Několik obrázků z Lánova.
Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 2.-3.10. a 9.-10.10.2020 (foto Ivan Hanuš a Stanislava Kalenská).

Členové volební komise v Horním Lá́nově.

Nejmladším voličem
v Prostředním Lánově
byl Jan Magura
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Nejstarší voličkou
v Prostředním Lánově
byla paní Miluše Fingerová.

Miloslava Vanclová, nejstarší volič
v Horním Lánově.
Nejmladší voličkou byla Hana Cibulková.

Rekonstrukce dětského hřiště firmou TEWIKO.

Výstava jiřin v Horním Lánově.

Rekonstrukce dětského hřiště firmou TEWIKO.

Výstava jiřin v Horním Lánově.

Výstava jiřin v Horním Lánově.

ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
překulilo se nám léto, přišel podzim se sychravým počasím
a přinesl si s sebou druhou vlnu koronaviru, který se bohužel
objevil i u nás v obci. Nouzový stav a opatření vyhlášená
vládou ČR se dotkly života nás všech. Přesto věřím,
že přicházející adventní čas přinese i klid a pohodu do
našich domovů.
V čase od vydání minulého čísla zpravodaje se v Lánově
mnohé událo. Podařilo se nám dokončit úpravu dětského
hřiště. K tomuto jsme využili prostředky z dotačního programu. Hřiště slouží všem dětem v naší obci.
Zahájili jsme realizaci kanalizace v lokalitě Seidlov.
Věřím, že v příštím roce se nám podaří stavbu dokončit
a zlepšit životní podmínky dalším našim obyvatelům.
V současné době vrcholí příprava realizace další etapy
smíšené stezky pro chodce a cyklisty ve směru na Čistou
a chceme požádat o vydání stavebního povolení na pokračování. V roce 2021 bychom chtěli zahájit stavbu úseku na
katastru naší obce, tedy na konec katastrálního území
Prostřední Lánov.
Další částí naší skládačky zkvalitnění komunikací by se
měl stát chodník podle silnice I/14 v úseku od zahradnictví
paní Štěpánové k odbočce k ozdravovně. V době, kdy čtete
tento článek, již probíhá výběr zhotovitele a věříme, že se
nám podaří s příchodem jara zahájit stavební práce. Předpokládaná doba realizace je několik měsíců.
V říjnu 2020 byl zrekonstruován most přes Malé Labe
u mateřské školy v Horním Lánově. Původní betonová
mostovka byla v havarijním stavu a byla nahrazena dřevěnou konstrukcí, která je výrazně levnější a přitom dostatečná
pro požadovanou dopravu. Nosnost mostu byla zvýšena
přidáním ocelových nosníků. Máme celkem 12 mostů
a lávku na stezce podle silnice I/14. Některé mosty již byly
opraveny a dle proběhlých mostních prohlídek připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci dalších
dvou mostů.
Dokončili jsme a předali do tisku knihu o historii naší
obce. Plánovali jsme uskutečnit podzimní setkání obyvatel
žijících v obci i mimo ni a slavnostně knihu pokřtít. Bohužel
nám okolnosti nejsou nakloněny, a proto bylo setkání rodáků
přesunuto na rok 2021 a křest knihy proběhne dle možností
tak, aby se jej mohlo zúčastnit co největší množství osob*.
Při této příležitosti mi dovolte poděkovat všem, kteří svou
činností, osobním přispěním, či finanční částkou podpořili
vydání knihy.
Život na „radnici“ je naplněn řešením řady úkolů
a potřeb. Jak jistě víte, zpracovává se nový územní plán
obce, řeší se svozy odpadů. Nechali jsme upravit parkovací
plochu u bytovek. Snažíme se o podporu a rozvoj naší
základní školy, které byly poskytnuty další finanční
prostředky i nad rámec prostředků, které jí byly přiděleny při
tvorbě rozpočtu obce. Ve škole probíhá distanční výuka, kdy
paní učitelky učí před kamerou a přenáší informace žákům
přes počítač a digitální sítě. Doufáme, že i toto brzy skončí,
protože každý z nás vzpomíná na skotačení o přestávkách,
v dobrém i zlém na školní jídelnu a další zážitky, které

přináší setkávání dětí a mládeže. Toto naše děti v současné
době bohužel neprožívají. Kamarády neumíme nahradit
a o napjatých situacích plynoucích z nemožnosti opouštět
domovy je zbytečné se zmiňovat.
Náš zpravodaj vždy upozorňoval na akce pro děti
i dospělé, ale potkala nás těžká doba, kdy nemůžeme nic
uspořádat ani se potkat u pivka či vínka, ať na fotbale nebo
na počest svatého Martina, který nám letos sníh nepřivezl.
Dnes nevíme, zda nám přijatá opatření dovolí se setkat
u vánočního stromu, jak se stalo v obci oblíbenou tradicí.
Proto mi dovolte popřát Vám brzké rozvolnění protikovidových opatření, krásný adventní čas, který Vás naplní
pohodou a klidem, se kterým prožijete vánoční svátky
a který se přenese i do roku 2021, v němž Vám jménem
všech pracovníků Obecního úřadu v Lánově přeji vše
nejlepší, štěstí, zdraví a životní pohodu.
Markéta Kreislová, místostarostka
*Pozn. redakce: O tom, kdy a kde (a pokud kvůli koronaviru
vůbec) se uskuteční slavnostní křest knihy a také kde a za
kolik bude možné publikaci zakoupit, se včas dozvíte
prostřednictvím infokanálu KTV, webových stránek, popř.
nainstalované aplikace V obraze ve Vašich mobilech,
facebooku Lánováci sami sobě, vývěsek a mailů.

Sbírka na tisk knihy
(pokračování z minula; seznam dárců do 7. 9. 2020
viz předchozí číslo zpravodaje)
Na tisk chystané knihy o Lánovech přispěli v době
mezi 8. 9. 2020 a 18. 11. 2020 tito dárci:
Hana Procházková
1000 Kč
ABM REAL, a. s.
4000 Kč
Zdeňka Tryznová
500 Kč
Zdeňka Brejšová
4000 Kč
Petr a Olga Skálovi
2000 Kč
Jan Kučera - Kučerovi
1501 Kč
Stanislav a Marie Faltusovi
1000 Kč
Václav a Jaroslava Slavíkovi
1000 Kč
Jiří Šimon
4000 Kč
Lucie Schmidtová
500 Kč
Mgr. Vlasta Kloudová
1000 Kč
Regina Michálková
1000 Kč
Jana Štolbová
1000 Kč
Klára a Tomáš Thieleovi
3000 Kč
Milan Bezdíček
1100 Kč
Josef Šůs, Dagmar Špryslová, Jiří Štěpánek
3000 Kč
Jaroslava a Vladimír Nedeliakovi
1200 Kč
Jiřina Kapešová
300 Kč
Eliška Bachová
1500 Kč
anonymní dárce
1000 Kč
Čápovi, Vladimír Čáp
1000 Kč
Věra a Bohuslav Hejdukovi
1000 Kč
KD býv. St. statku Lánov
5000 Kč
Eva a Lubomír Filipští D. Lánov
1000 Kč
Vanclovi, Ing. Jiří Vancl
5000 Kč
Josef a Marie Astrovi
1000 Kč
Ranč na kopečku, Kopecký
2000 Kč
Kamila a Zdeněk Kubešovi
1000 Kč
TOJIBA, s. r. o.
1000 Kč
Věra Rojtová
3000 Kč
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Klempířství pokrývačství Josef Teichman
Jana Tauchmanová
Čermák - zámečnictví
Jana Straková
Alena Strnadová
Dana Jakubcová
Jiří Zuckermann
Celkem (od začátku sbírky)

1000 Kč
1200 Kč
5000 Kč
500 Kč
1000 Kč
1000 Kč
500 Kč
191 812,49 Kč

Milí občané Lánova, v této podivné době je pozitivních
zpráv jako šafránu, proto zde uvádíme mail, který jsme
obdrželi 22. 10. 2020 od pana Mgr. Romana Reila, vedoucího Státního okresního archivu v Trutnově:
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
sečetl jsem všechny příspěvky z Lánova a Dolního Lánova
(pozn. red.: dárci z Dolního Lánova jsou uvedeni dále,
v části vyhrazené Dolnímu Lánovu), a pokud dobře počítám,
tak se podařilo na knihu sebrat celkem 235.108,20 korun.
Blahopřeji! Takovou částku se dosud na žádnou knihu
nepodařilo na sponzorských příspěvcích sebrat. A to jsme
dosud vydali již 15 publikací!
Zdraví Roman Reil
Znova děkuji Vám všem i jménem pana starosty Tomíčka, protože v této nesmírně obtížné době se Vám podařilo
něco neuvěřitelného ☺
Jména dárců, kteří přispěli částkou 1000 Kč a víc, budou
uvedena v knize.
Eliška Rojtová, starostka

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov dne 24.09.2020
Doba konání: 17:30 — 22:30 hod.
Přítomni: viz prezenční listina
Omluven: Milena Knapíková Kavánová, Milan Půlpán
Neomluven: Milan Kuřík
Hlasování: pro - proti - zdržel se, veřejně - zdvižením ruky
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce zahájila jednání zastupitelstva a konstatuje,
že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Navrhla p. Markétu Kreislovou jako zapisovatelku
a p. Jiřího Koudelku a p. Zdeňku Brejšovou jako ověřovatele
zápisu z jednání.
K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
2. Schválení programu jednání
Místostarostka Markéta Kreislová přednesla návrh
programu dnešního jednání zastupitelstva.
Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Plnění usnesení zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočtové opatření č. 5/2020
6. Plnění rozpočtu obce za období 01–08/2020
7. Kontrola dodržování podmínek smluv s KVK, a. s.,
Kunčice nad Labem
8. Nakládání s nemovitostmi obce
9. Smlouvy
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10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 2/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 25.06. 2020. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
4. Zpráva o činnosti rady obce
Místostarostka Markéta Kreislová přednesla Zprávu
o činnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva dne
25.06. 2020 do jednání rady obce dne 17.09. 2020 (dále jen
,,Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
5. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové
opatření č. 5/2020 bez připomínek. Rozpočtové opatření č. 5
bylo schváleno finančním výborem obce Lánov dne 24.09.
2020 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
6. Projednání a schválení plnění rozpočtu obce
za období 01-08/2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje plnění rozpočtu
obce za období 01-08/2020.
Plnění rozpočtu obce za období 01-08/2020 bylo projednáno a schváleno finančním výborem obce Lánov dne
24.09. 2020 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
7. Kontrola dodržování podmínek smluv s KVK, a. s.,
Kunčice nad Labem
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu a plnění
podmínek smluv s KVK, a. s., Kunčice nad Labem a dále
bere na vědomí informace týkající se závěrečné zprávy
a výsledků jednotlivých měření při prováděných odstřelech.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/4/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
8. Nakládání s nemovitostmi obce
1) Zastupitelstvo obce projednalo Směnnou smlouvu
se zřízením předkupního práva mezi obcí Lánov,
IČ: 00278041 a TJ Lánov, z. s., IČ: 60153610, která se týká
vzájemného majetkového vypořádání, viz příloha „Směnná
smlouva“ s tím, že po provedení jejího vkladu do katastru
nemovitostí bude mezi smluvními stranami následovat
uzavření smlouvy o výpůjčce, viz příloha „Smlouva
o výpůjčce“. Zastupitelstvo obce Lánov zároveň pověřuje
starostku podpisem obou smluv a Radu obce Lánov závěrečným projednáním předmětné Smlouvy o výpůjčce před
jejím podpisem oběma smluvními stranami. TJ Lánov
zaplatí obci Lánov jako vyrovnání rozdílu mezi hodnotami
směňovaných nemovitých věcí částku 22 980,00 Kč, a to
před podpisem Směnné smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 12 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/4/20 - ZO neschvaluje dle návrhu
2) Zastupitelstvo obce projednalo kupní smlouvu
o převodu vlastnictví k nemovitosti mezi obcí Lánov, IČ:
00278041 a panem ..., nar. ..., trvale bytem ... Lánov, která se
týká vzájemného majetkového vypořádání, viz příloha.

Zastupitelstvo obce Lánov zároveň pověřuje starostku
podpisem dané smlouvy. Obec Lánov zaplatí panu ... za
převáděné pozemky p. č. 2979/2 o výměře 7 m2 a p. č. 2983/2
o výměře 29 m2 celkem částku 2 520,00 Kč a zároveň uhradí
správní poplatek za Návrh na vklad do katastru nemovitostí
(2 000 Kč).
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
3) Zastupitelstvo obce projednalo prodej nově vzniklé
pozemkové parcely č. 492/2 o výměře 992 m2 (trvalý travní
porost), která je oddělena z p. p. č. 492 o výměře 2 655 m2
(trvalý travní porost) dle GPL č. 1078-461/2019 vše v k. ú.
Prostřední Lánov ve věci vypořádání zastavěné a zaplocené
části původní parcely – jedná se o prodej do vlastnictví SJM
... a ... (2/3 podíl) a pana ... (1/3 podíl), všichni trvale bytem
... Lánov. Prodejní cena je stanovena dohodou dle Zásad
hospodaření s nemovitostmi pro obec Lánov za částku 120
Kč/m2, tj. celkem 119 040 Kč. Součástí kupní smlouvy bude
i úhrada ceny za vyhotovení geometrického plánu v částce
7 060 Kč s DPH, který zajistila obec Lánov, tj. prodávající.
Správní poplatek za Návrh na vklad do katastru nemovitostí
uhradí kupující (2 000 Kč). Zastupitelstvo obce zároveň
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
4) Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemku p. č.
1526/2 o výměře 32 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace),
který je trvale zaplocený a nachází se u stavby č. ev. ... (st.
71) a p. p. č. 243 vše v k. ú. Prostřední Lánov – jedná se o
prodej do vlastnictví ..., Praha. Prodejní cena je stanovena
dohodou dle Zásad hospodaření s nemovitostmi pro obec
Lánov za částku 100 Kč/m2, tj. celkem 3 200 Kč. Správní
poplatek za Návrh na vklad do katastru nemovitostí uhradí
kupující (2 000 Kč). Podmínkou prodeje je závazek, že
nebude nabyvatelkou požadováno pokácení vzrostlé
dřeviny na hranici předmětného pozemku. Zastupitelstvo
zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
5) Prodej nově vzniklé pozemkové parcely č. 2766/2
o výměře 322 m2 (trvalý travní porost), která je oddělena z p.
p. č. 2766 o výměře 1 155 m2 (trvalý travní porost) dle GPL
č. 619-15/2020 vše v k. ú. Horní Lánov ve věci vypořádání
zastavěné a zaplocené části původní parcely – jedná se
o prodej do vlastnictví paní ..., trvale bytem ..., Dolní Dvůr.
Prodejní cena je stanovena dohodou dle Zásad hospodaření
s nemovitostmi pro obec Lánov na částku 70 Kč/m2, tj.
celkem 22 540 Kč. Součástí kupní smlouvy bude i úhrada
ceny za vyhotovení geometrického plánu vč. ceny za
1 mezník plastový v částce 5 700,00 Kč s DPH, který zajistila obec Lánov, tj. prodávající. Správní poplatek za Návrh
na vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující (2 000 Kč).
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
6) Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části pozemku
p. č. 1304/9 o výměře 450 m2 (15x30m) v k. ú. Prostřední
Lánov (ostatní plocha/manipulační plocha) dle návrhu
žadatele za obvyklou cenu 120 Kč/m2 + náklady na realizaci
smlouvy, tj. uhrazení ceny za vyhotovení geometrického
plánu a správního poplatku souvisejícího s podáním Návrhu
na vklad do katastru nemovitostí, případně uhrazení daně
z nabytí nemovité věci.
Poznámka: Předmětný záměr projednala a neschválila Rada
obce Lánov, a to Usnesením č. 12/9/20 ze dne 16. 7. 2020.

Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 12 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/4/20 - ZO neschvaluje dle návrhu
9. Smlouvy
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh
smlouvy o dílo č. 202/0075/SK mezi Obcí Lánov a firmou
ELEKTROSUN, s. r. o., Bobnice ve věci zpracování
generelu veřejného osvětlení obce Lánov a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh
smlouvy o dílo č. 202/0076/SK mezi Obcí Lánov a firmou
ELEKTROSUN, s. r. o., Bobnice ve věci zpracování
projektové dokumentace DÚR a DPS pro rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Lánov, včetně zajištění inženýrské činnosti a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh smlouvy
o dílo mezi Obcí Lánov a REGIO, projektový ateliér, s. r. o.,
Hradec Králové ve věci přípravné fáze pro pořízení ÚP
Lánov – zpracování návrhu Zadání ÚP Lánov včetně zajištění pořizovatelské činnosti a dále zastupitelstvo obce
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje, na základě
hodnotící komise, firmu TEWIKO systems, s. r. o., Stráž
nad Nisou, jako dodavatele akce Obnova a rekonstrukce
dětského hřiště v Prostředním Lánově a ukládá starostce
uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Lánov a uvedenou
firmou.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh smlouvy
o dílo mezi Obcí Lánov a TEWIKO, systems, s. r. o., Stráž
nad Nisou ve věci stavebních prací a dodávky herních prvků
v obci Lánov – bude obnoveno a zrekonstruováno dětské
hřiště a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh smlouvy
o dílo mezi Obcí Lánov a Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.,
ve věci vydání publikace „knihy o Lánovech“ a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 19/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje návrh příkazní
smlouvu mezi Obcí Lánov a GRANTIS Consulting, s. r. o.,
Hradec Králové, ve věci přípravy projektové žádosti
o dotaci na SFDI pro stavbu Cyklostezka – 1. úsek a dále
zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 20/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
10. Různé
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí
závěrečnou zprávu – Konektivita v obci Lánov (funkčnost
sítě v obci).
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/4/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
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Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje aktualizaci
plánu společných zařízení komplexních pozemkových
úprav v k. ú. Prostřední Lánov. Ve východní části řešeného
katastrálního území (severně od silnice I/14) došlo touto
aktualizací plánu společných zařízení k vypuštění navržené
trasy cesty VC 16 a tato byla nově aktualizací nahrazena
navrženou cestou VC 37.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 22/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí zprávu
p. ředitelky ZŠ a MŠ Lánov – informace o zahájení školního
roku 2020-21 + vyúčtování energií.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 23/4/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí
Výroční zprávu o činnosti školy ZŠ a MŠ Lánov ve školním
roce 2019/2020 a uzávěrku Základní školy a Mateřské školy
Lánov včetně výkazu zisku a ztrát, která je součástí závěrečného účtu ZŠ a MŠ Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 24/4/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Další jednání zastupitelstva má být 10.12. 2020. Zastupitelstvo obce navrhuje jednání zastupitelstva na 05.11. 2020 a
dále pak na 10.12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 25/4/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace týkající
se provozu letiště, které přednesla paní starostka.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 26/4/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Ověřovatelé: Jiří Koudelka, Zdeňka Brejšová
Starostka: Eliška Rojtová
.

