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Výstava u příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatného Československa.

Výstava u příležitosti oslav 100 let od vzniku samostatného Československa.

Strom republiky - lípa v centru obce.

Obhlídka stromů obecním hajným.

Příprava komunikace pro asfaltování.

Odstranění starého plotu.

Práce na novém oplocení u ZŠ Lánov.

Opěrná stěna u místní komunikace.

NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Dobrý den, vážení spoluobčané,
loučíme se se zimou a po delší době můžeme konstatovat,
že její průběh, co do množství napadaného sněhu i mrazivých
dní, se přiblížil zimám, které nám utkvěly v paměti z let
minulých.
Přineslo to s sebou zvýšení aktivity i finanční výdaje při
údržbě komunikací, cest i chodníků, ale také radost a uspokojení milovníkům zimních sportů a snad i dětem. Více jak 6
týdnů se dalo sjezdovat na lánovské Špičce, kde se o úpravu
vleku a sjezdovky starali členové lyžařského oddílu TJ Lánov,
a stejnou dobu byly udržovány i běžecké tratě směrem
na Vrchlabí, Strážné, Černý Důl a přes Kovársko k základní
škole. Navnaděno dobrými sněhovými podmínkami probíhá
jednání o možném propojení upravené lyžařské stopy mezi
jednotlivými obcemi. Samozřejmě tento záměr lze realizovat
pouze při dostatečné sněhové pokrývce a předpokladu, že sníh
chvíli vydrží.
Největší investicí a stavební akcí v letošním roce je dokončení „Polytechnického a jazykově komunikačního centra“
při ZŠ Lánov. Stavební práce budou dokončeny do konce
dubna. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma na vybavení
nábytkem a dílenským zařízením s termínem dodání do 20. 5.
2019 a ve spolupráci s firmou Grantis byl vypracován projekt
a podána žádost o dotaci na počítačové vybavení centra v předpokládané hodnotě 1 600.000 Kč. Je reálné, že projekt bude
schválen a prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS) Krkonoše a fondů IROP spolufinancován tak, aby od 1. září bylo
Polytechnické a jazykově komunikační centrum plně funkční
pro výuku a vzdělávání nejen lánovských dětí. Slavnostní otevření včetně doprovodného programu učitelů a žáků školy je
plánováno na 6. 6. 2019. Jste všichni srdečně zváni.
Všechny další větší stavební akce jsou ve fázi projektování a příprav. Jedná se o cyklostezku Lánov – Čistá v Krkonoších, kde je zpracována projektová dokumentace pro územní
rozhodnutí a bylo zažádáno o jeho vydání. Pro zpracování
projektu pro stavební povolení a následnou realizaci je podepsána smlouva s firmou M-Projekce. Tato dokumentace
by měla být hotova na podzim. Tyto projekční práce jsou
nutným podkladem pro vydání stavebního povolení, zajištění
financování, výběr dodavatele a následnou realizaci.
Ve fázi projekčních prací je přestavba č. p. 100 (bývalá
školní jídelna), víceúčelové a přírodě blízké sportoviště
na bývalé Otmarově louce u ZŠ a další drobnější stavby.
Do konce května bychom měli mít alternativní studii řešení
centra obce, na které se podílejí studenti ČVUT, katedry
urbanizmu a územního plánování.
Proběhlo jednání a místní řešení u všech nám známých
sakrálních památek, božích muk a křížků a je objednáno
u restaurátora, p. Kotrbáčka, zpracování projektu pro následné zajištění financování a záchranu toho, co v Lánově ještě
zbylo. Vyzývám Vás tímto i ke kontaktování Karoliny Bokové
v infocentru za účelem získání maxima informací o jednotlivých drobných stavbách.
Jednáme s firmami o zpracování studie pro minimalizaci
produkce odpadů, jejich optimální třídění, shromažďování
a likvidaci.
Připravujeme opravy místních komunikací, opravu střechy a výměnu oken na sále v Horním Lánově, pokračování
přístavby šaten a zázemí pro TJ Lánov. Na již dříve zahájených projektech probíhají jednotlivé akce. V rámci projektu

„Poznejme se více“ proběhlo v únoru společné zimní školení
hasičů. Dále nás v letošním roce čeká 5 sportovně - společenských akcí, které proběhnou jak v Lánově, tak v Karpaczi
i ve Szklarské Porębě.
Na projektu „Obec Lánov strategicky plánuje a řídí“ jsou
zadány všechny dílčí okruhy specializovaným firmám, proběhla dotazníková akce mezi občany, vrátilo se cca 130 vyplněných dotazníků, probíhá jejich vyhodnocení a současně
probíhají všechny další práce směřující k naplnění zadání
projektu.
Tým odborníků a historiků pod vedením Mgr. Romana
Reila pracuje na zajištění a kompletaci podkladů pro vydání
knihy o Lánovech. Veškeré podklady (rukopisy, skeny archiválií, historické i současné fotografie) a přípravy k tisku
budou dokončeny do 30. 9. 2020. Vyzývám tímto také zájemce, kteří by se chtěli podílet na přípravě této knihy, aby kontaktovali slečnu Bokovou v infocentru nebo starostu.
Zastupitelstvo Obce Lánov schválilo na svém jednání dne
18. 12. 2018 pořízení nového Územního plánu. Žádám Vás
tímto o podávání návrhů a podnětů do nového Územního
plánu. Termín pro Vaše návrhy a podněty je do 30. 9. 2019.
Agendu k tomu má na starosti pan Jaroslav Hanč.
Zastupitelstvo obce také odsouhlasilo vypsání výběrového řízení na obsazení nového pracovního místa na Obci Lánov
s funkcí investičního technika, potažmo „projektového manažera“, který by se aktivně podílel na přípravě investičních
záměrů, zajištění financování a realizaci staveb. Podrobnosti
jsou zveřejněny v běžných informačních zdrojích obce, případným zájemcům budou poskytnuty též na Obecním úřadě.
S nastupujícím jarem a létem Vás žádám o přispění k jarnímu úklidu, a to nejen Vašich zahrad a domů, ale i okolí, které je
nás všech. Předem děkuji a přeji krásné jarní dny.
Ing. Josef Kalenský, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání mimořádného Zastupitelstva
obce Lánov konaného dne 18. 2. 2019
Omluven: Kuřík, Knapíková Kavánová, Půlpán, Šedivý
Usnesení č. 1/1/19
ZO určuje zapisovatelem pí Rojtovou a volí ověřovateli zápisu pí Kreislovou a p. Koudelku.
(Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 3)
Usnesení č. 2/1/19
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Projednání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na PTC
6) Schválení výběru zhotovitele vnitřního vybavení pro PTC
7) Smlouvy
8) Různé, Diskuze, Závěr
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 3/1/19
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého jednání ZO, které se konalo dne 18. 12. 2018.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
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Usnesení č. 4/1/19
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady za období od 18. 12.
2018.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 5/1/19
ZO projednalo a schválilo celkem 3 změny týkající se projektu
„Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra
ZŠ Lánov“ a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy.
1. Změna se týká termínu realizace stavby, kdy se max. doba
dokončení stavby posouvá nejpozději do 30. dubna 2019.
2. Změna se týká výměny topného systému z původního na
tepelné čerpadlo s příslušnou technologií za cenu
1 990 275 Kč (bez DPH).
3. Upřesnění pro výpočet ceny víceprací.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 6/1/19
ZO projednalo a schválilo výběr zhotovitele vnitřního vybavení v projektu „Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov – vnitřní vybavení “ a starostu
obce pověřuje podpisem smlouvy.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 7/1/19
1) ZO projednalo a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
na akci „Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších“ mezi … a
obcí Lánov, kde je mimo jiné uveden závazek mezi stavebníkem a vlastníkem, že bude provedeno majetkoprávní vypořádání pozemků tak, že obec Lánov nejpozději do 31. 12. 2019
uzavře s vlastníkem kupní smlouvu na odkoupení předmětných nemovitých věcí, pozemků p. č. 1359/12 a 1656/17 v k.
ú. Prostřední Lánov, obcí Lánov. Kupní cena byla dohodou
sjednána ve výši 145 Kč/m2. (Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/1/19
2) ZO projednalo a schválilo smlouvu s firmou Elektros, s. r.
o., se sídlem Martinice v Krkonoších 253, o údržbě veřejného
osvětlení.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/1/19
3) ZO projednalo rozhodnutí o odvodu za odnětí půdy ze ZPF
u přístavby polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov a rozhodnutí o odvodu za odnětí půdy ze ZPF
u SO 02 – Pozemní komunikace na p. p. č. 1505/1, 1375/4,
1375/2 a 1375/3, k. ú. Prostřední Lánov.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/1/19
1) ZO projednalo a schvaluje dodatek smlouvy č. 3 mezi obcí
Lánov a firmou M – Projekce a zároveň pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/1/19
2) ZO projednalo a odsouhlasilo podání žádosti na MR o prodloužení termínu realizace akce „Přístavba polytechnického
a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov – vnitřní vybavení“ z původního max. do 31. 3. 2019 na max. do 31. 5. 2019.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/1/19
3) ZO projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci
1. výzvy MAS Krkonoše - IROP – Infrastruktura pro vzdělávání (nadřazená výzva č. 68 IROP) a zároveň schvaluje zajištění předfinancování a spolufinancování projektu obcí Lánov.
Projekt řeší dovybavení přístavby PTC Lánov, a to pořízení
ICT vybavení pro výuku v odborných předmětech. Předpokládaný rozpočet je 1,6 mil. Kč s DPH, z toho činí dotace 95%
a vlastní podíl 5%.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: Markéta Kreislová, Jiří Koudelka
Starosta: Ing. Josef Kalenský
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ZPRÁVY Z OBCE
NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÁNOV
1. Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s § 44 Stavebního
zákona o pořízení Územního plánu obce Lánov – Usnesení
č. 27/05/18 ze dne 18. 12. 2018.
2. Zastupitelstvo obce volí ve smyslu § 47 odst. 1 Stavebního
zákona pro funkci určeného zastupitele paní Markétu Kreislovou – Usnesení č. 28/05/18 ze dne 18. 12. 2018.
3. Výzva pro občany k podávání „Návrhů na pořízení územního plánu“ – Zastupitelstvo obce Lánov rozhodlo o pořízení
nového územního plánu. Občané a každý oprávněný májí možnost vznést požadavky / podněty k pořizování nového územního plánu, které se podávají na obecním úřadě v termínu
do 30. 9. 2019.
Požadavky na změnu s pořizováním nového územního
plánu se předkládají na připraveném formuláři, který je přístupný na webu obce Lánov, případně je možné si formulář
vyzvednout na Obecním úřadě nebo v infocentru. Upozorňujeme, že obec Lánov nemůže zaručit, že tyto požadavky
projdou celým procesem projednávání nového územního
plánu s kladným výsledkem.
Obec Lánov také uvažuje o jisté finanční spoluúčasti jednotlivých žadatelů, a to u občanů v rozmezí 2 000 - 5 000 Kč
a u ostatních žadatelů v rozmezí 10 000 - 20 000 Kč s tím,
že u obzvláště náročného záměru může být spoluúčast až
30 000 Kč. Určitě je nutné, aby žadatelé uvedli svoji představu
o výši úhrady nákladů na pořízení jejich změny ÚP. Úhrada
finanční spoluúčasti bude požadována u těch návrhů, které
budou zařazeny do zadání územního plánu a následně budou
odsouhlaseny zastupitelstvem.
4. Proto žádáme veškeré osoby či organizace, které připravují
či vážně uvažují o realizaci staveb a záměrů, jejichž součástí
bude nárok na úpravu využití konkrétní plochy, aby do výše
uvedeného termínu 30. 9. 2019 předaly na Obecní úřad
v Lánově vyplněný formulář se základními údaji o navrhovaných požadavcích a záměrech. V případě potřeby konzultací
pak navštivte pracovníka obecního úřadu pana Jaroslava Hanče a domluvte si buď kontrolu svého dříve učiněného podání,
nebo připravte společně zadání nové.
Zpracoval: Jaroslav Hanč

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obecní úřad Lánov vyhlašuje od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

„investiční technik, projektový manažer“
Pracovní náplň: příprava a realizace jednotlivých investic
menšího rozsahu nebo částí velkých investic
příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce
příprava akcí v návaznosti na dotační tituly
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, příp. zkrácený pracovní
úvazek, možný home office
Místo výkonu práce: Lánov
Platová třída: 9 (dle započitatelné praxe 18.230 - 27.420 Kč)
+ osobní ohodnocení
Možný nástup: ihned
Požadavky na uchazeče dle zákona o úřednících územních
samosprávných celků:
- občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR –
nutnost ovládat český jazyk),

- fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
- plná svéprávnost
- bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická
osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, za
jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle
zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)
Kvalifikační předpoklad: min. střední vzdělání ekonomického, manažerského směru (stavební směr výhodou)
Další informace: volejte OÚ Lánov 499 432 211
Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního občana), datum a podpis
K přihlášce připojte: profesní životopis, výpis z evidence
rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady zašlete na
Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli toto výběrové řízení
zrušit.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
V lednu se narodila Amálie Urbanová, Karel Hrdý
a Jakub Vágner. Vítáme Vás v Lánově a ať se Vám tu líbí.
V období od 4. 1. 2019 do 1. 3. 2019 dovršili svá významná životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dále po roce) níže uvedení spoluobčané:
paní Věra Rojtová
paní Libuše Buriánková
pan Jiří Tomíček
paní Jaroslava Pršalová
pan Miroslav Patočka
pan Vlastimil Kynský
pan Jaromír Chvála
paní Alena Hebká
pan Václav Štěpán
paní Hana Procházková
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší, mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší také smutné události. V lednu
nás navždy opustila paní Jana Pružincová, v únoru paní
Jarmila Klustová a pan Milan Jurásek. Dovolte mi jménem
Obce Lánov vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým rodinám
a přátelům.
Karolina Boková

INFORMACE ZE SVAZKU KRKONOŠE
Svazek Krkonoše realizuje dokument s názvem „Konkurenceschopnost území SMO Krkonoše". Údaje v tabulce
níže dokládají, že demografický vývoj, týkající se trvale bydlících obyvatel, je nepříznivý a má negativní trend, což je pro
současný a především budoucí vývoj v území velmi negativní
signál.
VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA SVAZKU
MĚST A OBCÍ KRKONOŠE
Tabulka: Věková struktura obyvatelstva k 31.12. 2017

Věková struktura obyvatel regionu Krkonoše je nepříznivá, a to z hlediska poměrně vysokého podílu seniorů a naopak
nízkého podílu dětí. V Královéhradeckém kraji jsou v posledních deseti letech pouze tři obce (vč. obce Lánov) s přírůstkem
obyvatel. Taktéž věková struktura obyvatel Lánova je zatím
v pořádku.
Negativní demografický vývoj v obcích a městech Krkonoš znamená výzvu k aktivitě: dostupné bydlení, kvalitní
školství, možnost dobrého zaměstnání, bezpečí apod.
Ing. Jiří Vancl z Analýzy konkurenceschopnosti

Z DĚNÍ V OBCI
SOUTĚŽ - LÁNOVSKÝ SNĚHULÁK
Vážení čtenáři, milí soutěžící, to jsme si tedy na sebe
upletly bič! Jak vybrat mezi originálními díly tři nejlepší,
když se ani porota na pořadí neshodne. To je tedy prekérka,
řeknu vám.
Letos nám v redakci přistálo osm fotografií sněhuláků
a porota to nakonec, s lehkým straněním dětem před dospělými, rozsekla takto:
1. místo - Veronika Möhwaldová z Horního Lánova
2. místo - Marek a Amálka Tryznovi z Prostředního Lánova
3. místo - Adélka a Lucinka Hofmanovy, Daník Hofman
a Matýsek Půlpán z Horního Lánova
Všechny sněhuláky se jmény svých stavitelů najdete
na zadní straně obálky.
Prosíme výše uvedené tři výherce, aby se dostavili do infocentra a vyzvedli si svou odměnu. I letos ale chceme ocenit
snahu, píli a nadšení, a tak dárek dostanou všichni soutěžící.
Takže i všechny ostatní prosím, aby si přišli do IC Lánov pro
malou pozornost.
Doufáme, že budete sněhulačit i v příští sezóně a že zase
bude z čeho vybírat.
Sněhulákům zdar, oblevě zmar!
Za všechny tři porotkyně Karolina Boková.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA STOLETÍM
Masarykův životní příběh je dostatečně znám. Ke stému
výročí vzniku Republiky československé se o něm opět hodně
psalo. Česká pošta příjemně překvapila vydáním poštovní
známky s TGM.
Autor, pan Zdeněk Netopil, na ní Masaryka zobrazil
věrně, jak je znám z dobových fotografií, však jinak než třeba
Švabinský. Pan Miloš Ondráček vytvořil rytinu, obraz
nikterak nepřetížil a obličej TGM plasticky vystupuje z pozadí. Nu oba to nedělají poprvé, je hezké vidět, že svou práci
perfektně umí. Známka vyšla ve dvou úpravách - v archu
a v aršíku. Radost je i z nominální hodnoty „A“. Masaryk je
náš a tak je správné, že známkou s jeho portrétem můžeme
vyplácet běžnou korespondenci a lze použít i slavnostnější
aršík.
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Známka vyšla k připomínce 100. výročí zvolení TGM prezidentem loni 14. 11. 2018.
Na obálce prvního dne vydání je TGM na koni. V pamětním razítku je již zmíněné datum a český lev.
Jako milovník a sběratel zubatých obrázků jsem zařadil
známku a aršík s TGM mezi sběratelské skvosty.
Použitá literatura: Časopis Filatelie a vlastní dlouholeté
poznatky o tvorbě československé a české známky.
Oldřich Daňhel
Střílení z luku (foto Libor Kukačka, vedoucí střediska Dobráček Hostinné).

