Žalý (Foto:Karolina Boková).

čtvrtletník

Jaro 2/2018

zdarma

č.45

Kompletace veřejného osvětlení v obci.

Úklid prostranství v centru obce.

Utváření místního lesoparku za Oázou.

Výkopové práce na novém sportovišti u ZŠ.

Místo kde vznikne Polytechnické centrum.

Vyměřování přístupové cesty k Polytechnickému centru.

Zahájení práce pro nové školní hřiště.
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NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Dobrý den, Vážení spoluobčané, ,
další zima je za námi. Její mírný průběh pod horami v Lánově
opět moc nepotěšil lyžaře a milovníky bílé stopy. Z upravené
sjezdovky na Špičku, stejně jako z upravených běžeckých
stop jsme se mohli radovat jen pár dní. Příznivé je, že i když
bývá sněhu méně, vydrží nám bělostně bílý déle než v dobách
minulých. Zima bývá i obdobím, kdy příroda odpočívá pod
sněhovou peřinou či je sevřena mrazivými dny, aby se na jaře
probudila do své krásy a přinášela nám radost a potěšení.
Zklidněné zimní měsíce jsou však tou správnou dobou pro
společenské setkání občanů, plesy, návštěvy divadel a další
zajímavé akce. Poděkování zde patří všem, kteří se organizačně podílejí na akcích konaných v naší obci. Poděkování
patří zejména SDH Horní Lánov a SDH Prostřední Lánov
za přípravu a organizaci plesů a dobře připravené výroční
členské schůze, TJ Lánov zejména za aktivity okolo zimních
sportů, Mysliveckému spolku Lánov za povedený ples a péči
o zvěř, Klubu důchodců bývalého státního statku i Klubu
důchodců Lánov, Osvětové besedě Lánovy a Sboru pro
občanské záležitosti za milá setkávání a péči o své členy.
Rádiu Kulíšek a také skautům za příkladnou práci s mládeží
a děkujeme kronikářce, paní Lidmile Kučerové, která
všechny tyto činnosti zaznamenává do obecní kroniky.
Vlastní akce jsou završením dlouhých příprav a určitě
největší odměnou pro organizátory je vysoká účast spoluobčanů a projev spokojenosti.
Obec zajišťuje běžný chod obce a podílí se na zajištění
provozu obcí zřízených subjektů: Základní školy a Vodárenské společnosti Lánov. V lednu a únoru probíhala optimalizace provozu nové školní jídelny, která je ve zku-šebním
provozu. V areálu Základní školy začnou brzy probíhat
intenzivní stavební práce na výstavbě Polytech-nického a
jazykově komunikačního centra, Víceúčelového sportoviště
Lánov a připravované přístavbě budovy „B“.
Ve Vodárenské společnosti Lánov končí ve funkci
jednatele a v hlavním pracovním poměru k 30. 4. 2018 pan
Pavel Stránský. Na jeho pracovní místo nastupuje od 1. 5.
2018 pan Petr Sochor. Novým jednatelem s ohledem na praxi
a požadované vzdělání pro následnou změnu osoby oprávněné k provozování vodovodů a kanalizací byl na Valné
hromadě dne 8. 3. 2018 zvolen Ing. Kalenský Josef.
Probíhají projekty „Poznejme se více“ v rámci českopolské spolupráce, kde nás v letošním roce čekají tyto akce:
závody v zimním biatlonu, venkovní dílny a integrační
setkání dětí a mládeže ve Szklarské Porębě a víkendový pobyt
mladých hasičů a adventní setkání v naší obci Lánov, územní
studie veřejných prostranství, „Obec Lánov strategicky
plánuje a řídí“, „Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších“,
„Dokompletace stokové sítě v obci Lánov“, dopravní automobil pro SDH Prostřední Lánov, zateplení objektu č. p. 63.
Tak jak se nám blíží konec větších investic u Základní
školy, otvírá se prostor pro některé nutné, ale i další záměry
a investice u areálu sportoviště a centra obce. Kromě dostavby
sociálního zázemí na hřišti je věcí diskuze a následného
zadání návrhu projektantům celkové pojetí lánovského
sportoviště. Jedná se o přesun dětského hřiště blíže k centru
dění a sociálnímu zázemí. K diskuzi se nabízí vybudování
tribuny a možné umístění do spodní části, např. bowlingových drah, dále petangové hřiště, blíže k topolům dráhy pro
cyklokros, příp. plocha pro skateboard…

V letošním roce stého výročí založení Československé
republiky diskutujeme o způsobu důstojného připomenutí
této události v obci Lánov, a to i ve spolupráci s okolními
obcemi. O přípravách a konkrétních akcích Vás, občany
Lánova, budeme včas informovat.
Nastupující jaro je tou správnou příležitostí pro provedení
jarního úklidu. Vítaným pomocníkem pro úklid komunikací
v obci bude nově zakoupený zameták ze společného fondu
s KVK a. s. Předpokládám, že i Vašim zahradám a okolím
domů bude věnována Vaše pozornost a předem Vám děkuji,
když i jen malou měrou přispějete k úklidu společných či
obecních ploch. Nejen s jarní, ale i celoroční údržbou zahrad a
veřejných prostranství přímo souvisí postupné ukončování
přijímání bioodpadu na „kompostárnu“ v areálu ředitelství
bývalého statku. S metodikou pro nové nakládání
s bioodpadem v obci budete průběžně seznámeni.
Přeji Vám dobré zdraví a radostné jarní dny.
Ing. Josef Kalenský, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Obec Lánov strategicky plánuje a řídí
Vážení čtenáři tohoto Zpravodaje, není třeba mít obavu,
že obec Lánov přestane své kroky poměřovat zdravým
selským rozumem. Uvedený nadpis je totožný s projektem,
na který z operačního programu zaměstnanost obec ve 2. čt.
roku 2018 získala dotaci.
O co jde? Nejprve trochu historie
Stát po r. 1990 hledal mimo jiné mechanizmy, jak rozvíjet
území republiky koordinovaně směrem udržitelného rozvoje.
Pro venkovský prostor vznikl v r. 1992 Program rozvoje venkova pod Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR
ČR). Obec se do něj již od počátku hlásila, což znamenalo
na každé 4leté období vypracovat program rozvoje obce se
seznamem konkrétních investic a následně možnost ucházet
se o dotace v gesci MMR ČR a Ministerstva zemědělství.
Takto běžel život až do roku 2016 a lze konstatovat,
že v předcházejícím cca 20letém období obec realizovala
investice, které život potvrdil. Pro rok 2017 a roky následující
tento jednoduchý postup skončil. MMR ČR vydalo 70stránkový manuál, jak má program rozvoje obce, resp. strategický
plán obce vypadat, co má obsahovat, jak se má tvořit
a následně realizovat a podobně. Kdo jej nebude mít, nemůže
se ucházet o dotace z národních programů.
Jak na tuto změnu reagovala obec?
V březnovém a následně v červnovém zastupitelstvu v r.
2017, když byla informace o této změně podána a co z ní plyne, bylo po diskuzi dohodnuto, že nelze obec o možnost dotací z národních zdrojů připravit a je tedy nutné konat. Proto byl
urychleně připraven a v srpnu 2017 schválen 1. krok, a to
dokument s názvem „Strategický rozvojový dokument obce
Lánov pro r. 2017-18“. Obec se následně ucházela o dotaci na
víceúčelové hřiště u ZŠ. Dotace byla získána a hřiště se začalo
stavět. Zároveň se naskytla možnost na pořízení strategického
plánu rozvoje pro období do r. 2025 získat dotaci z operačního
programu zaměstnanost, což je jeden z operačních programů
financovaných ze zdrojů Evropské unie. Dotace byla získána
a začíná práce na realizaci dokumentu.
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Co je obsahem?
Dotační titul umožňuje, aby vznikl nejen rozvojový dokument, ale též byly peníze využity na vytvoření shody mezi
skutečností v terénu a majetkovou evidencí obce.
a) Jedná se o:
- místní komunikace (vedou též po cizích pozemcích, chybí
dopravní značení)
- veřejné osvětlení (kabel uložen do cizích pozemků, někdy
chybí kolaudace)
- rozvod kabelové televize - totéž
b) V další části je to:
- pasport místních vodotečí - v obci jich je 32 položek
- pasport vzrostlé zeleně (stromy mimo les)
- potenciál pro částečnou energetickou soběstačnost obce
Takže nezaměřené cesty a inženýrské sítě se vytýčí, zaměří a následně spárují s existujícími kolaudacemi a majetkovou
evidencí. Vznikne seznam nesouladů. Toto se skrývá pod
pojmem pasport.
Další částí prací je generel rozvoje. Jeho obsahem je:
- řešení nesouladů
- návrh dalších kroků, jak dané oblasti rozvíjet
- časový harmonogram těchto kroků
- návrh finančního zajištění
Je toho hodně a obec si musí vymezit plošný rozsah, neboť
ze získané dotace se celé území obce v potřebné podrobnosti
řešit nedá. Vzniklé pasporty a následné řešení nesouladu umožní shodu skutečnosti v terénu s evidencí majetku v účetní evidenci. Dále je tu nová povinnost obce z novely stavebního
zákona, a to poskytnout žadateli úplnou, skutečnosti odpovídající informaci o kterékoliv inženýrské síti formou výpisu
z majetkové evidence obce. Toto obec dokáže u plynu, vody,
kanalizace. U ostatních sítí pouze částečně. Jedná se o její
zákonnou povinnost, na jejíž plnění dostává podíl na daních.
Závěr: Jedná se tedy o jeden souhrnný dokument a 6 dílčích
pasportů a generelů.
Stručný návrh dalších kroků
- v dubnu si vyjasnit, co vše je potřeba řešit, a porovnat to
s realitou personálního a finančního zajištění
- v květnu vymezit realitě a prostoru z dotace odpovídající
rozsah a podrobnost budoucích prací
- v květnu vyzvat občanskou veřejnost ke spolupráci, neboť
generely rozvoje a finální strategie rozvoje obce do r. 2025
musí být výsledkem kolektivního rozumu, nikoliv prací několika jednotlivců
- první jednání takto vzniklé „pracovní skupiny“ předpokládáme v polovině června 2018
Výše uvedené by mohlo jako úvod k danému tématu stačit.
Předpokládám, že v dalších číslech Zpravodaje budou podávány průběžně zprávy o postupu práce.
Ing. Jiří Vancl, člen zastupitelstva
U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov
dne 15. 3. 2018
Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů ZO
Hlasování: pro – proti - zdržel se, veřejně - zdvižením ruky
Usnesení č. 1/01/18
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu
p. Schliegsbira a p. Tauše.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/01/18
Navržený program
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
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Plnění usnesení zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady obce
Rozpočtová změna č. 1/2018
Hlavní úkoly obce v roce 2018
Nakládání s nemovitostmi obce
Smlouvy
Zásady pro zadávání zakázek malého rozsahu
Obcí Lánov
10) Různé, Diskuze, Závěr
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/01/18
ZO na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého
jednání ZO, které se konalo dne 19. 12. 2017.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/01/18
ZO schvaluje zprávu o činnosti RO za období od 19. 12. 2017.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/01/18
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2018.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/01/18
ZO bere na vědomí hlavní akce roku 2018 v obci.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Nakládání s nemovitostmi obce
Místostarosta přednesl znění přílohy č. 1 – nakládání
s nemovitostmi obce, byly předloženy potřebné poklady.
O každém bodu přílohy se hlasovalo jednotlivě. ZO schvaluje:
Usnesení č. 7/01/18
2
1) Prodej pozemku st. 108/3 o výměře 4 m (zastavěná plocha),
který vznikne oddělením dle GPč. 1019-76/2017 z p. p. č.
1544 o výměře 314 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
vše v k. ú. PL – jedná se o část p. p. č. 1544, která je zastavěná
částí RD č. p. 97, k. ú. PL.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/01/18
2
2) Prodej p. p. č. 1197/9 o výměře 87 m (ostatní plocha/jiná
plocha) v k. ú. PL – jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek
v bytové zástavbě, kde podmínkou prodeje je, že stávající
oplocení zůstane dle vytyčovacího náčrtu 1016-517/2017.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/01/18
3) Záměr prodeje p. p. č. 999 (orientační označení) o výměře 5
m2 (travní porost), který vznikne oddělením dle budoucího GP
2
z p. st. 189 o výměře 2 585 m (zastavěná plocha) vše v k. ú. PL
– jedná se o část p. st. 189, která je zaplocená.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/01/18
4) Záměr prodeje p. p. č. 1305/99 (orientační označení) o
2
výměře 2 m (travní porost), který vznikne oddělením dle
budoucího GP z p. p. č. 1305/4 o výměře 386 m2 (travní porost)
vše v k. ú. PL – jedná se o část p. p. č. 1305/4, která je
zaplocená.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/01/18
5) Zřízení VB na inženýrské sítě ve vlastnictví obce Lánov
(veřejná STL plynovodní přípojka s HUP, vodovodní řad a
stoka T2.1, PE 63 splaškové kanalizace) v rozsahu dle GP,
který obec Lánov zadá a uhradí, a to k tíži p. p. č. 1181/5 v k. ú.
PL ve prospěch pozemků ve prospěch obce Lánov, jako
oprávněné s tím, že současný vlastník souhlasí.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/01/18
6) Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Připojení strav.
zařízení ZŠ Lánov na novou kanalizaci u silnice III. tř. č.
32552“ na části p. p. č. 36/2, 43/1 a st. 12 v k. ú. PL dle PD

Ing. Aleš Kreisl, duben 2017, pro dodatečné stavební
povolení. Jedná se o nové prodloužení kanalizačního řadu
splaškové kanalizace a přeložku části dešťové kanalizace do
části dotčených pozemků ve spoluvlastnictví vlastníků BJ
z objektu na st. 408 a 405 v k. ú. PL.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/01/18
7) Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Připojení
stravovacího zařízení ZŠ Lánov na novou kanalizaci u silnice
III. tř. č. 32552“ na části p. st. 11/1 v k. ú. PL dle PD Ing. Aleš
Kreisl, duben 2017, pro dodatečné stavební povolení. Jedná se
o nové prodloužení kanalizačního řadu splaškové kanalizace
a přeložku části dešťové kanalizace do části dotčeného
pozemku ve vlastnictví ….
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/01/18
8) Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Připojení
stravovacího zařízení ZŠ Lánov na novou kanalizaci u silnice
III. tř. č. 32552“ na části p. p. č. 1504/1 v k. ú. PL dle PD Ing.
Aleš Kreisl, duben 2017, pro dodatečné stavební povolení.
Jedná se o nové prodloužení kanalizačního řadu splaškové
kanalizace do části dotčeného pozemku ve vlastnictví HK
kraje.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/01/18
SOD mezi Obcí Lánov a f. IMP architekti, s. r. o. Hradec
Králové, Stavební úpravy a přístavba čp. 100, průzkumné
práce, technické posouzení, kompletní dokumentace. Cena
119 000 Kč bez DPH.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/01/18
SOD mezi Obcí Lánov a f. IMP architekti, s. r. o. Hradec
Králové, Snížení energetické náročnosti objektu čp. 63 v PL.
Doplnění PD pro stavební povolení. Aktualizace
energetického posudku, doplnění výkazu výměr a rozpočtu.
Cena 40 000 Kč bez DPH.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/01/18
Smlouva mezi Obcí Lánov a f. Ingeniring Krkonoše a. s.
o výkonu koordinátora BOZP na akci: Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov,
předpoklad výkonu 10 měsíců, cena 64 900 Kč.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/01/18
Smlouva příkazní mezi Obcí Lánov a f. I. Vrchlabská
inženýrská a znalecká kancelář, s. r. o., Přístavba
polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ Lánov,
investorsko-inženýrské činnosti, kontrola fakturace, odborný
dozor při provádění prací, předávací řízení. Cena 335 000 Kč.
Práce prováděné v HZS 350 Kč/hod.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/01/18
Smlouva příkazní mezi Obcí Lánov a f. I. Vrchlabská
inženýrská a znalecká kancelář, s. r. o., akce: Přístavba
a stavební úpravy objektu “B“ Základní školy v Lánově,
parkovací plocha I, parkovací plocha II – investorskoinženýrské činnosti, kontrola fakturace, odborný dozor při
provádění prací, předávací řízení. Cena 1,90 % ze
započitatelných nákladů díla. Práce prováděné v HZS 350
Kč/hod.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/01/18
ZO schvaluje SOD mezi Obcí Lánov a f. POPR spol. s. r. o.,
Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové, akce: „Obnova malé
vodní nádrže na Končinském potoce“. Cena díla včetně DPH
činí 4 164 820 Kč. Termín realizace: Zahájení 20. 3. 2018.
Dokončení díla 30. 9. 2018. (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 21/01/18
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke SOD mezi Obcí Lánov
a f. POPR spol. s. r. o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové,
akce: „Obnova malé vodní nádrže na Končinském potoce“.
Text smlouvy o dílo z 22. 2. 2018 se doplňuje: „V případě
neobdržení dotace na akci 129D29300 6035 – poskytovatel
MZEČR – si objednatel vymiňuje právo od smlouvy
odstoupit. V případě, že objednatel dotaci neobdrží, nebude se
zakázka realizovat. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají
beze změny.“
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/01/18
ZO schvaluje SOD mezi Obcí Lánov a f. Pavel Bořek –
stavební firma, Poděbradova 2014, Dvůr Králové, akce: „Přístavba polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ
Lánov“. Cena za dílo 24 381 037,80 Kč vč. DPH. Termín
dokončení a předání díla do 360 kalendářních dnů ode dne
zahájení stavebních prací.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/01/18
ZO schvaluje výběr zhotovitele dle návrhu výběrové komise
na akci: „Přístavba a stavební úpravy objektu „B“ ZŠ Lánov
a úpravy komunikací“ firmu PFF – stavební společnost s. r. o.
Dvůr Králové a pověřuje starostu obce podpisem SOD.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/01/18
ZO bere na vědomí průběh poptávkového řízení na administrátora stavby „Přístavba polytechnického a jazykově
komunikačního centra ZŠ Lánov“ a pověřuje radu jednáním
se zúčastněnými firmami a starostu obce podpisem smlouvy
o „Kompletní administraci projektu ve fázi realizace“.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/01/18
Starosta, Ing. Kalenský, přednesl Vnitřní směrnici č. 1/2018.
ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2018, Zásady pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu obcí Lánov.
Přímé zadání:
služby - od 1 Kč do 99.999 Kč bez DPH
stavební práce - od 1 Kč do 99.999 Kč bez DPH
Uzavřená výzva:
služby - od 100.000 Kč do 499.999 Kč bez DPH
stavební práce - od 100.000 Kč do 999.999 Kč bez DPH
Otevřená výzva:
služby - od 500.000 Kč do 1 999.999 Kč bez DPH
staveb. práce - od 1 000.000 Kč do 5 999.999 Kč bez DPH
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 26/01/18
ZO schvaluje Dohodu Obce Lánov s Leteckou školou
Vrchlabí a.s., platnost Dohody do 31. 12. 2018.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 27/01/18
ZO schvaluje Dodatek č. 1 stanov Svazku obcí Horní Labe,
k ochraně osobních údajů.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: R. Schliegsbir, M. Tauš
Starosta: Ing. Kalenský Josef

