc děkujeme.
V deset hodin jsme vyrazili s pytli
a v rukavičkách na sběr odpadků směr
cyklostezka. Opět jsme nebyli překvapeni, že bychom nic nenašli, ale právě
naopak. Naplnili jsme několik velkých
černých pytlů až po okraje rozmanitými
odpadky, a tak jsme naší přírodě a celé
Zemi alespoň trochu odlehčili. Kéž
bychom příští rok neměli tolik práce,
protože lidé odpadky odhodí tam, kam
patří. Všem žákům celé osmé třídy
velmi děkuji za výborně odvedenou
práci.
Nina Javorová

VÝLET DO HISTORY PARKU
A NA HORU ŘÍP
Dne 4. dubna se 4. A, 4. B a část 5.
třídy vydaly do History parku v Ledčicích. Rozdělili jsme se do skupin

a průvodci nám přiblížili, jak žili lidé
v pravěku. Mohli jsme si vzít do ruky
modely pravěkých zbraní, obdělávali
jsme půdu jako první zemědělci, zaseli
jsme si obilí. Také jsme si vyzkoušeli
mletí obilí jen pomocí kamenů, brousili
jsme pravěké zbraně. Na závěr jsme se
proměnili v archeology a dozvěděli
jsme se, jak se pracuje na vykopávkách.
Potom jsme se přesunuli do obce
Vražkov a rozdělili jsme se do 7 skupin.
Každá skupina měla za úkol vyjít na
horu Říp a cestou hledat místa, která
byla zachycena na pracovním listu.
Po správném seřazení obrázků jsme
mohli vyluštit tajný vzkaz. Odměnou
za vynaloženou námahu byl krásný
výhled do krajiny a prohlídka rotundy
Sv. Jiří a Vojtěcha. Pak už jen zbývalo
sejít dolů k autobusu a dojet zpátky
do Lánova. To se nám podařilo a po
osmé večer jsme se rozloučili před
školou.
Jana Reilová

VYJÍŽĎKA NA KOLECH
DO OKOLÍ LÁNOVA
Dne 20. dubna jsme se učili jinak.
Nejprve jsme byli na programu o myslivosti. Dozvěděli jsme se něco o historii
myslivosti, o tradicích lovu a mohli jsme
si prohlédnout shozy jelení, dančí a srnčí
zvěře. Viděli jsme lovecké zbraně a také
výcvik loveckých psů.
Po svačině jsme se vydali na plánovanou vyjížďku na kolech. Od školy
jsme zamířili k hotelu Harmonia a pak
jsme pokračovali po Rumovce a cyklostezkou až k Vápenickému potoku.
Cestou jsme se zastavili u nově vybudovaného poldru a pozorovali život ve
vodě, prohlíželi jsme si jarní přírodu
a užívali si hezký jarní den. U potoka
jsme si dali pauzu na občerstvení,
někteří zvládli i první jarní máchání
nohou. Moc se nám tam líbilo, ale
museli jsme pospíchat zpátky do školy.
Zpáteční cestu jsme naštěstí měli pořád
z kopce. A co jsme se při vyjížďce
na kolech naučili? Celou dobu jsme
dávali pozor, aby se nikomu nic nestalo.
Dodržovali jsme pravidla bezpečné
jízdy na kolech ve skupinkách a zlepšovali si svou fyzickou kondici. A paní
učitelky si připomněly, jak nahodit
spadlý řetěz – nikomu jinému se řetěz
shodit nepodařilo. Po dvanácté jsme
všichni dorazili zpátky před školu, dali
si oběd v jídelně a čekal nás zasloužený
víkendový odpočinek.
Jana Reilová

MYSLIVOST NA ZŠ
Tento rok jsme se rozhodli, že Den
Země oslavíme se žáky netradičně.

Kromě úklidu odpadků a sběru jsme
využili nabídky environmentálního
výukového programu „Myslivost,
kulturní dědictví ČR“ a pozvali k nám
do školy myslivce.
Překvapením bylo, když nakonec
dorazil z plánovaných asi čtyř myslivců
jen jeden. Při představě, že má upoutat
naše puberťáky rozdělené do 2 asi
60členných skupin a každou partu tak
zaujmout a podělit 2hodinovým programem, jsem se orosila a v duchu ho
upřímně litovala. Venku horko, v autě
plno loveckých psů, on sám jako lektor
a do toho naši puberťáci. Věřte, nevěřte,
jeho burácivý myslivecký hlas je
přehlušil. Postupně z auta vypouštěl
lovecké psy, kteří se s radostí doslova
řítili mezi žáky, takže jsem měla pocit,
že se ukázková lovecká kynologie stala
chvílemi i canisterapií. Naštěstí žádného
žáka neulovili. Pejskové byli milí,
mazliví a předvedli nám, co měli.
Formou přednášky o historii myslivosti, praktických ukázek lovecké
kynologie a lovecké hudby nám pan
Josef Slabý přiblížil problematiku
i tajemno českých mysliveckých tradic,
na základě kterých byla česká myslivost
prohlášena nehmotným kulturním
dědictvím České republiky. Nezapomněl také poukázat na význam ochrany
přírody, vlivu člověka na krajinu
a prostředí, ve kterém žijeme a jehož

Pan myslivec se svými
čtyřnohými kamarády.

jsme součástí. Vysvětlil nám, z jakého
důvodu je česká myslivost a sokolnictví
po staletí nepostradatelný prvek
ochrany přírody v našem civilizovaném
světě. Samozřejmě nechybělo ani malé
okénko do „základů myslivecké terminologie“, jako např. světla, morda, běhy,
slechy, pírko, větrník, škára, parohy,
kaňkování aj.
Žáci byli aktivně zapojováni do výukové besedy a rádi si prohlédli trofeje,
liščí lebku se zlatou medailí a jiné. Také
došlo na střelné zbraně a střelný prach,
což upoutalo hlavně kluky.
Závěrem bych chtěla poděkovat
panu Josefu Slabému za jeho pěkně
připravený a poutavý program s environmentální tématikou a doufám, že si

9

naši žáci uvědomili, že myslivost není
jen o zabíjení, nepočítá ulovenou zvěř,
ale počítá zážitky. O zvěř především
pečuje, přispívá k takovému stavu,
ve kterém příroda a člověk si nebudou
ubližovat, ale pomáhat pochopit velikost
přírody a snažit se prožít svůj život
ušlechtile.
Nezapomeňme, že příroda je nadřazena člověku a vždy bude.
Mgr. Jana Ryndová

VÝROBA DOMÁCÍHO MÁSLA

Holky si v rámci přírodovědného
kroužku zkusily vyrobit podomácku
máslo. Netloukly ho však jako naše
babičky, ale jako moderní hospodyňky
použily elektrický ruční šlehač. Lucka
Jáklová se chopila šlehání. Jelikož nám
podmáslí létalo kolem, byli jsme
donuceni použít veliký mikrotenový
sáček a šlehat „schovaní“ se vším všudy
v něm. Áňa Vacková pak vymačkávala
ZAHRADNICKÝ JARMARK
zbytek podmáslí a proplachovala ledovou vodou. Nakonec máslo namačkaly
Dne 16. května proběhl ve škole do kelímků.
malý „Zahradnický jarmark“. Žáci
prodávali za symbolickou cenu svých
cca 200 ks výpěstků. Přestože máme teď
ve škole tak trochu „bojové podmínky“ z
důvodu budování školního areálu,
podařilo se nám v prostorách školy i za
těchto podmínek vypěstovat spoustu
hezkých rostlinek. Mladí zahradníci
nakonec nabízeli k prodeji sazenice
ačokči, okrasné dýně, tyčkových
i keříčkových rajčat, dále sazenice
rýmovníků, ibišků, nízkých slunečnic do
Foto Jana Reilová.
květináčů i slunečnic „třapatých“
vhodných do suché vazby. Dále byly
Holkám se podařilo během 20 minut
k zakoupení patisony a osázené květiná- získat máslo v množství rovnajícím se
če „Barevné překvapení“ jako kombina- dvěma kelímkům od jogurtu. Báječně si
ce vzpřímeného muškátu, lichořeřišnice to užily, včetně nekonečného uklízení
a afrikánu. Spousta kytiček (jemnolisté a omývání všeho od mastnoty.
afrikány, barevné ostálky i ostálky
Mgr. Jana Ryndová
´Zahara´, včetně nařízkovaných již
krásně vykvetlých muškátů) nám ještě
ČTVRŤÁCI UŽ MAJÍ SVŮJ
zůstala na parapetech. Ty by měly být
VÝLET ZA SEBOU
použity k prozatímní výsadbě před
novou školní jídelnou. Doufejme, že se
Ve čtvrtek, 17. května, jsme vyjeli
žákům zadaří a vysázená kvítka se venku
do Liberce, abychom zde navštívili
na záhonech dobře ujmou. Pokud to
zoologickou i botanickou zahradu.
dobře dopadne, budou nás jejich květy
Prohlídka ZOO však tentokrát byla jiná.
na vysvědčení doprovázet na letní
Měli jsme objednanou komentovanou
prázdniny.
prohlídku, takže jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací. A protože náš průvodce měl smysl pro humor,
tak jsme se i pobavili.
Počasí nám naštěstí také přálo, průtrž
mračen se spustila, až když jsme byli
v botanické zahradě. Nejdříve jsme si
společně prošli pavilóny, abychom se
zde zorientovali. Pak jsme se rozdělili do
skupinek a každá skupinka měla zjistit
Děkuji všem zahradníčkům za milou informace potřebné pro vyplnění
spolupráci a těšíme se na vybudovaný pracovních listů. Jednotlivé skupinky
školní areál, kde budeme mít sice více procházely postupně expozicí, četly
možností, ale také spoustu práce!! Práce si informace o rostlinách, diskutovaly
nad úkoly v pracovních listech. Samoa trpělivost nás však sama naučí.
Výtěžek z prodeje rostlinek nám zřejmě jsme nezapomněli na společnou
poslouží na příští školní rok 2018/19 na kontrolu a zhodnocení. Průběžně jsme
nákup osiva, substrátu nebo jiných také konzumovali velké svačiny, které
nám s sebou maminky přibalily a v ZOO
zahradnických potřeb.
Moc děkuji všem rodičům, kteří jsme si i něco nakoupili. Někdo dal
přednost mlsání a občerstvení, jiní
podpořili naše mladé pěstitelky.
Jana Ryndová nakoupili suvenýry a dárky.
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Cestu do Liberce a zpět jsme absolvovali
autobusem, a aby nám ta jízda lépe
ubíhala, společně jsme si i zazpívali.
Moc nás to bavilo a doufáme, že pana
řidiče z našeho zpěvu nebolela hlava.
Opět jsme nezklamali a domů jsme
přijeli se zpožděním, tentokrát jen
hodinovým. Ale myslím si, že se výlet
vydařil a budeme na něj rádi vzpomínat.
Jana Reilová

PŘEKRAČUJEME HRANICE ČR POLSKO, ANEB POZNEJME SE VÍCE
Ve dnech 18. – 20. května 2018 se
uskutečnilo pozoruhodné setkání
školních dětí ze tří obcí, které se zapojily
do projektu přeshraniční spolupráce.
Projekt je financován Evropskou
unií a účastní se ho obec Lánov a dvě
obce polské, a to Karpacz a Szklarska
Poręba.
Setkání se tentokrát uskutečnilo na
české straně a dvě skupiny milých i příjemných polských dětí se svým doprovodem dorazily v pátek 18. května
v odpoledních hodinách. Ubytovány
byly v penzionu Baron v Horním
Lánově.

První den je čekala báječná večeře
a prohlídka krásného okolí. Druhý den
v sobotu jsme brzy ráno plni očekávání
mnoha zážitků vyrazili na celodenní
výlet do Prahy. Na programu byly
k vidění nejen samé pozoruhodné

pamětihodnosti - Újezd, Malá Strana,
Karlův most, Muzeum Karlova mostu,
Staroměstské náměstí, Petřín s rozhlednou a bludištěm, ale i plavba lodí po
Vltavě, dále pak návštěva svíčkárny, kde
si každý sám vyrobil čokoládu a obarvil
svíčku.

SEMIRAMIS

Poslední den pobytu si naši hosté
s českými kamarády v rolích výborných průvodců prohlédli naši krásnou
obec Lánov i naši moderní školu, která
se jim velmi líbila.
Když pak v poledne odjížděli naši
noví kamarádi zpět domů do Polska,
loučili se s nimi naši žáci s tím, že se
domlouvali na dalším setkání za rok v
Lánově nebo možná už za měsíc na
kolech v Polsku.
Pavel Šimůnek

S MÍČEM V AKCI
Díky nejlepšímu a nejskvělejšímu
vedení, kterého se nám mohlo dostat,
jsme se s naším nejlepším dívčím
týmem dostaly až do krajského kola
v přehazované. Na první turnaj v tomto
roce jsme se moc těšily a věřily jsme,
že si domů povezeme vítězství. A jinak
tomu také nebylo. Vyhrály jsme
1. místo, byly jsme šťastné a už se moc
těšily na okresní kolo. Jinak to nedopadlo ani tam, též na 1. místě. Myslíme, že na krajské kolo jsme se těšily
nejvíce. A nastal ten den, nemohly jsme
se dočkat. Byly jsme natěšené a říkaly
si, že do toho dáme vše. A vyplatilo se
nám to, někdy to bylo sice trochu
obtížnější, ale díky našemu týmu a paní
učitelce Krulišové jsme to zvládly.
Byly jsme opět na 1. místě. Děkujeme
našemu týmu a p. učitelce za úžasný
zážitek, protože pro většinu to byly
poslední turnaje v reprezentaci na naší
nejoblíbenější škole v přehazované.
A teď jen dopilovat volejbal a budeme
se moci zúčastnit dalších turnajů. Protože i tento tradiční rok jsme se i my
(holčičí tým) s klučičím týmem zúčastnily turnaje ve volejbale. Náš holčičí
tým byl neuvěřitelně šikovný, umístily
jsme se na 4. místě, ale myslíme, že to je
překrásné umístění. Tým složený
z našich krásných a šikovných kluků se
umístil na vyšší příčce, a to na 2. místě.
A tudíž postupují do krajského kola.
Budeme držet palečky, ať se daří
a hodně štěstí kluci.
Děkujeme všem ❤
Denisa Barková a Kristýna Tomíčková