ZŠ a MŠ LÁNOV
ROZLOUČENÍ S JANOU

HORNOLÁNOVÁK VYSTAVUJE V PAŘÍŽI
Dvacetiletý Vojtěch Hepnar z Horního Lánova, který studuje první ročník Fakulty umění a designu na Univerzitě J. E.
Purkyně v Ústí n. L. v ateliéru skla, se určitě neztratí.
Již jako absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Železném Brodě (hutní tvarování skla) získal za
svou tvorbu ocenění maturita roku. Zaměřuje se na vázy
a jejich experimentální zdobení a právě nyní již podruhé
vystavuje v pařížské galerii Clara Scremini.
Své dílo předváděl i na výstavě známé sklárny Moser, dále
v Bruselu a Mnichově a vytvořil také trofej pro karlovarský
festival Tourfilm.
Tak tedy mnoho štěstí a pěkného skla!
Podle článku z únorového Krkonošského týdne připravila
Karolina Boková.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní Anně Martinů za výpomoc při hlídání
syna Štěpána v době, kdy jsme celá rodina byli nemocní.
Hendrychovi

MASOPUST V LÁNOVĚ
10. března proběhl již 6. ročník Masopustu v Lánově
v režii 7. skautského oddílu Lánov Medvědů střediska Dobráček Hostinné. Bohužel pro nepřízeň počasí musel být zrušen
průvod masek, avšak rej masek si mohli účastníci užít v parku
v Prostředním Lánově u kruhového objezdu, kde bylo pro
účastníky připraveno několik soutěžních disciplín, bohaté
občerstvení za lidové ceny a živá hudba.
I přes nepříznivé deštivé počasí se Masopustu v Lánově
zúčastnilo několik desítek lidí, a proto se již nyní organizátoři
těší na další ročník.
Michaela Lněničková
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Dne 21. ledna 2019 navždy uhasl život
naší kolegyně, paní Jany Pružincové.
Tato ztráta nás všechny velmi zasáhla.
Byla hodnou paní učitelkou pro spoustu
dětí z naší obce a blízkého okolí. Nám byla
bezvadnou kolegyní a kamarádkou s čistým srdcem a velmi milým projevem.
Vždy uměla poradit a povzbudit, měla pochopení pro svoje
mladší spolupracovnice a nikdy neměla potřebu se před
někým povyšovat. Uměla si pro nás udělat čas, přestože
potřebovala sílu a energii především pro sebe a svoji rodinu,
kterou nesmírně milovala. Bohužel, nemoc byla silnější!
,,Děkujeme Ti za vše, Jani. Tvůj život skončil, ale vzpomínky zůstanou. Odpočívej v pokoji.“
Navždy Tvé kolegyně

BĚŽECKÉ ZÁVODY V DOLNÍ BRANNÉ
Lyžařský spolek při ZŠ Dolní Branná a Obecní úřad Dolní
Branná uspořádaly 30. 1. 2019 „Pohár podkrkonošských škol
v běhu na lyžích aneb po stopách dolnobranských lyžařských
mistrů“, kterého se zúčastnili i někteří žáci I. stupně naší
školy. Celkem se do Bakova sjelo 145 závodníků ze 13 škol.
Žáci byli rozděleni do kategorií podle tříd na chlapce a dívky. Prvňáčci a druháčci běželi 500 m, ostatní bojovali na úseku dlouhém 1 km. Organizátoři rozlišovali závodníky registrované ve Svazu lyžařů a ostatní. Nejlepší neregistrovaní byli
také odměněni.
Nejlepší umístění z celé naší skupinky se podařilo vybojovat malému Lukáši Hůlkovi z 2. B, který se umístil ve své kategorii na 4. místě. Podobný úspěch měl i Michal Koldovský
z 5. B, který se sice celkově dělil o 4. a 5. místo, ale byl odměněn jako nejlepší neregistrovaný závodník v kategorii chlapci
5. tříd.

JMÉNO
Filip Hejral
Josefína Haláčková
Lukáš Hůlka
Barbora Najbrtová
Natálie Sýsová
Ondřej Jákl
Kateřina Nosková
Eliška Hospodková
Marek Čivrný
Bára Schejbalová
Kamila Hůlková
Michal Koldovský

TŘÍDA
2. B
2. B
2. B
3. A
3. B
3. B
3. B
4.
4.
4.
4.
5. B

UMÍSTĚNÍ
6.
7.
4.
10.
11.
7.
19.
13.
14.
7.
6.
4.-5.

Celkově se ZŠ Lánov umístila za špindlerovskými
a dolno-hornobranskými lyžaři na krásném „bramborovém“
4. místě, což při účasti 13 škol považujeme za veliký úspěch.
Děkujeme organizátorům za perfektní organizaci závodů
a výborné občerstvení. K pohodové atmosféře přispělo
samozřejmě i nádherné počasí. Děkujeme též rodičům
za skvělou pomoc.
Závody se všem dětem líbily a už se těšíme na další ročník.
Stanislava Kalenská

ŠKOLNÍ PŘEBOR V BĚHU NA LYŽÍCH
Využili jsme výborných sněhových podmínek a uspořádali
závody v běhu na lyžích v našem areálu u zahrádek.
Potěšilo nás, že se závodu zúčastnilo téměř 70 žáků školy
od prvňáčků až po deváťáky. Vítězi jednotlivých kategorií se
stali: Denisa Barková, Martin Jindřišek, Michal Jindřišek,
Markéta Forbelská, Michal Koldovský, Kamila Hůlková,
Jakub Roušal, Lukáš Hůlka a Josefína Haláčková.
Vítězům gratulujeme a všem závodníkům děkujeme
za účast.
Olga Čermáková

O MARVENEČKOVI A LVU
Jednoho krásného rána se probudil lev. Šel na procházku
a potkal mravenečka.
Lev se mu chlubí, říká: „To musí být hrozné, jsi takový
malý, pomalý a slabý. Já jsem silný, rychlý a velký.“ Mravenec mu však nebojácně odpoví: „Rozhodně nejsem jako ty,
ale nemůžeš vědět, jaký opravdu jsem. Chceš si dát závod?
Porazím tě. Želva nám to odstartuje.“ Neohrožený lev říká:
„Poběžíme okolo sportovního stadionu ve Vrchlabí.“
Když už tam jsou, želva povídá: „Tři, dva, jedna, start!“
Závod odstartují velmi rychle, mravenec se chytne lva
za hřívu. Jeho váhu lev necítí. Běží tak rychle, že se za ním
práší. To dělá schválně, aby ho mravenec nemohl chytit. Když
už jsou kousek od cíle, tak se mravenec začíná odrážet
od lvího hřbetu. Pomocí hřívy sebou švihne a je v cíli.
Mravenec vyhrál!
Želva křičí: „Zázrak, mravenec porazil lva.“
A tak si pamatujte, že nikdy se nemáte chlubit před nikým
– ať je slabý, nebo silný.
Jan Javor, 5. A, soutěžní povídka na volné téma

KLUB NADANÝCH DĚTÍ LÁNOVÁK
ZŠ Lánov se stane od školního roku 2019/20 školou
spolupracující s Mensou ČR a v rámci tohoto projektu bude
otevírat Klub nadaných dětí Lánovák, jehož prvotním cílem je
práce s mimořádně nadanými dětmi. Členství v klubu bude
žákům pomáhat v rozvíjení jejich paměti a analytických
schopností a podporovat jejich kreativitu a praktické dovednosti formou kvízů, hádanek, logických úloh, šifer, deskových her, soutěží, přednášek či exkurzí.
Klub má 4 základních sekce:
1. Matematicko-přírodovědnou (logické hry, šifrovací
soutěže, experimenty, geografie)
2. Uměleckou (dramatika, nácvik asertivity,
výtvarná a literární sekce)
3. Herní (klub deskových her)
4. Programátorskou (dětské programování,
práce s grafikou).
Klub povedou zkušení interní a externí pracovníci (proškolení lektoři, experti, významné osobnosti z různých oborů).
Frekvence setkávání se plánuje pravidelně 1 - 2x týdně
v odpoledních hodinách.
Kontaktní osoby: PhDr. Martina Skalková, Ph.D.
Mgr. Libor Spurný
Mgr. Nina Javorová
Ing. Soňa Matyášová

SOUBOJ ČTENÁŘŮ
ZLATÁ TUŽKA
Naši dva žáci se se svými literárními příspěvky přihlásili
do soutěže Zlatá tužka, kterou každoročně vyhlašuje Dům
dětí a mládeže ve Dvoře Králové nad Labem. První z přihlášených je Anička Havlíčková (8. třída) se svou rozsáhlou ódou
na školu s názvem Škola a druhým přihlášeným je Jan Javor
(5. A) se svou vtipnou, ale poučnou bajkou s názvem
O mravenečkovi a lvu.
Přejeme jim hodně štěstí.
Nina Javorová

V lánovské škole milujeme knížky,
příběhy, fantazie, čtení knížek, sdílení
o knížkách, hrdinech, a tak jsme se nebáli
přihlásit se do celostátní soutěže Souboj
čtenářů, ve které ještě s dalšími 120
školami z celé republiky změříme své schopnosti ve čtenářské
gramotnosti. Z našeho kraje se do soutěže přihlásily tři školy.
Třída 6. B a dvě žákyně z “áčka“ budou soutěžit ve znalostech obsahu knih. Celou aktivitu realizuje společnost Svět
knihy, s.r.o., v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme
s knihou. Škola zakoupila dvacet pět soutěžních knižních
titulů, jeden titul po pěti kusech, a tak se žáci rozdělili do pěti
skupin. Každá skupinka se postupně stává odborníkem
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na daný titul. Někteří pilní, schopní
čtenáři na tituly dva, dokonce tři. Naši
žáci se chopili práce opravdu zodpovědně a s velkým zaujetím, knížky je baví,
a proto si o nich i rádi povídají, diskutují.
V soutěži pak celý kolektiv odpovídá
co nejpřesněji na kvízové otázky, které
prověřují znalosti žáků o obsahu knih
získané četbou. Finále nás čeká
v polovině dubna, a tak se na soutěžní
otázky připravujeme pilně již nyní nejen
v hodinách literární výchovy, ale i doma.
Soutěž usiluje o zvyšování čtenářské
gramotnosti. Je založena na aktivní
motivaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve
znalostech, pedagogům poskytuje
podporu při motivaci žáků, jak děti
přivést zábavnou formou ke knihám.
Při četbě si děti vedou svůj poznámkový
blok, který mohou během odpovídání
na otázky používat. Důležitou aktivitou
během přípravy na soutěž je také vznik
a podpora čtenářských skupin. Děti mezi
sebou i s učitelem diskutují o knihách,
což má nejen silný socializační vliv,
především ale přivádí děti k práci
s textem, jeho hlubšímu poznání
a analýze. Výsledkem je zdokonalení
dovedností spojených s porozuměním
textu, ve kterých české děti vykazují
v mezinárodním srovnání dlouhodobé
zhoršení.
Mezi soutěžní tituly byly zařazeny
opravdu pozoruhodné knihy:
Vojtěch Matocha: Prašina, Petr Stančík:
H20 a tajná vodní mise, Soukupová:
Kdo zabil Snížka, Toman: Cukrárna
u Šilhavého Jima, Jana Klimentová:
Trable s tátou
Pokud byste měli zájem o další
informace, naleznete je na www.rostemesknihou.cz. Na zmíněném webu je
mnoho zajímavostí ze světa dětských
knih, doporučení i recenzí. Najdete zde
i odpověď na jednoduchou otázku:
„Proč mají děti číst knížky a proč máme
my rodiče číst dětem knížky?“
Nina Javorová

ŠKOLA
1) Když se řekne slovo škola,
každé dítě v duchu volá:
„Vždyť je to stejně furt dokola.
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Proč jen existuje škola?
Proč to takhle musí být?“
A začne znovu tajně snít,
jaké by to asi bylo,
kdyby měli od ní klid.
2) Kdyby škola zjistila,
že všem by se moc líbila
představa, jak lidé žijí
před Marií Terezií,
kdy prý společnost šťastně žila,
protože se neučila.
Nebylo žádné psaní spisů,
i tak všichni známe z dějepisu
odpověď na otázku;
která dáma založila
povinnou školní docházku.
3) Kdyby jí nebylo, nevíme taky,
že se dinosauři změnili v ptáky,
že žádná moucha nemá kosti
a že slouží ptákům k potravě.
Přírodopis známe dosti
a když nemyslíme na blbosti
zvládneme ho jedna dvě.
4) Nejsme jak ty opice,
proto známe v matice
příklady a rovnice,
desítky, stovky, tisíce,
obdélníky, kružnice,
sčítání a odčítání,
násobení, dělení,
všelijaké počítání,
při chybě pak bělení.
Odhadnout u krychle stěnu
při výpočtech obvodu..
Ať to zase nepřeženu,
však spočítat si správnou cenu
nikdy není na škodu.
5) Ani tohle nedá práci,
když chceme zjistit informaci,
třeba jak na matiku,
máme informatiku!
Tam se ale dějí divy,
když žák bez přestání civí
na monitor před očima
a ničeho si nevšímá.
6) Když učitel zadá práci
zjistit nějakou informaci,
všichni musí poslouchat.
Však v dnešní době internetu
najdem všechno v cuku letu,
a proto pak můžeme hrát.
Však patnáct minut bohatě stačí
a být celý den na počítači,
to by potom znamenalo
jen jedinou informaci,
a to to, že v naší třídě
jsou jen samí maniaci.
7) To zeměpis je naopak
žádná ryba, žádný pták,
ani dlouhé počítání
či hodiny na netu,
tady máme přece k mání
celou naši planetu.

Všechny státy, světadíly,
půl světa či pouhou míli,
stát, kde žijí klokani,
vidíme, jako bychom měli
celou Zemi na dlani.
Alpy najdeme na mapě,
Atlas zase v atlase,
a nikdo nebude mít za pět,
i když bylo na čase.
8) Zeměpis o Zemi je,
však fyzika a chemie
učí nás poznávat svět
formou fyzikálních věd.
Díky ní už třeba známe,
jak odraz světla spočítáme,
nebo taky víme, jak
vypočítat máme tlak.
Atomy a neutrony,
elektřina, statika,
protony a elektrony,
to všechno je fyzika.
9) V chemii čas nemeškáme,
děláme a poznáváme
všelijaké pokusy.
Hlavní pravidlo všichni známe,
nedávat nic do pusy!
10) Pak je ještě hodina,
kde zpívání nám začíná.
Kde se zajímáme o ty
všechny akordy a noty
na notové osnově
v té hudební výchově.
11) To však není jedna pouze,
o výchovy není nouze.
Jednou z nich je třeba ta,
kde o státě je debata.
A kde třeba probíráme
koho v čele státu máme,
nebo kde se učíme
co smíme a co nesmíme.
A proto toho víme dosti
z výchovy o společnosti,
občanku zvládnem hravě,
když máme všechno v hlavě.
12) Z toho všeho nepropadnout
však nestačí jedině,
musíme ovšem také zvládnout
domluvit se v cizině.
Proto učíme se většinou
ruský jazyk s němčinou.
Z toho právě všichni víme,
jak německy pozdravíme;
Hallo, Tschüs und Guten Tag,
zvládnem hravě, je to tak.
Do svidania, Privet,
naučíme se taky hned.
13) A ještě jinde v zahraničí,
kde se slavný Big Ben tyčí,
existuje angličtina,
to je ale liga jiná.
Tu učíme se už spoustu let
a zná ji skoro celý svět.
Učíme se spelovat,

v angličtině zlepšovat
i slovesa časovat
v minulém i prostém čase,
to je ale práce zase...
Jak se nám to všechno
do hlavy jen vejde?
Ty milióny papírů...
Však tuhle větu popřít nejde;
We like English and it´s true.
14) A tak učení jazyků
máme všichni v malíku.
O češtině nemluvě,
to je základ všeho dění
a kdo věří pomluvě,
že čeština je utrpení
a že nejhorší je čtení,
ten by si měl uvědomit,
že bez ní tahle báseň není,
že bez ní není žádné čtení.
A kdo chce všechny pětky zlomit
a chce vědět jak na to,
musí se dát do učení.
To je rada nad zlato.
15) A když si to uvědomíme
nahoře i dole,
tak tohle všechno přeci víme
jenom díky škole.
A když si to tak vezmeme,
že i když se učit nechceme,
tak jenom hlupák by se vzdal
toho, chodit do ní dál.
16) Docházet do školy dál
a vědět toho ještě víc.
V tom nám nezabrání nic.
A i když to všechno poznávání,

čtení, psaní, počítání
a úkolů dělání
nám občas strach nahání
a k šílenství nás dohání,
že nám to až slova bere,
tak to, co nám ta škola dala
a v učebnicích uschovala
nám už nikdo nesebere.
Naše vzdělání.
Anička Havlíčková,
8. třída, báseň na volné téma

abychom zhlédli představení v rámci
primární prevence Svobodný vězeň, ve
kterém jsme si vyslechli příběh člověka,
který si prošel několikaletou závislostí
na alkoholu. Pavel Novák je člověk
otevřený, který se rozhodl svou negativní zkušenost předávat dál, a tak ovlivňovat myšlení dospívajících.
Nina Javorová