Obecně závazné vyhlášky
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2019
O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ
Touto vyhláškou se zavádí místní poplatek ze psů. Správcem poplatku je obecní úřad Lánov.
Ohlašovací povinnost:
▪ Do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (poplatníkem se stane držitel psa staršího 3 měsíců).
▪ Ve lhůtě 30 dnů ohlásit také zánik poplatkové povinnosti
(uhynutí psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej)
▪ Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
▪ Povinnost nahlásit držení psa má i osoba, která je od
poplatku osvobozena.
Sazba poplatku za kalendářní rok:
▪ 200 Kč za prvního psa držitele v rodinném domě nebo
bytovém domě do 3 bytových jednotek včetně
▪ 300 Kč za druhého a každého dalšího psa držitele
v rodinném domě nebo bytovém domě do 3 bytových
jednotek včetně
▪ 400 Kč za prvního psa držitele v bytovém domě nad
3 bytové jednotky
▪ 600 Kč za druhého a každého dalšího psa držitele
v bytovém domě nad 3 bytové jednotky
▪ 100 Kč za psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let
▪ 200 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let
Správce poplatku vydá poplatníkovi identifikační známku
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pro psa. Tato známka je nepřenosná na jiného psa,
i kdyby šlo o psa téhož držitele.
Splatnost poplatku:
▪ Poplatek je splatný nejpozději do 31. 12. příslušného
kalendářního roku.
O B E C N Ě Z Á VA Z N Á V Y H L Á Š K A Č. 1/2020
O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU
Touto vyhláškou se zavádí místní poplatek z pobytu.
Poplatek se vybírá za úplatný pobyt trvající nejvýše 60
po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Správcem poplatku je obecní úřad Lánov.
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je
povinen poplatek vybrat od poplatníka poplatku (osoba,
která v obci není hlášena).
Ohlašovací povinnost:
▪ Nejpozději od 15 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti
ohlásí provozovatel také do 15 dnů.
Evidenční povinnost:
▪ Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické
podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo,
kde poskytuje úplatný pobyt.
Sazba poplatku:
▪ Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a každý započatý
den pobytu, s výjimkou dne nástupu.
Splatnost poplatku:
▪ Za 1. pololetí kalendářního roku do 31. 8. příslušného
kalendářního roku.
▪ Za 2. pololetí kalendářního roku do 28. 2. následujícího
kalendářního roku.
Veškeré obecně závazné vyhlášky platné v obci
Lánov jsou k dispozici v plném znění na webových stránkách obce www.lanov.cz v sekci Úřad.
Jaroslava Kučerová

Evidence psů a poplatky
Milí pejskaři, dovolte mi touto cestou upozornit na
pár věcí, které s pořízením čtyřnohého kamaráda přicházejí.
Jedná se zejména o ohlašovací povinnost a platbu poplatku
za psa.
Přihlásit psa musí jeho držitel (občan, který má na území
naší obce trvalé bydliště, nebo právnická osoba, která zde
má sídlo). Psa musí přihlásit i v případě, že podle platné
obecně závazné vyhlášky poplatku nepodléhá. Každý
přihlášený pes obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa. Držitel psa je také povinen ohlásit
veškeré změny údajů uvedených v ohlášení a zánik poplatkové povinnosti (pokud pes uhyne, ztratí se nebo je darován
či prodán).
Také bych ráda otevřela již mnohokráte probírané téma uklízení toho, co pejskové po svém „vyvenčení“ nechávají
za sebou. Obec Lánov vynaložila nemalé prostředky na
rozmístění nádob s papírovými sáčky na psí exkrementy a je
tedy smutné, že někteří občané stále po pejscích neuklízejí.
Proto prosím, naučme se po svých miláčcích uklízet a učme
to i naše děti. Nikomu z nás není příjemné najít psí exkrement před brankou nebo na botě.
Závěrem bych ráda poděkovala všem zodpovědným
občanům, kteří mají svého psa řádně přihlášeného a za
svého mazlíčka uklízejí. Pokud by to tak dělali všichni, bylo
by to úplně úžasné.
Jaroslava Kučerová
Obecní úřad Lánov, poplatk

Zasílání složenek a informací
k platbám poplatků e-mailem

a rychlá. Tato služba je pro všechny
občany zdarma.

(poplatek za psa, kabelovou televizi,
internet, z pobytu a za užívání veřejného prostranství)
Z důvodu snížení nákladů na
administrativu nabízíme možnost
zasílání složenek a informací potřebných k platbám všech poplatků
e-mailem.

https://www.lanov.cz/aktuality/aktuality/novinky-z-nasi-obce-do-vasehotelefonu-161cs.html

Výhody elektronické komunikace:
▪ Rychlé doručení do Vámi zvoleného e-mailu
▪ Jednoduché řešení pro případ, že se
často zdržujete mimo uvedenou adresu
▪ Šetrnost k životnímu prostředí
Budete-li mít o tuto možnost zájem,
prosíme vás o vyplnění jednoduchého
formuláře (který je zároveň souhlasem
se zpracováním osobních údajů)
a doručení na obecní úřad.
V tištěné formě je formulář k dispozici na podatelně obecního úřadu.
Nebo nás kontaktujte na e-mailu
poplatky@lanov.cz a my vám formulář
rádi zašleme v elektronické podobě.
Nebo je připraven ke stažení na stránkách obce www.lanov.cz .
Jaroslava Kučerová, poplatky

Nové webové stránky
Vážení občané Lánova,
konečně jsme se dočkali - 14. září
spustila obec Lánov nové webové
stránky https://www.lanov.cz/. Vytvořila je pro nás firma Galileo Corporation z Chomutova. Postupně budeme
vychytávat závady v obsahu a prosíme
tedy o trpělivost.
Eliška Rojtová, starostka

Novinky z naší obce do
Vašeho telefonu
Vážení spoluobčané a sousedé,
vzhledem k současné situaci více než
kdy jindy potřebujeme aktuální informace. Obstarali jsme pro Vás chytrou
aplikaci V OBRAZE do mobilních
telefonů a tabletů. Doufáme, že Vám
tato aplikace usnadní orientaci v aktuálním dění nejen naší obce a ušetří Vám
čas. Instalace je velmi jednoduchá

O co jde a co to aplikace umí?
Pomocí této aplikace můžete dostávat
všechny aktuální informace z našich
webových stránek přímo do svých
mobilních telefonů a tabletů. Na novou
zprávu vás upozorní notifikace. Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
Jak si aplikaci stáhnout z Google
Play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete
aplikaci Obchod Play nebo App
Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte
název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze
sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí
odkazů, nebo QR kódů

Jak máte postupovat?
· stáhněte si zdarma aplikaci
do chytrého telefonu
· vyberte možnost přidat obec
· vyberte obec, kterou chcete
sledovat
Jaké informace v aplikaci najdete?
· aktuality
· záznamy z úřední desky
· pozvánky na kulturní a sportovní
akce
· fotogalerie
Radoval Jákl

Společenská rubrika
V srpnu se narodila Jana
Šepsová, v září Benjamin Janouš
a v říjnu Matěj Holas. Vítáme Vás
v Lánově a hodně štěstí do života!
V období od 16. 8. 2020 do 15. 11.
2020 dovršili svá významná životní
jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let
a dále po roce) níže uvedení spoluobčané:
paní Marie Šimová
pan Zdeněk Černý
paní Alena Šindelářová
paní Hana Škodová
paní Zdenka Kovářová
paní Věra Vališková
paní Jaroslava Slavíková
paní Jana Čermáková
paní Alena Vaníčková
paní Miluše Koudelková
paní Vlasta Pospíšilová
Všem jubilantům srdečně přejeme
všechno nejlepší, mnoho štěstí
a zdraví.
Na podzim nás bohužel navždy
opustilo mnoho našich sousedů: v říjnu
pan Tomáš Patočka, pan Josef
Hruška, pan Miroslav Štrosner,
pan Jiří Hubař a paní Jarmila
Kracíková, v listopadu pan Vlastimil
Kynský, paní Libuše Pilařová a 2
měsíce po svém jubileu pan František
John. Dovolte mi jménem Obce Lánov
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým rodinám a jejich přátelům
a blízkým.
Karolina Boková

Mé setkání s paní
dr. Kordovou
S paní doktorkou jsem měla tu čest se
setkat už v porodnici ve Vrchlabí v roce
1972, kdy se mi narodil první syn. Byla
to ona, která nás se synem propouštěla
domů. Od té doby jsem se s ní pravidelně setkávala v její ordinaci
v Prostředním Lánově. Měla moji
plnou důvěru, neboť byla vždy pečlivá
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a zodpovědná. Když bylo nejhůř,
neváhala přijet k nám domů a syna
prohlédnout. Nikdy neodmítla pomoc,
byla vstřícná, a to i později, kdy jsem se
stala babičkou a potřebovali jsme
poradit.
Úzce spolupracovala s naší mateřskou školou, kde jsem byla téměř
30 let ředitelkou. Vyskytl-li se nějaký
zdravotní problém, neváhala přijít
do školky a prohlédnout všechny děti.
Na její doporučení pak léčba pokračovala.
Paní doktorky si nesmírně vážím
a do dalších let jí přeji hodně zdraví.
S úctou Marie Faltusová

Poděkování
MUDr. Kordové
Vážení čtenáři zpravodaje, chtěla bych
se připojit k poděkování za celoživotní
práci MUDr. Kordové. Paní doktorky
si velice vážím za její pěkný, laskavý
a hlavně zodpovědný přístup k dětem.
Měla jsem možnost to posuzovat jako
učitelka mateřské školy, ale též jako
máma. Když můj syn odcházel na
sportovní školu, potřeboval prohlídku.
Paní doktorka nás po vyšetření poslala
do Hradce Králové, kde na přístrojích
odhalili, co paní doktorka předpokládala. Při pohovoru se mě pan doktor
ptal, kdo a jak na to přišel. Když jsem
řekla, že naše dětská doktorka, prohlásil, že klobouk dolů před tak pečlivou
paní doktorkou. Od té doby jsem
chovala k paní doktorce ještě větší
respekt a chovám dosud. Přeji hodně
zdraví a ať pro maminky a jejich děti je
ještě dlouhou dobu tou jejich paní
doktorkou.
Libuše Haderová

DĚNÍ V OBCI
Jak jsme chystali
knihu …
Omlouvám se za malé zavzpomínání. Říká se: „Ukaž mně Tvou knihovnu
a já Ti povím, jaký jsi“. Rčení, které
není daleko od pravdy a pokud bych ho
vztáhl na sebe, tak byste se asi dozvěděli, že z té cestovatelské, regionální
a historické knihovny byste tipovali
někoho posedlého cestováním, vlastním krajem a zálibou, kterou je historie
a rodný kraj. Velkou část knihovny
totiž tvoří regionální vlastivědná
produkce. Od vydání první vlastivědy
obce, kterou jsme s kolegy nachystali,
příští rok uplyne již dvacet let a na
kontě máme již bezmála dvacet regionálních publikací a obecních vlastivěd,
zaměřených na dějiny jednotlivých
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obcí a měst našeho regionu, kde se
hovořilo nikoliv česky, ale hlavně
německy. Oba jazyky zde byly obvyklé. Většina historických pramenů
je proto psaná nejen klasickou němčinou, ale novogotickým německým
písmem, kterému dnes říkáme jednoduše kurent. Proto i tvorba publikací
z německých historických pramenů
je daleko náročnější než z těch
českých. Přináší však spoustu zajímavých postřehů a informací, které jsme
třeba ani my, zpracovatelé, neznali,
které nás obohacují, a máme z nich
radost. Nezastírám, že jsem základy
nejen mluvené, ale také psané němčiny, a nikoliv té školní latinky, ale té
těžko čitelné v kurentu, získal již
v dětství od své německé babičky. Tam
na Radvanicku totiž dodnes, ještě
desítky let po válce, žijí potomci
bývalých německých obyvatel, kteří
nebyli odsunuti, protože jejich muži
pracovali na dolech, v továrnách nebo
v lese a byli i po roce 1945 potřební pro
chod zdevastovaného národního
hospodářství. Mnozí zde zůstali, některým se tu však zůstat nechtělo a proto
ještě v šedesátých letech, po uvolnění
politických poměrů, sebrali svých pár
švestek a stěhovali se za svými
rodinami nebo známými do Německa.
V českoněmeckém prostředí jsem
vyrůstal a byl utvářen svými českoněmeckými rodiči a prarodiči k lásce
k rodnému kraji a krajině, kterou nám
tu zanechali, včetně zvyků a vzpomínek. Vzpomínek nejen ústně předávaných, ale i archivních dokladů, které
často nacházíme ve starých skříních, na
půdách nebo v archivech. V roce 1990
jsem nastupoval jako mladý archivář
do podnikového archivu státního
podniku Texlen Trutnov, který tehdy
ještě patřil mezi vybrané podnikové
archivy pro svůj mimořádný význam.
Byly zde archivovány nejen písemnosti tohoto podniku, vzniklého po
roce 1945, ale také písemnosti jeho
tak zvaných právních předchůdců významných podniků a firem před
rokem 1945 a to již od 18. století.
Dýchlo na mě nejen kouzlo těch
starých uložených archiválií, ale jakýsi
odér staletí, těch starých uložených
písemností, kterých se dotýkaly ruce
stovek lidí se stovkami zajímavých
osudů. Byli mezi nimi i písemnosti
významných podnikatelů – Faltisů,
Klugů, Etrichů, Walzelů, Haasů nebo
Oberländerů nebo Morawetzů,
a co jméno, to pojem – jeden byl nejbohatší podnikatel na Trutnovsku, další
uznávaný expert v textilním průmyslu,
jiný konstruktér letadel světového

věhlasu nebo cestovatel a dobrodruh.
Právě zde jsem se potkal poprvé i
s podnikateli, kteří podnikali v Lánově
a kteří díky nezdolné píli vybudovali
tak významná bělidla, že byli známí
nejen doma, ale také za hranicemi.
A získaná ocenění toho byla dokladem
– na světových výstavách v Praze,
Paříži, Mnichově, ve Vídni a jinde.
Byli to Ehingerové a tehdy jsem o nich
mnoho nevěděl. Vzpomínám, že se
touto rodinou až na pár výjimek nikdo
nezabýval. Když jsem na podzim roku
1993 podnikový archiv opouštěl,
abych se vydal do nových dobrodružství jako ředitel Státního okresního
archivu v Trutnově, netušil jsem, že zde
zakotvím na další desítky let a koníček
se mně stane povoláním. Po čase jsme
s kolegy stejně nadšenými pro regionální historii začali objevovat nejen
zajímavosti našeho regionu v jiných
tuzemských archivech, ale záhy nám
byla republika malá a začali jsme
objevovat zajímavé zdroje informací
za hranicemi, jako byla například
Rakouská národní knihovna ve Vídni
s ucelenou řadou několika titulů
trutnovských novin, které se na našem
území nenacházejí, nebo vídeňské
archivy, které nás neustále překvapují
a poskytují neustále nové informace
o našem kraji. Podobně tak třeba
i Pruský státní tajný archiv v Berlíně
nebo Státní archiv ve Wroclawi, česky
Vratislavi. Nejvíce inspirativní však
pro nás bývá Vídeň, která neustále
překvapuje, a to nejen svým úchvatným prostředím, kde se setkáváte např.
s Trutnovským náměstím (nazvané
na počest jediné vítězné rakouské
bitvy Prusko-rakouské války 1866)
nebo i s Etrichovou ulicí (podle
trutnovského textilního podnikatele
a konstruktéra letadel, jakéhosi českého Jana Kašpara) nebo Gablenzovou
uličkou (nazvaná podle generála
Ludwiga von Gablenze, velitele
rakouských vojsk v bitvě u Trutnova
1866) nebo jmény významných umělců jako byl Antonín Pavel Wagner
(královédvorský sochař, který působil
ve Vídni a s jehož sochami se tam
setkáte snad na každém rohu), ale
i s lidmi. Ještě větší potěšení mně
dělalo pátrání po potomcích významných regionálních osobností, jako byl
ve Vídni například potomek trutnovského starosty Hieronyma Rotha, který
byl uvězněn Prusy za války v roce
1866. Nakonec jsme Rothova pravnuka, pana dvorního radu Klause Rotha,
ve Vídni dovypátrali a v rámci oslav
750. výročí první písemné zmínky
o Trutnově na oslavy do Trutnova

pozvali. Velkou radost mně učinilo
také setkání s potomkem lánovské
podnikatelské rodiny Ehingerů, panem
dr. Kristianem Ehingerem, který se
angažoval při propojení wolfsburské
automobilky Volkswagen s mladoboleslavskou Škodovkou a který má
nemálo historických snímků své
rodiny, která je přímo spjatá s Lánovem
a Vrchlabím. K Lánovu mě pak poutá
další historická skutečnost, a to že zde
pravděpodobně moji předkové žili
a umírali. Zatímco se mně v rodokmenu v 17. století ve Dvoře Králové
n. L. vytrácejí, v Berní rule z roku 1654
jsem je v Horním Lánově objevil.
Náhoda? Možná.
Když jsme bezmála před šesti lety
poprvé zkoušeli s bývalým lánovským
starostou nalézt společnou řeč nad
projektem vlastivědné publikace
o Lánově/Lánovech, tak se nám ji
bohužel nalézt nepodařilo. A byla
v tom asi má paličatost a jasná
představa o tom, jak taková kniha bude
vypadat, což jsem si nikým nechtěl
nechat vzít. Od té doby jsem se systematicky na vlastivědu chystal s tím,
že to snad do budoucna nějak dopadne.
A měl jsem pravdu. V roce 2018 se
s nástupem výjimečného člověka,
jakým byl Ing. Josef Kalenský,
podařilo nalézt společný zájem na
vydání rozsáhlé vlastivědy, která by
mapovala nejen dějiny Lánova, ale po
domluvě se starostou JUDr. Miloslavem Tomíčkem i Dolního Lánova od
nejstarších dob až do současnosti.
Po nenadálém tragickém odchodu pana
starosty Kalenského byl projekt
ohrožen, ale s nástupem paní starostky
Elišky Rojtové, která naše chmury
zažehnala, se záhy podařilo projekt
dotáhnout do zdárného konce. Předpokladem úspěchu byl také výběr
vhodných spoluautorů a odborníků ve
svém oboru. V době, kdy budou čtenáři
číst tyto řádky, bude kniha již vytištěna
a budou moci kriticky posoudit, zda se
nám dílo podařilo. Kniha má celkem
392 stran a více jak 430 archivních
i nových obrázků. Spolupracovalo na
ní celkem šest autorů a další pomocné
profese (grafik, fotograf, lektor, korektor, překladatelé, kartograf, genealog,
aj.). Přesto, že jsem měl přípravu
a výrobu knihy na starosti jako
odpovědný redaktor, nachystal jsem
do ní úvodní kapitoly Lánové obce
v podhůří Krkonoš a Napsali o Lánovech. Kromě dvou úvodních kapitol
pak ještě kapitolu o průmyslu, která
byla nakonec pro množství archivního
materiálu a díky pochopení vedení

obecního úřadu rozšířena. Do projektu
byl přizván a další kapitoly zpracoval
PhDr. Pavel Zahradník, PhD.(*1982),
vrchlabský rodák a trutnovský archivář, který se zabývá nejstaršími církevními dějinami. Je autorem kapitol
o církevní správě, školství do roku
1850, válkách na Lánovsku v 17. a 18.
století a dějinách Horního Lánova
v letech 1850-1945. Třetím autorem je
rovněž regionální historik a odborný
pracovník Krkonošského muzea ve
Vrchlabí Mgr. Jiří Louda (*1977),
dlouhodobě se zabývající protestanty
v Podkrkonoší, takže bylo nasnadě,
že bude zpracovávat dějiny evangelické komunity v Prostředním Lánově.
Jeho precizní zpracování této tématiky
mohou čtenáři posoudit osobně.
Čtvrtým autorem lánovské publikace
je Mgr. Ladislav Svatoš (*1977), historik Českého farmaceutického muzea
v Kuksu, jehož odborné články
a znalosti vrchnostenské správy,
zvláště té šporkovské, ho předurčily
k napsání kapitoly o vrchlabské
vrchnostenské správě. Čtenáři se proto
mohou těšit na nové informace
z původních písemných pramenů,
které dosud nebyly zveřejněny.
V pořadí pátý spoluautor je Mgr.
Václav Horák (*1978), trutnovský
historik, jehož zájmy točící se okolo
sepulkrálních památek a nápisů na
těchto památkách ho předurčily, aby
zpracoval nejen kapitolu týkající se
pověstí, ale hlavně kapitolu o lánovských a dolnolánovských památkách
v čele s kostelem sv. Jakuba Většího,
mimořádně zajímavou památkou,
která spojuje nejen všechny lánovské
katastry, ale hlavně obyvatele, kteří
sem v minulosti docházeli pravidelně
ke zpovědi nebo k bohoslužbám.
V současnosti lidé nalézají cestu do
tohoto chrámu prostřednictvím koncertů, které pro ně chystá například
varhaník a pedagog Michal Hanuš.
Vedle Václava Horáka, který kromě
památek a pověstí zpracoval také
dějiny Dolního Lánova z let 18501945, se novějšími a nejnovějšími
dějinami všech Lánovů zabýval nejmladší z autorského kolektivu, Mgr.
Martin Kubásek (*1983), trutnovský
archivář a poslední z autorského týmu,
který se zabývá hlavně poválečnými
dějinami. Kromě dějin Prostředního
Lánova z let 1850-1945 zpracoval
osudy všech tří lánovských obcí po
roce 1945. O to těžší to měl proto,
že řada pamětníků v domnění, že si
dobře pamatují, co se událo za jejich
života v Lánovech, doplňovala jeho
texty svými postřehy, což mnohdy

nebylo snadné skloubit s dochovanými
písemnými prameny v archivech. A tak
jsem někdy měl pocit, že už mu nad
hlavou prosvítá svatozář. Ustál to
doufám se ctí. Všem, kteří se jakkoliv
na publikaci podíleli, patří poděkování
v závěru knihy – učitelům, ředitelům,
pracovníkům družstva, statku nebo
továren - prostě všem, kdo přispěli byť
jen malou vzpomínkou nebo snímkem.
Mnohokrát jim za to všem ještě jednou
děkuji. Mimořádné poděkování patří
Karolině Bokové z lánovského infocentra za všechny postřehy k vylepšení
knihy, za shánění kontaktů, zprostředkovávání obrazové přílohy a korektury,
které s námi absolvovala. Karolino,
moc děkuji. A aby toho nebylo málo,
mají Lánováci ještě jedno prvenství.
Společně se jim podařilo nasbírat na
transparentním účtu více jak 240 tisíc
korun na knihu, což se nám zatím při
psaní těch zhruba dvaceti publikací
nestalo. I tito občané, jak z Lánova, tak
i Dolního Lánova, mají v knize vzadu
poděkování. Smekám. Kniha přichází
na trh v předvánoční době, což byl
samozřejmě záměr, abychom některým z vás usnadnili volbu, co dát svým
blízkým nebo známým pod stromeček.
Tak, milí Lánováci a Dolnolánováci, ať se vám kniha líbí a odpusťte
nám prosím, že v knize najdete byť
třeba jen malou chybičku nebo že se
v knize nenajdete. Přeji všem, pokud
je to jen trochu v této době možné,
veselé Vánoce a pevně doufám, že po
přečtení knihy budete mít svůj kraj
a místo, kde žijete, ještě o malinko
raději.
Roman Reil