ZPRÁVY Z OBCE
INFORMACE O PROJEKTU „POZNEJME SE VÍCE”
Obec Lánov realizuje projekt „Poznejme se více“,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/000009.
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Náplní projektu je společná realizace sportovních a kulturních aktivit partnerů Obce Lánov, Miasta Szklarska Poręba
a Gminy Karpacz. Realizace projektu přispěje ke zvýšení
intenzity a prohloubení spolupráce institucí a komunit
(sportovci, hasiči, senioři, školy, státní správa) na různých
úrovních společenského života v příhraničním regionu Sudet.
Při společných setkáních dojde k rozvíjení mezilidských
kontaktů a partnerství a k vzájemnému poznávání jazyka
a kultury.
Projekt bude průběžně realizován v letech 2017-2020.

DOKOMPLETACE STOKOVÉ SÍTĚ V OBCI LÁNOV
V roce 2017 Obec Lánov
získala dotaci z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na
akci s názvem „Dokompletace stokové sítě v obci
Lánov“ (smlouva č. DS2017/02315). Dotace je poskytnuta ve
výši maximálně 240.000 Kč, celkové předpokládané
uznatelné náklady na realizaci projektu činí 400.000 Kč.
Ukončení projektu je předpokládáno v dubnu 2018.
Dotace je poskytována z dotačního programu Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
z oblasti životní prostředí a zemědělství.
Realizace tohoto projektu mimo jiné přispěje k rozvoji
infrastruktury v obci a zlepšení podmínek životního prostředí
a místních obyvatel.

ZATEPLOVÁNÍ BYTOVÝCH DOMŮ V ROCE 2018
Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových
domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP
vyhlásil 12. 1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu
Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je
3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy,
maximálně do 29. 11. 2019.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory
v bytových domech III. naleznete na webu IROP
h t t p s : / / w w w. s t r u k t u r a l n i - f o n d y. c z / c s / M i c r o s i t e s /
IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovychdomech-III)
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky
http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/
78-vyzva/, které je zprostředkujícím subjektem IROP.
(dle obecní vyhlášky č. 1/2015)

ECCE nebude v činnosti spojené se zpracováním zeminy
pokračovat.
Obec Lánov hledá pro rok 2018 a i roky následující možnosti, jak co nejlépe umožnit odkládat občanům obce biologicky rozložitelný odpad.
Pro rok 2018 umístíme dva kontejnery do obce s pravidelným vývozem. Jeden bude umístěn v blízkém okolí bývalé
školní jídelny a druhý v Horním Lánově v blízkosti penzionu
Bílý Hořec. Do kontejnerů bude možné odkládat pouze: trávu, listí, zbytky rostlin, štěpku, kůru a odpad z domácností
a zahrad rostlinného původu, ne větve. Ty bude možné odkládat v místě bývalého kravína na konci Horního Lánova - park
naproti čp. 141 za betonovou jímkou. Do betonové jímky
bude možné odkládat trávu a listí, podobně jako do kontejnerů. Kontejnery budou rozmístěny v průběhu měsíce dubna
do konce října. Kontejner pro Horní Lánov bude umístěn
po jeho opravě. Do té doby je možnost odkládání bioodpadu
nad park naproti čp. 141.
Žádáme všechny občany obce, aby s nadcházejícím jarem
a úklidy v okolí svých domů nespalovali na otevřených ohništích žádný odpad (listí, starou trávu a podobně). Tato věc je jak
proti zákonu a ochraně ovzduší, tak je to věc pro ostatní občany, hlavně sousedy, velice obtěžující. Děkujeme Vám.
Informace k přesnému umístění kontejnerů na bioodpady zveřejníme v místním infokanálu KTV.
OÚ Lánov

OLEJE A TUKY Z DOMÁCNOSTÍ
Olej a tuky z domácností nepatří do kanalizace a vaše
záchodová mísa není odpadkový koš!
Jsou častou příčinou ucpané kanalizace a problémů na
ČOV Lánov, kterou v obci máme a sami si ji prostřednictvím
Vodárenské společnosti provozujeme.
Olej z pánve nebo fritovacího hrnce přelívejte případně
do sklenice, kterou můžete použít jako skladovací doma
a po jejím naplnění olej přelít do plastové lahve, pečlivě
ji uzavřít a donést do oranžových popelnic (nevhazovat
olej v obalu ze skla!). Zatím máme v obci 3 ks (u nové ŠJ,
u MŠ v P. Lánově a u hospody v H. Lánově). Přidání dalších je
možné.
Nechceme Vás děsit fotkami, co všechno, myšlen hmotný
materiál, skončí na lánovské čističce a co obsluha musí, aby se
předešlo poškození čerpadel, vybírat. Jedná se především
o různé textilie, plastové tyčinky s vatou, papírové kapesníky,
které obsahují textilní vlákna nerozpustná ve vodě a zanášejí
celý systém čističky, a další nezbytné hygienické prostředky.
Žádáme Vás, abyste tyto věci likvidovali ve vašem odpadkovém koši a ne v záchodové míse.
Obec Lánov
Vodárenská společnost Lánov

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
ŘEŠENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU V LÁNOVĚ

V prosinci 2017 se narodil Joachim Hnilička a v lednu 2018
Elena Martinová. Vítáme Vás v Lánově!

Obec Lánov umožňovala likvidaci biologicky rozložitelného odpadu do kontejneru v areálu ředitelství bývalého Státního statku Lánov, jak se uvádí v čl. 5 bod 1. obecní vyhlášky z
roku 2015.
Kontejner byl obcí umístěn hned vedle místa, kde firma
ECCE zpracovávala svoji zeminu. Z těchto důvodů byla tráva
občany odkládána do tohoto místa. Tento způsob likvidace
bioodpadu však nebude v roce 2018 již možný, neboť firma

V období od 1. 1. do 10. 3. 2018 dovršili svá významná
životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dál po roce) tito spoluobčané:
paní Marie Faltusová
pan František Rypl
pan Jan Pentek
pan Jaroslav Žádný
pan Jiří Kapeš
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pan Zdeněk Holubec
paní Marie Floumová
pan Miroslav Jíra
pan Milan Bezdíček
paní Jana Zuckermannová
paní Jaruška Benešová
paní Vlasta Štěpánová
pan Luděk Zámečník
pan Josef Jon
paní Věra Raulová
paní Alena Hebká
paní Hana Procházková
Všem jubilantům srdečně přejeme
všechno nejlepší, mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší i velmi
smutné události. Navždy nás opustili
tito naši občané:
v lednu
paní Helena Vydrová
pan Oldřich Brentner
v únoru
pan Jan Sucharda
Dovolte mi jménem Obce Lánov
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým
rodinám.
Karolina Boková

Z DĚNÍ V OBCI
VÁNOČNÍ TURNAJ V LÁNOVĚ
Pozn. red.: Vinou nejasných okolností
nebyl následující příspěvek otištěn v
zimním Zpravodaji, dodatečně jej tedy
uvádíme nyní.
26. ročník turnaje v sálové kopané,
který se konal 25. 12. 2017, ovládlo
mládí. Do seznamu týmů přibyly dva
nové. Turnajem suverénně, po tuhých
bojích, prošel tým FC JUNIORS.
Ve skupině "A" se sešly týmy bez výrazných výsledků v minulosti, ve skupině
"B" tři týmy bývalých vítězů a tým
nováčků. Pořadí ve skupinách určilo
týmy do play-off čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále se prosadila skupina "B".
Čtvrtfinále: V souboji nováčků tým
KÁMEN porazil tým TO JEŠTĚ NEVÍME 11:1, potom se již prosazovaly zkušenější týmy. TORZO LEGIE - LOS
BALANCOS 4:0, NETVOŘI podlehli
PRIBINÁČKŮM 1:5 a FC JUNIORS
po urputném boji porazili PIDIŽVÍKY
5:3.
V prvním semifinále se potkali několikanásobní vítězové TORZO LEGIE
s vítězem skupiny „A“ - týmem KÁMEN. V tomto utkání se projevila zkušenost
týmu TORZO LEGIE a v utkání vedli již
7:1, ale v závěru nepochopitelně polevili

v úsilí a dovolili hráčům týmu KÁMEN
zkorigovat výsledek na 7:3.
Ve druhém semifinále tým mladíků
dle výsledků jednoznačně přehrál zkušenějšího soupeře, tým PRIBINÁČKŮ,
a zvítězil 4:0. Kdo viděl, nechtěl věřit
neproduktivnosti poraženého týmu.
Zato u vítězů dominoval Dominik Zdržálek svou rychlostí a magickou technikou. Tím si jednoznačně vybojovali
postup do finále.
O třetí místo v turnaji bojovaly týmy
KÁMEN a PRIBINÁČCI. V utkání lépe
začal zkušenější tým a rychle vedl 2:0.
Týmy poté předvedly urputný boj o míč
i každou příležitost ke vstřelení branky.
Štěstí se přiklonilo na stranu týmu Kámen, jenž se ujal vedení a v závěru vybojoval vítězství 6:4. PRIBINÁČCI skončili čtvrtí a na třetí místo dosáhl tým
KÁMEN.
Finále mělo stejné obsazení jako
v minulém ročníku - TORZO LEGIE
versus FC JUNIORS. V zápase lépe
začal tým TORZA, ale z příležitostí
nebylo nic. Hra se vyrovnala a navrch
začali mít mladíci svým pohybem.
Po překvapivém výpadu Zdržálka Dominika se vedení 1:0 ujalo FC JUNIORS.
Po vyrovnání na 1:1 skvělou ranou brankáře Kobra Jindřicha, průnikem přes
celé hřiště, se k dominantní hře dostalo
FC JUNIORS a vedení 3:1. Ale TORZO
nechtělo zadarmo prodat svou kůži
a před koncem se mu podařilo snížit na
konečných 2:3. Vítězem turnaje se stal
mladý ambiciózní tým FC JUNIORS.
Vánoční turnaj ve výsledcích:
Skupina A
1. místo
KÁMEN
2. místo
NETVOŘI
3. místo
LOS BLANCOS
4. místo
PIDIŽVÍCI

7 bodů

10:8 skóre

4 bodů

11:9 skóre

4 bodů

5:5 skóre

0 bodů

5:9 skóre

Skupina B
1. místo
FC JUNIORS 9 bodů 16:3 skóre
2. místo
TORZO LEGIE 6 bodů 10:5 skóre
3. místo
PRIBINÁČCI 3 bodů 9:8 skóre
4. místo
TO JEŠTĚ NEVÍME 0 bodů 1:20 skóre

Střelci turnaje:
1. místo Zdržálek Dominik 15 branek
2. místo Šritr Hynek 10 branek
3. místo Žďárský Petr 8 branek
Nejlepší brankář: Kobr Jindřich
Poděkování organizátorům turnaje:
Půlpán Milan s manželkou Michaelou,
Hartig Jiří s manželkou Marcelou.
Zapsal Závodník Stanislav sen.

Vítěz 26. ročníku vánočního turnaje
25. 12. 2017 - FC JUNIORS
- stojící Patrák Vojtěch, Kučera Martin,
Tomčík Milan, Peterka Filip a Hladík Patrik,
dole Blažej Jan a Zdržálek Dominik.

OZNÁMENÍ
Oznámení pro bývalé žáky
z Horního Lánova a Prostředního Lánova,
kteří nastoupili do 1. třídy v roce 1959,
že se letos sejdeme
v banketce hotelu Harmonie
v sobotu 12. května 2018 v 15:00 hodin,
abychom oslavili

50 let
od ukončení povinné školní docházky.
Srdečně zvou
Hana Mejsnarová z Kunčic nad Labem
Vlasta Kloudová z Karviné.

ZŠ a MŠ LÁNOV
BALZÁM NA RTY
Na přírodovědném kroužku se trochu řádilo a vařilo. Pustili jsme se
do výroby vlastního balzámu na rty se
včelím voskem. Mrzne, tak se bude
hodit. Vařeníčko se zdařilo a každý
účastník si domů odnesl minikelímek
se svým voňavým včelím balzámem.

Konečné pořadí turnaje:
1. místo FC JUNIORS
Recept
2. místo TORZO LEGIE
neprozradíme!
3. místo KÁMEN
4. místo PRIBINÁČCI
Mgr. Jana
5. - 8. místo PIDIŽVÍCI, NETVOŘI,
Ryndová
LOS BLANCOS, TO JEŠTĚ NEVÍME
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PROSTŘENO
V rámci pracovních činností - vaření
- se 8. třída nechala inspirovat TV
pořadem PROSTŘENO.
První skupina žáků se ve čtvrtek 1.
února úkolu zhostila následovně:
Jako předkrm byl doslova válen
a točen Káťou Fojcíkovou a Radkem
Šimůnkem. Pustili se totiž do výborných
šneků z listového těsta. Polévku vařila
parta HIC u plotny – Dan Vavřínek,
Marian Jedlička a Lili Kodymová.
Zvolili jistotu a vrhli se na kuřecí vývar
s nudličkami. Ovšem na hlavní chod si
troufl Matěj Rojt alias nekonečný
ochutnávač (mimochodem v růžové
zástěrce a s culíčkem na hlavě mu to
moc slušelo) a jeho zkušený kuchař
Jakub Rutar. Připravili kuřecí nugetky
s hranolkami a zdravou barevnou
oblohou. Marťa Hudrlíková s Aničkou
Čermákovou se odvážně pustily do
kynutého těsta a usmažily parádní dezert
- donuty s čokoládovou polevou.
A copak nám za týden uvaří druhá
skupina?
Mgr. Jana Ryndová

ČTVRŤÁCI NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Vlastivědnou učební látkou žáků
čtvrtých tříd v 1. pololetí školního roku
je řízení státu, spravování obcí a hrubá
orientace na mapě ČR. Abychom si tuto
poměrně těžkou látku více přiblížili,
uskutečnili jsme návštěvu Obecního
úřadu v Lánově a současně si i vyslechli
vyprávění bývalého pana starosty
inženýra Jiřího Vancla.
Pan Vancl nás přijal velmi přátelsky.
Jako pozorný hostitel našel pro všech 29
dětí místo k odložení bund i k posezení.
Sděloval informace o historii obce,
o spravování obce i o samotné budově
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obecního úřadu. Jeho vyprávění bylo
velmi zajímavé. S příslibem, že odpoví
na všechny otázky, vyzval také děti, aby
se nebály na cokoli zeptat. Otázky byly
různorodé a zajímavé – dozvěděli jsme
se tak od bývalého pana starosty
i o požáru i povodni, které v obci byly,
o mládí Jiřího Vancla a jeho představách
seberealizace, které v té době měl,
o složitostech hledání, kdo nastoupí do
úřadu starosty obce v době začátků
samosprávy obcí, i o tom, co samotné
„starostování“ obnáší.
Potvrdil, že kdyby neměl oporu ve
své rodině, starostou obce by být
nemohl, a pochválil obyvatele obce, že
době těžkostí se vždy našli lidé, kteří mu
se spravováním obce pomohli. Považuje
Lánov za obec s velkým potenciálem
a své spolupracovníky za schopnou
partu lidí, která v relativně krátké době
dokáže zrealizovat plány obce.
V závěru naší návštěvy jsme měli
možnost nahlédnout do kanceláří lidí
zaměstnaných na obecním úřadě. Než
nás pan starosta do kanceláří zavedl,
lehce nás připravil na to, že to nebudou
obvyklé vyzděné místnůstky, ale prosklené buňky. V duchu jsem se zděsila.
Jako „nelánovská“, která nikdy na zdejším úřadě nebyla, jsem si představila
umělým světlem osvětlenou halu
s prosklenými přepážkami, kde to šumí
lidskými hlasy, drnčí telefonním
vyzváněním. Kde všude, kam se
podíváte, na vás studeně září a bliká
monitor počítače, jak to známe z amerických filmů. Zkrátka prostředí, ve
kterém bych opravdu pracovat nechtěla.
Samotná prohlídka mě ale uklidnila.
Ačkoli byly místnosti opravdu oddělené
skleněnými přepážkami, zaměstnanci
ve svých kójích měli dostatek i svého
soukromí a pracovní prostředí působilo
příjemným dojmem. Pan starosta ze své
kanceláře nejen vidí, zda jsou zaměstnanci v práci a zda pracují, co se na
úřadě děje, ale i naopak, sami zaměstnanci vidí, co dělá pan starosta a mají
svého nadřízeného stále na očích, což
může mít pro ně motivující vliv.