LYŽAŘSKYÝ KURZ
Poslední únorový týden proběhl
tradiční lyžařský kurz pro žáky sedmých
tříd na Hanapetrově pasece. Na rozdíl
od minulých let byly letos sedmičky
dvě, takže téměř čtyřicítka dětí velmi
rozdílné výkonnosti. Díky dobrým
sněhovým podmínkám a krásnému
počasí jsme mohli pilně trénovat jak
na běžkách, tak na sjezdovkách
a v závěru výcviku všichni bez problémů zvládli běžecké závody jednotlivců
i štafet a obří slalom na sjezdovkách.
Z výcviku jsme také posílali denně
fotodokumentaci na webové stránky
školy, kde si rodiče (a nejen oni) mohli
své ratolesti zkontrolovat.
Olga Čermáková

SVOBODNÝ VĚZEŇ
Dne 6. 3. jsme se s osmáky a deváťáky
vypravili do trutnovského UFFA,

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Pro dospělé:
Krkonošští rodáci vzpomínají 2 - Libor Dušek
Křik mlčení - můj boj proti V. Putinovi - Ildar Dadin
Milá paní Birdová - A. J. Pearce
Mise Afghánistán - Tomáš Šebek
Odložený život - Dita Krausová
Příběh služebnice - Margarethe Atwood
Ve válce - příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie
- Lenka Klicperová, Markéta Kutilová
Filuta - Terry PRatchett
Nově také audioknihy:
Skladatelka voňavého prádla - Martina Formanová
Sága rodu Forsytů - John Galsworthy
Černé světlo - Peter May
Složka 64 - Jussi Adler Olsen
Andělé a démoni - Dan Brown
Dobrou a ještě lepší - František Nepil
Frankenstein - Mary Shelley
Listy z Provence - Miroslav Horníček
Paměti kata Mydláře - Josef Svátek

Karneval pro děti v Horním Lánově pořádaný
hornolánovskými hasiči (foto Fr. Liška)

Pro děti:
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - Rans. Riggs
Záhady - Zapoj mozkové závity a vyřeš 25 tajuplných příběhů
- Victor Escandell
Můj brácha robot - James Patterson
Kronika rodu - Edward Carey
Lockwood & spol. - Jonathan Stroud
Nově také audioknihy:
Muminci a kometa - Tove Jansson
Deník malého poseroutky - Jeff Kinney
Příšerné příběhy vánoční
- Chris Priestley
Dědečkův velký útěk - David Walliams
Hrůzostrašné pohádky - Jiří Žáček
Knihovna Lánov, tak jako mnohé další knihovny v okolí
spravované přes společný server knihovny v Trutnově, přešla
na nový program Tritius. S tím je spojená změna ve vyhledávání knížek a proto zde uvádím nové odkazy. Na odkazu
h t t p : / / k n i h o v n a l a n o v. w e b k . c z / p a g e s / u v o d . h t m l
pod záložkou On line katalog (nebo přímo přes https://trut
nov.tritius.cz/library/lanov/) se prostřednictvím tohoto
katalogu dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské knihovně
aktuálně k dispozici. I zde je možné podívat se do novinek
(záložka Novinky) nebo do klíčových slov (záložka Rejstříky).
Karolina Boková
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AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
DUBEN
- Vítání nových občánků (SPOZ) 27. 4. 2019. KD Dolní Lánov
- Pálení čarodějnic 30. 4. 2019. Lánov, hasičské hřiště v Horním Lánově, pálení ohně, soutěže a hry.
Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
- Pálení čarodějnic 30. 4. 2019. Dolní Lánov, u skautské klubovny Márnice 19:00. Pořadatel: Skautský oddíl Lánov,
Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
- Pálení čarodějnic 30. 4. 2019. Dolní Dvůr, Penzion FKC, pálení ohně, soutěže pro děti (hod krysou, čarodějné úkoly, kouzelné
lektvary). Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin Bělovský (ve spolupráci s SDH Dolní Dvůr a Flér - Tvořilka
Dolní Dvůr), 499 522 376, 739 416 335
- Pálení čarodějnic 30. 4. 2019. Dolní Lánov, hřiště. Pořadatel:Myslivecký spolek „Malá Sněžka“ Dolní Lánov,
Miloslav Tomíček, tel. 602 213 866, tomicek.miloslav@seznam.cz

KVĚTEN
- Psí agility závody, květen 2019. Čistá v Krkonoších, kemp Slunečná. Závody agility s pejsky různých plemen
a výkonnostních kategorií, bohaté občerstvení zajištěno, diváci mohou přijít i se svými pejsky. Pořadatel: Barbora
Štefanová, barbora-stefanova@seznam.cz, FB: Barbora Štefanová, www.agility-vrchlabi.weebly.com
- Den létání pro veřejnost, květen 2019. Letiště Vrchlabí. Let na větroni se startem navijákem (stoupání až 20m/sec. do výšky
250 m) a lety motorizovaným větroněm, podrobnosti a rezervaci letu získáte na FB a webu. Pořadá: Krkonošský aeroklub
Vrchlabí, Facebook: https://www.facebook.com/akvr.cz/, akvr@seznam.cz, www.kavr.cz
- Okrsková soutěž 11. 5. 2019. Fotbalové hřiště Lánov. Hasičská soutěž. Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Jan Rypl,
732 228 666, rypl.jan@seznam.cz
- Zájezd do Prahy 18. 5. 2019. Od 8:30 do 21:00. "Zhůry i zespodu“ a nějaké překvapení, turisticko-poznávací akce pro rodiče
a děti. Pořadatel: L.A.SOBĚ, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
- Noc kostelů 24. 5. 2019. Dolní Lánov, kostel. Nevšední návštěva svatostánků po celé republice - noční prohlídka prostor plus
kulturní program. Pořadatel: Římskokatolická farnost Vrchlabí, P. Jiří Šlégr, slegr@eljon.cz, tel. 499 422 899, 731 645 349,
731 598 996, ve spolupráci se Skautským odd. Lánov, O. Filipčík, sokolator@seznam.cz, a ZŠ a MŠ D. Lánov, tel. 499 522 212
- Slavnostní zahájení - otevření sportovního hřiště - Dolní Dvůr. Květen/červen 2019. Volejbalový turnaj sousedních obcí
a místních sportovních nadšenců. Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin Bělovský (ve spolupráci s SDH Dolní Dvůr
a Flér - Tvořilka Dolní Dvůr), 499 522 376, 739 416 335

ČERVEN
- 23. setkání bývalých obyvatel Dolního Dvora. 30. 5. - 2. 6. 2019 Dolní Dvůr (30. 5. 2019 od 15:00 setkání na OÚ pro zvané)
Pořadatel: Erich Kraus, +49-1 57 74 94 51 90, Brigitte.und.Erich.Kraus@web.de, Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin
Bělovský, 499 522 376, 739 416 335
- Zahradní slavnost. Červen 2019 Lánov, zahrada školy. Pořadatel: ZŠ a MŠ Lánov, tel. 499 432 212, tel. 730 126 829
- Poslední výkop. Červen, Lánov, hřiště. Tanec a hudba u hřiště. Pořadá: TJ Lánov, odd. fotbalu, Jos. Teichman, tel. 737 907 455
- Turnaj v nohejbalu řemeslníků + Dětský den. 1. 6. 2019 Dolní Lánov, hřiště. Utkání družstev v nohejbalu + soutěže pro děti.
Pořadatel: SK Dolní Lánov, MS „Malá Sněžka“, ZŠ a MŠ Dolní Lánov, Obec Dolní Lánov, Luboš Losenický, tel. 728 033 895
- Pohádkový les. 1. 6. 2019 Dolní Lánov. Pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov, tel. 499 522 212
- Divadlo Praha. 14. 6. 2019 od 15,00 do 24,00. „Sestra v akci“, Karlín, divadlo pro dospělé - vyprodáno. Pořadá: L.A.SOBĚ
- Tajný výlet pro rodiče a děti. 22. 6. 2019 od 8:00 do 20:00. Poznání, kultura, zábava, dárky, turistika, „Cesta za Černým
rytířem“ Pořadatel: L.A.SOBĚ, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
- Kolo pro život (Vrchlabí - Špindl - Tour ŠKODA AUTO) - červen, start Vrchlabí náměstí. Veřejný závod horských kol - různé
kategorie a tratě, 9. ročník v Krkonoších. Doprovodný program -letiště u Lánova. Pořadatel: www.koloprozivot.cz
- Výstup Lánovských na Sněžku. 29. 6. 2019 start a cíl Lánov. 15. ročník turistického pochodu, 2 varianty - 20 km (infocent
rum - Lesní bouda či Tetřevky a zpět) nebo 44 km (infocentrum - Sněžka a zpět). Diplom pro všechny účastníky a zvláštní
odměna pro pokořitele Sněžky. Za vyluštění hádanky po cestě dáreček. Jídlo a nápoj pro všechny borce zdarma v cíli cesty.
Pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz
- Dětský den - konec června, fotbalové hřiště Lánov. Pořadá: SDH Prostřední Lánov, J. Rypl, 732 228 666, rypl.jan@seznam.cz

ČERVENEC
- Pouťová zábava - červenec, Lánov, hřiště. Tanec a hudba u hřiště. Pořadatel: TJ Lánov, Josef Teichman, tel. 737 907 455
- Sportovní den starosty (O pohár starosty D. Lánova v malé kopané) + pouťová taneční zábava 27. 7. Dolní Lánov, hřiště
Sportovní hry pro děti a dospělé + pouťová taneční zábava. Pořadá: Obec a SK Dolní Lánov, Michal Trobl, tel. 604 233 682

S R PE N
- Mezinárodní výstava jiřin (bude každé dva roky, příští v r. 2020) 2 dny v srpnu 2020 Lánov, sál v H. Lánově 10:00 - 17:00
4. ročník, desítka vystavovatelů i z ciziny, hudební vystoupení, občerstvení zajištěno. Pořadá: Vl. Nedeliak, tel. 603 299 002
Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce
mailem, dejte mi vědět.
* L.A.SOBĚ je spolek vzniklý z původní OB Lánovy, více informací v článku paní Bezstarosti, který je otištěn v části
pro Dolní Lánov.
Karolina Boková
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LÁNOVSKÉ KŘÍŽKY
A POMNÍKY
Lánov má to štěstí, že se na jeho
území nachází řada pěkných drobných
sakrálních památek z minulosti. Obec
vůbec asi poprvé ve své poválečné
historii podniká první kroky k tomu, aby
byly tyto křížky a také válečné pomníky
zrestaurovány.

Možná ze starých fotografií víte,
že pomník obětem I. světové války
v Horním Lánově, u bývalé obecné
školy, kdysi vypadal trochu jinak.
Kromě toho, že na něm byly 2 desky se
jmény padlých, z nichž jedna je zřejmě
ztracená a druhá od nedávna umístěna
v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí,
vévodila pomníku vprostřed postava
vojáka téměř v životní velikosti, vytvořená známým trutnovským sochařem

Takto kdysi vypadal pomník padlým v Horním Lánově (foto poskytl David Janeček).

Nejdřív zástupci obce navštívili
sousední Rudník, kde již s podobnými
akcemi mají své zkušenosti. Dále jsou
shromažďovány všechny podklady,
které k těmto památkám máme - fotky,
texty, různá dokumentace, podklady
z katastru. Obec oslovila také restaurátora, který na základě ohledání těchto
objektů v terénu a s pomocí shromážděných informací vyhotoví projekt.
A tady se obracíme na Vás, vážení
čtenáři, s prosbou o pomoc.

Takhle kdysi vypadal sloupek s madonkou
v Prostředním Lánově u výjezdu na Čistou
(foto poskytl David Janeček).

Emilem Schwantnerem. Prý byla v roce
1945 sedláky s koňmi stáhnuta do
potoka a kdoví kde je jí dnes, po všech
velkých vodách, konec. Ale třeba ne,
třeba leží někde zachráněná, zapomenutá ve stodole, bez užitku? Nevíte prosím
o osudu této sochy nebo té jedné ztracené desky se jmény padlých něco víc?
Navrácení na pomník by bylo něco jako
malý zázrak, který se ovšem opravdu
udál v nedalekých Starých Bukách - tam
asi v r. 2004 objevili sochu sv. Nepomuka, zapomenutou od 50. let někde
u potoka, která se dnes zrenovovaná skví
na svém původním místě.
Druhou hledanou památkou je socha
madonky ze sloupku u cesty z Prostředního Lánova na Čistou. Tam nemáme
o jejím poválečném osudu ani tušení.
Jen pěknou pohlednici.
Pokud něco víte, prosím, povězte
nám to. Pokud máte díly i z jiných
památek, velmi bychom uvítali, pokud
byste je mohli obci za účelem renovace
věnovat. Tímto chci velmi poděkovat
Láďovi Kadavému, který několik částí
z poničených památek roky opatroval
a který nám je v březnu předal.
Volejte, pište, stavte se. Kontaktní
údaje na nás naleznete na jiném místě
tohoto zpravodaje.
Děkuji, Karolina Boková.

SVAZEK MĚST
A OBCÍ KRKONOŠE
Cykloturistika do hor patří
Stále více se rozmáhající cyklistika
motivuje k vytipovávání dalších
a dalších míst, jak všem zájmovým
skupinám rozšířit možnosti a kam je
poslat.
K tomu Alena Jahodová, marketingová pracovnice, doplnila: „V průběhu
roku 2018 jsme naplánovali a společně
projeli několik cyklotras v Krkonoších.
Prvních pět videí můžete shlédnout
na Youtube kanále „Krkonoše Svazek“
a rozmyslet se, která trasa je pro vás
nejlákavější, kterou si na jaře projedete.
Anebo vyzkoušejte všechny, a pak nám
dejte vědět, jak se vám výlet na kole
líbil.
A kudy cyklovidea např. provedou?
Z Kořenova se vypravíme přes tři
rozhledny do Jilemnice. V západních
Krkonoších podnikneme Sjezd do kraje
zapadlých vlastenců. Z Horních Míseček dojedeme k rozcestí U Čtyř pánů,
pěšky se podíváme k Prameni Labe, pak
Labské boudě a odtud sjíždíme do
Vrchlabí. Dlouhý sjezd z Hnědého vrchu
v Peci pod Sněžkou nás zavede až do
Vrchlabí. A poslední Rýchorský sjezd
nám ukáže malebnou část východních
Krkonoš z Horní Malé Úpy do Trutnova.
K videím bude vytištěna brožurka s QR
kódy, s odkazem přímo na „kanál Krkonoše Svazek“,“ upřesnila Bc. Alena
Jahodová a doplnila: „Videa si prohlédněte na:
https://www.youtube.com/channel/UC7pPPkjOjqZ6-8ONwEFukqw.“
K tomu Radek Vích, ze Svazku
Krkonoše, hlavní produkční a koordinátor natáčení, doplnil: „Videa jsme
natáčeli především pro lepší představu
cyklistů, kteří cyklotrasy v Krkonoších
neznají, aby našli inspiraci na dovolenou a výlety na kolech v našich nejvyšších horách. Snažili jsme se zachytit
v cca dvouminutových videích to nejzajímavější z cyklotras protínajících celé
Krkonoše.“
Dáša Palátková

SPOLKOVÁ ČINNOST
NAROZENINOVÁ KULÍŠKOVA HERNA
Oslavy 25. výročí založení začalo
rádio Kulíšek v hotelu Svět Harmonie.
Odpolední program pro děti i dospělé
zahájilo představení nového roll-upu
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rádia Kulíšek. Pokřtil ho Marian
Piasecki, majitel Parku miniatur
památek Dolního Slezska, a Jaromír
Kříž, majitel firmy vyrábějící stavebnice Merkur.
V kongresovém sále frčely po
autodráze závodní vozy, na modelovém
kolejišti funěla parní lokomotiva, stoly
patřily plechovým hračkám a stavebnici
Merkur. Děti si zahrály Krtečkovo
dřevěné pexeso nebo Člověče, nezlob se
s figurkami, které drobek povyrostly.
Pod vedením žáků Střední školy
zahradnické Kopidlno si vytvářely
květinová aranžmá.
Ve vstupní hale byly vystaveny
miniatury chaty Samotnia a Strzecha
Akademicka, zapůjčené Parkem miniatur památek Dolního Slezska v Kowarech.
Narozeninovou Kulíškovu hernu
uváděla Tereza Fligrová, moderátorka
rádia Kulíšek, a česká průvodkyně
Parku miniatur památek Dolního
Slezska Kowary.
Jana Tauchmanová

Loučeň a do jeho přilehlého parku
plného bludišť a labyrintů.
Od dubna do září bychom letos rádi
uskutečnili pět výletů.
V květnu, na Den matek, si uděláme
radost dobrým obědem při posezení
v restauraci hotelu Svět Harmonie.
K tanci a poslechu nám zahraje živá
hudba z Vrchlabí. Fotografie pořízené
panem Závodníkem nám budou milou
vzpomínkou na toto setkání. Také
pozveme naše nejmenší. Své kulturní
pásmo předvedou děti z mateřské školy.
Náš Klub důchodců podporuje OÚ
Lánov a OÚ Dolní Lánov. Za jejich
příspěvky našemu spolku děkujeme.
Jsou nejen radostné, ale i smutné
chvíle. V pátek 15. února 2019 jsme se
malou kytičkou rozloučili s bývalou
členkou klubu, paní Jarmilou Klustovou. Čest jej památce.
Za Klub důchodců Lánov
Anna Hájková

OSVĚTOVÁ BESEDA LÁNOVY
V NOVÉM KABÁTĚ!
Vážení spoluobčané, vzhledem
k legislativním změnám musela
i Osvětová beseda Lánovy přejít na
"spolek". Tedy vytvořilo se nové
uskupení dobrovolníků, kteří chtějí
organizovat za podpory obcí kulturní,
poznávací a všeobecně obohacující
aktivity. Věříme, že z naší nabídky si
každý vybere to svoje "gusto”.
Nový název je: Spolek L.A.SOBĚ

Roll-up Kulíšku.