Knihobudka
Na konci září byla dána do
provozu první lánovská knihobudka,
a to v prostoru bývalé zastávky naproti
obecnímu úřadu. Zatím to k naší
radosti vypadá, že je celkem využívaná, ale trošku nás trápí přístup některých uživatelů. Někteří si totiž jejím
prostřednictvím řeší svůj problém
s nechtěnými knihami a nechávají tam
v krabicích zastaralé, hrozně špinavé
a otrhané knihy. Pravidla u knihobudky
umístěná sice říkají, že výměna knížky
z knihobudky za nějakou z domova je
možná, ale rozhodně tím není myšlen
větší objem knih - tímto způsobem
bychom se tam za chvíli nevešli.
Také bychom Vás chtěli požádat
o to, abyste knihy udržovali ve srovnaném stavu, tzn. aby se různě nekácely
a neležely; od toho jsou tam ty
průhledné zarážky.
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Nakonec bych chtěla uvést, že
v plánu je vyrobit knihobudku také pro
Horní Lánov, na který samozřejmě
nezapomínáme:-) Budeme rádi, když
nám pomůžete vytipovat vhodné
místo.
Eliška Rojtová, starostka

Čapí setkání
Před časem jsem se dostala do
skupiny lidí, kteří se zájmem i potěšením sledují život čápů, těch krásných,
zajímavých ptáků. Na některých
hnízdech jsou dokonce umístěné
kamery, které umožní obdivovatelům
vidět každodenní život čapích rodin,
péči o čápata, vývoj a dospívání
mladých a nakonec se obdivovatelé
s nimi mohou loučit v době jejich
odletu na jih.
Proto je jistě pochopitelné, že když
jsem na jedné procházce se psy znenadání uviděla na louce za dětským
hřištěm, pouhých patnáct metrů od
pěšiny, stát čápa, dokonce u nás vzácně
se vyskytujícího čápa černého, nevěřila jsem zprvu svým očím, ale vzápětí
mě zaplavila ohromná radost.

jakýsi neškodný přírodní úkaz a nedal
najevo naprosto žádnou známku
znepokojení nebo snad strachu.
Ostatně, skutečně jsme pro něj
nemohli představovat nebezpečí.
Neboť vidět takhle zblízka silný čapí
zobák a moci si představit aspoň
přibližně razanci obranného klovnutí,
už samo o sobě nutilo nás, vetřelce
a zvědavce, k opatrnosti i zdvořilému
odstupu.
Nakonec se mi můj fotografický
záměr podařil, byli jsme dostatečně
blízko a tak jsem zalezlá, nepohodlně
zkroucená v úkrytu z křoví, jako
v tranzu fotografovala čapího krasavce. Trvalo to dobrých dvacet minut,
pak mi vypověděla poslušnost baterka
u foťáku.
Proto jsem se posledním pohledem
rozloučila s krasavcem čápem a opatrně se i se svými psími společníky
odplazila zpět na pěšinu. Konečně jsem
se mohla protáhnout a stoupnout si
rovně. Pak už jsme se vydali na další
část procházky.
Po několika dnech jsem se ke své
radosti ještě dozvěděla, že byl - pravděpodobně právě tento čáp - viděn
v Liberci, jak se brodí v Nise a bez
ohledu na okukující ho skupiny lidí si
tam shání něco dobrého k snědku.
Na toto nádherné setkání ale
opravdu nikdy nezapomenu.
Olga Suchomelová

Nový záhon
v Horním Lánově

Samozřejmě jsem chtěla toto
neobvyklé setkání zdokumentovat,
proto jsem se rozhodla přiblížit se
k odpočívajícímu čápovi co nejblíže
a z co nejvýhodnějšího úhlu.
Pomalu, bez hluku jsem se ukryla
do křoví, spustila jsem se na všechny
čtyři a začala jsem se k čápovi přibližovat, aniž bych ho vyplašila. Jak jsem již
zmínila, měla jsem s sebou psy - ale
výhoda loveckých plemen je v tom, že
dovedou na pokyn zachovat naprostý
klid a neprozradit se ani jediným
neopatrným pohybem, takže se
k čápovi opatrně, neslyšně plížili vedle
mě.
Čáp nás sice nepochybně přes
veškerá opatření viděl, díval se přímo
na nás, ale zřejmě nás vyhodnotil jako
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Chtěla bych poděkovat všem
dárcům za květiny, které se mi podařilo
během dvou dnů zasadit. Teď již jen
zbývá těšit se na léto a doufat, že se
květiny ujmou a poslouží jako clona
našich hornolánovských kontejnerů.
Škoda jen, že některé rostliny byly
odcizeny dříve, než jsem je stačila
zasadit...
Zdeňka Brejšová

Foto Anna Brejšová

KD statky Lánov
Je po prázdninách a senioři se
těší na výlety. Od jara do prázdnin byly
všechny hromadné akce zrušeny kvůli
rozsáhlé epidemii koronaviru.
Na 4. září 2020 byl zajednán výlet
lodí do Drážďan. Už jsme tam před
časem byli, zájezd se líbil a pro ty, kdo
se ho nezúčastnili, se opakuje.
Vyplouváme v 9 hodin z přístaviště
v Děčíně. Plujeme po Labi, nejdřív je
vidět otevřená příroda kolem toku.
Později vplouváme do skalního
kaňonu Českého Švýcarska. Pokračujeme labskými zátokami pod hradem
Königstein. Dále si všímáme pozůstatku života ve skalách – tím je starobylý skalní most. V jednom místě jsou
vidět i vinohrady. Proplouváme historickou Pirnou k zámku Pilnitz. Zájezd
je organizován včetně podávání jídel,
a tak si cestou dopřáváme oběd.
Plavba po proudu řeky je poměrně
rychlá, najednou jsme v přístavu
v Drážďanech. Vidíme Labské terasy
v těsné blízkosti kostela Frauenkirche
a galerie Zwinger. Vydáváme se na
procházku do blízkého městského
centra. Máme jen omezený čas na
prohlídku, loď odplouvá přesně v 15
hodin. Při návštěvě vnitřních prostor
musíme používat roušku.
Zpáteční plavbu nám zpříjemňuje
živá hudba a ochutnávka německých
vín. Pochutnali jsme si na dobré večeři.
Zpáteční cesta je pomalejší, proti
proudu to jede ztuha. Po dobu plavby
nám je poskytován zasvěcený výklad
k přírodním památkám a historickým
zajímavostem v okolí řeky.
Naše plavba končí ve 20,30 hodin
v zastávce Hřensko. Sem pro nás přijeli
naši dva řidiči, abychom mohli dřív
vyrazit k domovu. Zase nám nestačil
jeden autobus. Myslím, že jsme si to
všichni krásně užili.
Podzim nás ještě vylákal do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“.
Zájezd se uskutečnil ve středu 16. 9.
2020. Láká nás nabídka sazenic,
cibulovin, květin, zahradních potřeb,
zahradní techniky, hnojiv a postřiků.
Během prohlídky výstaviště jsme si
dopřáli občerstvení, každý podle své
chuti. Aby nás nebolely nohy, využili
jsme posezení s poslechem živé hudby.
Dnes nás pobavila litoměřická kapela
NO NAME LT. Domů se vracíme
s plnými taškami květin nebo cibulek,
abychom si zkrášlili svoje okna nebo
zahrádky.
V této době nás opět zasáhla pandemie, je vyhlášen nouzový stav. Žádné
výlety ani setkávání se nemůžou konat.
Vedení KD bývalého statku Lánov

a všichni úsekáři děkují vedení obce
Lánov za poskytnuté příspěvky a za
pomoc při organizování některých
akcí. Zároveň přejí všem občanům
zvládnutí této náročné situace a brzké
uzdravení z případné nákazy. Všem
také přejí klidné a příjemné vánoce
a hodně, hodně zdraví v novém roce.
Za KD Margita Capoušková a Lída
Kučerová

Zprávy ze SPOZ
Vážení čtenáři, chtěly bychom
Vás seznámit s prací SPOZu v roce
2020. Letošní rok nebyl díky situaci,
která nastala v republice, moc příznivý
na pořádání nějakých akcí.
Ke dni matek v květnu jsme
roznesly dárečky maminkám a babičkám. Počet stále narůstá, a to nás moc
těší.
V květnu jsme nemohly přivítat
nové občánky Lánova. Druhý pokus
byl naplánovaný na září, ale i tento
termín jsme musely zrušit. O dárečky
a případné nové vítání, sice poněkud
starších dětí, rodiče nepřijdou. Pokud
se situace zlepší, bude nové vítání na
jaře.
V červnu jsme se rozloučily ve
škole s žáky deváté třídy. Při té příležitosti jsme jim rozdaly dárky, pamětní
listy a popřály mnoho úspěchů při
dalším studiu.
V září jsme přivítaly naše nové
školáčky v prvních třídách. Děti
dostaly razítka se svým jménem
a prostírání na lavici.
Jako každý rok v listopadu jsme
chtěly pořádat setkání občanů 60 70letých - „Stříbrný podvečer“. I tuto
akci jsme musely k veliké lítosti přesunout na příznivější dobu.
Na sklonku roku budeme ještě
roznášet malé sladké dárečky občanům
starším 80 let.
Po celý rok jsme navštěvovaly naše
spoluobčany starší 80 let při příležitosti
jejich narozenin a předaly balíčky,
které nám připravuje paní Luksíková.
Ráda bych poděkovala všem
členkám za jejich celoroční práci, také

paní starostce za podporu a vstřícnost
při organizaci těchto akcí.
Vocásková Lenka a Kracíková Jana
SPOZ Lánov

ZŠ A MŠ LÁNOV
Čas v MŠ s covidem
I přes nepříznivou situaci
v rámci celostátních opatření, která
nám nedovolují uskutečňovat plánované programy, ať zábavné či vzdělávací (divadla, akce KRNAPu pořádaná venku s účastí i jiných škol,
fotografování, návštěva papoušků,
atd...), neztrácíme optimismus ani
úsměv na tváři a podzimní dny si
v MŠ i tak užíváme.
Rádi zapojujeme do činností
i rodiče, aby s dětmi společně trávili
více času, což se nám podařilo vyhlášením soutěže Skřítka Podzimníčka.
Sešla se nám řada nápaditých a úžasných figurek.
I když počasí nám nepřeje a často
prší, nás to nezastaví a každý den
vyrážíme na vycházku, třeba do lesa,
postavit zvířátkům domeček, či sbírat
kaštany pro zábavné tvoření.
Dalším netradičním dnem byl den
pruhovaný. Každý z nás měl něco
pruhovaného na sobě a po celé
dopoledne nás provázely hry, soutěže
a spousta legrace.
Předškolní děti se pravidelně každý
měsíc v MŠ dozvídají mnoho nového
prostřednictvím pracovnice KRNAPu
formou vzdělávacích programů tématicky zaměřených.
Další zajímavá výuka probíhá
formou ,,Malé technické univerzity."
Děti se v ní dozvídají např. jak probíhá
stavba domu, jak funguje elektřina atd.
A s postupujícím časem podzimní
období zakončíme společným dlabáním a zdobením dýní, které pak vytvářejí světelnou dekoraci u vstupu do
MŠ.
Krásný podzim a hodně zdraví přeje
kolektiv MŠ

Distanční výuka na
naší škole
Na začátku školního roku 2020 - 21
jsme všichni doufali, že se jí vyhneme.
Komu? Distanční výuce. Přesto jsme
se již od srpna na tuto variantu usilovně
připravovali. Vznikl školní realizační
tým (p. Koniková, p. Křelinová,
p. Matyášová, p. Spurný) a externisté
(firma Apreal.cz p. Hospodková,
p. Jákl, p. Klazar).
První krok – vybrat prostředí, ve
kterém budeme pracovat. Při první
vlně epidemie Covid-19 na jaře jsme
přizpůsobili web zslanov.cz pro
zadávání a tisk úkolů pro každou třídu
zvlášť. U úkolů byla přidána možnost
vložit číslo úkolu, informaci o vypracování úkolu do určitého data, vkládání
YouTube videí, příloh i obrázků.
Na základě těchto zkušeností, díky
dalším zjištěným informacím a doporučením zvítězil G Suite pro vzdělávání.
Druhý krok – plán realizace a časový harmonogram. Již na rodičovských schůzkách 8. 9. dostali rodiče
prvotní informace. Všem žákům se
zřídily Gmailové adresy, které s nimi
půjdou celou školní docházkou. Pan
Jákl se snažil a snaží zabezpečit
kvalitní připojení školy. Paní Hospodková nastavila škole G Suite a zapracovala s kolegy donastavení žáků
pro Gmail, jejich rozvržení do tříd
a jejich zařazení do vytvořených Kurzů
v Google Učebně.
V průběhu měsíce září se žáci
druhého stupně seznamovali s nastavením, připojením, ovládáním Gmailu,
Google Učebny a Google Meet.
A nejen žáci. V odpoledních hodinách
se zaučovali učitelé druhého stupně.
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Když byl druhý stupeň proškolen,
dohodli jsme se, že pro jistotu nabídneme ještě proškolení rodičům prvních
a druhých tříd 24. 9. Bez rodičů
u malých dětí to prostě nejde. Později
se ukázalo, že to byl dobrý nápad.
Bohužel, v pondělí 12. října přešel
na dělenou distanční výuku druhý
stupeň a již ve středu 14. října se
distanční výuka týkala všech ročníků.
Ukončila se činnost kroužků a školní
družiny. Rychle se doškolily zbylé
třídy prvního stupně včetně pedagogů,
upravil se rozvrh hodin, rodiče si
chodili půjčovat techniku do školy.
Díky vybavenosti školy jsme zapůjčili
40 počítačů našim žákům.
V současné době běží pátý týden
distanční výuky. Zakoupili jsme pro
výuku i další techniku (videokamery
s handsfree). Pedagogové zkouší nové
a nové věci, kombinují výuku tak, aby
byla zajímavá a smysluplná. Většina
žáků se opravdu snaží. Spolupracují
a komunikují se svými učiteli. Rodiče
nám dávají zpětnou vazbu, za což jim
moc děkuji.
Není to jednoduché pro pedagogy,
žáky ani rodiče, ale všichni děláme,
co umíme a doufáme, že se brzy
vrátíme k normální výuce. Myslím si,
že si chybíme. Děti nám, děti sobě
a doufám, že i my dětem. Ve škole je
nezvyklé ticho a smutno.
Děkuji realizačnímu týmu, externím pracovníkům, firmě Apreal.cz,
pedagogům, žákům, rodičům prostě
Vám všem za podporu, za spolupráci,
za snahu.
Přeji hodně zdraví a na brzkou
viděnou.
Radka Koniková, ředitelka školy

Dopravní výchova
V úterý 22. září se žáci 4. tříd
zúčastnili dopravní výchovy v DDM
Jednička ve Dvoře Králové nad
Labem. Program vedli dva instruktoři
Domu dětí a mládeže. Nejdříve se žáci
hodinu procvičovali ve znalosti pravidel silničního provozu, která potřebuje
znát každý cyklista, a poté si dodržo-
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vání pravidel upevňovali na dopravním hřišti nedaleko školícího centra.
Instruktor na hřišti byl poměrně
přísný a opravdu dbal na dodržování
pravidel. Kdo překročil podruhé
nějaké pravidlo, musel sesednout
z kola a čekat, až jízdu dokončí všichni.
Některým žákům to nebylo příliš vhod,
radši by si dál jezdili na kole. O to více
se snažili dodržovat bezpečnost
a ohleduplnost v jízdě při dalších
pokusech.
Vítanou informací pro nás bylo,
že lektoři z DDM do naší školy přijedou někdy v lednu, aby s dětmi
prohloubili jejich znalosti v dopravní
výchově. Na jaře by pak mohli
„čtvrťáci“ opět zajet do Dvora Králové
nad Labem a na dopravním hřišti,
pokud budou ukáznění a znalí pravidel,
složit zkoušku na průkaz cyklisty.
Lenka Husarová

Čtvrťáci v muzeu ve Dvoře
V úterý 22. září 2020 vyjeli
žáci 4. ročníku do Dvora Králové nad
Labem. Hlavním cílem cesty byla
teoretická a praktická výuka dopravní
výchovy.
Protože sama výuka probíhala
2 hodiny a do Dvora Králové jely dvě
třídy, rozhodly jsme se s paní učitelkou
Mertlíkovou, že ve městě strávíme celé
dopoledne a pokusíme se dětem místo
trochu přiblížit.
Představa byla taková, že v době,
kdy bude jedna třída na dopravní
výchově, druhá třída navštíví Městské
muzeum a jeho stálou interaktivní
expozici Tradice zdobení vánočních
ozdob.
Expozice byla velmi pěkná a zajímavá. V moderních panelech byl
ukázán vývoj zdobení vánočních
ozdob i různé kuriozity ozdob. Paní

průvodkyně příjemným slovem a velmi ochotně dětem přiblížila vývoj
výroby i současné trendy a úskalí
zdobení. Na závěr si děti vyplnily
shrnující pracovní list a zkrášlily si
vlastní ozdobičku.
Lenka Husarová

Exkurze po Krkonoších
Na začátku října se deváté
třídy naší školy vydaly trochu lépe
poznat naše hory Krkonoše. Průvodcem a lektorem byl po celou dobu
p. Bílek z KRNAPu.
Naše cesta začala ve Špindlerové
Mlýně u Labské přehrady. Poté jsme se
pomalu přesunuli přes Michlův Mlýn
do Strážného. Během této cesty nám
pan Bílek ukazoval různé krajinné
prvky a přírodopisné zajímavosti,
přiblížil žákům problematiku lesů,
jevy, které lesy ohrožují během jejich
života, a také jak lesy chránit. Na
vlastní oči žáci viděli lýkožrouta
obecného. Bylo jim také ukázáno, jak
probíhá přirozená obnova lesa a jak
vypadá vhodná dřevinná skladba. Žáci
také poznávali různé druhy stromů. Ve
Strážném měli žáci možnost podívat se
do zdejšího lomu a naše cesta byla
zakončena návštěvou zasypané štoly,
což bylo pro žáky velice zajímavé.
Bylo tam možné dokonce vidět
i netopýry, kteří se právě zazimovávali.
Díky této exkurzi se žáci dozvěděli
plno zajímavých informací a navštívili
i místa, kam by se jen tak nepodívali.
Hana Rudišová

Člověk a technika
Pokusné ověřování obsahu,
metod a organizace vzdělávání podle
vzdělávací oblasti „Člověk a technika“
- tak zní celý název pilotního programu, do kterého se naše škola zapojila
v loňském školním roce. Letos
v projektu pokračujeme, neboť jsme
byli vybráni jako jedna ze škol, které
budou v praxi zkoušet reálnost výstupů
získaných v loňském roce.
Hlavním cílem projektu je obecně
zvýšení zájmu žáků o polytechnické
vzdělávání.

