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Kaplička u lomu v Černém Dole - místo častých výletů i pro Lánováky.

Nález dvou pražských grošů na území Horního Lánova.

Koncem roku 2020 se mi povedlo detektorem kovu najít dvě stříbrné mince pocházející z první poloviny 14. století.
Konkrétně se jedná o pražský groš, který byl vyražen v mincovně v Kutné Hoře za vlády krále Jana Lucemburského
(1310-1346). Je tak o několik let starší, než první zmínka o Lánově z roku 1359, avšak neznamená to, že se sem v té době
dostal, jelikož platil ještě dlouhou dobu po smrti Jana Lucemburského v roce 1346 (padl v bitvě u Kresčaku).
První z grošů byl nalezen v hloubce 25 cm koncem listopadu a druhý jen asi 15 cm hluboko na konci prosince. Vzdušnou
čarou cca 1 km od sebe.
Průměr mince je okolo 28 mm a hmotnost 3,6 g. Na aversu můžeme vidět obraz české královské koruny a kolem
ní opis se jménem panovníka IOHANNES PRIMUS (Jan první) a DEI GRATIA REX BOEMIE (z boží milosti král
český). Na reversu je obraz českého lva a opis GROSSI PRAGENSES (groš pražský).
Každého zřejmě napadne, jakou hodnotu takový pražský groš ve své době měl a co se za něj dalo koupit. Uvedu tedy
několik příkladů. Jeden groš se dělil na 12 parvů (haléřů, parvus = latinsky malý). Ve 14. století stálo jedno vejce
2 haléře. Za 1 groš se dal koupit nůž nebo 18 cihel a za 3 groše sekyra. Boty stály 3 až 8 grošů. Za 5 až 23 grošů se dal
koupit vepř a za 22 až 55 grošů kráva. Nejdražší byly v Praze. Padesát grošů stál pluh. Tesař si v té době vydělal 16-20
grošů týdně a nádeník 4-6 grošů týdně.
Zdroj: idnes.cz; Lukáš Tuček

Výherci soutěže Lánovský sněhulák 2021.
VÝHERCE
Stavěli Emička Minková,
Anička Šretrová a Pepík Šretr
z Prostředního Lánova.

VÝHERCE
Stavěli Mareček a Amálka Tryznovi
z Prostředního Lánova,
na fotce Amálka.

VÝHERCE
Stavěl Tomášek Lokvenc
z Prostředního Lánova.

Pokračování přehlídky sněhuláků
je na zadní obálce.
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Vytvořily Kateřina a Gabriela, vnučky paní
Marie Lukáškové z Horního Lánova.

ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Dobrý den, vážení čtenáři
dnes bych chtěla vysvětlit, co nás vedlo k rozhodnutí
uvolnit paní místostarostku.
Když Pepa Kalenský zemřel, uvědomila jsem si, jak
velký záběr starostování má. Znamená to celý soubor
znalostí z různých oborů, počínaje státní správou, přes
finance a rozpočet, investiční stavby, čerpání dotací, péče
o infrastrukturu obce atd. Zkušenosti jsem neměla ani
v jednom z těchto oborů a došlo mi, že než se naučím
všechny ty věci, které souvisejí s investičními stavbami,
všechna ta povolení a žádosti o dotace, uplyne tolik času,
že můžeme jako obec přijít o zajímavé pobídky a dotační
tituly. Navíc jsem nastoupila po éře pana Ing. Vancla, který
dotace uměl a nebál se pustit do velkých věcí, jako je třeba
cyklostezka, nebo Polytechnické centrum.
Bylo tedy naprosto nezbytné vybrat si k sobě člověka,
který bude mít zkušenosti a hlavně praxi, proto byla Markéta
Kreislová jasnou volbou, neboť nikdo jiný v zastupitelstvu
nepracoval 27 let ve státní správě a ještě navíc
na stavebním úřadě. Kdo jiný by mohl řídit investiční stavby
bez přešlapů a chyb, než člověk, který se tolik let zabýval
kontrolou všech potřebných dokumentů. Naše spolupráce
na obci tedy začala, nicméně pro Markétu to bylo velmi
obtížné, protože přijížděla ze svého zaměstnání na KRNAP
až v 15 hodin odpoledne a nastupovala “druhou šichtu“
na úřadě v Lánově. Bylo to velmi náročné období a musím
říct, že málokdy se stávalo, že jsme šly domů před sedmou
hodinou večer. Během toho roku jsem Markétu přesvědčovala, že by bylo mnohem výhodnější pro nás pro všechny,
kdyby se stala uvolněnou místostarostkou, protože by na vše
měla mnohem víc času. Poměrně velkou část pracovní doby
jí zabíralo seznámení se a uspořádání podkladů k jednotlivým projektům, které jsou na obci rozpracované. Mimochodem to pokračuje dosud, snažíme se totiž vytvořit systém,
který bude snadno čitelný pro kohokoliv tak, aby každý
projekt byl lehce dohledatelný a hlavně, aby všechny
potřebné dokumenty byly pohromadě.
Od té doby se s tím více či méně úspěšně pereme
a děláme samozřejmě chyby, ale jak jsem už pochopila,
skoro každý problém a skoro každá překážka nakonec má
řešení a dá se zvládnout.
Jsem Markétě strašně vděčná za to, že se mnou do té bitvy
šla a že mi stojí po boku.
Tento rok nás čeká několik investičních akcí, zde jsou:
Vybudování chodníku podél silnice I/14 směr Trutnov, tato
silnice je poměrně hodně frekventovaná a jít po krajnici není
vůbec bezpečné, proto jsme se rozhodli začít s budováním
chodníků právě zde.
Další akcí, kterou plánujeme letos zvládnout, je dodělání
kanalizace, a to na dvou místech. Jednak chceme pokrýt
lokalitu "Seidlov" a pak také lokalitu "Pod vlekem". Obě
akce jsou projektově připravené a doufám, že se nám ve
spolupráci nejen s Vodárenskou společností Lánov podaří
obě zdárně dokončit.
Již ke konci roku 2020 začala akce "Cesta Holubec"
na hranici katastru s Dolním Lánovem. Tuto rekonstrukci
komunikace chceme samozřejmě během letošního jara

a léta taky dokončit, včetně veřejného osvětlení, aby byla
nová cesta i pořádně nasvícena.
Ráda bych se ještě vyjádřila k tomu, co nejen mě v zimě
trápí, a to je zimní údržba cest. Bohužel jsme snad jediná
vesnice v okolí, která za celou dobu nepořídila do svého
technického zázemí traktor. To znamená, že co se týče
údržby komunikací, jsme úplně odkázáni na nasmlouvané
firmy a pouze malou část údržby (v podstatě jen to,
co Michal Hlava zvládne multifukčním strojem Kärcher)
si děláme sami. Pokud čtete zprávy ze zastupitelstva, víte,
že jsme teď schválili nákup nové „multikáry“, protože ta
stará má již opravdu odslouženo (slouží nám již přes 30 let)
a je to pro nás důležitý stroj, právě vhodný do menších uliček
a na cyklostezku atd. Pokud se nám vše zadaří, tak bych ráda
ještě do konce tohoto roku zastupitelům navrhla nákup
traktoru, abychom další zimu byli zas o kousek samostatnější a levnější. Pro představu, zimní údržba nás při poslední
normální zimě, tedy v roce 2018/2019, stála cca půl milionu
korun. Navíc si myslím, že obec našeho typu měla mít traktor
už dávno.
Na závěr snad jen prosba - VYDRŽTE. Vím, že nás
koronavirus dusí už rok a na začátku nebo v průběhu léta
nikdo nečekal, že nás bude takhle trápit. Ostatně i já a celá
moje rodina prošla covidovou nákazou a rozhodně nemůžu
tvrdit, že by to byla „pouhá chřipka“. Během psaní těchto
řádků přišla velmi smutná zpráva, že na následky boje s covidem zemřel pan Milan Hörnich. Míla byl vždycky milý,
ochotný pomoci, vstřícný ke všem, nikdy neměl potřebu drát
se dopředu a být vidět. Nesmírně mě jeho odchod zasáhl
a bude nám všem moc chybět, proto prosím nepodceňujte
následky covidové infekce a dodržujte hygienická nařízení,
i když jsou značně omezující.
Eliška Rojtová, starostka

Úprava běžeckých stop
Vážení milovníci bílých stop, letošní zima je, co
se týče sněhové nadílky, celkem přívětivá a tak samozřejmě
necháváme podle potřeby upravovat běžecké stopy. Vím,
že jsou celkem hojně frekventované a nejen Lánováci je
využívají, a to je dobře, protože pohyb na čerstvém vzduchu
je zdraví prospěšný a nabíjí nás lepší náladou, kterou všichni
potřebujeme zejména v této pochmurné době.
Jen pro vaši představu zde uvádím, kolik činí taková
údržba běžeckých stop - tak například lednová úprava tratí
stála obec Lánov celkem 45 400 Kč. Proto prosím, až se
půjdete proběhnout nebo projít, ať už se psím kamarádem
či bez, neničte stopy běžkařům a raději zvolte jinou trasu
na procházku. Je-li ale povrch zmrzlý a člověk se nepropadá,
mohou stopu využít i neběžkaři, protože ji neublíží.
Děkuji, Eliška Rojtová

Chybička se vloudí
Vážení čtenáři, jak se říká, kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Platí to i pro naši novou publikaci o Lánovech.
Ač je většinou přijímána s nadšením, jaké si určitě zaslouží,
nevyhnuly se nám bohužel nějaké ty chyby a ani kritika.
Například jak asi již mnozí z vás zjistili, na straně 365
není na fotografii „Opravená hasičská zbrojnice v Prostředním Lánově“, jak se v popisku píše, nýbrž zbrojnice
v Lánově Horním. Došlo bohužel i k tomu, že byly uvedeny
chybné údaje ze života jedné paní.
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Pak je zde skupinka dotazů, proč je na obálce dolnolánovský
kostel a ne něco jiného, proč tam není něco o jedné firmě,
když o druhé je toho tam hodně, nebo proč není více rozpracován kopec Machačák či Horní Lánov. K tomu můžeme říci
pouze to, že nás to sice velice mrzí, ale že se tam opravdu
nemohlo vejít vše, jak ostatně už v minulém čísle zpravodaje
psal redaktor této knihy, Mgr. Roman Reil. Výběr toho, co se
nakonec v knize objevilo, byl plně v jeho kompetenci.
A vzhledem k tomu, že všichni autoři jsou nadšenci do historie, byl tedy i obsah publikace utvářen spíše z této perspektivy.
Co nám je ale hodně líto, je to, že kvůli nedorozumění
a omylem nebyli v knize uvedeni dva dárci, a to paní Mgr.
Vlasta Kloudová a pan Ladislav Kadavý st. Velmi se jim
za toto nedopatření omlouváme.
Eliška Rojtová, starostka

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Lánov dne 26.11.2020 – OÚ Lánov
Doba konání: 17:30 - 21:30 Přítomni: viz presenční listina
Omluven: Pavel Cerman Neomluven: Ꝋ
Hlasování: pro - proti - zdržel se, veřejně - zdvižením ruky
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka obce zahájila jednání zastupitelstva a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Navrhla p. Markétu Kreislovou jako zapisovatelku
a p. Danu Jakubcovou a p. Jiřího Vališku jako ověřovatele
zápisu z jednání. K zápisu z minulého jednání zastupitelstva
nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro:12 Proti:0 Zdržel se:2
Usnesení č. 1/5/20 - 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. 6/2020
6) Grantový program 2021
7) Plán inventur 2020 a jmenování inventarizačních
komisí
8) Komplexní pozemkové úpravy – soupis nových
pozemků
9) Nakládání s nemovitostmi obce
10) Smlouvy
11) Různé
12) Diskuze
13) Závěr
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 2/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 24.09.2020. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 3/5/20 - 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
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24. 09. 2020 do jednání rady obce dne 19. 11. 2020 (dále jen
,,Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 4/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
5. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2020 bez připomínek. Rozpočtové opatření
č. 6 bylo schváleno finančním výborem obce Lánov dne
26. 11. 2020 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 5/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
6. Grantový program 2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje grantový
program na rok 2021 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 6/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
7. Plán inventur 2020 a jmenování inventarizačních
komisí. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje plán
inventur 2020 a jmenování inventarizačních komisí – dle
přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 7/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
8. Komplexní pozemkové úpravy – soupis nových
pozemků. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí
soupis nových pozemků na listu vlastnictví 10001 a 400
v rámci Komplexních pozemkových úprav v kat. území
Prostřední Lánov.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 8/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
9. Nakládání s nemovitostmi obce
Návrh usnesení:
1. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k majetku č. 72/512/2020 týkající se pozemkových parcel
č. 1602/13, č. 1745, č. 1748, č. 1749, č. 1754, č. 1768/1, vše
v katastrálním území Prostřední Lánov – jedná se o
převod pozemků z vlastnictví České republiky – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce
Lánov. Vlastnické právo k převáděnému majetku se
bezúplatně převádí z důvodu veřejného zájmu, neboť na
výše uvedených pozemcích se nachází těleso místní komunikace III. a IV. třídy ve vlastnictví obce Lánov.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 9/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
2. Záměr prodeje dvou pozemků p. č. 1179 o výměře 847
m2 (zahrada) a p. č. 1180/2 o výměře 151 m2 (zahrada)
v k. ú. Prostřední Lánov pro paní ... a pana ..., Prostřední
Lánov č. p. ..., 543 41 Lánov, a to za účelem převodu těchto
pozemků. Cena je navržená dle „Zásad“ 120 Kč/m2,
tj. celkem cca 119 760 Kč + náklady na realizaci smlouvy,
tj. uhrazení plné ceny za vyhotovení případného geometrického plánu na oddělení případných částí z uvedených
pozemků pro pozemní komunikaci a chodník a dále uhrazení správního poplatku souvisejícího s podáním Návrhu
na vklad do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro:0 Proti:14 Zdržel se:0
Usnesení č. 10/5/20 - ZO neschvaluje dle návrhu
3. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2701/1 o stávající
výměře 3 210 m2 (vodní plocha/zamokřená plocha) v k. ú.
Horní Lánov, a to o max. výměře 1 200 m2 pro pana ..., trvale
bytem Horní Lánov č. p. ..., 543 41 Lánov za účelem udržování a péče o část tohoto pozemku včetně zásahů

do vzrostlé zeleně, viz příloha. Cena je navržená dle „Zásad“
70 Kč/m2, tj. cca 84 000 Kč + náklady na realizaci smlouvy,
tj. uhrazení plné ceny za vyhotovení geometrického plánu
a správního poplatku souvisejícího s podáním Návrhu
na vklad do katastru nemovitostí.
Poznámka: Předmětný záměr projednala a neschválila Rada
obce Lánov, a to Usnesením č. 21/14/20 ze dne 05. 11. 2020.
Výsledek hlasování: Pro:0 Proti:14 Zdržel se:0
Usnesení č. 11/5/20 - ZO neschvaluje dle návrhu
10. Smlouvy
1. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh
smlouvy o dílo mezi Obcí Lánov a Jaroslavem Olšou,
Hostinné, ve věci provedení stavby „Obnova mostovky
a údržba mostu 001-011 Lánov“ a dále zastupitelstvo obce
pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 12/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu

„Hořce“. V současné době je dopravní situace řešena
předností zprava.
Usnesení č. 19/5/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí informaci
týkající se návrhu smlouvy na pozemek pod vlekem – jedná
se o nájemní smlouvu na dobu určitou, ve které musí být
zohledněny podmínky již podepsané pachtovní smlouvy.
Usnesení č. 20/5/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje prodejní cenu
knihy o Lánovech ve výši 350,- Kč včetně DPH.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 21/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odst. 2 písmeno k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce místostarosty
obce bude člen zastupitelstva uvolněn, a to od 01.01.2021.
Výsledek hlasování: Pro:10 Proti:1 Zdržel se:3
Usnesení č. 22/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu

2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh
smlouvy o dílo č. 17/2020 mezi Obcí Lánov a firmou LTM
Krkonoše, s. r. o., ve věci provedení stavby OÚ Lánov –
oprava místních komunikací“ (komunikace p. Holubec)
dále ZO obce pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 13/5/20 - ZO schvaluje dle návrhu

Zapsala: Markéta Kreislová
Ověřovatelé: Dana Jakubcová, Jiří Vališka
Starostka: Eliška Rojtová

3. 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.
Výsledek hlasování: Pro:0 Proti:14 Zdržel se:0
Usnesení č. 14/5/20 - ZO neschvaluje dle návrhu

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení:
Zahajuji jednání zastupitelstva a konstatuji, že je přítomna
nadpoloviční většina zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Navrhuji p. Markétu Kreislovou jako
zapisovatelku a p. Jiřího Koudelku a p. Pavla Cermana jako
ověřovatele zápisu z jednání. K zápisu z minulého jednání
zastupitelstva nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro:13 Proti:0 Zdržel se:2
Usnesení č. 1/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu

11. Různé
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí informaci
týkající se posunutí zastávky a zřízení jednosměrného
provozu v okolí školy – situace se řeší s dopravním
inženýrem.
Usnesení č. 15/5/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí informaci
týkající se odstřelů v lomě Lánov a dále, že byla dohodnuta
i jiná místa měření hluku a vibrací v souvislosti s odstřely.
Usnesení č. 16/5/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí informaci
týkající se pravidelného měření podzemní vody - zajišťuje
KVK. Byl předložen geologický průzkum za rok 2019.
Zástupci KVK budou vyzváni k doložení průzkumu za rok
2020.
Usnesení č. 17/5/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí informaci
týkající provedené kontroly stávajícího dopravního značení
na pozemní komunikaci vedoucí do lomu Horní Lánov –
bylo zjištěno, že není osazeno DZ ve směru lom – centrum.
Toto DZ bude doplněno.
Usnesení č. 18/5/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí informaci
týkající se provedené kontroly dopravní situace v okolí

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov dne 17.12.2020
v sále objektu čp. 64 Horní Lánov