OPRAVA POPISKU POD FOTKOU
Vážení čtenáři, do minulého čísla
zpravodaje se nám na stranu 15 vloudila
chyba. Pod článkem Klub důchodců
Lánov slaví 40 let! je u fotografie
předsednictva klubu jedno ze jmen
uvedeno špatně - sedící paní není paní
Pilařová, nýbrž paní Zemánková.
Děkuji její vnučce, paní Haně
Škodové, za milé upozornění.
Karolina Boková

KLUB DŮCHODCŮ LÁNOV
S Vaším dovolením bych Vás
nejdříve seznámila se změnou ve spolku
lánovských seniorů. Ke konci roku 2018
odstoupila ze své vedoucí funkce paní
Věra Volmutová. Za její dlouholetou
činnost jí děkujeme a do dalších let
přejeme životní optimismus a především zdravíčko.
Tak jako každý rok nám blížící se jaro
umožňuje vyrazit za kulturou. Naše
první kroky budou směřovat na zámek
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Spolek
LÁNOV
Společně .......................... ... na cestách
Otevřeni .............................. nápadům
Bezstarostně ........................ žít
Easy (příjemný, pohodový) ...zážitek
Zakládající členky: Naděžda Bezstarosti,
Anežka Poloprudská, Katrin Doubková

Akce 2019:
- 14. 6. od 15,00 do 24,00 - Sestra v akci,
Karlín (divadlo, dospělí) - vyprodáno
- 22. 6. od 8,00 do 20,00 - tajný výlet
"Cesta za Černým rytířem" (turistickopoznávací, rodiče a děti)
- 14. 9. od 8,30 do 19,00 - zájezd na
vinobraní Kuks (spol. akce, dospělí)
- 26. 10. od 9,00 do 24,00 - Muzikál
Čarodějka od 19,00 v Goja (divadlo
a poznání, rodiče a děti)
- 30. 11. od 9,00 do 24,00 - Muzikál We
will rock you (QUEEN) v Kongresovém centru (divadlo a poznání, rodiče
a děti)
Chystáme něco jako permanentky na
kulturu v okolí, ale ještě to není úplně
dotažené, takže info příště.

Hlaste se tradičně u Karoliny na IC
Lánov po vyhlášení prodeje, prosím
platba tamtéž, jelikož jsou lístky hodně
předem, při rezervaci již plaťte, platící
účastník to má jisté.
Veškeré info na tel. 606 600 498,
e-mail:spolekl.a.sobe@seznam.cz,
na vývěsce u obchodu Luksík, na OÚ
Dolní Lánov, na kabelové TV, na vývěskách, na facebooku a po zahájení
prodeje na IC Lánov.
Těšíme se na Vás, za Spolek L.A.SOBĚ
Naděžda Bezstarosti.

SPOZ
Milí čtenáři, rády bychom vás
seznámily s naší činností v roce 2018.
Po celý rok jsme navštěvovaly naše
spoluobčany starší 80 let při příležitosti
jejich narozenin a předávaly balíčky,
které nám připravuje paní Luksíková.
Všem ženám nad 70 let jsme popřály
a udělaly radost malým dárkem ke Dni
matek.
Na jaře a na podzim jsme přivítaly
nové občánky naší obce.
Na konci školního roku jsme navštívily základní školu a rozloučily jsme se s
žáky 9. třídy. Při té příležitosti od nás
dostali pamětní list a malou pozornost.
V září jsme ve škole přivítaly nové
žáčky první třídy. Děti dostaly prostírání
a razítko se svým jménem.
V listopadu jsme uspořádaly Stříbrný
podvečer – setkání se 60letými a 70
letými občany Lánova v zasedací
místnosti OÚ. Připravené pohoštění
a posezení s kytarou se snad líbilo.
Na sklonku roku jsme opět navštívily
naše nejstarší spoluobčany s malým
sladkým dárečkem a přáním krásných
a klidných Vánoc.
Ráda bych poděkovala všem
členkám za jejich celoroční práci, také
panu starostovi za podporu a vstřícnost
při organizaci těchto akcí.
Vocásková Lenka, Kracíková Jana

LAVINOVÉ ŠKOLENÍ
V rámci projektu POZNEJME SE
VÍCE proběhlo ve dnech 23. - 24. 2.
2019 lavinové školení na stanici Horské
služby ve Strážném a na penzionu FKC
Dolní Dvůr.
Tohoto školení se zúčastnilo celkem
40 hasičů – 10 Szklarska Poręba, 10
Karpacz, 20 Horní Lánov.
V sobotu 23. 2. 2019 se po zahájení
školení a obědě na penzionu FKC
účastníci přesunuli na stanici horské
služby ve Strážném, kde probíhala
praktická ukázka vyhledávání a vyproš-

ťování osob zasypaných lavinou. Školící
instruktoři nám zapůjčili potřebné
vybavení. Každý účastník si vyzkoušel
vyhledávání a skupinově i vyprošťování
zasypané osoby. Následovala instruktáž
přímo na stanici horské služby, kde byli
účastníci seznámeni se zdravotními
prostředky, které využívají, a mohli si
i tyto prostředky prakticky vyzkoušet.
Školení pokračovalo v neděli na
penzionu FKC, kde instruktoři z horské
služby prezentovali účastníkům svoji
činnost. Instruktáž obohatili i představením některých zásahů přímo z praxe.
Školení bylo velice zajímavé a každý
z účastníků si z něj odnesl zajímavé
poznatky. Chtěl bych poděkovat
p. Jirkovi a p. Smejkalovi za skvělou
přípravu na toto školení.
Chtěl bych poděkovat i všem účastníkům za příjemnou atmosféru při školení.
Jaroslav Šedivý

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.
5. část
Vrchlabí - srdce podhůří
Dnešní živé podkrkonošské průmyslové město a spádové středisko řady
okolních obcí je ideálním východiskem
do centrální části Krkonoš. Ne nadarmo
se zde nachází sídlo Správy Krkonošského národního parku s jeho zařízeními
(muzeum a d.). Má velmi pestrou minulost, která povahou založení vůbec
nepřipomíná městský charakter.
Původem zemědělská lánová obec
pod ochranou mohutného Žalého (1019

m), rozložená na obou březích mladého
toku řeky Labe, která tu opouští těsné
sevření horských velikánů, vznikla
někdy v druhé polovině 13. století. Lesní
lánová ves se v písemných pramenech
objevuje teprve roku 1359 se jmény
správců zdejšího kostela Petra a Heřmana z Děčína. Jako první se připomíná
vladyka Hašek z Vrchlabí držitel erbu
bílé psí hlavy v červeném poli. On i jeho
potomci byli many trutnovského hradu.
Trutnovské manství byla poměrně
rozsáhlá oblast, zahrnující značnou část
krkonošského podhůří, mající jistou
samostatnost. Manové z řad drobné
šlechty byli zavázáni králi některými
povinnostmi, zejména vojenskou
službou.
Z historického přítmí vystupuje
potomek Haška z Vrchlabí Petr ve sporu
se svárlivým Alšem ze Šanova, sezením
na Hostinném. Šlo tu o právo nad některými poddanými v Lánově a o lov
v přilehlých lesích. Roku 1486 Petr
ve sporu uspěl. Potom 15. a 16. století je
ve znamení střídání držitelů vrchlabského manství, až se zde uchytil obratný Jan
Tetour z Tetova. Roku 1525 se mu
podařilo prosadit u krále Ludvíka
Jagellonského propuštění Vrchlabí
z manské závislosti. To se stalo dědičným panstvím.
Město se však zalíbilo cizinci
z alpských zemí, Kryštofu z Gendorfu,
oblíbenci Ferdinanda I. Habsburského
na českém trůně. Gendorf zvolil Vrchlabí jako budoucí centrum pro rozsáhlou
podnikatelskou činnost v Krkonoších.
Roku 1533 koupil od Jana Tetoura jeho
panství a Vrchlabí se stalo díky královskému privilegiu z 6. října 1533 horním
městem a Gendorfovou základnou pro
jeho horní, hutní a železářskou činnost.
Její rozvoj jsme již dříve na jiném místě
popsali. V horním městě se mohli usazovat řemeslníci jako pekaři, řezníci,
sladovníci, soukeníci, tkalci, ševci
a další. Bylo třeba zajišťovat zásobování
odborníků a pomocných sil, pracujících
v nedaleké Schmalzgrube a jinde.
V padesátých letech vznikají ve Vrchlabí
cechy pekařů, soukeníků a ševců.
Privilegium povolovalo konání dvou
osmidenních výročních trhů (jarmarků)
a pravidelné sobotní trhy.
Město v roce 1546 mělo čtyři desítky
domů, kostel, školu, pivovar, špitál
a lázeň. Do téže doby spadá ukončení
výstavby zámku jako důstojného reprezentačního sídla Gendorfa, nejvyššího
horního hejtmana Českého království.
Renesanční stavba vystřídala starou
nevyhovující tvrz.
Gendorf úspěšně odolával útokům
žárlivých sousedů, při nichž Valdštejnové ohrozili nejen jeho horská kutiště, ale

dokonce i samotné město. Rozšířil
značně své panství, které se však s jeho
úmrtím roku 1563 rozdrobilo na řadu
dílů jako dědictví jeho dcerám. Vrchlabí
se dostává do rukou poměrně úspěšného
Gendorfova pokračovatele Viléma
Stropčického ze Stropčic. Ten na přelomu 16. a 17. století podporuje dál rozvoj
města, kde stále více nabývá na síle
textilní výroba. Vzniká tu roku 1590
i samostatný cech tkalců.

Dům se 7 štíty ve Vrchlabí.

Od druhé poloviny 16. století se
působením migrujících cizích odborníků, zvláště ze Slezska, rozšířila luterskoaugšpurská konfese protestantismu.
Evangelíkem byl i Vilém Mířkovský
ze Stropnic. V době stavovského povstání se však pro vládu 30 direktorů příliš
neangažoval. Proto obdržel od císaře
milost. Mohl dál volně užívat svého
panství až do osudného roku 1624. . .
Zavedená železářská výroba
ve městě a okolí přišla velmi vhod
vojenskému podnikateli Albrechtu
z Valdštejna. Hodila se do jeho velkorysých plánů v budování státu ve státě
Frýdlantského vévodství. Vilém Mířkovský byl více méně donucen k prodeji
města a panství, které ostatně Valdštejn
úplně nezaplatil. Vrchlabí a jeho okolí se
stává po dobu života vévody aktivní
součástí jeho terra felix – šťastnou zemí
a ostrovem míru. Její majitel ji žárlivě
střeží před průtahy vojsk domácích
i cizích. Z obavy před útěky odborníkůnekatolíků z Vrchlabska čelí rekatolizačním snahám jezuitů, podporovaných
císařskými mandáty. Vrchlabí zůstává
nekatolické vzdor poměrně blízké
jezuitské koleji v Jičíně.
V dalším období po Valdštejnově
pádu přichází roku 1635 nová vrchnost
v osobě císařského generála Rudolfa
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Hořejší Vrchlabí okolo r. 1900, po velké
povodni (foto poskytl Lad. Kadavý).

z Morzinu, který dostal Vrchlabsko jako
konfiskát darem od Ferdinanda II.
Rudolf však byl zřejmě příliš vázán
vojenskými povinnostmi, aby nějak
zásadně zasáhl do dějin města. Otázkou
je, jakým způsobem přežilo město
hospodaření Švédů v letech 1639 – 48,
když okolí tolik utrpělo (Jilemnice,
Trutnov, Dvůr Králové). O Vrchlabí
nemáme v tomto směru zprávy. Vyvozovat ze skutečnosti, že obyvatelé byli
všichni evangelíci, a proto je Švédové
ušetřili, by asi bylo zavádějící. Spíš
město splnilo všechny finanční požadavky (např. výpalné), jež kladli muži
chladného severu. Jisté je, že přes vypočítávané ztráty v okolí město během
války a po ní mírně vzrostlo o 4 domy a
30 obyvatel.
To však je už období vlády Pavla
z Morzinu, bratra zemřelého a bezdětného Rudolfa, po němž se roku 1646 ujal
panství. Vestfálský mír mu konečně
umožnil radikálně provádět rekatolizaci
za použití brutálních prostředků
i s pomocí vojska. Pavel mohl přikročit
k uskutečňování císařova pokynu
o rekatolizaci v darovací listině. Pomocí
dvou jezuitů z Jičína zavedl provádění
všech náboženských obřadů křty, svatby,
pohřby, mše) podle katolického ritu.
Když počátkem roku 1651 šest
měšťanů, asi radních, odmítlo přestup ke
katolictví, dal je Pavel pomocí 11 dragounů zatknout a uvěznit. To vyvolalo ve
městě otevřené povstání a ozbrojený
odpor proti vrchnosti. Ten se podařilo
potlačit teprve pomocí přivolaných 50
mušketýrů v čele s komisařem Schönfeldem. Vůdcové povstalců byli odvlečeni
do Prahy, uvězněni a potrestáni. Tragický důsledek pro město se záhy dostavil.
Před násilným pokatoličťováním uprchlo z Dolního i Horního Vrchlabí většinou přes hory do blízkého Slezska 149
osob.
Přes snahy Morzinů zachovat horní
a hutní podnikání s železářskou výrobou
tato zvolna ustupuje do pozadí. Udržela
se z něho nejdéle specializovaná výroba
ručních střelných zbraní až do poloviny
18. století. Do popředí se nyní dostává
textilní výroba, zprvu v podobě domácké
tkalcoviny, doplněné faktorským systé-
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mem. K budově renesančního zámku
v barokní době přibývá rozsáhlá stavba
klášterního komplexu augustiniánů
s chrámem (1705 – 1733) a přestavba
radnice z let 1732 – 37.
Poměrně poklidný vývoj města
a jeho život narušily události druhé
poloviny 18. století. Tři slezské války
mezi Marií Terezií a pruským králem
Fridrichem II. (1740 – 1763) nepoznamenaly sice město válečnými operacemi, ale zatížily je daněmi a rekrutýrkou.
Zato je třeba připomenout válku o dědictví bavorské, neboli válku bramborovou
(Kartoffelkrieg) v roce 1778. Území
města a jeho okolí se stalo válčištěm, byť
na krátkou dobu.
Konečně nelze opomenout roli
Vrchlabí za velkého nevolnického
povstání roku 1775. Do města tehdy
vtáhly houfy ozbrojených sedláků a
společně s měšťany si na zámku vyřídili
účty s nenáviděnými panskými úředníky.
Dne 27. března rebely rozehnalo přivolané vojsko.
Regionální historikové neopomenou
zaznamenat návštěvy císaře Josefa II.,
který snad jako jediný z monarchů pobyl
ve městě. Pobyl zde zejména během
válečných událostí během bramborové
války. Zastavil se tu i na svých častých
inspekčních cestách po zemi. V pamětní
knize děkanství je zaznamenána úsměvná příhoda z roku 1766. Císař prý odmítl
pečlivě připravený nocleh na faře
v děkanových peřinách. K překvapení si
vyžádal přespání po vojensku, na zemi
a na slámě.
V době velkého hladu roku 1771
věnoval děkanovi při návštěvě města
k rozdělení mezi místní chudé 100
dukátů. Největší význam nejen pro
město měly ovšem jeho dva patenty
z prvního roku samostatné vlády roku
1781: o zrušení nevolnictví a patent
toleranční, omezující monopol katolické
církve.
V průběhu 18. století město stále
roste. Vůdčí postavení ve výstavbě
zaujímá stále ještě tradiční dřevěná
architektura, ale prosazují se i kamenné
domy nejbohatších měšťanů. Už v roce
1757 má město 252 domů, v nichž žije
1500 obyvatel. Tento počet se stále
zvyšuje v polovině 19. století, kdy
tu hlavní tón udává textilní výroba.
Od druhé poloviny 19. století pak jako
houby po dešti vyrůstá řada továren:
dvě přádelny lnu, sedm tkalcoven bavlny, tiskárny a barvírny látek, výrobna
obvazů.
Zde nachází obživu množství dělníků, mužů a žen, přicházejících i z okolních vsí. Sílí český živel mezi dělníky,
ale ojediněle i mezi měšťany. Příkladem
je lékárna Vojtěcha Kablíka, chemika

a vynálezce. Jeho žena Josefina, rozená
Ettelová, významná botanička (1787 1863) přijímala v salonu v domu U Orla
řadu osobností z vědeckého světa
(Jokély, Krejčí, Pošepný), národního
života (J. E. Purkyně) a členy malířské
rodiny Mánesů. Česká jména se stále
častěji objevují mezi místními podnikateli. Mají ovšem daleko k národnímu
a vlasteneckému cítění (Jerie, Višňák,
Štoček, Petera a Menčík).
Před počátkem první světové války
se Vrchlabí stává opravdu živě pulzujícím průmyslovým městem s rozvinutou
textilní výrobou, k níž přibývají další
odvětví. Z nich je třeba jmenovitě připomenout firmu, která se později stala
základem automobilové výroby ve
městě. Roku 1864 ji jako kočárovnu
a sedlářství, základ pro pozdější automobilku, založil rodák z Pecky I. T. Petera.
Město má roku 1910 celkem 7047
obyvatel, z toho 700 české národnosti. Je
zde sídlo okresního úřadu a hejtmanství.
Po první světové válce a po vzniku
Československé republiky dále sílí
v místě český živel, pěstující rušný
společenský život. České děti mají nejen
obecnou školu, ale i měšťanskou. Sokol
buduje svůj stánek nejen pro tělocvičnu.
Aktivizuje se dělnické hnutí, zvláště
v Hořejším Vrchlabí. To vše je trnem
v oku místním henleinovcům. Ti v roce
1938 vítají odtržení pohraničí Hitlerovým Německem a zřízení Sudetengau.