Pilotní ověřování je rozděleno
na okruhy:
technická kreativita
technické činnosti a práce s materiálem
řemeslo a technické profese
byt, dům a zahrada.
Neboť máme velice dobré zázemí
dílen, skleník a školní zahradu,
vybavený cvičný byt a velmi dobré
technické vybavení – 3D tiskárnu,
tablety, počítače. Myslím, že se
můžeme pilotního ověřování velmi
dobře zhostit.
Ing. Soňa Matyášová

Edubus – pojízdná
laboratoř
Dne 21. 9. 2020 zavítala do naší
školy mobilní polytechnická laboratoř
Edubus. Edubus je ojedinělý vzdělávací projekt, který umožňuje popularizaci polytechnických oborů pomocí
aktivizujících výukových metod,
moderních technologií a atraktivního
prostředí – zkrátka autobus speciálně
upravený jako chemicko – fyzikální
laboratoř. Žáci 8. ročníku se pod
vedením lektorů zúčastnili zajímavého
programu s názvem „Když je led
suchý“. Během hodinového programu
si stihli doslova experimentálně pohrát
se suchým ledem. Samozřejmě jejich
„sucholedohrátky“ probíhaly za
dodržování veškerých bezpečnostních
pravidel. V případě suchého ledu se
totiž jedná o látku, jejíž teplota se blíží
– 80 °C v pevném skupenství. Není
divu, že byl oxid uhličitý pro ně
zajímavým materiálem pro bádání.
Díky semináři měli možnost pochopit
sublimaci oxidu uhličitého, vyzkoušet
si, jak je to s hustotou plynného oxidu
uhličitého a navíc jako bonus zažili
perfektní efektní pokus, při kterém se
ozývaly z autobusu „výstřely“ plastových tub od vitamínů poháněné právě
plynným oxidem uhličitým.
V odpoledních hodinách patřil
Edubus pedagogům. Někteří učitelé se
zúčastnili semináře, při kterém si mohli
formou praktických ukázek vyzkoušet
některé technologie – jako např.
programování ozobotů, práce s měřicí
technikou, včetně možnosti záznamu,
zpracování a ukládání získaných dat
nebo tisk na 3D tiskárně.
Mgr. Jana Ryndová

Semiramis
V letošním školním roce jsme
v oblasti prevence rizikového chování
opět zvolili spolupráci se sdružením
Semiramis – Laxus, jehož součástí je
Centrum primární prevence Královéhradeckého kraje. Centrum poskytuje

školám a odborné i laické veřejnosti
profesionální intervenci a odborné
poradenství v oblasti primární prevence rizikového chování. Toto realizuje prostřednictvím dlouhodobých
programů specifické primární prevence, poradenských a metodických
aktivit, čímž se snaží u dětí a mládeže
předcházet problémům spojeným s rizikovým chováním nebo tyto problémy oddálit do co nejpozdějšího věku.
Programy jsou určeny vždy pro
jednu školní třídu, se kterou se lektoři
setkávají zpravidla jednou za školní
pololetí – tzn. dvě tříhodinová setkání
za jeden školní rok. V letošním roce
máme naplánovaná setkání tři, neboť
z důvodu karanténních opatření
v loňském šk. roce jedno setkání neproběhlo. Pokud by vládní opatření
výrazně zasahovala do realizace
programu i v letošním roce, Semiramis
plánuje online setkání pro třídy.
Primární prevence je součástí
vzdělávacího procesu a jsme přesvědčeni, že v současné době je velice
potřebná. Do roku 2018 jsme pokaždé
získali grant z Královéhradeckého
kraje a tudíž i setkání třídních kolektivů bylo zdarma. Bohužel zájem
o grantové finance je velký a v posledních dvou letech se nám nepodařilo
finanční podporu získat. Byli jsme
proto nuceni požádat o příspěvek
rodiče. Ne ve všech případech jsme se
však setkali s pochopením. Což nás
velmi mrzí, neboť u těchto programů je
pro dosažení potřebného cíle nutná
návaznost.
Na rok 2021 máme již vypracovanou žádost o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje
(Prevence rizikového chování a zdravý
životní styl žáků), kterou budeme
koncem listopadu podávat a věříme, že
letos to vyjde a finance na pokračování
projektu získáme.
Mgr. Ivana Malínská,
metodička prevence

Celé Česko čte dětem
I v letošním školním roce se
naše škola zapojila do celostátního
projektu Celé Česko čte dětem. Jedná
se o kampaň pro dnešní dobu zcela
zásadní, protože v současnosti dětské
zábavě kraluje svět počítačů, mobilních telefonů a televizní zábavy.
Právě my rodiče jsme těmi, kteří
rozhodují o dětství našich malých
i větších potomků. Motto celé kampaně
zní: „Pojď, budu ti číst!“ Je zde kladen
důraz na čtení nejen o samotě, ale právě
na společné předčítání, kdy my jako
rodiče dětem předčítáme. Se staršími

dětmi se můžeme i střídat. Proč by ne?
Jistě každý z nás rád zavzpomíná na
dětství, kdy právě jemu rodiče či prarodiče četli. Nebyla to paráda? Mohli
jsme se přitulit k mámě, tátovi, dědovi
či babičce a nechat se unášet na vlně
rozmanitých příběhů, ve kterých jsme
se stávali my hlavními hrdiny. Sama si
pamatuji, jak mi bylo líto, když mi asi
kolem deseti let tatínek oznámil, že už
jsem sama dobrá čtenářka a naše
společné čtení končí. Pojďme si udělat
čas na naše děti a přečíst si s nimi
nějaký krásný a napínavý příběh. Nic
jiného nám nemůže takto společný čas
nahradit. Stačí právě i těch dvacet
minut denně před spaním, kdy se
společně zavrtáme do pelíšku a čteme.
Děti milují rituály, a proto je důležité
čtení opakovat každý den.
Samozřejmě je důležité vybrat tu
správnou knihu, aby bavila děti, ale
i nás. Právě na stránkách této kampaně
najdete doporučenou četbu pro určitý
věk, anebo si stačí zajít pro radu do
knihovny či do našeho oblíbeného
knihkupectví ve Vrchlabí.
Myslím si, že většina učitelů naší
školy na prvním i druhém stupni klade
na čtení i na společné čtení velký důraz.
Učitelé s dětmi zakládají a vedou
čtenářské deníky, které i v současné
době mají velký význam. Malé i velké
děti milují společnou četbu v hodinách
literární výchovy. Rády sdílejí příběhy
a dojmy z ní.
Není pravdou, že by děti nechtěly
číst. I moji velcí žáci na druhém stupni
jsou výbornými čtenáři, kteří si svou
četbu dokážou užít. Mám vždy velkou
radost, když slyším jejich povídání
o přečtených knihách. Je velmi důležité
doporučit jim knihy pro ně vhodné,
podpořit je v jejich četbě, nikdy se
neposmívat, když je kniha pro mladší,
ale naopak vnímat každého čtenáře
individuálně. Každý jsme jiný člověk,
jiný čtenář. Každý z nás miluje jiné
příběhy, jiné knihy. Každý musí dostat
svůj prostor, aby se mohl pro četbu
nadchnout. Buďme dobrými průvodci
na cestě čtenářství našich dětí.
Mgr. Nina Javorová

Möhwaldova bouda
v obležení
Začal nový školní rok a páté třídy
měly nové třídní učitelky. Jelikož se
děti ani učitelky neznaly, naplánovaly
školní výlet s přespáním. Ubytování
bylo domluvené na Möhwaldově
boudě. Cestu na chatu jsme absolvovali
pěšky. Vycházeli jsme z Vrchlabí
a čekal nás pořádný výšlap. Po zdolání
kopce jsme si užívali krásy přírody
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a nádherné výhledy. Největší odměna
pro děti bylo koupání v bazénu, který je
součástí areálu Möhwaldovy boudy.
Po obědě a následném odpočinku nás
čekal výšlap na Žalý. Celý den byl
zakončen večeří a hrou různých soutěží. Druhý den nás čekal návrat domů.
Cestu zpět jsme si zpestřili šipkovanou.
Celý výlet jsme si užili a těšíme se na
další společný výlet.
5.A, 5.B
Lorencová A., Krulišová J.

INFO Z ÍČKA
Sbírka Ligy
proti rakovině
Ve dnech 30. září až 2. října se
v infocentru a na obecním úřadě opět
uskutečnila celonárodní sbírka v rámci
Českého dne proti rakovině, tentokrát
se zaměřením na nádorová onemocnění ledvin a močového měchýře.
Pro zajímavost uvádím výsledky
i z předchozích let:
r. 2014 - 26 kvítků / 705 Kč
r. 2015 - 33 ks / 625 Kč
r. 2016 - 29 ks / 841 Kč
r. 2017 - 44 ks / 1.460 Kč
r. 2018 - 45 ks / 1.598 Kč
r. 2019 - 27 ks / 1.000 Kč
r. 2020 - 97 ks / 3.033 Kč
Kvůli epidemii COVID-19 bylo
konání letošního 24. ročníku přesunuto
z tradičního květnového termínu na
konec září. Z téhož důvodu (výpadek
mnoha dobrovolníků) se dokonce
mohlo prodávat po více dní.
Všem dárcům za jejich příspěvky
srdečně děkujeme! Příští rok se do této
celorepublikové sbírky znovu zapojíme.
A já děkuji svým spolupracovnicím
Lidmile Kučerové a Renatě Stránské,
bez nichž by tak pěkný výsledek
v Lánově nebyl možný.
Karolina Boková

Sbírka na kostel
v Dolním Lánově
Před nějakým časem jsem informovala veřejnost o tom, že vznikly dvě
sbírky (nejdříve německá a posléze
i česká) na podporu rekonstrukce
kostela v Dolním Lánově. Nyní jsem se
tedy iniciátorů sbírek, paní Vereny
Schindler na německé straně a pana
faráře Šlégra z Římskokatolické
farnosti – děkanství Vrchlabí na straně
české, zeptala, jaký je vlastně výsledek.
P a n í S c h i n d l e r, j e j í ž m a t k a
z Dolního Lánova pocházela a která
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působí v krajanské organizaci Heimatkreis Hohenelbe, mi sdělila, že na
konci září bylo na německém sbírkovém účtu, vedeném při Heimatkreisu,
2 859,03 EUR, což platí i pro dobu
psaní tohoto článku (10. 11. 2020).
Jsou to vše dary německých rodáků či
jejich potomků. K tomu se ještě musí
započítat slíbený příspěvek Heimatkreisu 1 000 EUR, zakotvený ve
smlouvě z r. 2020 s Česko-německým
fondem budoucnosti, jehož prostřednictvím by měla farnost, při dodržení
podmínek smlouvy, obdržet finanční
sumu na opravu kostela (příspěvek
Fondu budoucnosti se uděluje zpravidla do maximální výše 50% celkových
nákladů na projekt).
Co se týče sbírky české, pan farář
Šlégr o sbírce a pracech na kostele
informuje v samostatném článku - viz
dále.
Opravdu velice děkuji všem, kteří
jakkoli na kostel tady u nás přispěli.
Natažených, potřebných rukou je dnes
bohužel všude okolo dost, ale tato
jedinečná památka si naši pozornost
a opravu určitě zaslouží, ať už jsme
věřící či nikoli.
Karolina Boková

decký kraj). V roce 2019 se provedla
výměna střešní krytiny a oprava krovu
v místě provizorní střešní krytiny
kostela. Práce navázaly na již provedenou opravu krovu a střešní krytiny nad
presbytářem kostela.
V letošním roce pokračuje obnova
krovu a střešní krytiny kostela, která je
již na konci své životnosti a její defekty
by mohly poškodit již provedené
opravy krovu. Práce probíhají za
finanční podpory Českoněmeckého
fondu budoucnosti, Ministerstva
kultury, Královéhradeckého kraje,
rodáků, sbírkového konta (výzva
k darům pod patronací paní Schindler)
a místních dárců. Přehled finančních
darů, které farnost na opravu kostela
dostala, naleznete zde:
Dary na kostel sv. Jakuba v Dolním
Lánově od ledna do září roku 2020:
Od drobných dárců
na účet farnosti
48 100 Kč
Od drobných dárců hotově 16 500 Kč
Od drobných dárců,
kasička v kostele
10 200 Kč
2 letní koncerty
6 080 Kč
celkem
80 880 Kč
Na obnovu střechy a krovu:
Od Královéhradeckého kraje
274 000 Kč
Od Ministerstva kultury 200 000 Kč
celkem
474 000 Kč
Přislíbeno:
Od Českoněmeckého fondu
budoucnosti
400 000 Kč

Foto Josef Kalenský

Jak pokračují opravy kostela
v Dolním Lánově
Nedávno jsem byl požádán, abych
Vás, kteří finančně podporujete nebo
se zajímáte o obnovu areálu kostela sv.
Jakuba Většího, seznámil s průběhem
oprav a stavem finanční pomoci.
Rád tak činím, protože chci, aby
naše vzájemné vztahy byly otevřené
a přátelské.
Kostel sv. Jakuba Většího je zapsán
jako kulturní památka, ale bohužel je
v havarijním stavu. Snažíme se tedy
o celkovou obnovu areálu kostela
a prohloubení spolupráce mezi všemi,
kterým není a neměl by být osud
kostela lhostejný: vlastníkem kostela,
místními obyvateli zastoupenými
vedením obce Dolní Lánov, bývalými
německými rodáky a dalšími subjekty
(Ministerstvo kultury, Královéhra-

Na rok 2021 připravujeme zahájení
obnovy omítek kostela. Proto jsme teď
v září zajistili vysokozdvižnou plošinu
na potřebný restaurátorský průzkum
omítky. Farnost na tento účel již letos
v srpnu podala žádost na Českoněmecký fond budoucnosti. Dále máme
v plánu požádat o finanční příspěvek
Královéhradecký kraj a Ministerstvo
kultury.
Na tomto místě bych chtěl upřímně
poděkovat Vám všem, kteří se do
opravy kostela již zapojujete. Vážím si
aktivit obce, která pečuje o přilehlý
hřbitov a okolí kostela. Oceňuji také
pomoc bývalých rodáků, se kterými
rozvíjíme spolupráci, zvláště panu
Zirmovi, paní Schindler a přátelům
z Heimatkreis Hohenelbe / Riesengebirge e. V. Samozřejmě jsme vděční
Česko-německému fondu budoucnosti, který si vzal za cíl uchovat a udržovat historické dědictví krkonošských
předků a přispívá k záchraně místní
architektonické dominanty obce. Bez
ochoty paní Bokové z infocentra

v Lánově bychom nebyli schopni tak
dobře komunikovat s našimi německými přáteli. I skauti, kteří mají
v blízkosti kostela klubovnu, využívají
kostel a přilehlý areál a propojují tak
život obce s naší farností, a my jim za to
děkujeme. Celý areál je navíc využíván k badatelské činnosti a studiu
historie v souvislosti s celým regionem
a to též není zanedbatelné. Kromě
finanční pomoci můžete věnovat svůj
volný čas a přijít na brigádu. I takto
šetříme náklady, vytváříme společenství a zvelebujeme faru i kostel. Většinou se jedná o úklidové a pomocné
práce.
Kostel býval dříve duchovním,
kulturním a vzdělávacím centrem
obce. Věřím, že se nám postupně toto
místo podaří opravit, aby se zde každý
místní i příchozí cítil jako doma.
P. Jiří Šlégr
Římskokatolická farnost – děkanství
Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01
Vrchlabí 1, tel.: 731 645 349, e-mail:
kancelar@farnostvr.info
www.vikariatjilemnice.cz
Finanční dary na kostel na kostel
v Dolním Lánově lze poslat:
číslo účtu: 1096020309/0800, variabilní symbol 999 a do poznámky pro
příjemce: Dar kostel.
Fotky: kostel sv. Jakuba Dolní Lánov,
autor Jiří Šlégr

SOUTĚŽ
Lánovský sněhulák 2021
Vážení čtenáři, infocentrum Lánov
vyhlašuje 6. ročník soutěže Lánovský
sněhulák.
Sněhuláci musí být ze sněhu,
o minimální výšce 100 cm a musí být
postaveni v zimní sezóně 2020/2021.
Stavitelem musí být Lánovák nebo
jeho potomek (např. vnuk dědy
z Lánova) a dílko musí stát na katastru
obce Lánov. A platí, že 1 sněhulák =
max. 2 soutěžící stavitelé!
Sněhuláka vyfoťte a zašlete s kontaktem na sebe na e-mailovou adresu
infocentrum@lanov.cz nebo se s fotoaparátem/mobilem dostavte přímo do
infocentra; v tom případě prosím
nezapomeňte kabel.
Tři vylosované výtvory budou
oceněny. Výsledek soutěže se dozvíte
v jarním zpravodaji, na infokanálu
KTV a na FB Lánováci sami sobě.
Stavte, foťte, posílejte! Těšíme se
na vaše výtvory.
Karolina Boková

Vracíme ovocné
stromy zpět do krajiny
Starých ovocných stromů v krajině ubývá, a proto v průběhu letošního podzimu Správa Krkonošského
národního parku úspěšně pokračovala v podpoře výsadeb ovocných
stromů do naší krajiny. V ochranném pásmu národního parku došlo
k obnově extenzivního sadu ve Vítkovicích a k doplnění alejí v okolí
města Vrchlabí. Vysadili jsme 50
perspektivních mladých stromků
zejména jabloní, ale též hrušní,
slivoní či třešní.

Nové stromky budou mít vedle
produkce chutných plodů i funkci
záložní populace genofondu starých
ovocných odrůd, které využívali naši
předci už za první republiky. Extenzivní ovocné sady a aleje v naší krajině
mají významnou roli pro druhy živočichů a rostlin vyhledávající biotopy
lesostepního charakteru, dotvářejí
krajinný ráz a neméně důležitá je
i jejich kulturní hodnota a rekreační
využití.
Naše snaha o zachování těchto
starých ovocných pokladů i pro další
generace tímto ale nekončí. V případě,
že vlastníte pozemek na území Krkonošského národního parku a jeho
ochranného pásma, který je vhodný pro
výsadbu stromů a máte zájem o vytvoření extenzivního sadu, aleje, remízu
apod., budeme rádi, pokud nás budete
kontaktovat (Ing. Jakub Fišera, tel.:
499 456 728, jfisera@krnap.cz).

Další informace o aktuálním dění
na území Krkonošského národního
parku i v jeho okolí najdete na facebookovém profilu:
http://facebook.com/spravakrnap
Bližší informace:
Mgr. Radek Drahný, MBA, tiskový
mluvčí, vedoucí oddělení styku s veřejností Správy KRNAP
tel.: 737 209 900
e-mail: rdrahny@krnap.cz
www.krnap.cz

Nové knihy
Zde je ochutnávka
z nových knih:
- Dokonalá oběť (detektivka)
Emma Kavanagh
- Transsibiřská odyssea - po stopách
legionáře Jana Kouby - Ina Píšová
- Zdravé střevo - komplexní prevence
a terapie - David Frej, Jiří Kuchař
- Očista československého pohraničí
Eagle Glassheim
- Jsme v češtině doma?
Markéta Pravdová
- Manuál zralé ženy
Halina Pawlowská
- Přej si opatrně (thriller)
Hallie Ephron
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- Zmizelý (psychothriller) - C. L.Taylor
- Přichází bouře (detektivka)
Maria Adolfsson
- Ledové sestry (thriller)
S. K. Tremayne
- Člověk Gabriel - Kateřina Dubská
- Hacker (špionážní)
James Swallow
- Královský minesengr (histor.)
Nicole Galland
Na odkaze:
https://knihovnalanov.webk.cz pod
záložkou On line katalog (nebo přes
https://trutnov.tritius.cz/library/lanov/)
se prostřednictvím tohoto katalogu
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
knihovně aktuálně k dispozici. Zde je
možné podívat se do novinek (záložka
Novinky) nebo do klíčových slov
(záložka Rejstříky).
Karolina Boková

Vánoce z Krkonoš
Pojďme letos o Vánocích
udělat radost místním řemeslníkům,
farmářům a živnostníkům, kteří to
tento rok nemají vůbec jednoduché.
Bude nás hřát příjemný pocit,
že jsme udělali radost držitelům regionální značky KRKONOŠE a budeme
se s nimi moci opět setkat v příštím
roce.
Nabídka je vskutku široká a každý
si může vybrat z dárků podle svého
mlsného jazýčku nebo oka. Na webu
www.regionalni-znacky.cz/krkonose
naleznete spojení na jednotlivé producenty a propojení s e-shopy.
Pomoci sousedským nákupem
můžete např. koupí mléčných zdravých
dobrot od farmy Mejsnar, Krkonošské kozí farmy nebo koupí flákoty od
Basařů či Biofarmy Pod Hájkem.
Budete si tak zcela jisti původem,
čerstvostí a kvalitou potravin. Kravky
a kozy se pasou na horských loukách
v čistém prostředí. Lokální ovoce
od sadařů a ze zahrádek používají
Latínovi do svým certifikovaných
„džemů“ od babičky Jarušky ze
Strážného a Suškovi do Babiččiných
sirupů nebo Krkonošských sirupů.
Sirupy se vyrábí macerací za studena
a zachovávají si tak co nejvíce jakostních látek a vitamínů. Krkonošskou
pivní stezku můžete podpořit přes
webový odkaz: www.zachranpivo.cz.
Volkovi a jejich kafírna v Trutnově
má pro své příznivce nachystané ručně
vyráběné kvalitní čokolády a pralinky
a samozřejmě velkou škálu pražené
kávy fair trade. Krkonošské bobky si
můžete zakoupit v Prvorepublikové
cukrárně Grand v Janských lázních.
Krkonošskou medovinu a další
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produkty na zahřátí si můžete objednat
v rodinné likérce Apicor z Rudníku.
Dárková balení složená z dobrot
a řemeslných výrobků pro Vás
nachystá od 300,- Kč Místní akční
skupina Krkonoše, která je regionálním koordinátorem Asociace regionálních značek. Na podporu řemeslníků
a živnostníku spouští Liberecký kraj
nové webové stránky www.liberecky
krajsobe.cz. Liberecký kraj sobě
chce být místem, kde výrobci a poskytovatelé služeb získají ucelenou informaci o akcích, programech podpory,
nebo o možnostech dotací, které jsou
jim k dispozici a podpořit regionální
výrobky, výrobce a tradiční řemesla
i konkrétní přímou propagací.
Projekt je spolufinancován z Libereckého kraje
Petra Hartmanová, MAS Krkonoše
(sídlí nad infocentrem)

Vánoce z Krkonoš.