2. Schválení programu jednání
Návrh usnesení:
Starostka Eliška Rojtová 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. 7
6) Plnění hlavních úkolů obce za rok 2020
7) Plnění rozpočtu obce na rok 2020
8) Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 - 2024
9) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov na rok 2021
10) Návrh rozpočtu obce na rok 2021
11) Zadání územního plánu Lánov
12) Stav požární ochrany
13) Nakládání s nemovitostmi obce
14) Smlouvy
15) Různé
16) Diskuze
17) Závěr
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 2/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se konalo
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dne 26.11.2020. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 3/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
4. Zpráva o činnosti rady obce
Návrh usnesení:
Místostarostka Markéta Kreislová přednesla Zprávu
o činnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva dne
26.11.2020 do jednání rady obce dne 10.12.2020 (dále jen
,,Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 4/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
5. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2020 bez připomínek. Rozpočtové opatření č. 7
bylo schváleno finančním výborem obce Lánov dne
17.12.2020 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 5/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
6. Plnění hlavních úkolů obce za rok 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje „Plnění hlavních
úkolů obce za rok 2020“ – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 6/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
7. Plnění rozpočtu obce na rok 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje „Plnění rozpočtu
obce na rok 2020“ – dle přílohy. Plnění rozpočtu obce na rok
2020 projednal a bere na vědomí finanční výbor – viz příloha
ze dne 17.12.2020.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 - 2024
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje střednědobý výhled
Obce Lánov na rok 2022 – 2024 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 8/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje střednědobý výhled ZŠ
a MŠ Lánov na rok 2022 – 2024 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 9/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
9. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ
Lánov na rok 2021 – dle přílohy. Rozpočet ZŠ a MŠ byl dne
17.12.2020 projednán finančním výborem, který ho bere
na vědomí – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 10/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
10. Návrh rozpočtu Obce Lánov na rok 2021
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schvaluje rozpočet Obce Lánov
na rok 2021 – dle přílohy. Rozpočet Obce Lánov byl projednán a schválen finančním výborem dne 17.12.2020 – dle
přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:1 Zdržel se:0
Usnesení č. 11/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
11. Zadání územního plánu Lánov
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje,
v souladu s § 47 odst. 5 zákona číslo 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (stavební zákon), zadání Územního
plánu Lánov ve smyslu jeho upraveného návrhu s tím, že
- návrh ÚP Lánov může obsahovat prvky regulačního
plánu,
- v případě, že nebude v rámci zpracování návrhu ÚP
přehodnoceno stanovisko týkající se nutnosti posouzení ÚP
Lánov z hlediska vlivů na lokality NATURA 2000 a na životní prostředí, bude návrh ÚP Lánov posouzen z hlediska
vlivů na udržitelný rozvoj území.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 12/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a bere na vědomí
„Zprávu o projednání Návrhu zadání Územního plánu
Lánov“ a „Vyhodnocení projednání Návrhu zadání
Územního plánu Lánov“.
Usnesení č. 13/6/20 - ZO bere na vědomí dle návrhu
12. Stav požární ochrany
Zastupitelstvo obce schvaluje dokument stavu požární
ochrany v obci Lánov - dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 14/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
13. Nakládání s nemovitostmi obce
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Lánov schvaluje prodej pozemku p. č. 64
o výměře 138 m2 v k. ú. Prostřední Lánov (zahrada) pro
manžele pana ..... a paní ....., oba trvale bytem Prostřední
Lánov č. p. ....... za účelem zajištění řádného přístupu
a příjezdu k RD č. p. ... v k. ú. Prostřední Lánov. Kupní cena
majetkové dispozice je stanovena dohodou dle Zásad hospodaření s nemovitostmi pro obec Lánov na celkovou kupní
cenu 16 560 Kč, tj. 120 Kč/m2. Nabyvatelé uhradí správní
poplatek při vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
(2 000 Kč).
Poznámka: Předmětný záměr projednala a schválila Rada
obce Lánov, a to Usnesením č. 24/14/20 ze dne 5. listopadu
2020. Zveřejnění záměru prodeje předmětného pozemku
bylo vyvěšeno na úřední desce a webu obce Lánov dne
30. 11. 2020 a sejmuto bylo 16. 12. 2020.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 15/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
14. Smlouvy
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje 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“. Zastupitelstvo obce Lánov zároveň pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 16/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu
o výpůjčce mezi obcí Lánov, IČ: 00278041 a TJ Lánov, z. s.,
IČ: 60153610, která se týká výpůjčky objektu čp. 393 na st. p.
č. 285 v kat. území Prostřední Lánov, dále „Smlouva
o výpůjčce“. Zastupitelstvo obce Lánov zároveň pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 17/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje „Dohodu
o úhradě nákladů na knihu o Lánově“ mezi Obcí Lánov IČ
00274844 a Obcí Dolní Lánov IČ 00277771. Zastupitelstvo
obce Lánov zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 18/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 2020/0076/SK mezi Obcí Lánov
a ELEKTROSUN, s. r. o., Bobnice – jedná se o změnu doby
plnění. Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 19/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Nájemní smlouvu
mezi vlastníky p. p. č. 2709 v kat. území Horní Lánov (..., ...,
...), Obcí Lánov a ... ve věci pronájmu pozemku p. p. č. 2709
v kat. území Horní Lánov na dobu určitou – za účelem provozování lyžařského vleku. Zastupitelstvo obce zároveň
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 20/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu

do platové třídy za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2019 pro
pana Havlíčka a p. Stříbrnou obec využila právní poradenství
advokáta.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 26/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výši roční
odměny pro místostarostku obce Markétu Kreislovou – dle
přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:1
Usnesení č. 27/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Zápis proveden dne: 26.12.2020
Zapsala: Markéta Kreislová
Ověřovatelé: Jiří Koudelka, Pavel Cerman
Starostka: Eliška Rojtová

„Obnova a rekonstrukce
dětského hřiště“
Registrační číslo projektu: 117D8210H5212
Na podzim roku 2020 se nám podařilo celkově zrekonstruovat dětské hřiště včetně výměny téměř všech herních prvků.
Projekt „OBNOVA A REKONSTRUKCE DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ“ byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

15. Různé
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo se zprávou o hodnocení
nabídek výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce historického centra v Lánově – F.2.1 Komunikace a dopravní
řešení – Chodník podél silnice I/14 a pověřilo starostku obce
k uzavření a podepsání smlouvy s vybraným zhotovitelem.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 21/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu

Eliška Rojtová, starostka

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s ekonomickým přehledem
KTV Lánov, a schvaluje zvýšení ceny za televizní vysílání.
Výsledek hlasování: Pro:3 Proti:8 Zdržel se:4
Usnesení č. 22/6/20 - ZO neschvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce se seznámilo s jednotlivými nabídkami
na nákup nové Multikáry a schvaluje pořízení vozidla
DURSO MULTIMOBIL 4x4 – dle přílohy a cenové nabídky.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy. Vozidlo bude uhrazeno z fondu KVK.
Výsledek hlasování: Pro:12 Proti:0 Zdržel se:3
Usnesení č. 23/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje návrh členů
bytové komise dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro:14 Proti:0 Zdržel se:1
Usnesení č. 24/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje stanovení
termínů konání jednání zastupitelstva obce v první polovině
roku 2021.
Výsledek hlasování: Pro:15 Proti:0 Zdržel se:0
Usnesení č. 25/6/20 - ZO schvaluje dle návrhu

Nové hasičské auto
Před koncem roku se nám podařilo předat hasičům
z Horního Lánova dárek - úplně nový dopravní automobil
značky Man, tak ať Vám dobře slouží!
Název projektu:
„Obec Lánov, SDH HL – DOPRAVNÍ AUTOMOBIL“
Registrační číslo projektu:
JSDH-V2-2020-00582, 014D241000286
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je modernizace hasičské
techniky, v tomto případě pořízení dopravního automobilu
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů v Horním Lánově.
Projekt se zdárně podařilo splnit za finanční podpory Královéhradeckého kraje a rovněž za finanční podpory Ministerstva vnitra.
Eliška Rojtová, starostka

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje, aby v rámci
vyřízení uplatněného nároku na plat při nesprávném zařazení
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pro naše občany tak, aby byla únosná
a zároveň umožňovala i nadále zajišťování velmi kvalitní pitné vody.
Jaroslav Hanč,
jednatel Vodárenské společnosti Lánov

Společenská rubrika

Nové auto SDH Horní Lánov.

Vodné a stočné
na rok 2021
Vážení občané,
dovoluji si Vás seznámit se skutečností
úpravy ceny pro vodné a stočné na rok
2021, kdy nejprve shrnu základní
data. Stávající cena vodného je 13,81
Kč/m3 bez DPH s tím, že je stanovena
stejně již více jak 15 let, když přičteme
10 % DPH, tak dostaneme celkovou
cenu 15,19 Kč/m3 s DPH. Tato cena je
v posledních letech udržena jen
pomocí snižování provozních nákladů
a při minimalizaci investic. Potrubí
však stárne. Stávající cena stočného
je 37,05 Kč/m 3 bez DPH s tím,
že je automaticky každoročně upravována dle podmínek SFŽP ČR, kde
vycházíme z finanční analýzy projektu
a z dotačních pravidel, když i zde
přičteme 10 % DPH, tak máme celkovou cenu 40,75 Kč/m3 s DPH. Občané
v Lánově platí tedy v současnosti za
spotřebovanou vodu (vodné a stočné)
částku ve výši 55,94 Kč/m3 s DPH.
Nová cena vodného je kalkulována
na částku 14,96 Kč/m3 bez DPH, když
přičteme 10 % DPH, tak dostaneme
celkovou cenu 16,46 Kč/m3 s DPH.
Nárůst ceny o 1,27 Kč/m3 s DPH.
Nová cena stočného je kalkulována
na částku 39,72 Kč/m3 bez DPH, když
přičteme 10 % DPH, tak dostaneme
celkovou cenu 43,69 Kč/m3 s DPH.
Nárůst ceny o 2,94 Kč/m3 s DPH.
Celkový nárůst ceny za vodné
a stočné vychází pro rok 2021 v částce
4,21 Kč/m 3 s DPH, kdy věřím,
že s ohledem na kolísající zásoby
povrchových vod, resp. jejich
meziroční výkyvy, je nutné pro další
roky nalézt nový zdroj. Dalším velkým
úkolem je udržování a pokud možno
maximální vylepšování stávajících
zdrojů, aby mohly sloužit pro nás
i další generace.
V roce 2020 je hospodářská ztráta
za vodné v Lánově v oblasti desítek
tisíc, ale v dalších letech by mohla
výrazně vzrůst. Úpravu ceny vodného
a stočného na rok 2021 kalkulujeme
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V listopadu 2020 se narodily
Adéla Burianová a Daniela Zelinková. V lednu 2021 přišli na svět
Ondřej Janek Šimon, Mia Tichá
a Rozálie Bošanská. Vítáme Vás
v Lánově a hodně štěstí do života!
V období od 16. 11. 2020 do 11. 2.
2021 dovršili svá významná životní
jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let
a dále po roce) níže uvedení spoluobčané:
paní Jolanta Trýznová
pan Pavel Brothánek
pan Ivan Šindelář
paní Olga Suchomelová
pan Josef Štolba
pan Jaroslav Holý
pan Martin Kulcsár
pan Vladislav Šír
pan Jiří Zuckermann
pan Jiří Blažek
pan František Mašek
paní Alena Hebká
paní Miluše Černá
paní Miluše Fingerová
Všem jubilantům srdečně přejeme
všechno nejlepší, mnoho štěstí
a zdraví.
V lednu 2021 nás bohužel navždy
opustila paní Lenka Střížková (nedožitých 69 let).
V únoru jsme se rozloučili s paní
Elvírou Blažkovou (90 let), panem
Milanem Hörnichem (50 let)
a s paní Miladou Chráskovou, která
v prosinci oslavila 90 let. Dovolte mi
prosím jménem Obce Lánov vyjádřit
upřímnou soustrast pozůstalým
rodinám a jejich přátelům a blízkým.
Karolina Boková

Odešel přítel Lánovů
V neděli 31. ledna 2021 ve
věku 88 let zemřel pan Roland Zirm.
Byl sice už vyššího věku a trápilo ho
zdraví, ale ještě tu mohl, nebýt
COVIDu, pobýt.
Tohoto rodáka z Dolního Lánova
jsem poznala díky práci. Dokud mohl,
přijížděl každý rok navštívit svou
bývalou domovinu. Poslední roky byl
ale 3x týdně na dialýze a přijet už
nemohl. Posílala jsem mu alespoň
kdejakou novinku z Lánovů, fotografie z obce či okolní přírody, nebo staré
dokumenty, což ho vždy velice potěši-

lo. Někdy tyto zprávy od nás použil
do svých článků o Lánovech do krajanského časopisu Riesengebirgsheimatzeitung.
Možná už leckdo z Vás, čtenářů, ví,
že je autorem dvou objemných publikací o Lánovu a o Dolním Lánovu,
z kterých leckdy čerpám. Již několik
měsíců probíhá pomalu překlad jedné
z těchto knih (o Lánovu) a p. Zirm
na něj dokonce několikrát přispěl.
Také daroval význačnou částku
na obnovu brány u kostela v Dolním
Lánově a inicioval vznik tamních
desek padlých. I vůči mně byl vždy
velice štědrý a snažil se mi pokaždé
pomoci s nějakou otázkou ohledně
starých časů - naposledy například viz
článek Ztráty a nálezy na jiném místě
tohoto zpravodaje.
Velký vztah měl také k celé zdejší
vodovodní soustavě všech 4 obcí.
Po zřízení vodovodu byly totiž veškeré
údržbářské práce přeneseny na jeho
dědečka, starostu Johanna Zirma.
Po r. 1927 je až do odsunu vykonávali
Rolandův strýc Josef a otec Johann,
který syna bral s sebou na pochůzky
související s údržbou. Při všech
pozdějších návštěvách se vždy snažil
dozvědět se všechny novinky o vodovodu a projít si jeho části. Velkou
radost mu udělala rekonstrukce
vodojemu v r. 2012.
Níže zveřejňujeme nekrolog, psaný
paní Schindler, se kterou jste se už
na stránkách zpravodaje také seznámili. Pan Zirm si to zaslouží a já bych to
nenapsala lépe.
Karolina Boková
Dík jednomu Krkonošákovi
V 88 letech ukončil náš dolnolánovský krajan Roland Zirm svou
životní knihu.
Otevřela se 26. 10. 1932 v domě
klempířského mistra Johanna Zirma
a jeho ženy Marie, rozené Graf,
v Dolním Lánově čp. 195. Po čtyřech
letech místní obecné školy navštěvoval
Roland do r. 1945 měšťanskou školu ve
Vrchlabí. 13. května 1946 byl se svými
rodiči a sourozenci odsunut. Nový
domov rodina našla v Meckesheimu
u Heidelbergu. Tam byl Roland činný
až do r. 1995 jako strojírenský mistr
a vedoucí provozu ve firmě vyrábějící
stroje na recyklaci umělých hmot. Jako
ceněný vedoucí pracovník podnik
po 48 let podstatně spoluutvářel. Až
do roku 2000 pracoval ještě samostatně
jako konstruktér. Kromě toho byl
Roland 10 let člen obecní rady a 38 let
aktivní sportovec. Za jeho zásluhy

o spolkovou kulturu mu byl roku 1986
propůjčen čestný zemský odznak.
I po jeho přestěhování se do Friesenheimu na kraji Schwarzwaldu udržoval Roland se svými dřívějšími kolegy
z práce a se členy spolku kontakt.
Láska k domovu v Krkonoších,
k Lánovu, dlouhé, staré vsi v údolí
Malého Labe, se jako červená nit táhla
Rolandovým životem. Tak brzy a tak
často, jak to jen bylo možné, navštěvoval tento kousek země – věrný slovům
básníka Moritze Arndta: "Kde ti boží
slunce prvně svítilo, kde ti nebeské
hvězdy prvně zářily, tam je tvoje láska
a tvůj domov." To mu bylo naposledy
dopřáno v roce 2014. Poté již nemohl
pro nemoc dlouhou cestu podstoupit.
V listopadu 1995 převzal Roland
Zirm patronaci Dolního Lánova a od
r. 2008 také Prostředního Lánova.
V letech 1998 až 2017 byl členem
představenstva v Heimatkreis Hohenelbe (krajanský spolek). Od roku
1997 se zabýval kronikářskou prací.
Může se bez přehánění říct: Roland byl
nejen přičinlivý člen a patron, ale také
kronikář svého domovského Lánova.
Jeho obsáhlé sbírky fotografií a především jeho dvě knihy "Údolí Malého
Labe – svazek 1 Dolní Lánov" a "Údolí
Malého Labe – svazek 2 Prostřední
Lánov a Horní Lánov" jsou důkazem
tohoto tvrzení. Tyto kroniky, na kterých pracoval deset let, mají pro následující generace neocenitelnou hodnotu. Roland byl nadšen tím, že jeho
místopisné knihy byly zařazeny
do řádky spisů Heimatkreisu Hohenelbe při Saské zemské knihovně
(SLUB) a mohou být bez jakýchkoli
nákladů spojených s půjčováním
studovány přímo na internetu. Mimo
to jsou dostupné v největších knihovnách Německa a Rakouska, jak
v knižní, tak v digitální podobě.
O své Lánováky (Long´schen), jak
je Roland Zirm láskyplně nazýval, se
po všechny ty roky obětavě staral – ať
už to bylo při každoročních spolkových setkáních v Marktoberdorfu
a Bensheimu, nebo prostřednictvím
jeho krásně napsaných dopisů s razítkem "Niederlangenau/Dolní Lánov –
Riesengebirge/Krkonoše", či díky
osobnímu a telefonickému kontaktu.
Vždy znovu motivoval původní obyvatele a jejich potomky ke spolupráci
s Heimatkreisem. Důležitým pomocníkem mu při tom byl počítač. Duševně
čilý až do vysokého věku pěstoval
Roland živou e-mailovou korespondenci s krajany z blízka i daleka.

Každý dotaz přesně zodpověděl.
Prostřednictvím svého dobrého vztahu
s infocentrem v Lánově byl Roland
informován o všech aktivitách
v krkonošské domovině. Díky jeho
dlouhému pátrání v archivech mohl být
nápomocen také při hledání předků.
Jeho vědění bylo nevyčerpatelné:
každý dům s jeho dřívějšími obyvateli
a jejich osudy si mohl okamžitě
vybavit.

s Rolandem Zirmem byla dobrým
a plodným časem. Naše hluboká
soustrast je věnována jeho milé ženě
Marii, která mu vždy stála po boku
a byla vždy přítomna při spolkových
setkáních v Bensheimu a Marktoberdorfu.
Za představenstvo Heimatkreisu
Hohenelbe/Riesengebirge e. V. Verena
Schindler

Roland Zirm svou neúnavnou prací
pro domovinu ukázal cestu a zároveň
vynikajícím způsobem pěstoval vztah
mezi Němci a Čechy, mezi dřívějšími
a současnými obyvateli.
Nepřehlédnutelná je pamětní deska
v němčině a češtině ve vchodu na
hřbitov v Dolním Lánově, instalovaná
roku 2011, kterou nechal Roland
zhotovit na vlastní náklady. Vytvořil
tak památník obětí obou světových
válek a poválečné doby. Hrdý byl
Roland také na to, že je jeho jméno
mnohokrát uvedeno v nové české
knize Lánov a Dolní Lánov, kterou mu
před nedávnem věnovala Obec Lánov.
Ztratit takového člověka, to je věru
velká ztráta, nejen pro Heimatkreis
Hohenelbe/Riesengebirge – prázdné
místo, které nemůže být zaplněno.
Zpráva o jeho smrti v neděli 31. ledna
2021, přišla nečekaně, neboť vzdor
útrapám s dialýzou byl vždy pln
důvěry a optimismu.

Se svou ženou Marií.