V pondělí 4. června naši třídu již
tradičně navštívily Míša a Mirka ze
Semiramis, aby se s námi tři hodiny
zábavnou formou věnovaly tématu,
které jsme si při jejich minulé návštěvě
vybrali - ,,Nebezpečné bezpečně”.
Vybrané téma se ale nakonec nedočkalo
dostatečného nadšení z řad žáků, a tak
pracovnice na poslední chvíli ochotně
vytvořily nový plán pro téma týkající se
partnerství, které jsme si přáli více “Já a Ty”.
První aktivitou bylo vzájemné
pokládání otázek týkajících se očekávání od vztahů. Pozorování rozdílů
v názorech bylo zajímavé a obohacující. Následovalo debatování nad příběhem, do kterého se všichni nadšeně
zapojili - byl nám převyprávěn příběh
o Abigail a naším úkolem bylo seřadit
vystupující postavy popořadě od té,
která dle nás jednala nejlépe, po tu,
která jednala nejhůře. Postupně jsme se
seskupovali do větších a větších skupin,
až nakonec zbyly jen dvě, ve kterých
jsme měli vytvořit společné pořadí.
Cílem bylo sjednat kompromis, což se
nám nakonec podařilo bez výrazných
neshod.
Na konci třetí hodiny jsme si kromě
vybírání tématu na příště vylosovali
kartičky se jmény rodin. Měli jsme co
nejrychleji nalézt spolužáky se jménem
stejné rodiny a následně se seskupit na
společnou fotografii.
Všechny aktivity nás velmi bavily,
přinutily nás přemýšlet nad důležitými
otázkami a především spolupracovat.
Mirce a Míše děkujeme a těšíme se na
příště.
Anna Čermáková

EXKURZE
V úterý 29. května se osmá a devátá
třída vydaly na exkurzi, v rámci které
jsme zavítali do Bozkovských dolomitových jeskyní, Besedických skal
a Městského muzea v Nové Pace.
Po zhruba čtyřicetiminutové cestě
autobusem jsme dorazili na parkoviště
v Bozkově, ze kterého jsme se přesunuli před vstup do Bozkovských dolomitových jeskyní. Zde jsme byli rozděleni
do tří skupin a postupně se vydali do
labyrintu chodeb, ve kterých jsme
mohli spatřit spoustu fascinujících
útvarů (krápníků všemožných tvarů,
“záclonek“ a dalších), vytvořených
během uplynulých tisíců let stékáním
vápníku a dalších látek, nebo dokonce
nádherná krasová jezera. Po prohlídce
jsme v suvenýrech nakoupili mamin-

kám překrásné dárky z vzácných kamenů, načež jsme se vydali vstříc naší další
zastávce – Besedickým skalám.
Vyčerpáni vedrem, přesto s dobrou
náladou, jsme obešli čtyři a půl kilometrů dlouhý okruh Edvarda Beneše.
Za cesty útulným lesem z borovic jsme
navštívili několik vyhlídek s opravdu
skvostnou podívanou například na
skalní město, Ještěd nebo zříceninu
hradu Frýdštejn. Ke konci okruhu nás
sice potkaly menší trable, neboť se nám
ztratila žlutá turistická trasa, ale paní
učitelka Čermáková nakonec odhalila
správnou cestu zpět k autobusu, kterým
jsme se přepravili k poslední zastávce.
Exkurzi jsme zakončili prohlídkou
Městského muzea v Nové Pace, kde
jsme měli možnost vidět stálé expozice
například vulkanismu, drahých kamenů a spiritismu nebo Suchardův dům
a nakonec i Novopacký betlém. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí přímo
z úst ochotného personálu a než jsme se
nadáli, už byl čas na návrat domů.
Mně osobně se exkurze velmi líbila.
Mezi žáky panovala po celou dobu
uvolněná a přátelská atmosféra a všichni jsme si odvezli celou řadu nových
znalostí a zážitků, kterými se můžeme
chlubit.
Anna Čermáková

ZUŠ OPEN
Koncem května proběhla po celé
republice akce nazvaná ZUŠ OPEN, při
které se otevřely všechny "zušky"
a jejich žáci předváděli své umění. My
ve 3. třídě jsme si udělali jedno takové
malé zuš open, aby spolužáci viděli,
kolik to dá práce a jaká je to pak paráda,
když někdo ovládá hudební nástroj.
Anička Brejšová a Natálka Votočková
nám zahrály na zobcové flétny, Kačka
Juryk na klavír a Anežka Holubcová na
zobcovou flétnu. Tenhle náš "koncert"
se skvěle vydařil, protože nakonec
zpívala celá třída a všichni jsme si to
moc užili.
Eliška Rojtová

JAZYKOVÉ PEXESO
Naše škola se zapojila do vytvoření
národního rekordu o OBŘÍ JAZYKOVÉ PEXESO. Na adresu Contexta jsme
zaslali rovných 120 ks pexesových
dvojic, které nakreslili naši žáci.
Jana Ryndová
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ŠKOLNÍ VÝLET 6.A
Ve středu 6. června jsme vyrazili na
školní výlet do Poděbrad. V lázeňském
městě jsme se prošli kolonádou plnou
právě kvetoucích lip. Krásně voněly.
Zamířili jsme na náměstí. Zastavili jsme
se u sochy krále Jiřího z Poděbrad,
prohlédli si náměstí a pokračovali dále
k řece. Tam už na nás čekala výletní loď
jménem „Král Jiří“. Hodinová vyjížďka
nám zpestřila prohlídku města. Po krátkém rozchodu na náměstí, kde většina
ochutnala místní zmrzlinu, jsme
naskočili do autobusu a frčeli do vesnice
Ostrá u Lysé nad Labem, vzdálené asi půl
hodiny jízdy z Poděbrad. V Ostré jsme
navštívili úžasnou středověkou vesnici
Botanicus. Dozvěděli jsme se, že na

jejím místě původně ležela skládka,
která se v rámci rekultivace změnila
v „naučnou vesnici“. Celá vesnička
je vybudovaná ve stylu středověku.
Nachází se tam spousta středověkých
stavení, která nabízí návštěvníkům
ukázky středověkých řemesel, jako např.
výrobu papíru, provaznictví, košíkářství,

Mgr. Jana Ryndová a žáci 6. A

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Pro dospělé:
Jak žít a nezbláznit se - Lidmila Pekařová
Zhubněte jednou provždy 2 - Antónia Mačingová
Nejděsivější místa české historie - Vladimír Liška
Planeta záhad - Arnošt Vašíček
Kouzlo všednosti - Táňa Keleová-Vasilková
Slunce nad Wahi-Koura - Anne Laureen
Deník šílené matky - Iva Lecká
Žabí polibek - Garth Nix
Ještě že nejsem papež - Halina Pawlowská
Kajmaní lejno - Lars Simon
Jiskra v popelu - Sabaa Tahir

OCENĚNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÉHO
DÁRCOVSTVÍ KRVE
Oblastní spolek Českého červeného
kříže v Trutnově ocenil v květnu a červnu
na slavnostním setkání mnohonásobné
bezpříspěvkové dárce krve.
● Stříbrná plaketa MUDr. Janského
(20 odběrů):
Suchardová Lucie (Lánov)
● Zlatý kříž III. třídy (80 odběrů):
Maisner Jiří (Dolní Lánov)
Blahopřejeme a děkujeme!
Karolina Boková

I TOHLE DĚLÁ TERÉŇÁK
Paní Kláru postihla před 16 lety
těžká mozková příhoda, po které byla půl
roku v kómatu. Po roční léčbě se klientka
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mincovnu, hodovnu, rýžování zlata,
výrobu mýdel, svíček, drátenictví,
výrobu loutek, kovářství a jiné. Zajímavá
byla pro nás možnost směnárny, kde
jsme si vyměnili české koruny za groše
a některá řemesla si vyzkoušeli a získali
tak vlastní výrobek. V závěru jsme
zaběhli do velké kvetoucí zahrady plné
levandule, bylinek, letniček, trvalek
i zeleniny. Zahrada byla propojená
s bludištěm. Nikdo nezabloudil a tak
příjemně unaveni jsme ukončili
návštěvu středověké vesničky koupí
drobných výrobků, jako např. mýdel,
mastí a bylinných mazání, a kolem 15.
hodiny jsme zamávali tomuto krásnému
místu a navraceli se zpět k nám domů,
do Krkonoš.

Ve stínu kaktusu - Jaroslav Žák
Adrian Mole a zbraně hromadného ničení - Sue Townsend
Pro děti:
Dobrodružství králíčka Petra - Beatrix Potter
Fredy 3 - Největší strašpytel králem džungle - G. Pritchett
Malá čarodějnice - Otfried Preussler
Supernuly - Greg James, Chris Smith
Na odkazu http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostřednictvím on-line katalogu dozvíte, jaké knihy jsou
v lánovské knihovně aktuálně k dispozici. To, zda je Vámi
hledaná kniha půjčená či nikoli, se tam dozvíte tak, že buď
rozkliknete název knihy, nebo, zobrazí-li se vám více knih
najednou, kliknete na tlačítko dole. Zobraz jen dokumenty,
které jsou nyní k dispozici. Po rozkliknutí Autor začíná
zjistíte, jaké spisovatele v knihovně máme a jaké jejich knihy.
Na nejnovější přírůstky se podíváte, pokud zvolíte proklik
Seznamy a novinky (nebo vám seznam posledně přivezených knih mohu okopírovat). V Téma začíná se můžete
podívat, jaká klíčová hesla by vám mohla být při vyhledávání
knih užitečná.
Karolina Boková

opět postavila na vlastní nohy, bohužel
navždy bude bojovat se zdravotním
handicapem. V době, kdy měla klientka
ještě vážné zdravotní omezení, jí byl
vyřízen invalidní důchod, který však
nedokázala sama přebírat. Její matka
byla stanovena jako osoba, která důchod
bude přebírat za ní a hradit veškeré
náklady.
Klientka nyní bydlí v domě s
pečovatelskou službou. Sama se tři roky
snaží nalézt odpověď, proč invalidní
důchod stále přebírá její matka, a to
přestože k tomu již není žádné opodstatnění. Klientce uhradí nájemné, ale další
výdaje musí hradit sama. Paní Klára si
díky příspěvku na péči a příspěvku na
mobilitu platí energie, léky a tolik
potřebnou pečovatelskou službu. Na
jídlo a základní životní potřeby jí finance
už téměř nezbývají.

Můj první kontakt s klientkou
proběhl v říjnu 2017. Cílem naší
spolupráce bylo podpořit klientku v její
samostatnosti a pomoci jí hájit její
oprávněný zájem – tedy zjistit, proč
celou řadu let přebírá důchod klientčina
matka, a zajistit, aby důchod přebírala
sama klientka.
První naše společné kroky tedy
vedly na místní obecní úřad, kde
proběhla schůzka se starostou. Chtěly
jsme zjistit, zda tu nemají nějaký záznam
o jejím omezení ve svéprávnosti. Žádný
záznam na obci však neevidovali.
Telefonovaly jsme proto následně na
okresní správu sociálního zabezpečení.
Tam jsme zjistily, že byl klientce
ustanoven zvláštní příjemce důchodu,
ale rozhodnutí o tom u sebe nemají.
Doporučili nám kontaktovat Českou
správu sociálního zabezpečení. Po

několika telefonátech jsem klientce
pomohla se sepsáním žádosti o vyjádření
k výplatě důchodu a o zaslání kopie
daného rozhodnutí. Klientka tuto žádost
na konci října odeslala. Po třech měsících, v lednu, přišla odpověď – město,
kde Klára bydlí, vydalo rozhodnutí
a ustanovilo zvláštním příjemcem důchodu matku klientky a jedině město
může toto rozhodnutí zrušit. Opět jsme si
tedy daly schůzku se starostou obce.
Starosta byl o situaci informován, 16 let
staré rozhodnutí města však nedohledal.
Přislíbil ale, že věc začne řešit s příslušnými úřady. Bohužel i po dalších 3
týdnech jsme s klientkou nezaznamenaly
žádný posun, tak si klientka v únoru
podala podnět ke změně zvláštního
příjemce na Městský úřad písemně.
Spolupráce s paní Klárou na mě
občas působí jako detektivka. Snažíme
se společně zjistit, kde nastala chyba,
kdo může zjednat nápravu. Zatím není
rozhodnuto. Ve druhé části článku Vás
seznámíme s tím, jak příběh paní Kláry
dopadl. Doufáme, že ho budeme moci
vydat co nejdříve a že čekání paní Kláry
nebude tedy pokračovat již moc dlouho.
Pokud byste se dostali do potíží,
potřebovali poradit nebo si jen nevěděli
rady, terénní pracovnice Aufori je
k zastižení na uvedených kontaktech
níže. Nejčastěji pomáhá s finanční
situací, hospodařením, nalezením
zaměstnání či bydlením, ale její pomoc
se dotýká i mnoha dalších oblastí, jako je
například příběh paní Kláry. Služba je
poskytována bezplatně na území
Královéhradeckého kraje.
Martina Emanovská
Kontakty:
Martina Emanovská, terénní pracovnice
Jičínsko a Vrchlabsko,
e-mail: emanovska.aufori @gmail.com,
tel.: 773 194 379
Mgr. Nikola Nováková, vedoucí služby
Terénní program,
e-mail: novakova.aufori@gmail.com,
tel.: 773 194 391

OBLASTNÍ ODBOČKA
SONS VRCHLABÍ

GDPR
Možná jste si, milí čtenáři, všimli,
že u fotek již nemívám popisky obsahující jména zobrazených lidí. Je tomu tak
z důvodu nového nařízení EU o ochraně
osobních údajů (GDPR), které začalo
platit 25. 5. 2018.
Karolina Boková

DÁREK PRO INFOCENTRUM

zavedou i na méně známá místa a přiblíží
jeho současnost i historii,“ uvedla dále
Karla Svatá z Regionálního turistického
informačního centra Krkonoše ve Vrchlabí a konkretizovala: „Pět nových
brožur s tipy na procházky městem
Vrchlabí a objevování jeho krás připravilo právě RTIC Krkonoše. V každé
brožurce najdete přehlednou mapu,
krátký popis míst, která při svém
putování navštívíte a také pozvánku
do zajímavých lokalit v polském
partnerském městě Kowary. Titulní
stránku zdobí originální kresba trutnovského malíře Miloše Trýzny.
Vydat se můžete „Za nejkrásnějšími
výhledy“, když vystoupáte na některý
kopec či kopeček, které město obklopují.
Půvabnou architekturu a neopakovatelnou atmosféru nabízí „Vrchlabské kaple
a kapličky“, které jsou po městě rozesety.
Historii i současnost automobilové
výroby přiblíží šestikilometrová trasa
„Od kočárů k automobilům“. Kulturní
srdce Vrchlabí poodhalí památky,
za kterými se vypravíte „Po stopách
Morzina a Vivaldiho“. Až do Hořejšího
Vrchlabí zavede „Labská trasa“, která se
vine podél toku řeky Labe.
Brožury si můžete vyzvednout v informačním centru v budově radnice nebo na
turistických webových stránkách města
Vrchlabí. www.mestovrchlabi.cz,
www.krkonose.eu
Mezi další zajímavé počiny patří
„Krkonošská pivní stezka“. Bude opět
otevřena od 1. 6. 2018 - 30. 9. 2018.
Stezka propojuje pět pivovarů, které vaří
pivo na trase: Vrchlabí, Friesovy boudy,
Pec pod Sněžkou a Malá Úpa.
Jak uvedl autor „Pivní stezky“ Karel
Polívka z Friesových bud: „Pivovary vás
rádi přivítají, pohostí a dokonce i obdarují! Pokud budete poctivým konzumentem a v každém z pěti pivovarů si dáte
dvě piva, na konci se dočkáte překvapení
v podobě malého dárku. Pokud se vám
podaří navštívit všech pět pivovarů
a vypít v každém to stejné, váš sběrný
lístek bude zařazen do slosování
o hodnotné ceny na začátku října.
Razítka můžete sbírat během celého léta!