Jeden z mnoha průvodů ve Vrchlabí
(foto poskytli manželé Pajerovi z Dolního Dvora).

Vrchlabí s jeho průmyslovým potencionálem přechází na válečnou výrobu,
při níž je využíváno nucené práce vězňů
a válečných zajatců. V pobočce koncentračního tábora Gross Rosen v Hořejším
Vrchlabí byly internovány a pracovaly
židovské ženy a jinde na různých místech ruští, francouzští, angličtí a jiní
zajatci.
Konec války, osvobození Československa a odsun německého etnika
znamená obrat v životě města. Navrátili
se zpět hraničáři, kteří byli nuceni opustit
město v roce 1938, a rychle je dosídlili
Češi z blízkých okolních horských
vesnic či odjinud. V roce 1950 město
dosáhlo počtu 7787 obyvatel, z 95 %
české nebo slovenské národnosti. Prů-

myslová výroba se soustřeďuje v několika důležitých závodech: Tesla, Kablo
(izol. vodiče), TOS (hydraulika), Mileta
(kapesníky), Tiba (filmový tisk) a d.
Po zřízení Krkonošského národního
parku roku 1963 se sídlem jeho Správy
stává zámek. Město postupně získává
důležitou roli ve sféře cestovního ruchu.
Při vycházce za hlavními vrchlabskými pamětihodnostmi začneme na
náměstí u budovy radnice. Původní
renesanční stavba z roku 1591 byla
barokně přestavěna v letech 1732 - 37.
Zachována byla původní věž s hodinami
a latinský nápis: Ultima latet, tj. Poslední
(hodina) je skryta. Dnes je v budově
umístěno informační středisko.
Na radnici navazuje novodobý obchodní
areál. Poblíž je vchod do udržovaného
anglického parku s rybníčkem a zámek,
dnes sídlo městského úřadu. Byl založen
roku 1546 a vzdor řadě pozdějších
stavebních úprav si zachoval renesanční
podobu. Jde o čtyřbokou budovu, ozdobenou v rozích čtyřmi věžemi. Veřejnosti
je přístupná klenutá hala v přízemí
s obrazy posledních ulovených medvědů
v Krkonoších. V bývalé rytířské síni
v druhém poschodí jsou fajánsová
kamna z roku 1545, zdobená reliéfy
s motivy z Písma. Za zámkem jsou nyní
budovy Správy Krkonošského národního parku.
Dvě ulice s originály a replikami
dřevěných domů s podsíněmi spojují
hlavní náměstí s náměstím kostelním
(Míru). Zde upoutá skupina historických
domů, sloužící dnes Správě Krkonošského národního parku jako informační
centrum a výstavní prostory. Prostoru
dominuje pseudogotická architektura
děkanského chrámu sv. Vavřince z roku
1886 - 9 architekta S. Tragela. Za pozornost stojí i budova děkanství z let 1739 40, kde podle tradice přenocoval císař
Josef II.
Nejvýznamnější památkou z barokního období v městě je ovšem areál
bývalého kláštera a chrámu sv. Augustina v Husově ulici. Objekt vznikal péčí
Morzinů postupně v letech 1705 - 33
podle plánů stavitele Adama Auera.
Sestává z jednopatrové trojkřídlé budovy s rajským dvorem, obklopeným
ambity. K ní přiléhá budova chrámu.
Jeho loď o čtyřech polích je uzavřena
valenou klenbou. Z lodi vybíhá zúžené
presbyterium, zaklenuté českou plackou. O freskovou výzdobu kleneb se
postarali Gottfried a Ignác Tauchmanové. Znázorňují výjevy ze života sv.
Augustina, v presbyteriu jde o Apotheozu církve. Hlavní oltář a postranní jsou
vyzdobeny pracemi různých mistrů.
Celý areál je příkladem, jak kultovní
historická památka může žít plným

a hodnotným životem v moderní společnosti. Chrám svou výbornou akustikou
nyní slouží jako koncertní sál pro častá
vystoupení profesionálních i amatérských souborů orchestrálních i pěveckých. Klášterní prostory jako hlavní

Náměstí ve Vrchlabí asi okolo r. 1970
(foto poskytla Věra Štemberová z Čisté).

sídlo Krkonošského muzea s pracovnami, depozitáři a bohatou knihovnou
slouží vědecké práci, přízemí a sklepní
prostory výstavnictví. Mimořádné
pozornosti sloužila řadu roků audiovizuální ekologická expozice Kámen a život.
Dnes jsou tyto prostory ve znamení
rozsáhlých změn.
František Jirásko

KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY
HORNÍ LÁNOV 1917-1945
(7. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý, z
kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1925 - 26
Školní rok byl zahájen 1. září 1925
a vyučování začalo. Stav žáků činil:
1. třída 11 chlapců, 16 dívek = 27 žáků
2. třída 20 chlapců, 15 dívek = 35 žáků
3. třída 22 chlapců, 19 dívek = 41 žáků
Celkem 53 chlapců, 50 dívek = 103 žáků
Z toho bylo 99 katolických a 4 evangelické.
Učitelský sbor:
1. třída řídící učitel Anton Bilas
2. třída učitel Josef Futschig
3. třída učitel Vinzent Donth
Učitelka ručních prací Hedwig
Winkler, učitel katolického náboženství
Stefan Posdiena, evangelického farář
Heinrich Zinnecker.
5. října 1914 navštívil školu pan
okresní školní inspektor Josef Rössler.
Vyjádřil se pochvalně o poměrech
ve škole. Proběhla porada a zápis
z jednání byl zaslán na okresní školní
výbor ve Vrchlabí.
Školní docházka a prospěch byly
ve všech třídách velmi dobré. Učitelská
knihovna obsahuje 180 svazků, žákovská knihovna 151 svazků.

O státním svátku 28. 10. 1925 byla
na školní budově vyvěšena státní vlajka.
V říjnu 1925 bylo pro Ochranu dětí a Péči
o mládež na naší škole vybráno 200 Kč.
Tento obnos byl zaslán Německé zemské
komisi v Liberci.
Dle výnosu Okresního školního
výboru ve Vrchlabí z 20. 11. 1925 byla
panu Ing. Ludwigu Haberlovi, předsedovi Místní školní rady, za jeho obětavou
činnost a za vybavení školy - und für die
Ausstattung der Schule - vyslovena
pochvala.
Pan dr. Franz Kraus 29. 10. 1925
vyšetřil žáky 1. třídy ohledně jejich
zdravotního stavu.
20. 12. 1925 se konala vánoční
nadílka, spojená se vzpomínkovou
slavností u příležitosti 50. výročí existence naší školy.
Na dary přišlo: obecní zastupitelstvo
Horní Lánov 500 K., spolková místní
skupina Horní Lánov 400 K. (zřejmě se
myslí lokální pobočka Svazu Němců
v Čechách - ochotníci), pan Otto Ehinger
100 K., firma M. Doctor Prostřední
Lánov 100 K., učitelka ručních prací
sl. Winkler 20 K., pivovar Vrchlabí 20 K,
pan Ing. L. Haberl - sešity na psaní, papír
na kreslení a psaní v ceně 300 Kč.
Všichni žáci dostali vhodný dárek.
Na chudé žáky bude pamatováno také
s oblečením.
Výplata služného za leden 1926 se
konala 31. 12. 1925. Od roku 1926 by
měly být úřednické mzdy vypláceny
poštou.
Jako nová učební pomůcka byla
objednána politická mapa Evropy.
1. a 2. února byly dle výnosu z 23. 1.
1926 pololetní prázdniny.
Jedna žákyně 1. třídy onemocněla
2. 2. 1926 spálou.
Podle výnosu z Vrchlabí z 28. 1. 1926
byla povolena výuka evangelického
náboženství provizorně 2 hodiny týdně.
6. března 1926 byly během vyučování
prostě a upřímně oslaveny 76. narozeniny pana prezidenta T. G. Masaryka.
U příležitosti narozenin pana prezidenta
byla škola ozdobena vlajkou.
10. 3. 1926 navštívil pan zemský
školní inspektor Wilhelm Spachowsky
v čase od 8:30 do 9:30 v přítomnosti
okresního školního inspektora Josefa
Rösslera a předsedy místní školní rady
pana Ing. Haberleho všechny třídy naší
školy a vyslovil se pochvalně o jejím
stavu.
Dosavadní učitel katolického náboženství P. Posdiena, kaplan v Dolním
Lánově, byl jako administrátor přeložen
biskupskou konsistoří do Horních
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Vernéřovic, okres Broumov. Vyučoval
náboženství od 1. 9. 1925 do 23. 4. 1926.
Během této krátké doby si dovedl získat
lásku dětí i dospělých a jen neradi jsme
se proto s ním loučili.
Výukou katolického náboženství na
naší školy byl biskupskou konsistoří
v Hradci Králové pověřen pan farář
Th. Kulhanek, farář v Dolním Dvoře.
23. 4. 1926 zemřela na plicní tuberkulózu výborná žákyně 3. třídy Maria
Ullrich ve věku 13 let.
26., 27. a 28. května 1926 podnikli
řídící učitel J. Bilas a učitel V. Donth se
žáky 3. třídy školní výlet do Litoměřic,
Ústí, Děčína, Podmokel (dnes součást
Děčína), České Lípy, Doks, Starých
Splavů (dnes součást Doks) a Liberce.
18. Juni 1926 vyrazila I. třída na
školní výlet do Janských Lázní a 2. třída
na Sněžku. Na tyto výlety věnoval pan
Ing. L. Haberl, majitel továrny, 300 Kč.
Za tyto šlechetné dary mu byl vedením
školy písemně vyjádřen dík.
Jako novou učební pomůcku obdržela škola od Okresního školního
výboru ve Vrchlabí nástěnnou politickou mapu Evropy, k jejímuž pořízení
přispěla Místní školní rada Horní Lánov
150 korunami. Dále získala škola
výměnným způsobem 2 názorné obrazy
(Zahrádky a Svatý Petr).
Očkování se konalo 8. 6. 1926. Bylo
očkováno: 1. třída - 10 žáků, 2. třída 1 žák, 3. třída - 8 žáků. Poté pan dr. F.
Kraus prověřil zdravotní stav žáků 2.
třídy. Při přeočkování byli vyšetřeni žáci
3. třídy. Následně měl pan Dr. F. Kraus
velmi poučnou přednášku o péči o tělo
a zuby.
Podle výnosu z 29. 5. 1926 přijal pan
ministr školství a osvěty inspekční
zprávu pana Wilhelma Spachowského
s uspokojením na vědomí. Zároveň pan
ministr panu Johannu Rösslerovi vyjádřil vysoké uznání za péči o rozkvět
obecných škol ve vrchlabském okrese.
K tomuto vysokému uznání panu
J. Rösslerovi písemně blahopřál celý
učitelský sbor naší školy.
Školní docházka v uplynulém
školním roce je patrná z následující
tabulky (neuvádíme).
Školní rok byl ukončen 26. června 1926.

POKLADY A ZÁHADY
NA ČERNODOLSKU
V r. 2016 jsem v Černodolském
zpravodaji zveřejnila níže uvedený
článek o mých „nálezech“ v mém
domovském katastru. Lánova se to sice
většinou netýká, ale protože je možné,
že i tady jsou ještě nějaké zapadlé
a zapomenuté poklady a že tedy má
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smysl dobře se kolem sebe na procház- z toho velkého množství mezníků
kách koukat, rozhodla jsem se tento text v našem okolí mají šipku? Že by si někdo
jen tak hrál? V každém případě jeden
zde pro zajímavost zveřejnit.
z
těch tří letos na jaře bohužel také
Milí čtenáři, chtěla bych se s vámi
zmizel.
podělit o poklady, na které jsem na svých
Na Černé hoře, která má těch tajemprocházkách v okolí Černého Dolu,
ství
víc, mě na konci staré cesty u potůčČisté a Fořtu narazila. Z hlediska třeba
ku
překvapil
útvar, kterému pracovně
archeologie jsou nicotné a směšné,
říkám
kamenné
iglú, protože mi připoz pohledu místopisu možná o chlup
míná
původní
obydlí
eskymáků (správně
důležitější, ale pro mě mají cenu určitě
inuitů),
je
ale
bez
střechy.
K čemu to
velkou. Žádný z nich nebyl výsledkem
mohlo
sloužit?
K
výcviku
diverzních
promyšleného pátrání, nýbrž spíše dílem
akcí
speciálních
německých
jednotek
náhody. A jelikož nejsem jediný sběratel
za
II.
světové
války,
nebo
jako
pozice
staré veteše v našich třech obcích,
ruských
výsadkářů
či
útulek
pastýřů?
chovám naději, že níže uvedený výčet
toho nejlepšího snad zaujme i někoho Poptávala jsem se, poptávala, ale zřejmě
se to už nedozvím.
jiného než jen mě.
O záklopovém prkně na chalupě čp.
Úplně na začátku to byly jen obyčej- 43 paní Čeplové v Čisté jsem už na
né objevy, jako třeba staré zapomenuté, stránkách Černodolského zpravodaje
nepoužívané cesty, někde ještě se zacho- psala (jaro 2014). Díky nápisu na něm
vanou kamennou podezdívkou, které jsme se dozvěděli, že ji už v roce 1791
pohodlně vedly na místa, mně známá jen postavil stavební mistr Gottfridt Erben.
z druhé strany, nebo které se tajuplně Takže letos chalupa nepovšimnuta slaví
vytrácely. Ale postupem času mi štěstí do kulatých 225 let! (Pozn. red.: Chalupa
cesty kolikrát postavilo opravdu nečeka- byla v r. 2018 pro špatný stav zbourána,
né a zajímavé věci. Konečně, posuďte záklopové prkno slíbil nový majitel
sami.
zachovat pro roubenku novou.)
Pod oborou Digrin, kde kdysi stávalo
Ve Smrčinovém potoce na čisteckém
pár chalup, jsem v potůčku nalezla velký Bolkově jsem objevila část staré váhy;
litinový kamnovec s třemi ozdobnými na rzí prožraném rámu se skvěla hlavičproužky a dírkou ve dnu. Byl rzí napevno ka gryfa (stylizovaná hlavička ptáka) ze
spečený s podložím. Snad pro tu dírku ho slitiny - jazýček vah. Malá, už nepotřebvyhodili? A jak dlouho tam asi ležel?
ná, ale krásná věcička.
Na čisteckém Bolkově se mi postupNěkdy později jsem hlouběji v bolně do cesty připletly dva staré mezníky - kovském údolí narazila na malé důlní
jeden s vročením 1732 a písmenem X dílo - trychtýřovitou jámu s odvalem a se
(dle starých map je to ale rok 1752 zbytky výdřevy ponořené v trochu
a písmena F. X.) a druhý s letopočtem strašidelné tůňce, jejíž hladina klesá
1753 a písmeny H. W. F. Ten první, s letním suchem. Doufala jsem, že je to
ač pevně v zemi zapuštěný, bohužel pekelně stará záležitost, ale pan Radko
někdo ukradl, a jen díky Ivče Zaplatílko- Tásler se domnívá, že se jedná o pozůstavé (z infocentra v Č. Dole) máme aspoň tek uranového průzkumu z padesátých
fotografii. Ten druhý putoval do Krko- let minulého století.
nošského muzea, neboť byl vyvrácený
Záhadou mi rovněž zůstává něco jako
a vlivem dlouhého ležení v mokru komůrka bez střechy, vytvořená na
u potoka podélně rozštíplý. Starých spodním konci valu z nasbíraného
mezníků různého provedení tu máme kamení, který je orientován ze svahu
samozřejmě vícero, byl by to dlouhý dolů. Komůrka se nalézá asi v půlce
výčet, ale ty jsou (s výjimkou jednoho Špičáku nad Č. Dolem, je lehce kapkovidalšího ukradeného ve Fořtě) bez leto- tého tvaru a zhruba metr na dva veliká.
počtu.
Že by zase útočiště pastýřů, chlívek pro
Samostatnou kapitolou mezi mezní- kozu, nebo něco jako mlíčnice pro
ky jsou tři z nich, které mají v sobě schraňování potravin v chladu? Potůček
vyrytou stejnou šipku. Jeden je na s jeho studenou vodou ale teče o pár
pomezí čisteckého a černodolského metrů dále. Kamenných snosů jsem
katastru, druhý na pomezí čisteckého viděla už více, ale žádný v sobě neměl
a rudnického katastru a třetí je už zabudovanou světničku. Trochu bokem v rudnickém katastru, ale nedaleko na Wikipedii jsem se dočetla, že
od Čisté. Kdyby ležely na pozemcích v některých německých zemích jsou tyto
jednoho člověka, bylo by možné pova- snosy jakožto cenné biotopy chráněny
žovat šipku za styl značení hraničních zákonem a jejich poškození či rozebírání
kamenů daného majitele, ale neleží. Ani je trestáno pokutou od 10 000 až 100 000
ve směru ukazování šipky či ve výběru Euro!
kamene nelze vysledovat nějakou
Věděla jsem, že při staré křižovatce
zákonitost. Proč zrovna tyto mezníky v Čisté stával u malého mostu sv. Jan