Statistika pohybu
obyvatel Lánova
v r. 2020

Truchlíme, spolu s jeho příbuznými, s velkou vděčností a mnoha
vzpomínkami – naše společná cesta

Pan Zirm na poslední návštěvě
Dolního Lánova v r. 2014.
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Programová základní nabídka KTV Lánov od 5. 2. 2021

Rozšířená nabídka obsahuje programy Základní nabídky
Pro příjem televizního vysílání v síti KTV Lánov je nutné
mít vybavený přijímač DVB-T tunerem. Pro příjem
programů ve formátu DVB-T2 je nutné mít přijímač
vybavení DVB-T2 tunerem. Pro příjem programů v HD
(vysokém rozlišení) je nutný DVB-T nebo DVB-T2 MPEG4 HD tuner.
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DĚNÍ V OBCI
Užitečně strávená sobota
Na území Horního Lánova je
velké těžené ložisko krystalického
kalcitického dolomitu a množství
malých čoček a pruhů vápenců
s malými lomy a jeskyněmi. Průzkum
v nich kdysi provedl Josef Řehák starší
z Bozkova se svojí skupinou a zjistil,
že se v jedné z nich ukrývá 130 cm
dlouhý stalagnát – nejdelší v Krkonoších. Potom jeskyně, kterou jsme
nazvali Stalagnátová, na dlouhou dobu
upadla v zapomenutí. Jednou jsme se
rozhodli, že se do jeskyně opět podíváme. A jak to dopadlo? Přečtěte si.
Kamenem úrazu je vstup do Stalagnátové jeskyně. Je tu divoká skládka
plná střepů, plechovek a eternitu
a velmi úzká vstupní plazivka. Ale tu
jsme si z našich dávných akcí moc
nepamatovali a problém jsme v ní
neviděli.
V útulném prostředí smeťáku se
převlékáme do kombinéz a připravujeme šňůry na tahání nářadí do jeskyně.
Odhrabávám pár střepů a po prvním
pokusu zalézt do plazivky hlásím, že se
zúžila. „Blbost“, odporuje Petr a rve se
do otvoru. Po několika minutách
marného převalování a kopání nohama
se dostává asi o 10 cm dál. “Ono se to
asi fakt zúžilo“, výjimečně se mnou
souhlasí a galantně mi uvolňuje místo.
Další pokus. Hrudníkem před sebou
hrnu vlnu bahna, nos mi slouží coby
šípový pluh. Měl jsem se oholit. Mám
pocit, že jsem zalezl do nitra vápencového masivu jenom tak trochu, že mi
nekoukají nohy, ale dál to nejde.
Couvám a nechávám ze sebe odkapávat bahno. Petr z toho má škodolibou
radost. Jen chvíli, ženu ho do jeskyně.
Srdnatě razí dopředu a ani nadávat
nemůže. Hubu má plnou řídké hmoty.
Těžko říci, zda se dostal dál než já.
Co se čistoty týká, nemůžeme si nic
vyčítat.
Je opět řada na mně. Zkusím si vzít
polní lopatku. Petr radí, abych to
rozplazil už před vchodem a ukazuje
mi patřičný terén plný plechovek od
konzerv. Něco na tom bude a snažím se
získat rychlost. Lopatkou rozhrnuji jíl
do strany, ale zase neprolezu rameny.
Tak tohle by mně stačilo. Cítím vlhkou
mazanici už v trenýrkách. Petr symbolicky uzavírá akci posledním marným
pokusem. Ze svršků balíme bahenní
kouli a vše v igeliťáku putuje do auta.
Opravdu příjemně strávená sobota.
V roce 2019 jsme zahájili v rámci
projektu Správy KRNAP „inven-

tarizace a dokumentace krasu Krkonoš“ intenzivní výzkum a s výsledky
vás brzy seznámíme.
Radko Tásler, Speleo Albeřice

Pokus o vstup do téže jeskyně, ale v jiném
čase (2007). Foto bozkovští jeskyňáři

Meteostanice
Dvanáctého ledna informoval
pan Jan Jirousek na facebooku
Lánováci sami sobě občany o tom,
že uvedl do provozu meteostanici
v Lánově. Zveřejnění mělo hned
pozitivní ohlas mezi Lánováky. Zdejší
obyvatelé se díky tomu mohou dozvědět z pohodlí domova, jaké je venku
aktuální počasí, popřípadě jaké bylo
v minulosti.
Toto zařízení vzniklo vlastně kvůli
nedostatku aktivit za koronavirových
opatření a původně jen pro soukromé
účely.
Přesto, že meteostanice neumí
kvůli značným technickým komplikacím vyhodnocovat také sněhové
srážky, je užitečným ukazatelem
povětrnostních podmínek u nás.
Možná prý časem přibude ještě
předpověď počasí pro tuto lokalitu.
Autor také zamýšlí tato data posílat do
veřejně dostupné služby poskytující
aktuální počasí v hledané lokalitě. Tato
služba pak data vyhodnocuje a poskytuje dále pro ostatní.
Meteostanice je dostupná přes tento
odkaz: www.lanov.unas.cz
Karolina Boková

Už jsme doběhali
Už třetím rokem si vedu
smutnou statistiku – seznam zvířat,
která na úseku 5,5 km, což je vzdálenost mezi mým bydlištěm v Čisté
a prací v Lánově, nepřežila střet
s vozidlem. Pro srovnání uvádím i roky
předchozí.
Rok 2018 (srovnáno dle počtu ztrát
u jednotlivých druhů)

Ptáci - 29 (z toho 4x kos, 2x ťuhýk,
2x kachna, 1x konipas, 1x rorýs!,
1x strakapoud, 1x vrabec, 1x slepice,
další neidentifikovatelní)
Srnčí - 10
Veverky - 8
Kočky - 8
Zajíci - 5
Tchoři/kuny - 3
Lasičky - 3
Ježek - 1
Rejsek - 1
Myšice - 1
Celkem 69 zvířat.
Nejvíc smrtelných střetnutí bylo
v červenci (12), červnu (10), dubnu
(10), říjnu (7), květnu (7) a srpnu (5).
Nejvíc obětí bylo bohužel a s podivem
přímo v obci Čistá (25), na Kovářově
pak 13 (úsek mezi kravíny a dvěma
osamocenými domy), u truhlářství
TOJIBA 11 a v lese pod lanovkou 10.
Rok 2019
Ptáci - 35 (z toho 3x kos, 3x drozd,
3x strakapoud, 3x strnad, 1x vrabec,
1x holub)
Srnčí - 10
Veverky - 6
Kočky - 5
Zajíci - 5
Krtci - 5
Tchoři/kuny - 4
Hadi - 3
Lasičky - 2
Ježek - 1
Myšice - 1
Ještěrka - 1
Liška - 1
Něco - 1
Celkem 80 zvířat.
Nejvíc smrtelných střetnutí bylo
opět v červenci (21), v říjnu (12),
červnu (11), květnu (10), srpnu (8),
listopadu (7) a září (6).
Nejvíc obětí bylo zase v Čisté - 20,
v lese pod lanovkou 19, na Kovářově
(mezi kravíny a 2 osamocenými domy)
17, v Lánově 13, u koupaliště v Čisté 6
a u truhlářství TOJIBA/betonárky 5.
Rok 2020
Ptáci - 24 (z toho 3x kos, 2x rehek,
1x holub, 1x puštík, 1x drozd)
Zajíci - 8
Hadi - 6 (z toho 5x užovka)
Veverky - 6 (vždy tmavé)
Kočky - 5
Tchoři/kuny - 4
Srnčí - 3
Lasičky - 2
Krtek - 1
Ježek - 1
Ještěrka - 1 (slepýš)
Něco - 6
Celkem 67 zvířat.
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A to nebyly počítány žáby, neidentifikovatelní malí tvorové a oběti, které
byly sice cítit, ale v příkopech a lese ne
vidět.
Nejvíc smrtelných střetnutí bylo
v červnu (16), červenci (15), květnu
(8), srpnu (8) a září (8).
Nejvíc obětí bylo opět v Čisté - 24,
na Kovářově (mezi kravíny a 2 osamocenými domy) 13, v lese pod lanovkou
12, u koupaliště v Čisté 7, u pily
p. Ponce u Lánova 5, u truhlářství
TOJIBA/betonárky u Lánova 4 a
v Lánově 2. Tak nevím, jestli nepřejmenovat Čistou na Krchov...
Karolina Boková

Vánoční turnaj v sálové
kopané v Lánově
Vítězem 29. ročníku turnaje se stal
tým COVID-19. S rozšířením virové
nákazy jak v celé ČR, tak i v okolí naší
obce jsme byli nuceni konání turnaje
zrušit.
Dodržujme hygienické zásady
a s tím různá nařízení a budeme se těšit
na příští ročník, již jubilejní třicátý.
Za pořadatele Milan Půlpán mladší
Zapsal Stanislav Závodník starší

Vítězný tým 28. ročníku – DA GIORGIO.

Tak máme zase zimu...
Mnoho lidí, dokonce možná
že většina, má v povaze mimo jiné
i vlastnost, která je nutí živě se zajímat
o počasí, nejen o to, jaké je právě teď,
ale rádi pátrají po tom, jaký vývoj
počasí lze očekávat.
Možná to máme v mozku zakódováno z časů našich praprapředků,
protože tady v české kotlině byli
převážně zemědělci a pro ně byl vývoj
počasí velice důležitým problémem,
od toho se odvíjely vyhlídky na
budoucí úrodu.
Dnes je už zemědělců méně,
bohatost úrody v naší zemi také
pomalu pozbývá důležitosti, ale počasí
a jeho vývoj v příštích dnech či
obdobích poutá naši pozornost pořád
a možná dokonce intenzivněji.
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Sledujeme proto nejen meteorologické zpravodajství na internetu,
v televizi či rozhlase, ale většinou
máme též doma některou z mnoha
typů meteorologických domácích
stanic, které nám uvádějí teplotu
venkovního vzduchu a předpovídají,
zda se neblíží déšť, bouřka nebo
sněžení.
To vše si ovšem pořizujeme celkem
bez ohledu na to, že ke zjištění stavu
počasí by nám stačilo podívat se
z okna.
Zvykli jsme si nejen počasí sledovat a jeho změny hodnotit, ale velmi
často počasí také kritizovat, neboť jen
málokdy se nám zavděčí. A když
zrovna my budeme s počasím spokojeni, tak velmi pravděpodobně si budou
rozhořčeně stěžovat jiní, protože pro
ně nejlepší počasí zkrátka je jiné:
teplejší, chladnější, trochu deštivé
anebo naopak překypující slunečním
žárem.
Proto i letošní zima, která nám na
rozdíl od minulých roků velmi štědře
naděluje spoustu stále čerstvého,
kvalitního sněhu, má na rozdíl od
nadšených vyznavačů zimních sportů
i své odpůrce.
Kupodivu to nejsou ani tak silničáři, pro které sníh znamená časté ranní,
ba i celodenní směny kvůli odklízení
sněhu na silnicích, ale jsou to zhusta
lidé, kteří zasněženou krajinu pozorují
jen z oken vyhřátého bytu a přitom
láteří, že už je té studené bílé pohromy
letos dost a že se nemohou dočkat, až
přijde opravdové teplé jaro, všechno
roztaje, tráva se zazelená, louky
rozkvetou a všude bude krásně.
Pozoruhodné však je i to, že když se
volání po jarních krásách konečně
dočká svého naplnění, začnou (možná
jiní, ale možná i titíž) nespokojenci
říkat, že jara už mají pro letošek dost,
všude jen tráva, kytky, kvetoucí
stromy, ve vzduchu víří pyly, alergici
se mohou ukýchat... a zase to bude
důvod ke stížnostem.
Dalo by se na závěr říci, že od
chvíle, kdy se na Zemi objevil tvor,
který měl již některé nepochybné rysy
a vlastnosti dnešního moderního
člověka, provází ho jeho poutí světem
přetrvávající nespokojenost se stavem
věcí současných.
Zároveň si ovšem musíme říci,
že asi není všechno úplně špatně,
protože podívejme se, k jakým
změnám pračlověka někdejší nespokojenost nakonec dovedla!
Olga Suchomelová

Radio Kulíšek má
vlastní podcast
Podcast je seriál zvukových záznamů
na internetu, který můžete poslouchat
online a zdarma. Můžeme ho přirovnat
k rádiu, ale v něm si obsah, na rozdíl od
podcastu, nevybíráte vy.
Archiv Radia Kulíšek obsahuje
téměř 20 hodin zvukových záznamů,
a proto se nám možnost vlastního
vysílání zalíbila. Do podcastu zařazujeme každý týden nové příspěvky rozhovory s osobnostmi české kulturní
a sportovní scény, turistické informace, tipy na knížky...
Zadejte do prohlížeče:
https://anchor.fm/radio-kulisek
a vybírejte!

Jana Tauchmanová a Jiří Hübner

Dobrovolní hasiči
Prostřední Lánov
Tak jako všechny občany Lánova
a celé ČR, tak i nás velmi ovlivnila
koronavirová krize. Život se jakoby
zpomalil nebo úplně zastavil. Stejně
tak je to i u hasičů. Naší poslední
„akcí“ bylo v létě pořádání dětského
dne na hřišti. To jsme ještě všichni
doufali v obrat k lepšímu a směle
plánovali nadcházející dny. S nástupem dětí do škol se vývoj opět změnil
a kolem Vánoc jsme přišli o veškeré
iluze. Letos se tedy nebude konat ani
tradiční výroční schůze a o plese se
nám všem může tak akorát zdát.
Jelikož čas je a chuť něco dělat
také, vrhli se převážně naši muži
na demontáž a likvidaci kuchyňky
v hasičárně. Podařilo se nám získat
kuchyňskou linku a obklady a nyní
jsme ve fázi pokládky nové podlahy.
Dne 29. 1. jsme se zúčastnili zásahu
v Dolním Lánově. Jednalo se o požár
dílny. Při příjezdu hasičů ze střechy
šlehaly plameny. Bylo nutné dohlédnout na dohašení objektu a následné
rozebrání konstrukce. Za skvěle zvládnutou akci všem hasičům děkujeme.
I když se zdá situace dnešních dnů
bezvýchodná, není třeba ztrácet
naději. Jako občané naší krásné obce
bychom měli především držet pohromadě, navzájem si pomáhat. My se
samozřejmě rádi připojíme a chceme
Vám být v případě potřeby také
nápomocni.

Školní rok 2020 - 2021 únorové shrnutí

Momentka ze zásahu v Dolním Lánově.
Foto SDH Prostřední Lánov

S přáním lepších zítřků
pro nás všechny
hasiči Prostřední Lánov.

ZŠ A MŠ LÁNOV
Co se děje v MŠ
Od jara se nám situace moc
nezměnila, a tak je dění ve školce
omezené na akce a činnosti určené
pouze dětem bez účasti rodičů nebo
bez možnosti prezentace na veřejných
akcích.
Snažíme se každodenní pobyt v MŠ
dětem zpříjemňovat, jak se jen dá.
Možná si některé děti v dospělosti
vzpomenou na návštěvu Mikuláše,
čerta i anděla s netradiční maskou –
rouškou. Samozřejmě jsme děti
nemohli ošidit o návštěvu Ježíška
a tradiční vánoční nadílku.
Využili jsme také ideální zimní
podmínky a zařadili jsme projektový
den nazvaný SNĚHULÁKOVÝ – byl
to den plný her, pokusů a soutěží nejen
ve třídách, ale část jsme uskutečnili
i na zahradě. V rámci běžné výuky, kdy
jsme se učili na téma MOJE TĚLO, se
nám povedl zajímavý den, který jsme
nazvali DEN KOSTLIVCE. Děti se
učily sestavit kostru, ale zároveň
dokázaly umístit i vnitřní orgány nebo
si mohly vyzkoušet, jak funguje
zažívání – vytvořená figurína se
zažívacím ústrojím, kterým bylo nutno
projet kuličkou.
No prostě, snažíme se tuto nelehkou dobu zpestřit netradičními výukovými metodami, a snad se nám to i daří.
Kolektiv MŠ

Vlastně ani nevím, jestli mohu napsat
školní rok. Tak, jak ho známe a jak ho
každý z nás zažil, tento školní rok
určitě nazvat nemohu. Udělali jsme si
pro sebe takový malý přehled. Z 23
týdnů běžné výuky byli žáci 9. třídy
prezenčně ve škole 11 týdnů. Žáci 6. až
8. třídy 6 týdnů prezenčně a pět týdnů
kombinovaně. Žáci 3. až 5. třídy 11
týdnů prezenčně. Nejlépe jsou na tom
prvňáčci a druháci. Ti mají ve škole
odučeno 19 týdnů z 23. Je to realita,
se kterou se každý z nás musí nějakým
způsobem vypořádat. Učitelé, žáci
i rodiče.
Co nám to přineslo z mého pohledu?
Velký pokrok, spíše skok v ovládání
technologií. Využívání všech technických vymožeností, které naše škola
nabízí. Schopnost snad snadněji se
vyrovnávat a řešit situace ve výuce,
když něco nejde, „uteklo“ připojení,
nevidím, neslyším… Větší spolupráci,
pomoc a podporu mezi pedagogy
i nepedagogy. Vládní opatření dokonce donutila některé žáky k větší
samostatnosti, možná i zodpovědnosti.
Přestože výuka funguje, je ve škole
ticho a prázdno. Není tu ten správný
školní ruch. Řešení problémů a připomínek (ty s online výukou nevymizí ☹)
se pro mě odehrává většinou ve virtuálním prostředí – email, telefon….
Chybí mi, a myslím, že nám všem,
osobní kontakt. Povídání o běžných
věcech, na které není teď mnoho času.
Sledovat úsměvy, někdy i pláč. To
bohužel technika přenést neumí.
Máme před sebou ještě čtyři měsíce
školní docházky a doufám, že proběhnou již za přítomnosti všech žáků
i pedagogů ve škole. Přeji nám všem
hodně zdraví, štěstí a pevné nervy.
Mgr. Radka Koniková, ředitelka školy

Výběr středních škol online
V letošním školním roce je vše
jinak, než jsme byli zvyklí, takže
i přijímací řízení na střední školy
a především spolupráce s žáky při
výběru škol.
Běžně mají žáci devátých ročníků
podle našeho ŠVP předmět Volba
povolání v rámci oblasti Člověk a svět
práce, ve kterém pracujeme na všeobecném rozhledu v oblasti středního
školství, na sebepoznání, navštívíme
Úřad práce v Trutnově, každoroční
burzu škol a mluvíme hodně o možnostech na trhu práce.