11. června dostalo infocentrum
štědrou nadílku. Pan Oldřich Daňhel,
dříve obyvatel Lánova, mu z přátelství
věnoval sedm obrázků zarámovaných
poštovních známek. Tyto aršíky českých
známek byly postupně vydávány jako
soubor k oslavám jubilea 100 let
založení republiky. Začátek vydaný v r.
2014 je věnován obětem světové války
1914. Ve vydání dalších aršíků 2015,
2016, 2017 je znázorněna cesta ke
státnosti v těchto pohnutých válečných
letech. Poslední, na němž bude zobrazeno finále tohoto úsilí - vyhlášení
samostatnosti Československa, vyjde
letos v říjnu. Další aršík vznikl letos, a to
k 25. výročí vzniku České republiky. Byl
také vydán aršík, který hovoří o historii
poštovnictví na našem území. Poslední
věnovaný rámeček byl obzvlášť milým
překvapením - je na něm chráněná fauna
a flóra Krkonoš. Tento aršík se dle slov
pana Daňhela již nedá sehnat.
Všechny darované obrázky známek,
spolu s několika dalšími českými
známkami, si můžete prohlédnout
v lánovském infocentru. Po menší
úpravě stěny v chodbě budou tvořit
trvalou výstavku českého poštovního
výtvarnictví.
Pan Daňhel vyjádřil lítost nad tím,
že dokonce i v Praze, kde nyní žije,
filatelisté ubývají. Z toho důvodu
podaroval i mou kolegyni, Lenku
Stříbrnou, a to tlustým albem českých
známek, z nichž většinu jsem nikdy
v životě neviděla. Tak se prý tyto
známky aspoň dostanou tam, kde udělají
radost.
Za velkorysý a cenný dar panu
Dáša Palátková
Daňhelovi touto cestou obě ještě jednou
Titulní stránky nových městských
ze srdce děkujeme!
Karolina Boková okruhů – grafika Ivan Polonský:

SVAZEK MĚST
A OBCÍ KRKONOŠE
Nové naučné okruhy ve Vrchlabí
„Objevte krásy malebného horského
města Vrchlabí díky originálním
tematickým pěším trasám, které vás
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HŘBITOV VRCHLABÍ
- PAMÁTEČNÝ ODKAZ
„Naší snahou je zachování kulturně
pietního dědictví předků,“ uvedl Jan
Sobotka, starosta Vrchlabí a pokračuje:
„Městský hřbitov postupně kultivujeme, zajímáme se o jednotlivé hroby a
hrobky, některé z nich máme ve
vlastnictví města a přijali jsme princip,
jak je opravovat. Máme několik verzí a
způsobů, jak se o ně dále starat.

Máme zpracovánu architektonickou
studii arch. Somra, která řeší celé jeho
území, jak cestičky, osvětlení (lampy),
vodovod, odpadkové koše, parkování,
tedy jak by měl hřbitov ve finále
vypadat. Opravili jsme minimálně šest
hrobek, centrální kříž, máme zájem
uchovat stavitelské sochařské prvky.
Budeme řešit obřadní smuteční síň,
domek správce hřbitova, rozšíření
urnového háje, do budoucna plánujeme
hřbitov na noc uzavírat. Postupujeme
sice pomalým tempem, ale chceme celý

komplex uchopit jako hodnotnou
památku.
Nově bude v rámci komentovaných
prohlídek hřbitov a hroby významných
osobností popularizován. Jak uvedla
Karla Svatá z Regionálního turistického
informačního centra Krkonoše ve
Vrchlabí, byl 24. 6. 2018 slavnostně
otevřen naučný okruh hřbitovní stezky
"Za pamětí Vrchlabí", jako odkaz na
minulost.
Dáša Palátková

AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
ČERVENEC
červenec Pouťová zábava, Lánov, hřiště, tanec a hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
28. 7.
Sportovní den starosty (O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané) + pouťová taneční zábava, Dolní Lánov,
hřiště, sportovní hry pro děti a dospělé + zábava, pořadatel: Obec a SK Dolní Lánov, Michal Trobl
S R PE N
(zřejmě 18. 8.) Turnaj smíšených družstev, Lánov, hřiště, 7. ročník volejbalového turnaje, min. 2 ženy v týmu,
max. 2 registrovaní muži v týmu, občerstvení zajištěno, pořadatel: Dominika Erbenová
srpen
Tenisový turnaj, Dolní Lánov, hřiště, pořadatel: SK Dolní Lánov, Luboš Losenický
4. 8.
Krkonošské klání, Lánov, 15. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti, soutěž v parkuru i ve westenových disciplínách, účastní se všechna plemena koní s jezdci malými i velkými, po slavnostním nástupu a dekorování
zábavné soutěže pro diváky, občerstvení, pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku, Helena Kopecká
18. 8.
Den obce a rozloučení s prázdninami, Dolní Dvůr, program pro všechny věkové kategorie,
pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr, David Neumann
25.-26. 8. Mezinárodní výstava jiřin, Lánov, sál v Horním Lánově 10:00 - 17:00, 3. ročník,
10 vystavovatelů, z toho 1 z Německa a 1 z Polska, P. Šlégl pokřtí 2 nové odrůdy, hudební vystoupení ZUŠ Karla
Halíře z Vrchlabí, občerstvení zajištěno, pořadatel: Vladimír Nedeliak
srpen

ZÁŘÍ
Den létání pro veřejnost, letiště Vrchlabí, let v legendárním celokovovém větroni L13A Blaník - start navijákem,
let 5 minut za 250 Kč, podrobnosti a rezervaci letu získáte na Facebooku a webu, pořadatel: Krkonošský aeroklub
Vrchlabí, Facebook: https://www.facebook.com/akvr.cz/, akvr@seznam.cz, www.kavr.cz
zač. září (asi 7. 9. 2018 od 16:00) Den otevřených dveří skautské klubovny Márnice, Dolní Lánov, u hřbitova, navazuje
na náborovou akci konanou v ZŠ Lánov 5. nebo 6. 9. 2018, různé disciplíny nejen pro děti, ale i jejich rodiče či
kamarády, pořadatel: Skautský oddíl Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
1. - 2. 9.
Hornolánovská pouť, Lánov, hasičské hřiště v Horním Lánově, 5. ročník poutě se střelnicí, řetízkovým kolotočem,
malováním na obličej, pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
22.- 23. 9. Sportovní hry, Lánov fotbalové hřiště, sportovní hry v rámci českopolského projektu Poznejme se více,
pořadatel: TJ Lánov, Dominika Erbenová, tel. 732 331 044, domierben@centrum.cz
28. 9.
Turnaj v nohejbale + další tři disciplíny, Dolní Lánov
září

ŘÍJEN
Drakiáda, Dolní Lánov, polní letiště, pouštění draků, soutěže pro děti, pořadatel: SPOZ, SK Dolní Lánov,
Michal Trobl, tel. 604 233 682
6. 10.
Hornolánovské šedesátky, Lánov, hasičské hřiště v Horním Lánově, 5. ročník hasičských soutěží
pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
6. 10.
Turnaj v nohejbalu + víceboj na ukončení sportovní sezóny, Dolní Lánov, hřiště, Nohejbalové utkání včetně
dalších tří sportovních disciplín, pořadatel: SK Dolní Lánov, Luboš Losenický, tel. 728 033 895
20. 10.
Tradiční vinobraní – víno s folklorem ze Strážnice, KD Dolní Lánov 18:00, vinobraní v Dolním Lánově,
ochutnávky vín od vinaře z Moravy (Žerotína), akce má folklorní nádech, vinař si sám moderuje a seznamuje
návštěvníky s původem, odrůdou a chutí, na závěr je možno vína zakoupit a pokračuje se v posezení s živou hudbou,
tancem a konzumací zvolené odrůdy, pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
27. 10.
Drakiáda, 13:00 Dolní Lánov, okolí klubovny Márnice vedle hřbitova, pořadatel: Skautský oddíl Lánov,
Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
28. 10.
Lampionový průvod, Lánov, farma No Limits, společné tvoření, lampionový průvod okolo farmy, včetně
prohlídky čakrových jezírek, dýňová polévka a čaj, pořadatel: Ekofarma No Limits, Lucie Havlíčková,
tel. 603 869 006, havlickova@spoleknolimits.cz, www.spoleknolimits.cz
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.
Karolina Boková
říjen
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SPOLKOVÁ ČINNOST
KD STATKY LÁNOV
V uplynulém období jsme se věnovali poznávání i kultuře.
Jak slíbeno - navštívili jsme Polsko 28. 3. - Kudowa Zdrój nákupní akce.
6. dubna naši členové poznávali v Litoměřicích krásu
výpěstků „Zahrady Čech“.
19. května ve spolupráci s OB Lánovy jsme navštívili
představení v Praze „Mýdlový princ“ a odpoledne ještě
botanickou zahradu.
9. května se vydaly dva autobusy do Lomnice nad Popelkou. Obdivovali jsme krásné náměstí (druhé největší u nás),
opravenou radnici a proti ní muzeum „Dům Šlechtových“.
Ve 4 poschodích jsou uspořádány sbírky nábytku, oblečení,
historických dokumentů a památek na významné občany.
Jedna místnost je věnována i historii výroby lomnických
sucharů Antonína Jíny (malou ukázku jsme shlédli ve výrobně
- čistě ruční - poblíž náměstí). Ve 4. patře je vystavena
přehlídka loveckých trofejí - jedna z největších u nás (včetně
zámků). Následoval výjezd do skokanského areálu nad
městem. Tam po velmi chutném obědě řada „zdatných“
vystoupala na vrchol můstku s rozhlednou. Odměnou byl
nejen rozhled do kraje, ale i radost z vlastního výkonu.
21 našich členů navštívilo „Sen noci svatojánské“ v Úpici přepravili se vlastními auty.
26. 5. zorganizovali naši přátelé ze Szklarské Poręby
a Karpacze další akci v rámci přátelského poznávání. Účast 19
dospělých i dětí. Program vzorně připraven pro obě skupiny.
Naplněn soutěžením a poznáváním - nezapomenutelný
vodopád (náročný výstup) i návštěva nejstarší sklárny.
10. května jsme jako obvykle navštívili MŠ, kde starší děti
vystoupily s programem ke Dni matek. Všem přítomným
ženám předaly děti dárek - „kytičku mýdlo“.
Jana Lacinová

OSVĚTOVÁ BESEDA LÁNOVY NA TAJNÉM VÝLETĚ
„Uf, zvládli jsme to!“ Slova mnohých účastníků letošního
„tajného výletu“, který Osvětová beseda pořádá každoročně
pro rodiče a děti u příležitosti MDD.
Děti jsou v ten den našimi hosty, platíme jim všechny
vstupy a mají od nás dobroty, spoustu překvapení a hlavně
hodně zážitků. Pro rodiče a prarodiče to bývá také překvapení
a často i fyzická prověrka.
Letos jsme startovali 9. 6. 2018 již v 8 hodin z autobusáčku
a vyrazili jsme směrem na Jestřebí hory, malebnou lokalitu
za Trutnovem, malý horský masiv mezi Malými Svatoňovicemi a Radvanicemi.
Autobus nás dovezl do Malých Svatoňovic a tam byl start
akce Klubu českých turistů Úpice „Po stopách loupežníka
Lotranda“. Cestou děti potkávaly pravé „Loupežníky z Brend“
a další pohádkové postavy z knih Karla Čapka. V Muzeu bratří
Čapků vše začalo komentovanou prohlídkou a děti si připomněly pohádky, které pro ně napsali Karel a Josef Čapkovi.
Cestou nás čekalo 10 stanovišť s úkoly, které děti poctivě
plnily. Byli tam víly, vodník, loupežník Lotrando, princezna
Zubejda, rytíři, zbrojnoši a panoši. Za plnění úkolu dostávaly
děti razítka do knížky a v cíli na ně čekalo překvapení v podobě
tomboly, sladkostí za statečnost a perníková medaile.
To, že děti zdolaly 4 km ve stínu i na plném slunci, v kopci
a na rovině, nebo v terénu z kopce dolů úprkem a třeba
i s kotrmelcem, který dobře dopadl, to jim vůbec nekazilo

náladu, ani chuť putovat dál. Všechny děti byly úžasně
statečné. Doprovod byl ještě statečnější, a odměnou jim byla ta
„ panoramata“, protože výhledy do kraje, které se otevřou
po výstupu na hřebenovou „Panskou cestu“, ty opravdu stojí
za to. A to jsme nevystoupali na rozhlednu Žaltman.
Na Jestřebí boudě, kde byl cíl a oběd, jsme si trochu
odpočinuli a pokračovali jsme s dost velkým časovým
skluzem za dalším cílem, tedy na hrad Vízmburk, který stojí
nad obcí Havlovice, kam nás dovezl autobus, co čekal dole
v Radvanicích. Při sestupu z Jestřebích hor jsme dokonce
utekli i dešti.

U víly se psí pohádkou.