Nepomucký a že v době, kdy tudy vedla
silnice od Lánova, byl prý minimálně
dvakrát při dopravní nehodě sražen
do potoka. Velmi mě proto před pár lety
překvapilo, že jeho podstavec tam stále
leží - na kraji zahrady Švorcových. Jsou
na něm písmena IHS (úplně původně je
to zkratka jména Ježíš v řečtině - ΙΗΣΟΥΣ, nejednalo se tedy o podobná latinská písmena I, H, S, jejichž význam je
později vykládán jinak). (Pozn. red.: Po
upozornění jej obec vyzvedla
a uložila na bezpečnějším místě.)
Ani ve Fořtě jsem nepřišla zkrátka.
Na pastvině na kraví stezičce ležela
rozlámaná kovová tabulka s vystupujícím nápisem Konskriptions-No 1.
S pomocí internetu jsem zjistila, že se
vlastně jedná o číslo popisné 1, tedy
o zámek ve Fořtě. Možná byla umístěna
na domě, který stával u brány k zámku
a jehož trosky byly odvezeny na různá
místa v okolí. Našla jsem bohužel jen
půlku tabulky, druhou se od té doby
marně snažím objevit. Číslování domů
zavedla císařovna Marie Terezie v r.
1770. (Pozn. red.: Tabulku jsem věnovala panu Dutschkemu, který zámek
a přilehlý statek vlastní.)
Kuriózním nálezem je něco jako
železné ňadro, zevnitř duté, objevené
v potoce. Čeho toto mohlo být součástí,
opravdu netuším.
Letošním dubnovým přírůstkem
do sbírky nálezů jsou dva opracované,
ale poničené pískovce s nápisy a ozdobami. Na jednom z nich lze přečíst část
textu: = W...
STUDENETZ
= TER.ZUR...
Jelikož Studenec svého času k panství
Fořt patřil, lze soudit, že tyto kameny
rovněž pochází ze zámeckého areálu,
možná opět z onoho domu u brány. Ale
to jsou jen dohady.
Takovou třešničkou na dortu fořteckých pokladů je nápis od stavitele
varhan (byly postaveny v r. 1872) na zdi
v kostele – Franz Reichel Orgelbauer.
S trochou humoru a nadsázky se dá tedy
říct, že to byl vlastně vandal. Jen škoda,
že toho tam nenapsal víc. Nápisů
v kostele je na různých místech poměrně
dost, ať už od nudících se českých nebo
německých ministrantů a pomocníků,
kteří svá jména opakovaně zvěčňovali a
z nichž některé osobně znám, nebo od
německých řemeslníků, kteří se kdysi na
vybavení kostela podíleli. I v lavicích
jsou ještě matně vidět jména. Snad těch,
kteří tam obvykle sedávali?
Nejnovějším, květnovým objevem (8. 5.
2016) jsou boží muka, také s nápisem
IHS. Ležela pokácená nedaleko sochy
sv. Floriána ve Fořtě. Místní o nich
možná vědí, ale pro mě to bylo opravdo-

vé překvapení. Nemáme toho v našich
třech obcích zas tak mnoho, takže každý
takový kousek je pak darem.
Brambuš a blízké okolí ke mně bylo také
štědré. Mimochodem - říkáte Brandbuš
nebo Brambuš? Až poměrně nedávno
jsem ke své hanbě totiž zjistila, že jméno
je odvozeno z původního německého
Brandbusch, tedy něco jako vypálený
nebo spálený lesík (dnes na mapách jako
Spáleniště). Takže se nejedná o souvislost s pěstováním brambor, jak jsem se
od mala domnívala. Tedy okolí (správněji) Brandbuše mi odhalilo dvě střepoviště. Jedna skládka je zajímavou směsí
fragmentů různých nádob, kovových
částí a nástrojů, druhá obsahuje pouze
roztlučené pivní lahve jak z rudnického
pivovaru (pivo se tam přestalo vařit v r.
1953), tak z pivovarů okolních, ještě
s německými nápisy. Nechybí ani
porcelánové zátky s nápisy jednotlivých
Brauereien (= pivovarů). Staré, ale
nerozbité pivní láhve jsme nalezli jinde.
Jednu například na místě silně rozdupávaném kravami. Kolik toho ta stará
nádoba jen musela vydržet - stádo
dobytka celá léta. Jiná, neprodyšně
uzavřená, dokonce obsahuje ještě hlt asi
piva. Neměla jsem odvahu ji odpečetit
a hlt prozkoumat.
Na začátku září jsem ve Stříbrném
potoce našla krásnou litinovou nohu od
kamen, jen by to chtělo najít ještě ty tři.
No a pak jsou tu nálezy jiných lidí,
které mají nějaký vztah k našemu městysi. Sklep obecního úřadu v Lánově
například odhalil i několik starých
domovních listů z Čisté, Fořtu a Černého
Dolu. Nejstarší z nich byl vystaven
r. 1868. Domovské listy vystavovala
svým občanům každá obec. Každý
obyvatel měl za Rakouska-Uherska a
později i za čs. republiky svou domovskou obec, kterou získal buď narozením,
nebo po nějaké době přistěhováním a
pobytem. Tento statut byl zrušen po roce
1948. Domovské listy se vystavovaly na
formulářích s obecními a městskými
znaky, mnoho z nich je vyvedeno
graficky velmi zajímavě.
Na lánovské Špičce, kopci vypínajícím se nad středem obce, nalezl kamarád
David Janeček fragment zdobné kovové
destičky, na níž je mimo jiné vyryto
Čistá čp. 16. Toto číslo popisné patřilo
domu, který by se dnes, kdyby ještě stál,
nacházel na parkovišti penzionu Gendorf pana Boše. Mohlo to být součástí
postroje? Nevíte někdo, k čemu to
sloužilo? (Pozn. red.: Až asi o 2 roky
později jsem se od Ant. Tichého ze
Svobody náhodou dozvěděla, že to je
darmovis, součást koňského postroje.)
A když už jsem u těch domovních
čísel, tak za objev lze považovat i zjištění

polohy skoro všech domů, které v Čisté
kdysi stávaly. Všech, s výjimkou čp. 69,
89 a 108, které se mi bohužel nedaří
dovypátrat. (Pozn. red.: Domnívám se,
že dnes už polohu i těchto tří posledních
čísel znám.) Fořtecké číslo 1 je zámek,
černodolské číslo 1 je ta pěkná chaloupka na soutoku Stříbrného a Smrčinového
potoka tekoucího z čisteckého Bolkova.
Ale jestlipak někdo víte, kde stávala
čistecká jednička? :-)
Před časem jsem zas zjistila, že se
v jedněch soukromých rukách nachází
portrét továrníka Menčíka, namalovaný
roku 1939, pocházející asi z jeho bývalé
vily v Černém Dole (pozdější MŠ pro
Miletu).
No a na závěr - asi v r. 2012 našel pan
Richtr v kontejneru na křižovatce v Čisté
vyhozenou krabičku s malými skleněnými negativními fotodeskami. Na popisky skoupé desky zobrazují výjevy ze
života zámožné sklářské rodiny Riedelů
ze začátku 20. století. Krásné interiéry,
bohaté oděvy, vinopalna, vojenská
cvičení - to vše po naskenování přes
speciální skener v Krkonošském muzeu
odhalily negativy. Mám podezření, že
v kontejneru se tyto desky mohly ocitnout po nějaké současné přestavbě
Zámečku nad Černým Dolem, který v r.
1936 postavil právě Walter Riedel, jenž
tu měl zakoupen lovecký revír. Nebo
snad víte někdo víc?
Na úplný konec jedna opravdová
zvláštnost z oblasti nálezů - v 90%
případů, kdy někde v přírodě najdu
odhozený obal od bonbónu, se jedná
o hašlerku. Buď je to jeden člověk a běhá
po celých Krkonoších, nebo mají vandalové tyto bonbóny obzvlášť rádi. Říkám
mu HD (hádéčko), můžete hádat proč.
Lánovské zakončení: V březnu 2019
jsem na společné obecní pochůzce
po drobných sakrálních památkách
v Lánově u jednoho křížku objevila
fragment z litinového křížku, který
nějaký předchozí nálezce viditelně
položil na pískovec. Pan restaurátor,
který pro obec dělá projekt na opravu
těchto památek, ji nechtěl, a tak skončila
v mém bohatém depozitu:-)
Karolina Boková

Číslo popisné 1 z fořteckého zámku.
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PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY
PRO DĚTI
S PEJSKY

Vıc
́ e informacı́ najdete na strá nká ch:
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OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Obecní úřad Lánov

Starosta

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Místostarostka
Asistentka
Odborný referent

informace:
obec@lanov.cz

Účetnictví

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Úřední hodiny:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

tel./fax: 499 432 083
E-mail:

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

499 432 211

Eliška Rojtová

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

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

St:

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Radovan Jákl, DiS

admin@lanov.cz

607 602 738

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu

tel.:
499 432 298

starosta@lanov.cz

Pondělí a Středa

Venkovské

MUDr. Zdeněk KUŽEL

Ing. Josef Kalenský

Eva Indráková

Pracovník ITC

Zdravotní středisko Lánov

červenec a srpen

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

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

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

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

provozní
Po:
doba
kanceláře: Út:

vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

7:30 - 16:00

St:

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

Čt:
Pá:

7:30 - 12:00
7:30 - 12:00

13:00 -15:00

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:

v sezóně:

v mezisezóně:

- praktický zubní lékař -

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

16:00 -18:30
pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

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

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

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
605 253 467

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček
tomicek.miloslav@seznam.cz
Účetnictví, evidence obyvatel:
Místostarosta:
ou@dolnilanov.cz
Jiří Svatý
Martina Schoberová

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané
nejdříve mi dovolte, abych zhodnotil zimní údržbu v obci.
V měsíci lednu nás počasí konečně trochu potrápilo přísunem
sněhu, kdy pracovníci obce za pomoci obecní techniky udržovali sjízdnost místních komunikací a odstraňovali sněhovou
nadílku z odstavných ploch a ze střech obecních objektů.
Údržba se prováděla dle Plánu zimní údržby a domnívám se,
že sjízdnost na obecních cestách byla dobře zvládnutá a zajištěna bez větších komplikací. Poděkování patří našim zaměstnancům, že včas a operativně reagovali na zimní počasí.
Nyní jsme opět na prahu jaro-letního období, kdy se vždy

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

plní hlavní body plánovaných akcí, které chceme během roku
realizovat. Bude se jednat opět o opravy místních komunikací,
vylepšování příjezdových cest k rodinným domům a zpevnění
některých odstavných ploch. Bohužel můžeme opravovat pouze komunikace, které jsou v majetku obce, tam můžeme vkládat obecní finanční prostředky. K obecním komunikacím patří
i příkopy a vodoteče, které se v jarních měsících musí po zimě
vyčistit a upravit. Proveden bude celkový úklid po obci
a předpokládám, že nám s ním pomohou děti z naší základní
školy a z Dětského domova Dolní Lánov, jak tomu bylo
i v letech minulých. Pozornost bude věnována údržbě hřbitovů
a okolí kostela sv. Jakuba.
V tomto období chceme zahájit práce na vybudování učebny pro praktickou výuku v naší základní škole a výměnu topení
v objektu obecního úřadu. Budou pokračovat další práce, které
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máme ukotveny ve schváleném Plánu investičních a neinvestičních akcí na rok 2019.
Ze zprávy Obvodního oddělení Policie ČR Vrchlabí o stavu veřejného pořádku za kalendářní rok 2018 vyplývá,
že v tomto policejním obvodu nedochází k nárůstu trestné činnosti, dokonce dle statistiky došlo v roce 2018 oproti roku
2017 k poklesu spáchaných skutků o 13,5%. Objasněnost
u trestných činů činí 72%, což je vyšší než je celostátní průměr.
Pokud se týká naší obce, která spadá do okrsku „B“ (Dolní
Lánov, Lánov), je patrno, že patříme mezi obce s nízkou trestnou činností, tedy mezi bezpečné obce. Policií ČR byly v naší
obci zjištěny 3 trestné činy (krádež, výtržnictví a ublížení na
zdraví), pachatelé byli zjištěni. Dále bylo zjištěno celkem
9 přestupků (proti majetku, občanskému soužití a tabákovému
zákonu).
Co nás na druhé straně v naší obci již léta trápí, je silný provoz motorových vozidel po silnici III. třídy, která přes nás
vede, a to hlavně od jara do zimy, kdy se opravují silnice vyšší
třídy kolem nás. Nejinak tomu bude i v letošním roce, kdy se
podle našich informací budou opravovat silnice v Rudníku
a Vrchlabí. Z důvodu omezení průjezdnosti opravovaných silnic budou motorová vozidla, bohužel hlavně nákladní, využívat objízdnou trasu přes naši obec. Proto byla Policie ČR opět
požádána o zvýšený dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v Dolním Lánově.
Vzhledem k tomu, že se Policie ČR potýká s nedostatkem
svých příslušníků, byli jsme jako obce požádáni o pomoc
s náborem nových lidí do jejich řad. Pokud by měl někdo z mladých lidí z naší obce zájem o práci u Policie ČR, má možnost
podat si žádost nebo se informovat na Obv. odd. Policie ČR
ve Vrchlabí nebo Trutnově.
Další z věcí, kterou budeme muset v naší obci řešit, jsou
odpady. Byli jsme informování svozovou firmou Technické
služby Vrchlabí, že došlo k navýšení cen na skládce v Dolní
Branné za ukládání odpadů a toto se odrazí v navýšení cen
za svoz a ukládání odpadu na skládce i pro naši obec. Zastupitelstvo obce na svém jednání dne 12. 12. 2018 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
komunálních odpadů, která stanovila výši poplatku opět
na 300 Kč/osoba. Obec na každou popelnici, která je vyvážena, doplácí ze svého rozpočtu 1 700 Kč. Aby nemuselo docházet k navýšení finanční částky za tuto službu pro občany, hodláme snížit počet popelnic, hlavně v době mimo topné období.
Popelnice je určena pro pět osob, a tak domácnostem, které
mají 2 nádoby na odpad a počet jejich členů v domě nepřevyšuje danou mez, zůstane jen 1 popelnice. Naopak hodláme
přidat na sběrná místa po obci kontejnery na tříděný odpad
(tři na plasty a dva na papír).
Na posledním jednání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto
o snížení ceny palivového dřeva z obecních lesů pro občany
naší obce, u smrkového dřeva z 600 Kč/prm na 400 Kč/prm
a u dřeva z listnáčů ze 700 Kč/prm na 500 Kč/prm. Vzhledem
k poškození porostu v obecních lesích kůrovcem a jejich nutnému kácení bude dostatek palivového dřeva. Zájemci o ně
mohou žádat na obecním úřadě. V současné době má obec
podanou žádost o dotaci na obnovu lesního porostu po kalamitě (požáru) na Státní zemědělský intervenční fond. Nezapomínáme ani na přírodu - plánujeme vybudování malé vodní
plochy a mokřadu v katastru obce. Zatím se provádí průzkumy
a studie.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla podána žádost
o dotaci na doplnění herních prvků u základní a mateřské
školy.
V jarním období není zapomenuto ani na sportovně kulturní akce, které od dubna do června budou v obci probíhat.
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Termíny akcí najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Příjemné prožití jara všem spoluobčanům přeje
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konaného dne 28. 1. 2019
1/2-19
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva
obce.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/2-19
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem zápisu z jednání
Jiřího Svatého.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/2-19
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci poskytovanou Ministerstvem pro místní rozvoj - Podpora obnovy
a rozvoje venkova 117d8210H „Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku“. Pověřuje starostu obce
podáním žádosti.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- informaci o průběhu zimní údržby MK
Místostarosta:Bc. Jiří Svatý,
Starosta:JUDr. Miloslav Tomíček
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov konané dne 26. 2. 2019
1/3-19
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zapisovatelem ustanovuje Evu Losenickou. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/3-19
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou
komisi ve složení Pavel Šimůnek a Libor Voděrek.
(pro 8, proti 0, zdržel se 2)
3/3-19
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/18
a 1/19.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/3-19
Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva obce
č. 5/5-18 ze dne 29. 8. 2018 – směnu obecního pozemku p. č.
575/4 k. ú. Dolní Lánov za pozemek 2952 k. ú. Dolní Lánov
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/4-19
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p. č.
575/4 k. ú. Dolní Lánov o výměře 44 m2, vedeného jako ostatní
plocha - neplodná půda za cenu 100 Kč/m2 + 21 % DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
(pro 9, proti 1, zdržel se 0)
6/3-19
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ceny za prodej palivového dřeva z obecního lesa z 600 Kč/prm na 400 Kč/prm + DPH
u dřeva smrkového a ze 700 Kč/prm na 500 Kč/prm + DPH
u palivového dřeva listnatého.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7/3-19
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n zákona č. 128/2000 Sb. a nařízením vlády ČR č. 202/2018 Sb.
ze dne 4. 9. 2018 stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
29 501 Kč. Za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 2 950 Kč. Za výkon funkce neuvolněného člena zastu-

pitelstva obce ve výši 1 475 Kč. Odměny budou poskytovány
od 1. 3. 2019.
(pro 4, proti 3, zdržel se 3) - usnesení nebylo přijato
8/3-19
Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce zůstávají beze změn schválené zastupitelstvem obce dne 5. 11.
2019.
(pro 8, proti 2, zdržel se 0)
9/3-19
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na Dny pro
Tibet ve výši 3 000 Kč. Finanční příspěvek bude realizován
úhradou faktury firmy Gentiana Jilemnice na tisk fotografií.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10/3-19
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční odměny starostovi obce ve výši 20 000 Kč za iniciativu a osobní nasazení
při dotačních programech.
(pro 8, proti 0, zdržel se 2)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2018 Obvodního
oddělení Policie ČR Vrchlabí
- Informaci o akcích na období březen – duben 19

Juniorská kategorie - Jan Vitvar 1. místo.