Letos jsme nemohli ani na burzu škol,
ani na úřad, v rámci omezení
v distanční výuce jsme neměli ani
běžný počet společných hodin. Musím
však deváťáky moc pochválit za spolupráci a zájem (až na malé výjimky)
i v online prostředí.
V současné chvíli mají všichni
připravené dvě přihlášky k odeslání na
SŠ. Když žákům vyjdou přání z přihlášek, budeme mít dostatek úředníků.
V letošním roce byl velký zájem
o obchodní akademie napříč krajem
i okolními kraji. Budeme moci dát
opravit auta, bude nám mít kdo opravit
či kompletně udělat elektrické rozvody
v domě, pohlídat děti ve školce i ošetřit
pejska. Tak a ještě více byl rozmanitý
výběr našich deváťáků.
Děkuji rodičům i deváťákům za
perfektní spolupráci. Žákům přeji,
ať jejich přání na přihláškách se stanou
od září realitou.
Důležitá data:
Podání přihlášek na SŠ - do 1. 3. 2021
Termíny jednotných přijímacích
zkoušek na SŠ (CERMAT testů) 2021
1. termín - pondělí 12. dubna 2021 –
čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia.
2. termín - úterý 13. dubna 2021 –
čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia.
Přijímací řízení – školní 12. – 28. 4.
2021 termíny pro školní přijímací
zkoušky (pracovní dny) do maturitních
oborů vzdělání bez talentové zkoušky
i pro gymnázia se sportovní přípravou.
Výsledky PZ - 28. 4. 2021 - do tohoto
data musí být CERMATem dokončeno
centrální vyhodnocení testů jednotné
přijímací zkoušky a výsledky předány
školám.
Ing. Anna Křelinová,
zástupkyně ředitelky školy

Distanční výuka očima
žáků 8. B
Žáci 8. B v rámci malého dotazníčku
odpovídali na otázky, zda jim distanční
výuka vyhovuje či nikoli, co se jim
konkrétně líbí a co ne.
Žáci 8. B považují distanční výuku
na jednu stranu za pohodlnější, protože
nemusí ráno brzy vstávat, ale na
druhou stranu jim vadí, že se nemohou
setkávat se svými kamarády i učiteli
naživo. Sami si uvědomují, že jim
distanční výuka změnila způsob
vzdělávání. Jsou vedeni k větší zodpovědnosti a samostatnosti ve své školní
práci. Přiznávají nervozitu spojenou
s kvalitou připojení, která vždy není
nejlepší. Chválí většinu svých učitelů
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za vstřícnost a chápavost.
Žáci, žákyně 8. B a jejich třídní
učitelka Nina Javorová
Distanční výuka očima rodičů
Žáci 8. B se v rámci průzkumu
ohledně distanční výuky ptali svých
rodičů, jak jim vyhovuje distanční
výuka, s čím jsou, či nejsou konkrétně
spokojeni.
Rodiče odpověděli, že jim tento
způsob výuky vyhovuje, protože je
stejně kvalitní jako výuka prezenční,
výuka je dobře propracovaná a nastavená, žáci neztratili kontakt se svými
učiteli. Dále se jim líbí, že tímto způsobem musí děti dodržovat denní pravidelný režim a jsou vedeny k samostatnosti.
Co by rodiče ve výuce uvítali?
Některým chybí zpětná vazba od učitelů, pravidelné informace o prospěchu,
v některých hodinách povinnost mít
zapnuté kamery. Také si stěžují na
nedostatek pohybu svých ratolestí,
které tráví většinu času u počítače,
a tak by přivítali hodiny tělesné
výchovy online.
Na podněty a připomínky od
rodičů, které nám přicházejí, se
snažíme reagovat, diskutujeme je.
A mohu s čistým svědomím říci,
že některé do distanční výuky zahrnujeme, pokud jsou reálné a je to v našich
silách. Rodiče i žáci jsou naším
zrcadlem…
Nina Javorová a rodiče žáků 8. B
Distanční výuka očima učitelky
českého jazyka a matky
Domnívám se, že v naší lánovské
škole nebereme distanční výuku vůbec
na lehkou váhu. Mohu hovořit sama za
sebe jako učitelka českého jazyka, ale
i jako matka dvou žáků naší školy.
Tento dvojí pohled mi umožňuje vidět
současnou vzdělávací situaci z obou
stran. Naše škola se pod vedením paní
ředitelky na distanční vzdělávání
velmi dobře připravila, což je také na
první pohled patrné. Paní zástupkyně
věnovala značné úsilí sestavování
rozvrhů, aby se děti mohly dále
bez problémů vzdělávat zejména
v hlavních i naukových předmětech.
Sice každý den žáci tráví mnoho času
u svých počítačů, ale vše je přesně
naplánováno a připraveno. Sama jako
matka vidím, že mým chlapcům je
věnována dostatečná péče při učení,
nepřicházejí o nic, co se výuky týká,
i když nejsou ve školních lavicích.
Jako učitelka si dovolím tvrdit, že se
při distanční výuce jedná o velmi
náročnou práci, pro mě osobně
mnohem náročnější, než kdybychom
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byli s dětmi, s mými milými žáky
ve školní třídě. Ano, učíme se podle
plánu, nic nezanedbáme, všemu učivu
věnujeme velké úsilí, pilně procvičujeme, ale… Někteří žáci vše zvládají na
výbornou i bez přímého dohledu, ale
někteří i ve škole potřebují přísný, ale
laskavý odborný dohled, aby vše
plnili, jak mají, a tak právě pro tyto
žáčky samotné je situace velmi náročná. Právě v těchto případech je nutná
zvýšená komunikace mezi rodiči
a učiteli, však žádný žák se nesmí stát
osamělým Robinsonem, ale musí se
cítit součástí celé posádky.
Každá škola přistoupila k tomuto
typu výuky jinak. Mrzí mne, když mi
lidé říkají: „Ty se máš, máte volno.“
Nejdříve mě to zarazí. Jak na tohle
přišli? Jasně, jak jinak než ze svých
zkušeností, či poznatků svých známých nebo přátel. Samozřejmě jim
vysvětlím, že žádné prázdniny se
nekonají, ale že se jedná o naopak
mnohem těžší každodenní práci
u počítače, kdy motivace některých
členů posádky po několikaměsíční
plavbě výrazně ochabuje a učitel jako
kapitán lodi nesmí žádného člena
ztratit. Ba právě naopak ho musí
podpořit, aby jeho výkon byl stále
stejně kvalitní.
Na závěr mého zamyšlení, mých
postřehů mi dovolte malé přirovnání.
V některých školách zřejmě výbornou
kávu nahradili obyčejnou meltou, ale
v případě naší školy jsme se s žádnou
meltou nespokojili.
Z celého srdce přeji všem rodičům,
učitelům a žákům pevné nervy.
Nina Javorová

Buďme kamarádi
Druhé třídy se setkaly s maňáskem Zajdou a paní Kájou 24. 11. při
tématu Buďme kamarádi.
Lektorka pracovala s každou třídou
dvě vyučovací hodiny. Pomocí obrázků, příběhů, scének, videí a maňáska

Zajdy objevovali tři klíče ke kamarádství.
V průběhu celého školního roku
naši školu lektorka z Etických dílen
navštíví ještě několikrát. Spolupráce je

domluvena pro všechny třídy prvního
stupně. Druháčky společná dvouhodinovka bavila. Doufáme, že program
uspěje i v dalších třídách.
Ivana Malínská, Pavla Tunklová

Pro zvídavé šesťáky
a sedmáky
Snaha zpestřit dětem distanční výuku
mne přivedla na myšlenku nabídnout
žákům přednášky ze zajímavých míst
a také připravit různé kvízy.
V době podzimní distanční výuky
měly děti z 6. a 7. tříd možnost se
zúčastnit cyklu krátkých přednášek
on-line. Navštívili jsme takto Gibraltar, Madeiru, Petrohrad a Helsinki.
Asi největší úspěch u dětí měly gibraltarské opice.
V období ledna a února probíhá pro
zájemce několik kol kvízů, kdy mají
děti určit, co je na fotografii. A témata
jsou různá – Slavné stavby světa,
Přírodní zajímavosti ze světa, Hrady
a zámky České republiky, Toulky
českou krajinou a poslední kolo bude
na téma Krkonoše. A nehledají jen děti,
někde luští celé rodiny. Snad budou
fotografie zejména z Česka vydatnou
motivací k návštěvě daného místa.
Mezi nejúspěšnější luštitele po třech
kolech zatím patří M. Rojtová,
M. Čivrný, M. Přívratská, K. Juryk,
A. Brejšová, R. Vosáhlo a M. Blažej.
Pochvalu si zaslouží ale úplně všichni,
kteří se do soutěže dobrovolně zapojili
a rozšiřují si tak svoje znalosti.
Olga Čermáková

Školní kolo zeměpisné
olympiády
V minulých dnech proběhlo na naší
škole školní kolo zeměpisné olympiá-

dy, tentokráte vzhledem k okolnostem
on-line. Stejnou formou budou probíhat i kola okresní, krajská a celostátní.
Nejslabší účast měla třída 7. B, kdy
soutěžní otázky vyplnili pouze tři žáci,
naopak stoprocentní účast měla 7. A.
Celkem se školního kola zúčastnilo
101 dětí z druhého stupně.
Tři nejúspěšnější luštitelé z každé
kategorie mají nárok na účast v okresním kole. A které děti byly nejúspěšnější?
Kategorie A (6. třída): maximální
zisk 24 bodů získali T. Janata,
A. Holubcová a F. Holubcová.
Kategorie B (7. třída): 22 bodů z 24
možných získali J. Javor, T. Zeman
a A. Pjentaková.
Kategorie C (8. a 9. třída) ze 60
bodů získali F. P. Bubaň 58, M. Vaníčková a P. Votruba 57.

školy, naše důchodce a osta-tní strávníky. Musím tu zaklepat, abych si to
nezakřikla.
Na konci ledna nás o pomoc
požádalo vedení tří mateřských školek
z Hostinného. Jídelna, která zajišťuje
obědy pro jejich malé strávníky
a zaměstnance, musela zůstat nějaký
čas mimo provoz. Myslíme, že je
dobré si pomáhat, proto naše jídelna
s radostí od 28. ledna do 12. února
připravovala obědy i pro tyto školky.
Vznikla tím velmi příjemná spolupráce. Dětem i zaměstnancům naše jídlo
chutnalo a jejich poděkování nás
opravdu dojalo. Náš kolektiv obdržel
DIPLOM za úžasné obědy, dětmi
namalovaný plakát, který zdobí naši
jídelnu, a další milé dárečky. Krásnější
a dojemnější odměnu za naši práci si
nemůžeme přát. Děkujeme, bylo nám
opravdu velkým potěšením.

Olga Čermáková, Libor Spurný

Přejí srdečně rodiny Mgr. Vlasty
Kloudové a Reginy Kloudové - Michálkové, Karviná

Zpestření distanční výuky
německého jazyka
Dne 4. 2. 2021 se 15 žáků z 8. A a 8. B
zúčastnilo on-line semináře Jazyková
animace.
Seminář trval 45 minut, byl zdarma
a vedli ho dva lektoři - Češka a Němec.
Celý seminář byl veden dvojjazyčně.
Cílem bylo přiblížit žákům německý
jazyk a německy mluvící země herním
způsobem. I když to pro některé bylo
opravdu první setkání s rodilým
mluvčím, zhostili se úkolů aktivně
a s úsměvem. Všichni se zapojili a snad
i něčemu přiučili.
Budu se snažit o to, aby žáci
zažívali takových seminářů více.
Zdenka Brejšová

Sláva pohybu
I v této složité době, kdy jsou
možnosti sportování omezené, si
mnozí cestičku k pohybu našli. Jsem
ráda, že někteří žáci a rodiče využili
nabídnuté možnosti zapůjčení vybavení na běžky z naší školy a hojně
navštěvují běžecké stopy v okolí naší
obce. Tímto chci také za vyznavače
běžeckého lyžování poděkovat všem,
kteří se na úpravě lyžařských stop
podílejí a podporují tím pohyb na
čerstvém vzduchu.
Olga Čermáková

Z naší školní jídelny
Milí spoluobčané,
ráda bych Vás pozdravila z naší školní
jídelny a s radostí Vám napsala, že se
stále držíme. Nepřetržitě vaříme pro
první a druhé ročníky a učitele základní

V létě býváme pár dní v Lánově
a vždy se těšíme na osobní setkání
s vedoucí infocentra p. K. Bokovou.
Tato žena naplňuje citát Petera Roseggera: „Dělat radost bližnímu je přece
jen to nejlepší, co na tomto světě
můžeme vykonat.“ Paní Boková nám
do Karviné na Ostravsko zasílá
několik let zpravodaj.
A nyní? Kdy jsme nepředpokládali,
že nás zastihne tato neutěšená situace
spojená s koronavirovou pandemií,
nadále infocentrum je skvělé, díky
paní Bokové. Chceme jí touto cestou
poděkovat za trpělivost a pochopení
nastalé situace a dovolujeme si vyslovit přání, aby nadcházející rok byl
pozitivnější a infocentrum mohlo být
denně otevřeno. Tak se těšíme na
společná setkání. A nyní vyslovíme
přání pro nás všechny - ať ten rok 2021
je lepší a příznivější než rok 2020.

Ztráty a nálezy

Všem našim strávníkům a spoluobčanům přejeme v této nelehké době
hlavně hodně zdraví a pohody.
Monika Klimešová a kolektiv

Na konci prosince mi paní
Karin Weissová z Dolního Lánova
věnovala obrázek po Němcích. Jedná
se o pamětní list z prvního svatého
přijímání Elisabeth Barth z roku 1933,
nalezený v kůlně čp. 129. Napsala
jsem paní Vereně Schindler, dceři paní
z Dolního Lánova, a panu Rolandu
Zirmovi, rodáku z téže obce, zda
nejsou v kontaktu s někým z rodiny
slečny Barth.

INFO Z ÍČKA
Omluva
Chtěla bych se touto cestou
upřímně omluvit paní Mgr. Vlastě
Kloudové za to, že její jméno bohužel
nebylo uvedeno mezi dárci v knize
o Lánovech na str. 381. Vzniklo to
zřejmě nedorozuměním mezi mnou
a redaktorem knihy a je nám to velice
líto. Paní Kloudová pochází z Horního
Lánova a přispěla na vydání knihy
jednak za sebe a jednak za svou dceru
Reginu Michálkovou.
Karolina Boková

Čtenáři píší
Vážení čtenáři,
v letošním roce nebylo mnoho příležitostí, abychom jako každoročně zavítali ze Slezska do Lánova. Nejsme
rodáci, ale bývalí obyvatelé Horního
Lánova čp. 63. Ti dříve narození pamatují Kloudovy u hospody u Vlčků či
u Máků, nyní tam bydlí pan Lukáš
Tuček.

Jako druhou věc mi paní Weissová
přinesla pěknou a používanou špacírku s několika štítky převážně
z Německa. Někdo ji před časem
nechal v hotelu Gendorf ve Vrchlabí.
Určitě mu chybí, a proto i u ní se
snažíme najít majitele. Pomoci by
mimo jiné mohlo zveřejnění obou
předmětů v krajanském časopise
Riesengebirgsheimatzeitung.
Sítě tedy již byly rozhozeny a teď
jen čekáme, jestli někdo zabere:-)
Pan Zirm mi obratem napsal, že
Elisabeth Barth pocházela z domu čp.
122, který byl již r. 1960 zbourán
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(dnešní čp. 122 je zcela jinde). Dům
čp. 129, kde byl obrázek nalezen, stojí
30 metrů odtud a bydlela zde rodina
Weissových s dvěma syny. Wolfgang
chodil s p. Zirmem do Vrchlabí do
školy až do r. 1945. Rodina byla
odsunuta do sovětské zóny. Snaha najít
Wolfganga selhala. Prý byl v DDR

Když bolí duše
V posledním speciálním vydání časopisu dTest
o duševním zdraví, který je možné si půjčit (jakož i čísla
předchozí) v naší knihovně, je uvedena celá stránka užitečných kontaktů:
Webové stránky
- Pomoc osobám s poruchami příjmu potravy i jejich rodinným příslušníkům: www.anabell.cz
- Podpora při léčbě alkoholismu, fobií, úzkostných
i dalších poruch:www.adicare.cz
- Pomoc při diagnostice a léčbě schizofrenie:
www.schizofrenie.psychoweb.cz
- Vše o depresi a možnostech její léčby: www.deprese.com
- Pomoc pro závislé na drogách a jejich okolí:
www.drogy-info.cz
- Podpora kuřáků, kteří chtějí s cigaretami skončit:
www.koureni-zabiji.cz
- Pomoc závislým na automatech:
www.zodpovednehrani.cz
- Osvěta o duševním zdraví, rady, kde hledat pomoc:
www.nevypustdusi.cz
- Časopis Psychiatrie pro praxi:
www.psychiatriepropraxi.cz
- Psychosom (časopis pro psychosomatickou medicínu):
www.psychosom.cz
- Národní ústav duševního zdraví: www.nudz.cz/
- Česká lékařská komora - vyhledávání lékařů podle jména,
oboru, místa: www.lkcr.cz/seznam-lekaru-426.html
- Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb - vyhledávání zdravotnického zařízení podle místa, oboru péče,
zřizovatele: nrpzs.uzis.cz/
Odborné společnosti České lékařské společnosti
J. E. Purkyně
- Psychiatrická společnost ČLS JEP:
www.ceskapsychiatrie.cz
- Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP:
www.psychosomatika-cls.cz/
- Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP:
www.psychoterapeuti.cz/
- Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP:
www.snncls.cz
Pacientské organizace
- ArsAnima, z. s. (deprese): www.facebook/zivotzazdi

Spotřebitelský problém?
Volejte poradnu dTestu
Máte spotřebitelský problém, se
kterým si nevíte rady? Na poradenskou linku dTestu na čísle 299 149 009
se ročně obracejí desetitisíce spotřebitelů. Jsme vám k dispozici každý
všední den mezi 9. a 17. hodinou.
Můžeme vám bezplatně poradit
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u námořnictva a asi i u Stasi, tedy
dávná minulost. Elisabeth Barth
z domu čp. 122 dobře znal, zemřela
r. 2015 v Bensheimu. Její otec byl
církevní rada, syn byl farářem a padl
u polské Vratislavi v r. 1945.
Karolina Boková

- Dialogos, z. s. (lidé se zkušeností s duševním onemocněním): www.dialogos.cz/
- Sdružení Ondřej (rodiče a blízcí duševně nemocných):
www.sdruzeniondrej.cz/
- Recovery, sdružení pacientů s diagnózou závislosti, z. s.:
www.pacienti-recovery.cz/
- Sdružení pečujících o duševně nemocné ČR, z. s.:
www.spdn-cr.org/
- Self Help Ústí nad Labem, z. s. (uživatelé psychiatrické
péče): www.self-help-ul.cz/
- Spolek Kolumbus (práva duševně nemocných):
www.spolekkolumbus.cz/cs/
- Svépomocná společnost Mlýnek (Ostrava):
www.klubmlynek.cz/
- Sympathea, o. p. s. (příbuzní duševně nemocných):
www.sympathea.cz/
- VIDA (aktivity a informace pro osoby s duševním
onemocněním): www.vidacr.cz/
Bezplatné telefonní linky s celostátní působností
- Linka bezpečí (Sdružení Linky bezpečí): 116 111 (nonstop),
pomoc pro děti, mládež a studující do 26 let
- Linka pro rodinu a školu (Cesta z krize): 116 000 (nonstop),
pomoc dospělým ohledně dětí (pro rodiče, příbuzné, učitele,
vychovatele)
- Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123
(nonstop), krizová pomoc pro dospělé
- Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (Bílý
kruh bezpečí): 116 006 (nonstop), pomoc pro oběti
a pozůstalé
- Národní linka pro odvykání: 800 350 000 (všední dny 10-18
hod.), pomoc pro lidi se závislostí na alkoholu, drogách,
gambling apod.; poradte@chciodvykat.cz
- Linka pro seniory: 800 157 157 (nonstop)
Další telefonní linky s celostátní působností
- Pražská linka důvěry (Centrum sociálních služeb Praha):
222 580 697 (nonstop), pro dospělé
- Rodičovská linka: 606 021 021 (Po-Čt 13-21 hod., Pá 9-17
hod.)
Některé linky důvěry jsou zdarma (zpravidla ty, které
mají zkrácené šestimístné číslo nebo začínají na 800),
u ostatních platíte tarif jako za volání na běžnou pevnou linku
či mobilní číslo dle tarifu Vašeho operátora.
Karolina Boková

v následujících oblastech:
Reklamace: jak ji podat, abyste uspěli,
nebo jak naložit se zamítnutou či
nevyřízenou reklamací.
Nákup na internetu: jak odstoupit od
kupní smlouvy, co dělat s poškozenou
zásilkou nebo jak čelit neoprávněným
požadavkům prodejců.
Telekomunikace: co s nepřehledným

vyúčtováním služeb, chybějícím pokrytím signálem nebo příliš pomalým
internetem.
Dovolená: co si ohlídat ve smlouvě, jak řešit neodpovídající ubytování
nebo jaké máte nároky při zrušení
zájezdu kvůli mimořádné situaci.
Energetika: jak bezpečně přejít
k jinému dodavateli, co s příliš

vysokými zálohami či nevracením
přeplatků nebo jak se vyhnout praktikám podomních obchodníků.
Nákupy na neobvyklých místech:
jak se zbavit nevýhodných smluv
uzavřených na předváděcích akcích či
jinde mimo prostory obvyklé k podnikání.
Pro řešení spotřebitelského problému můžete kromě zavolání na
poradenskou linku využít také naši
elektronickou poradnu na odkazu:
www.dtest.cz/e-poradna.
Hledáte jednoduché a rychlé řešení
svého problému s prodejcem zboží
či dodavatelem služeb, aniž byste
museli jít k soudu? Využijte naši internetovou službu VašeStížnosti.cz.
Podejte stížnost vyplněním formuláře
na www.vasestiznosti.cz a my už se
postaráme o dosažení dohody smírčí
cestou.
Ze speciálního vydání časopisu
dTest připravila Karolina Boková

Turisté mohou na horách třídit
odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních
týdnech zaplavily davy návštěvníků
a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává
velké množství odpadu odhozené
mimo kontejnery a koše. To i přesto,
že lidé mohou v mnoha horských
střediscích odpady nově třídit do
speciálních třikošů přistavených
u parkovišť, výchozích míst na túry
nebo u výdejních okének.