Originální dárky
z Krkonoš pro vaše blízké
Podpořte jejich koupí krkonošské
řemeslníky i informační centra
Podzimní sychravé dny jsou ideálním časem, kdy začít přemýšlet
o vánočních dárcích pro vaše blízké.
I malé děti vědí, že tím nejkrásnějším
dárkem, je dárek vyrobený ručně a ze
srdce. Říkáte si, že nejste zruční ani
kreativní, že to určitě nezvládnete?
To ani nemusíte. Originální dárky
z Krkonoš, s láskou ručně vyráběné,
si můžete koupit. Potěšíte tak své
blízké a zároveň podpoříte místní
šikovné řemeslníky a výrobce.
Originální, šetrné k životnímu
prostředí, vyrobené z místních surovin
a tradiční technologií, to jsou výrobky
vysoké kvality označené speciálním
logem „Krkonoše – originální produkt®“. Tato značka zákazníkovi garantuje, že výrobky prošly přísným procesem certifikace a že skutečně pochází
z Krkonoš. A z jakých originálních
produktů z Krkonoš si můžete vybrat?

Podívejte se na stránky www.regional
ni-znacky.cz/krkonose, kde najdete
všechny certifikované výrobky.
Pokud máte doma nebo mezi přáteli
vášnivé čtenáře a milovníky Krkonoš,
jistě vás nadchne bohatá nabídka knih
o krkonošských boudách, významných
osobnostech, těžkém a zajímavém
životě horalů i historii krkonošských
měst a obcí. A pro nejmenší čtenáře
určitě vyberte některou z pohádkových
knih Marie Kubátové.
Sběratele fotografií a obrázků
starých i současných Krkonoš potěší
nástěnné i stolní kalendáře pro rok
2021. Darovat můžete kalendáře
s reprodukcemi fotek z celých Krkonoš
nebo například z Rokytnice nad
Jizerou, Vrchlabí, Žacléře a dalších
měst.
A kde si můžete všechny tyto
dárečky i jiné nakoupit? V krkonošských informačních centrech. Každé
vám nabídne jedinečné výrobky a vždy
s úsměvem vás rádi obslouží. Informační centra najdete ve Vrchlabí (má
otevřeno "výdejní okénko", https://
mestovrchlabi.cz/rtic-uzavreno/
d-1674, je možné přes telefon či mail
objednat zboží či nechat něco okopírovat, vytisknout atd.) v Černém Dole,
Harrachově, Horním Maršově, Peci
pod Sněžkou, Hostinném, Janských
Lázních, Jilemnici, Lánově, Malé
Úpě, Rokytnici nad Jizerou, Strážném,
Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Trutnově, Vítkovicích v Krkonoších, Vysokém nad Jizerou, Žacléři
a Kořenově. Kontakt na informační
centra najdete na stránkách www.krko
nose.eu/turisticka-informacni-centra.
Alena Pacholíková
Krkonoše – svazek měst a obcí

Šporkova
pamětní medaile
Na jedné z mých procházek po
okolí s detektorem kovů se mi podařilo

na jedné zaniklé cestě najít zajímavý
předmět z naší historie. Jedná se
o stříbrnou pamětní medaili, kterou
nechal vyrobit František Antonín hrabě
Špork.
Za svého života dal razit celkem 15
medailí. Tato byla v pořadí šestá. Hrabě
Špork si chtěl císaře a dvůr naklonit,
protože byl obviňován z kacířství, vedl
řadu právních sporů, byl vězněn ve
vězení pro dlužníky v Daliborce
a kromě jiného byl obviňován také
z pytláctví na korunních statcích.
V soudních přích tvrdohlavý a umíněný Špork úspěchy neměl, i když
intervenoval u císaře. Velké naděje
proto vkládal v osobní jednání
s císařem Karlem VI., který v červenci
1723 přijel do Prahy a byl korunován
za českého krále. V očekávání narození
císařova syna zamýšlel Špork dát razit
pamětní medaili ze zlata, k jehož
výměně za stříbro dostal od císaře
svolení. Ale namísto syna se císaři
narodila další dcera. Císař na honu
u Hlavence na brandýském panství
přijal od Šporka odznak Řádu sv.
Huberta, jehož byl zakladatelem
a velmistrem. Špork mu jej připnul na
řetěz Řádu Zlatého rouna, aby naznačil, jak stojí o toto vysoké vyznamenání. Císař se také podepsal do řádové
knihy, do níž se zapisovali všichni
členové Řádu. Namísto medaile
k narození císařova syna dal pohotový
Špork razit medaili, která na líci zachycuje sv. Huberta, klečícího před
jelenem, jenž má mezi parožím zářící
kříž s Ukřižovaným. Po levé straně
za zády světce je osedlaný kůň, u jeho
nohou dva lovečtí psi, lovecký oštěp
a klobouk. Uprostřed je buk, oblíbený
Šporkův strom. Ten se latinsky
jmenuje FAGUS a jeho jednotlivá
písmena se mohou vykládat jako iniciály Šporkova jména: Franz Anton Graf
V. Sporck. Na rubové straně medaile je
orlice s přizvednutými křídly, která
drží v pařátech loveckou trubku.
Na prsou má zavěšen medailon znázorňující obrácení sv. Huberta. Nad ní je
nápis Charmant souvenir (roztomilá
připomínka), což je jediné, co zbylo
z návrhu medaile k narození císařova
syna. Dole je letopočet 1723. Medaile
byla ražena ve zlatě a ve stříbře. Špork
chtěl, aby nápis na medaili začínal
písmeny C a S, což byly zároveň iniciály císaře, Carolus Sextus (Karel VI.)
i hraběte, Comes Sporck (hrabě
Sporck).
Dnes již nezjistíme, zda medaile
patřila někomu z Lánovských, nebo
jestli jí ztratil někdo, kdo jen procházel.
Medaile je v měděném rámečku

a pravděpodobně to celé sloužilo jako
šatlén* ke kapesním hodinkám.
Zdroj: http://www.agris.cz/
http://www.radsvatehohuberta.cz/
Lukáš Tuček
* Dle hodinářské terminologie je šatlén
(z francouzského chatelaine) ozdobný
nebo článkový řetízek ukon-čený
karabinkou. Často se na něm jako
zdobného prvku používá symbolů, se
kterými se ta která osoba ztotožňuje,
a protože se jedná o ozdobu, je vždy
nošen viditelně.

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.
11. část
Na zeleném drnu
Do období vlády Přemysla Otakara
II. souběžně s venkovskou kolonizací
patří i kolonizace městská se společnými rysy danými na základě emfyteutického práva. Panovník záměrně
budoval síť královských měst, která
měla jako pevnosti tvořit protiváhu
vzrůstající moci vlivných a nezřídka
i vzdorných šlechtických rodů.
Pokud nešlo o některá starší založení, řada měst vyrostla zcela nově na
zeleném drnu. Vystupuje zde opět
panovníkem pověřený lokátor, který
tentokrát má za úkol obstarat skupinu
řemeslníků a kupců pro vybudování
nového sídla. V lokační listině král
novým obyvatelům uděluje řadu práv
(privilegií), např. stavby hradeb,
konání výročních trhů, výběr mýta,
právo míle a další. Tyto listiny jsou
velmi důležitým dokumentem, z nějž
se nezřídka dovídáme i datum založení
města.
Také na horním Labi má městská
kolonizace svého reprezentanta.
Pomineme-li dlouho tradovaný názor,
ztotožňující město s Hostin Hradcem
z roku 1139, důležité středisko
řemeslné výroby a směny zemědělských výrobků Hostinné tu vzniká na
soutoku Mydlice a Labe někdy v době
před rokem 1270. Lokační listina se
bohužel nedochovala a jsme tedy
odkázáni na odhad. Stará tradice,
vycházející z německé varianty jména
města – Arnau – hlásí, že lokátorem byl
jakýsi Arno, jehož jméno je prý
zakódováno v pojmenování blízké vsi
proti proudu potoka Mydlice –
Arnsdorf – Arnultovice.

Výklad českého místního jména
Hostinné, vystupující poněkud později
paralelně s německým Arnau, provedl
učený exjezuita Josef Dobrovský
(1753-1829). Pěkně zapadá do období
vzniku města. Slovo gost ve staré
češtině znamenalo prý podle něho totéž
jako latinské avena, tj. příchozí, přistěhovalec, případně hospes, neboli
cizinec, host. Nikoli tedy gost, kupec
Fortunáta Durycha, používané jen
v ruštině.
Pohlédněme nyní na plán historického jádra města. Má také značnou
výpovědní hodnotu. Jeho centrum,
čtvercové náměstí, obklopuje původní
historická zástavba. Z každého nároží
vybíhají ulice. Vždy ve dvojicích se
spojují. Severozápadně v Horní bráně
a na jihozápadě v Dolní bráně, součástech hradebního okruhu. Z opevnění se
ještě zachovaly a dříve přerušovaly
hradební linku dvě fortny: Sejfská na
sever a Labská na jih k řece. Půdorys
vyplňovala víceméně pravidelná síť
uliček s místem pro kostel.
Tento pravidelný půdorys koresponduje s historickým jádrem města
Trutnova. Tento typ vede pak dál na
území Slezska, kde nalézáme podobnosti u řady měst i jednotný stavební
program. Uveďme jako příklad
Kamennou Horu (Landeshut), Jelení
Horu (Hirschberg), Javor (Jauer)
a další.
Jednotný vzhled historických jader
měst tzv. slezského typu je dalším
dokladem pro význam Slezska při
kolonizaci u nás. Jeví se jako sběrná
oblast pro skupiny kolonistů ze Západu
a přestupní místo v hledání nového
domova i u nás.
Hostinné – Arnau je městem
královského založení. Nemáme však
k dispozici lokační listinu, ani její opis
nebo jiný doklad o jeho královském
založení.
Z přítmí nejistoty vystupuje teprve
zmínka o svěcení zdejšího kostela
kolem roku 1270 a o sporu s benediktiny z Poustky P. Marie o tzv. patrocinium. Hostinští měšťané s jejich plebánem chtěli svůj nový kostel zasvětit
také P. Marii. Mniši si ale stěžovali, že
by stejné zasvěcení ohrozilo klášterec
v jeho existenci. Král však kupodivu
nerozhodl ve prospěch města.
Město Hostinné jako královské
zboží přetrvává se svým okolím
poměrně dlouhou dobu do počátků
vlády krále Jana Lucemburského
(1316). Tehdy se dostává do zástavy
pána Púty z Turgova. Od lokace (založení) až po tuto dobu se nedovídáme,
jaká privilegia od krále dostalo. Zřejmě
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to bylo nejméně právo stavby hradeb,
neboť v zástavní listině se představuje
jako Arnow munitio, tj. tvrz, opevnění.
Na rozdíl ode Dvora (Hof), jenž vystupuje jako oppidum, tj. menší město, na
rozdíl od většího civitas a urbs.
Město se záhy stává pro nejbližší
okolí důležitým střediskem obchodu
a směny zemědělských výrobků
z okolních vesnic za pro ně potřebné
zboží. To, které zde vyrábějí řemeslníci
nebo odjinud přivážejí kupci. Hostinští
měšťané – cives de Arnow – se mají
čile k světu.
Otázka po etnické příslušnosti
obyvatel města, kladená často dnes
i v nedávné minulosti, má jednoznačnou odpověď. Šlo o Němce, což poznáváme podle jejich jmen, zachovaných
v nejstarších městských listinách
pozdějšího data. To však vůbec nehrálo
důležitou roli při pravidelném styku
(trhy) s česky mluvícími rolníky ze vsí,
vzniklých v první kolonizační vlně.
Lze též vyslovit soud, že se postupně
i Češi jednotlivě dostávali mezi hradby
města a usazovali se tu.

Kronika obecné školy
Horní Lánov 1917-1945
(13. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1931 - 32
Nový školní rok byl zahájen v úterý
1. září 1931. Stav žáků v jednotlivých
třídách k 1. 9. 1931 byl následující
(neuvádíme). Z toho bylo 93 katolíků
a 11 evangelíků.
Učitelský sbor:
1. třída řídící učitel Johann Bilas
2. třída učitel Vinzenz Donth
3. třída učitel Josef Futschig
Učitelka ručních prací Hedwig
Winkler, výuka katolického náboženství farář Th. Kulhanek, evangelického
H. Zinnecker. Po dobu zdravotní
dovolené evang. faráře H. Zinneckera
vykonává výuku evang. náboženství
prozkoušená pracovnice sl. Inge
Zinnecker z Prostředního Lánova.
Učební plán nedoznal žádných změn.

2. seznam: německá sociálně
demokratická strana dělnická
3. seznam: německý svaz zemědělců,
pol. strana křesťanského německého
venkova a německá živnostenská
strana
Zvoleni byli:
3. seznam: Josef Franz, sedlák
z Horního Lánova čp. 32, Josef Mahrle,
řezník, Josef Lang, sedlák, Raimund
Kraus, kovář, Wenzel Kaufmann,
sedlák, Raimund Hamatschek,
truhlář, Josef Lath, sedlák
2. seznam: Josef Schröter, zednický
polír, Karl Mahrle, dělník, Vinzenz
Bittner, tesař, Johann Graf, tkadlec
1. seznam: Adalbert Franz, dělník,
Wilhelm Markel, soukenický mistr,
Josef Franz, dělník, Alexandr Zirm,
tkalcovský mistr.
Za starostu obce byl 25. 10. 1931
zvolen: pan Josef Franz, hospodář,
Horní Lánov 32 (dnes zřejmě Penzion
Bílý hořec),
jako místostarosta: pan Josef Mahrle,
řezník, Horní Lánov 118,
1. radní: Josef Schröter, zednický polír,
Horní Lánov 101,
2. radní: Wilhelm Markel, soukenický
mistr, Horní Lánov 46 (snad někde
pod mlýnem),
3. radní: Josef Franz, dělník,
Horní Lánov 154.
O státním svátku 28. 10. 1931 byla
vyvěšena státní vlajka a oslava
proběhla prostě a důstojně.
18. 12. 1931 navštívil naši školu pan
okresní školní inspektor R. Föhst.
Jako v předchozích letech, tak
i letos se na škole opět konalo nadělování potřebným žákům za přítomnosti
člena místní školní rady, pana Ing.
L. Haberla, Josefa Langa a učitelského
sboru, a to nadílka prádla, teplých
kousků oblečení a bot, čímž udělali
velkou radost 75 dětem a jejich
rodičům. Na tento ušlechtilý účel
věnoval:
Obecní úřad 400 Kč
p. Ing. L. Haberl 300 Kč
místní školní rada 200 Kč
kasa Raiffeisen 200 Kč
pivovar Vrchlabí 120 Kč
p. Otto Ehinger 100 Kč
firma Doctor Prostřední Lánov 100 Kč
zemědělská okresní záložna Vrchlabí
100 Kč
živnostenská lidová banka Prostřední
Lánov 100 Kč

27. 9. 1931 se konaly volby do
zastupitelstva obce. Zástupcem okresního úřadu byl řídící učitel Johann
Bilas. K volbám se dostavilo 313 mužů
a 335 žen. Tři kandidátní listiny byly
sestaveny následujícími stranami:

Celkem bylo k dispozici 1620 Kč.

1. seznam: národně socialistická
německá dělnická strana

První pololetí se uzavřelo 1. 2.,
pololetní prázdniny byly 1. a 2. února.

18

Zemská školní rada nařídila oběžníkem č. 107 vedení tiskoviny „Školní
matrika“. Byly to 3 kusy (1 německý, 2
české), vyplněné do 29. 2. tohoto roku a
zaslané okresnímu školnímu výboru ve
Vrchlabí. Každý rok se tato vyplněná
tiskovina předloží do 15. října okresnímu školnímu výboru.
7. března tohoto roku se u příležitosti narozenin pana prezidenta konala
ve škole prostá oslava. Na škole byla
vyvěšena vlajka.
Prostá a důstojná Goetheova oslava
se ve škole konala 17. března 1932 (100
let od úmrtí básníka, pozn. red.). Žáci
druhého stupně byli podarováni
Goetheovými knížkami, poskytnutými
panem zemským školním inspektorem, školním radou Fr. R. Schroubeckem.
7. května 1932 jsme si prostým
a důstojným způsobem připomněli den
matek.
Všichni sedmiletí a čtrnáctiletí žáci
byli 11. 5. 1932 očkováni. 18. 5. 1932
měl pan doktor Franz Kraus na škole
přednášku o osobní hygieně a správném dýchání.
Úhradu elektrického světla 1., 2., 3.
třídy, školní kuchyně, vestibulu,
schodiště a záchodů převzala obec.
Na severní straně byl postaven
nový zahradní plot za částku ... Kč.
Dřevěný plot okolo školní zahrady byl
čerstvě natřen.
Od okresního školního výboru ve
Vrchlabí obdržela škola 3 nástěnné
obrazy a 16 knih do knihovny. Učitelská knihovna obsahuje 266 svazků,
žákovská knihovna obsahuje 215
svazků.
Školní docházka od 1. 9. 1931 do
28. 6. 1932 je patrná z následující
tabulky (neuvádíme).

Úvodní list kroniky.