Foto Jana Reilová.

Návštěva obecního úřadu byla
nakonec pro všechny: děti, nás učitelky Janu Reilovou i mě i pro paní asistentku
Soňu Matyášovou velmi zajímavá.
Když jsem se nakonec pokoušela dát
panu starostovi (bývalému) zpětnou
odezvu od dětí, hodnotily návštěvu
pozitivně a přihlásily se tři, které by také
chtěly v budoucnu zaujímat post
starosty. To je povzbudivé :-)
Lenka Husarová

NÁVŠTĚVA OÚ OČIMA DĚTÍ
Dne 29. ledna 2018 byli žáci 4. tříd
na návštěvě Obecního úřadu v Lánově.
V zasedací místnosti se mi líbil
dřevěný obraz, o kterém nám pan
starosta povídal. Líbila se mi prohlídka
obecního úřadu a taky povídání.
Nakonec to povídání bylo krátké.
Nelíbilo se mi, jak skoro pořád pan
starosta telefonoval. Návštěva obecního
úřadu byla moc příjemná.
Lucie Jáklová
Líbilo se mi, jak jsou na obecním
úřadě uspořádané kanceláře, protože
byly prosklené. Pan starosta tak na
zaměstnance dobře vidí. Nakonec se
mně to moc líbilo, protože pan starosta
byl moc hodný.
Janek Haláček
Kdo by chtěl být starostou? Líbily se
mi ty kanceláře s prosklenými stěnami.
Líbil se mi obraz v zasedací místnosti
a vybavení kanceláří. Taky výhled do
okolí byl moc pěkný. Já myslím, že to
bylo super. Bylo to tam hezké.
Petr Jandík
Líbilo se mi, jak nám pan starosta
vyprávěl o zajímavých věcech, které
jsem ještě třeba nevěděl. Pak se mi
líbilo, jak nás pan starosta prováděl
kancelářemi pracovníků OÚ. A dál se mi
líbilo, jak se o naši obec Lánov OÚ stará.
A nakonec, když jsme odcházeli z OÚ,

jsem byl docela spokojen s návštěvou,
dal bych 4 hvězdičky z 5. Starostou bych
se stát nechtěl.
Matěj Michal
Líbilo se mi, jak jsme procházeli
kancelářemi. Jak nám inženýr Jiří Vancl
ukazoval dřevěnou mapu Lánova, jak
jsme pokládali otázky a on nám
odpovídal. Nelíbilo se mi, jak mu pořád
zvonil telefon. Líbilo se mi, jak tam měli
uklizeno. Pan inženýr Jiří Vancl se o nás
hezky staral.
Pepa Brádler
Na OÚ se mi líbily kanceláře.
Obecní úřad byl hezký, byl hezky
barevný. Nejvíc se mi líbila zasedací síň,
protože byla prosklená. Bylo tam všude
pěkně uklizeno. Já bych to zhodnotila,
že pan Ing. Jiří Vancl byl moc hodný.
Kačka Žižková
Na OÚ se mi líbilo, jak pan starosta
povídal o obci. Dále se mi líbilo, že jsme
hráli hry, procházeli kancelářemi a pan
(bývalý) starosta nám dokonce ukázal
i kabelovku. Ale jinak už to bylo
všechno super. Návštěva se mi moc
líbila, protože jsme tam byli všichni
spolu. Jo a ještě na konci se paní učitelka
Husarová zeptala, kdo by chtěl být
starostou, a přihlásila se: Emma, Tadeáš
a Markéta.
Adriana Rechlin
Když jsme byli na obecním úřadě,
tak se mi nejvíce líbilo, když jsme byli
v kancelářích. Protože jsme zjistili, kde
koho na obecním úřadě najdeme.
Na obecním úřadě se mi moc líbilo.
Doufám, že tam ještě někdy půjdeme.
Kamila Hůlková
Líbily se mi kanceláře a skvělý
výhled na vesnici Lánov. A dále obraz
Lánova vyřezaný do dřeva. Obecní úřad
byl celkově skvělý, ale moc jsem toho
nestihl, protože jsem musel dříve odejít.
Honza Havlíček

Líbilo se mi, že pan starosta nám
ukázal kanceláře. Líbilo se mi, že pan
starosta nám říkal o kuchyňce. Líbilo se
mi, že pan starosta nám ukázal, kde
pracoval. Na návštěvě se mi líbilo,
že jsme šli do kanceláře a že nás pan
starosta posadil do zasedací místnosti.
Renda Štajner
Na obecním úřadě se mi líbilo
povídání a návštěva kanceláří. Návštěva
se mi líbila.
Míša Jebavý

A ZASE TO PROSTŘENO v 8. třídě
Dne 15. 2. absolvovala druhá
polovina žáků 8. třídy v rámci hodin
vaření PROSTŘENO.
Jako předkrm připravila šikovná
děvčata (Sára Kynčlová a Eliška „Číča“
Čivrná) Kolumbovy lodičky. Vše
vykouzlila z vařeného vajíčka a bagetky. Nakonec vše dozdobila sladkou
paprikou. Do polévky se pustily holky
Déňa Barková s Verčou Mohwaldovou
a připravily zdravou zeleninovou polévku s kapáním. Zeleninou nešetřily,
takže v hrnci to hrálo všemi barvami.
S hlavním chodem si kluci (Jakub
Andraško, Honza Szkibik a Ondra
Pejcha) moc hlavu nelámali a vsadili
na klasiku. Připravili smažený sýr
s brambory, který nemá šanci strávníka
zklamat. Závěrečnou tečkou dnešního
menu se stal dezert od Elišky „Koulič“
Koulové a Kristýny Balogové Čokoládový sen. Posuďte sami. Těžko by
někdo odolal ovocné špejli plné kousků
jahod, hroznového vína a banánu,
zdobené bílou a hořkou čokoládou
s přiloženým kouskem vafle, rovněž
cáknuté čokoládou.
Mgr. Jana Ryndová

Na úřadě se mi líbila tabule, na které
byl Lánov. Také se mi líbilo, že byl pan
starosta ochotný všechno říct. Moc se mi
to líbilo, protože tam měli uklizeno.
David Halaška
Líbilo se mi, jak nám bývalý starosta
Ing. Jiří Vancl vyprávěl o tom, co obnáší
být starostou. Líbilo se mi, že na nás byl
milý. Líbilo se mi, že Ing. Jiří Vancl
udělal všechno pro to, aby naše obec
Lánov měla vše potřebné. Nelíbilo se
mi, že mu furt někdo volal.
Šárka Šedivá
Líbilo se mi, jak to mají na OÚ
udělané. Je to útulné a nemají tam
nepořádek. Pan starosta Jiří Vancl je
příjemný člověk. Moc se mi to líbilo.
Emma Stražická

styl útoku na kořist, jejich styl letu
a jejich skladbu peří. Ukázal nám, jak
neslyšně sovy létají, jak skvěle vidí na
dálku, ale špatně na blízko, a jak skvěle
slyší. Jedna ukázka mě přímo fascinovala. Spolek žáků 7. třídy utvořil kruh,
doprostřed pán položil reproduktor
s jistým zvukem myši. Na tento
reproduktor položil kuře. Sova, jakoby
cestu už letěla, vletěla doprostřed
kroužku udivených sedmáků a sebrala
kuře. Mě osobně nejvíce zaujala
nejmenší sova – výreček malý.
Myslím, že nám všem se líbilo
pánovo povídání o globálních problémech a neúrodnosti polí (myši, králíci
a další drobná zvířata potřebná pro
sovy).
Celkově jsem přednáškou velmi
obohacený. Tyto typy přednášek jsou
pro mě na základní škole užitečné
a potřebné.
Ondřej Pejcha, 8. třída

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 22. února proběhlo ve Vrchlabí
okresní kolo olympiády v anglickém
jazyce. Naši školu reprezentovala
žákyně 7. třídy Bára Janatová. Všichni
žáci nejdříve museli splnit poslechový
test a poté je ještě čekala část ústní, kde
hovořili 10 minut na vylosované téma
před porotou. Bára ve své kategorii I. A
obsadila krásné šesté místo. Gratulujeme!!!
Hana Rudišová

PRVŇÁCI V KNIHOVNĚ
Dne 5. 3. zavítala do naší školní
knihovny velmi milá návštěva. Přivítali
jsme zvídavé žáčky obou prvních tříd,
kteří se přišli seznámit s životem
v knihovně. Jsou to začínající čtenáři,
a tak od nás obdrželi své průkazky
do knihovny, které hned někteří využili
ke svým prvním výpůjčkám. Dozvěděli
se, jak funguje provoz v knihovně, jak se
chovat v knihovně i k vypůjčeným
knížkám. Jsme velmi rádi, že do naší
knihovny přibyli další čtenáři.
Nina Javorová

PĚVECKÁ A RECITAČNÍ SOUTĚŽ
PŘEDNÁŠKA O SOVÁCH
Přednáška se konala pro všechny
třídy celé školy. My jsme šli s devátou
třídou pátou vyučovací hodinu ve čtvrtek 7. února.
Pán, který přednášel, nám klasicky
a stručně popsal jejich potravu, jejich

Dne 7. března proběhla v naší škole
soutěž v recitaci a zpěvu. Tímto Vám
přinášíme zprávy a informace z celého
soutěžení. Porota posuzující naše
nadějné zpěváky se sešla ve složení:
paní učitelka Eva Hájková, paní učitelka Barbora Tichá a paní učitelka
Dana Jakubcová. Porota přísným, ale
spravedlivým i chápavým uchem
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hodnotila u soutěžících zejména
intonaci, rytmus, hlasitost, výslovnost
i frázování jejich projevu. Porota
posuzující naše skvělé recitátory se sešla
ve složení: paní učitelka Stanislava
Kalenská, paní učitelka Jana Reilová
a paní učitelka Lenka Husarová. Obou
částí, recitační i pěvecké, se zúčastnili
žáci a žákyně, zpěváci a zpěvačky,
recitátoři i recitátorky od první do šesté
třídy. Všichni soutěžící své výkony
zvládli úžasně i přes ohromnou trému,
která byla patrná. Vážíme si účasti všech
odvážlivců a těšíme se na příští rok.

za vydatného fandění a povzbuzování
rodičů zazávodily.
V únoru se ani nám ve školce
nevyhnula chřipka, přestože paní
učitelky úspěšně odolávaly, dětí bylo
stále méně a méně. Karneval, který se
konal 7. 3., všem vylepšil náladu.
Tancovalo se, soutěžilo a zpívalo celé
dopoledne. Masky byly kouzelné,
pohádkové a některé i strašidelné. Moc
jsme si tento den všichni užili.

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

Výsledková listina pěvecké soutěže:
Kategorie 1 – 1. třídy
1. místo: Anitka Seidlová
2. místo: Jaromír Materna
Kategorie 2 – 2. třídy a 3. třída
1. místo: Káteryna Juryk (s písní
Telefonní příhoda)
2. místo: Anežka Holubcová (s písní
Červená, modrá fiala), Natálka
Votočková (s písní Vyletěla holubička)
3. místo: Terezka Mašková (s písní Pod
naším okýnkem)
Kateg. 3 – 4. třídy, 5. třída a 6. třídy
1. místo: Anežka Astrová (s písní
Ptáčata)
2. místo: Stella Vondrášková
3. místo: Adriana Rechlin
Výsledková listina recitační soutěže:
Kategorie 1 – 1. třídy
1. místo: Lukáš Hůlka
2. místo: Tobiáš Bark
3. místo: Dominik Votruba
Kategorie 2 – 2. třídy a 3. třída
1. místo: Bára Najbrtová
2. místo: Viktor Bílek
3. místo: Anetka Šimůnková
Kateg. 3 – 4. třídy, 5. třída a 6. třídy
1. místo: Anežka Astrová
2. místo: Rozárka Bušková
3. místo: Janek Haláček
Nina Javorová

ZPRÁVIČKY Z MŠ LÁNOV
Po vánočních prázdninách se děti
sešly v MŠ plny zážitků a dojmů z nejkrásnějších svátků v roce.
8. - 12. 1. se třída předškoláků učila
lyžovat a navštěvovala lyžařskou školu
„Ski Baron“ v Dolním Dvoře. Celý
týden se jim věnoval tým instruktorů
a učil je stát na lyžích, sjíždět z kopce
a jezdit na vleku. Ovšem to by nešlo bez
dobré lyžařské výstroje, organizace
a ochoty, kterou s velkým nasazením
zajišťoval pan Radič. Patří mu velké
poděkování. Na konci kurzu si děti
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M. Hudrlíková), tři druhá (B. Najbrtová,
O. Jákl, A. Štefanová) a dvě třetí (M.
Sýs, R. Nedomová). A ani ostatní
závodníci se v mezinárodní konkurenci
neztratili a získali pěkná umístění do
první desítky. Všem dětem gratulujeme
k úspěšné reprezentaci školy ve velmi
náročných podmínkách, děkujeme
obětavým tatínkům – panu Jáklovi
a Najbrtovi, kteří nám pomohli
s organizací během celého dne.
Olga Čermáková, Jaroslava Krulišová

PROSBA OBČANŮM
22. 2. za námi do školky přijelo
divadlo s divadelní hrou „Doktor je tu
hned“. Komunikace dětí s hlavními
představiteli hry, pejskem a kočičkou,
byla naprosto úžasná.
A co nás čeká v dalších měsících?
Návštěva knihovny, plavecký kurz,
návštěva první třídy v základní škole
a také zápis do MŠ Lánov. Zápis se bude
konat 9. 5. ve 14.30 h v MŠ v Prostředním Lánově. Těšíme se na nové dětičky.
Kolektiv MŠ

Dne 25. 9. 1982 byl odstřelen bývalý
dnes již nestojící kostel v Prostředním
Lánově. Pokud by někdo vlastnil
fotografie, filmový materiál či jakékoli
věci mající vztah ke kostelu, budeme
rádi za jejich zapůjčení.
Ladislav Kadavý
Pozn. red.: Tyto materiály doneste prosím do infocentra, kde je naskenuji
či ofotím a hned vrátím. Jde nám pouze
o sběr cenného historického materiálu
na Lánovsku, a to pro účely kronikářské,
archivní či muzejní.
Karolina Boková

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ V LÁNOVĚ

SOUTĚŽ

Lyžování v Dolním Dvoře.

Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ
v Horním a Prostředním Lánově na
školní rok 2018/2019 se bude konat
ve středu 9. 5. 2018 od 14,30 hod. do
16,30 hod. v budově MŠ Prostřední
Lánov. Přihlášky se budou vyplňovat
přímo na místě.
K zápisu si zákonný zástupce dítěte
přinese občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Těšíme se na Vás!
Kolektiv MŠ Lánov.

ZAWODY W SPORTACH
ZIMOWYCH – BIATHLON
V rámci projektu „Poznejme se
navzájem” jsme se v pondělí 19. 3.
zúčastnili biatlonových závodů v polských Jakuszycích. Silný mráz a vítr
nám připravil krušné chvilky, ale naše
žáky to nezlomilo a v závodě si vedli
velmi úspěšně. Celkem získali v jednotlivých kategoriích čtyři první místa
(K. Hůlková, O. Čermák, A. Losenická,

Lánovský sněhulák 2018
Vážení čtenáři, milí soutěžící, tak
nevím, co je horší - hodnotit jen jeden
výtvor jako při minulé soutěži, nebo jich
mít tolik a nevědět, co vybrat, protože
všechna sněžná dílka jsou opravdu
pěkná? Přesně to se totiž stalo nyní,
ve třetím ročníku této soutěže. Všichni
přihlášení podmínky zadání splnili
a vzbuzovali takové sympatie, že měla
porota vskutku těžkou práci, aby
vybrala jen tři nejlepší.
Nakonec, po nelehkém rozhodování,
se porota usnesla na tomto výsledku:
1. místo - Kučerovic dítka
z Prostředního Lánova
2. místo - rodina Farských
z Prostředního Lánova
3. místo - Eliška a Ondřej Paškovi,
vnuci paní Zaplatílkové
z Prostředního Lánova
Ve hře o 1. místo byl původně jiný
kandidát, ale protože hrozila podujatost
jedné porotkyně vzhledem k rodinné
vazbě, od této volby jsme ustoupily.
A kdyby to dle výsledku vypadalo,
že nadržujeme Prostřednímu Lánovu,
tak tomu tak skutečně není. Výherce

a všechny sněhuláky se jmény svých stavitelů najdete na
zadní straně obálky.
Bylo by zde o jeden výtvor více, a to od pana Másla, který
má na starosti grafickou podobu Zpravodaje, ale tomu jeho
sněhuláka u domu ukradli dříve, než ho stačil vyfotit.
První tři místa jsou samozřejmě oceněna a tímto vyzývám
výše jmenované tři výherce, aby se dostavili do infocentra
a vyzvedli si své zasloužené výhry. Protože ale chceme
za úžasnou snahu, šikovnost a nadšení ocenit i ty ostatní,
rozhodly jsme se dát malý dárek i jim. Takže i všechny ostatní
prosím, aby si přišli do IC Lánov pro malou pozornost☺
Doufám, že nám zachováte přízeň i v dalším ročníku
soutěže a že se nám opět sejde taková hezky pestrá, byť jen
bílá, společnost!
Za všechny tři porotkyně Karolina Boková.