Na hradě Vízmburk probíhal dětský rytířský den, kam
jsme velmi rychle zapadli, a děti si vybojovaly odměny
a vyhrávaly v tombole, a to jsme přijeli v 2. polovině akce,
ale všechno jsme stihli.
Dokonce proběhlo i povídání v šatlavě, které bylo hodně
věrohodné. Pan popravčí měl hodně mučících instrumentů
a všichni, co tam byli, slíbili, že nebudou nikdy lhát, krást
a vůbec žádné nepravosti dělat.
Seběhli jsme zase k autobusu a nechali se odvézt na krásné
sportovní hřiště do Havlovic. Tam na děti za odměnu čekala
veliká nafukovací trampolína, kde se vydováděly, co nožky
ještě zvládly. Když začalo krápat, zamávali jsme havlovickému vodníkovi a odjížděli domů. Tak nějak má výlet končit:
“Nezmokli jsme, už jsme tu“.
Po 12 hodinovém společném zážitkovém a poznávacím
programu byli všichni spokojení, příjemně utahaní a určitě už
doma nezlobili. Někteří si načetli kroky a vycházelo to prý na
11 km, plán byl 8 km.
Všichni dostali na cestu domů tašku s mapičkami, dalšími
tipy na prázdninové výlety v regionu Kladské pomezí a také
v našem nejbližším okolí.
Tak si užijte prázdniny a zase za rok na tajném výletě ahoj!
Za OB Lánovy Naděžda Bezstarosti

Perníkové medaile s velkou jedničkou.
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SDH HORNÍ LÁNOV
První pololetí roku 2018 bylo pro hasiče Horní Lánov plné
událostí. V lednu proběhla výroční valná hromada, kde jsme
zhodnotili rok 2017 a seznámili se s plánem činnosti na rok
2018. V únoru se uskutečnil třetí Retrovečer v hasičském
domečku. Letos jsme mohli promítání videí a fotek od roku
1995, kdy byl založen současný kolektiv mladých hasičů,
realizovat na plátno před dataprojektor. V březnu jsme
uspořádali tradiční Hasičský ples a Dětský karneval, věříme,
že na těchto akcích se pobavili jak dospělí, tak i děti. V tomto
období mladí hasiči nacvičovali předtančení na ples, připravovali se na plnění odznaků odbornosti a na místní soutěže
ve vázání uzlů. Právě vítězové této soutěže nás zastupovali
na okresní soutěži. Zde si nejlépe vedly zástupkyně starších –
Iva Vaníčková a Katka Svobodová, které obsadily 3. místo.
Ani členové výjezdové jednotky nezaháleli. Účastnili se
povinných školení, prováděli údržbu techniky, odklízeli sníh
od hasičárny, na jaře toto vystřídal úklid hřiště a pravidelné
sekání hřiště, dále připravovali mladým hasičům technické
a sportovní prostředky na letní sezónu. Koncem dubna
provedli sběr železa v naší části obce. Výtěžek z prodeje
využijí k výdajům na soutěže mladých hasičů, na nákup
vybavení pro výjezdovou jednotku. Děkujeme spoluobčanům
za toto železo, které nám připravili.
Ani tento půlrok se neobešel bez výjezdů k požárům.
Naštěstí nebyl žádný požár na katastru naší obce takový, který
by ohrožoval životy nebo majetek spoluobčanů. Největším
požárem byl požár lesa mezi Dolním Lánovem a Fořtem, který
vzhledem k silnému větru zdolávaly hasičské jednotky
poměrně dlouho. Další výjezdy byla drobná zahoření, např.
Dolní Dvůr - požár louky za krámem, 2x požár trávy - letiště
Dolní Lánov nebo i planý poplach na Miletu Černý Důl.
Měsícem dubnem začaly mladým hasičům závody v běhu
jednotlivců na 60 m překážek. První závody v Malých
Svatoňovicích měly i krátkou reportáž na ČT sport (možno
shlédnout – archiv ČT sport – Memoriál Ivany Valnohové)
a byly zde rozhovory s vítězi kategorií. Následovala soutěž
v jednotlivcích v Jaroměři a Hajnici. Na těchto soutěžích si
nejlépe vedou v kategorii přípravka Jakub Roušal a Jakub
Bítala, v kategorii mladší dívky Šárka Šedivá, v kategorii
mladší chlapci Petr Jandík, Marek Čivrný a Milan Přívratský,
v kategorii starší dívky Iva Vaníčková, Katka Svobodová
a Anna Strnadová, v kategorii starší chlapci si první místo drží
Matěj Rojt a druhé místo Jakub Rutar.
Mladí hasiči se zúčastnili pohárové soutěže v Hajnici, kde
soutěžili ve štafetě 4x60m, štafetě požárních dvojic a útoku.
Výsledek byl krásný – mladší „B“ 7. místo (v útoku si vybojovali 1. místo), mladší „A“ 3. místo a starší 1. místo.
Poslední víkend v květnu patřil jednak pohárové soutěži
v Dolní Branné, kam se vypravil 1 tým mužů a 1 tým žen. Zde
získali muži 3. místo a ženy také 3. místo. Zatím co ty starší
ženy bojovaly v Branné, mladší soutěžily ten samý den
na Okresním kole požárního sportu v Trutnově a zde se
umístily na 2. příčce.
Druhý den patřil okresnímu kolu dorostu. Náš sbor
zastupovaly na této soutěži 2 družstva dorostenek a 1 družstvo
dorostenců. Bohužel v okrese je velice málo právě dorosteneckých družstev a tak naše týmy děvčat soutěžily pouze proti
sobě. Kluci ještě měli proti sobě další dva týmy. Nakonec jsme
vezli domů poháry za 1. a 2. místo dorostenek a za 2. místo
dorostenců. Děvčata postupují na Krajskou soutěž dorostu
do Náchoda, kde budou bojovat o postup na MČR do Plzně.
První víkend v červnu patřil naopak kategorii mladších
a starších. Tyto kolektivy soutěžily na okresním kole hry
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Plamen v Havlovicích a v Úpici. Všichni se moc snažili a byla
vidět i dobrá příprava na soutěž při jejich výkonech. Na této
soutěži jsme měli 2 družstva mladších a 1 družstvo starších.
Mladší „B“ – Berušky skončili na krásném 9. místě. Družstvo
„A“ - Rebelové dokázali zlepšit špatný výsledek z podzimního
ZPV, kde se jim nevedlo, a je to úvodní závod, který se počítá
do celkových výsledků, a obsadili 3. místo. Starší po oba dva
dny bojovali o prvenství, nakonec skončili opět na 2. místě,
ale i tak si vybojovali postup na krajskou soutěž hry Plamen
do Náchoda, kde budou bojovat o co nejlepší umístění.
Našim týmům přeji co nejlepší umístění na krajských
soutěžích.
Ladislava Šedivá

Okresní kolo hry PLAMEN - postupující družstvo
starších SDH Horní Lánov.

Okresní kolo hry PLAMEN - skupinka mladších Berušek,
mladších Rebelů a starších Machrů - SDH Horní Lánov.

HISTORICKÉ OKÉNKO
LÁNOV A NAŠI SOUSEDÉ
Seriál na pokračování
- čerpáno z rukopisu publikace s pracovním názvem Vlastivědné toulky krkonošským podhůřím, která pojednává
o obcích bývalého vrchlabského okresu a kterou sepsal pan
František Jirásko.
2. část
Prosečné – v proměnách staletí
Na první pohled by se zdálo, že jde o obvyklou řadovou lánovou obec, které v našem podhůří houfně vznikaly v období
velké kolonizace kolem poloviny 13. století. Ale pozor! Místní
patriot svou výmluvností, vyzbrojen obecnými fakty, vás
dokáže přesvědčit o výjimečnosti vývoje jeho obce v minulosti dávné i nedávno minulé. V lecčems mu dáme i zapravdu.
Už samotná poloha vsi je svým způsobem zajímavá.
Rozkládá se totiž podle dolního toku horské bystřiny Malého

Labe od jeho soutoku s Labem vzhůru proti proudu, kde ves
navazuje na první domky Malého Lánova. Tady u Labe je
počátek zprvu poněkud otevřeného údolí směrem k horám,
kdysi pokrytého pomezním hvozdem. Jím se první osadníci
museli prosekat a proměnit lesní porosty v pole, louky
a pastviny. Kdy to přesně bylo, těžko říci. Snad brzy po
založení města Hostinného nebo souběžně s ním. Velmi záhy
tu mohl stát samostatný svobodný dvůr v držení drobného
šlechtice, později poplužní dvůr, příslušející k městu na místě
dnešního stavení čp. 1. To je asi trochu záhadný dvůr Parnaides
nebo Barnaides, připomínaný místními kronikáři.
Zda se kolonizačního procesu a jeho zahájení účastnilo
nejprve obyvatelstvo z nitra Čech, tedy slovanského etnika, je
nejisté. Jestliže tak bylo, pak v Prosečném je překryla později
další osídlovací vlna, etnicky německá. To vše je ovšem
nejistá půda poloviny 13. století, z něhož je písemných
pramenů pramálo. O tom, že němečtí kolonisté, usadivší se
v Prosečném, přišli odkudsi ze Slezska Libavskou branou,
můžeme též jen uvažovat. České jméno obce i jeho německá
varianta Proschwitz vede totiž též k domácím kořenům.
Obec patřila od nejstarších dob k panství v Hostinném.
Německá vlastivěda Vrchlabska a po ní místní kronikář
Nittner o ní uvádějí první písemnou zmínku k roku 1340, ale
pramen bohužel neuvádějí. Prosečné jsem vůbec nenašel
v jinak kvalitní příručce A. Hejny o písemných pramenech
k dějinám sv. Čech do poloviny 16. století.
Nevíme nic o tom, jak ves přečkala obléhání Hostinného
Janem Žižkou z Trocnova roku 1424. Je nejvýš pravděpodobné, že neušla radikálním zásobovacím aktům jeho bratří při
tomto zimním tažení o masopustě, podobně jako další vsi
v okolí.
Německý historik Erhard Müller u Prosečného přichází
s letopočtem 1437, kdy Hostinné, ale i vesnice bývalého
proboštství P. Marie u Lhoty získává od krále Zikmunda
Hynek Krušina z Lichtenburka.
V druhé polovině 15. a v 16. století Prosečné jako součást
panství sdílí pro Hostinné dost typický osud v podobě častého
střídání majitelů. Teprve Jiří z Valdštejna (1519-1584) tomu
učinil na čas konec. Při dělení jeho mohutného dominia mezi
syny se dostává Prosečné s fořteckým dílem a polovinou
zámku i města do rukou Jana Kryštofa z Valdštejna (15771616). A tady se dovídáme, že jde o ves nikoli ledajakou.
Nachází se tu jednapadesát usedlostí s mlýnem a nezbytnou
krčmou, více než má lidnatá Čistá v Krkonoších (42 domy)
nebo Javorník (35 usedlostí).
Hostinští Valdštejnové se hlásili mezi nekatolíky, ba
dokonce někteří z nich sympatizovali s Jednotou bratrskou.
Pod jejím vlivem byl v mládí i pozdější obratný konvertita
Albrecht z Valdštejna. Nelze se proto divit, že na jejich panstvích v předbělohorské době mezi poddanými slavila dokonalý úspěch reformace. V Prosečném to byli luteráni, příslušníci augšpurské konfese, která nacházela odezvu mezi německojazyčnou populací. Šířili ji zde kazatelé z blízkého Slezska.
Na poměrech nezměnila mnoho ani třicetiletá válka
s násilnou rekatolizací, které příliš nepřál ani jičínský pán
a frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna jako vlažný
katolík. Prosečné ještě za vlády císařského generála Viléma
z Lamboyů zůstává nekatolické.
Pečlivý soupis poddaných panství Hostinného z roku 1651
poskytuje zajímavý obrázek nejen podle víry, ale i co do počtu
poddaných ve vsích celkem. V Prosečném tehdy žije dosud
183 protestantů, z nichž 31 nedává naději na přestup. Mezi
nimi se ztrácí pouhých 17 katolíků. Jde tedy o dvě stovky
dospělých osob. Děti soupis neuvádí.
Tyto poněkud strohé údaje obohacuje o něco pozdější soupis
poddaných podle obdělávané půdy – berní rula z let 1653-55.