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu

Sedm desítek designových „třikošů“
doplnilo v horských resortech od
loňského roku síť tradičních velkých
barevných kontejnerů na třídění
odpadů. Menší speciální koše na
plasty, papír a směsný odpad jsou díky
projektu společnosti EKO-KOM
s názvem Třídíme na sněhu umístěny
přesně tam, kde vzniká odpad z obalů,
ale kam se zároveň nedostanou těžká
svozová auta. Tříděný odpad z třikošů
je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo
rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou

téměř celé včetně výplňových pytlů
vyrobeny z recyklovaných plastů.
Jejich patentovaná konstrukce je
navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým
podmínkám. Před uvedením do
provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře.
V současnosti mohou návštěvníci
využívat třikoše kromě Krkonoš
a Králického Sněžníku také v Krušných horách, Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech, Javornících,
ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM si
chování zodpovědných třídících
návštěvníků hor zatím pochvaluje:
„Přestože síť třikošů v českých
a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do
nich lidé vytřídili přes dvacet dva tun
plastů a papíru. Očekáváme však ještě
větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme
třídění v zimních areálech promo
akcemi a brožurkami v infocentrech
a pokladnách. Zájemci již nyní najdou
informace o třídění na horách na
Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“
Andrea Vodňanská

V březnu nastane změna
autobusových jízdních řádů
V neděli 7. 3. 2021 zahájí autobusoví
dopravci v Královéhradeckém kraji
(KHK) provozování veřejné služby
podle nových smluv, které Kraj
uzavřel s jednotlivými dopravními
společnostmi po úspěšném dokončení
veřejné zakázky. Smlouvy jsou
uzavřeny pro období následujících 10
let a přináší hned několik významných
změn. Zde jsou ty nejvýznamnější:
Změna dopravních společností –
nově bude provozovat dopravní
obslužnost jen 5 dopravních společností, které částečně využijí k zajištění
některých dopravních výkonů své
poddodavatele.

Změna názvosloví autobusových
zastávek – po provedené rozsáhlé

revizi stávajícího názvosloví jsme
s obcemi jednotlivé návrhy změn
názvů projednávali a věříme, že
konečná podoba přejmenovaných
názvů autobusových zastávek povede
k lepší orientaci cestujících – seznam
přejmenovaných a výčet zrušených
(nevyužívaných) autobusových zastávek jsme zveřejnili na stránkách Kraje.

Novinky v odbavení – nové
odbavovací zařízení ve vozidlech
umožní cestujícím opět přestupovat
na jeden jízdní doklad bez nutnosti
vlastnit bezkontaktní čipovou kartu
IREDO. Na jízdní doklady IDS
IREDO budou natištěny QR kódy,
které bude možné při přestupu načíst
v návazném spoji, a tak cestovat
s jednou jízdenkou až do cílové zastávky. Dochází také k zavedení možnosti
platby bankovní kartou a tím i k zjednodušení odbavení pro cestující, kteří
doposud platili hotovostí a hledali
drobné po kapsách.
Nová dopravní technika a technologie – nová vozidla budou
v y b av e n a d l e p o ža d av k ů K r a je
a nabídnou cestujícím zcela nový
komfort při cestování do škol, za prací,
ale i za zábavou. Za zmínku určitě stojí
vybavení vozidel klimatizací, bezplatným internetovým připojením (WIFI
FREE), USB zásuvkami pro nabíjení
drobné elektroniky, LCD obrazovkou
zobrazující aktuální trasu i zpoždění
spoje a možné návaznosti v přestupních bodech. Dále budou ve vozidlech instalovány informační vitríny
a schránky na letáky, ve kterých budou
zveřejňovány aktuální informace
o veřejné dopravě, včetně novinek.
Pro cestující s chytrými telefony
nabídneme prostřednictvím mobilní
aplikace „IDS IREDO“ možnost
sledovat polohu vozidla nebo vyhledat
dopravní spojení. Díky dodatkovým
tabulím, které budou postupně
umísťovány na zastávky, bude možné
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po načtení QR kódu zjistit přímo na
autobusové zastávce aktuální zpoždění spoje.
Zlepšené služby pro cestující –
společně s vlastním provozem budou
zejména pro starší cestující k dispozici
informační místa/kanceláře umístěná
v několika městech v našem kraji.
Na těchto místech bude možné také
zařídit bezkontaktní čipovou kartu
IREDO, získat informace o spojení
a případně reklamovat služby, s kterými cestující nebude spokojený.
Jednotný vizuální prvek – sice
jsme nechtěli nutit dopravce do jednotného barevného provedení všech
vozidel v KHK, ale i tak na všech
vozidlech umístíme logotyp Veřejné
dopravy v KHK, který je doplněn
naším cílem „Propojíme Vaše cesty“.
Logotypem budou označena nejen
všechna vozidla v kraji, ale také postupně i všechny autobusové zastávky.
Call centrum IREDO – již dnes
fungující služba (na telefonním čísle
495 580 333) pro cestující veřejnost
také dozná několika změn, a to zejména v posílení pravomocí centrálních
dispečerů. Nástroje k zajištění dodržování jízdních řádů, včetně zabezpečení
garantovaných přestupů, budou nově
doplněny o pravomoc zajištění přestupních vazeb dle aktuálních požadavků cestujících přijatých na call
centru IDS IREDO. Možnost vyslání
vozidla provozní zálohy, které bude
dopravce dislokovat v předem stanovených místech se schopností aktivovat tuto zálohu do 15 minut, je novinkou, která umožní zajištění dopravní
obslužnosti i v případech mimořádností jako jsou poruchy vozidel,
dopravní nehody apod
Chtěl bych Vám připomenout
existenci již stávajících informačních kanálů pro veřejnou dopravu
na území Kraje, kterými jsou speciálně zřízené sociální sítě (Facebook*1
a Twitter*2) informující o organizaci
a provozu veřejné dopravy KHK.
Na těchto sítích a webových stránkách Kraje*3 se můžete těšit nejen na
aktuality, ale i na fotografie z našich
kontrol a příprav u jednotlivých
dopravců. Na webových stránkách
Kraje se můžete seznámit se seznamem přejmenovaných autobusových
zastávek a prostudovat si jízdní řády,
které budou platit od 7. 3. 2021.
*1 https://www.facebook.com/dopravakhk
*2 http://twitter.com/dopravakhk
*3 http://www.kr-kralovehradecky.cz/
scripts/detail.php?pgid=1789
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Dále bych Vás rád informoval
o vzniku nové webové stránky pro
veřejnou dopravu KHK. Cílem
jejich vytvoření je samostatná prezentace veřejné dopravy KHK, která
umožní cestujícím přehlednější
přístup k dopravním informacím
(uzavírky, výluky), k aktualitám,
vyhledávání jízdních řádů a dalších
informací týkající se veřejné dopravy
v našem kraji. Nové webovky budou
spuštěny v průběhu března na stránkách www.dopravakhk.cz.
Věřím, že změny budou nemalým
přínosem pro cestující veřejnost.
Závěrem bych Vás chtěl požádat
o určitou míru shovívavosti, protože
i přes veškerou snahu a intenzivní
přípravy celého našeho týmu se mohou
po zahájení provozu vyskytnout dílčí
nepříjemnosti. Chtěl bych Vás ujistit,
že pokud dojde k této situaci, bude naší
prioritou vše neprodleně odstranit, tak
aby v konečném důsledku došlo
k prohloubení kvality systému veřejné
dopravy, který bude atraktivní pro
veškerou cestující veřejnost.
Mgr. Martin Červíček
hejtman Královéhradeckého kraje
(Pozn. red. - Z dopisu hejtmana starostům,
dopis byl redakčně krácen)

Výsledek soutěže
Lánovský sněhulák 2021
V této sezóně se do soutěže přihlásilo
rekordních 16 účastníků! Budovatelské nadšení bylo letos (snad díky
koronaviru?) výrazně větší a nebýt
ukončení soutěže související s uzávěrkou zimního zpravodaje 15. února,
mohlo být výtvorů asi i víc.
Všichni sněhuláci jsou parádními
výkony stavitelského umu a fantazie,
a jsem proto ráda, že obsazení pozic
vítězů je od tohoto ročníku výsledkem
losování. Určit totiž toho nejlepšího
bylo v minulosti strašně těžké a asi
i nespravedlivé.
Porota, složená z paní místostarostky, paní účetní a mě (prostě z těch, kteří
na OÚ zbyli:-), tedy vylosovala tyto
výherce:
- Tomášek Lokvenc
- Emička Minková, Anička
a Pepík Šretrovi
- Mareček a Amálka Tryznovi
Takže tímto jim gratuluji k výhře
a prosím, aby se dostavili do infocentra
pro své zasloužené odměny. A aby to
ostatním nebylo líto, když se tak pěkně
snažili, malý dárek čeká na všechny
:-). Příští zimu si prosím znovu

nachystejte nadšení, svaly a potřebné
propriety pro sněhotvorbu a můžete se
do soutěže opět přihlásit. Čtenáři
zpravodaje budou mít zase co obdivovat.
Foto soutěžních výtvorů naleznete
na zadní straně.
Karolina Boková

Po stopách známých
osobností v Krkonoších
I v Krkonoších se zrodily „hvězdy“,
které se zapsaly do českých a světových dějin. Vydejte se na oblíbená
místa těchto krkonošských rodáků
a rodaček. Ocitnete se tak na prahu
historie a spojíte své kroky s krkonošskými osobnostmi, které tu stály před
desítkami či stovkami let. Míst, na
které se můžete vypravit, je v Krkonoších mnoho. A tak tu pro vás máme
několik vyzkoušených tipů.
Historicky nejvýznamnější postavou města Vrchlabí byl bezesporu
Kryštof Gendorf z Gendorfu. Zasloužil se o povýšení vsi na město a vytvořil z něj nejvýznamnější centrum
hutnictví železa. V roce 1546 nechal
vybudovat zámek jako dominantu
města. Od té doby prošel zámek
mnohými úpravami, ale stále je krásnou a významnou památkou města.
Projděte se v zámeckém parku a nahlédněte do vstupní haly zámku, kde se
konají svatby, koncerty i výstavy.
Jan Amos Komenský si vysloužil
přízvisko Učitel národů, zanechal část
sebe na mnohých místech v Čechách
a na Moravě. Jeho poslední kroky,
když prchal z Čech, vedly do Žacléře.
Zde překročil hranice do Polska.
Ke vzpomínce na tuto událost se
vypravte po naučné stezce Po stopách
J. A. Komenského na Růžový palouček, kde je postaven unikátní památník Labyrint J. A. Komenského.
Spisovatel a oblíbený učitel Josef
Šír byl populární v celém regionu.
Jednadvacet let vedl štěpanickou
kroniku a plně se sžil se svými spoluobčany. Zažijte klid a půvab obcí,
ve kterých učil - na Benecku, ve Štěpanicích, v Poniklé nebo Roztokách
u Jilemnice. A v jeho sbírce povídek
Cesta k člověku (pozn. red.: Tato kniha
je k dispozici v lánovské knihovně) se
ponořte do příběhů života lidí z hor
i jejich podhůří v minulém století.
Další tipy na „výlety se známými
osobnostmi“ najdete na našich stránkách www.krkonose.eu/vyznamneosobnosti.
Oblastní destinační společnost
Krkonoše – svazek měst a obcí
Alena Pacholíková

Tradice sklářského řemesla
v Krkonoších
Již v první polovině 18. století se staly české země nejvýznamnějším vývozcem skla na světě. I v dnešní době sklářské výrobky vyvážené daleko za hranice České republiky
konkurují světové produkci. Zručnost a nápaditost českých
sklářských mistrů můžete obdivovat v jejich dílnách.
Vydejte se na místa, kde uvidíte skláře při práci
a zažijete neopakovatelné chvíle zapisující se do historie
řemesla.
Podívat se na výrobu foukaných skleněných perliček
zajděte do rodinné firmy Rautis v Poniklé www.rautis.cz.
Projdete si proces foukání, stříbření, barvení, řezání až
k samotné montáži skleněných ozdob. V kreativní dílně si
sami též můžete některou z ozdob vyrobit a držet na chvíli
v rukou práci perlařů, která je zapsána na Reprezentativním
seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Sklárna Novosad & Syn v Harrachově je nejstarší
sklárnou v Čechách www.sklarnaharrachov.cz. Vyrábí se
zde luxusní nápojové sklo a lustry. A i tady máte možnost se
dozvědět, jak se fouká sklo, jak se brousí, a v muzeu si
prohlédnout sbírku těch nejcennějších výrobků.
Unikátní dekorační a užitkové ryté sklo vyrábí více než
30 let rodinná firma DaMiRS v Čisté u Horek - odkaz:
www.damirs.cz. Vybírat lze z velkého množství rytých
vzorů na vázách, sklenkách, půllitrech, lahvích či tiffany
doplňků a lamp. Vymyslet si však můžete i vlastní originální
vzor a nechat si jej na zakázku vyrobit.
Nadechni se v Malé Úpě! To je řemeslná dílna paní
Dany Augustové, kde máte možnost si vyrobit vlastní vinuté
perle a z nich si pak smontovat náramek, náušnice nebo
náhrdelník. A pokud si chcete tvoření vyzkoušet v teple
domova, objednejte si Tvořivou krabičku na stránkách dílny
www.danaaugustova.cz.
Originální šperk, který potěší každou ženu, slečnu,
dívenku, zakoupíte nebo si necháte na zakázku vyrobit
u Hanky Šebkové ve Špindlerově Mlýně - odkaz:
www.pribehperel.cz. Vyrábí s velkou trpělivostí nádherné
vinuté perle, z kterých pak tvoří dle vlastní fantazie
a vkusu jedinečné šperky i dekorace do bytu či na
zahradu.
Vydat se za dalšími sklářskými mistry v Čechách lze díky
Křišťálovému údolí www.crystalvalley.cz. Zde najdete
příběhy jednotlivých míst a informace, kam se za skláři
vypravit na exkurzi.
Oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek
měst a obcí Alena Pacholíková

Staňte se nositelem značky Krkonoš
Palec nahoru za výrobky, které vznikají v turistickém regionu Krkonoš (Harrachov – Trutnov) a jsou
vyráběny v návaznosti na tradici předků a um současných
řemeslníků, zemědělců a tvůrců. Regionální značka
KRKONOŠE originální produkt® má dlouholetou tradici.
Od roku 2005 certifikuje přírodní, potravinářské a živočišné
výrobky, řemesla a umělecká díla. Od roku 2019 i zážitky.
To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý
a kvalitní suvenýr z Krkonoš, tak místní obyvatelé, kteří
nákupem místních produktů podpoří „svého” souseda
a rozvoj a soběstačnost regionu. Produkty necestují přes
půlku světa, trhají a vyrábí se čerstvé z kvalitních surovin
a ve vyhovujících pracovních podmínkách. Nejen, že si Váš
mlsný jazýček pochutná, ale přispějete i k zachování přírodního a kulturního bohatství regionu. Inspirací Vám mohou
být zástupci regionálních značek – www.regionalniznacky.cz/krkonose/, kteří jsou pravidelně oceňováni i Regionální potravinou, Českou chuťovkou, titulem Mistr
tradiční rukodělné výroby, nebo jsou zapsáni na Seznam
nehmotných kulturních památek České republiky.
Výhody, které Vám značka nabízí:
1) zajímavé marketingové spojení na Krkonoše
2) prezentace na společném webu a sociálních sítích
3) prezentace a podpora destinační společnosti Krkonoš
(SMO Krkonoše)
4) možnost účastnit se společných prezentací a projektů
5) možnost seznámit se s jinými výrobci a vytvořit nová
partnerství
6) možnost získat grant Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje a regionální dotace z Programu rozvoje
venkova
7) posílení sounáležitosti Krkonoš
8) konkurenční výhoda a zvýšení odbytu
Kdy a jak je možné se přihlásit?
Zájemci o vstup do značky nebo zájemci o rozšíření certifikované řady produktů mohou získat informace v kanceláři
MAS Krkonoše v Lánově nebo emailem hartmanova@
maskrkonose.cz. Přihlášku naleznete na webových stránkách Asociace regionálních značek - http://www.regionalniznacky.cz/krkonose/cs/pro-vyrobce/page/1/jak-ziskatznacku.
Stávající zástupci regionální značky:
Krkonošská pivní stezka, Psí spřežení, Český česnek
z Podkrkonoší, keramika – Dumková, Emba, Oblak, Rautis,
spřádaná vlna a med – Fišerová, Pumprnikl, BIOfarma Pod
Hájkem, drátování – Šlechta, textilní dekorace – Albrechtová
a Killarová, Babiččiny sirupy, Dílna Hama, DaMiRS, farma
Basařovi, Krkonošské sirupy, vinuté perle - Příběh perel,
Volkafe, Tkalcovské muzeum a řemeslná dílna, Krkonošská
kozí farma, pivo Trautenberk a Fries, Original šperk –
Roudná, dřevěné plastiky – Spurný, mozaika a tavené sklo –
Edler, Apicor, paličkování – Špetlová Máslová, Tempo
Hostinné, drátované dekorace – Herčík, roubenky Roubal,
Maloúpská vlna, farma Mejsnar, tvořivá dílna Nadechni se,
Zdeňky běžky, domácí Ja-mík od babičky Jarušky, Krkonošské bobky z cukrárny Grand, ovečky z Bělé, Příběh tkalce
Jana, dřevěné dekorace pana Šmída.
Petra Hartmanová, MAS Krkonoše
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nejmenovaný z Horního Lánova
(Biemann) 100 Kč
paní Marie Pohl, Horní Lánov 200 ks
sešitů na psaní
Hotovost celkem 1520 korun.