ČTENÁŘSKÁ ANKETA - VÝSLEDEK
Milí čtenáři, od 19. února do 10. března byla přede dveřmi
infocentra umístěna anketní krabice, do které jste mohli
anonymně házet své připomínky k našemu Zpravodaji. Jistým
vodítkem vám k tomu mohlo být 6 otázek z minulého čísla,
jimiž jsem se ptala na váš názor. Za celou dobu se ale v krabici
neobjevil ani jeden jediný lístek. Uf, to se mi ale ulevilo!
Nelichotím si, že by to snad bylo tím, že nikdo žádné
výhrady nemá. O strach ze mě se nejspíš také nejednalo. Spíše
tu, myslím, hrály roli důvody jiné, ať už to bylo tím, že ta
křižovatka je prostě děsně daleko, nebo že se to zrovna
nehodilo, nebo protože na takové blbiny není čas. No, snaha
byla, vlčí veřejnost se mohla nažrat a koza redakce přitom
zůstala celá. Co víc si přát. Ale nemyslete si, že se Vás hned
tak zase zeptám!
☺ Karolina Boková

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Pro dospělé:
- V hodině velké zkoušky. Církevní politika státu v SV
Čechách 1948-1960 - Jan Kafka
- 100 nejkrásnějších zahradních projektů
- Oběti a jejich vrazi - Stanislav Motl
- Tajuplné objevy - Arnošt Vašíček
- Analytik - John Katzenbach
- Dívka, již jsi tu zanechal - Jojo Moyes
- Dva životy - Táňa Keleová-Vasilková
- Pravda o lásce - Stephanie Laurens
Pro děti:
Lapuťák a kapitán Adorabl - Dominik Landsman
Můj nejhorší školní rok 5. - James Patterson
Pan Smraďoch - David Walliams
Příšerná teta - David Walliams
Na odkazu http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostřednictvím on-line katalogu dozvíte, jaké knihy jsou v
lánovské knihovně aktuálně k dispozici. To, zda je Vámi
hledaná kniha půjčená či nikoli, se tam dozvíte tak, že buď
rozkliknete název knihy, nebo, zobrazí-li se vám více knih
najednou, kliknete na tlačítko dole Zobraz jen dokumenty,
které jsou nyní k dispozici. Po rozkliknutí Autor začíná
zjistíte, jaké spisovatele v knihovně máme a jaké jejich knihy.
Na nejnovější přírůstky se podíváte, pokud zvolíte proklik
Seznamy a novinky (nebo vám seznam posledně přivezených
knih mohu okopírovat). V Téma začíná se můžete podívat,
jaká klíčová hesla by vám mohla být při vyhledávání knih
užitečná.
Karolina Boková

GALERIE STARÝCH POHLEDNIC NA WEBU
Milí zájemci o historii Lánovů, nyní je na webových
stránkách obce Lánov (www.lanov.cz/Galerie starých
pohlednic nebo přímo https://www.zonerama.com/starylanov/127131) k dispozici kolekce starých pohlednic a fotek
z Horního, Prostředního a Dolního Lánova.
Tento materiál pochází hlavně ze sbírky pana Davida
Janečka, Ladislava Kadavého a z archivu infocentra v Lánově. Velký dík ale patří VŠEM lidem, kteří přispěli svým
dílem a donesli někomu z výše jmenovaných své fotografické
poklady! Zpřístupnit časem svou sbírku fotografií, převážně
lidí, přislíbila i paní Kavánová Knapíková.
Díky společnému úsilí pana Janečka, Radka Jákla a mé
maličkosti se podařilo obrázky připravit tak, aby je bylo
možno na web vložit. Vy se tak můžete podívat, jak to tu dříve
vypadalo.
Do uzávěrky tohoto Zpravodaje se bohužel zatím
nepodařilo dostat k fotkám i popisky, ale snad se to podaří
někdy později. Zatím jsou popisky přístupné pouze tak,
že kliknete na příslušnou fotografii, aby se zvětšila, a pak dole
vpravo kliknete na
(informace o fotce).
Než toto číslo našeho čtvrtletníku vyšlo, rozšířila se tato
sbírka rychle prostřednictvím facebooku mezi lidmi
a nadšené ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. V té
souvislosti vás chci poprosit - pokud popisek u nějaké fotky
vůbec není, nebo je chybný, nepřesný, pokud víte něco
konkrétního či zajímavého, PODĚLTE SE o to s námi, zajděte
osobně do infocentra či napište na infocentrum@lanov.cz,
informaci si uložím a můžeme ji pak vložit k fotce na web, aby
to věděli i ostatní.
Před rokem jsem vám také, kvůli absenci historické
publikace o Lánovu, nabízela 3 soubory článků o minulosti
naší obce a okolí, které vycházely postupně ve Zpravodaji,
v Lánovském pulsu a v Lánovském občasníku. Je možno si je
zapůjčit v papírové podobě, nebo už všechny tři soubory
mohu zaslat i v elektronické podobě (ve Wordu).
Karolina Boková

ČERNÁ SKLÁDKA
V sobotu 17. března objevili manželé Benkovičovi během
své procházky na Bíně skládku. Je k nevíře, že se ještě dnes,
kdy se v každé obci jednou či dvakrát ročně pořádá svoz
nebezpečného a objemného komunálního odpadu nebo kdy
obec provozuje sběrný dvůr, stále najdou takoví ignoranti,
kteří tohle dokážou. Hlavně že je doma čisto. Že?
Karolina Boková

Skládka leží již v černodolském katastru, ale tamní úřad
již záležitost řeší - zajistí její odklizení.
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SPOLKOVÁ ČINNOST

HISTORICKÉ OKÉNKO

KD STATKY LÁNOV

JMÉNO Z POMNÍKU PADLÝCH

V zimním období proběhly tři schůze výboru, kde byly
vybírány a plánovány akce pro další činnost.
Jako první uskutečněnou byla návštěva divadelního
představení „Kšanda“ v Úpici v lednu - v provedení pražských
umělců. Toto představení mělo zajímavou kulturní vložku.
Došlo totiž k přerušení elektrického proudu během hry. Herci
využili nucené přestávky, během níž vyprávěli návštěvníkům
zajímavé historky i vtípky ze svých zážitků. Doplnil je
K. Maxa hrou na kytaru a působivým zpěvem. Konec
představení se sice pozdržel, návrat až před půlnocí, ale vše se
zvládlo.
21. března pojedeme opět do Úpice na koncert Spirituálu
Kvintet. V minulosti jsme navštívili toto vystoupení už dvakrát, to poslední bylo ještě s vynikajícím kytaristou a zpěvákem Karlem Zichem. Nyní je obsazení už pozměněné, ale
program bude pro všechny účastníky jistě nezapomenutelným
dojmem.
Na 28. března je naplánován zájezd do polské tržnice
Kudowa Zdrój. Cílem je opět nákup velikonočních květů
i nějakých mlsů a dárků k svátkům jara.
Další akce se dozvíte od svých desítkářů.
Za KD Jana Lacinová

Letošní stoleté jubileum od vypuknutí do té doby největší
války na evropském kontinentu, které jsme si pro její globální
rozšíření uvykli říkat první světová, oživilo vzpomínky
na množství mužů z Krkonoš, kteří v uniformách rakouskouherské armády bojovali na všech frontách. Je docela
s podivem, kolik jich, ač suchozemci, sloužilo u námořnictva,
nebo u nejnovější složky ozbrojených sil válčících stran,
letectva. Letecké eso Eugen Bönsch z Luční boudy vzdušné
souboje přežil a i díky našemu časopisu (Krkonoše-Jizerské
hory) je veřejnosti poměrně známý. Na opačném konci
pomyslného seznamu je řada pozapomenutých jmen těch,
kteří padli. Teprve osmnáctiletý pilot, desátník Vinzenz
Jeschek patřil k vůbec nejmladším vycvičeným stíhačům
leteckých sil monarchie nasazeným do bojů. Narodil se 22. 1.
1900 na úpatí horských hřebenů v Prostředním Lánově
na Vrchlabsku. Ve farní matrice křtů od roku 1900 byl pod
pořadovým číslem 11 zapsán jako Vincenz Franz Ježek česky,
stejně jako jeho otec Ignaz Ježek, zámečník původem z osady
Kovářská čp. 7. Matka Františka Antošová pocházela
z Branné čp. 173.
Pilotní diplom FAI-Rakousko č. 2270 získal 28. 6. 1918.
Ke stíhacímu Fliku 43J na italskou frontu, vyhlášenou
urputnými střety pozemních vojsk na řece Piavě, nastoupil
s odborností Flugzeugführer, což bylo nižší označení letce než
polní pilot (Feldpilot) dne 21. 8. téhož roku. Po pouhém týdnu
byl 29. 8. 1918 převelen k jinému stíhacímu Fliku 61J, kde
záhy na to, již 7. 9. 1918, padl ve vzdušném boji na severovýchodě Itálie v přímořské oblasti Benátska, někdejší
habsburské državy, nad lokalitou Pasiano v okolí Pordenone.
Pilotoval tehdy letoun Albatros D. III (Oef) 253.42, který po
sestřelení dopadl v plamenech východně od města Gorgo al
Monticano v sousední provincii Treviso in Veneto (asi 15 km
jižně od Pordenone). Podlehl britské stíhačce Sopwith Camel,
kterou pilotoval zkušenější poručík Alfred Latimer od 28.
peruti RAF. Sám Latimer, jenž měl na kontě tři sestřely
nepřátelských letadel, nakonec přišel o život jen o čtyři týdny
později, 4. 10. 1918, kdy jeho stroj Camel D8244 (na němž
sestřelil i Jescheka) v horách poblíž Rotzo západně od Asiaga
zasáhlo rakouské protiletadlové dělostřelectvo. To je vše, co
se o dosud neznámém c. a k. aviatikovi z Krkonoš podařilo
s laskavou pomocí PhDr. Jiřího Rajlicha z Vojenského
historického ústavu v Praze, odborníka na danou tématiku
z nejpovolanějších, zjistit v rakouských a britských
vojenských archivech. Honosné pomníky padlých bojovníků
z Horního i Prostředního Lánova se ve své původní podobě
nedochovaly. Na starém hřbitově u kostela sv. Jakuba
v Dolním Lánově je 98 obětem první světové války, které
měly v obci domovské právo, věnován jen skrovný pomníček
z rostlého neopracovaného kamene s vysekaným křížem
a letopočty. Dvě velké mramorové pamětní desky místních
padlých z let 1914 - 1918 i později na válečné útrapy
zemřelých jsou umístěny po obou stranách vstupu do hlavní
brány. Jako předposlední ze 78 obětí z celkem 453 mužských
z Dolního Lánova ve věkovém rozmezí od 18 do 52 let, kteří
byli během čtyř válečných roků povoláni do zbraně, je
s mezními životními daty 1900 - 1918 uveden Vinzenz
Jeschek.

NEMUSÍ BÝT STÁLE VESELO
Tak se zpívá v jedné písni a také se to naplnilo v sezóně
2017/18 stolních tenistů TJ Lánov. Cíle, které jsme měli na
začátku, nebyly nereálné, ale těžko předvídat vše, co může
průběh sezóny ovlivnit. První polovina, až na to, že nám
z osobních důvodů nenastoupil jeden hráč z družstva „A“,
nebyla tímto ovlivněna a družstva „A“ a „C“ si udržovala
dobrá umístění a družstvo „B“ naději na udržení v regionálním
přeboru (RP2). Na začátku druhé poloviny nám postupně
dlouhodobě onemocněli tři hráči a tím, že nám ještě občas
někdo vypadl krátkodobě, jsme se dostali do situace, kdy jsme
měli z patnácti jen devět bojeschopných hráčů. S tímto počtem
hráčů uhrát tři soutěže, kdy na každé soutěžní kolo je třeba
dvanáct hráčů, to už se nedá hovořit o sestavách družstev, pro
to není jiný výraz než lepení a to je ještě umožněno díky tomu,
že družstva nehrají určité kolo v jeden den, takže je možno si
hráče vzájemně půjčovat, jinak neodehrané utkání je oceněno
pokutou 1.500 Kč. V době, kdy píši článek, jsme 2 kola před
koncem soutěže, sice není dohráno, ale rozhodnuto již je.
Družstvo „A“ díky tomu, že mělo nahráno z první poloviny,
udrželo nejvyšší regionální soutěž a skončí na 6. místě.
Družstvo „C“ v soutěži RP3 skončí na 9. místě z jedenácti.
Rozhodně by měli mít na víc, ale bez zlepšení herní kvality to
nepůjde, i v této nejnižší soutěži se každý bod musí uhrát
a zvítězit může jen jeden. Co je pro nás nejvíce mrzuté, je
současné předposlední místo družstva „B“ v soutěži RP2.
V předešlých ročnících by to stačilo k udržení v RP2, ale letos
dost výjimečně sestupují dvě družstva, takže naděje sice ještě
je, ale spíše teoretická. Přesto, že nemůžeme být spokojeni
s našimi herními výsledky, nelze upřít hráčům bojovnost
a snahu, za což jim patří dík, a když přihlédnu k letošním
potížím a věkovému průměru hráčů 56 let, i jistý obdiv.
Bohužel chybí nástupci a je těžko pochopitelné, že z desítek
žáků, kterých jsme v minulých letech také v jednom ročníku
nabrali 30 a věnovali se některým i několik let, nehraje nikdo.
Je to na zamyšlení a nejen pro mě.
Za stolní tenis Miroslav Hlava
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Antonín Tichý, www.freiheit.cz
(uveřejněno v časopisu Krkonoše-Jizerské hory k 100. výročí
od začátku první světové války)