Procházka po Trutnově
Ve čtvrtek, 8. října, jsme nastoupili před školou
do autobusu a vyrazili směr Trutnov. Na dopoledne jsme
měli naplánovanou procházku po trutnovských
památkách.
První zastavení bylo domluvené v trutnovském
archivu. Kvůli platným protiepidemickým opatřením jsme
se dovnitř nedostali, ale vyprávění vedoucího archivu jsme
si ujít nenechali. Povídali jsme si venku.
Dozvěděli jsme se, k čemu takový archiv vlastně
slouží, jaký je rozdíl mezi archivem, muzeem, galerií
a knihovnou. Pan Reil nás informoval o tom, co všechno se
dá v trutnovském archivu najít. Připravil si pro nás
i ukázku nejkrásnější listiny. Jednalo se o listinu z roku
1533, kterou císař Ferdinand I. povyšuje Vrchlabí na
město a uděluje mu znak. Další zajímavou ukázkou byl
třídní výkaz Karla Čapka z 5. třídy, když navštěvoval
Obecnou školu v Úpici. Kromě archiválií nám také ukázal
stará pečetidla od 15. stol., předchůdce dnešních razítek.
Pověděl nám o chystané publikaci o Lánovech a jako
první jsme mohli vidět i pár stránek z této knížky.
Vysvětlil nám, že archiv navštěvují badatelé a v místnosti,
které se říká badatelna, mohou studovat vše, o co si předem
požádali. V závěru nám také odpověděl na naše otázky a
popřál nám, ať se nám naše procházka po Trutnově vydaří.
Z archivu jsme se vydali na náměstí. Nejprve jsme
zastavili před budovou staré trutnovské radnice, kterou
přes léto zdobí kovový drak. Bohužel ho stihli sundat těsně
před naším příjezdem. Tak si ho snad prohlédneme příště.
Na náměstí jsme si vyslechli pár informací o historii
Trutnova, vyfotili se u sochy Josefa II. a někdo hodil
i drobnou minci do Krakonošovy kašny. Pak jsme
pokračovali přes náměstí zpátky k budově muzea
(původně zde byl hrad, později zámek), kolem kostela
Nanebevzetí Svaté Marie až k trutnovskému městskému
úřadu. Tomu se v Trutnově kvůli jeho bílé barvě přezdívá
MOBYDICK. Prošli jsme kolem budovy městské galerie
a přes skleněnou lávku (nejbezpečnější přecházení přes
frekventovanou ulici) jsme zamířili ulicí Na Struze do
městského parku. Zde jsme naplánovali další zastavení při
zpáteční cestě.
Naším cílem byl vrch Šibeník, kde se odehrála památná
bitva mezi pruskými a rakouskými armádami v r. 1866.
I když Rakušáci celou válku prohráli, tak právě v Trutnově
získali své jediné vítězství. Bitva u Trutnova byla jedinou
rakouskou vítěznou bitvou v této válce. Bitvu připomíná
památník generála Gablenze, který chtěl být po své smrti
nablízku svým padlým vojákům. Jeho ostatky jsou
uloženy v malé rakvi v suterénu pomníku. Informace
o průběhu bojů jsou zapsány na tabulích naučné stezky.
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v trutnovském
městském parku, prohlédli jsme si sochu dráčka, který
původně byl na kašně na náměstí, a vyprávěli jsme si
pověst o založení města Trutnova. Pak jsme se vrátili na
náměstí, a protože bylo krásné slunečné počasí, tak jsme si
dopřáli i sladkou odměnu na závěr. Dali jsme si zmrzlinu,
posadili se na lavičky a užívali si chvilku klidu.
Ani jsme nepostřehli, že už nám nezbývá moc času do
domluveného odjezdu. Když jsme to zjistili, tak jsme
honem spěchali na autobusové nádraží a na štěstí na nás
pan řidič čekal a těch pár minut zpoždění nám odpustil.
Druhý den jsme ve škole zhodnotili výlet jako
vydařený, vybarvili jsme si trutnovský znak a ve
skupinkách vypracovávali odpovědi do kvízu, který pro
nás připravila paní učitelka Jakubcová.
Jana Reilová
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LÁNOV

KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
499 432 211
603 112 761
493 314 596
604 172 044

Starostka

Eliška Rojtová

Místostarostka

Markéta Kreislová mistostarosta@lanov.cz

Asistentka

Renata Srnská

asistentka@lanov.cz 493 314 598

Po: 8:00 -12:00 13:00 -15:00

Provoz obce

Milan Ježek

provoz@lanov.cz

499 432 220
725 951 722

Út: 8:00 -12:00 13:00 -15:00

Účetnictví

Ilona Kobrlová

ucetni@lanov.cz

499 432 234

St:

obec@lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Čt: 8:00 -12:00 13:00 -15:00

www.lanov.cz

ITC, kabelová TV Radovan Jákl, DiS admin@lanov.cz

607 602 738

Pá: 8:00 -12:00

Investice

Ing. Jan Šilar

724 621 093

Poplatky

Jaroslava Kučerová poplatky@lanov.cz

OBECNÍ ÚŘAD
LÁNOV
Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

starosta@lanov.cz

silar@lanov.cz

8:00 - 11:30

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

12:30 - 17:00

červenec, srpen

Po: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Po:

Út: 11:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Út: 8:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00

St: 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00

Čt: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Čt: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

infocentrum@lanov.cz

Pá: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Pá: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Referent: Karolina Boková

So: 9:00 - 12:00 (jen leden, únor) So: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Ne:
Ne: 9:00 - 12:00

vodalanov@vodalanov.cz

www.vodalanov.cz
20

Provozní Po:
doba
Út:
kanceláře: St:

7:30 - 16:00

Čt:
Pá:

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

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

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

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

499 432 182

pro zvané a zdravé děti

Po: 7:30 -10:00 10:30 -13:00
St:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

499 432 083

13:00 -18:00

499 432 298

Út: 7:30 -10:00 10:30 -13:00

v sezóně:

v mezisezóně:

- praktický zubní lékař -

493 314 599

Otevírací doba:

VENKOVSKÉ

MUDr. Zdeněk KUŽEL

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

Čt: 7:30 -10:00 10:30 -14:00
Pá: 7:30 -10:00 10:30 -13:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

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 10:00 - 13:00

St:

12:00 - 18:00

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

kancelář
499 522 331 + záznam
Hanč Jaroslav, jednatel
721 142 981
Knapíková Kavánová Milena, účetní
602 300 234
Stránský Pavel, vyjádření k sítím
603 226 060
Materna Jiří, provoz a havárie
605 265 094
Sochor Petr, provoz a havárie
605 167 421
Šedivý Milan, provoz a havárie
605 253 467

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ LÁNOV
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček
tomicek.miloslav@seznam.cz
Asistentka starosty: Ing. Michala Kavánová
Účetnictví, evidence obyvatel:
Místostarosta:
Ing. Pavel Šimůnek
Martina Schoberová
ou@dolnilanov.cz

www.dolnilanov.cz
499 522 216

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 12:00
Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

Obecní knihovna:

Středa

14:00 - 17:00

Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané
máme za sebou rok 2020, je tedy příležitost se ohlédnout,
jaký vlastně byl tento rok, jak se nám v Dolním Lánově
dařilo. Všichni víme, že rok 2020 byl pro celou naši společnost velmi náročný, plný překvapení a zvratu. Když jsme
na konci roku 2019 připravovali rozpočet a plánovali akce,
které u nás uskutečníme v letošním roce, nikdo nepředpokládal, že nás postihnou taková omezení v souvislosti
s vládním opatřením kvůli výskytu možného onemocnění
koronavirem. Na plánované investiční a neinvestiční akce
na rok 2020 v naší obci vládní opatření velký vliv nemělo.
Jaké akce byly u nás během tohoto roku až do září uskutečněny, jsem Vás informoval v podzimním zpravodaji.
V září - říjnu letošního roku byly prováděny opravy
výtluků na místních komunikacích a jejich součástech
(opravy příkopů a krajnic) v celkové hodnotě 557 524,- Kč.
Byla dokončena letošní největší neinvestiční akce (oprava)
„Dolní Lánov – výměna vodovodního potrubí výtlaku
a zásobního řádu pitné vody“ v délce 1 500 m. Hodnota díla
3 miliony korun bez DPH. Na základě výběrového řízení
byla stavební akce provedena firmou Vodárenská společnost Lánov, spol. s r. o. Stavební práce na této akci byly
v dobré kvalitě ukončeny dne 23. 10. 2020. Tím by měly
končit časté poruchy v druhé polovině trasy výtlaku pitné
vody z podzemního vrtu (za školou) do vodárny.
Před příchodem zimy byla prováděna předzimní údržba
zeleně v obci, parkových ploch a hřbitovů. V některých
místech byly provedeny výřezy náletových dřevin kolem
cest a veřejného osvětlení. Připravena byla technika na
zimní údržbu. Za tyto práce je třeba poděkovat našim stálým
zaměstnancům. Nezapomnělo se na úklidové práce na
sportovištích u školy a jejich zazimování.
Omezení z důvodu vyhlášení vládních opatření kvůli
výskytu koronaviru mělo velký dopad na společenskokulturní a sportovní akce, které každoročně organizuje obec
ve spolupráci se sportovním klubem, členkami SPOZu
a mysliveckým spolkem. Nekonaly se např. tradiční akce
jako dětský den, jarní nohejbal, šachový turnaj, drakiáda,
setkání seniorů, Hubert, tenisový turnaj apod. Prozatím
nebylo možné uskutečnit ani vítání malých občánků, ale
věřím, že se nám tuto krásnou tradici podaří nahradit
v zimních nebo jarních měsících. V letošním roce proběhly

pouze dvě sportovní akce, a to Pohár starosty v malé kopané
a podzimní turnaj v nohejbale rozšířený o tři další sportovní
disciplíny.
Poděkování a uznání za zvládnutí vyhlášených omezení
pro školy patří celému kolektivu pedagogických i nepedagogických pracovníků naší Základní a mateřské školy.
Poděkování zasluhují i členové volební komise, kteří museli
obětavě přetrpět volby do krajského zastupitelstva a dvě
kola voleb do senátu v rouškách.
Dokončena je kniha „Lánov a Dolní Lánov - aneb jak
plynou dějiny v údolí Malého Labe“, zde je třeba poděkovat
všem našim občanům, kteří přispěli finanční částkou na tuto
publikaci, která nám bude připomínat historii a současnost
obcí Dolní Lánov a Lánov (Prostřední a Horní Lánov).
Jména dárců je možné dohledat na jiném místě tohoto
zpravodaje (následující příspěvek, pozn. red.). Věřím,
že tuto knihu bude moci obec nabídnout k zakoupení v co
nejbližší době.
V současné době řešíme rozpočet na rok 2021, se
kterým budete seznámeni v dalším vydání tohoto zpravodaje společně s plánovanými akcemi, kam budou směřovány finanční prostředky obce. S ohledem na to, jak se vyvíjí
celostátní rozpočet, musí se i obce připravit na omezené
finanční prostředky ve svých rozpočtech a tomu přizpůsobit
své výdaje. Obec na příští rok neplánuje žádné zvýšení
místních poplatků, za vývoz popelnic zůstává poplatek
400,- Kč na osobu a rok. Nemění se ani poplatky ze psů.
Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte vyslovit
přání, abychom všichni dodržovali nařízená vládní opatření
v rámci boje se současnou epidemií. Přeji všem pevné stálé
zdraví, pohodu, klid během vánočních svátků a to samé
v roce 2021. Děkuji všem, kteří se během tohoto roku
zapojili do jakékoliv činnosti ve prospěch naší obce. Přeji
dětem, aby mohly v klidu a pohodě navštěvovat naši
základní školu, do které se začátkem září tak těšily.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

Sbírka na tisk knihy
Na vydání knihy o Lánovech přispěli tito naši občané:
Adolf Miroslav
1500,Hančovi
1000,Jančulová Milena
1500,Jandejskovi Věra a Pavel
1000,Jandovi Hana a Martin
2000,-
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Jindřišek Miloslav
Jirkovi
Kaván Jiří st.
Kerlovi Vlastimil a Jana
KOVOVÝROBA - Kaván Jiří
Kruliš Libor
Kynčl Jan
Losenický Luboš a Eva
Malátovi Jan a Martina
Markel Emil
Neubauerovi
Pavliš David
Pavliš Jiří
Puš Radek
Ryndová Stanislava
Schreierovi Alexander a Renata
Skalský Jaroslav
Somešovi Jiří a Jindra
Svatý Jiří a Marie
Svatý Jiří a Karla
Šimonová Kateřina
Šimůnková Anna
Tomíček Miloslav
Vejnarová Jana
Vaníčkovi Jana a Viktor
Vich Ladislav
Zachová Miluše
Žabová Soňa
Blažejovi Milan a Jana
Finková Olga
Fričková Anna
Hofman Miroslav
Jandová Jana
Jedličkovi
Koczková Yvona
Mejsnarová Miroslava
Pucher Alfréd
Rodinová Zdena
Vanclová Jana
Vodehnalová Renata
Celkem

1000,1500,1000,1000,5000,1000,1000,1000,1000,2000,1000,2000,1000,1000,1000,1500,1000,1000,1100,2100,1000,1000,2000,1500,2000,3000,1000,1000,500,500,200,500,500,500,500,500,600,500,600,400,-

budoucí kupující a Davidem Studničkou, Ve stromovce 7
Hradec Králové, jako budoucí prodávající, a fa Profesionálové, a. s., se sídlem Haškova 1714/3 Hradec Králové, jako
vedlejší účastník. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/5-20 Zastupitelstvo obce schvaluje „Kupní smlouvu
a Smlouvu o zřízení služebnosti“ uzavřenou mezi smluvními stranami Obcí Dolní Lánov jako stranou kupující
a stranou povinnou a Davidem Studničkou, Ve Stromovce
714/3 Hradec Králové jako stranou prodávající a stranou
oprávněnou. S vedlejším účastníkem fa Profesionálové,
a. s., Haškova 1714/3 Hradec Králové na koupi pozemku p.
č. 1212/5, k. ú. Dolní Lánov o výměře 897 m2 za cenu 1 000,Kč (jeden tisíc korun českých). Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/5-20 Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení a
provozu mobilní aplikace“ uzavřenou mezi fa Galileo
Corporation, s. r. o., se sídlem Bzenecká 4808 Chomutov,
jako poskytovatelem a Obcí Dolní Lánov jako objednavatelem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci starosty k obecním lesům
2) Informaci starosty o stavební akci „Výměna vodovodního potrubí a zásobního řádu pitné vody“
3) Informaci starosty ke stavebním akcím „Opěrná zeď
před kostelem“
4) Informaci starosty ke stavebním úpravám v objektu
budovy ZŠ a MŠ
5) Informaci starosty ke stavu projekčních prací na úpravu
obecního objektu čp. 207 Dolní Lánov
6) Informaci starosty k zahájení oprav místních komunikací v obci
7) Informaci starosty o zajištění příprav voleb do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a voleb do Senátu ve
dnech 2 - 3. 10. 2020
Místostarosta:
Starosta:
Ing. Pavel Šimůnek
JUDr. Miloslav Tomíček

53.500 Kč

Pro zájemce - dárci z Lánova jsou uvedeni v části vyhrazené Lánovu, plus předchozí číslo zpravodaje. Jména dárců,
kteří přispěli částkou 1000 Kč a víc, budou uvedena v knize.
Všem dárcům mnohokrát děkujeme za jejich štědré dary
podporující vznik knihy o Lánovech!
Připravil OÚ Dolní Lánov

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 26. 8. 2020
1/5-20 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a ustanovuje zapisovatelem Mgr. Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/5-20 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení Bc. Jiří Svatý, Libor Voděrek.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/5-20 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2020 a 7/2020.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/5-20 Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o smlouvě
budoucí kupní“ uzavřenou na nákup pozemku p. č. 1212/5,
k. ú. Dolní Lánov, o výměře 897 m2, v současné době vedený
jako TTP (budoucí komunikace) za cenu 1 000,- Kč (jeden
tisíc korun českých) uzavřenou mezi Obcí Dolní Lánov jako
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 21. 10. 2020
1/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a ustanovuje zapisovatelem Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení Jana Tumová a Jiří Pavliš.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2020.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce za
rok 2020.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise k provedení inventur majetku obce za rok 2020
ve složení Slavomír Vyklický - předseda, Michal Trobl - člen
komise a JUDr. Miloslav Tomíček - člen komise. Komise
zahájí svoji činnost 1. 1. 2021 a ukončí svoji činnost k 31. 1.
2021.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2020 „O místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálního odpadu s účinností od 1. 1.
2021.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/6-20 Obec Dolní Lánov jako provozovatel veřejného
pohřebiště podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví) vydává
v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona Řád veřejného pohřebiště.
Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště
Dolní Lánov po předchozím souhlasu Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ze dne 2. 9. 2020 pod č. j.
KUKHK-25449/RG/2020 s účinností od 1. 11. 2020.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění pronájmu
obecního pozemku p. č. 507/2 vedeného jako ostatní plocha
o výměře 687 m2. Pověřuje starostu obce zveřejněním
záměru pronájmu pozemku.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9/6-20 Zastupitelstvo obce projednalo žádost nájemce
nebytových prostor v objektu č. 132 Dolní Lánov o prominutí nájemného na dobu 2 měsíců (listopad a prosinec 2020)
z ekonomických důvodů v důsledku koronavirové epidemie
a opatření vlády. Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí
nájemného na požadované období listopad a prosinec 2020.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

Informace o stavu obyvatel
Stav obyvatel k 18. 11. 2020
Narození v roce 2020
Zemřelí
Nejstarší obyvatel

780
8
10
93 let

ZŠ A MŠ DOLNÍ LÁNOV
Tři žákyně z naší školy na prvních
třech místech
Ve středu 9. září 2020 se tři žákyně z třetí třídy zúčastnily atletických závodů ,,Vrchlabská míle“ na atletickém
stadionu ve Vejsplachách. Účast závodníků byla obrovská.
V kategorii 2011 a mladší na trati dlouhé 200 m dokázala
naše děvčata vybojovat první tři místa. Zvítězila Anitka
Blažejová, na druhém místě byla Anežka Střížková a na
třetím Adélka Lehká. Našim žákyním gratulujeme za
výborné výsledky.
Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

10/6-20 Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodejní
cenu knihy Lánovy ve výši 350,- Kč.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
11/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar členkám
SPOZ Dolní Lánov za činnost v roce 2020.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
12/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku
o výměře cca 60 m2, p. č. 1/1, k. ú. Dolní Lánov, vedeného
jako zahrada. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
zajistit odměření části parcely.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13/6-20 Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje směnu
pozemku p. č. 1284/1, k.ú. Dolní Lánov, vedeného jako orná
půda o výměře 10 027 m2 v majetku obce Dolní Lánov za
pozemek p. č. 1245, vedený jako ostatní plocha o výměře
7 356 m2 a pozemku p. č. st. 352, oba v k. ú. Dolní Lánov,
vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 125 m2
v majetku ZDV Dolní Lánov. Pověřuje starostu obce jednáním o směně.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
14/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu
o činnosti školy ve školním roce 2019/2020.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
15/6-20 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru
prodeje obecního pozemku p. č. 57 vedený jako ostatní
plocha o výměře 1 108 m2, p. č. 56/1 vedený jako TTP
o výměře 1 366 m2 a p. č. 291 vedený jako zahrada o výměře
1 784 m2, p. č. 2855/1 vedený jako ostatní plocha o výměře
494 m2, p. č. 2855/2 vedený jako ostatní plocha o výměře 48
m2, vše v k. ú. Dolní Lánov. Pověřuje starostu obce zveřejněním záměru prodeje pozemku. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci k objektu čp. 207
- Informaci k akcím v obci od srpna do října 2020
- Informaci k možnému využití prostor klubovny
v objektu hasičárny – pověřuje starostu dalším jednáním
o využití klubovny
Místostarosta:
Starosta:
Ing. Pavel Šimůnek
JUDr. Miloslav Tomíček

DĚNÍ V OBCI
Svatováclavský koncert
26. září se v dolnolánovském kostele konal Svatováclavský koncert. Interprety byli varhaník Michal Hanuš
a zpěvačky Veronika Kladivová a Michaela Prokopcová.
Posluchači si mohli vychutnat dvanáct krásných skladeb od
různých autorů, pokrývajících širší časové období, takže
vybrat to své si mohl opravdu každý. Koncert to byl opravdu
krásný a posluchače na konci potěšily přídavky, včetně
svatováclavského chorálu. Mezi návštěvníky byla po celou
dobu i místní kočka, kterou až velký potlesk na konci vyplašil z jejího místečka:-)
Karolina Boková

Loučení se sezónou
Oficiálně zrušený turnaj v nohejbalu nahradilo
Loučení se sezónou, které uspořádali fandové sportu a dobré
zábavy 19. 9. 2020. Turnaje v nohejbalu a dalších třech disciplín se zúčastnila čtyři družstva mužů - CESTÁŘI, KOVO,
JANDYS a RAABE. Ozdobou pořádané akce byla navíc
účast družstva děvčat, která nastoupila pod názvem
KALONI. V nohejbalu byli nejlepší CESTÁŘI, kteří také
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zvítězili ve cvrnkání kuliček. V lukostřelbě byla nejlepší
děvčata. Nikoho nepřekvapilo, že v poslední disciplíně
s názvem „zas… Popelka“ (přebírání hrachu, čočky a fazolí
na čas) obsadilo 1. místo družstvo KALONI. Po sečtení
všech bodů ze čtyř disciplín se celkovým vítězem stalo
družstvo KALONI, druhé místo obsadilo družstvo KOVO,
třetí skončili CESTÁŘI. Poděkování patří všem, kteří svou
účastí, nasazením a dobrou náladou přispěli ke zdárnému
průběhu akce, kterou zorganizoval Jiří Kaván ml. Na závěr
této akce poděkovali všichni účastníci panu Luboši Losenickému, který končí ve funkci správce sportovního areálu.
Po 12 sezon byl hlavním organizátorem řady sportovních
akcí.
Eva Losenická

Poznámka redakce
Článek o sbírce na opravu kostela v Dolním Lánově
a článek o opravách samotných naleznete na předchozích
stránkách, v části vyhrazené Lánovu (strana 14).
K. Boková

Myslivecký spolek „Malá Sněžka“
Dolní Lánov
Koloběh ročních období se přehoupl z podzimu do
zimního období, kdy v přírodě nastává doba relativního
klidu. Pro myslivce je to nejen doba zvýšené péče o lesní
a polní zvěř, ale i doba společných loveckých akcí. Tak tomu
bylo do loňského roku. V současné době z důvodu nařízených vládních opatření v rámci boje s epidemií koronaviru
nejsou společné akce - hony organizovány. Myslivci proto
provádí individuální lov za účelem snižování kmenových
stavů černé zvěře, zvěře škodné dle zákona a plnění plánu
lovu zvěře spárkaté.
Bohužel v letošním roce si dolnolánovští myslivci
nemohli připomenout svátek patrona myslivosti na tradičním setkání s veřejností u kapličky sv. Huberta. V říjnu měla
pod patronací myslivců z Dolního Lánova proběhnout
kynologická akce barvářské zkoušky loveckých psů. Ani
tato akce se neuskutečnila.