Kronika obecné školy
Horní Lánov 1917-1945
(14. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1932 - 33
Nový školní rok byl zahájen ve
čtvrtek 1. 9. 1932. Stav žáků byl následující (neuvádíme). Celkem 58
chlapců a 56 děvčat. Z toho bylo 99
katolíků, 14 evangelíků a 1 žákyně
československé církve.
Učitelský sbor: 1. třída řídící učitel
Johann Bilas
2. třída učitel Vinzent
Donth
3. učitel Jos. Futschig
Učitelka ručních prací sl. Hedwig
Winkler. Výuka katolického náboženství - farář Kerner B., evangelického sl. Inge Zinnecker. Poněvadž už pan
farář Th. Kulhanek z Dolního Dvora
výuku katolického náboženství v Horním Lánově nepřevzal, musel tak učinit
farář B. Kerner z Dolního Lánova, a to
pouze v 2. a 3. třídě. V 1. třídě se této
výuky ujal řídící učitel Johann Bilas.
Kvůli této změně se musel změnit
učební plán, který byl schválen 19. 9.
1932 panem okresním školním inspektorem R. Föhstem.
22. 9. 1932 byly všem žákům
panem doktorem Franzem Krausem
sen. vyšetřeny zuby a krk (štítná žláza).
Protože pan farář B. Kerner těžce
onemocněl, zajišťuje od 11. 10. 1932
výuku katolického náboženství v 2. a 3.
třídě pan kaplan Otto Meixner.
U příležitosti státního svátku byla
škola 27., 28. a 29. října 1932 ozdobena
vlajkou. 28. října se na škole konala
prostá, ale důstojná oslava, při níž byli
žáci poučeni o významu tohoto dne.
15. 11. 1932 provedl na naší škole
inspekci pan okresní školní inspektor
R. Föhst. Ve všech třídách byly
výsledky velmi dobré a pan inspektor
poděkoval za svědomitou práci.
Na vánoční sbírku přišlo:
pan Ing. L. Haberl 300 Kč v hotovosti,
oblečení a boty
Obec Horní Lánov 500 Kč
pivovar Vrchlabí 120 Kč
zem. okr. záložna Vrchlabí 100 Kč
živnostenská lidová banka Prostřední
Lánov 100 Kč
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Vánoční nadílka se konala 22. 12.
1932 a bylo podarováno 70 dětí
prádlem, kousky oblečení a botami.
Přítomni byli: předseda místní školní
rady pan Ing. L. Haberl, pan Ferd.
Hamatschek a celý učitelský sbor.
Vánoční prázdniny trvaly od 22.
12. 1932 do 30. 1. 1933 včetně.
1. ledna 1933 byly platy všech
státních úředníků a učitelů sníženy.
Vánoční příplatek státních zaměstnanců a učitelů byl zcela zrušen. Platy
byly pokráceny o 10 - 12 %, penzijní
příspěvky zvýšeny z 6 na 8 %.
Podle výnosu ze 17. 1. 1933 byly
pololetní prázdniny na školní rok 19321933 o 2 dny prodlouženy. Velikonoční
prázdniny budou trvat do 18. dubna
včetně. V pondělí 5. června je bez
vyučování.
7. března 1933 byly ve škole
během vyučování důstojně a srdečně
oslaveny 83. narozeniny pana prezidenta republiky. Na škole byla
vyvěšena celý den vlajka.
29. 3. 1933 byli všichni katoličtí
žáci přezkoušeni panem vikářem
Ullwerem z náboženství.
21. 3. 1933 byli jako zástupci
místní školní rady zvoleni: řídící učitel
Johann Bilas, učitel Vinzenz Donth
a jako náhradník učitel Josef Futschig.
Jako zástupci obce do místní školní
rady byli 31. 3. 1933 zvoleni 4 pánové.
18. 5. 1933 přednesla pečovatelská
sestra sl. Franz z Vrchlabí žákyním ze
7. a 8. ročníku praktickou a poučnou
přednášku o péči o kojence a zdravé
dětské výživě.
Žáci ve věku 7 a 14 let byli 16. a 23.
5. 1933 očkováni.
Pan dr. Franz Kraus st. měl 23. 5.
1933 přednášku o dýchání a důležité
výživě.
Podle výnosu 26. 5. 1933 byla
učiněna následující nařízení, která se
mají do 20. června svědomitě provést.
1. Má se nacvičit (procvičit) státní
hymna.
2. Má se pořídit státní znak.
3. Na škole musí být k dispozici státní
vlajky nebo prapory.
4.Všechny neschválené učební pomůcky se mají z inventáře vyškrtnout
a odstranit ze sbírky učebních pomůcek.Všechna tato nařízení byla svědomitě provedena.
V době mezi 29. 6. a 1. 7. 1933 se
ve Vrchlabí konal tělocvičný kurz pro

vyučující, kterého se zúčastnil pan
učitel Donth.
Zápis žáků na rok 1933-34 se konal
28. 6. 1933. Učitelská knihovna obsahuje 246 svazků, žákovská 235 svazků.
Školní docházka je patrná z následující tabulky (neuvádíme). Školní rok
byl zakončen 28. 6. 1933. V měsíci
srpnu 1933 byly všechny třídy, chodby
a záchody vybíleny. V 1. a 3. třídě byla
kamna za 1441,85 Kč přestavěna na
úsporné topení a ve 3. třídě byla
položena nová podlaha.
Za bílení .............................. 801,80 Kč
Za přestavbu 2 kamen ........1441,85 Kč
Za podlahu ve 3. třídě .........1508,50 Kč
Za opravu lavic ....................621,60 Kč
Celkem ............................. 4373,75 Kč

První škola v Horním Lánově čp. 98,
postavená v r. 1788, pohled ze sever

Druhá škola v Horním Lánově čp. 138,
postavená roku 1805.

Třetí škola v Horním Lánově čp. 148,
postavená v r. 1875.

Třetí škola v Horním Lánově čp. 148
v roce 1925.

Malý příběh, aneb
když jsem byl malý kluk
Když se náš otec vrátil z nákupu pro
obuvnický krám do ševcovské dílny
v Horním Lánově, objevila se asi
pokaždé na skříni v ložnici krabice.
Pro nás děti nedosažitelně vysoko, ale
s obsahem pro nás tak jako tak
v podstatě známým. Podobná krabici
od bot měla ale docela jiný obsah:
lahůdky z protektorátu od tamních
cukrářů, které se rozplývaly na jazyku
a které už nešlo zapomenout.
Měli jsme šťastné dětství. Hned za
domem jsme v malé zahradě sázeli
brambory, krájeli přitom hlízy na části
tak, aby na každé bylo „očko“. A na
podzim to byla zábava vykopávat zralé
brambory ze země. Jednou jsme měli
zůstat ve školce jeden den, protože naši
rodiče něco měli. Něco takového nám
bylo cizí, plot nízký a tak jsme byli
rychle zase pryč. Rádi jsme ale také
chodili pomáhat na pole k sedlákovi
Langovi za školou. Tam bylo potom
k dostání bílé kafe z velké konvice,
jakož i velký krajíc kulatého chleba.
Sbírat jsme chodili taky, podběl, jitrocel a spolu s naším otcem do hor trhat
šípky. Na to jsme si s sebou brali lyžařské hůlky. Borůvky nám nosili mladí
z prázdninových táborů nebo kurzů
na boudách v lepenkových kyblících
až do dílny, když nesli boty na opravu,
nebo si je vyzvedávali.
Jednou jsme šli celá rodina do
Vrchlabí na slavnost s provazolezci,
stánky s loterií a zmrzlinou ve vaflích,
které měly tvar (zahnutého) růžku.
To byla pro nás děti první zmrzlina,
kterou jsme mohli lízat. Všude se
chodilo pěšky. Také do Hostinného
k „Bats-chunkula“ (míněna Porciunkule). Tam jsme byli u jedné tety na oběd.
Pěkně jsme se divili, protože pod
každým talířem stál vždy ještě jeden
talíř. To jsem ještě nemohl tušit,
že jednou skončím v manufaktuře
na porcelán, navíc v Míšni.
Často byly bouřky. Zůstaly většinou dlouho viset nad údolím našeho
Malého Labe a netáhly dál. To jsme
už měli strach, obzvlášť když rodiče
byli v Dolním Lánově v kostele a dobu
se nevraceli.
Na podzim jsme dychtivě čekali na
sníh. Jakmile jsme vyšli ze školy a před
ní stáli na malém schodišti u silnice,
dívali jsme se vždycky doleva vysoko
k horám a jásali, když tam už sníh ležel.
A když byl potom i tady dole u nás,
připnul mi otec v dílně malé lyže.
Proháněli jsme se ve sněhu, stavěli
malé skokanské můstky, skákali přes
ně a nakonec jsem dupal zpátky

do ševcovské dílny, kde mi otec lyže
zase odepnul. A když sedláci v zimě
koním dopřáli výběh a klusali ulicí
dolů a zase nahoru, vyskočili jsme na
koňské saně a jeli jednoduše s nimi.
K pekaři například. Ne vždy jsme se ale
přidali (např. když zdrhli ze školky).
Jednou jsem měl vozit naši malou
sestru v kočárku na zahradě. Proč se jen
ta korba na tehdy zřejmě módních
vysokých kolečkách jaksi převrhla.
Zkrátka - matka mi vtiskla do ruky
malou bandasku na mléko se strohým
pokynem, abych se odebral hledat
borůvky. Zda naše malá sestra při pádu
vzala škodu, nevím, ale někdy mi to tak
připadalo. V každém případě od trhání
borůvek nikdo asi škodu neutrpěl.
Willi Goder, Horní Lánov 169 (dnes
Weinböhla mezi Míšní a Drážďany)

Pozn. red.: Pan Goder se na mě před časem
obrátil, zda bych mu pomohla získat stará čísla
Veselého výletu v němčině, a tak jsme navázali
pilnou mailovou korespondenci. Poprosila jsem
ho jednou o vzpomínku na jeho dětství v Horním
Lánově. A ač je pán velmi komunikativní a pln
optimismu a nadhledu, až konečně po půlroce,
a přesto s ostychem a pokynem, ať zveřejním
jen vtipné části, mi ji poskytl.
K. Boková

Rozhovor s Lukášem
Tučkem
Jak ses dostal k detektoringu?
Od dětství mě zajímala historie a fascinovaly mě příběhy předků, obzvlášť
těch, co žili tam, kde dnes žijeme my.
Dlouho jsem toužil tenhle koníček
vyzkoušet, ale z časových důvodů jsem
to neustále odkládal. Půlku života hraju
na kytaru v kapele, se kterou jezdíme
o víkendech po celé ČR, a k tomu hraju
fotbal za Lánov. V kombinaci s mojí
časově náročnou prací to prostě už
nešlo. No a pak přišel březen 2020 a ta
slavná koronavirová krize. Zrušen
veškerý sport a veškeré kulturní akce.
V tom přišel můj tehdy sedmiletý syn
s tím, že by si přál detektor, aby mohl
hledat poklad. Tak jsem mu řekl, že já
vlastně taky, a za dva dny přijel balík
s veškerým vybavením. Nakonec to
chytlo i moji paní, tak máme o výlety
postaráno.
Trvalo dlouho, než jsi našel něco
zajímavého?
Záleží na tom, co je pro koho zajíma-

vé. Hned na první hledačce, kde jsme
se oba seznamovali s různými signály
a bojovali s nastavením detektoru, jsem
našel celkem starý knoflík. Na druhé
pak hliníkový 1 haléř z dob komunismu. Dneska by to bylo zklamání, ale
tenkrát mě to dost nakoplo a hrozně mě
to chytlo.
Jak hledáš lokalitu, na kterou
vyrazíš?
Té chvíli, než vyrazím, obvykle předchází příprava. Někdy dlouhá, někdy
kratší, ale je potřeba nějaký čas sedět
u starých map. Ač se to nezdá, tak
v okolí je spousta historicky zajímavých míst. Některá jsou samozřejmě
už probádaná, protože detektoring není
žádná nová činnost a detektorářů
v okolí je dost. Nejzajímavější jsou pro
mě určitě staré cesty. Takovou starou
cestu najdu na staré mapě a pak se ji
snažím najít v terénu. Některé cesty
jsou rozorané a dají se pouze přibližně
tipovat, ale některé (obzvlášť lesní)
jsou v terénu patrné a ty bývají hodně
zajímavé. Nejsou to ale jen staré cesty.
Hledat se dá i na polích nebo loukách.
Záleží na situaci. Například na jaře se
dobře hledá na loukách, ale ty pak
zarostou. Nebo se dá jít na pole, ale to
pak už je zaseté, takže zbývá už jen les.
Co všechno se dá tedy najít
v Lánově a okolí?
Když se nebudeme bavit o odpadu,
kterého je drtivě největší množství, tak
především takové ty běžné nálezy jako
knoflíky, olověné mlýnské plomby,
botové a opaskové přezky, oděvní
spony, součásti koňských postrojů,
různé kule a projektily, podkovy, víčka
od fajfek, šperky (prsteny, náušnice,
přívěsky, brože), ptačí kroužky a hlavně taky mince. Těch mám za ten rok
hledání stovky. Většinou se jedná
o mince z dob komunismu nebo konce
Rakouska-Uherska. Sem tam se ale
povedou i zajímavější mince. Vzhledem k tomu, že se bavíme o lokalitách
ze Sudet, tak není nouze o nálezy
spojené s 2. světovou válkou, jako jsou
různé odznaky, opaskové přezky,
hodnostní označení, identifikační
známky a další různé artefakty, které
nám tady zanechali naši němečtí
předchůdci.
Je neuvěřitelné, kolik se toho dá
najít…
Je potřeba si uvědomit, že v dobách, ze
kterých nálezy pocházejí, ti lidé všude
chodili pěšky. Dneska sotva někoho
v lese potkáš, ale dřív ty lesní cesty
a pěšiny byly hojně využívané. Nebyly
žádné kapsy na zip a ten, kdo pracoval
na poli, neseděl v traktoru jako dneska.
Takže sem tam něco zákonitě museli lidi
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ztratit. Co se týče těch polí a luk, tak
spousta artefaktů se tam dostala
s hnojem. Tenkrát nebyl žádný svoz
odpadu, tak co nebylo potřeba, hodilo se
na hnůj. No a ten se pak rozházel po poli.
To jsou případy třeba těch mlýnských
plomb.
K čemu sloužila taková mlýnská
plomba?
V mlýně pytel s moukou zaplombovali,
aby si někdo po cestě z mlýna ke koncovému zákazníkovi nemohl odsypat. Na
některých plombách se dá ještě přečíst,
o jaký mlýn se jedná, což je celkem
zajímavé. Dají se najít ale i jiné plomby
než mlýnské. Např. celní, drážní, poštovní, firemní, ale ty mlýnské převládají.
Jaký je tvůj nejlepší nález?
Tuhle otázku dostávám nejčastěji, ale
nejde na ni jednoznačně odpovědět.
Mám nejradši stříbrné mince. Povedlo se
mi najít pražský groš ze 14. století, a to
hned dvakrát. Když jsem našel první, tak
jsem si myslel, že už se mi nikdy nic
lepšího nepovede, a asi měsíc po tom to
přišlo znova :-D. Z těch středověkých
nálezů mám i dvě opasková nákončí.
To jedno ale není z Lánova, nýbrž
z Roudnice v Krkonoších. Hodně si
vážím třeba šatlénu k hodinkám se stříbrnou pamětní medailí, o kterém jsem už
něco do zpravodaje psal, nebo stříbrného
dvacetikrejcaru z roku 1848, ze kterého
nějaký šikula vyrobil klíček na nataho-
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vání kapesních hodinek. Ač nejsem
„válkař“, udělala mi velkou radost
i opasková přezka Wehrmachtu v nádherném stavu nebo odznak za zranění
z 1. sv. války. Koncem roku jsem se zaměřil na jedno místo v Horním Lánově,
kde jsem našel pozůstatky bramborové
války z roku 1778. Konkrétně odznaky
granátníka z pruské patrontašky a 8 kulí,
společně v jedné díře. Kousek od ní byl
asi 15 cm pod povrchem vršek pruské
čapky, taková kopule s plamínkem. Na té
samé lokalitě jsem našel výsyp stříbrných mincí, konkrétně se jednalo o tříkrejcar Karla VI. z roku 1712 a tři grešle
Leopolda I. z let 1669, 1696 a 1704. To je
asi tak to nejlepší z roku 2020.
Jak poznáš, co jsi našel?
Jak jsem říkal, většinou to jsou běžné
nálezy, které jsem dnes už schopen sám
identifikovat a zařadit. Samozřejmě
využívám internet. Je tam spousta informací a taky využívám fóra na různých
detektorářských webech, kde kolegové
rádi poradí.
Našel jsi i nějaké kuriozity?
Kuriozity jako takové asi ne, ale nějaké
ne úplně běžné nálezy byly. Napadá mě
třeba četnická píšťalka, nebo rtěnka
z počátku 20. století. Z této doby jsem
našel i torzo zapalovače. V létě jsem
našel dělovou kouli z dob Marie Terezie.
Lehce kuriózní byl i nález, který se mi
povedl na jedné louce nad Horním

Lánovem, už v katastru Strážného.
Vykopl jsem ze země takovou kapsli,
schránku k připevnění na psí obojek.
Doma jsem zjistil, že závit jde povolit
a že je v ní papírek se jménem psa
a adresou majitele. Dle telefonního čísla,
které bylo třímístné, to odhaduju cca na
50. léta 20. století. Vtipnou historku
mám i z hledání se svým synem. Bylo to
v začátcích, kdy jsme se oba stále učili.
Vyšli jsme si na louku na pomezí Lánova
a Černého Dolu. Hned z kraje jsme našli
torzo opaskové přezky úředníka říšských
drah, což ve mně evokovalo pocit, že tam
před námi asi nikdo nehledal, a těšil jsem
se na další skvělé nálezy. V kostce jsem
synovi vysvětlil, co znamená ten hákový
kříž na přezce, a pokračovali jsme dál.
Můj syn Honza byl se svým dětským
detektorem asi 100 m ode mě a v tom na
mě řve, že našel hodinky. Odpovídám
mu: „Celý? Cibule?“ Honza na to: „Jo,
celý a je na nich pes“ Běžíme k sobě
a říkám mu, že to budou nějakého
myslivce, když je na nich pes. Snad
budou i stříbrný. Doběhli jsme k sobě
a on otevřel ruku, ze které vykoukly
moderní červenožluté dětské hodinky
s plastovým pláštěm, s dalmatinem
uprostřed ciferníku, vyrobené k filmu
101 dalmatinů. Radost se tedy nekonala,
ale sranda byla.
Jezdíš hledat i mimo okolí?
Minimálně. Řekl bych, tak 90 % chodím

Lánov a okolí a 10 % zbytek. Dokud tady
bude kam jít hledat, nebudu to měnit. Ale
věřím, že jednou přijde doba, kdy si
řeknu, že už jsem tady byl všude
a nezbude nic jiného, než se pustit do
hledání jinde. Ale to nebude hned.
Za chvíli se zase snad vrátíme do
běžného života a už tomu nebudu moct
dát tolik času a nepůjde to tak rychle.
Kolik nachodíš kilometrů?
Odvíjí se to od lokality a taky od toho,
kolik času ten daný den mám. V lese
v kopcích nachodím málo, ale na louce,
kde chodíš po rovině tam a zpátky,
to nabíhá rychleji. V létě, kdy se stmívá
v 21 h., jsem zvládl i 20 km za hledačku,
ale v zimě, kdy je už v 16 h. tma, jsem byl
rád za deset. Mám spočítáno, že za prosinec, kdy jsem měl víc pracovního volna,
jsem nachodil okolo 300 tisíc kroků.
Už se ti stalo, že tě nějaký majitel
vyhodil ze svého pozemku?
V první řadě je potřeba říct, že nikomu
nelezu na zahradu, nebo někam, kam se

to nehodí. Ty lokality jsou většinou někde mimo. Stalo se, že někdo přišel, ale
mám výhodu, že se s každým domluvím
:-D Ctím všechny detektorářské zásady,
tzn. všechny díry zahrabávám a upravuju
tak, aby nikomu nevznikla žádná škoda,
na louce vykopnu drn a ten tam zase
vrátím tak, jak byl, v případě pole nechodím do zasetého, všechen odpad odnáším. Většinou, když už někdo přijde, tak
je spíš zvědavý, co jsem našel :-D
Řešíš své nálezy s nějakými odborníky?
Ano. Jsem v kontaktu s Krkonošským
muzeem ve Vrchlabí a musím říct, že tam
jsou opravdu odborníci na místní historii
a jejich přístup je skvělý. Některé moje
nálezy se díky nim stanou součástí sbírek
Krkonošského muzea, kde je pak (až svět
bude zase normální) uvidí spousta lidí,
což mě popravdě těší víc, než kdyby byly
schované u mě v šuplíku.
Co by sis přál najít?
Určitě bych chtěl najít nějakou pistoli,

protože jsou tady v lesích schované.
I když to není primárně to, co mě zajímá,
ty věci tady v Sudetech jsou. Kamarád
tady v okolí našel asi 20 pistolí, ten se ale
na to přímo specializuje. To by mě
zajímalo. Největším cílem byl ten
pražský groš, to je takový grál, takže co
můžu chtít najít víc. Asi bych chtěl najít
nějaký depot mincí, cíleně schovaných,
něco jako ten poklad u Janských Lázní
(pozn. red.: viz Krkonoše-Jizerské hory
1/2021). Taky bych chtěl najít něco
z doby železné nebo bronzové, to se ale
nedá najít tady. Ale v budoucnu, až to
budu mít tady prochozené, půjdu do
kraje. Chtěl bych najít něco z pravěku
nebo starověku. Tyhle nálezy (záušnice,
náramky, spony, amulety) se dají najít
poměrně často, jak to sleduju. To pak
jsou zajímavé záležitosti pro archeology
a člověk se potom stane v podstatě
součástí nějakého výzkumu, což musí
být zajímavé.
Ptala se Karolina Boková