ZVYKY Z PRAMENIŠTĚ (POVODÍ)
MALÉHO LABE
Zdroj: Joh. Langner - Rennerbauden
(Rennerovy boudy), Das Riesengebirge
in Wort und Bild (Krkonoše slovem a
obrazem), r. 1889; z výtisku nalezeného
ve sklepě Obecního úřadu v Lánově
připravila Karolina Boková.
1. Masopustní zvyky
Mezi obyčeje, které za svůj původ
vděčí bezesporu pohanství, musí být
v Krkonoších započítány Narrenlaufen
(běh bláznů či maškarní rej) na Masopustní pondělí a úterý. Jako v ostatních
německojazyčných zemích se udržel
zvyk Perchtenlaufen*, a tak tu ve zmíněné dny po okolí sem tam pobíhaly
masopustní maškary.
Perchty v alpských údolích Salzburgu a masopustní maškary v Krkonoších se v jejich počínání, vystupování
a v jejich úborech bezmála zcela shodují.
Tam vede průvod Hanswurst, tady
Wursthans. Tam nosí obvyklý oděv
Harlekýna, zde je jeho kazajka rovněž
mnoha pestrými hadříky a záplatami
ověšena. Špičatý klobouk, zvonečky na
kostýmech tu také nechybí. Místo biče
nosí Wursthans malý žebřík a na zadní
straně jeho kazajky je našita loutka,
původně asi jako narážka na bohyni
Perchtu, které byl únor zasvěcen.
Samotné Perchty se zde jmenují
Bändermänner (tedy něco jako muži
s pásky, s proužky) a jsou také, jako
tamti, ozdobeny dlouhými, vícebarevnými pásky. K oslavě Perchtina svátku
do rozličných zvířecích podob zakuklení
pohanští kněží jsou zde představeni jako
„medvědi“, jejichž klobouk a kostým je
zcela zakryt slámou. Nosí velká pouta,
dvoje na zádech, dvoje na hrudi. Tak jako
v germánském pohanství kněží za
povyku a divokého řevu k oslavě bohyně
skákali a tančili z háje do háje, následováni zástupem divoce ječících ctitelů
Perchty, tak se masopustní maškary
ve spěšných skocích ženou z domu
do domu, doprovázeny hejnem povykujících hochů a dívek. Jejich příchod
do daleka ohlašuje naléhavé a pronikavé
řinčení pout. Jako jinde také v Krkonoších čekají na přátelské přijetí. Wursthansovi také zde náleží privilegium
vstupu. Slídíc po koblihách, buchtách
a podobně, poslouží si sám; u toho mu
musí prokázat služby jeho žebřík, pokud
je na to jeho chápavost příliš krátká.
Kořist je většinou nepatrná, neboť
obyvatelé domu jejich dobroty starostlivě odklidili stranou. Po Wursthansovi
vstupují do světnice Bändermänner
a m e d v ě d i . Ti p o s l e d n í s k á č o u

v divokém shonu okolo, aby pouta
vydávala uši drásající rachot. Potom
s průvodem jdoucí muzikant zahraje
na harmoniku. Wursthans, medvědi
a Bändermänner tančí. Také domácí
paní a ostatní obyvatelky domu jsou
vyzvány k tanci. Odmítnout nesmějí, to
nepřináší žádné štěstí. Na rozloučenou
se masopustním maskám podá malý
peněžní obnos a také buchty či koblihy.
Ještě se od medvědů vezme pár stébel
slámy a položí se do hnízd slepicím. Tak
by měly slepice dobře snášet. Potom jde
tento ztřeštěný shon k dalšímu domu.
2. Jarní zvyky
Na bohyni Freyu (Nerhus) a její
každoroční jarní procesí na květinami
ověnčeném voze se zapřaženými
kravami mohlo upomínat v Krkonoších
obvyklé Sommergehen (letní chůze/
chození/obchůzka) dívek. O první jarní
neděli jdou mladé dívky, nesouc v ruce
smrkovou kytici ozdobenou pásky
a pestrými papírovými kousky, dům od
domu. Na začátku cesty té kytičky je
připevněna loutka. Při vstupu do světnice je křovím v ruce otočeno a zazpívána například tato písnička (v nářečí):
"Ich kumm em a Summer, ich bin
a klenner Pummer; lott mich ne long
stin, ich muss a Häusla wetter gihn!" =
„Přicházím v létě, jsem malý Pummer
(asi ten, kdo se loudá či lenoší), nenechte mě moc dlouho stát, musím do dalšího
domu jít.“
Ve Vrchlabí se říkalo: „Ich bin a
klenaa Kienich, gatt ma ne zu wienich,
losst mich ne zu longe stiehn, ich muss a
Häisla wetta giehn.“ = „Jsem malý král,
nedejte mi příliš málo, nenechte mě moc
dlouho stát, musím do dalšího domu jít.“
Ti čtenáři mezi vámi, kteří aspoň
trochu vládnou němčinou, si jistě všimli,
že se jedná o němčinu nářeční. Malý, ale
velice zajímavý slovníček zdejší nářeční
mluvy mohu zájemcům nabídnout.
Karolina Boková
* Perchtenlaufen (Perchtin běh) je
lidový zvyk, vzniklý v Tyrolích, který se
odehrává při různých příležitostech.
Slavnost se týká dvou skupin místních,
kteří bojují proti sobě s dřevěnými
holemi. Obě skupiny jsou maskovány,
jedna jako krásná a druhá jako ošklivá
Perchte/Perchtln. Ženy si začerňovaly
tváře, měly rozpuštěné vlasy a někdy
měly odhalená ňadra.

LÁNOV A NAŠI SOUSEDÉ
Seriál na pokračování
- čerpáno z rukopisu publikace s pracovním názvem Vlastivědné toulky

krkonošským podhůřím, která pojednává o obcích bývalého vrchlabského
okresu a kterou sepsal pan František
Jirásko
1. část
Lánov - Horní, Prostřední, Dolní,
ale také Malý
Odmyslíme-li si postupné dělení, ale
i slučování tak, jak je doba přinesla,
můžeme směle prohlásit, že Lánov patří
mezi nejdelší obce v krkonošském
podhůří. Ale také nejlidnatější a nejvýstavnější. Nenajdeme tu sice žádné
panské sídlo, vrchnost v minulosti
zvolila blízké Vrchlabí i různé průmyslové závody ukončily svou činnost.
Přece však zejména bytovou výstavbou
hledí obce v centru i v jednotlivých
částech sebevědomě do budoucnosti.
Tón všem lánovským obcím udává
horská bystřina Malé Labe. Její dosti
zeširoka otevřené údolí po opuštění
hor dává příležitost k zemědělskému
využití. Proto byla dlouhá niva uprostřed hvozdu (Langenau) podél potoka
velmi záhy objevena cizími kolonisty
a osídlena. Bylo to zřejmě v době druhé
kolonizační vlny v létech druhé poloviny 13. století. Tehdy, dle německého
seriózního historika Eduarda Müllera
původem z Podhůří, vzniká Lánov, velká
a stará lesní lánová ves... od jejího
počátku německá.
V této větě je zakódována řada
skutečností, a proto je zaslouží rozebrat.
Cizí kolonisté německého etnika mohli
přijít odkudsi z Dolního Slezska či
Kladska, soudě podle toho, že tu existuje
řada obcí stejného historického jména.
Kdo je pozval, nevíme. Ani jméno
lokátora, vůdce výpravy, nám není
známo. Nebo to snad byl legendární Petr
Langenauer trutnovského kronikáře
Šimona Hüttela?
Území pro kultivaci pralesa bylo rozděleno do jednotlivých lánů (lán – berní
jednotka různé velikosti, zpravidla 14 –
18 ha). Hospodáři byli usedlí na emfyteutickém (zákupním, německém) právu, zaručujícím držení půdy v dědičném nájmu. Po jistou dobu byli osvobozeni od povinností vůči vrchnosti na
úpravu pozemků. Teprve po uplynutí
této lhůty na likvidaci hvozdu odváděli
vrchnosti peněžní úrok a stanovené
naturální dávky.
Z období téměř stoletého ticha historických pramenů se dostáváme na pevnější půdu roku 1355, kdy dochází
k první písemné zmínce o vsi. Z dokumentace pražského arcibiskupství o dosazování duchovních správců na farních
kostelích (Libri cofirmationum) se dočítáme, že Lánov je ves s kostelem, kde byl
ustanoven farářem jakýsi Mikuláš.

13

První lánovský kostelík, zasvěcený sv.
Jakubovi Staršímu, křesťanskému
mučedníkovi, byl v původní podobě
zřejmě jednoduchou dřevěnou stavbou.
Osadníci ho postavili v dnešním Dolním
Lánově na vyvýšeném místě nad Malým
Labem, aby odtud byl přehled po celém
údolí. Klerikové, vedoucí písemnosti
arcibiskupství, zachovali jméno obce
v různých podobách v latinské transkripci: Lagnow (1355), Lognau (1359),
Langnow (1362) a d.
Mezi další důležitý pramen k dějinám Lánovů patří registra papežských
desátků (Registra decimalium papalium). Zachycují jeden z mnoha potůčků
stříbrných grošů, plynoucí k prospěchu
papežské stolice. Výše papežského
desátku, který se vybíral dvakrát ročně,
v Lánově obnášel roku 1369, resp. 1384
celkem 15 grošů. V porovnání s dalšími
místy v okolí se dá říci, že Lánov byl
obcí velmi zámožnou a lidnatou,
podobně jako Heřmanovy Sejfy,
Chotěvice a Staré Buky 18 gr., 15 gr.
a 15 gr..
Jména služebníků církve a duchovních pastýřů lánovských oveček v druhé
polovině 14. století známe. V jejich
výčtu je nápadné časté střídání a původ
z vnitrozemí. Sledujme: Jindřich
(1362), Tomáš a Jan z Jičína (1362-67),
Dětoch z Radimi (1367), Jan (1394),
Petr z Jilemnice (1394), třetí Jan (1398)
a Krux (?) ze Staré Paky (1398).
Horší je to se světskou vrchností.
O Lánovu lze předpokládat, že se
nacházel buď jako samostatné zboží,
nebo část většího celku na okraji
Trutnovského manství (Provincia Trutnowiensis či Homagium Trutnowiense).
Tato oblast měla jistou samostatnost
svazku královských manů, s vlastními
manskými deskami se zápisy o pohybu
jejich majetků.
Lánovy lze předpokládat ve sféře
zájmů pánů z Turgova, ovládajících
Hostinné a okolí od roku 1316. Patří sem
i krátkodobý pokus dolnoslezských
Piastovců majetkově zakotvit v osobě
Bolka II. svídnicko-javorského knížete
(1312-1368). Jako královské léno
přetrvává Lánov za krále Václava IV.
Je jedním z darů, kterými vyznamenává
král své milce z řad drobné šlechty.
Dostává ho do držení Jan Čúch ze
Zásady a na Návarově v letech 1394-96.
Přízeň krále si udržel až do roku 1411.
Po něm nastoupil Petr Čúch, který se tu
udržel asi i v období husitských válek.
Přestože Jan Čúch a jeho bratři
zajímavých jmen (Ocas, Lysec, Kozel
a Kojata) byli oddanými přívrženci
Husovými a založili pro česká kázání
Betlémskou kapli, husitství mezi
německým etnikem nenalezlo ohlas.
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Žižkovo obléhání Hostinného o masopustě roku 1424 mělo za následek škody
při zásobovacích výpravách po okolí, ale
nikoli takové, jak je líčí tendenčně
němečtí historikové.
V 15. století se údolí Malého Labe
stále více zalidňuje a lidé pronikají dál
do hor, aby v lánovských horách
odkrývali ložiska rud, zejména železa.
Začíná období dolování a zpracování
rud, kdy se ke slovu dostává pohyblivá
chasa horníků, uhlířů a hamerníků.
Ti budují jednoduché pece-dýmačky
a kovárny zásadně u vody, aby využili
síly potoků. Topí se dřevěným uhlím.
V lánovských horách železných
pracuje roku 1488 hořejší hamr, který
v anonymitě má někde svého dolního
dvojníka. Trutnovské manské desky
v období od roku 1455 do roku 1539
zachycují ves Lánov s jeho hamry
na různých místech celkem třináctkrát.
V úředních zemských deskách v Praze
setkáváme se s českým zněním jména
vsi: w lanowie (1437), w langnowie
(1480), wes lanow (1518) apod.
Během 16. století údolí Malého Labe
se postupně stává majetkem, zbožím,
jehož držiteli jsou vrchlabští vladykové.
Jde hlavně o horní a střední část
Lánovska s kostelem. Dolní část údolí
s Prosečným a částí Lánova, dnešní Malý
Lánov, jako Arnauer Gemeindl, se stává
majetkem panství Hostinné. Je však
třeba připomenout trochu záhadný
královský díl, později zakoupený vrchlabským panstvím. Jde nejspíš o oblast
dnešního Dolního Dvora. Hranice
jednotlivých dominií, hlavně v horách,
byly dlouho velmi nepevné a předmětem
dlouhých soudních sporů, někdy
končících násilnostmi. Jak by ne! Vždyť
šlo nezřídka o výnosná kutiště s hamry
nebo o zajímavý lovecký revír.
Mezi zdejšími feudály osobností
zcela výjimečnou se jeví vrchlabský
podnikavec Kryštof z Gendorfu. Pro
Lánov a Novou Ves vymohl na králi
Ferdinandovi I. dne 2. března 1634
privilegium s řadou svobod, umožňujících zabezpečení a zpracování železné
rudy. Šlo o volný přísun jídla a pití pro
pracující chasu, svobodné vaření a šenk
piva a o pravidelné týdenní trhy. Lánov
těchto výsad, umožňujících se stát
místem městského charakteru, nevyužil.
Významná kutiště, zachycená písemně roku 1543 jako místo s Horau Nowau
Lanowskau Zielenau či k Horze Zelene,
kteraž se jmenuje Lanowska nebo na
zeleznych horach nad Lanowem, těžko
asi dokážeme umístit do terénu. Snad by
mohlo jít o prostory dnešního Dolního
Dvora.
Gendorf byl tvrdý a bezohledný ve
svých sporech s urozenými sousedy,

jimiž byli Valdštejnové. Neústupný byl
i ve svých požadavcích na lánovské
poddané. To vyvolalo jejich nespokojenost a povstání. Jejich vzdor byl
potlačen násilím.
Již před příchodem Gendorfovým nás
zápis v zemských deskách roku 1519
upozorňuje na počátky rozdělení
Lánovů. Čteme tu, že existuje horzejsi
wes Lanow, což znamená, že je i dolejší
ves Lánov.
Ale 16. století je také dobou reformace. V roce 1530 se objevil v Lánově
první evangelický predikant neznámého
jména a od té doby se tu lavinovitě
rozšířilo Lutherovo učení. Vrchnosti
šíření augšpursko-luterské konfese
protestantismu nestály v cestě. Naopak!
Sám Kryštof z Gendorfu byl luterán
a do protestantského tábora přešli
i hostinští Valdštejnové. Lánovský
svatostánek s farou patronátní vrchnost
z Vrchlabí s různým štěstím začala
obsazovat luterskými kazateli-pastory.
Jeden z nich, trutnovský rodák Valerián
Bayer, zachytil jejich řadu v kronice,
která vedle Memoriativu Šimona Hüttela patří mezi nejcennější poklady
trutnovského okresního archivu.
Pastoři přicházeli většinou z blízkého
Dolního Slezska a někteří z nich byli
značně pochybných kvalit. Latinský text
převyprávěl do němčiny P. František
Xaver Kuhn (1888- 1932). Jde o velmi
zajímavé čtení.
V reformační době získala konečnou
tvář dolnolánovská svatyně. Ještě v letech 1511-18 byla postavena věž. Hlavní
loď a celková úprava třetího kostela však
spadá do období vlády pana Viléma
Mířkovského ze Stropčic. Plány zhotovil
a stavbu vedl v Hostinném usedlý Ital
Carlo Valmadi. Na rozdíl od věže byla
stavba za tři měsíce od položení základů
22. března 1603 pod krovem. Lánovský
kostel sv. Jakuba je jedinou stavbou,
která je písemně doložena jako Valmadiho dílo.
Protestantismus v obcích Malého
Labe zakořenil natolik, že vyznívala
naprázdno všechna rekatolizační opatření během třicetileté války. Podle
vizitační zprávy na vrchlabském panství
z 30. června 1651 po válce je v Lánovech
katolíky pouhých 6 mužů a 4 ženy v čele
s grosknechtem z panského dvora. Rekatolizace se tu protáhla až do roku 1665.
Vraťme se však k odrazu dlouhého
válečného konfliktu v obcích. Vrchnost
vlažného nekatolíka Viléma Mířkovského ze Stropčic byla vystřídána
vojenským podnikatelem Albrechtem
z Valdštejna, který Vrchlabí s Lánovy
koupil za 100 000 míšeňských grošů.
Do násilné smrti generalissimovy
prožívaly jeho statky do roku 1634

období relativního klidu. Po něm roku
1635 získává Vrchlabsko císařský
generál Rudolf z Morzinu. Počátkem 40.
let tu vybíral císařský major pro
generála Montecuccoliho kontribuci
v nemalé výši: Horní Lánov – 75
zlatých, Dolní Lánov – 38 zlatých
a Dolní Dvůr 22 zlatých. Pro představu
uveďme, že 1 kráva stála tehdy 7 zlatých. Později se neubránil Lánov
za Banérova vpádu do Čech nakvartýrování kompanie Švédů.
Vestfálský mír umožnil intenzívní
rekatolizaci. Po neúspěšném povstání
proti ní ve Vrchlabí roku 1651 měli
venkovští poddaní z oblastí přilehlých
ke hranici se Slezskem účinnou zbraň
proti pokatoličťování útěky za hranice.
Zde byly podmínky pro nekatolíky
mírnější.
Z Horního Lánova přes Krkonoše
uprchlo 40 lidí a zanechali po sobě 7
pustých statků. I z Dolního Lánova
odešlo 50 osob a zbylo po nich 12
pustých hospodářství. Z Dolního Dvora
se prý uprchlíci usazovali u Žerotínů
na jejich slezském panství Arnsdorf
(dnešní Miłków nedaleko Karpacze).
Lánovská farnost byla dlouho
neobsazena. Došlo k tomu teprve roku
1714. Do jejího obvodu byl přičleněn
Černý Důl. Vrchlabský farář dostal
odstupné 50 zlatých za ztrátu desátku.
Podle soupisu poddaných (berní rula)
z let 1653-55 patří lánovské obce mezi
nejlidnatější na vrchlabském panství.
Horní Lánov včetně Prostředního čítá
49 sedláků s potahy, kteří hospodaří na
rolích od 10 do 15 strychů. Boháč se 24
strychy, 5 kravami a 20 ovcemi je
výjimkou. Ze sedláků je ještě početná
skupina 7 uhlířů, kteří si přivydělávají
rozvozem a snad i pálením dřevěného
uhlí. Další, méně početnou skupinu
tvoří 10 chalupníků, bez potahů, ale s 67 strychy rolí. Mezi nimi jsou 4 tkalci,
bednář a kovář. Nejpočetnější skupinou
jsou ovšem tzv. zahradníci bez potahů
a rolí. Jde o 72 sousedy s jednou kravkou
nebo i bez ní. 23 z nich tkalcují, 2 ševcují, dva jsou krejčí. Po jednom se ve vsi
živí pekař, kolář, mazač, řezbář a muzikář! Fridrich Pant – štiftař – vyrábí
pažby k mušketám, zhotovovaným ve
Vrchlabí
Daleko skromněji vyhlíží Dolní
Lánov. Setkáváme se tu jen se 27
sedláky s potahem a s rolemi v rozsahu
do 24 strychů (asi 8 ha). S překvapením
mezi nimi nacházíme bohatého ševce
s potahem, 21 strychy rolí, 5 kravami a 2
jalovicemi.
Za sedláky následuje 10 chalupníků,
mezi nimiž jsou 2 zedníci a kovář. Mezi
chudinu patří 27 zahradníků, a to 8
tkalců, 2 zedníci, 2 kováři, švec a rybář.