Vítězné družstvo Kaloni.

Poděkování Lubošovi
Několik let zpátky jsme měli možnost účastnit se
spousty akcí v Dolním Lánově. Na většině se svou energií,
zápalem a neutuchající chutí něco dělat pro druhé podílel
„náš námořník“. Nyní bychom chtěli Lubošovi Losenickému poděkovat za Obec Dolní Lánov, za Sportovní klub
Dolní Lánov a věřím, že i za vás. Za obsluhu hřiště, zajišťování větších či drobnějších oprav v celém prostoru u ZŠ
a hřiště a hlavně za organizaci sportovních akcí. I přesto,
že předává štafetu již dál v tomto směru, budeme rádi, když
i v budoucnu se na akcích objeví a přijde nám předat zkušenosti či pomoc s nápadem na nějakou super disciplínu, třeba
na zavírání sezony.
„Přejeme Ti, Luboši, zasloužený klídek a nohy
v teple… :). Hlavně ať jsme zdraví!“
Za Obec a SK Dolní Lánov Karla Svatá

Pro myslivce je v této době hlavní povinností zajistit
zvěři dostatek krmiva v krmných zařízeních. Jako každý rok
byly krmelce do konce října doplněny kvalitním objemovým krmivem (seno), byl zajištěn dostatek jádra (ovsa) na
přikrmování kvůli udržení kondice zvěře v době strádání.
V únoru myslivci provádí tzv. léčení srnčí zvěře, a to
z důvodu zamezení střečkovitosti u této zvěře. Lék se
podává dvakrát po sobě do krmítek u krmelců, smíchán
s ovsem. Na konci února je prováděno každoroční sčítání
zvěře, jehož výsledky jsou podkladem pro plán lovu na ten
daný rok.
Březen je měsícem, kdy se v přírodě probouzí nový
život, objevují se mláďata zajíce polního, kterým říkáme
březňáci. Tento měsíc je také měsícem, kdy končí myslivecký rok a myslivci na výročních schůzích hodnotí myslivecké hospodaření za uplynulé období a souběžně s tím
přijímají plány mysliveckého hospodaření na další rok.
Vzhledem k opatřením a omezením, které musíme
v tomto roce všichni dodržovat, podstatně více lidí přírodu
využívá ke svým procházkám i se svými psími miláčky.
Z toho důvodu myslivci žádají návštěvníky přírody, aby se
chovali v přírodě ohleduplně k jejím obyvatelům a uvědomili si, že zimní měsíce jsou pro zvěř dobou nouze a potřebuje klid. V případě častého rušení klidu je zvěř stresovaná ¨
a rychle ztrácí na své hmotnosti, což jsou často příčiny jejího
úhynu. Myslivci a přátelé přírody děkují předem všem, kteří
se chovají při svých vycházkách k přírodě ohleduplně.
Dne 5. 8. 2020 zemřel člen našeho mysliveckého spolku
Jozef Šulava a dne 1. 11. 2020 jsme si připomněli druhé
výročí náhlého úmrtí předsedy MS Dolní Lánov Pavla
Jančuly. Čest jejich památce.
Dolnolánovští myslivci, kteří jsou aktivní skupinou lidí
v obci Dolní Lánov při pořádání a organizování sportovních
a kulturně společenských akcí, přejí spoluobčanům veselé
a pohodové Vánoce, zdraví a optimismus v roce 2021.
Společně s Vámi věří, že v dalších letech se nám vyhnou
omezení, která nás v současné době provázejí.

Luboš Losenický - organizátor Loučení se sezónou a dalších akcí.
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S pozdravem myslivosti zdar, Miloslav Tomíček.

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ DVŮR
Dolní Dvůr 78
543 42 Dolní DVŮR

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

tel.: 739 416 335

starosta@dolnidvur.cz

tel.: 730 861 900

davidneumann.dd@gmail.com

Nikola Bílá

tel.: 777 686 805

obec@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 17:00 (polední pauza 12:00 - 12:30)
Čt 14:00 - 17:30 Pá 8:00 - 12:00

Místostarosta:

David Neumann
Asistentka starosty:

www.dolnidvur.cz
499 522 376

Z ÚŘADU
Sloupek starosty
Vážení sousedé,
zápisy z jednání zastupitelstva obce obecně nejsou příliš
zajímavým čtením vzhledem k formálním požadavkům na
takový dokument. Pro větší srozumitelnost již od roku
2019 zveřejňujeme na webových stránkách obce nejen
seznam přijatých usnesení, ale i plné znění zápisu,
ze kterého je přeci jen daleko více zřejmé, o čem byla řeč.
Pro zájemce o aktuální dění v obci a připravované další
kroky tak je k dispozici docela dobře uchopitelná informace. Proto není mým zvykem kopírovat zmíněné zápisy do
tohoto zpravodaje. Ani teď neučiním výjimku, nicméně si
v další části článku dovolím připomenout závěry z jednání
zastupitelstva obce ze dne 16. 11. 2020, na kterém jsme se
konkrétně zabývali investičními akcemi současnosti
a blízké budoucnosti i dalšími zcela zásadními záležitostmi. Následující výčet obsahuje i další důležité body, které
sice nebyly předmětem jednání zastupitelstva obce, ale
jsou také ve stádiu přípravy.
Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
obce – klíčový dokument určující směřování obce v následujících letech je k dispozici na webových stránkách obce.
Aby byl funkční, musí být pravidelně aktualizován
s ohledem na aktuální vývoj průběžných záměrů i vývoj
nových potřeb a možností.
Oprava mostu u náměstí – v čase, kdy píšu tento článek,
byla dokončena mostovka a byly vytvořeny předpoklady
pro dokončení opravy v průběhu cca jednoho měsíce.
Vysoutěžená cena opravy je 1.670.000 Kč. Smluvní termín
31. 10. 2020 tedy dodržen nebyl, přesto věřím, že oprava
bude dokončena tak, aby byl most pro zimní období provozuschopný.
Oprava komunikace na Zimní stráň – proběhlo
výběrové řízení na dodavatele opravy, vítěze vybere zastupitelstvo obce na příštím zasedání. Termín je stanoven na
duben až červen 2021. Obě uvedené akce jsou financovány
s využitím dotace ze Státního fondu životního prostředí
a z Královéhradeckého kraje.
Oprava mostu u hasičárny – aktuálně běží projektová
příprava, předběžný rozpočet opravy je 2.550.000,- Kč,
s touto částkou počítáme pro žádost o dotaci z programu

Podpora obnovy a rozvoje venkova na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR. Výběrové řízení na dodavatele vypíšeme
po dokončení projektové dokumentace, předpokládaný
termín realizace je červen až září 2021. Vzhledem k tomu,
že jde o klíčový projekt podmiňující realizaci dalších
záměrů, zvažuje zastupitelstvo obce provedení opravy
i v případě neúspěchu při získávání dotace.
Oprava mostu v Luisině údolí - aktuálně běží projektová
příprava, předběžný rozpočet opravy je 1.950.000,- Kč,
s touto částkou počítáme pro žádost o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí a z Královéhradeckého kraje.
Výběrové řízení na dodavatele vypíšeme po dokončení
projektové dokumentace a úspěšném získání dotačních
prostředků, předpokládaný termín realizace je srpen až říjen
2021.
Oprava komunikace v Luisině údolí – od mostu po
závoru, aktuálně běží projektová příprava, předběžný
rozpočet opravy je 2.400.000,- Kč, s touto částkou počítáme
pro žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
a z Královéhradeckého kraje. Výběrové řízení na dodavatele
vypíšeme po dokončení projektové dokumentace a úspěšném získání dotačních prostředků, předpokládaný termín
realizace je duben až červen 2022.
Přestavba čp.4, záměr zřízení vybavené restaurace,
funkčního obchodu a bytů – v roce 2020 jsme sice byli
úspěšní při žádosti o dotaci na vybudování bytů a obdrželi
od Ministerstva financí dotaci cca 4 mil. Kč, ale vzhledem
k nedodržení smluvních závazků ze strany projektanta a tím
nemožnosti dotaci ve stanovených termínech využít jsme
byli nuceni od ní odstoupit. Pokračujeme v projektové
přípravě s novým projektantem tak, abychom byli připraveni se o dotaci na byty znovu ucházet v březnu 2021.
V návaznosti na výsledek tohoto procesu potom budeme
řešit termín realizace a způsob financování celého záměru.
Územní plán – vybrali jsme zpracovatele Změny č. 1
územního plánu obce – společnost TENET, spol. s r.o.,
z Trutnova, jejíž nabídku jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější z pěti došlých. Po doběhu lhůty k připomínkování
Zprávy o uplatňování územního plánu (20. 11. 2020)
a nezbytných administrativních krocích budeme moci
konečně přistoupit k realizaci samotné změny územního
plánu. Věřím, že zde již nenarazíme na žádný zásadní
problém a další průběh tohoto procesu již půjde plynule.
Připomínám, že náklady této změny budou podle platného
usnesení ZO rozpočteny mezi žadatele. I tady bude důležitá
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rychlá komunikace mezi obcí a žadateli, předem prosím
o pružnou reakci.
Převzetí kostela sv. Josefa do majetku obce – kostel sv.
Josefa je hlavním symbolem obce, její pýchou nebo
ostudou. Na jeho údržbě se navíc i v době minulé zcela
zásadně podílela obec. I když to nepochybně znamená
závazek do budoucnosti, zastupitelstvo obce se po dlouhé
diskuzi rozhodlo bezplatně převzít od Římskokatolické
farnosti kostel a s ním související nemovitosti do svého
majetku a získat tak plnou kontrolu nad jeho dalším osudem.
Dále nám vlastnictví tohoto strategického majetku umožní
realizaci dalších uvažovaných záměrů, jako je oprava soch,
rekonstrukce památníku obětem 1. světové války nebo
úpravy náměstí včetně otevření kostelního prostoru přímo
z náměstí.
Tolik k zásadním věcným záměrům, které bychom
chtěli realizovat v nejbližším období. Průběžně probíhá
příprava i dalších, nicméně u nich zatím nejsme ve stádiu,
kdy by bylo možné deklarovat konkrétní termíny.
Toto číslo zpravodaje by mělo vyjít na přelomu let 2020
a 2021. Rád bych proto využil tento prostor nejen k výše
uvedené faktografii, ale také ke krátkému přání do nového
roku.
Rok 2020 byl natolik zvláštní, že si troufám říci, že ani
zasloužilí pamětníci nic takového nepamatují. Epidemie
těžko zvladatelné nemoci převrátila životy lidí na celém
světě, omezila naše práva a možnosti, výrazně zkomplikovala podnikání ve většině oborů, někde si dokonce vybrala
daň nejvyšší, ztrátu našich blízkých.
I když asi svět už nebude úplně stejný jako před
Covidem, věřím, že se naše žití postupně vrátí k normálu.
Že se zase budeme normálně potkávat, normálně pracovat
nebo podnikat, normálně cestovat a normálně bavit. A pokud
budeme hledat na tom všem špatném nějaké pozitivum, tak
třeba to, že si těch normálních věcí budeme najednou více
vážit, protože už víme, že zdaleka nemusí být samozřejmé.
Děkuji za spolupráci kolegům a kolegyním v zastupitelstvu obce a také všem, se kterými jsem měl možnost
v uplynulém roce spolupracovat na obecních záležitostech.
Děkuji také za Váš zájem o obecní dění a podněty pro naši
další práci.
Vážení sousedé, do nadcházejícího roku si Vám
dovoluji popřát především pevné zdraví a klidný život
rodinný i pracovní.
Martin Bělovský, starosta obce

Letošní rok je zvláštní

Společenská rubrika
V letošním roce jsme přivítali do naší obce
nové občánky:
Scarlett Svobodová
Vojtěch Vondrášek
Michael Jotanović
V letošním roce oslavili svá jubilea:
Miloslava Saibtová
Jiří Strnad
Ladislav Homola
Připravila Nikola Bílá

DĚNÍ V OBCI
Setkání spolužaček
Konečně se uskutečnilo setkání dvou spolužaček
Miloslavy a Věry z Obecní dívčí školy, kterou navštěvovaly
v rodném Vysokém Mýtě. Obě spolužačky jsou narozené
v roce 1925 a letos oslavily 95 let.
Ve Vysokém Mýtě prožily dětství, dospívání a první
lásky. Miloslava se šla učit dámskou krejčovou, byla velmi
pečlivá a tak jí učení šlo a především bavilo. Věruška šla na
rodinku, která ji připravila do života.
Po roce 1945 se paní Věra s manželem a narozeným
synem přestěhovala do Vrchlabí v Krkonoších. Krátce po té
se Miloslava, stále ještě svobodná, se svými rodiči přestěhovala do Horního Lánova u Vrchlabí. Byla to doba, kdy se
osídlovalo pohraničí.
Po krátkém čase se ženy začaly opět vídat. Svobodná
Miloslava dokonce Věře občas pohlídala malého syna.
Miloslava se po dvou letech provdala a založila rodinu. Obě
vychovaly po dvou dětech, tak bylo starostí a práce pro
rodiny plno. Za pár let, když děti trochu povyrostly, se sešly
v podniku Tesla, kde dlouhé roky pracovaly.
Obě ženy byly velmi zaneprázdněné, každá obětavě
pomáhala rodičům a především dětem a jejich rodinám.
Od počátku tohoto roku plánujeme setkání našich
maminek Milušky a Věrušky. Obě potřebují doprovod,
i když jsou stále schopné a velké bojovnice. Nejprve nás
počasí různě překvapovalo a tak jsme se domluvili na jaro
s tím, že nám setkání ještě zpříjemní jarní sluníčko. Plán
nevyšel, zaskočil nás koronavirus, a tak jsme setkání
maminek odložili. Jelikož se po zamračeném asi tříměsíčním čase opět vyjasnilo, povedlo se konečně setkání

Letošní rok je vším zvláštní a bohužel i tím, že akce,
které jsme měli naplánované, zřejmě nebude možné
uskutečnit. Pro letošní rok se budeme zřejmě muset obejít
bez Mikuláše a čertů, zpívání u stromečku i koncertu
v kostele. Možné je, že vládní nařízení a opatření povolí
a my si sváteční akce a náladu užijeme. Pokud se něco
změní, budeme Vás informovat na fb a webu obce.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků plné
pohody a zdraví.
Musíme věřit, že příští rok se zlepší a vyhne se různým
nemocem, opatřením a dalším různým neduhům.
Na příští rok plánujeme rekonstrukci výstavky na
obecním úřadě a také letní výstavu "TEN UMÍ TO A TEN
ZAS TOHLE".
Těšíme se na Vaši podporu, jako tomu bylo doteď.
Věříme, že se zase brzy potkáme na nějaké společné akci.
Nikola Bílá, asistentka starosty
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Fotka je z posledního setkání u dcery paní Miloslavy
v Dolním Dvoře. Další setkání je naplánované u rodiny
syna paní Věry, Pavla.

uskutečnit koncem června. Odpoledne s našimi maminkami
bylo úžasné, tolik vzpomínek a zážitků se nedalo za
odpolední čas stihnout. Máme domluvené další setkání,
budeme rádi, když naše maminky ve vzpomínání budou
pokračovat. Oběma přejeme pevné zdraví, aby je elán a
radost ze života neopouštěly.
Miloslava Neumannová

Den obce
Dne 29. 8. 2020 se konal DEN OBCE. Počasí se
vcelku vydařilo, soutěže pro děti proběhly, koláče se snědly,
k a p e l y ( B R O K , A G R E G Á T, B A R B A R E L L A ,
JAM&BAZAR, VZHÁČKA) zahrály, ohňostroj rozzářil
oblohu, všichni se pobavili, zatančili si a popili. Těšíme se
na další rok, pokud nám to koronavirus dovolí. Děkuji všem
za podílení se na přípravách, stavění stanů, samotnou
organizaci, přípravu dětských soutěží, stánků, prodej pití
a jídla, úklid po akci. Prostě všem, kteří mají chuť mít
dobrou náladu a společně si užít oslav spojených se Dnem
obce.
Vítězce p. STODOLOVÉ gratulujeme k poháru
za nejlepší dolnodvorské koláče pro rok 2020.
Nikola Bílá

Volby 2020

Turnaj v míčovém víceboji
V sobotu 12. 9. 2020 se v areálu hotelu Česká farma
a na obecním multifunkčním hřišti u hotelu Morava uskutečnil první ročník míčového víceboje dvojic O pohár hotelu
Česká farma a starosty Dolního Dvora. 10 dvojic bojovalo
celý den v tenise, volejbalu, nohejbalu, házené, basketbalu,
stolním tenise, ruských kuželkách a pétanque. Všichni
účastníci si pochvalovali přátelskou atmosféru a korektní
soutěžení, příjemné prostředí hotelu Česká farma, velkorysou pohostinnost majitele hotelu pana Ing. Mandíka a dobře
připravenou soutěž, kdy každá dvojice odehrála 17 zápasů,
vyzkoušela si všechny disciplíny a potkala se se všemi
účastníky. K celkové pohodě přispělo zásadní měrou
i nádherné počasí. I když to není to nejdůležitější, nejúspěšnější byla nakonec dvojice Tomáš Brunclík a Petr Špicar
z Jičína s 15 body před dvojicí Jaroslav Smolík a Martin
Bělovský (Jičín/Dolní Dvůr – 14 bodů) a dvojicí Radek
Šebela, Michal Teichmann (Dolní Branná/Vrchlabí – 11
bodů). Těšíme se na druhý ročník 11. 9. 2021 a věříme,
že přivítáme ještě více místních dvojic.

Krajské říjnové volby byly souběžné s doplňujícími
volby do Senátu Parlamentu ČR.
Tentokrát volby probíhaly za nezvyklých podmínek
způsobených koronavirem. Bylo potřeba používat roušky,
dodržovat rozestupy a stále dezinfikovat. Dezinfekce se
používala průběžně po celý čas voleb, čistily se plochy,
tužky atd. Předsedkyně komise se soustředila na voliče
a kontrovala, zda si všichni dezinfikují ruce a mají roušky.
Kdo neměl vlastní roušku, tak použil ty, které byly připravené na stolečku s dezinfekcí a ubrousky.
Volební atmosféra byla klidná, všichni byli ukáznění,
proto velké DÍKY.
Jelikož se do Senátu v 1. kole nerozhodlo, následovalo
za týden 9. – 10. 10. 2020 kolo druhé. Druhé kolo voleb do
Senátu využilo méně voličů. Tím se ovšem nic neměnilo pro

Martin Bělovský
Nejstarší občanka obce, paní Miloslava Saibtová
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komisi, která musela dodržet oba termíny vyhlášených
voleb v čase tak, jak byly dány pokyny pro postup okrskových volebních komisí.
Ne všichni voliči mají možnost přijít k volbám, neboť
jim to jejich zdraví nedovolí. Na toto je komise připravená
a na požádání přijede za voliči s přenosnou urnou. Bylo to
i tentokrát. Komise dojela dle přání mimo jiné i za nejstarší
občankou obce, která si nenechá žádné volby ujít.
Miloslava Neumannová