Podle ní má vesnice 49 obsazených usedlostí. Hospodaří tu 20
sedláků s potahy, 2 chalupníci bez potahů a 27 zahradníků bez
potahu a orné půdy. Objevuje se domácká tkalcovina, která
později ovládla většinu chalup ve vsi.
Pomineme-li stálé hrozící turecké nebezpečí, přicházejí po
třicetileté válce v druhé polovině 17. století mírová léta. Obec
se stává katolickou. Poddané hostinské vrchnosti v Prosečném
nenechávají ovšem v klidu živelné pohromy, např. velká voda
v Malém Labi, sucha, mrazy a neúroda. Bičem populace jsou
časté epidemie nakažlivých nemocí. Morová nákaza s
houfným umíráním roku 1680 zůstala dlouho v lidové paměti.
V 18. století však přesto dochází k postupnému přibývání
počtu obyvatel. Ubývá velkých sedláků dělením jejich gruntů
dětem a tím přibývá chalupníků. Tereziánský katastr z roku
1756 v obci eviduje 94 stavení, z toho 66 s nějakou půdou a 28
úplně bez ní. Představuje to víc jak pět až šest stovek lidí.
Osvícené století vlády Marie Terezie doléhá na místní
poddané nejen tíživými robotními povinnostmi a dávkami
vrchnostem. Přidružují se i následky tří slezských válek.
Rok 1775 je ve znamení velkého nevolnického povstání ve
východních Čechách. Po jeho potlačení dle vyšetřování
komise byli prosečenští sedláci mezi iniciátory proudu
vzbouřenců z údolí Malého Labe, který přitáhl dne 23. března
1775 do Vrchlabí na zámek. Rebelii potlačilo vojsko dne 27.
března.
Vyvrcholení útrap století přinesla Prosečenským a okolí
tzv. válka o dědictví bavorské roku 1778. V protikladu k
předchozím zápasům pruského krále Fridricha II. s monarchií
Marie Terezie trvala pouhých několik měsíců, ale údolí
Malého Labe se v ní stalo přímým operačním prostorem.
Prosečné a Lánovy velmi utrpěly pruským drancováním,
jejich obyvatelé zachránili holé životy včasným vyklizením
usedlostí. V paměti všech zůstal tento krátký vojenský střet
jako bramborová válka, protože právě v tomto období k nám
začala pronikat nová plodina významně obohacující jídelní
lístek venkova – brambory. Německy nejen Kartoffel, ale také
Erdäpfel – erteple, tj. zemní jablka, zemčata.
Za vlády Josefa II. (1780-90) získal v obci odezvu zejména
patent o zrušení nevolnictví roku 1781. Zato toleranční patent
tu zůstal bez odezvy. Rekatolizace tu byla provedena natolik
důkladně, že ještě roku 1910 ze 163 obyvatel se k protestantismu přihlásilo pouhých 7 lidí. Je to pozoruhodné. V Heřmanových Sejfech vznikla už roku 1783 čilá luterskoaugšpurská náboženská obec, podobně jako toleranční sbor
v Křížlicích na Jilemnicku.
Teprve roku 1898 v těsné blízkosti na lánovské farnosti
vzniká hnutí Loos von Room (Pryč od Říma), kdy víc jak čtyři
stovky lidí opouštějí katolickou církev. Vzniká tu německá
evangelická farnost s kostelem a hřbitovem. A v Prosečném?
Jako projev bojovného katolictví tu sousedé většinou
z místních prostředků budují filiální chrámek, zasvěcený roku
1904 sv. Alžbětě Durynské, patronce císařovny Alžběty, ženy
Františka Josefa I. (Sisi). Ale vraťme se ještě o století nazpět.
Z bouřlivého kvasu událostí první poloviny 19. století po
napoleonských válkách a po cholerové epidemii počátkem
třicátých let uvítali prosečenští sedláci roku 1848 zrušení
poddanství a roboty jako posledních zbytků závislosti na
vrchnosti. Stali se svobodnými hospodáři.
K tradičnímu pěstování zemědělských plodin rozšířeném
o brambory a k chovu dobytka se silně rozšířilo předení
a domácká tkalcovina. Stavy klapaly téměř v každé chalupě.
Hotové dílo přebírali překupníci v Hostinném, kteří velmi
zbohatli. Někteří z nich si koupili celá panství a získali
dokonce šlechtické tituly (Theerové, Bergerové).
V druhé polovině šedesátých let 19. století Prosečné
zasáhla průmyslová revoluce. V roce 1864 tu založili bratři
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Ritschelové z Vrchlabí mechanickou přádelnu. Podle německé školní kroniky v ní našlo práci kolem dvou stovek dělníků.
Práci a zároveň chléb. Textilka, kterou po dvakrát navštívil
a zle poškodil (r. 1869 a 1870) ohnivý kohout, poměrně často
měnila podnikatele a měla se k světu. Pracovala až do roku
1928. Její konec nezpůsobil obávaný oheň, ale . . . konkurence
a počínající světová hospodářská krize. Jen zasvěcení patrioti
upozorní na místo, kde kdysi stávala a kde nyní je sportovní
hřiště.
Období hospodářské prosperity v polovině 60. let 19.
století krátce narušila válka roku 1866 s Pruskem. V očekávání
pruského vpádu mladí muži z Prosečného z obav před
nepřátelskou rekrutýrkou hledali spolu s dobytkem úkryt
v lesích. Strach tentokrát byl zbytečný. Nicméně po bitvě
u Trutnova, jediném úspěchu rakouských vojsk generála
Gablenze dne 27. června, nebyla obec ušetřena návštěv
nezvaných pruských modrokabátníků z Hostinného.
V Prosečném pro jejich erár u sedláků zrekvírovali 42 kusy
hovězího dobytka, oves, seno a slámu pro koně.
Existence továrny ve vsi, od sedmdesátých let v rukou
firmy Neumann a Fried, se stává ohniskem počínajícího
dělnického hnutí. V roce 1897 vzniká v obci dokonce Sociálně
demokratický dělnický spolek. Sociální demokraté v témže
roce 29. a 30. dubna stojí v čele demonstrace dělnictva v místní
textilce, kteří v průvodu vykročili do Hostinného vyjednávat s
vedením firmy o zlepšení pracovních podmínek. Pochod byl
však zastaven na okraji města četnictvem a policií.
Z aktivity dělnických funkcionářů vzniklo v obci roku
1903 dělnické konzumní družstvo Einigkeit (Jednota), které
svou činností zasáhlo i do okolních obcí. Zřizovalo tu prodejny, např. v Olešnici, Lánově, Čermné, Hořejším Vrchlabí a p.
Konec jeho činnosti – rok 1938. V obci získala vedle sociální
demokracie po založení pozice komunistická strana
i v zastupitelstvu obce, ale byla vytlačena henleinovci.
Po první světové válce se stále více v obci uplatňuje česká
menšina. Dne 4. února 1927 zahajuje zde vyučování česká
menšinová škola v počtu 10 dětí z místa, ale i z Lánova,
Klášterské Lhoty a Dobré Mysli. Prvním českým učitelem
školičky je Josef Štibinger, který tu pracuje do roku 1930.
Plných sedm let po něm zde působí Jaroslav Sosnovec a rok
nato Vladimír Jelíne , jenž školu řídil až do jejího zániku
8. října 1938.
Do záboru pohraničí a v době druhé světové války v obci
pracovaly tři organizace henleinovců, kteří přešli do nacistické strany (NSDAP). Jejich 198 členů podporovalo Hitlerovy
plány a řada z nich zahynula na různých frontách.
Po ukončení války v letech 1945-46 byl proveden odsun
604 osob německé národnosti. Zůstalo zde 45 starousedlíků –
antifašistů, smíšených manželství a specialistů. Obec byla
rychle dosídlena převážně českým obyvatelstvem z blízkých
obcí Slemeno, Kalná, Čistá u Horek i odjinud.
Poválečná léta v obci jsou ve znamení přechodu od
zemědělské malovýroby k družstevní velkovýrobě. Prosečenské družstvo dosahuje značných úspěchů ve výrobě i výstavbě
provozních objektů, což má odraz i v celkovém poválečném
vývoji obce. Obec do nového tisíciletí v roce 2001 vykročila s
počtem 155 domů s 542 obyvateli.

KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY HORNÍ LÁNOV 1917-1945
(4. díl)
V roce 2010 jsme ve zpravodaji č. 13 uvedli závěr hornolánovské školní kroniky. Nyní se látky chápeme znovu, ale
tentokrát pěkně od začátku.
Materiál poskytl Ladislav Kadavý, z kurentu do latinky
přepsali Karolina Boková (roky 1917 - 1918) a Johann Doll
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z NSR (1918 - 1945) a z němčiny přeložily Karolina Boková
(1917 - 1942) a paní učitelka Hana Jüptnerová z Vrchlabí
(1943 - 1945).
Školní rok 1922 - 1923
Nový školní rok 1922-23 byl zahájen v pátek 1. září 1922
v dolnolánovském farním kostele prosebnou mší, které se
zúčastnily katolické děti pod vedením jejich třídního učitele,
zatímco pro děti evangelické církve se v neděli 3. září 1922
konala prosebná bohoslužba v kostele Spásy v Prostřední
Lánově. Při zápisu bylo potom ve škole zapsáno 7 chlapců a 7
děvčat, dohromady 14 dětí. Stav žáků jednotlivých tříd a celé
školy na začátku školního roku, změny díky přírůstkům
a odchodům v průběhu roku a stav žáků na konci roku je vidět
v následující tabulce (neuvádíme).
Ze 147 dětí, zapsaných na začátku školního roku do
katalogu, bylo 78 chlapců a 60 děvčat, dohromady 138 dětí
katolického vyznání, 5 chlapců a 2 děvčata, dohromady 7 dětí
evangelického, 1 chlapec československého a 1 žák bez
vyznání.
Z náboženských úkonů žáků pod dohledem jejich učitelů
v uplynulém školním roce lze jmenovat mše jak v katolickém
kostele v Dolním Lánově, tak také v evangelickém kostele
v Prostředním Lánově, a účast katolických žáků na procesí
Božího Těla. Ačkoli na žáky nebyl činěn žádný nátlak, nýbrž
jim bylo zcela ponecháno, zda se těchto náboženských úkonů
zúčastní, byla účast žáků ve všech třech případech bezmála
v plném počtu, potěšující to důkaz toho, že v srdcích naší
školní mládeže ještě přebývá zdravý náboženský duch. Kéž by
tak i zůstalo i v budoucnu.
28. říjen jako den založení Československé republiky
a 1. máj jako státní svátek byly slaveny odpadnutím výuky.
7. března, tedy na narozeniny pana prezidenta republiky, byla
škola na oslavu tohoto dne ozdobena státní vlajkou, ale
vyučování neodpadlo. 25. února 1923 na znamení smutku
za ministra financí Dr. Aloise Rašína, zemřelého na následky
atentátu spáchaného revolverem, a 15. května 1923 z důvodu
smrti choti pana prezidenta Masaryka byl z úředního nařízení
na školní budově vyvěšen černý prapor.
Během celého školního roku 1922-23 se jak žactvo, tak
učitelský sbor hornolánovské školy těšily dobrému zdraví.
Následkem toho byla i školní docházka dobrá, jak dosvědčuje
výkaz téhož na konci této výroční zprávy.
Hlavní očkování v kalendářním roce 1923 provedl 22.
května 1923 ve škole obvodní lékař pan MUDr. Franz Kraus
z Prostředního Lánova. Tomuto se podrobilo dle výkazu
očkovací knihy 36 školních dětí ze všech 3 tříd. Výsledek
očkování byl v 16 případech pozitivní (příznivý), ve 14
případech negativní (nepříznivý), ve zbylých případech
nemohl být výsledek kvůli nekonání se inspekce stanoven.
6. dubna 1923 se ve škole objevil pan okresní školní
inspektor Josef Rössler a byl po nějaký čas přítomen vyučování ve všech třech třídách, načež se konala porada pana
inspektora učitelským sborem. Ve výkazu kvalifikace,
sestaveném na základě této inspekce, se pan učitel Vinzenz
Donth jeví jako velmi dobrý, pan učitel Josef Futschig a pan
řídící učitel Albert Feist jako dobří. S úředním svolením se dle
dřívějšího zvyku 2. prosince, ve prospěch Německé zemské
komise pro ochranu dětí a péči o mládež, mezi školními dětmi
konala sbírka dobrovolných příspěvků. Výsledek byl zcela
uspokojivý, neboť mohlo být na hlavní vedení v Liberci
odvedeno 175 Kr.
Díky změněným společenským poměrům, vzniklým kvůli
světové válce a jejím následkům, bylo samozřejmě nutné
vydávání, popř. pořízení nových učebnic na všech školách
Československé republiky. Se zřetelem na vysokou cenu

nových školních knih mohlo být přistoupeno nejprve jen
k zavedení nových učebnic jako nutných učebních pomůcek
a učitelský sbor se po poradě shodl na tom, že nezbytné výlohy
za učebnice, níže uvedené, pro školu v Horním Lánově pořídí
v nakladatelství Roland v Praze.
Pro 1. třídu, 1. oddělení: Zdařbůh, slabikář od W. Richtera
2. oddělení: Dětská čítanka pro obecné školy,
2. ročník, od A. Hildnera a kol.
Pro 2. třídu: Německá čítanka pro obecné školy, 2., 3. a 4.
ročník, od A. Hildnera a kol.
Pro 3. třídu: německá čítanka pro obecné školy, 5., 6., 7. a 8.
ročník, od A. Hildnera a kol.
Pro žáky byly za úplatu zakoupeno 12 ks slabikářů, 16 ks
učebnic pro 2. ročník, 36 ks učebnic pro 2., 3. a 4. ročník a 28
ks učebnic pro 5., 6., 7. a 8. ročník. Jelikož na každé 4 zaplacené knihy poskytlo nakladatelství 1 knihu zdarma pro knihovnu
pro chudé, získala škola skrze toto významné navýšení do
vlastnictví následující knihy pro chudé: 3 ks slabikářů, 4 ks
učebnic pro 2. ročník, 9 ks učebnic pro 2. až 4. ročník a 7 ks
učebnic pro 5. až 8. ročník. Takto získané knihy zároveň
ukazují stav použitelných knih pro chudé. Všechny zbývající
existující knihy pro chudé jsou zastaralého vydání z předválečné doby, budou ale spolupoužívány k výpomoci během
celého školního roku. Celkově bylo poděleno .. žáků 1. třídy,
... žáků 2. třídy a ... žáků 3. třídy knihami pro chudé, z nichž
posledně jmenovaní je museli na konci školního roku znovu
odvést třídním učitelům. To koncem školního roku 1922-23

činí (žákovská knihovna) ... čísel a bylo využito žáky 2. a 3.
třídy v ... případech. V uplynulém školním roce prodělala
(žákovská knihovna) obohacení o ... kusů.
Na vánoční nadílku pro chudé školáky věnovala firma
Mortiz Doctor z Prostředního Lánova 250 K., pan Otto
Ehinger st. z Horního Lánova 50 K., správa pivovaru ve
Vrchlabí 20 K. Celý obnos 320 K. byl použit na pořízení
ošacení a školních potřeb, kterými bylo poděleno ... chudých
žáků všech tří tříd.
V souladu s již dlouho vysloveným přáním ředitele školy
bylo koncem školního roku, a to 17. a 20. června 1923 v sále
hostince „U Pošty“, provedeno žákovské představení, které si
v každém ohledu zasloužilo být popsáno jako povedené.
„Lesní hra“, hra se zpěvy a se zakomponovanými básněmi
od Hugo Hellera, tvořila první část, malý divadelní kus
ve verších „Rok spásy“ část druhou, a několik přednesů básní,
a na konec část třetí - „Cvičení se dveřmi do taktu“ za klavírního doprovodu, který bezchybným způsobem zajistil synek
učitele, Josef Futschig, žák 2. třídy gymnázia. Všichni
účinkující se drželi statečně a dali ze sebe to nejlepší a díky
tomu byl výsledek plný. Představení vyneslo čistý výtěžek
1400 K., který byl efektivně investován.
O školní docházce ve školním roce 1922-23 podává
informaci následující přehled (neuvádíme). Školní rok 192223 byl ukončen ve čtvrtek 28. června 1923 děkovnou mší
v dolnolánovském farním kostele, které se pod vedením jejich
učitele zúčastnila školní mládež.