Na závěr je nejmenší, Malý Lánov
v držení Lamboyů z Hostinného. Berní
rula tu vykazuje pouze 5 sedláků. Ale
nejsou ledajací! Obhospodařují s potahy
role od 24 do 30 strychů. Nejméně, tj. 24
strychů, má Tomáš Šreier se dvěma potahy, chová 6 krav a 3 jalovice. Chalupníci tu nejsou. Z 12 zahradníků 5 tkalcuje.
Působí tu také švec, u něhož nás upoutá
jako výjimka české jméno: Jiří Dvořák.
Z uvedené trochu únavné číselné řady
uzavíráme, že Lánovy jsou zemědělské
obce, v nichž zejména vedle drobných
řemesel v 17. století nabývá na síle
domácká tkalcovina. Po oddělení
Dolního Dvora roku 1602 zůstávají
Lánovy, Horní a Dolní, samostatnými
obcemi s rychtářem v čele. Další rozvoj
přadláctví a domácí tkalcoviny v obcích
pokračuje i v 18. století. V roce 1725
dochází přes houževnatý odpor tkalcovských mistrů z Vrchlabí dokonce
k založení dvou samostatných tkalcovských cechů pro Dolní a Malý Lánov.
Vzor pro stanovy si Lánovští vypůjčili
od tkalců v Kladsku, kterým ale za to
zaplatili 40 zlatých.
Roku 1718 se setkáváme se jménem
prvního rychtáře v Prostředním Lánově,
který vzniká oddělením spodní části
Horního Lánova. Tím se vlastně vytvořily na delší dobu čtyři samosprávné
celky se samostatným životem a jistou
odlišností.
V 18. století přicházejí těžké časy,
které s sebou přinášejí slezské války.
Za první slezské války (1740-42) část
pruské soldatesky Fridricha II. přezimovala v Hostinném a ve Vrchlabí.
Těžko se domnívat, že by při rekvizicích
a rekrutýrkách modrokabátníci vynechali Lánovy. Za druhé slezské války
roku 1744 se přímo v Lánově nakvartýrovali od prosince do května Sasové.
V témže období (r. 1745) tudy protáhlo
500 císařských hulánů.
O třetí slezské válce, tzv. sedmileté
(1756-63), nemáme v regionu zprávy.
Zato v sedmdesátých letech 18. století
dochází ke dvěma událostem, při nichž
lánovští poddaní s jejich domovy v údolí
Malého Labe sehráli klíčovou roli.
Jde o nevolnické povstání roku 1775
a válku o dědictví bavorské roku 1778
s pří-šlapky válka bramborová nebo
švestkový výprask. Oběma událostem je
věnována na příslušném místě knihy
samostatná kapitola.
Jak to vypadalo v Lánovech počátkem 19. století (roku 1829) nám
poskytuje obrázek knížka fořteckého
justiciára Johanna Lamba o vrchlabském
panství. Po osamostatnění Prostředního
Lánova nyní vede prim Dolní Lánov.
Nejen proto, že je sídlem bohaté fary se
školou, má dva mlýny a dva vrch-

nostenské dvory: český a lánovský. Jeho
1468 obyvatel přebývá v 212 domech.
Druhý co do lidnatosti je Horní Lánov se
946 sousedy v 140 staveních. Jako třetí si
stojí Prostřední Lánov se 785 obyvateli
ve 110 domech. Jako samostatná ves je
uváděna také pozdější osada Dolního
Lánova, vzniklá parcelací pozemků
Nového dvora Schmidtdorf (také
Kajetánovice), dnes Kovářov. Má 11
domů s 99 obyvateli.
V údolí Malého Labe také pracují
už první manufaktury. V Horním Lánově
kromě mlýna a pily se činí horní papírna
podnikatelské rodiny Kieslingů a v Prostředním Lánově bělidlo a dolní papírna.
V druhé polovině 19. století i na
Lánovsku nastupuje průmyslová
revoluce. Je přirozené, že zde vznikla
řada továren nebo závodů textilního
průmyslu. Domáčtí přadláci a tkalci se
houfně stávají průmyslovými dělníky.
Do popředí se nyní dostává Prostřední
Lánov, ačkoli první přádelna lnu byla
založena roku 1864 Ferdinandem
Böhmem v Dolním Lánově. Počátkem
20. století zaměstnávala 370 mužů a žen.
V Prostředním Lánově roku 1872 vzniká
mechanická tkalcovna firmy Leutzendorf a Waengler, zaměstnávající 290
osob, dále obdobný závod Moritze
Doktora roku 1899, kde pracuje 250
osob. V roce 1881 přichází do vsi
anglický odborník John Clay a spojuje se
s rodinou Alberta Ehingera. Zakládají
bělidlo s barvírnou, kde získává
pracovní příležitost 80 dělníků. Další
podnik pracuje v Horním Lánově
a zaměstnává 90 osob.
I těžba a zpracování vápence nabývá
nyní průmyslovou podobu. Toto odvětví
využívá zdejších ložisek vápence na
Bíně a Vápenici. Lomy, vápenka
a kamenný mlýn jsou provozovány
rodinami Kratzerů a firmou W. Rennera,
která sem rozšířila svou činnost z
Černého Dolu.
Politicko-nacionální hnutí mezi
Němci Pryč od Říma v pohraničí našlo
odezvu i na Lánovsku. Využilo protestu
lánovských farníků proti instalování
nového faráře Čecha Kaplického
k hromadným přestupům k protestantismu. Výsledek? Vznik samostatné
německé lutersko-augšpurské evangelické osady s budovou fary, hřbitova
a kostela roku 1902 v Prostředním
Lánově. Po druhé světové válce kostel
jako nevyužitý chátral a byl nakonec
v sedmdesátých letech 20. století
odstraněn. Uvolnilo se tu místo pro
postupné budování objektů základní
školy s pavilonem tříd, tělovýchovnou
halou a stravovacím zařízením.
Samostatnou publikaci by si vyžádaly dějiny lánovských obcí ve 20. století.
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Tak je obsažná a zajímavá. Vedle tragických period tu jsou období rozvoje
a růstu.
Ve válce za císaře pána v letech 191418 položilo své životy množství lánovských mužů a chlapců. Jejich jména
čteme na tabuli ve vchodu na hřbitov
a do kostela v Dolním Lánově. Je jim
věnován pomník na prostranství v Prostředním Lánově.
Vznik Československa zdejší Němci
nepřivítali nijak nadšeně. Zato hnutí
Konráda Henleina ve většině rádi podpořili a dočkali se roku 1938 splnění
požadavku Domů do Říše. Za jakou však
cenu? Nová světová válka, další desítky
padlých a ... odsun.
Po roce 1945 se Lánovy počešťují,
probíhají změny hospodářské a politické. Dnes vedle sebe žijí dva celky:
Dolní Lánov s Malým Lánovem a po
spojení Prostředního a Horního obec
Lánov.
Pokračování příště

KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY
HORNÍ LÁNOV 1917-1945 (3. díl)
V roce 2010 jsme ve Zpravodaji č. 13
uvedli závěr hornolánovské školní kroniky. Nyní se látky chápeme znovu, ale
tentokrát pěkně od začátku.
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky přepsali Karolina
Boková (roky 1917 - 1918) a Johann
Doll z NSR (1918 - 1945) a z němčiny
přeložily Karolina Boková (1917 - 1942)
a paní učitelka Hana Jüptnerová z Vrchlabí (1943 - 1945).
Školní rok 1919 - 1920
Školní rok 1919-20 začal v úterý 16.
září 1919. K důstojnému zahájení téhož,
jako dosud vždy, byla naplánována bohoslužba, která se měla konat již v neděli
14. září a na kterou byly školáci pozváni
prostřednictvím vývěsky u školy.
V dotyčném oznámení byla rodičům
adresována prosba, aby své děti měli
k účasti na zahajovací bohoslužbě. Protože však již od rána panovalo deštivé
počasí, nepřišly žádné děti, takže se
zahajovací mše zúčastnil jen učitelský
sbor. Stejného dne se konal zápis nových
dětí. Počet byl v tomto školním roce tak
malý jako nikdy předtím, neboť k zápisu
bylo přihlášeno jen 8 chlapců a 8 děvčat.
Neboť musela jedna žačka 1. třídy opakovat, čítala 1. třída na začátku školního
roku 17 dětí. Stav žáků ostatních 3 tříd,
změny téhož vlivem změn následkem
příchodů a odchodů během školního
roku a z toho vyplývající stav žáků na
konci téhož je možné vyčíst z následují-
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cího přehledu (neuvádíme). Ze 154 dětí
přijatých na začátku školního roku byli
podle náboženství 3 chlapci a 4 děvčata
evangelického, všichni ostatní katolického vyznání, podle řeči byly až na
českou žákyni na výměnu (na tzv.
handlu) všechny děti německé. V učitelském sboru nenastala ve školním roce
1919-20 žádná změna.
V důsledku výnosu zemské školní
rady z 9. ledna 1919 ohledně náboženské
činnosti vypadly i v tomto školním roce
náboženské úkony pod dohledem učitelů, popřípadě se omezily na dobrovolnou
účast na Fronleich-namsprozession
(svátek nejsvětějšího těla a krve Krista,
významný katolický svátek církevního
roku).
28. říjen, den vzniku Československé
republiky, byl prohlášen za státní svátek,
o kterém odpadlo vyučování a o jehož
významu se děti mají vhodným způsobem poučit, což se také přihodilo.
7. března 1920 byly 70. narozeniny
pana prezidenta Československé republiky, Thomase G. Masaryka, k jejichž
oslavě byl dětem poskytnut životopis
jmenovaného.
9. října 1919 navštívil pan okresní
lékař z Vrchlabí školu, aby se přesvědčil
o zdravotním stavu dětí a stavu školních
prostor ve vztahu ke zdravotnímu hledisku. Pan Dr. Patzovsky neměl co
vytknout. Inspekce hornolánovské školy, provedená panem okresním školním
inspektorem Wenzelem Finkem, se
konala dopoledne 19. května 1920. Zdravotní stav školních dětí v tomto školním
roce bohužel nebyl zcela uspokojivý.
Hned po Velikonocích, začátkem dubna
1920, onemocněl jeden hoch z 1. třídy
spalničkami. Tento případ spalniček
zůstal dlouho ojedinělý. Později ale
sklátila nemoc více žáků a následujícího
měsíce se zvrhla v epidemii, což mělo za
následek špatnou školní docházku. Přesto nebyla škola uzavřena.
Jako důsledek světové války se ukázala, částečně vlivem skutečného nedostatku potravin, částečně vlivem trvající
strašné drahoty u všech potravin, které
mnohým rodičům znemožnily, aby své
děti dostatečně uživili, jasně pozorovatelná podvýživa školních dětí, která se
kromě špatného vzezření projevila politováníhodnou apatií vůči vyučování
a velkou nechutí k učení.
Také děti předškolního věku byly většinou podvyživené, takže byly nasnadě
obavy, že, pokud nenastane brzké zlepšení, nepřibude do školy žádný dobrý
potenciál. Aby se tomuto neblahému
neduhu učinila přítrž, věnovala Amerika
dětem bezplatně potraviny, a to sušené
mléko, kakao, cukr, mouku, tuk, rýži
a fazole v značném množství, takže

skrze místní výbor Československé
péče, která se vlastně nazývala Americká péče o dítě, mohla být 47 školákům
a 30 předškolním dětem denně poskytována 1 porce silné polévky. Toto přilepšování začalo 7. července 1919, konalo
se nejdříve v hostinci pana Emanuela
Ullricha, potom ve škole, a trvalo s delšími či kratšími přestávkami do srpna
1920. Počet dětí odebírajících tuto výživu byl Zemským úřadem v Praze opakovaně ztenčován, takže už to potom nestálo za námahu. Také na šatstvo a mýdlo
pro chudé Americká péče o dítě dbala.
Na prvním dobrodiní se podílelo 8 dětí.
Jako školní dobrodinci se prokázali
kromě Americké péče o dítě pan Ing. L.
Haberl příspěvkem 300 K., německý
Konzumní spolek Dolní Dvůr darem 10
K. a správa pivovaru ve Vrchlabí s 15 K.
Díky těmto peněžním darům byla také
chudým žákům 3. a 4. třídy umožněna
účast na túře do hor na Sněžku a žákům
1. a 2. třídy výlet na Hrnčířské boudy.
Dárcům budiž na tomto místě vyjádřen
srdečný dík.
Výnosem pana Dr. Metelky, předsedy zemské školní rady, z 5. ledna 1920
byl počet tříd hornolánovské obecné
školy snížen o jednu, dosud čtyřtřídá
škola se tedy změnila na trojtřídní. Stížnosti, vznesené ze strany zástupců obce
a místní školní rady zemské školní radě,
ministerstvu školství a kultury, jakož
i vrchnímu správnímu soudu proti tomuto rozhodnutí zůstaly bohužel bez
výsledku. Na škole však bylo až do
konce školního roku vyučováno ve
čtyřech třídách. Takže žádný ze 4
zaměstnaných učitelů nebyl vyjmut.
O školní docházce uplynulého školního roku svědčí následující čísla (neuvádíme).
Školní rok 1919 - 20 byl ukončen
ve čtvrtek 30. června 1920 děkovnou
bohoslužbou v dolnolánovském farním
kostele.
Školní rok 1920 - 1921
Školní rok 1920-21 byl zahájen ve
středu 1. září 1920 obvyklým způsobem
- prostřednictvím účasti žáků vedených
učiteli na bohoslužbě v dolnolánovském
farním kostele. Při zápisu nových žáků
do školy bylo zapsáno 17 chlapců a 10
děvčat. 1 chlapec a 1 dívka museli kvůli
nedostatečnému pokroku v uplynulém
roce opakovat 1. třídu, takže to začátkem
školního roku činilo 18 chlapců a 11
děvčat, dohromady 29 dětí. Počet žáků
všech 4 tříd je možno vyčíst z následující
tabulky, z které je patrný i pohyb během
roku (neuvádíme).
Z dětí, přijatých na začátku školního
roku, bylo 8 chlapců a 4 děvčata evange-

lického, všechny ostatní katolického
vyznání.
Učitelský sbor hornolánovské obecné
školy byl i v tomto roce stejný jako
v roce předešlém, a to: třídní učitel 1.
třídy řídící učitel Albert Feist, třídní
učitelka 2. třídy sl. učitelka Maria Mateasco, třídní učitel 3. třídy učitel Josef
Futschig, třídní učitel 4. třídy učitel Vinzenz Donth. Katolický učitel náboženství obou nižších tříd pan kaplan Josef
Scharf, obou vyšších tříd pan farář Benjamin Kerner, evangelický učitel náboženství pan farář Josef Zinnecker z Prostředního Lánova, učitelka ručních prací
sl. Hedwig Winkler z Dolního Dvora.
Náboženské úkony školáků pod dohledem jejich učitelů se omezily na účast
na zahajovací a závěrečné bohoslužbě,
jakož i na procesí při Božím těle. Prosebná procesí byla zcela zrušena, ke svaté
zpovědi a přijímání chodí nyní děti
z domu.
28. říjen, den založení Československé republiky, byl slaven jako
státní svátek a vlastenecký památný den,
tohoto dne vyučování odpadlo a mezi
žáky proběhla sbírka dobrovolných
příspěvků ve prospěch německé ochrany
dětí a péče o mládež, která vynesla
obnos 125 K, který by v celé výši zaslán
Německé zemské komisi pro ochranu
dětí a péče o mládež v Čechách.
Jako potěšující novinku, při správném provedení, je třeba označit zavedení
školních lékařů. Školní lékaři by měli
na začátku školního roku vyšetřit všechny nové děti ohledně jejich zdravotního
stavu a každému jednotlivému dítěti
vystavit zdravotní průkaz, do kterého se
po dobu trvání školní docházky mají
zaznamenávat každoročně zprávy,
za kterýmž účelem budou všichni žáci
čas od času vyšetřeni a ti churavější
budou pod zvláštním dohledem.
Podle toho byli 7. prosince 1920
všechny nové děti 1. třídy a 8. června
1921 žáci zbývajících tříd ve škole
důkladně vyšetřeni obvodním a zároveň
školním lékařem pro část Malé Labe,
panem doktorem Franzem Krausem
z Prostředního Lánova, a každému dítěti
byl vyplněn zdravotní průkaz.
23. června 1921 přednášel jmenovaný pan školní lékař dětem a matkám
shromážděným v jedné třídě o vhodné
péči o tělo a o chování přihlížející k předcházení nemocem.
23. února 1921 vykonal zastupující
okresní školní inspektor pan odborný
učitel Emil Fetscher z Vrchlabí inspekci
hornolánovské školy.
Podle zákona z 9. dubna 1920 se
v tomto školním roce konala nová volba
místní školní rady nebo místního školského úřadu, jak se nyní toto sdružení

jmenuje, která měla následující
výsledek:
předseda pan Ing. L. Haberl,
majitel továrny
zástupce A. Feist, řídící učitel
tajemník (zapisovatel)
J. Futschig, učitel
členové:
Gustav Mahrle, mlynářský mistr
Vinzenz Wiesner, tesař
Raimund Zinecker, mistr u mandlu

do Vrchlabí na výstavu zvířat v cirkuse
Kludsky, 15. listopadu 1920 se odpadnutím výuky slavilo (!) 250. výročí úmrtí
velkého vychovatele a přítele dětí
Johanna Amose Comenia.
21. listopadu 1920 se za účasti školních dětí konalo slavnostní svěcení nového zvonu na obecním domě na Glockenbergu (tedy Zvonový či Zvoničkový vrch viz foto, které zobrazuje onu událost
a které laskavě poskytl David Janeček).