Dovolená v Krkonoších pro celiaky
bez starostí
– díky službám na Chatě u Jirky v Dolním Dvoře
Když jsem v létě přišla na oběd k našemu sousedovi do
restaurace, překvapilo mě, že nabízí i bezlepkové pivo. To se
jen tak někde nevidí. Lidé, kteří vyžadují bezlepkovou dietu,
ve většině restaurací nepochodí. Číšníci často ani nevědí,
v čem spočívá bezlepková dieta a jak nebezpečná pro
celiaka může být špatná volba z jejich meníčka. Výběr pak
musíte omezit na maso bez omáčky, zeleninu a brambory
nebo rýži a doufáte, že se váš pokrm v kuchyni nekontaminuje něčím, co by Vám mohlo ublížit – tedy hlavně klasickou moukou a vším z ní vyrobeným. Vadí i jen dotek kontaminovaným nožem, nebo nevyčištění grilu po opékaní
přílohových bagetek. Celiak nemůže jíst klasické těstoviny,
knedlíky, omáčky, dochucovadla, párky, nízkoprocentní
šunky, kečupy, hořčice, salátové zálivky, sladkosti, které
obsahují obilniny, polotovarová jídla, konzervovaná jídla
a mnoho dalšího. Také nemůže pít klasické pivo, whisky
a většinu likérů.
Proto mi udělalo velikou radost, když jsem zjistila,
že soused Jirka Suchan nabízí na Chatě u Jirky kompletní
služby pro „bezlepkáře“. Celiak se nemusí ničeho bát.
V Jirkově kuchyni se striktně dodržují přísná pravidla.
Nabízí všechny pokrmy v bezlepkové variantě, na čepu
najdete bezlepkové točené pivo a v době koronavirové krize
si lidé z okolí mohou nechat dovézt bezlepkové pečivo –
chleby, housky, bagety, sladké dortíky, donuty a muffiny.
Nově také můžete v okénku vyzvednout nebo si objednat
pizzu, jak v klasické, tak v bezlepkové variantě. A věřte mi –
v okolí se mi nepodařilo objevit žádnou jinou restauraci, kde
by bezlepkovou pizzu nabízeli. Tato novinka mě opravdu
potěšila. Jirka tímto dává mnoha rodinám šanci si někdy
odpočinout od vaření a pečení a také si užít plnohodnotnou
dovolenou v Krkonoších bez starostí. Nyní, když musí mít
penzion zavřený, Jirka aspoň rozváží zkondenzované štěstí
dětem i dospělým a na jeho facebookové stránce se hromadí
nadšené děkovné příspěvky. Ano, štěstí opravdu prochází
žaludkem! Ty zářící oči dětí, které konečně mohou ochutnat
sladký čerstvý donut jako všichni ostatní, je pro Jirku
k nezaplacení a motivuje ho, aby pokračoval dál.
Prosím, řekni nám, jak Tě to napadlo začít poskytovat
služby pro celiaky?
Zhruba před třemi lety se ke mně přijela ubytovat zákaznice, která měla sedmnáctiletou dceru Aničku, s tím, že je
Anička celiak. Já jsem o tom tenkrát nevěděl víceméně
vůbec nic. Věděl jsem, že to existuje, ale to je všechno. Chtěl
jsem tenkrát té holce nějak vyhovět, vyjít jí vstříc. Snažil
jsem se, ale podle mě se to nedalo jíst, protože moje první
housky se daly spíše použít jako zbraň hromadného ničení.
Ale nevzdával jsem to a zkoušel dál – byla to pro mě výzva.
Chtěl jsem, aby byla Anička spokojená. K mému údivu
tenkrát odjížděla nadšená a po měsíci přijeli znovu.
Už věděli, do čeho jdou. Skamarádili jsme se a holky do mě
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celé jaro hučely, abych se věnoval bezlepkovému vaření. Já
jsem říkal, že ne, že to nevidím jako perspektivní. Pro mě
tehdy byla priorita rodiny s dětmi a ne žádní bezlepkáři.
Přesto si nedali pokoj a při každé příležitosti na tohle téma
opět narazily. Že budu mít plný barák lidí, že se nezastavím.
Podle mě to byl nesmysl. Nicméně mě stále přemlouvaly,
tak jsem tedy zkusil nějaké pečivo. Holky mě přihlásily
do různých bezlepkových skupin na FB a ono to k mému
překvapení mělo obrovský ohlas. A začali mi ve velkém
jezdit lidi. Začali si tu informaci vyměňovat mezi sebou,
zaplnili mi penzion. V té době jsem byl ještě na Kamile. Tam
bylo nějakých 20 lůžek. Ale pro mě už bylo 20 lůžek málo.
Už jsem ty lidi neměl kam ubytovat. Takže jsem sháněl něco
většího, bylo mi jedno kde, protože jsem věděl, že ti lidé
za mnou přijedou, ať budu v Krkonoších, v Jizerkách, nebo
v Kruškách. A právě v této chvíli přišli za mnou místní, že je
k dispozici tento penzion.
To bylo poměrně nedávno, že?
Ano, to bylo před dvěma lety. Původní provozovatel
tady končil, tak jsem oslovil majitele. Proběhlo výběrové
řízení, slovo dalo slovo a podepsal jsem smlouvu tady. Je tu
67 lůžek. Začal jsem to předělávat pomalu k obrazu svému,
ale Ti „bezlepkáři“ mě to pomalu nenechali ani dodělat a už
sem začali jezdit na dovolené a na víkendy. Mělo to obrovský úspěch. Myslím si, že jsem se za ty necelé 4 roky
v bezlepkovém vaření a pečení zlepšil, alespoň podle reakce
lidí, i když je mi stále divné, že jim chutná, vše co udělám
(smích).

Jsi někde zaprezentovaný na webovkách pro celiaky
jako místo, kam vyrazit?
Jenom na Facebooku, na žádných webovkách nejsem.
Jen to, co si lidé mezi sebou řeknou a nasdílejí. Samozřejmě
spolupracuju s kluby Celiakií Brno a Celiakií Ostrava.
Celiakie Brno u mě každé léto pořádá tábory a i na příští rok
jsme domluvení. To je ale všechno, jinak si to lidé říkají
a doporučují mezi sebou.
Děláš tedy ještě lepkové věci pro lidi, co bezlepkovou
dietu nevyžadují, nebo už jen bezlepek? Protože musí být
náročné si pohlídat, aby v kuchyni nedošlo ke kontaminaci
bezlepkového jídla.
Já už dělám v kuchyni opravdu striktně všechno bezlepkové, tak kontaminaci řešit nemusím. Když někdy dělám
třeba lepkové přílohy, tak odděleně v jiné místnosti – ve
speciální přípravně. Nejde vydávat něco bezlepkového a mít
smíšený provoz. Tam vždy hrozí kontaminace.
Takže u Tebe je to naprosto bezpečné.
V mojí kuchyni nenajdeš nic s lepkem, ani koření.

Teď v koronavirové krizi máš penzion zavřený, restaurace musí být také zavřená. Tak jsi začal rozvážet?
Chtěl jsem tady malovat pokoje, dělat nějaké drobné
úpravy a tak. Ale díky tomu, že to zavřeli a nikdo neví, co
bude dál, tak jsem se rozhodl teď do penzionu neinvestovat
před nejistou sezónou. Nevím, jestli budou školy v přírodě
a lyžařské výcviky. Rozhodl jsem se, že nějakým způsobem
musím fungovat. Nejdříve bylo okénko a zahrádka, potom
zrušili všechno - i zahrádku. Zůstal jen výdej z okénka. Tím,
že ale tohle naše krásné údolí nepatří mezi hlavní turistické
trasy, tak tady ti turisté nejsou, jen občas někdo projde. Tak
jsem vymyslel, že budu rozvážet. Když prostě nemůže
Mohamed k hoře, musí Jirka k lidem. Byl jsem u kamaráda
v Náchodě a tam jsem dostal tip na pizzu. To byl pro mě
super nápad, že bych mohl dělat i bezlepkovou pizzu. Zkusil
jsem oslovit různé dodavatele na bezlepkové korpusy – to
mi ale nechutnalo. Další výzva: Udělám si pizzu vlastní
a bezlepkovou! Lidem to chutná, jezdí si pro ni sami, nebo ji
i rozvážíme.
Musel jsem to „ošéfovat“ i legislativně, takže jsem si
rozšířil živnost na pekařství/cukrářství, abych mohl toto
provozovat. Pečeme čerstvé pečivo – bezlepkové housky,
chleby, sladké pečivo – donuty, muffiny, … a rozvážíme to
lidem. Mě samotného překvapilo, kolik je jenom tady ve
Vrchlabí a v Trutnově celiaků, kteří o mě předtím nevěděli.
Dozvěděli se o mě a o rozvážkách jídel opět přes Facebook.
Zavážíme tedy je – tady po okolí, ale i celiaky ze vzdálenějších míst.
Museli jsme začít řešit přepravu potravin. Nakoupili jsme
termoboxy, aby to všechno splňovalo dané podmínky.
Vaříme hotovky v bezlepkové formě. Knedlo vepřo zelo je
pro celiaka v restauraci nepředstavitelné, ale u nás si to může
dát naprosto běžně.
Kolik toho tak rozvážíte za den?
Je to tak 10-20 chlebů, kolem 100 housek, to číslo se ale
každým dnem zvedá. Teď mě ještě oslovil obchod v Jilemnici „Bezlepka“, pravděpodobně se domluvíme na spolupráci a budu zavážet i je.
Koukala jsem na Facebooku, že sháníte někoho k sobě
na pomoc. Máte toho asi hodně, že?
Ano, přemýšlím o tom. Hodila by se mi pekařka na
noční směnu. Je to hodně časově náročné. Já se vracím v 6
nebo v 7 večer z rozvozů. Do 23 hodin nebo do půlnoci peču
chleby a sladké pečivo, pak se jdu na chviličku vyspat a ve 4
ráno vstávám a peču housky, protože ty musí být čerstvé.
Moc mi pomáhají holky, bez nich bych to nezvládl. Anetka
(dcera) tady pracuje na HPP a Adélka brigádně při studiu.
Dopoledne se musí uvařit hotovky a ve 12:00 začínám
rozvoz. Jezdíme většinou ve dvou autech – jedno já, druhé
dcera.
Máte tedy určené dvě trasy?
Ano, podle toho, jaká je poptávka. Dcera jezdí po
kratších cestách – Trutnov a maximálně Náchod. No a já
jezdím delší. Včera jsem byl na Černém Mostě, v Mladé
Boleslavi, Hradci Králové. Na Černém Mostě na mě včera
čekalo 10 lidí.
Všechno celiaci?
Celiaci.
A až přijde (jestli tedy přijde) normální sezóna a začnou Ti
na penzion jezdit lidi, budeš dál pokračovat s rozvozem?
To už bohužel nepůjde. Beru to spíš teď jako takovou
berličku, abych tu neseděl na zadku, když nesmím podnikat.
Nedá se to stíhat ani kapacitně, jak v kuchyni, tak časově.

Musím se věnovat ubytovaným hostům. V době táborů se
dělá pětkrát denně jídlo – snídaně, svačina, oběd, svačina,
večeře. Samozřejmě pizza fungovat bude – s tím by neměl
být problém – i s rozvážkou, když tu bude dcera. Pečivo
bude moct fungovat maximálně pro místní, pokud si přijedou. Na víc už nebudu mít prostor a sílu.
Když už ale znovu otevřeš penzion, tak lidé budou moci
přijet za Tebou na dovolenou, že?
Přesně tak. I tímto rozvozem se o mě spousta lidí dozvěděla. Takže ačkoli to není teď až tak výdělečné, že to spíše
tak nějak lepíme, tak je to hlavně velká reklama pro mě a pro
firmu.
To je pravda, že já také dřív nevěděla, že nabízíš bezlepková jídla. Až když jsem přišla na oběd a všimla si, že máš
bezlepkové pivo. To tady nikde jinde v restauracích není.
Co se týče piva, tak jsem zavolal do pivovaru, aby mi po
zavření restaurace přivezli petlahve, abych mohl stočit
naražené sudy a abych se toho piva zbavil. Vytočil jsem sud,
co jsem měl naražený, i všechny sudy, co jsem měl naskladněné a teď v sobotu mi museli přivézt další čtyři sudy,
protože už jsem neměl co točit.
Protože se toho lidé chytli?
K tomu jídlu a pečivu rozvážíme i to bezlepkové točené
pivo. Je nás cca 10 v republice, kdo točí bezlepkové pivo.
Jen 10 v celé republice?
Ano, mám informace, že snad jen 10 v celé republice.
To je neuvěřitelné, že zrovna u nás v Dolním Dvoře
a taková vzácnost. To je skvělé! Děkujeme!
Eva Vernerová

Robert Fischer - Dolnodvorák
už čtvrtým rokem
Rober Fischer, manžel mé sestry Zuzky, vstoupil do naší
rodiny před dvanácti lety a naprosto okamžitě se stal její
nedílnou součástí. Veselá povaha jej vždy přivede do středu
dění a velmi rychle se dokáže adaptovat na okolní prostředí –
v Krkonoších je z něj pravý horal ve sportovním oblečení,
nebo monterkách, v Řecku byste jej nerozeznali od místních
obyvatel a v kanceláři ambasády potkáte šarmantního elegána. Robert pochází z Německa, z krásného města u českých
hranic. V Drážďanech vyrůstal a studoval. Menší rozhovor
pro zpravodaj ale vedeme v češtině, protože, jak už mnozí
místní měli tu možnost zjistit, Robert mluví skvěle česky.
Jen jsme tu češtinu do textu lehounce vyladili.
Roberte, kdy ses začal učit česky?
Ve škole, byl jsem v Krušných horách na sportovní škole
v Altebergu. Tam to byly ještě naprosté základy, ale
v kontaktu jsem tak byl s češtinou už velmi brzy. Když jsem
byl ještě dítě, často jsme jezdili do Čech na nákup věcí, které
jsme v NDR neměli. A později jsem se učil kvůli práci –
možná někdy od roku 2007.
O jakou práci šlo, že jsi se měl učit kvůli tomu?
Pracoval jsem u policie a zrovna potřebovali lidi do centra
pro justiční spolupráci mezi zeměmi. Tak jsem se přihlásil.
Pak mě chtěli poslat do Kolína nad Rýnem, abych se učil
česky. Což je asi 650 km od Drážďan. Nakonec jsem se ale
učil v Drážďanech na univerzitě. V rámci Erasmu jsem pak
studoval v Ústí nad Labem, kde jsem potkal přítelkyni
z Krkonoš. A právě kvůli Zuzce jsem do Krkonoš přišel
poprvé a jako bývalý běžkař jsem byl nadšený…. z jídla, pití
a hor. Byl jsem běžkař a často jsem jezdil do Alp nebo
Schwarzwaldu, ale do Krkonoš ne. Krkonoše jsem jen občas
viděl z Altenbergu po tréninku, když bylo to správné počasí.
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Jezdili jsme se Zuzkou do Herlíkovic za její rodinou, ale
kvůli dětem jsme začali potřebovat větší prostory, protože
dům Zuzčiných rodičů už kapacitně nestačil. Tak jsme přišli
do Dolního Dvora.
Kdy jste tu koupili dům?
Už je to víc jak 3 roky. Hledali jsme dům někde
v Krkonoších, protože kdekoliv jsme byli, tak jsme se
vždycky nejraději vrátili zpět do Krkonoš. No a náhodou se
naskytnul tento dům. Jsme tu moc spokojení. Tady máme
jedno z mála údolí, které je ještě autentické a není tolik plné
turistů.

projekty – například nová společná policejní služebna na
trojhranici Polska, Česka a Německa a konvergence ITsystému. Dalším bodem bylo organizování jazykových
kurzů, kurzů první pomoci a nasazení a taktika bezpečnostních složek v hraničních oblastech, aby byl v krizové situaci
všude stejný standard. Máme 800 km společných hranic,
takže úspěch závisí na dobré spolupráci.
Jaké máš plány do budoucna?
Ještě alespoň do jedné země bych se rád pracovně podíval.
Nejraději znovu do Řecka, kde jsem se už začal učit jazyk.
Jinak bych soukromě rád cestoval do Himalájí, kde jsem
několikrát byl na lyžích a horských túrách.
A na závěr nám řekni, jaké je Tvoje oblíbené místo
v Dolním Dvoře?
Nejoblíbenější túra na skialpech je na Hanapetrovy boudy
a na Dvorskou boudu. A jinak na mé zahradě… a možná ještě
víc na pivní zahrádce na Chatě u Jirky.
Eva Vernerová

Jak se žije a jak se žilo

Jaké vidíš výhody bydlení na vesnici? Co pro Tebe
znamená dům v Dolním Dvoře?
Lidé tady k sobě mají blíž, je tu klid. My tu ještě nebydlíme nastálo, ale při mé práci, kdy hodně cestujeme, je skvělé
mít zázemí a útočiště.
Taky jsem si tu zařídil zahrádku, vysadil ovocné stromy
(sbírám staré místní odrůdy) a postavil skleník. Zahradničení je můj koníček. Táta v Drážďanech má velkou zahrádku
a já jsem měl pak svoji vlastní. Samozřejmě tady nejsou
klimatické podmínky jako v labském údolí (víno, co jsme
tam měli, tady nedoroste), ale divím se, co všechno mi tu jde.
Ty pracuješ v mezinárodní sféře už 15 let. Kam ses díky
práci podíval?
Už jako sportovec jsem hodně cestoval. Tím způsobem
jsem se učil docela dobře anglicky. Pak jsem studoval
mezinárodní vztahy a právo. U policie se mi angličtina
hodila, protože tehdy moc lidí anglicky nemluvilo. Díky
tomu jsem nakonec začal docela brzy jezdit na mise do
zahraničí. Celkem už to teda bude asi 10 zemí. Většinou na
Balkáně. Což bylo pracovně moc zajímavé. Mám rád učení
nových jazyků.
Byly to tedy jen země v rámci Evropy?
Ano, mimo Evropu ještě ne. Bylo to třeba Bulharsko,
Rumunsko, Řecko, Polsko, …
V Rumunsku to bylo vtipné, poslali mě tam, protože
jsem v Drážďanech studoval slovanské jazyky, ale spletli si
to. V Rumunsku se nemluví slovanským jazykem.
Řecko pro mě byla výzva. Řekové mají jinou abecedu
a poměrně těžký jazyk. Ale zase tam bylo moc pěkné počasí
a dobré víno.
A před 5 lety hledali někoho v Praze na německou
ambasádu, kdo už mluví česky, tak se zeptali mě. Pro nás
bylo super se přestěhovat do Čech i kvůli dětem.
A v čem spočívala Tvá práce na ambasádě?
Byl jsem odpovědný za policejní spolupráci mezi našimi
zeměmi; šlo hlavně o řešení případů, výměnu informací,
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Po stránce materiální se máme většinou dobře, po
překonání epidemie věříme, že život půjde z valné části tím
správným směrem. Jen tak pro zajímavost a srovnání jsem
ze staré kroniky vyhledala, jak žili a jaké starosti měli
občané Dolního Dvora v letech 1954 -1958.
Obec například nesplnila povinné dodávky a dle tisku
zůstala našim pracujícím mnoho dlužna. Bylo totiž nemožné
odevzdat 15 126 q sena, 29 811 l mléka a 2 734 ks vajec.
Rok Obyvatelstvo Auta Motocykly Skot Koně Vepři Telefon Rádio Televize

1954
1955
1956
1957
1958

290
269
289
298
314

5
6
7
11
10

14
13
15
22
31

69
72
72
87
88

V kultuře to vypadalo veseleji:
Rok
Knihovna
Knihy
Čtenáři
1954 586
36
1955 572
96
1956 746
92
1957 680
129
1958 999
90

7
5
8
8
9

20
26
47
14

13
14
16
-

80
91

1
1
4

Filmová představení
45
59
67
69
90

(3 244 diváků)
(4 040 diváků)
(5 941 diváků)
(5305 diváků)
(5054 diváků)

Dále vybírám ty nejzajímavější body jednotlivých let:
1954 - opraveno řečiště a regulace obou potoků
1955 - vybudována vodní elektrárna, 2 turbíny 120 - 150kW
- zhotovena bezprašná vozovka
- na trhu je Jawa pionýr 2 700 Kčs
1956 - v polovině února několik dní až -32 °C
- úspěšná ukázka spartakiádního cvičení pionýrů
k mezinárodnímu dni dětí
1957 - 32. šestidenní motocyklová soutěž - 246 jezdců z 16
zemí, jen 95 jezdců závod dokončilo, 1. a 6. etapa
vedla přes Dolní Dvůr
- 1. 10. snížena pracovní doba ze 48 hodin na 46 hodin;
o tyto 2 hodiny byla kratší sobotní pracovní doba
1958 - výměna oken ve škole
- zřízeno turistické tábořiště pro stany poblíž čp. 127
- v lednu napadlo 150 cm sněhu a v březnu byl 1 m
sněhu a teplota -15 °C
- 2. 8. vichřice vyvrátila nebo polámala 250 stromů
v obci
Hana Homolová

Několik obrázků z Dolního Lánova, Lánova a Dolního Dvora.

Procházka po Trutnově - foto k článku ve zpravodaji na str.19.

Účastníci Loučení se sezónou v Dolním Lánově.

Účastníci turnaje v míčovém víceboji - Dolní Dvůr.

Luboš Losenický, SK Dolní Lánov
při vyhodnocení výsledků.

Krajské volby a volby do Senátu Parlamentu ČR.
Volební komise - Dolní Dvůr.

Turnaj v míčovém víceboji - Dolní Dvůr.
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POKLADY Z LÁNOVSKÝCH LUK, POLÍ A STARÝCH CEST
 nálezy Lukáše Tučka

Tříkrejcar z r. 1831 - František I.

17-krejcar z r. 1763, Fr. Štěpán Lotrinský

Stříbrný šestikrejcar, Leopold I., cca r. 1670

Šatlén - Šporkova pamětní medaile
(více viz. článek uvnitř zpravodaje - str. 16 a 17)

Dělostřelecký knoflík
z pruskorakouské války
1866
Opasková přezka Wehrmachtu

Středověké nákončí opasku (gotika),
nález z luk v Roudnici v Krkonoších

Křížky

Prsten
foto Barbora Mertlíková
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