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

Alena Purmová

investice@lanov.cz 722 992 103

Poplatky

Jaroslava Kučerová

poplatky@lanov.cz

OBECNÍ ÚŘAD
LÁNOV
Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

starosta@lanov.cz

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

VENKOVSKÉ

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 12:00 - 16:00

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

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

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

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

Út: 7:30 -10:00 10:30 -13:00

v sezóně:

v mezisezóně:

499 432 298

- praktický zubní lékař -

493 314 599

Otevírací doba:

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

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

Starosta: Ing. Pavel Šimůnek
pavel.simunek@dolnilanov.cz
Asistentka starosty: Ing. Michala Kavánová
Účetnictví, evidence obyvatel:
Místostarosta:
zapsat Bc. Jiří Svatý
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
dovolte mi popřát Vám všem hodně zdraví v roce 2021
a snad už i konec krizové situace s pandemií Covidu 19.
Všichni jsme již z této situace unavení a život komplikuje
nám všem.
Od 1. února letošního roku se na našem úřadu udála
změna, a tak bych chtěl poděkovat bývalému starostovi
obce JUDr. Miloslavu Tomíčkovi za dlouholeté (více než 14
let) a velmi úspěšné vedení obce Dolní Lánov.
Pokusím se na jeho práci navázat a dále rozvíjet naši
obec ku prospěchu Vás všech, našich občanů.
Rozpočet naší obce na letošní rok 2021 byl oproti roku
loňskému poněkud ponížen, z důvodu pandemie a vládních
opatření. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný ve výši
příjmů 13.598.400,- Kč a výdajů ve výši 13.598.400,- Kč.
Letos budeme kromě údržby a drobných oprav komunikací, mostů, školy, hřbitova a objektů obce rozšiřovat dětské
hřiště u školy a budovat nové oplocení kolem školy. Pozornost bude věnována obecním lesům podle lesního hospodářského plánu. Dále nás čekají administrativní úkony v rámci
pozemkových úprav, které začnou v letošním roce probíhat.
Sportovní, kulturní a společenské akce se uskuteční
podle toho, jak se budou vyvíjet opatření proti pandemii
koronaviru.
Zda se vše povede, bude do jisté míry záviset i na situaci
v zemi a vývoji opatření vlády a krajů. Věřím, že se vše co
nejrychleji začne vracet k normálu.
Jednou z věcí, kterou budeme muset v letošním roce také
řešit, je odpadové hospodářství.
V prosinci byl vcelku v tichosti přijat nový zákon o
odpadech, který začal platit od ledna letošního roku. Počítá s
ukončením skládkování v roce 2030, avšak už nyní zvyšuje
poplatky za skládkování. Obce má motivovat k vyšší míře
třídění.
Za část skládkovaného odpadu bude poplatek pro obce
stejný, jako je nynější paušál, tedy 500 Kč za tunu. Jedná se o
200 kilogramů odpadu na osobu s trvalým pobytem v obci
za rok. Za více než těchto 200 kg na osobu bude poplatek
800 korun.
Hmotnostní limit se bude časem snižovat na 120 kg na
osobu v roce 2029 a poplatek za nadlimitní odpad poroste. V
roce 2023 má činit 1000 Kč, v roce 2025 pak 1500 Kč a v
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roce 2029 to bude 1850 Kč za tunu. V roce 2025 musí být
vytříděno 60 % odpadu, za nesplnění hrozí sankce.
Každý občan ČR vyprodukuje ročně v průměru 551 kg
komunálního odpadu. Za zvyšováním poplatků stojí
motivace pro odklonění využitelných a recyklovatelných
materiálů ze skládek, to se však neobejde bez nastartování
recyklačního průmyslu, jinak by vše postrádalo jakýkoliv
smysl. Jistě znáte případy, kdy se na skládky vyváží již vytříděný odpad (např. plasty), protože na trhu není zpracovatel.
Další věcí, která občany příliš nemotivuje ke třídění papíru,
je zpoplatnění jeho odběru ve sběrnách. Důvod je stejný,
papírnám se nevyplatí papír znovu zpracovávat.
K odklonu od skládkování by obcím měl pomoci systém
PAYT umožňující platit za komunální odpad podle toho,
kolik občan skutečně vyprodukuje. Hmotnost odpadu se
váží na váze, kterou je vybaven vůz na svoz odpadu. Jíž nyní
má tento systém 15 % obcí. Množství odpadu, kromě třídění
plastů, papíru a skla, snižuje i domácí kompostování.
V letošním roce budou dále pokračovat i kotlíkové
dotace určené na výměnu kotlů na tuhá paliva.
Závěrem bych Vám, vážení spoluobčané, chtěl popřát
brzký nástup jara, které nám snad přinese trochu optimismu
v této složité době.
Ing. Pavel Šimůnek, starosta obce
Vážení spoluobčané,
jistě víte, že jsem jako starosta obce po čtrnácti
letech a třech měsících podal k 31. lednu letošního roku
demisi na tuto odpovědnou funkci. Pro zastupitelstvo obce
nebyla tato demise ničím překvapivá, jelikož jsem tuto
změnu avizoval dopředu. Bylo to jen mé rozhodnutí, a to
hlavně z důvodu věku. Pouze jsem nevěděl, ke kterému datu
se takto rozhodnu. Když se tvrdí, že věk je jenom číslo, je to
asi pravda, ale na druhou stranu musím konstatovat,
že mysl ve vyšším věku není již tak bystrá a reakce jsou
pomalejší. A to byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl,
že zůstanu pouze řadovým členem zastupitelstva naší obce
do konce tohoto volebního období.
Asi je vhodné ohlédnutí za obdobím, kdy jsem vykonával funkci starosty obce a společně se členy zastupitelstva
rozhodoval o věcech veřejných a hlavních akcích, které se v
naší obci od roku 2006 do současné doby konaly, na co byly
používány obecní finance. Nechci zde vyjmenovávat
každou akci v obci, ale myslím, že je vhodné si některé věci,
které se nám podařilo uskutečnit za uvedené období, připomenout:

– pozornost byla věnována budování a opravám místních
komunikací, opravám nebo výměnám mostů přes Malé
Labe, vybudování parkovacích míst hlavně u ZŠ, obecního
úřadu a prodejny potravin
– opravy a úpravy, jak vnější tak vnitřní, byly provedeny
téměř na všech obecních nemovitostech, jako jsou obecní
úřad, kulturní dům, knihovna, hasičárna, objekt základní
školy včetně vybudování polytechnické dílny pro žáky,
prodejna potravin, obecní váha
– obec si zajistila vlastní techniku – traktor, univerzální
nakladač, pluhy na zimní údržbu MK, mulčovač, kontejnerový systém na vyvážení odpadu z obce, sběrné místo na
odkládání komunálního odpadu, elektroodpadu, nebezpečného odpadu a bioodpadu
– pro obecní techniku byla postavena nová garáž
– nemalé finance byly investovány do celkové opravy
obecní vodárny a zvýšení kapacity akumulačních nádrží,
výměna části výtlakového potrubí od obecního vrtu pitné
vody do vodárny a nemalá pozornost byla a je věnována
vlastnímu objektu čerpačky pitné vody
– náležitá pozornost je a jistě bude věnována místnímu
hřbitovu, který slouží jak pro naši obec, tak pro obec Lánov.
Bylo vybudováno vyhlídkové místo před kostelem
sv. Jakuba a opravena vstupní brána u této památky
(za finanční pomoci německého spolku)
– nemalé finanční prostředky byly od roku 2007 investovány do sportovního areálu u ZŠ, který slouží jak žákům, tak
sportovní veřejnosti, rozšířeno bylo dětské hřiště
– velká pozornost byla věnována bezpečnosti provozu na
silnici III. tř. umístěním silničních zrcadel v místech
výjezdu na tuto silnici a instalováno bude i omezení
rychlosti kolem základní školy
– provedena byla výměna všech zastávek autobusu
a výlepových ploch po obci, obnova parku u bývalé
hasičárny
– několik let trvaly projekční práce na vybudování
chodníku kolem základní školy v délce 600 m, kdy konečně
v lednu 2021 mohla být podána žádost na Státní fond
dopravní infrastruktury o dotační titul na tuto stavbu (rozpočet činí 7,5 mil. korun českých)
– náležitá pozornost je věnována obecním lesům ve spolupráci s Lesní společností Strombuch
– radost mám z toho, že se podařilo našim obcím (Lánov
a Dolní Lánov) vydat velmi pěknou publikaci Lánov
a Dolní Lánov – aneb jak plynou dějiny v údolí M. Labe
– dařilo se nám organizovat v naší obci 12 – 14 kulturně
společenských a sportovních akcí ročně (což od roku 2020
nejde uskutečnit z důvodu opatření kvůli výskytu koronaviru)
– zakoupen byl i objekt na bydlení, kde proběhne jeho
přestavba
Samozřejmě, že jsou věci, u nichž mne mrzí, že se
nepodařily. Je to udržení jednotky dobrovolných hasičů
v naší obci, kdy jsme obnovili její činnost v roce 2009,
jednotku postupně vybavili potřebným materiálem, nechali
vyškolit vedení jednotky, ale po několika letech se toto
hasičské družstvo rozpadlo díky nezájmu některých starších
členů a odchodu mladší generace z obce. Z toho důvodu byla
uzavřena dohoda s obcí Lánov o převzetí odpovědnosti
za požární ochranu v naší obci hornolánovským SDH,
samozřejmě za úplatu.
Nepodařilo se nám získat objekt místní fary, který jsme
měli v úmyslu koupit od církve a společně s obcí Lánov zde

vybudovat sociální bydlení a malé muzeum Údolí Malého
Labe. Bohužel.
O všech dalších akcích, které byly v rámci naší obce
organizovány, byla dolnolánovská veřejnost pravidelně
informována prostřednictvím tohoto zpravodaje.
Dovolím si poděkovat všem zastupitelům obce, kteří se
mnou více než 14 let spolupracovali, dlouholetému
místostarostovi Bc. Jiřímu Svatému a v poslední době
místostarostovi Ing. Pavlu Šimůnkovi. Dále chci poděkovat
spolupracovníkům na obci, bývalé účetní paní Janě Rejdové, současné účetní paní Martině Schoberové, asistence,
knihovnici a nové kronikářce Ing. Míše Kavánové, pracovníkům na technickém úseku obce Slavomíru Vyklickému,
Věroslavovi Zvírockému, bývalé kronikářce obce a dlouholeté zapisovatelce zápisů z jednání zastupitelstva Mgr. Evě
Losenické, bývalé dlouholeté knihovnici paní Bertě
Mihokové, bývalé ředitelce naší základní a mateřské školy
Mgr. Jitce Ulvrové a současné ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Lucii
Konikové a jejímu kolektivu. Poděkování si zasluhují
členky SPOZu za práci, kterou dělají pro naše starší spoluobčany. V neposlední řadě nesmím zapomenout poděkovat
Luboši Losenickému za jeho dlouholetou a obětavou práci
na úseku péče o sportovní areál a organizování sportovních
akcí v obci. Velmi dobrá spolupráce byla po celou dobu
mého působení ve funkci starosty obce s vedením obce
Lánov a vedením Dětského domova v Dolním Lánově
Mgr. Karlem Krausem. Děkuji za spolupráci při pořádání
akcí v obci členům Mysliveckého spolku Malá Sněžka.
Vážím si spolupráce s Lesní společností Strombuch Jilemnice, Vodárenskou společností Lánov, s. r. o., a s podnikatelskými subjekty, které mají sídlo v naší obci. Dobrá spolupráce byla i s dodavatelskými firmami, které s naší obcí
spolupracovaly a jistě budou rády spolupracovat i nadále.
Závěrem bych chtěl popřát novému starostovi Ing. Pavlu
Šimůnkovi pevné nervy, hodně odvahy, zdraví a pohodu
v jeho odpovědné funkci v naší obci. Jsem přesvědčen,
že mu v řešení obecních problémů v této těžké době, poznamenané různými opatřeními a omezeními, ze strany nadřízených orgánů, i z ekonomických důvodů, které jsou nám
všem známé, bude nápomocná většina členů zastupitelstva
a spolupracovníků na obci.
S pozdravem JUDr. Miloslav Tomíček

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 9. 12. 2020
1/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení Bc. Jiří Svatý a Ing. Tomáš Hanč.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2020.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh
rozpočtu včetně příloh č. 1 a č. 2 obce Dolní Lánov na rok
2021 jako vyrovnaný ve výši příjmů 13.598.400,- Kč
a výdajů ve výši 13.598.400,- Kč.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled
obce Dolní Lánov na roky 2022-2024.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
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6/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje POV – plán hlavních
investičních a neinvestičních akcí na rok 2021.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na
rok 2021 a střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Základní a mateřské školy Dolní Lánov na rok 2022 – 2023,
jako vyrovnaný v nákladech a příjmech.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby
místních komunikací obce Dolní Lánov na zimní období
2020 - 2021.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
9/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o úhradě
nákladů na knihu o Lánově. Pověřuje starostu podpisem
dohody.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního
pozemku p. č. 507/2 k. ú. Dolní Lánov vedený jako jiná
plocha – ostatní plocha o výměře 687 m2 za cenu 3,- Kč/m2
a rok. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 1)
11/7-20 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu kronikáře
obce ke dni 1. 1. 2021.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Ukončení nájemní smlouvy na provozovnu tiskárna
v čp. 132 – Tumová M. k 31. 12. 2020.
2) Informace k objektu čp. 207.
3) Informace ke kontrole dotace na obnovu lesního
pozemku po požáru.
4) Informace ke stavu projektu Chodník.
Místostarosta: Ing. Pavel Šimůnek
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 1. 2. 2021
1/1-21 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
zastupitelstva s doplněním o bod rezignace starosty a volby
starosty.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/1-21 Zastupitelstvo obce ustanovuje zapisovatelem
z jednání JUDr. Miloslava Tomíčka.
3/1-21 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení p. Finková, Ing. Jiří Pavliš.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/1-21 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci na
funkci starosty k datu rezignace k 31. 1. 2021.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/1-21 Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu
starosty.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/1-21 Zastupitelstvo obce v souladu s § 84 odstavce 2,
písmene k zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty bude člen ZO dlouhodobě uvolněn.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/1-21 Zastupitelstvo obce k datu 1. 2. 2021 volí starostou
Ing. Pavla Šimůnka.
(pro 6, proti 0, zdržel se 2)
8/1-21 Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněnému
místostarostovi Bc. Jiřímu Svatému odměnu za výkon
funkce ve výši 10 000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytnuta od 1. 2. 2021.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/1-21 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc.
čísla 1/6 k. ú. Dolní Lánov o výměře 63 m2 vedený jako
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zahrada, za cenu 100,- Kč/m2. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
10/1-21 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků:
obecní pozemek p. č. 1284 k. ú. Dolní Lánov o výměře
10 001 m2 vedený jako orná půda za pozemky Zemědělského družstva vlastníků Dolní Lánov p. č. 1245 k. ú. Dolní
Lánov o výměře 7 356 m2, vedený jako ostatní plocha,
a pozemek p. č. st. 352 o výměře 125 m2. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
11/1-21 Zastupitelstvo obce schvaluje termíny jednání
zastupitelstva obce na rok 2021.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
12/1-21
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar ve
výši 1000 Kč.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci k podání žádosti na SFDI o dotaci na stavbu
chodníku
- Informaci k obecnímu objektu čp. 207 Dolní Lánov
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý
Starosta: Ing. Pavel Šimůnek

DĚNÍ V OBCI
Myslivecký spolek „MALÁ SNĚŽKA“
Dolní Lánov
Máme před sebou opět ty krásné jarní měsíce, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku. Letošní zima konečně
vypadala opravdu jako zima. O to větší povinností nás myslivců bylo častěji v mrazivých dnech navštěvovat krmná
zařízení a doplňovat zásobníky krmivem, které jsme připravili během léta a podzimu. I když sněhová pokrývka nebyla
vysoká, bylo patrno, že zvěř navštěvuje krmelce pravidelně
a zásoby krmiva oproti jiným zimám rychleji ubývaly.
Na konci února probíhá sčítání zvěře, aby mohl být
odpovědně zpracován plán lovu na tento rok. Během března
se pravidelně konají výroční členské schůze myslivců, kde
se hodnotí uplynulý myslivecký rok. Není jasné, zda se
v letošním roce budeme moci sejít z důvodu přijatých
opatření v naší zemi. Kvůli epidemiologickým opatřením se
neuskutečnil Myslivecký ples a není zřejmé, které společné
akce budou povoleny v jarních měsících (jarní svod loveckých plemen psů a pod).
Dubnem začíná pro myslivce nový myslivecký rok a je
to začátek pravidelného koloběhu práce v přírodě zaměřené
na úklid a dezinfekci krmných zařízení, jejich opravu,
či budování nových. Ta mohou být realizována vždy se
souhlasem majitele honebního pozemku, kde chceme
stavbu umístit. Duben je také měsícem lesů. V přírodě
můžeme spatřit novou generaci zajíce polního. Srnčí zvěř
vyhledává nová teritoria, a to hlavně srnci, kteří vytloukají
svá paroží (zbavují se lýčí na něm). Ptactvo je již velmi
aktivní, hlavně divoké kachny, které můžeme spatřit při
jejich průletech nad vodní plochou. I v tomto měsíci se
myslivci věnují snižování stavu zvěře škodné, hlavně lišek
a zvěře černé.
V květnu říká pranostika „studený máj v stodole ráj“.
Pokud by se tato pranostika naplnila, je to to nejlepší pro
přírodu. Protože chladné a vlhké počasí v tomto měsíci

rok. Pokračuje odlov srnců a pozornost
je věnována snižování stavu černé
zvěře. V tomto měsíci je příroda
v největším rozpuku, plná nových
přírůstků, a proto se v ní podle toho
chovejme.

nejvíce prospívá přírodě. Většina
obyvatel lesa očekává přírůstek, nebo
již pečuje o svá mláďata. O to více je
třeba udržovat klid v přírodě. Nedotýkat se nalezených mláďat, nechat je na
místě, matka se o ně postará. V případě
nálezu poraněných mláďat je třeba
vyrozumět místní myslivce. Nenechávat v přírodě volně pobíhat psy. Dolnolánovští myslivci musí vejít ve styk se
zemědělci a být tak informováni
o termínech a místech, kde bude probíhat senoseč. V květnu pokračují opravy
a nové stavby mysliveckých zařízení.
Začíná odlov srnců.

I děti pomáhají v zimním přikrmování.