Výše uvedení členové místního školského úřadu vykonali 13. února 1921
v kanceláři politické okresní správy
slavnostní slib do rukou předsedy okresního školského úřadu.
Zdravotní stav školní mládeže byl
v tomto školním roce příznivý jako v
roce předešlém. Na konci ledna 1921 se
vyskytly ojedinělé případy příušnic a
planých neštovic a v dubnu 2 ojedinělé
případy spály. 27. května 1921 se ve
škole konalo očkování a o 8 dní později
přeočkování.
Kvůli stále trvající drahotě všech
učebních pomůcek se ani v tomto školním roce nemohlo nic většího pořídit.
Bylo zakoupeno jen 5 anatomických
a 2 zeměpisné nástěnné obrazy.
Pan Ing. Ludwig Haberl daroval také
letos znovu obnos 300 K. pro chudé
školáky, díky čemuž se také mohli 17.
června 1921 zúčastnit výpravy do skalních měst Adršbach a Teplice.
Na ostatní školní dary došly ze správy
pivovaru ve Vrchlabí 15 K., z německého konzumního spolku v Prostředním
Lánově 20 K., z konzumního spolku
Dolní Dvůr 10 K. Do začátku prázdnin
1920-21 byly všechny 4 třídy, obě předsíně a schodiště čerstvě vybíleny a okna
nově zatmelena. Rovněž byl vylepšen
plot školní zahrady.
27. září 1921 šlo 111 školních dětí

16. února 1921 se v obci konalo sčítání lidu, o jehož výsledku však, co se týče
naší obce, do této chvíle nebylo možno
získat žádné údaje.
Školní rok 1920-21 byl ukončen v
úterý 28. června 1921 účastí na děkovné
mši v dolnolánovském farním kostele,
za kterýmž účelem v jednotlivých třídách proběhlo rozdílení školních zpráv.
Školní rok 1921 - 1922
Na zahájení nového školního roku
byly školáci, věrni starým zvykům,
prvního dne - 1. září 1921 zavedeni do
katolického kostela v Dolním Lánově,
aby se zúčastnili bohoslužby, zatímco
pro evangelické děti se v neděli předtím
konala zahajovací bohoslužba v evangelickém kostele v Prostředním Lánově.
Po návratu z kostela bylo při zápisu
nových dětí nahlášeno 10 chlapců a 6
děvčat.
Se začátkem školního roku 1921-22
bylo výnosem zemské školní rady z 5.
ledna 1921 nařízené uzavření jedné
třídy fakticky provedeno, výuka tedy
probíhala jen ve 3 třídách. Čtvrtá učitelská síla, slečna Maria Mateasco, byla
ze služebních důvodů přeložena
do čtyřtřídní obecné školy v KriesdorfNiederdorf (Křižany-snad míněna dolní
část obce), okres Deutsch Gabel (Jablonné v Podještědí).
Jmenovaná ve skutečnosti na toto
místo ale nenastoupila, nýbrž dostala
dovolenou ze zdravotních důvodů a byla
1. června 1922 na svou vlastní žádost
přijata do penze. Působila ve školství
od 1. září 1884 až do 31. května 1922 - 37
let a 9 měsíců.
Stav žáků jednotlivých tříd a celého
zařízení na začátku školního roku 192122, pohyb žáků během roku a z toho
vyplývající počet žáků na konci školního roku jsou patrné z následující tabulky
(neuvádíme).
Ze 161 dětí přijatých na začátku školního roku bylo dle náboženského vyznání 88 chlapců a 61 dívek, dohromady
149 dětí katolických, 8 chlapců a 4 dívky, dohromady 12 dětí evangelických.
Podle mateřské řeči byly všechny, až na
jednoho českého žáka na výměnu,
německé.
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Také v tomto školním roce byly náboženské úkony školních
dětí pod dohledem svých učitelů omezeny na návštěvu školní
bohoslužby na začátku a na konci školního roku a na účast
v procesí při svátku Božího Těla. K svatém přijímání, organizovanému učitelem náboženství, šli katoličtí žáci vyšší třídy
třikrát, a to přímo z domova.
Jako v roce předešlém, tak i letos byly 28. říjen a 1. květen
slaveny jako státní svátky, kdy odpadla výuka. 7. března,
o narozeninách pana prezidenta republiky vyučování neodpadlo.
Zdravotní stav školní mládeže byl v uplynulém školním
roce zcela uspokojivý a nevyskytly se žádné epidemie. Na
začátku října 1921 se vyskytnuvší případ spály, který měla
příznivý průběh, zůstal díky včasnému opatření případem
jediným.
13. června 1922 vykonal obvodní lékař Franz Kraus z Prostředního Lánova ve škole očkování a o 8 dní později večer
inspekci a přeočkování. Očkování, kterého se v oba tyto dny
podrobilo 23 školáků, bylo v 15 případech úspěšné a v 8 případech bez úspěchu. Téhož dne vyšetřil jmenovaný doktor také
všechny žáky 1. třídy ohledně jejich celkového zdravotního
stavu a výsledek tohoto vyšetření byl u každého žáka zaznamenán do seznamu. Vyplňování zdravotních průkazů se tentokrát nekonalo a bylo podle sdělení vyšetřujícího lékaře, pravděpodobně z důvodu nákladů, znovu zrušeno.
Ve středu 11. května 1922 provedl nově jmenovaný okresní
školní inspektor, pan profesor Josef Rösler, inspekci naší školy, po jejímž ukončení měl poradu s učitelským sborem, aby
učitelům sdělil svá přání ohledně vyučování v různých věcech
a aby s nimi setkal.
V minulém školním roce 1921-22 doznala sbírka učebních
pomůcek obohacení díky daru 12 domácích nerostů, darovaných učitelským spolkem přírodopisců z Vrchlabí.
Do školní knihovny došlo z okresního školního výboru
5 kousků. Počet knih pro chudé se citelně snížil, neboť následkem budoucího zavedení nových učebnic nevyšly žádné
knihy dosavadní verze a mnohé dosud používané jsou tak
opotřebené, že musely být zcela vyřazeny. Ty zpola upotřebitelné, zvláště učebnice, byly přenechány chudým dětem
k využití doma.
O prázdninách školního roku 1921-22 byly čerstvě natřeny
jen obě předsíně a schodiště, jakož i záchody. Aby byl také
během zimního půlroku umožněn tělocvik a aby se opuštěná
třída zajistila na školní účely, proti jejímu dalšímu zabavení,
byla učebna dřívější první třídy instalací cvičebních konstrukcí a rozmístěním stávajícího starého tělocvičného nářadí
z gruntu přeměněna v tělocvičnu. Vadná podlaha byla vyspravena a byla sem instalována plechová kamna, aby mohla tělocvičnu v případě potřeby rychle ohřát. Náklady za zhotovení
a instalaci tělocvičných konstrukcí uhradil způsobem zasluhujícím poděkování předseda místní školní rady pan Ing.
Ludwig Haberl, zbývající výdaje spojené se zařízením tělocvičny připadly k tíži obci. Aby se s drahým topivem, dřevem
a uhlím šetřilo, byl rozvrh hodin tělocviku 2. a 3. třídy v zimním půlroce nastaven tak, že tělocvična byla vytápěna jen
2 odpoledne v týdnu.
K uspořádání vánoční nadílky pro chudé žáky došly
do školy v posledním týdnu před svátky následující finanční
dary: ze správy pivovaru ve Vrchlabí 20 K., z firmy Moritz
Doctor, mechanické přádelny v Prostředním Lánově, 250 K.,
od hornolánovských firem Otto Ehinger a Ing. L. Haberl
a od místní skupiny v Horním Lánově Svazu Němců
v Čechách po 100 K., dohromady 570 K. Tento obnos byl
použit k pořízení šatstva a školních potřeb, které dětem všech
3 tříd přišlo vhod.
Všichni dárci se svými dary prokázali jako školní dobrodinci,
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jimž za to budiž také na tomto místě vyjádřen srdečný dík.
Továrny L. Haberl, Ehinger a Moritz Doktor se ukázali
v školním roce 1921-22 ještě i podruhé jako přátelé dětí tím,
že laskavými peněžními dary způsobili žákům na konci školního roku velkou radost. Dary činily 300 K., 50 K. a 40 K.,
dohromady 390 K. Třídní učitelé 2. a 3. třídy podnikli se svými
žáky 9. června 1922 túru na Sněžku, zatímco 10. června 1922
vykonal řídící učitel s žáky 1. třídy výlet na Hrnčířské boudy.
Při obou těchto příležitostech byly děti opět posilněny jídlem
a nápojem, k čemuž byly použity výše zmíněné dary.
Školní docházka v školním roce 1921-22 je patrná z následující tabulky (neuvádíme).
Školní rok 1921-22 byl ukončen ve středu 26. června 1922
děkovnou bohoslužbou v dolnolánovském farním kostele,
které se zúčastnili žáci všech 3 tříd v doprovodu svých učitelů.
Po návratu z kostela se v jednotlivých třídách konalo rozdílení
školních zpráv, načež byli žáci po odpovídajícím poučení
o chování během prázdnin propuštěni.
pokračování příště...

AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
DUBEN
30. 4. Pálení čarodějnic, Lánov, hasičské hřiště v Horním
Lánově, pořadatel: SDH Horní Lánov
30. 4. Pálení čarodějnic, Dolní Dvůr, pořadatel: Obec a SDH
Dolní Dvůr
30. 4. Pálení čarodějnic, Dolní Lánov, u skautské klubovny
Márnice 19:00, pořadatel: Skautský oddíl Lánov
KVĚTEN
květen Psí agility závody, Čistá v Krkonoších, kemp Slunečná, 4. závody agility s pejsky různých plemen, diváci mohou
přijít i se svými pejsky, pořadatel: Barbora Štefanová
květen Navijákový den pro veřejnost, letiště Vrchlabí,
vyhlídkový let kluzákem na navijáku anebo na motorovém
větroni, doba letu cca 5 minut za cenu 250 Kč, rezervace letenek na facebooku Krkonošský aeroklub nebo na mailu
akvr@seznam.cz, popř. osobně v klubovně o víkendech, pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí
19. 5. Zájezd do Prahy - muzikál, odjezd v 9:30, cena zájezdu
550 Kč – v IC Lánov, Mýdlový princ v divadle Brodway od
18:00, vstupenka 550 Kč, od 12:00 návštěva botanické zahrady, program Motýli a rostliny, vstup 150 Kč dospělý, 40 Kč
děti do 5 let, 75 Kč studenti a důchodci – sleva za skupinu ještě
10 %, pořadatel: OB Lánovy
25. 5. Noc kostelů - ZATÍM NEPOTVRZENO KONÁNÍ,
Dolní Lánov, kostel, nevšední návštěva svatostánků po celé
republice - noční prohlídka prostor plus kulturní program,
pořadatel: Římskokat. farnost Vrchlabí ve spolupráci se
Skautským oddílem Lánov a ZŠ a MŠ Dolní Lánov
ČERVEN
červen Zahradní větrná slavnost, Lánov, zahrada školy,
pořadatel: ZŠ a MŠ Lánov
červen Zahradní slavnost ZŠ a MŠ, Dolní Lánov
červen Poslední výkop, Lánov, hřiště, tanec a hudba u hřiště,
pořadatel: TJ Lánov, oddíl fotbalu
2. 6. Turnaj v nohejbalu řemeslníků + Dětský den, D. Lánov,
hřiště, utkání družstev v nohejbalu + soutěže pro děti,
pořadatel: SK Dolní Lánov, MS „Malá Sněžka“, ZŠ a MŠ
Dolní Lánov, Obec Dolní Lánov, Luboš Losenický
2. 6. Pohádkový les, Dolní Lánov, pořádá: ZŠ a MŠ D. Lánov
16. 6. Jezdecký den, Lánov, farma No Limits, vyvrcholení
sezóny pro děti docházející do jezdeckého klubu, kdy ostatním formou jezdeckých soutěží ukáží, co se už naučily,
pořadatel: Ekofarma No Limits

16. 6. 22. setkání bývalých obyvatel Dolního Dvora a svěcení sochy Královny nebes; Dolní Dvůr, od 16:00 svěcení restaurované sochy Královna nebes, celebruje Msgr. Josef Socha (zastup. biskup královéhradeckého biskupství) za doprovodu smíšeného pěveckého sboru Záboj ze Dvora Králové n./L. (program v češtině a němčině), pořadatel: Obec Dolní Dvůr a Erich Kraus
16. 6. Tajný výlet pro rodiče s dětmi (takže se neptejte kam:-) pořadatel: OB Lánovy
23. 6.
Kolo pro život (Vrchlabí - Špindl - Tour ŠKODA AUTO), start Vrchlabí náměstí, veř. závod horských kol pro různé
věkové kategorie na různých tratích, 8. ročník v Krkonoších, občerstvení a bohatý doprovodný program na letišti u Lánova pro
všechny věkové kategorie, pořadatel: Robert Čermák
30. 6. Výstup Lánovských na Sněžku, start a cíl Lánov, 14. ročník turistického pochodu, 2 varianty - 20 km (infocentrum Lesní bouda či Tetřevky a zpět) nebo 44 km (infocentrum - Sněžka a zpět, diplom pro všechny účastníky a zvláštní odměna pro
pokořitele Sněžky, za vyluštění hádanky po cestě dáreček, jídlo a nápoj pro všechny borce zdarma v cíli cesty, pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov
ČERVENEC
červenec Pouťová zábava, Lánov, hřiště, tanec a hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
28. 7. Sportovní den starosty (O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané) + pouťová taneční zábava, Dolní Lánov, hřiště, sportovní hry pro děti a dospělé + zábava, pořadatel:
Obec a SK Dolní Lánov, M. Trobl

Firma

Vegetabl
e
s
of
EKOVI
T
s.
r
.
o
.
pan Vostál Michal

SRPEN
srpen (zřejmě 18. 8.) Turnaj smíšených družstev, Lánov, hřiště, 7. ročník volejbalového
turnaje, minimálně 2 ženy v týmu, maximálně 2 registrovaní muži v týmu, občerstvení zajištěno, pořadatel: Dominika Erbenová
srpen Tenisový turnaj, Dolní Lánov, hřiště, pořadatel: SK Dolní Lánov, Luboš Losenický
4. 8.
Krkonošské klání, Lánov, 15. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti,
soutěž v parkuru i ve westernových disciplínách, účastní se všechna plemena koní s jezdci
malými i velkými, po slavnostním nástupu a dekorování, zábavné soutěže pro diváky, např.
hod kládou, bohaté občerstvení, pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku, H. Kopecká
18. 8. Den obce a rozloučení s prázdninami, Dolní Dvůr, program pro všechny věkové
kategorie, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr, David Neumann
25. - 26. 8. Mezinárodní výstava jiřin, Lánov, sál v Horním Lánově 10:00 - 17:00, 3. ročník,
10 vystavovatelů, z toho 1 z Německa a 1 z Polska, P. Šlégl pokřtí 2 nové odrůdy, hudební
vystoupení ZUŠ Karla Halíře z Vrchlabí, občerstvení zajištěno, pořádá: Vladimír Nedeliak

hledá do prostor
bývalé školní kuchyně
v Prostředním Lánově čp. 100
jednoho až dva zaměstnance
na plný pracovní úvazek
pro potravinářskou výrobu.

Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem
o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce mailem, přihlaste se mi v infocentru.
Karolina Boková

Kontakt:
ekovit1@gmail.com

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Předpokládaný nástup
květen 2018.
Prostory jsou v pronájmu
od obce Lánov.