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Obecní úřad Lánov
Lánov 200
543 41 LÁNOV

Starosta
Místostarosta
Asistentka
Tel., fax

499 432 211

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

499 432 220

St:

13:00 -18:00

havlicek@lanov.cz

Ivo Havlíček
Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

DiS. Radovan Jákl

admin@lanov.cz

607 602 738

Pondělí a Středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

starosta@lanov.cz

Účetnictví

Úřední hodiny:

MUDr. Zdeněk KUŽEL

Ing. Josef Kalenský

informace:
obec@lanov.cz

ITC

Zdravotní středisko Lánov

v sezóně:

v mezisezóně:

červenec a srpen

- praktický zubní lékař -

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

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

tel.:
499 432 182

pro zvané a zdravé děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -13:00

St:

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

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -13:00

pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po: zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden a únor)

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

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

provozní Po:
doba
kanceláře: Út:

vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

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

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

Čt: 7:30 - 11:30
Pá: 7:30 - 11:30

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

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

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

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

St:

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

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

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Vážení spoluobčané,
v jarním zpravodaji jsem Vás seznámil se záměry, které
v rámci naší obce chceme v tomto roce realizovat. Tyto záměry
se snažíme uskutečnit a pracuje se na nich. Pokročily práce na
vybudování malého parčíku u bývalé hasičárny, probíhá
výběrové řízení na dodavatele oprav omítek na objektu školy,
připravují se práce na opravách místních komunikací.
Pozornost je věnována údržbě zeleně po obci a na hřbitově.
Poděkování patří všem našim občanů, kteří se starají o hezký
vzhled kolem svých obydlí. V realizaci je přestavba a nové
vybavení obecní knihovny. Vše nepokračuje tempem, který
bychom si přáli, ale to proto, že práce, které zajišťujeme
dodavatelsky, se zpožďují z důvodu, že firmy mají spíše zájem
o větší zakázky a nebo nemají dostatek kvalifikovaných
pracovníků.
Samostatnou kapitolou jsou obecní lesy, kdy jsou
prováděny zásahy na likvidaci kůrovcem napadených stromů.
Pokračuje výsadba nových stromků a péče o vysazené mladé
porosty v minulých letech, jejich ožínání. Bohužel letošní
počasí nepřeje mladým porostům, které trpí nedostatkem
vláhy. Velice smutná událost nás potkala dne 8. května, kdy
nám shořelo 2,4 ha mladého lesního porostu. Příčina požáru
nebyla zjištěna, rychlému hoření lesa napomohlo současné
suché počasí a silný vítr. Zde patří velké poděkování členům
hasičských jednotek, kterých se sjelo celkem jedenáct,
z okolních obcí a měst, za perfektní zásah. Jejich zásahem byly
zachráněny další lesní porosty, které se v místě požáru nachází.
V měsíci květnu proběhla kontrola Krajskou inspekcí životního prostředí na úseku lesního hospodaření, která pro naší obec
dopadla velmi dobře. Dík patří našemu lesnímu hospodáři
Slavomíru Beranovi.
Z důvodů nečinnosti a rozpadu našich hasičů zastupitelstvo obce schválilo na svém jednání „Smlouvu o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v obci Dolní Lánov“ uzavřenou mezi naší obcí a obcí Lánov. Obec Dolní Lánov se bude
finančně podílet na akceschopnosti JPO Lánov, která naopak
bude v případě potřeby zajišťovat potřeby naší obce na úseku
požární ochrany.
Letošní rok je posledním rokem volebního období 2014 –
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Účetnictví, evidence obyvatel:
ou@dolnilanov.cz
Martina Schoberová

Místostarosta:
Jiří Svatý

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV

tomicek.miloslav@seznam.cz

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

-------

14:00 - 17:00

2018. Dne 5. – 6. října 2018 proběhnou volby do obecního
zastupitelstva. Je tedy důvod se v krátkosti zamyslet nad
uplynulým volebním období v naší obci. Zastupitelstvo obce
pracovalo po celé volební období v nezměněné sestavě.
Zastupitelstvo se pravidelně scházelo po celé volební období
ve složení Olga Finková, Miroslav Hofman, Pavel Jančula, Jiří
Kaván ml., Jiří Pavliš, Jiří Svatý, Pavel Šimůnek, Michal
Trobl, Miloslav Tomíček, Jana Tumová a Slavomír Vyklický.
Na počátku tohoto volebního období byl zastupitelstvem
přijat Plán hlavních akcí na léta 2015 – 2018. Podle tohoto
plánu byly prováděné jednotlivé akce a na ně byly uvolňovány
finanční prostředky z rozpočtu obce. O jednotlivých akcích
v obci byli občané pravidelně informováni cestou tohoto
zpravodaje. Jenom pro připomenutí je třeba uvést několik
větších akcí v naší obci. Péče byla věnována obecním objektům, oprava vnitřních prostor hasičárny, dokončena vybavenost KD novým nábytkem, výměna podlah a akumulačních
kamen v objektu základní školy, rozšíření zpevněných ploch
ve sportovním areálu u ZŠ, rozšíření prvků na dětském hřišti,
provedena celková přestavba prodejny potravin, výstavba
nové garáže pro obecní techniku, obec vybavena kontejnerovým systémem s podvalníkem, zřízeno bylo místo zpětného
odběru použitých elektrospotřebičů, nákup nové techniky jako
např. UNC (smykem řízený nakladač). Péče byla věnována
zeleni, hřbitovu vč. vybudování nového chodníku.
Nezapomínalo se na bezpečnost na silnici, byla požádána
Policie ČR o zvýšený dohled nad silničním provozem,
vyžádány vodící čáry na silnici, stálé jednání ohledně technického stavu na silnici III. tř., pro zvýšení bezpečnosti při
vjíždění na silnici bylo umístěno 15 ks silničních zrcadel.
Velké finanční prostředky byly vynaloženy na opravu
místních komunikací, odstavných ploch a mostů přes Malé
Labe. Obcí byly podporovány všechny kulturně společenské
akce, kterých se ročně uskutečňuje v průměru 12 – 14.
Zahájeny byly pozemkové úpravy v obci, schválena
a zahájena byla 1. změna územního plánu obce, v rozpracování
je ve spolupráci s obcí Lánov a Černý Důl další úsek cyklotrasy, která má vést po našem katastru na Kovársku a navazovat
tak na cyklotrasu v Lánově.
Naopak se nepodařilo přesvědčit římskokatolickou
církev v získání objektu místní fary v době, kdy její technický
stav byl v přijatelném stavu. V tomto volebním období došlo
k uzavření místní restaurace Dřevěnka, která ale je v soukr-

omém vlastnictví. Nám se zatím nepodařilo zajistit náhradní
místo pro provoz podobného občerstvení. Nepodařilo se nám
udržet akceschopnou jednotku dobrovolných hasičů.
Toto je krátký výčet věcí, které se nám podařily
a které ne. Doufám, že v letošním roce se podaří dokončit
některé akce, které jsou rozpracovány.
V současné době jsou před námi také úkoly vycházející
z harmonogramu úkolů a lhůt pro volby. Do 31. 7. 2018 musí
být podány kandidátské listiny registračnímu úřadu. V případě
zájmu o informace k volbám do ZO je možné je získat na
obecním úřadě.
Závěrem mi dovolte popřát všem příjemné prožití léta,
dětem krásné a aktivní prázdniny, pedagogům odpočinek od
školních povinností.
JUDr. Miloslav Tomíček – starosta
P. S. V poslední době se často stává, že máme po obci
volně pobíhající psy. Proto žádáme majitele, aby si své
miláčky řádně zabezpečili. Dále se množí stížnosti na psí
výkaly na veřejných místech, na hřišti u školy apod.
Je třeba provádět jejich úklid.

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 25. 4. 2018
1/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva
a zápisem pověřuje Jiřího Svatého.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení Olga Finková, Pavel Šimůnek.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/18.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Dolní
Lánov včetně výsledku hospodaření za účetní období 2017
sestavenou ke dni 31. 12. 2017 + inventarizační zprávu obce
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni
31. 12. 2017. Hospodářský výsledek obce za rok 2017 činí
+3 005 449,14 Kč. O schválení byl sepsán protokol.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov
včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace
za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017, který
činí 0,- Kč + inventarizační zprávu Základní školy a mateřské
školy Dolní Lánov o průběhu a výsledku inventarizace
provedené ke dni 31. 12. 2017. O schválení byl sepsán
protokol.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/2-18
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na užívání obecního majetku 1/3 pozemku včetně
objektu na parc. č. st. 232 k. ú. Prostřední Lánov, vedený jako
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 344 v k. ú.
2
Dolní Lánov o výměře 2 m , vedený jako zastavěná plocha
a nádvoří organizaci JUNÁK – český skaut, středisko
Dobráček Hostinné, z. s., na dobu neurčitou. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

7/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IP-12-2008264/VB/01 uzavřenou
mezi Obcí Dolní Lánov jako strana povinná a ČEZ Distribuce,
Děčín IV. jako strana oprávněná. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
8/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku
p. č. 261 v k. ú. Dolní Lánov o výměře 1 838 m2, vedený jako
lesní pozemek, do majetku obce Dolní Lánov. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti obce Lánov
zařadit do 1. změny územního plánu obce pozemky z důvodu
veřejně prospěšné stavby Cyklostezky Lánov – Čistá
v Krkonoších v úseku vedeném v katastrálním území obce
Dolní Lánov – viz příloha k usnesení č. 1.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
10/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnit částku 30 000,- Kč
(třicet tisíc korun českých) ze spořícího účtu obce Dolní
Lánov na aktualizaci dokumentace pro územní rozhodnutí
Cyklotrasa č. 22.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci k prodejně Potravin v obci
- Konkurzní řízení na funkci ředitele přísp. org. Základní
škola a mateřská škola Dolní Lánov
- Informaci ke stavu zajištění požární ochrany v obci
- Informaci k zajištění GDPR na OÚ, škole a knihovně
- Informaci ke stavu plánovaných akcí na rok 2018
- Informaci k plánovaným kulturně-sportovním akcím
na jarním a letním období
Příloha č. 1 k usnesení zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 25. 4. 2018 k č. 9/2-18
Seznam pozemků zařazených do 1. změny ÚP obce Dolní
Lánov pro veřejně prospěšnou stavbu Cyklostezka Lánov –
Čistá v Krkonoších v katastrálním území obce Dolní Lánov:
Pozemky p. č.:
2902/5
2903/3
2902/4
2903/2
773/19
828/2
2902/1
2903/12
2902/2
857/1
2902/3
876
809/4
2726/2

965/1
2714/4
965/2
2714/2
993
991
1149/13

1149/14
1149/3
1149/4
1149/8
2736

Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 30. 5. 2018
1/3-18
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/3-18
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele a návrhovou
komisi ve složení Olga Finková, Ing. Jiří Pavliš.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/3-18
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva obce č.
15/3-17 ze dne 26. 4. 2017. Prodej obecních pozemků p. č.
291, 2855/1, 2855/2, vše v k. ú. Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
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4/3-18
Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru prodeje
obecních pozemků p. č. 291/1 vedený jako zahrada o výměře 1
784 m2, 2855/1 vedený jako ostatní plocha o výměře 494 m2,
p. č. 2855/2 vedený jako ostatní plocha o výměře 48 m2, p. č.
2855/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 117 m2, vše
v k. ú. Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/3-18
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany v obci Dolní Lánov“ mezi
obcí Dolní Lánov a obcí Lánov s platností od 1. 7. 2018.
Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/3-18
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení části pozemku p. č.
2949 vedeného jako ostatní plocha, vlastnické právo Česká
republika, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad
Praha, v k. ú. Dolní Lánov, do 1. změny územního plánu obce
Dolní Lánov z důvodu záměru veřejně prospěšné stavby
(přístupové komunikace).
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

VELIKONOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
30. března 2018 se konal již 4. ročník Velikonočního
šachového turnaje mládeže. Hlavním pořadatelem byl Zdeněk
Máslo st., kterému v rozhodování pomáhal V. Janda.
O občerstvení se staral Luboš Losenický. Turnaje se zúčastnilo celkem 13 dětí. V mladší kategorii vyhrál Karel Raul,
2. skončil Ondra Waishaupt a 3. byl Michal Majerovič.
Ve starší kategorii 1. místo obsadil Radek Šimůnek, 2. místo
patřilo Jakubovi Šimůnkovi a 3. místo vybojoval Michal
Jindřišek.
Eva Losenická

7/3-18
Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů zastupitelstva obce
Dolní Lánov na následující volební období v počtu 11.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci k prodejně potravin
- Záměr přestavby obecní knihovny
- Informaci k základní a mateřské škole
- Informaci ke stavu projekčních prací Chodník kolem
ZŠ a MŠ
- Informaci o postupu prací na pozemkových úpravách v obci
- Informaci o připravované publikaci „Horní, Prostřední
a Dolní Lánov“
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.

Z DĚNÍ V OBCI

Medailisté ve starší kategorii.

Medailisté v nejmladší kategorii.

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
2. června 2018 se konal již 10. ročník nohejbalového
turnaje, kterého se zúčastnilo 9 tříčlenných družstev. Hrálo se
systémem „ každý s každým“ na dva sety. Hráčské nasazení,
dobrá organizace, výborné občerstvení a skvělé počasí byly
hlavními znaky vydařeného turnaje. Vítězem se stalo družstvo
CYKLO, 2. místo obsadili CESTÁŘI a 3. skončili
ZÁLESÁCI. 4. místo vybojovali KLEMPÍROVÉ.
Eva Losenická

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 9. 6. 2018 bylo slavnostně přivítáno 6 nových
občánků Dolního Lánova, jmenovitě Ema Zvírotská, Marie
Voděrková, Anthony Šimůnek, Annabelle Hlubuček, Pavla
Stránská a Tobiáš Thiele. Předsedkyně SPOZ, paní J. Tumová,
přivítala všechny přítomné, starosta obce JUDr. M. Tomíček
popřál dětem hodně štěstí v životě. Pod vedením Mgr.
J. Ulvrové vystoupily dětí z místní základní školy s pásmem
říkanek a písní.
Eva Losenická

Při turnaji se zabavily i děti a jejich rodiče.