Bc. Jiří Svatý, JUDr. Miloslav Tomíček

Z DĚNÍ V OBCI

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
První sportovní událostí SK Dolní Lánov v letošním roce
byl 9. ročník Turnaje ve stolním tenisu, pořádaný 23. února.
V kategorii mužů hrálo 16 hráčů ve dvou skupinách systémem
„každý s každým“. Čtyři hráči z každé skupiny postoupili
do finále, kde se hrálo stejným způsobem. Vítězem se stal
Radek Hyršal, druhé místo obsadil Oleg Petrecký a třetí skončil Miroslav Novotný. V juniorské kategorii bojovalo 9 dětí.
Prvenství vybojoval Jan Vitvar, druhý byl Filip Klazar a na třetím místě skončil Dominik Petrecký. V ženské kategorii se turnaje zúčastnilo 6 žen. Vítězkou turnaje se stala Miroslava
Matějáková, druhá skončila Eva Losenická a třetí místo patřilo
Petře Klinecké. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili
o zdárný průběh turnaje, jmenovitě L. Losenickému, S. Vyklickému, M. Troblovi, J. Svatému a také Z. Máslovi, který už
dnes připravuje Velikonoční šachový turnaj mládeže.
Eva Losenická

Juniorská kategorie.

Kategorie mužů.

AKCE V DOLNÍM LÁNOVĚ, DUBEN-ČERVEN
27. 04. 2019
30. 04. 2019

Vítání nových občánků - SPOZ - KD
Čarodějnice - MS + SK, hřiště u ZŠ a MŠ

Kategorie žen.

24. 05. 2019
01. 06. 2019

Noc kostelů - otevření kostela sv. Jakuba
veřejnosti
Tradiční turnaj řemeslníků - SK, hřiště
Den dětí - ZŠ, SK, MS, hřiště
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MYSLIVECKÝ SPOLEK „ MALÁ SNĚŽKA”
Příchodem jara končí myslivecký rok (počítá se od 1.
dubna do 31. března). V březnu myslivci na svých výročních
schůzích hodnotí myslivecké hospodaření za uplynulé období
v dané honitbě. Tomu předchází sčítání zvěře, kterým
myslivci na základě pochůzek a znalostí připravují pro svého
hospodáře podklady pro plán lovu na nový myslivecký rok.
Z mého pohledu, a nejen mého, dochází ke stálému snižování
stavu netoliko drobné zvěře, ale i zvěře srnčí. Ornitologové
bijí na poplach, jak ubývá ptactva, ubývá motýlů a dalších
opylovačů. Jednou z příčin je patrně současný způsob
zemědělského hospodaření. Proto myslivecká veřejnost,
ornitologové a další rozumní ochránci přírody žádají ministerstvo zemědělství, aby se zasadilo o zdravé zemědělské
hospodaření v české krajině.
Jarní měsíce využívají myslivci k úklidu krmných zařízení,
provádí jejich opravy a opravy loveckých zařízení. Věnují se
snižování stavu černé zvěře a zvěře škodné. Jinak, jak všichni
víme a vnímáme, jsou jarní měsíce nejkrásnějším
ročním období vzhledem k tomu, co se v přírodě děje. Proto se
i přiměřeně chovejme.
Jednou z akcí, kterou dolnolánovští myslivci budou
v jarních měsících organizovat, konkrétně 6. dubna 2019, je
jarní svod mladých loveckých plemen. Tato myslivecká akce
bude probíhat na hřišti u základní školy v Dolním Lánově.
Jedná se o předvedení mladých plemen loveckých psů
narozených v roce 2018, a to k posouzení jejich fyzického
stavu, exteriéru, posouzení chrupu a genetické výbavy
každého psího jedince. Jde také o společenskou událost, kdy
se setkají chovatelé a držitelé loveckých plemen v rámci
trutnovského okresu. Hodnocení provádí většinou zkušení
kynologové, mnohdy to jsou veterináři a jiní znalci psů. Jde
o to najít chybičky a menší vady, které mohou majitelé psů
další péčí odstranit, aby byl jejich pejsek chovný. Z loveckých
plemen se jistě zúčastní např.:
- teriéři: foxteriér drsnosrstý, hladkosrstý, velšteriér, irský
teriér, německý teriér - jagdteriér
- jezevčíci: krátkosrstý, dlouhosrstý, drátosrstý
- ohaři: anglický setr, český fousek, irský setr, malý a velký
münsterlanský ohař, německý ohař krátkosrstý,
drátosrstý, pointer, výmarský ohař a další
- lovečtí slídiči: německý křepelák, anglický a americký
kokršpaněl, anglický špringršpaněl a další plemena
- lovečtí honiči: alpský brakýř, braka jezevčíkovitá,
slovenský kopov, baset, štýrský brakýř a další
- barváři: bavorský barvář, hannoverský barvář, bloodhound
- retrieveři: labradorský retriever, zlatý retriever
To je výčet několika loveckých plemen, které myslivci
využívají při své myslivecké činnosti. Je povinností každého
mysliveckého spolku, aby dbal na zastoupení lovecký plemen
ve svém spolku, jak mu to ukládá zákon o myslivosti.
Myslivci z Dolního Lánova budou mimo svou hlavní
činnost také spoluorganizátorem akce pálení čarodějnic
a nápomocni při organizování dětského dne.
S přáním krásného prožití jara a ohleduplného chování vůči
přírodě, myslivosti zdar
myslivci Dolního Lánova a Miloslav Tomíček

ZPRÁVY ZE SPORTOVNÍHO KLUBU
Vážení spoluobčané, jak jste se dočetli na jiném místě
zpravodaje, spolek Osvětová beseda Lánovy se rozpadl
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a vznikl spolek nový. Proč a za jakých okolností spolek zanikl,
není tématem tohoto příspěvku. Chtěla bych Vás touto cestou
informovat o tom, že zánikem spolku určitě nebudete ochuzeni o své oblíbené kulturní akce. Některé akce pro Vás zajistí
spolek nový (L.A.SOBĚ) a jiné se budou konat pod taktovkou
Sportovního klubu Dolní Lánov. Můžete se těšit například na:
Dětský den
hřiště Dolní Lánov 1. 6. 2019
Divadelní představení pro děti KD Dolní Lánov 2. 6. 2019
Přednáška PjérL a Šéze
KD Dolní Lánov (září, říjen?)
Podzimní zájezd do divadla
Praha (říjen, listopad)
Tradiční vinobraní
KD Dolní Lánov 26. 10. 2019
Některé další akce jsou prozatím ve fázi nápadů, těšit se
tedy můžete na novinky a překvapení. Věřím, že každá akce
zaujme alespoň někoho z Vás a rádi se přijdete pobavit.
Za Sportovní klub Olga Finková.

KE STÝM NAROZENINÁM MÉHO OTCE
Zpráva o zajetí mého otce Rusy, kterou jsem uveřejnila
v roce 2016 v časopise Riesengebirgsheimat.
Může to znít nepravděpodobně, ale je to tak: můj otec a já
máme stejný den narození - 18. září. Můj otec se narodil roku
1916, já na jeho 35. narozeniny roku 1951; byla jsem - ve
skutečném smyslu těch slov - jeho dárek k narozeninám.
Kulaté narozeniny jsme většinou slavili dohromady. To jsme
chtěli učinit také na mé 50. a jeho 85. narozeniny. Bohužel pár
měsíců předtím otec, který byl již tou dobou velmi nemocný,
zemřel. 18. září tohoto roku by oslavil své sté narozeniny.
Já budu slavit své 65. narozeniny a mému otci v myšlenkách
poskytnu čestné místo. Z tohoto důvodu bych tu dnes chtěla
představit nejdůležitější úseky jeho pohnutého života.
Můj otec Alois Drescher vyrostl ve Vrchlabí. Své domovské město navždy ztratil v roce 1944, kdy padl do ruského
zajetí. Ke své rodině, která byla mezitím odsunuta do Německa, se mohl vrátit teprve v roce 1948. - Nechci ale předbíhat,
nýbrž vypravovat popořádku.
Ve Vrchlabí se můj otec cítil velmi dobře. Měl hodně přátel,
obzvlášť ze sousedství, ze Sportu dělníků* a z českého
fotbalového klubu. Díky společnému životu s českými
rodinami v domě pro zaměstnance přádelny Josefa Menčíka,
ve které pracovali jeho rodiče a později také on a jeho bratr
Pepi, se můj otec už jako dítě naučil česky; se svými kamarády
navštěvoval také českou školu. Tyto okolnosti - můžeme to
také nazvat jako „šťastné spojení“ - mu pravděpodobně
umožnily zajetí přežít, neboť se uměl dorozumět i rusky a byl
velmi přátelský člověk.
V roce 1943 potkal otec svou velkou lásku, Magdalenu
Thost z Dolního Lánova. Moje matka mi toto setkání vylíčila
následovně:
„Čekala jsem po práci na zemském úřadě ve Vrchlabí na
autobus do Lánova. Stál pod podloubím naproti zastávce a ve
své elegantní uniformě působil impozantně. Díval se pořád
směrem ke mně a usmíval se. Nakonec přišel ke mně a zeptal
se, zda bychom se někdy navečer nemohli setkat. K tomu jsem
přislíbila a on ještě téhož večera přišel pěšky do Dolního
Lánova. Šli jsme se projít a měli oba pocit velké blízkosti, jako
bychom se už dávno znali.“
Brzy nato, 30. září 1943, během dovolené z fronty, se moji
rodiče vzali. Hned potom musel otec znovu narukovat.
Loučení na vrchlabském nádraží bylo velmi bolestné; asi
tušili, že se teď na dlouho rozdělí. Poté už od otce nepřišla ani
zmínka, že žije. Matka ho ve svém zoufalství hledala všude musela ale počítat s nejhorším - a obrátila se také na jeho
velitele roty. Tohle jí na konci ledna 1944 napsal:

Trvale ostřelováni jsme se konečně bez úhony dostali
k ruskému postavení na malém návrší. Tam mi ruský kapitán
lámanou němčinou řekl: ‚Kamaráde, válka konec. Ty domů.',
což mě v této strašné hodině na chvíli povzbudilo, především
proto, že jsem až dosud vyvázl se zdravou kůží.
Po zhruba 10 minutách přestalo ostřelování a dali jsme se
zase do běhu - přede mnou kapitán a za mnou jeden voják.
Hned zase začala palba z granátometu a musel jsem zalehnout.
Než se pak jelo na saních dozadu k ruskému štábu divize,
hlídán kapitánem a jedním strážným, konal se hned za ruskou
hlavní bojovou linií u velitele této jednotky výslech.
Velitel položil pistoli před sebe na stůl a zeptal se mě rusky,
proč jsme nestříleli. Vedle u lotyšských kamarádů se například
dost střílelo. K přepadu úderného oddílu musím ještě
podotknout, že žádný z nás neměl u řezání dřeva u sebe zbraň.
Beztak by to nebylo co platné, protože všechno se to odehrálo
„Můj osudný den”
tak rychle a my jsme se díky našim hlídkám cítili docela jistí.
Byla pošmourná neděle na ruské severní frontě, v prostoru
Potom pozdě odpoledne následoval výslech u velitele
jižně od Čudova. Po jídle jsme se s velitelem skupiny jménem divize, který mi pokládal podobné otázky jako velitel bojové
Feist a ještě jedním kamarádem vydali před bunkr, abychom jednotky dopoledne. Noc jsem pak strávil pod dohledem
nařezali palivové dříví. Kvůli tupé pile nám to ale moc nešlo a v sauně. K ránu tam strčili jednoho lotyšského frontového
půjčili jsme si tedy pilu od sousední skupiny. Ta byla ale tupá vojáka a za úsvitu ho zase vyvedli. Bezprostředně potom
zrovna tak a tak jsme se rozhodli, že si půjčíme pilu od velitele padly venku dva výstřely. Tohoto lotyšského vojáka jsem
čety. Ta byla ostrá a začali jsme řezat.
už nikdy znovu neviděl.
Mezitím mohlo být 13 hodin a začalo lehce sněžit.
V noci jsem v sauně nezamhouřil oka. Tisíc myšlenek mi
Po několika minutách jsem si všiml, že se vlevo něco pohnulo. vířilo hlavou: teprve před třemi měsíci ženitba a nyní velká
Podíval jsem se tam a viděl sedm až osm
nejistota ohledně budoucnosti.“
ruských vojáků v bílém maskování.
Až o dva roky později, 1. dubna
Vykřikl jsem ‚Pozor' a hodil sebou
1946, mohl otec svým rodičům a ženě
za vchodem do bunkru tváří do sněhu.
poslat první zprávu, že žije. Na tomto
Ve stejném okamžiku jsem uslyšel dva až
lístku, jehož pár řádků napsal z opatrtři výstřely ze samopalu. V příštím
nosti česky, vyjádřil naději, že ještě ten
okamžiku jsem v zádech ucítil něco
samý rok znovu uvidí své milované.
tvrdého a skoro zároveň uslyšel zvolání
V dalších lístcích z roku 1947 psal
‚Něstreliaj!', což přeloženo znamená:
o tom, jak moc čeká na zprávu od nich
‚Nestřílej!'. To vše se odehrálo ve
a doufá, že bude moci slavit 24.
vteřinách.
narozeniny své Magdaleny se všemi
Srdce mi hnalo jak zběsilé a všiml
doma.
jsem si jen, že jsem byl najednou vytažen
V roce 1947 obdržel otec novou
nahoru a s mými dvěma sténajícími
adresu svých příbuzných od „Německé
kamarády, ležícími na zemi u dřevěné
pátrací služby pro pohřešované Němce
kozy, údery pažbou a voláním ‚Davaj'
v sovětské okupační zóně“. „Tři roky
hnán za přede mnou běžícími Rusy
a tři měsíce jsem o vás nic nevěděl,
kupředu. Zároveň jsem ještě viděl, jak
ačkoli jsem zkusil všechno, abych
jeden Rus na zemi manipuloval s ručními
s vámi navázal spojení. Osud tomu
granáty. Když jsme se v běhu vzdálili asi
chtěl, že jsem zůstal naživu, a svede nás
Moji rodiče - Magdalena Thost
20 metrů směrem k hlavní bojové linii,
také znovu dohromady.“, napsal otec
z Dolního Lánova a Alois Drescher
uslyšeli jsme vzadu detonaci. Neodvážil
své ženě a rodičům. Tam a zpět bylo ale
jsem se otočit. Předpokládám ale, z Vrchlabí - na cestě do Jilemnice na konci posláno ještě mnoho dopisnic, než se na
že jeden z Rusů za námi hodil do okna září 1943, během otcovy svatební dovolené. konci dubna 1948, vybaven stravou
bunkru soustředěnou nálož. K hlavní bojové linii - sestávala z na cestu a propouštěcím listem z válečného zajetí, mohl
asi 2,6 metrů vysoké stěny z kmenů se střílnami - to bylo ještě konečně vydat na cestu domů.
asi 25 metrů.
Dopisy mých rodičů z této doby chráním jako poklad,
Jakmile jsme tam bez jakéhokoliv ostřelování došli, padla podávají totiž svědectví o těžkých osudných letech, která
naše denní hlídka, oblečená v kožichu, mrtvá. Museli jsme museli protrpět, a o tom, že se nevzdali naděje na znovushlekolem tohoto kamaráda, pak podél stěny z kmenů na jih dání. Psali tyto lístky - bylo povoleno psát jeden měsíčně
a po asi 40 metrech vlevo do země nikoho, která po ruské - s takovou láskou a ke zvláštním příležitostem je krásně
pozice dosahovala hloubky 150 metrů. Až k mělké prohlubni, zdobili obrázky.
která se nacházela asi v půlce, jsme nebyli vůbec ostřelováni.
Když se pak otec vrátil, vybudovali si moji rodiče s velkou
Náhle ale vystřelily z naší strany poplašné rakety (červené)
pílí nový život v malé vsi v okrese Eichsfeld v Durynsku.
a bezprostředně potom jsme byli ostřelováni palbou
Začátky byly skromné; hlavní ale bylo, že byli všichni jako
z kulometů a granátometů.
dřív pospolu: děti, rodiče, prarodiče a praprarodiče.
Stále dál jsem byl poháněn hlasitým ‚Davaj' (Rychle)
Jako úředník v NDR musel otec vytrpět mnoho represálií
a spíláním. Byl to ‚běh smrti' a zároveň běh o můj život.
Za mnou byl jeden z Rusů zraněn; poznal jsem to z jeho kvůli své víře, což na jeho zdraví - vedle následků ze zajetí velmi doléhalo. Už v 58 letech byl poslán do invalidního
zaúpění a nadávek.
„Vážená paní Drescher! Od ruského útoku 16. ledna 1944
je Váš manžel pohřešován. Kéž by dobrotivý osud po vítězném konci války umožnil Vašemu muži návrat domů
ve zdraví. Zdravím Vás s upřímnou účastí.“
V další zprávě začátkem listopadu 1944 bylo matce
sděleno, že „poddůstojník Drescher 16. ledna 1944 zřejmě
padl do ruského zajetí, podle doslechu by měl být na živu
a odvlečen na nepřátelské území.“
Osud to s otcem opravdu myslel dobře; navzdory prohrané
válce byl v dubnu 1948 ze zajetí propuštěn. Do Vrchlabí,
do města svého dětství a mládí, se už vrátit nemohl, neboť jeho
rodina byla r. 1946 odsunuta do sovětské okupační zóny.
Den svého zajetí 16. ledna 1944 popsal otec v článku
z 1. února 1997 v časopise „Der Heimkehrer (Navrátilec)“
následovně:
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důchodu, respektive na odpočinek (do penze). Dlouhá léta si
ale ke skromné penzi přivydělával. Obzvlášť rád pracoval na
recepci hotelu, protože tu přišel do styku s mnoha lidmi. Díky
jeho znalostem češtiny byl kvůli tlumočení také často na
cestách. Složil tlumočnické zkoušky nejen z češtiny, ale také
ze slovenštiny. Naposledy, kdy mu bylo už víc jak 80 let a byl
slepý, jej požádala kriminální policie a přizvala ho k výslechu
pasáka a české prostitutky. Výslech trval celou noc a otce
neustálé překládání velmi vyčerpalo.