Červen je měsíc myslivosti. Pro
myslivce je to měsíc, kdy začínají
připravovat zásoby na zimu v objemo-

vém krmivu (seno), suší letninu
a nezapomínají doplňovat zásobníky
soli pro zvěř, která ji potřebuje po celý

I dolnolánovští myslivci věří, že na
jaře dojde k uvolnění současných
protiepidemických opatření a budou
moci organizovat některé společné
myslivecké akce v obci tak jak tomu
bylo v minulých letech. Přeji všem
spoluobčanům pevné zdraví a klidnou
mysl v této nelehké době.
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
Vážení sousedé,
v minulém Zpravodaji jsem Vás informoval
o připravovaných investičních akcích v naší obci na nejbližší období, dnes se zaměřím na dokumenty, které jsou
dlouhodobé a jsou nejdůležitějším nástrojem obce při
prosazování své představy o budoucnosti a směřování
Dolního Dvora. Ty dokumenty jsou dva – Strategický
rozvojový dokument a Územní plán. Oba jsou samozřejmě
k vidění a ke stažení i na webu obce.
Strategický rozvojový dokument deklaruje vizi, podle
které by se obec měla v následujícím období vyvíjet.
V našem případě ta vize zní:
„Obec Dolní Dvůr bude v horizontu deseti let moderní
krkonošskou obcí rozvíjející své tradice, obcí těžící ze své
atraktivní polohy, obcí s fungujícími službami a bohatým
kulturním, sportovním a společenským životem. Obec tak
bude atraktivním místem pro trvale žijící obyvatele
i tuzemské a zahraniční návštěvníky.“
Dokument obsahuje i databázi projektů, které mají tuto
vizi naplňovat. Je jich dohromady patnáct, některé jsou už
v běhu, jiné ve stádiu projektové přípravy, jiné zatím zůstávají pouze plánem pro vzdálenější období. Kromě toho,

že je povinným podkladem při žádosti o většinu státních
dotací, je také vyjádřením vůle zastupitelstva k dalšímu
rozvoji obce. Strategický rozvojový dokument může být
kdykoliv doplněný nebo aktualizovaný rozhodnutím zastupitelstva obce. I náš rozvojový dokument je už ve třetí verzi
a já jsem přesvědčený, že jeho průběžná aktualizace je
nutná a správná. Role tohoto dokumentu je tedy především
deklarativní, není to nástroj, pomocí kterého by se příslušné
procesy daly přímo řídit.
Územní plán obce je dokument úplně jiného charakteru.
Je to dokument, který zjednodušeně řečeno vymezuje, co
a kde se může a nemůže postavit. I když zastupitelstvo obce
hraje samozřejmě v procesu jeho tvorby zásadní roli, jeho
vznik a změny se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními
a jeho výsledná podoba je vždy určitým kompromisem
mezi zájmy žadatelů o změnu, stanoviskem zastupitelstva
a stanovisky dotčených orgánů.
Územní plán naší obce je z roku 2013. Už v roce 2018
jsme začali připravovat jeho změnu tak, abychom mohli
vyjít vstříc žadatelům o změnu. Celkem se nashromáždilo
32 žádostí. Na jednání zastupitelstva v září roku 2019
(později doručené návrhy na dalších jednáních zastupitelstva) jsme tyto návrhy vyhodnotili. Podpořili jsme pouze ty
záměry, které si nečinily nárok na zastavění cenných přírodních lokalit (především luk) a nevytvářely předpoklad složi-
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tějšího řešení přístupových komunikací. Dále jsme dbali na
to, aby nové objekty vznikaly pouze v návaznosti na již
existující zástavbu a na druhou stranu aby nedocházelo
k nežádoucímu zahuštění zástavby v lokalitách, kde se
doposud podařilo udržet typický charakter roztroušené
zástavby. V souboru schválených záměrů není žádná
převratná záležitost, nejvýraznějším záměrem je rozšíření
lyžařského areálu v Luisině údolí, ale zde jde především
o vytvoření formálních předpokladů pro případnou výstavbu
nového vleku, nikoliv o nějaké mýcení lesů pro nové trasy
nebo něco podobného. Ostatní záměry jsou vedeny snahou
o využití místa poblíž komunikací pro výstavbu objektu typu
rodinný dům či chalupa. Pět žadatelů požaduje zrušení
koridoru mezi hotelem Česká farma a Luisiným údolím,
který tam byl při tvorbě územního plánu vnesen s ideou
případného využití určité části k jihu obrácených strání pro
výstavbu.
Od zmíněného schválení záměrů uplynul bohužel více
než rok k dalšímu konkrétnímu kroku, kterým je vydání
Zprávy o uplatňování územního plánu. Dlouhá prodleva byla
způsobená havarijní personální situací na odboru územního
rozvoje vrchlabského městského úřadu, nicméně Zpráva
existuje a vyjádřily se k ní dotčené orgány. Z těchto vyjádření
bohužel vyplývá, že realizací těchto záměrů nelze vyloučit
významný vliv na předmět ochrany přírody nebo celistvost
evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Pokud se Vám bude zdát, že smyslu předchozí věty úplně
nerozumíte, tak jste na tom úplně stejně jako já. Snažil jsem
se i dopídit metodiky pro obdobná stanoviska, ale po té snaze
nejsem o nic moudřejší, než jsem byl před ní. Každopádně
to znamená, že se proces změny územního plánu prodlouží
a prodraží, protože bude třeba objednat a zpracovat další
dokumentaci. To jistě žadatele nepotěší, protože náklady
s tím spojené se podle usnesení zastupitelstva budou mezi
žadatele rozpočítávat. Absolvovali jsme proto se Správou
KRNAP jednání o tom, zda by šlo ještě tyto komplikace
odvrátit, a nyní zkoušíme ještě jednu doporučenou variantu.
Až se dopracujeme k vydání Zprávy o uplatňování
územního plánu, budeme v ní mít také vlastní zadání Změny
č. 1 našeho územního plánu. Poté proběhne připomínkový
a schvalovací proces, který má také své zákonné lhůty, takže
ve výsledku už dnes vidím jako téměř nemožné, že Změna
č. 1 bude schválena v letošním kalendářním roce. Mrzí mě,
že žadatelé takto dlouho čekají na vyřízení svých žádostí, ale
ne vše je v našich rukou.
Územní plán naší obce už dnes je a do budoucna
i zůstane poměrně velmi přísný. Dolní Dvůr by měl zůstat
i do budoucna místem malým a milým, není v něm místo pro
projekty velkého rozsahu, které by tento charakter mohly
měnit. Chceme zachovat jak cenné přírodní prvky, tak architektonický ráz obce. Když vidím stavební ruch a jeho
výsledky v mnoha jiných krkonošských lokalitách, jsem rád,
že se nám zatím vyhýbají projekty typu apartmánových
domů, které jsou pro budoucí život obcí neštěstím. Zachování přírodních a kulturních hodnot obce však není jen v tom,
že neumožníme výstavbu nevhodných objektů na nevhodných místech. Je i v důsledném dodržování charakteru krajiny. Necitlivě řešený zářez, násep nebo opěrná zeď může
leckdy narušit to, co je v naší lokalitě nejcennější. Proto
prosím všechny stavebníky malých i větších staveb, aby při
svém rozhodování vždy zvažovali i vliv na okolní přírodu
a zástavbu. Vždy je lepší hledat schůdnou cestu předem, než
řešit už existující problémy úřední cestou.
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Tolik asi k našim zásadním strategickým dokumentům
a jejich aktuálnímu stavu. Původně jsem myslel, že pro toto
číslo zpravodaje připravím povídání o tom, jak se nám život
po epidemii vrací do normálu. Tak věřím a Vám všem přeji,
aby toto téma bylo aktuální, když už ne v příštím, tak alespoň
v přespříštím čísle.
Do té doby si Vám dovolím popřát pevné zdraví.
Martin Bělovský, starosta obce

Společenská rubrika Dolního Dvora
V prosinci se s námi bohužel navždy rozloučil pan
Ivan Zděnek a také s láskou vzpomínáme na pana Aloize
Hanuláka, který nás opustil v únoru.
OÚ Lánov Dolní Dvůr

Přání k jubileu
Na konci února slaví 80. narozeniny náš rodák
a milý spolupracovník pan Roland Beranek, který se s námi
dělí o vzpomínky na historii krásného koutu Krkonoš Dolního Dvora. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví
a dobré nálady.
Hana Homolová a přátelé

DĚNÍ V OBCI
Nález ve zdi Moravy
Budoucí Bouda Morava má nového nájemce –
rodinu Leblových se dvěma malými dětmi. Na boudě v Peci
pod Sněžkou, kde předtím pracovali, se seznámili s majiteli
Moravy. Ti jim nabídli, aby jejich objekt v Dolním Dvoře
provozovali. Nabídku přijali, od října 2020 jsou obyvateli
Dolního Dvora a od této chvíle oživují a upravují toto historicky známé místo.
Jejich pobyt tu po dvou měsících okořenil velmi
zajímavý nález. Díky situaci s koronavirem si uvědomili,
že se bez výdejního okénka neobejdou. A protože zrovna
v jižní zdi u terasy, kde ho plánovali, okno kdysi bylo, pustili
se na Mikuláše 5. prosince ráno do bourání. Kamarádi, kteří
Leblovým pomáhali, narazili na dutý prostor vyplněný
štěrkem a mourem a shora na ně vypadla láhev se smotaným
dopisem uvnitř. Láhev nechtěla přes uzávěr dopis vydat,
a tak ačkoli přežila bourání, vyndávání lejstra bez určité újmy
nepřestála. Ještě že existují lepidla. A chcete vědět, co vzkaz
obsahoval? Tady je:
Přední strana v češtině:
Když za jasného večera slavnostně slunce zapadá
a čas, vašemu duchu dávno zmizelý, se znovu ozývá,
můžete pak těm zedníkům poděkovat,
obětovat jim pohár
a věnovat nám vzpomínku, ach!
(nebo: jim pohár vína
a nám vzpomínku věnovat, ach!)
Tak můžeme být ještě mezi vámi.
Paní Sibylle Starck, pravnučka Josefa Ettela, zadavatele
stavby Hotelu Ettel, se v současné době v Berlíně učí česky
a poprosila učitele o překlad. Pro srovnání uvádíme i ten:
Když v hodinách rozjitřených slunce večerní zapadá již
a v čas ten, dávno zmizelý, duch tvůj znovu se rozezní,
poděkuj mistrům zednickým, pohárem ucti je a dopřej jim
paměti. Ach, kéž by mezi námi ještě býti mohli!

Zadní strana:
Tento dům byl vystavěn v roce 1926
majitelem/stavebníkem Josefem
Ettelem
Vedoucí stavby/polír F. Weis
Stavební dozor Josef Goder
Johann Goder
Josef (Beckrt?)
Johann Franz
Franz Renner
Gustav Tauchen
(Goder A...?)
Rudolf Kraus
......
......
......
Heinrich Goder
Johann Adolf

Originál dopisu.

uvedl: "Nám se společně za těch
mnoho let podařilo i přes odsun
vybudovat dobré, přátelské vztahy
mezi dřívějšími a současnými obyvateli, což Praha, ani Berlín ještě
nezvládly."

Zadní strana dopisu.

.

Tolik asi k samotnému nálezu.

Při bourání okna vypadla láhev
s dopisem uvnitř.

Paní Irmtraud Herrmann, dcera
Ettelových, stavitelů a původních
majitelů Hotelu Ettel/Boudy Morava,
neměla o zazděné láhvi žádné povědomí, pro ni to tedy rovněž byl nečekaný
objev. Těší ji, že je dnes tolik zájmu
také o dobu před rokem 1945. Má
zbytky stavebního plánu k Hotelu Ettel
a na něm razítko: Stavební firma Ferdinand Weiss, Vrchlabí/Prostřední
Lánov. V adresáři politického okresu
Vrchlabí z r. 1933 už není firma
F. Weiss ani ve Vrchlabí, ani v Prostředním Lánově uvedena. Mezi vlastníky domů ve Vrchlabí je ale i Ferdinand Weiss, majitel domu ve Vrchlabí
čp. 305, Labská ulice 27. Co se týče
láhve a jejího uzávěru, v tomtéž
adresáři z r. 1933 stojí: Weigend Friedrich, lisovna ovocných šťáv, likérka
a lisovna ovoce a ovocných vín,
Vrchlabí, Labská ulice 10.
Pan Erich Kraus, rodák z Dolního
Dvora, jeho patron a od r. 2001 také
čestný občan, ke spolupráci několika
lidí na objasnění obsahu starého dopisu

A jaké mají Leblovi plány? Zatím
jim do nich bohužel citelně vstoupil
koronavirus. Ale kromě toho, že chtějí
hotel přebudovat více do stylu boudy,
chtěli by regulérně fungovat jak pro své
hosty, tak pro místní. Rádi by například
organizovali kulturní akce, nebo se na
nich ve spolupráci s Obcí Dolní Dvůr
podíleli. Kolektiv Boudy Morava má
spoustu nápadů, jak provoz oživit.
Snad se už nyní můžete těšit na
návštěvu po letech znovu objevené
vinárny ve sklepních prostorách.

Stále ještě před válkou (posláno r. 1941).

Už po válce (posláno r. 1958).

Dopis z kurentu do latinky převedla paní Irmtraud Herrmann
s rodinou. Historické souvislosti
doplnil pan Erich Kraus a do češtiny
přeložila paní Anna Beranek a učitel
češtiny paní Sibylle Starck v Berlíně.
Dále ve spolupráci s Leblovými,
Hanou Homolovou a Nikolou Bílou
připravila Karolina Boková.
Rok 1969.

Následují různé pohlednice s Hotelem
Ettel/Morava v průběhu času - zde ještě
bez omítky (pohlednice poslána r. 1941)

Asi také rok 1969.
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Rok 1979.

V dětství žila
v Dolním Dvoře
Vyprávění paní Jany Kubové
(Šafářové)
Letos jí bude 67 let a prvních 13 let
prožila v Dolním Dvoře u svých prarodičů. Nyní žije ve Vrchlabí a její vnuk
Vítek navrhl její vzpomínky uveřejnit
v našem zpravodaji.
"Moje vzpomínky se vztahují k čp.
160 na Rudolfově. V tomto domě žila
babička s dědou ještě s původními
majiteli, rodinou Roberta Krause.
Děda s panem Krausem nenašli společnou řeč, oproti ženám, které si to
vynahradily, když pánové nebyli
doma. To jsem pak musela hlídat, jestli
se pan Kraus, nebo děda vrací domů.
Babička to neměla v životě lehké. Děda
jako cestář v důchodu pracoval ještě
s panem Kuzykem na vrátnici v továrně, která stála naproti dnešnímu školicímu středisku Gall. Na školní léta
vzpomínám, na příhody, které mne
potkaly, a také na spolužáky. Blanka
Tomíčková hrála na housle, Mirek
Mikule bydlel na faře, vím, kde bydleli
Kociánovi, Třískovi, Koudelka z prostředního domku na Godrovkách, nyní
Lánovák. A ten mně, když napadlo
hodně sněhu, vozil za sebou na lyžích
do školy. Tam, co jsme bydleli, jsem
neměla žádné kamarády. Kluci Dyntarovi byli starší a měli už jiné zájmy.
Okolní lesy jsem prochodila sama a při
tom jsem navštěvovala několik málo
sousedů. Jednou jsem v lese mezi
Godrovkami a Zvoničkou našla skrýš,
cosi jako bunkr, i s patronami. Naplnila
jsem si kapsy u tepláků, a jak byly
těžké, tak mi stahovaly kalhoty dolů.
Ve škole jsem se svým zajímavým
nálezem pochlubila. Okamžitě jsem
musela jít panu učiteli Omastovi
ukázat místo, kde jsem poklad našla.
Pan učitel se vlastně tímto dozvěděl,
jak daleko bydlím a proč nechodím
přes poledne domů. Domluvil mi
obědy na Moravě, kde bývalo také
řeznictví u Dlabolů. Vzpomenu-li na
sousedy, vidím dodnes paní Cívkovou,
ta prodávala lístky v autobuse,
u Podlipných čp. 25 jsem dostávala
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jahodový pudink, pamatuji pana
Alfreda Beránka a jeho ženu. Na Zlatý
Mlýn jsem chodívala pro mléko,
v zimě mně paní Ida občas svezla na
saních tažených koněm. Na Kotelské
boudě vzpomínám na Ingrid Beránkovou, na Zvoničce jsem dostávala
borůvkové koláče. Med jsme mívali od
pana Urbana čp. 17 (Hartmann). Potkávala jsem doktora Žďáru a jeho syny.
V čp. 27 bydleli Tůmovi (později dr.
Čáp). Hezkou vzpomínku mám také na
Řehořovy z čp. 23. Jejich dům stával
naproti přes cestu od nynější Chaty
Jirka (dříve FKC), mezi ní a Sazečkovými. Od paní Řehořové jsme mívali
bylinné sirupy. Pro mě, jako dítě, se tu
pořád něco dělo. Bývaly tu pěkné zimy,
na prvním vleku pana Čechotovského
jsem se naučila lyžovat. V květnu 1965
pod vedením pana Zděnka st. bylo
vyčištěno místo u poničeného pomníku
padlým. Tam jsme zasadili lípu, u které
probíhaly pionýrské sliby, vždy
s kulturní vložkou. A ty úžasné dětské
dny u Moravy!! V roce 1967 děda
zamřel a babička ještě nějakou dobu
bydlela u nového majitele domu, pana
Fišery st. Pak jsem si ji vzala k sobě do
Vrchlabí. Když už nemohla zůstat
sama, byla v Rokytnici a tam v roce
1987 zemřela. Jako mladá jsem
o návratu do D. Dvora přemýšlela,
měla jsem to tady moc ráda. Ale
s přibývajícími lety jsem ráda ve městě,
kde je všechno blízko a bez starosti.
Dolní Dvůr mám stále v srdci a toto
vyprávění je vzpomínkou na mou
milou babičku.”

Svatba prarodičů.

Babička.

Zvukový záznam a přepis
Nikola Bílá, asistentka starosty
Již zaniklé čp. 23, dům Řehořkových.
Jejich potomci Suškovi vyrábí Babiččiny
sirupy právě podle receptů své babičky,
která zde žila. Výrobky patří
k certifikovaným výrobkům z Krkonoš.

Prarodiče.

Vnuk Vítek s paní Kubovou.

Z Dolního Lánova, Lánova a Dolního Dvora.

MŠ Prostřední Lánov.

MŠ Prostřední Lánov.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vytvoření a zprovoznění
krásného kluziště u hasičárny. OÚ Dolní Dvůr.

Fotky z oprav dolnolánovského kostela a fary 17. 12. 2020 od Ivana Hanuše.

Zatrubňování Pekelského
potoka v Horním Lánově.

Zimní údržba v Dolním Lánově.

Zimní údržba v Dolním Lánově.
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Lánovský sněhulák 2021 - přehlídka.

Postavili Kubíček
a Marťulka Hudrlíkovi
z Prostředního Lánova.

Postavili
tatínek Miloš Zeman
a dcera Zuzka
z Prostředního Lánova.

Stavěl Vašík Šretr
s babičkou
z Prostředního Lánova.

Postavili Lenka a Michal
Janků z Dolního Lánova,
na fotce s dcerkou Lucinkou.

Vytvořili vnuk a vnučka
Miroslava Střížka
z Prostředního Lánova.

Stavěli
Jára a Matěj Pourovi
z Prostředního Lánova.

Olafa a la Bára
Špotáková stavěl Matoušek
Chrtek s maminkou Ivetou
z Prostředního Lánova.

Postavili Vítek a Viktorka
Lacuškovi s pomocí rodičů
z Prostředního Lánova.

Strýc Jakub Vydra
učil neteř Natálku Pošepnou
stavět sněhuláka
v Prostředním Lánově.

Verunka a Viktorka
Lissnerovy postavily
sněhuláčka kuchtíčka
v Horním Lánově.

Vysochali Zdenda
a Maruška Kuchařovi
z Prostředního Lánova.

Stavěli Anička
a František Brejšovi
z Horního Lánova.
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