AKCE V DOLNÍM LÁNOVĚ
od 10:00 hod. - 14. ročník turnaje v malé kopané
”O Pohár starosty”, od 14:00 do 16:00 hod.
„Zábavný program pro děti - VOSA JEDE”
a od 19:00 hod. „Pouťová taneční zábava”
28. 9. 2018 Turnaj v nohejbale + další tři disciplíny
Říjen 2018 Drakiáda – termín bude upřesněn
28. 7. 2018
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MYSLIVECKÝ SPOLEK MALÁ SNĚŽKA
Konec jara a letní měsíce jsou obdobím, kdy jsou obyvatelé
přírody nejaktivnější. Zvířata vyvádí svá mláďata, učí je
přežívat v přírodě. Je nádherné pozorovat, jak srny vodí svá
srnčata. Své potomky vyvádí i zvěř černá, je možné pozorovat
v tomto období zvýšený počet zajíců, který do podzimu mizí.
Důvodem je technika, která na poli sklízí úrodu a svými
rozměry likviduje spousty zajíců a často i srnčí zvěř. Své
mladé má i liška, která v období jara a léta často, aby je
nakrmila, páchá velké škody na domácí drůbeži. Myslivci se
věnují snižování stavu této škodné zvěře, ale nikoliv úplné
likvidaci této šelmy, která má v přírodě své místo a funkci.
Je čas, kdy začínají prázdniny a dovolené a tím i zvýšený
pohyb lidí v přírodě. Často svým chováním rušíme klid
v přírodě, je třeba být ohleduplní k obyvatelům přírody. Stačí,
kolik zvěře zahyne pod koly motorových vozidel nebo pod
zemědělskými stroji. Právě v letošním roce, kdy je tak suché
období, zvěř často musí přecházet silnice a jiné frekventované
c e s t y, a b y n a š l a d o s t a t e k v o d y. B u ď m e i z d e
ohleduplní.
Pro myslivce je toto období časem, kdy mají spoustu
povinností, zajišťují krmnou základnu pro zvěř na zimní
období – kvalitní seno, dále suší letninu (kopřivy, maliní
apod.), která se přidává zvěři v zimě, protože a má léčivé
účinky. Provádí se opravy krmných zařízení, přikrmují se
kachny na vodních plochách. Myslivci se věnují odstřelu
černé zvěře. V tomto období probíhá průběrný odstřel srnčí
zvěře dle stanoveného plánu odstřelu (jak ukládá zákon
o myslivosti).
Druhá polovina července a začátek srpna je časem srnčí
říje. Můžeme i přes den spatřit, jak srnci prohání srny a tím
zajišťují budoucí potomstvo. V polovině září začíná zase
jelení říje.
O tom, že myslivci nežijí jenom myslivostí, svědčí,
že dolnolánovští myslivci navíc ke své hlavní, výše uvedené
činnosti provedli úklid černých skládek, sběr železného šrotu
po obci a byli nápomocni i při organizování dětského dne.
Myslivci přejí všem ukázněným návštěvníkům přírody a
naší honitby hodně krásných zážitků. Pamatujte na ohleduplnost k obyvatelům přírody!!!!!!!!!!
S přáním myslivosti zdar za dolnolánovské myslivce
Miloslav Tomíček

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
OHLÉDNUTÍ ZA VYTŘÍDĚNÝM HLINÍKEM
Milí ,,tříditelé hliníku“ z Lánova a okolí, patří vám všem
velký dík za pravidelný sběr a třídění hliníkového odpadu
v obci Lánov a Dolní Lánov. Je neuvěřitelné, kolik se toho
dá nasbírat nejen z rodinných odpadů, ale také v přírodě při
procházkách. Kde se všude s hliníkem můžeme setkat –
v obalech (víčka od jogurtů, plechovky od nápojů, mističky od
paštik apod., kuchyňský obal z domácností, kalíšky
od čajových svíček,…). Poznat ho je celku jednoduché, stačí
sledovat znaky na obalech, které nám sdělí, z čeho je obal
složen.

Pokud si nejsme jisti, zda se jedná o čistý hliník, můžeme
použít magnet. Hliník magnet nepřichytí, železo ano.
Za školní rok 2016/2017 se nám podařilo odevzdat
vytříděný hliník společně s vytříděným železem cca za 1176,Kč/107 kg, za školní rok 2017/2018 cca za 1036,- Kč/104 kg.

Velké poděkování patří také dvěma rodičům dětí ze ZŠ
a MŠ v Dolním Lánově, kteří nám pomáhají všechen sesbíraný hliník kontrolovat a třídit. Jedná se skutečně až o několikahodinovou práci. Protože ne každý odpad, který vypadá jako
hliník, je ve skutečnosti 100% hliník. Ve sběrných surovinách
jsou velmi přísní a každé zatoulané železo v hliníku je
zapotřebí roztřídit.
Výtěžek ze sběru hliníku je použit na divadla, hračky,
odměny za soutěže, dětský den apod.
Anita Blažejová, vychovatelka v ZŠ a MŠ Dolní Lánov

SBĚR PAPÍRU A TŘÍDĚNÍ
Každým rokem se na naší škole koná sběr starého papíru.
Nebylo tomu jinak ani letos. Akce proběhla v pátek 20. dubna
2018.
Děkujeme tímto všem rodičům, dětem i občanům obce
za odvoz sběru papíru ke škole i přípravu svázaného starého
papíru k silnici. Učitelky s žáky školy se v dopoledních
hodinách vydaly po obci sbírat připravené svázané papíry.
Zároveň uklízely odpadky po obou stranách hlavní silnice.
Poděkování patří také zaměstnancům OÚ v Dolním Lánově,
kteří nám pomáhali svážet velkou část starého papíru. Akce se
vydařila. Celkem se nám společně podařilo nasbírat přes
3 tuny starého papíru.
Naše škola je zároveň od roku 2008 zapojena do celostátní
soutěže RECYKLOHRANÍ do škol. Pravidelně s dětmi
v rámci družiny plníme úkoly týkající se třídění, recyklace
a enviromentální výchovy. Děkujeme všem dospělým
i dětem, kteří nám nosí do školy použité baterie, drobné
elektrozařízení a starý hliník.
Výtěžek ze sběru papíru a z třídění odpadu je použit
na školní výlety, odměny na dětské dny, soutěže a další akce
pro děti.
Anita Blažejová, vychovatelka v ZŠ a MŠ Dolní Lánov

NA NÁVŠTĚVĚ U SENIORŮ
Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života.
Je potřeba již v útlém věku vytvářet cit a pozitivní vztah ke
starým spoluobčanům. Vždyť senioři jsou lidé, kteří toho
mnoho prožili a mohou vyprávět spoustu životních příběhů.
Potěšit a zpříjemnit část běžného dopoledne bylo cílem
naší návštěvy dne 17. 5. 2018 v hotelu Harmonie Prostřední
Lánov. Naše děti sem přijely s krátkým kulturním vystoupením pobavit zdejší babičky a dědečky. Už při příjezdu na nás
trpělivě čekali a bylo vidět, jak jsou plni očekávání. Hned při
úvodním představování dětí se mile usmívali a nešetřili
potleskem. Při recitaci básniček děti postupně ztratily ostych a
při jarních melodiích písniček si publikum zcela získaly na
svou stranu. A pak šlo všechno jako na drátkách. Následovala
báseň o dědečkovi, pohybová píseň a tanec s hůlkou. Úspěch
se dostavil. Obecenstvo si přálo přídavek, tak jsme si se
seniory i zatančili. Emotivní tečkou za celou akcí bylo předání
medvídků seniorům od žáků z naší Mateřské školy Dolní
Lánov.
Už teď se těšíme na další setkání.
Denisa Horáková a Veronika Kotoučková

SOUTĚŽ DOMESTOS
„Domestos“ i tentokrát přinesl možnost vylepšit prostředí
toalet. Díky soutěžním aktivitám a hlasování bylo možné
vyhrát finanční prostředky na rekonstrukci toalet či na čisticí
prostředky na celý rok (ty jsme získali ve dvou minulých
ročnících).
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Soutěž probíhala od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017. Šli jsme do ní
s velkou motivací vyhrát hlavní cenu a udělali jsme pro to
maximum. Vyrobili jsme plakáty, které jsme rozvěsili po obci,
publikovali jsme soutěžní fotografie a postup hlasování
na webu školy a facebooku. Do hlasování se zapojili zaměstnanci školy, rodiče i přátelé školy. Sbírali jsme účtenky
od produktů Domestos.
,,Záchodkové šílenství" prožívaly doslova všechny děti při
plnění úkolů. Naše úsilí se ale vyplatilo. Mateřská škola se
umístila a dostala výhru na výrobky Domestos.
Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům, kteří se s námi
zapojili do soutěže a hlasovali pro nás. Děkujeme!
Denisa Horáková a Veronika Kotoučková

KROUŽKY NA ZŠ V DOLNÍM LÁNOVĚ
V letošním školním roce probíhaly na naší škole kroužky –
čtenářská dílnička, kroužek pískáme si, zpíváme si, přírodotechnický kroužek, šachový kroužek, sportovní kroužek
a hodina pohybu navíc. Kroužky vedou paní učitelky kromě
šachového, jehož vedení se ujal důchodce s velikými znalostmi královské hry. Jsou kroužky pro děti zajímavé? Žáci 4. a 5.
ročníku se vyjádřili ke kroužkům, které navštěvují, a zároveň
poděkovali svým vedoucím.
• Na kroužek chodím, protože jsem se chtěl naučit hrát
šachy. Baví mě, že hýbáme figurkami a potom si můžeme
zahrát hru sami. Líbilo by se mi, kdybychom jednu hodinu
trénovali tahy a další si hráli hry sami.
Děkuji, že jste mě naučil šachy. Kdysi jsem uměl táhnout
pěšcem a věží. A teď umím táhnout všemi figurkami. Vojta
• Šachy – baví mě hrát figurkami. Učíme se nové věci.
Na konci máme vždy volnou chvíli. Práce v kroužku mě vede
k úspěchu – na šachovém turnaji jsem byl první.
Pane Máslo, děkuji. Karel
• Na kroužku hrajeme na flétny. Učíme se nové noty, ale
někdy je těžké si všechno zapamatovat. Ale vystupujeme
v kostele, hrajeme u stromečku, vítáme nové občánky obce.
Když hraji doma, zní to trochu jinak, a když hrajeme všichni,
je to mnohem hezčí. Na vystoupeních mám trému, ale
vždycky rychle přejde.
Chtěla bych poděkovat paní ředitelce. Kroužek mě baví a
jsem spokojená. Kačka
• Na čtenářský kroužek chodím ráda, protože si něco
přečteme a potom s tím pracujeme. Na kroužku se mi daří
dělat vtipy a z vážných scén dělat směšné a ze směšných dělat
vážné. Díky čtení mám lepší známky v českém jazyce. Moc
mě to baví.
Moc děkuji paní Ulvrové za to, že když řeknu něco mimo
knížku, stejně poslouchá. A proto je pro mě super učitelka.
Eliška
• Sportovní kroužek mě baví – v zimě bruslíme, v létě
děláme atletiku, hrajeme florbal a skáčeme do dálky.
Děkuji za sportovní kroužek. Gabriel
• Přírodotechnický kroužek mě baví, protože na něm
děláme pokusy a dozvídáme se, jak některé věci fungují.
Na přírodotechnický kroužek jsem začal chodit, protože mi to
poradil brácha a říkal, jak byl z kroužku nadšený. Chtěl bych,
abychom na kroužku dělali víc pokusů.
Děkuji šéfovi. Ondra
• Na přírodotechnický kroužek chodím, protože jsem se
chtěla něco nového naučit. Hlavně jsem si chtěla vyzkoušet
nějaké pokusy. Nejvíce mě bavilo, když jsme pouštěli
předměty do mouky z různých výšek. Nebaví mě pokusy
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zapisovat, ale nakonec je stejně zapíšu. Na přírodotechnickém
kroužku je pořád legrace.
Děkuji paní učitelce Gažikové, že s ní můžeme být na
kroužku. Kamila
• Na přírodotechnický kroužek chodím strašně ráda. Proč?
Protože mě baví dělat pokusy a soutěžit v“ POHÁRU VĚDY“.
Někdy mne mrzí, že si holky dělají ze všeho legraci. Někdy se
nám něco nepovede, ale to nevadí, protože se snažíme přijít
na to, jak postupovat, aby se pokus povedl. Dostali jsme se již
podruhé do mezinárodního kola. Musíme si připravit pokus.
Budeme přesouvat vodu a olej. Podle mne to je super pokus,
snad se nám povede.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce Gažikové, protože
s námi měla trpělivost a pevné nervy. Jsme pěkná zlobidla a
jsem ráda, že je tu s námi. Mám ji moc ráda. Bára
• Na přírodotechnickém kroužku mě baví to, že zkoušíme
různé pokusy, které někdy vyjdou a někdy ne. Dává mi to,
že se učím něco nového. Tento rok jsem se toho hodně
dozvěděla o Isaacu Newtonovi. Seznámili jsme se s jeho
zákony akce a reakce, setrvačnosti a síly. Protože se Newton
věnoval optice, hráli jsme si s barevnými světly a stíny,
barvami. Naše poznatky jsme zaznamenávali do lapbooků
a nakonec jsme v korespondenční soutěži „POHÁRU VĚDY“
postoupili do mezinárodního finále do Nymburka.
Chci poděkovat paní učitelce Gažikové za to, že nám
pomáhá při kroužku, když něco nechápeme (což se stává
celkem často). Terka
• Přírodotechnický kroužek – můj kroužek. Na kroužku je
veliká zábava, ale musíme poslouchat a pracovat. A pokud
chceme jet na finále „POHÁRU VĚDY“ do Nymburka,
pracujeme i mimo kroužek – odpoledne a některé věci děláme
i doma. Pokusy zapisujeme a musíme je včas odeslat. Pokusy
se naštěstí skoro vždycky podařily. Naše práce je vždy
ohodnocena body. Dělali jsme třeba sopku, pokusy se světly
a fény. Ale nejlepší je podle mne legrace s paní učitelkou.
Moje milá paní učitelko, moc vám děkuji, že vám neruply
nervy a celý rok jste to s námi zvládla a smála se našim, někdy
opravdu hloupým, vtipům. Děkuji. Verča
• Líbí se mi na paní Blažejové, že nás hezky učí sportu,
protože já sport miluji. Moc jí děkuji. Bager
• Chtěla bych poděkovat paní Blažejové. Pomohla mi
protáhnout záda, nohy, krk, ruce. Tímto jí děkuji. Lucka
• Paní učitelko, děkuji. Věra

DEN ZEMĚ V ZŠ A MŠ DOLNÍ LÁNOV
V rámci oslav Dne Země jsme se ve čtvrtek 19. 4. 2018 již
tradičně rozjeli s žáky 4. a 5. ročníku do Hostinného. Tamní
pedagogové Gymnázia a SOŠ Hostinné společně se studenty
septimy uspořádali tuto akci již po páté.
Za slunného počasí jsme se vydali na trasu, kde nás čekalo
osm zajímavých stanovišť s příznačnými názvy: „Teď už vím,
koho přeskočím“, „Jak dobře mě znáš?“, „Sopečná činnost“,
„Louky“, „Obojživelníci“, „Kam s odpady?“, „Rybníkářství“,
„Co (ne)najdeme v mapách“. Ověřili jsme si a prohloubili
hravou formou znalosti z biologie, ekologie, geologie i
kartografie. Nadšeně jsme se pouštěli do plnění úkolů,
dokonce jsme uplatnili některé poznatky z přírodotechnického kroužku.
Tento den jsme si velmi užili a zakončili jsme ho zmrzlinou
z místní cukrárny. Už se moc těšíme na příští rok!
Mgr. Petra Půlpánová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr

Starosta:
David Neumann
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starosta@dolnidvur.cz
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Místostarosta:

Ing. Miroslav Sazeček

Dolní Dvůr 78
543 42 DOLNÍ DVŮR

Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová

informace:

Telefon OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
8:00 - 12:00
Úřední hodiny: Po, Út, Čt, Pá
St
12:00 - 16:00

www.dolnidvur.cz

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
jak již jsme si zvykli, klima se mění a ani meteorologové
nejsou schopni dlouhodobě předpovídat počasí. Potvrzuje to
stav, kdy jaro téměř nebylo a již měsíc si užíváme letních dní.
To nám nahrává k realizaci investičních akcí. Na podzim se
zpozdila realizace hřiště s umělou plochou za Hotelem
Morava. Přestože, jak jsem se zmínil, počasí nám přeje,
nedostatek kvalifikovaných pracovníků stavební společnosti
realizující stavbu hřiště nedává naději na včasné dokončení
stavby. Je pravdou, že na naši žádost byly práce na hřišti
navýšeny o změny v projektu a částečně tím zdržely práce
na samotném hřišti.
Možná jste si všimli, anebo alespoň slyšeli, že byla
odstraněna železobetonová nádrž na průmyslovou vodu
u hasičárny. Tím nám vznikl prostor na vybudování zázemí
pro uložení strojů a zařízení v majetku obce. Zvažujeme
na místě nádrže vybudovat větší přístřešek na uložení
kontejnerů, traktorové frézy, radlic a podobně.
Přítomnost bagru při demolici nádrže jsme využili
a vykopáním základů přístavby hasičárny zahájili stavbu
skladu výzbroje a zázemí pro hasiče. Sklad hasičárny
budujeme se členy SDH.
Jak jste také zaznamenali, byla vám doručena výzva
k možnosti podání žádosti o změnu územního plánu. Jednalo
se o výzvu k možné změně využití vašeho pozemku k jinému
využití. Někteří této výzvy využili a požádali si o projednání
této změny. Požadavky jsme shromáždili a předáme
pořizovatelce územního plánu. V rámci analýz platného
územního plánu nám bylo potvrzeno, že na určitá rozvojová
území není nutné v této době již pořizovat studie a není
přípustné stavět apartmánové domy a budovy rekonstruovat
na bytové domy.
Rád bych vás požádal o dodržování pořádku a pravidel
v přístřešcích na sběr odpadu, z důvodu objevování se
velkoobjemového odpadu, stavební suti a dalšího
nepřípustného odpadu. Bohužel jsme měli poruchu
na svozovém vozidle, a proto se nám jen obtížně dařilo
dodržovat pořádek v těchto přístřešcích. Oprava vozidla se
protáhla, ale úspora za pořízení náhradní poloosy byla značná.
Na závěr bych chtěl poděkovat Ing. Martinovi Bělovskému
a paní Lence Čermákové za přípravy setkání rodáků Dolního
Dvora, dnes žijících v Německu. Další poděkování patří

ucetni@dolnidvur.cz

rodině Hrodkové za úpravy hřbitova a našim hasičům
za výkony v požárním útoku při okrskové soutěži Okrsku č. 8
Vrchlabsko, kde zvítězili.
Než se rozloučím, chci popřát dětem krásné prázdniny
a dospělým krásné prožití letních dnů, spoustu sluníčka,
ale také trochu toho deštíku.
Děkuji za pozornost,
David Neumann, starosta obce

Z DĚNÍ V OBCI

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den je dnem pálení čarodějnic. I letos
naše děvčata oprášila košťata a sešla se u penzionu FKC, aby
se připravila na noční rej. Příprava byla náročná, ale pomáhala
jim příjemná hudba, skvělé občerstvení a hlavně příchod
malých kolegyň a kolegů. Přehlídka to byla náramná, tolik
hadů, pavouků a netopýrů nevidíte za celý rok.
V tajemném lese byla pro malé účastníky připravena
kouzelná stezka s úkoly a malým mlsem za odměnu. Terén byl
složitý, ale všichni ho zvládli na jedničku. Když si děti prošly
svou zkouškou, nastala volná zábava.
Jako každý rok se všichni moc bavili, děkujeme děvčatům
i malým pomocníkům za účast a těšíme se na příští slet. Letu
zdar.
Nikola Neumannová

O POHÁR STAROSTY OKRSKU č.8
Dne 26. 5. 2018 se v Dolní Branné konala soutěž
v požárním sportu O pohár starosty okrsku č. 8. Účast byla
hojná a jako každý rok byla všechna družstva připravena na
výbornou. Některá družstva se v zápalu boje dopustila
lehkých chyb, ale časy měli všichni parádní.
Našim mužům se však podařil nejlepší čas, a proto vyhráli
první místo. Společně s Dolní Brannou a Horním Lánovem
obsadili stupně vítězů.
Gratulujeme, děkujeme za reprezentaci obce a držíme
palce do dalších závodů.
Nikola Neumannová

POLICEJNÍ VRTULNÍK V DOLNÍM DVOŘE
Dne 26. 4. 2018 jsme měli v Dolním Dvoře výjimečnou
událost. Na chatě Gall probíhalo školení příslušníků Policie
ČR a součástí tohoto školení bylo představení policejního
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zásahového vrtulníku. Nejlepší na tom bylo, že jsme si
vrtulník zvenku i zevnitř mohly prohlédnout i my, děti.
Vrtulník přistál na hřišti v areálu Ski Family. Piloti s ním
přiletěli až z Prahy.
Do vrtulníku jsme si všichni mohli sednout a u toho nám
policisté vysvětlili všechny jeho funkce a k čemu se používá.
Z venku měl vrtulník modrou barvu s bílými pruhy na bocích.
Na kabině byla přidělaná kamera a světlomet – byl to velký
halogen, který dělal obrovský kužel světla, takže pilot
v kabině dobře viděl, co se na zemi děje.
Policisté nám také ukázali různé drony, které při své práci
používají. Bylo to moc pěkné a moc děkujeme, že si na nás
policisté udělali čas.
Ondra Čermák

NOC KOSTELŮ PODRUHÉ
Na prvním místě večerního programu, který se konal
25. května, bylo promítání dokumentárního filmu
o P. Stanislavu Skalském, jehož většina obyvatel Vrchlabí
a přilehlého okolí znala jako laskavého učitele, kněze
a sbormistra vynikajícího Vrchlabského chrámového sboru.
Po filmu následovala komentovaná prohlídka prostor,
do kterých obvykle není možné nahlédnout. Viděli jsme
zajímavé historické církevní exponáty a navíc jednu
zvláštnost. Za oltářem je uschován žebřík velmi neobvyklé
konstrukce, který pravděpodobně sloužil k výměně obrazů
a údržbě uvnitř kostela. Dodnes je bezpečný, ale již se
nepoužívá. Pan Radek Hanuš nám zahrál na varhany
a odpovídal na velké množství otázek. Ty se týkaly nejen
historie a konstrukce našich vzácných varhan, ale i techniky
hraní. Na přání předvedl ukázky skladeb moderních. Kdo
chtěl, zůstal na závěrečnou část při svíčkách. Večer se vydařil,
i když se nás sešlo o něco méně, než loni. Dolnodvorských
obyvatel bylo pouze 6, ostatní patřili k naší chalupářské obci
a k Lánovu. Všichni přítomní určitě odcházeli s pocitem
příjemně prožitého večera. Dík patří členům katolické obce
z Vrchlabí, kteří nás od přivítání provázeli celým večerem.
To jejich zásluhou bylo v kostele sv. Josefa vše vzorně
srovnané a uklizené.
Hana Homolová

NÁMĚSTÍ PLNÉ KYTIČEK
Všichni známe dolnodvorské náměstí na jaře, v létě i na
podzim kvetoucí. Víme ale, kdo za touto krásou stojí? Od roku
2007 je to paní Miloslava Neumannová, administrativní
pracovnice Obecního úřadu v Dolním Dvoře. Každé jaro
přiváží, sází a zalévá mnoho rostlinek, které nám
i návštěvníkům obce zpříjemňují posezení, třeba při poslechu
zvonkohry. Její trpělivá péče si zaslouží naše poděkování.
Hana Homolová

DVĚ ČERVNOVÉ NOVINKY V DOLNÍM DVOŘE
Jde o vysvěcení zrestaurované sochy Královny nebes
Marie u čp. 170 a vydání knížky Dolní Dvůr na pohlednicích
a fotografiích.
Slavnost se konala v přítomnosti současných a bývalých
obyvatel obce. Hosté byli Mons. Mgr. Josef Socha a Mgr.
Tomáš Jan Podivínský, od r. 2015 velvyslanec ČR
v Německu. Slavnost zahájilo vystoupení pěveckého sboru
Záboj ze Dvora Králové.
Vydání obrázkové publikace se setkalo s pozitivním
ohlasem. Vyšla ve sběratelském formátu a přiřadila se k již
vydaným, např. Vrchlabí, Špindlerův Mlýn, Janské Lázně atd.
Prémiová sada byla na místě rozebrána, ostatní výtisky lze
zakoupit na OÚ Dolní Dvůr.
Hana Homolová

MARIE KRÁLOVNA NEBES
V sobotu 16. 6. 2018 se v Dolním Dvoře konala nevšední
událost.
Již po dvacáté druhé přijeli naši bývalí obyvatelé, žijící
dnes v Německu, na společné setkání. Letos ale k obvyklému
programu přibyl jeden výjimečný bod, a to slavnostní vysvěcení zrestaurované sochy Marie Královny nebes. Oprava
sochy byla společným dílem tří institucí, které finančně
přispěly – Obec Dolní Dvůr, sdružení Heimatkreis Hohenelbe
im Riesengebirge a Česko-německý fond budoucnosti.
Od prvotní myšlenky po úspěšnou realizaci uběhl jeden
rok. V roce 2017 se na tradičním setkání zástupců Obce Dolní
Dvůr se zástupci bývalých obyvatel Dolního Dvora v čele
s Dr. Erichem Krausem zrodil nápad tento krásný náboženský
symbol opravit. Pan Kraus přislíbil zajistit část finančních
prostředků od rodáků, požádal Obec Dolní Dvůr o spolufinancování opravy sochy a také inicioval podání žádosti o dotaci
z Česko-německého fondu budoucnosti.
Majitel pozemku, na kterém je socha umístěna, pan
Vladimír Charvát, byl provedení opravy sochy nakloněn
a ochotně vyhověl všem požadavkům, které před i v průběhu
realizace vznikly. Za to mu náleží velké poděkování.
Sochu Marie Královny nebes nechal zhotovit v roce 1882
Johann Gall, majitel domku čp. 63. Autorem sochy je jeho syn
Josef Gall.
Renovace sochy se velmi dobře a profesionálně zhostil pan
Milan Lukeš – mistr kameník z Vrchlabí.
Slavnostní vysvěcení provedl Mons. Josef Socha,
generální vikář z Biskupství v Hradci Králové. Svojí milou
přítomností poctil naši slavnost také Mgr. Tomáš Podivínský,
velvyslanec České republiky v Německu.
Počasí celé akci přálo a za prosluněného odpoledne byl
koncert smíšeného pěveckého sboru Záboj ze Dvora Králové
nad Labem pod širým nebem, přímo u Královny nebes, pro
zhruba 80 účastníků skutečně nádherným zážitkem.
Kéž Marie Královna nebes přináší všem kolemjdoucím
potěšení, ochranu a klid v duši.
Lenka Čermáková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ DUBEN - ČERVEN 2018
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

pan Josef Malkovský
pan Josef Pajer
OÚ Dolní Dvůr přeje jubilantům vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí, síly a elánu do dalších let.
MÁME NOVÝ PŘÍRŮSTEK
- v květnu se narodila Nina Schmidtová
Malé princezně přejeme hodně zdravíčka,
rodičům hodně krásných okamžiků
a radostí s miminkem.
ROZLOUČENÍ SE ZESNULÝMI OBČANY
Život přináší i velmi smutné události. V dubnu
nešťastným okamžikem vyhasl mladý život,
navždy odešel

Daniel Jotanovič
Dovolte mi, prosím, jménem Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalé rodině.
Miloslava Neumannová
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Požár lesa v katastru Dolního Lánova 8. 5. 2018.

Sekání trávy u vodárny v Dolním Lánově.

Odstraňování spadlého stromu u hrobky
rodiny Böhmů na dolnolánovském hřbitově.

Vítání ptačího zpěvu. Lánov.
Výhra v soutěži Domestos.
MŠ Dolní Lánov.

To jsme toho nasbírali! Přes 3t starého
papíru. ZŠ Dolní Lánov.

Představení dětí se moc líbilo. MŠ D. Lánov.
Policejní vrtulník v Dolním Dvoře.

Noc kostelů v Dolním Dvoře.

V Hostinném se nám líbilo.

Po vysvěcení sochy - zleva doprava pan Zbyněk Smejkal, velvyslanec ČR v Německu,
pan Tomáš Jan Podivínský, paní Magda Smejkalová, generální vikář královéhradecké
diecéze, Mons. Mgr. Josef Socha a pan Erich Kraus. (Foto pan Rudolf Seidel z Drážďan)

Hasiči při práci na stavbě skladu k hasičárně
v Dolním Dvoře.
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Razítka Lánova
Předkládáme vám sbírku lánovských razítek, získaných z listin, které se nacházely na OÚ v Lánově
a které jsou nyní uloženy v trutnovském archivu.
Připravila Karolina Boková.

Razítko obce
Horní Lánov z r. 1865.

Razítko obce
Horní Lánov z r. 1877.

Razítko obce
Horní Lánov z r. 1882.

Razítko obce
Horní Lánov z r. 1899.

Razítko obce
Prostřední Lánov z r. 1871.

Razítko obce Prostřední Lánov z r. 1916.
Razítko obce
Razítko obce
Razítko obce
Prostřední Lánov z r. 1884. Prostřední Lánovz r. 1911. Prostřední Lánov z r. 1930.

Razítko obce
Prostřední Lánov
za II. světové války.

Bělidlo a úpravna v Prostředním Lánově
A. Ehinger & Clay - razítko a podpis továrníka
(snad r. 1893).

Josef Kratzer, Vrchlabí
- razítko firmy a podpis pověřeného
inženýra na žádosti o povolení stavby
(r. 1938).

Razítko Krkonošského
aeroklubu Vrchlabí
z r. 1949.

Josef Kratzer, Podnik na mramorovou moučku
a teraco, továrna na fasádní cídicí materiál
- razítko a podpis podnikatele (r. 1913).

Bělidlo a úpravna
v Prostředním Lánově
A. Ehinger & Clay - přelepka.

Německý tělocvičný spolek ¨Dub¨
Prostřední a Horní Lánov
- razítko (r. 1932).

Wenzel Renner, Vápenky Černý Důl,
pobočka Prostřední Lánov - razítko a podpis
podnikatele (r. 1920).

Pečetidlo Místní školní rady
v Prostředním Lánově
u Vrchlabí
(sbírka Ladislava Kadavého).

Pečetidlo Místní školní rady
v Prostředním Lánově
u Vrchlabí - otisk.
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