Můj otec - dole veprostřed s tahací harmonikou
se svými českými přáteli z Vrchlabí.

Své domovské město Vrchlabí otec několikrát navštívil.
Ještě tam žilo několik kamarádů z mládí a jeho pozdější známí,
s kterými byl léta v písemném kontaktu. V dobré paměti mám
také cestu s otcem do Prahy v létě roku 1972, kdy jsem si chtěla
založit svou vlastní domácnost a chtěla si tam koupit nádobí a
vytoužené české sklo. Jakou měl o mě starost, abych se já,
mládě, v tom velkém městě neztratila. Všude mě musela
doprovázet dcera našeho nesmírně ochotného hostitele.
Předtím, než jsme se s mnoha balíčky a dárky sbalili na cestu
domů, zajeli jsme ještě na několik dní do Vrchlabí, kde jsme
opět bydleli u českých známých mého otce. Tam nás také
velmi přátelsky přijali a snesli na stůl vše, co jen v kuchyni
měli.
Při této příležitosti mi otec ukázal i Dolní Lánov. Tenkrát
bylo ještě mnohé v takovém stavu, v jakém to Němci opustili,
také dům, ve kterém bydlela má matka. Ani hřbitov ještě nebyl
srovnán do roviny a sem a tam bylo ještě možné nalézt
německé hroby.
Téma války a odsunu jsme při těchto návštěvách neprobírali. Ty probíhaly naopak ve velice radostném duchu a otec byl
ve svém živlu, když se mohl bavit česky s přáteli jako dřív.
Tenkrát jsem se ještě o problematiku odsunu nezajímala,
zvlášť v NDR, kde se o tom vůbec nemluvilo a když už, tak
jako o přesídlení, a já jsem se vůči českému obyvatelstvu
stavěla nezaujatě. Až v průběhu let jsem prostřednictvím
různých poznatků a obzvlášť díky generaci, která to zažila,
získala intenzivnější pohled na věc.
Z tohoto hlediska můžu dnes říct: otec žil celý svůj život
podle toho, co je vždycky důležité, totiž dorozumění, usmíření
a přátelství. Ani v těžkých časech, které musel protrpět nejen
ve válce a zajetí, se nevzdal víry v dobro a naděje na šťastný
konec. V tom je mi stále velkým vzorem.
S láskyplnou vzpomínkou Verena Schindler, rozená
Drescher, v září 2016.
* Jako Sport dělníků (Arbeitersport) je označováno
sportovní hnutí ovlivněné socializmem, které v Německu
existovalo v letech 1893 až 1933.
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únor 2019
Milá Karolino,
dnes Vám píšu ještě něco, co nám dětem otec o svém zajetí
v Rusku vypravoval. Pamatuji si ještě na následující:
Poměry v zajateckém táboře byly katastrofální. Zajatci
museli spát v barákách na prknech. Leželi jako herinci, těsně
namačkáni. Kdo potřeboval v noci na záchod, už nenašel své
místo na spaní, protože ho ostatní zabrali.
Záchody byly venku v lese, tak zvaný trám hromu. Prkno nebo
trám bylo vpravo a vlevo položeno přes kameny. Na to si
člověk mohl sednout.
Přes den museli zajatci pracovat v továrně. K jídlu toho
bylo velmi málo. Ruské dělnice měly s těmi ubohými, vyhladovělými Němci soucit. Dávaly jim něco ze svého chleba, ačkoli
samy mnoho neměly.
V táboře se šířily nemoci: průjmy, tyfus, zápal plic,
prašivina, vyskytoval se hmyz. Mnozí zemřeli.
Můj otec roky plné strádání přežil, ačkoliv byl také jako mnoho
jiných velmi nemocný. Měl po zbytek svého života podlomené
zdraví.
Otec byl lidumil. Díky své perfektní češtině rozuměl také
dobře rusky a mohl se s Rusy dorozumět. Poslední roky svého
zajetí byl v písárně, kde se mu vedlo lépe.
Až po několika letech od konce války mohl zajatecký tábor
opustit. Rusové mu na cestu dali propouštěcí papíry, proviant
a peníze. Potom tedy jel vlakem domů do Německa ke své ženě
a rodičům.
Tolik štěstí jako otec ostatní zajatci neměli. Většina z nich se
po propuštění musela vydat na cestu domů pěšky, odkázáni
sami na sebe, a tak mnohý z nich po cestě zahynul hlady, jako
jeden známý naší rodiny.
Důležité je: otec nikdy v nacionálně socialistické straně
nebyl, ve válce se ničím neprovinil. Byl dobrý ke všem lidem,
i v pozdějším životě.
Tenkrát museli jít do války všichni muži. Ti, kteří vojenskou
službu odmítali, byli tvrdě trestaní. Bratr mého otce, Josef
Drescher, dezertoval a uprchl do Francie. Jeho žena Irene,
rozená Kober z Dolní Branné, tam šla za ním. Koncem 40. let
se přestěhovali do Löhlbachu v západním Německu, kde
bydleli po odsunu její rodiče. Kvůli hranici mezi západním
a východním Německem viděl můj otec svého bratra jen
párkrát.
Verena Schindler
(Připravila a z němčiny přeložila Karolina Boková)

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
POZVÁNKA DO ŠKOLY V DOLNÍM LÁNOVĚ
Vážení rodiče a zákonní zástupci, až se s dětmi budete
rozhodovat, do které mateřské či základní školy se přihlásit,
přijďte k nám. Čeká na Vás:
- příjemná rodinná atmosféra
- malé množství žáků ve třídě – okamžité získávání
zpětné vazby
- více prostoru pro individuální přístup k dětem
- budování samostatnosti žáků
- vedení žáků ke spolupráci, k vzájemné pomoci, k respektu
k druhým, k toleranci a k ohleduplnosti
- vytvoření přátelství věkově smíšených dětí - vzájemné
soužití starších a mladších
- přirozená a otevřená komunikace mezi dětmi a dospělými
- propojení školy s reálným životem
- využívání specifických forem výuky, skupinového
a projektového vyučování

-

výuka ve třídách i venku
velký výběr volnočasových aktivit (kroužků)
velké množství netradičních činností ve školní družině
časté sportovní, přírodovědné a pohybově hravé aktivity
venku v rámci školní družiny
pořádání družinového tábora o letních prázdninách
domácí kuchyně
pořádání kulturních akcí pro veřejnost (zapojování žáků do
školních akcí – dětský den, karneval, školní besídky,
zahradní slavnosti, vítání občánků…)
spolupráce naší MŠ a ZŠ umožní prvňáčkům snadnější
přechod do první třídy
děti se navzájem učí způsobem, který nemohou
nahradit ani učitelé, ani rodiče

I přes velkou konkurenci se naši žáci neztratili a vybojovali si
velmi pěkná umístění. Všem závodníkům děkujeme za
vzornou reprezentaci školy.
Zvláště gratulujeme za krásné umístění do desátého místa:
v kategorii 1. třída - Anitě Blažejové - 2. místo, Adéle Lehké
- 7. místo (2. místo v kategorii neregistrovaných); 3. třída Tomášovi Chleborádovi - 10. místo; 4. třída - Milanovi
Blažejovi – 9. místo (3. místo v kategorii neregistrovaných)
a 5. třída – Bagerovi Filizovi – 10. místo.
Zároveň děkujeme obětavým organizátorům z Lyžařského
spolku při ZŠ Dolní Branná za bezvadně uspořádané závody.
Za pedagogy ZŠ a MŠ Dolní Lánov Anita Blažejová

To vše a ještě více u nás ve škole. Těšíme se na Vás
Za všechny pracovníky Základní školy a mateřské školy
Dolní Lánov Mgr. Lucie Koniková, ředitelka

ZÁVODY PODKRKONOŠKÝCH ŠKOL V BĚHU NA LYŽÝCH
Ve středu 30. 1. 2019 se osm žáků naší školy zúčastnilo závodu
v běhu na lyžích na lyžařských tratích v Dolní Branné, který
pořádala Základní škola a mateřská škola Dolní Branná ve
spolupráci s obcí Dolní Branná. Pohár podkrkonošských škol
v běhu na lyžích má již dlouholetou tradici. Do Poháru bylo
zapojeno celkem 10 základních škol z Podkrkonoší.

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr 78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

tel.: 499 522 376

starosta@dolnidvur.cz

739 416 335

Místostarosta:

David Neumann

tel.: 734 607 399

Asistentka starosty:

Nikola Bílá

obec@dolnidvur.cz

Telefon OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Úřední hodiny:

Po 8:00 - 14:00

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení sousedé,
pomalu se loučíme se zimou, která nám letos nadělila hodně
sněhu a přinesla tak radosti i starosti v míře, která v minulých
letech nebyla obvyklá.
Starosti hlavně se zimní údržbou. I když je to samozřejmě
stěžejní úloha obce, v těch nejvypjatějších dobách jsme
využili i výpomoc třetích stran – děkuji za ni a vážím si jí.
Myslím, že celkové hodnocení údržby může být pozitivní,
i když nepochybně jsou věci, o kterých budeme pro příští zimu
přemýšlet. Jako příklad mohu uvést organizaci parkování
vozidel na komunikacích u hotelu Morava, která byla v
některých momentech nejen komplikací pro zimní údržbu, ale
i pro bezpečný průjezd vozidel na Sluneční stráň a hlavně z ní.

Út 14:00 - 17:00

Čt 13:00 - 17:00

Myslím, že průběh zimy přinesl radost a dobré výsledky
všem subjektům podnikajícím na území naší obce v cestovním ruchu. Věřím, že se pozitivní výsledky projeví v dalším
postupném zvýšení kvality nabízených služeb, a nepochybuji
o tom, že i v nárůstu obecních příjmů z ubytovacích a rekreačních poplatků. I zde přemýšlíme, co by se dalo vylepšit pro
sezónu další. Základem všeho je dobrá komunikace obce
s ubytovateli i provozovateli lyžařských areálů. Z ní vyplývá,
že zajímavými tématy pro příští období jsou například řešení
ploch pro sáňkování a bobování nebo lepší propagace
běžeckých tras.
Pokračuje příprava investičních akcí obce v duchu
usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 28. 12. 2018.
Projektově se připravuje oprava komunikací na Zimní stráň
a v Luisině údolí, oprava většiny mostů, vybudování technického zázemí obce u hasičárny i rekonstrukce budovy bývalého MNV včetně úprav plochy náměstí. Rádi bychom
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v průběhu letošního roku dosáhli připravenosti do takové
podoby, která umožní podávání žádostí o dotace z příslušných
dotačních titulů. Kromě těchto, na naše poměry a možnosti
rozpočtu, velkých a investičně náročných projektů bychom
chtěli připravit i některé menší akce, které mohou naši už tak
hezkou obec udělat ještě hezčí. Mezi akce tohoto druhu
počítám naši snahu o opravu drobných sakrálních staveb,
zatraktivnění vyhlídek nebo úvahy o pietním řešení starých
pomníků a náhrobků na našem hřbitově.
Vzhledem k tomu, že práce na již dříve deklarované změně
územního plánu budou zahájeny zřejmě až ve druhém pololetí
letošního roku a postupně se objevují další náměty, otevřeli
jsme opět možnost podávání návrhů. I když zastupitelstvo
obce bude ve svém rozhodování o jednotlivých záměrech jistě
ctít udržení rázu a charakteru obce, věřím, že prostor pro
citlivý udržitelný rozvoj zde existuje.
Martin Bělovský, starosta

Z DĚNÍ V OBCI

VÝSTAVA
OBEC DOLNÍ DVŮR Vás zve na

VÝSTAVU POHLEDŮ DOLNÍHO DVORA
a fotografií s popisky ze života Dagmar
„Dády“ Štěpánkové.
Pokud jste „Dádu“ neznali, neznamená to,
že nemůžete přijít a prohlédnout si krásné pohledy
a přečíst si příběh neobyčejné ženy.

OD 11. BŘEZNA DO 31. KVĚTNA 2019
V PŘÍZEMÍ BUDOVY OÚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ A
TAKÉ SI MŮŽETE ODNÉST MALOU VZPOMÍNKU
NA DOLNÍ DVŮR.

ŽIJE V DOLNÍM DVOŘE
Před dvěma lety se přistěhovala do naší obce paní Irena
Vernerová s rodinou. Původně zamýšlené odpočinkové místo
se stalo místem téměř trvalým. Paní Irena má krásnou zálibu.
Fotografuje. První fotoaparát dostala v pěti letech. Naučila se
pracovat s vývojkou, ustalovačem či leštičkou. Už dlouho
temnou komoru nepotřebuje. Snímky pořizovala analogovou
zrcadlovkou Canon, později kompaktem Sony. Mnoho
krásných snímků a 4 kalendáře Krkonoš jsou pořízeny
zrcadlovkou Canon EOS 550 D. 8 let je členkou fotoklubu

Ledy na Klínovém potoce (foto Irena Vernerová).

ve Vrchlabí, s nímž se účastnila několika výstav. Při práci
pečovatelky, kterou vykonávala 20 let, pořídila také velké
množství fotografií z akcí pořádaných pro seniory. I tyto
snímky jsou pozitivní a plné radosti.
Hana Homolová

ŽILA MEZI NÁMI - PANÍ MARIA STRIEGNITZ
V našem zpravodaji připomínáme a představujeme
osobnosti, které jsou s naší obcí spřízněny životem, svými
činy, nebo svou přítomností. Určitě mezi ně patří paní Maria
Striegnitz, narozená 28. září 1928 v Dolním Dvoře. Je dcerou
muzikanta Josefa Drahokoupila a jeho ženy Anny, rozené
Rennerové. Rodným domem paní Marie bylo číslo popisné
97. Jeho zbylé základy jsou patrné na terénním zlomu mezi
čp. 96 a penzionem Baronka. Číslo 97 bylo později použito
pro jinou stavbu. Rodina byla v roce 1946 odsunuta
do sovětské okupační zóny v okrese Nordhausen. Nejprve
pracovala v zemědělství, dřevařském průmyslu, později
ve zdravotnictví. V roce 1951 se provdala, je matkou tří dětí.
V důchodu je od roku 1988. V tomto roce se poprvé účastnila
setkání rodáků, českoněmeckých Krkonošáků v Marktoberdorfu. Stala se patronkou svého rodiště Dolního Dvora. V roce
1998 začala pracovat na knize „Vzpomínky na Dolní Dvůr
v Krkonoších, k příležitosti 400 let jeho trvání.“ Knížka vyšla
v brožovaném vydání v roce 2001, další vydání v pevné vazbě
roku 2002 a dotisk je
z roku 2014. V 38 kapitolách, na 280 stranách
je neuvěřitelné množství informací týkajících se naší obce,
včetně velkého počtu
fotografií. Paní Striegnitz si ke svým loňským devadesátinám
přála navštívit rodnou
obec. Fotografie splněného přání z října 2018
je toho dokladem.
Přejeme paní Marii
Striegnitz hodně zdraví
do dalších let.
Hana Homolová
Paní Striegnitz s panem Čivrným z Penzionu Slunce
v Dolním Dvoře v říjnu 2018.
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Masopust v Lánově

foto Libor Kukačka
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2. místo
Marek a Amálka
Tryznovi
z Prostředního
Lánova,
na snímku
Amálka.

1. místo - Veronika Möhwaldová (vlevo) z Horního Lánova.

3. místo - Adélka a Lucinka Hofmanovy, Daník Hofman a Matýsek Půlpán, Horní Lánov.

Lánovský
sněhulák
2019

Autoři Matýsek a Markéta Půlpánovi
a Tomáš Brož z Prostředního Lánova.

Jana Dachovská s maminkou
Vendulou v Prostředním Lánově.

Výtvor Ladislava Blažka z Prostředního
Lánova, na snímku jeho vnoučata.

Vilémek Vraštil
postavil sněhuláka
s maminkou a tatínkem
v Prostředním Lánově.

Nikolka Máslová tvořila sněhuláka
se svojí maminkou v Dolním Lánově.
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