Zdravotní středisko Lánov
MUDr. Zdeněk KUŽEL

Obecní úřad Lánov
Lánov 200
543 41 LÁNOV

Starosta
Místostarosta
Asistentka

Ing. Josef Jalenský

starosta@lanov.cz

499 432 211

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Tel., fax

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

informace:
obec@lanov.cz

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

- praktický zubní lékař -

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

Venkovské

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

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

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

12:30 - 17:00

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu
TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

8:00 - 11:30

v mezisezóně:

v sezóně:

červenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po: zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden a únor)

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

tel.:
499 432 298

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

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

tel.:
499 522 344

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

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

10:00 - 13:00
12:00 - 18:00
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV
informace:

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Vážení spoluobčané,
zimu máme za sebou a čeká nás nejkrásnější jarní a letní
období roku. Je to období, ve kterém budeme plnit většinu plánovaných akcí, které byly Zastupitelstvem obce naplánované.
Během zimy byla prováděna zimní údržba komunikací
a další práce spojené s místními komunikacemi jako výřezy
náletů a jejich likvidace štěpkováním. Ani v zimě jsme
nezapomínali na údržbu hřbitova včetně likvidace
poškozených dřevin. V obecních lesích probíhá plánovaná
těžba, aby se v jarních měsících pokračovalo v obnově lesních
porostů.
V současné době probíhá revitalizace – úprava obecního
pozemku u bývalé hasičárny. Je zpracováván odborný návrh
na úpravu tohoto pozemku, aby sloužil jako parčík. Odstraňují
se vzrostlé jehličnany, které jsou v současné době hrozbou pro
okolní nemovitosti v případě silného větru. Budou zde
vysázeny dřeviny, které budou odpovídat parkové úpravě.
Dále budou provedeny úpravy před pomníkem, který bude
zachován vzhledem k tomu, že je veden v seznamu pamětihodností v naší obci, a bude částečně opraven i samotný
pomník. Chceme, aby právě v roce, kdy si připomínáme 100.
výročí vzniku Československé republiky, přibyl u nás kousek
hezkého zákoutí.
Čekají nás opravy místních komunikací ve vlastnictvím
obce, pokračovat se bude ve zpevnění příjezdových cest
k objektům bydlení. Provedena bude oprava fasády na škole,
nezapomeneme ani na vnitřní opravy v objektu školy. Samozřejmě jako každý rok největší pozornost v tomto období bude
věnována údržbě zeleně v obci a údržbě hřbitova.
Předpokládám, že většina našich spoluobčanů bude též
uklízet kolem svých obydlí. Proto chci upozornit, že bioodpad
ze zahrad je možné ukládat do kontejneru za řadovými
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Účetnictví, evidence obyvatel:
ou@dolnilanov.cz
Martina Schoberová

Místostarosta:
Jiří Svatý

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV

tomicek.miloslav@seznam.cz

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

-------

14:00 - 17:00

garážemi u Dřevěnky. Sem prosím ukládejte pouze zeleň
a listí, ne větve ze stromů.
Jako každý rok, tak i letos obec dostala zprávu Policie ČR
Obvodního oddělení Vrchlabí o stavu veřejného pořádku za
kalendářní rok 2017. Z této zprávy vyplývá, že naše obec je
nadále vcelku bezpečnou obcí. Za uplynulý rok byl v naší obci
zjištěn jeden trestný čin zpronevěry, došlo ke třem přestupkům proti majetku a k pěti přestupkům na úseku občanského
soužití. Při prováděném dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu bylo v obci zjištěno 26 přestupků, které
byly řešeny blokovou pokutou. S čím nemůžeme být spokojeni, je dopravní situace, dodržování povolené rychlosti
vozidel při průjezdu obcí. Je předpoklad, že opět stoupne
v jarním a letním období provoz motorových vozidel
v souvislosti s uzávěrkou silnice Vrchlabí – Kunčice nad
Labem (kolem fy. HYTOS – AUTO ŠKODA). Policií byl
přislíben zvýšený dohled nad dopravou v úseku silnice Lánov
– Dolní Lánov.
Dále chci informovat Vás občany, že ředitelce naší
Základní a mateřské školy v letošním roce končí 6leté funkční
období ve funkci ředitelky. Na základě toho bylo Zastupitelstvem obce, jako zřizovatele rozhodnuto o vypsání konkurzu
na pracovní místo ředitele/ředitelky naší Základní školy
a mateřské školy, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
(o školním vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o konkurzech.
Z výše uvedených přehledů je patrno, že nás v obci čeká
v nastávajícím období dost práce, ale věřím, že to společně se
členy Zastupitelstva a za pomoci Vás spoluobčanů
zvládneme. V jarních měsících bude obec řešit tolik
diskutovanou problematiku – ochrana osobních údajů GDPR,
kterou budeme zpracovávat v rámci obce, školy a knihovny.
Co je GDPR - General Data Protection Regulation – vychází
z nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018.
Cílem je (?) zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit

práva občanů EU v této oblasti.
Děkuji členům volební komise za práci a trpělivost při
volbách do senátu a volbě prezidenta republiky v lednu 2018.
Na podzim letošního roku nás čekají další volby, a to do
obecního zastupitelstva.
Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně slunečních a klidných dní, pohodu v nastávajícím období. Dětem radostný
vstup do letních prázdnin.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov
konaného dne 28. 2. 2018
1/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele a návrhovou
komisi ve složení Michal Trobl a Miroslav Hofman.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 12/17
a 1/18.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/1-18
Zastupitelstvo obce na základě podaných žádostí fyzických
a právnických osob, které mají vlastnická práva k pozemkům
na katastrálním území obce Dolní Lánov, zařazení do 1.
změny územního plánu obce Dolní Lánov:
a) Pozemek p. č. 1541 k. ú. Dolní Lánov, TTP o výměře 4 815
2
m , mimo zastavěné území – pro výstavbu RD – schvaluje.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
b) Pozemky p. č. 1080/8, 1080/9, 1080/10 v k. ú. Dolní
Lánov, ostatní plocha, o celkové výměře 798 m2, v zastavěném
území, pro výstavbu RD – schvaluje.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
c) Pozemky p. č. 1080/11 a 1080/12 v k. ú. Dolní Lánov,
ostatní plocha, o celkové výměře 532 m2, v zastavěném území
pro výstavbu RD – schvaluje.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení konkurzu na funkci
ředitele/ky příspěvkové organizace Základní a mateřské školy
Dolní Lánov.
(pro 7, proti 0, zdržel se 1)

8/1-18
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním
o zajištění požární ochrany v obci Dolní Lánov.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán termínů jednání
Zastupitelstva obce Dolní Lánov. (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
10/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje udělení finančního daru vy výši
2 000 Kč každému členu volební komise za senátní
a prezidentské volby.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zprávu policie ČR Obvod. oddělení Vrchlabí o činnosti
v okrsku B za rok 2017.
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v. r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v. r.

PLÁN JEDNÁNÍ
Plán jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov na rok 2018
28. 2. 2018
25. 4. 2018
27. 6. 2018
29. 8. 2018
24. 10. 2018
Začátek jednání Zastupitelstva vždy od 18.00 hod. v zasedací
místnosti OÚ Dolní Lánov. V případě změny termínu budou
zastupitelé a veřejnost včas vyrozuměni.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

Z DĚNÍ V OBCI

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
24. února 2018 se konal 8. ročník turnaje ve stolním tenisu
na sále kulturního domu v Dolním Lánově. Turnaje se
zúčastnilo 13 mužů, 8 dětí do 15 let a 3 ženy. Muži hráli ve
třech skupinách (systém „každý s každým“). První dva
ze skupiny postoupili do finále A, ostatní se utkali ve finále B.
Vítězem se stal pan Miroslav Novotný z Dolního Lánova,
2. skončil O. Petrecký a 3. místo obsadil K. Klimt. Děti hrály
v jedné skupině stejným systémem. Na prvním místě byl
J. Lelek, 2. místo obsadil D. Petrecký a na 3. místě skončila

6/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 stanov Svazku obcí
Horní Labe v předloženém znění a výši mimořádného
příspěvku na vedení GDPR.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění POV – Plánu hlavních
investičních a neinvestičních akcí obce Dolní Lánov na rok
2018 o revitalizaci pozemku p. č. 682/1, 682/2, 2922/23
a 2922/24 – parkové úpravy. Dále zahájení změny vytápění
v části obecního objektu čp. 132 - Obecní úřad.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

První místo J. Lelek, 2. místo D. Petrecký a na 3. místě Adéla Losenická

21

jediná dívka Adéla Losenická. V ženské kategorii byla 1.
V. Hromátková, 2. E. Losenická, 3. J. Tumová. Na organizaci
turnaje se podíleli: L. Losenický, J. Svatý, M. Trobl, Z. Máslo
a S. Vyklický.
Eva Losenická

AKCE DUBEN - ČERVENEC 2018
27. - 28. 4. 2018 Sběr železa po obci – Myslivecký spolek
2. 6. 2018
Turnaj řemeslníků - nohejbal
Dětský den - SK Dolní Lánov,
MS „Malá Sněžka“, ZŠ a MŠ, obec
28. 7. 2018
Sportovní den starosty + pouťová zábava obec, SK a MS „Malá Sněžka“

MYSLIVECKÝ SPOLEK MALÁ SNĚŽKA
Jaro je pro přírodu a její obyvatele časem, kdy se příroda po
zimě probouzí do nového života a můžeme sledovat ty
nádherné každoroční přírodní proměny. Pro myslivce nastává
období plné práce právě ve prospěch přírody. Provádí se
úklidy krmných zařízení, opravují se lovecká zařízení.
Myslivci jsou nápomocni obci s úklidem odpadu, který po
sobě zanechávají návštěvníci přírody - lidé. Členové mysliveckého spolu se v naší obci zapojují i v jarních měsících do
života obce pomocí při organizování sportovně společenských akcí.
Toto období je také časem, kdy myslivci hodnotí výsledky
své práce během uplynulého mysliveckého roku, který začíná
1. dubna a končí 31. března každého roku. Dolnolánovští
myslivci se 9. března sešli na pravidelné výroční schůzi ve své
chatě Myslivna, aby zhodnotili uplynulý myslivecký rok
a připravili si plán své činnosti na další období. Mezi sebou
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jako hosta přivítali starostu honebního společenství Dolní
Lánov Libora Voděrka a další pozvané hosty.
Úvodní referát přednesl předseda mysliveckého spolku
Pavel Jančula, který zhodnotil činnost spolku, a konkrétní
výsledky práce za uplynulé období na úseku myslivosti
přednesl myslivecký hospodář Jiří Kaván ml.
Nyní několik čísel z hodnotící zprávy. MS Dolní Lánov
vykonává myslivost na celkové výměře 1 890 ha (v obci Dolní
Lánov 1 500 ha a zbytek v katastru Kunčic n. Labem
a částečně v katastru Vrchlabí-Podhůří), z toho zemědělská
půda činí 1 342 ha, lesní půda 428 ha, vodní plocha 12 ha
a půda ostatní 108 ha. Členská základna má 19 členů
s průměrným věkem 55 let (členská základna nám stárne).
Bylo odpracováno celkem 2 940 brigádnických hodin.
Většina hodin byla odpracována pro myslivost, péči o majetek
spolku, ale část i pro obec při výpomoci na různých akcích
během roku, které obec pořádala. Ze zprávy mysliveckého
hospodáře dle jeho statistiky vyplynulo, že během tohoto
mysliveckého roku bylo uloveno celkem 52 ks černé zvěře,
byl splněn plán lovu zvěře spárkaté, kdy za účelem snižování
stavu této zvěře bylo uloveno 53 ks zvěře. 4 ks zvěře vysoké
(2x jelen a 2x laň), zajíců oproti plánu 26 ks bylo uloveno
pouze 6 ks. Nejúspěšnější lovci zvěře černé byli v našem
spolku Tomíček Radimír – 10 ks, Voděrek David – 10 ks
a Jančula Pavel 9 ks. Tito úspěšní lovci byli dekorování
medailí. Samozřejmě se myslivci věnovali i tlumení zvěře
škodné, které zákon povoluje (liška, kuna, jezevec apod.).
Na úseku myslivecké kynologie se věnuje této činnosti
celkem 10 našich členů. K výkonu myslivosti musí mít
myslivecký spolek určitý počet lovecky upotřebitelných psů,
kterými dolnolánovský myslivecký spolek disponuje.
Po seznámení se zprávou finančního hospodáře a zprávou
o stavu majetku spolku byla přednesena zpráva kontrolní
a revizní zprávy, která konstatovala, že činnost našeho

Teď už nezbývá nic jiného než poděkovat všem dětem –
připravily pro rodiče i veřejnost vydařené představení v
Kulturním domě v Dolním Lánově. Bylo plné děje, říkanek,
písní i pohybového ztvárnění, které připravily paní učitelky.
Jim také patří dík, vymyslet, nacvičit a realizovat takové
vystoupení není vůbec jednoduché. Mé poděkovaní patří
i p. Koudelkovi, který nám byl nápomocen s ozvučením.
Ještě jednou všem děkuji!
Mgr. Jitka Ulvrová, ředitelka školy

Nejúspěšnější lovci divočáků - Radimír Tomíček (10 ks),
David Voděrek (10 ks) a Pavel Jančula Pavel (9 ks).

mysliveckého spolku se odvíjela dle mysliveckého zákona,
nebyla zjištěna pochybení v hospodaření spolku. Na závěr
tohoto výročního jednání proběhla diskuze, ve které padly
některé podněty pro další mysliveckou činnost a návrh, jak
pomoci s jarním úklidem v katastru obce a tím i pomoci
přírodě. V diskuzi vystoupil i starosta honebního společenství, který poděkoval myslivcům za práci. Starosta obce Dolní
Lánov též poděkoval členům Mysliveckého spolku „Malá
Sněžka“ Dolní Lánov za jejich pomoc v rámci akcí, členům
Zastupitelstva obce z řad myslivců za jejich aktivní přístup při
řešení obecních záležitostí. Požádal myslivce o další spolupráci v nastávajícím období a připomněl, že v letošním roce se
budou konat volby do Zastupitelstva obce, aby i nadále se
myslivci-občané obce pokusili získat v nadcházejících
volbách důvěru spoluobčanů.
Závěrem lze konstatovat, že v dolnolánovském mysliveckém spolku vládnou přátelské a kamarádské vztahy, což bylo
patrné nejen z celého průběhu výroční členské schůze, ale
i v průběhu celého roku. Přestože lov je v myslivosti desetinou
činnosti a ostatní je jenom práce v přírodě a práce pro společnost, mají myslivci tuto zábavu a koníčka velmi rádi
a věnují mu hodně času ve svém volnu.
Myslivci přejí svým spoluobčanům krásné a příjemné
prožití jara a nezapomenutelné zážitky z pobytu v přírodě.
Při nálezu mláďat zajíce polního a srnčat se jich
NEDOTÝKEJTE a nechte je na místě nálezu, matka si je
najde a odvede sama.
S přáním Myslivosti zdar myslivci z Dolního Lánova.
Miloslav Tomíček

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
ZRCADLO
Někdo čte v knize jako v zrcadle,
někdo hledí do zrcadla jako do knihy.
Citát O. F. Babler
Co když se ale zrcadlo rozbije? Budeme mít opravdu
neštěstí tak dlouho? My ne, neboť jsme se hned vydali
do světa hledat střípky. Pomocí dvou sester /Věrky a Terezky/,
které zapříčinily rozbití zrcadla při hádce, se nám vše zdařilo.
Nejdříve sníh a sněhuláci /děti z mateřské školy/ zařídili,
že byla pořádná zima. Naštěstí pomohla lesní zvířátka
i s Karkulkou, potom loupežníci a nakonec meluzíny. Děvčata
dorazila až do zimního království. Tady vládla sněhová
královna – boj s ní byl dramatický, ale v pohádce vše končí
dobře… Sluníčko zasvítilo a královna neměla šanci. Zrcadlo
bylo slepeno!

Dvě sestry u zvířátek.

ZRCADLO - Z POHLEDU ŽÁKA
Dne 1. 3. 2018 ve čtvrtek předvedla škola z Dolního
Lánova vystoupení, které se jmenovalo „Zrcadlo“. Tato
besídka byla o tom, jak se dvě sestry hádaly před zrcadlem,
až ho rozbily. Tím na sebe i ostatní přivolaly neštěstí. Musely
střípky rozbitého zrcadla najít a zrcadlo slepit. Nakonec to
sestry zvládly.
Zaujalo mě to, že každý svou roli odvedl na 100 %. Byla
jsem pyšná na naši práci.
Scéna se mi líbila a myslím, že nejsem sama. Hrozně jsem
si to užila. Na takovou besídku už nikdy nezapomenu.
Tereza Andraško, 5. ročník, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

OLYMPIÁDA OČIMA DĚTÍ S PŘESPÁNÍM VE ŠKOLE
Při příležitosti letošních zimních olympijských her
v Pchjongčchangu, které se konaly v únoru 2018, jsme se
rozhodli, že si na naší škole zorganizujeme olympijské hry
také. Od začátku února jsme každý den ve družině olympiádou žili. I v hodinách českého jazyka, prvouky, vlastivědy,
angličtiny, sportu či výtvarné výchovy jsme měli prostor
rozšířit si obzory. Diskutovali jsme o podstatě, principu,
symbolech a hlavních myšlenkách olympijských her.
Dozvěděli jsme se více o našich významných sportovcích.
Na videu jsme uviděli nejenom největší sportovní okamžiky
z historie olympijských her, ale i významné příběhy fair play,
které spojují lidi z celého světa. Společně jsme si vytvořili
a namalovali olympijské symboly, vlajky států, model
zimního stadionu. Vyrobili si i vlastní medaile a pochodeň.
Ve čtvrtek 15. února odpoledne konečně přišel pro
všechny přítomné očekávaný moment zahájení školních
zimních olympijských her. Vše bylo jako doopravdy.
Společně s dětmi z MŠ a s žáky ze ZŠ jsme se sešli u školního
hřiště, rozděleni do 7 států. Nejprve nás čekal uvítací ceremoniál, slavnostní průvod všech zúčastněných zemí, vpředu
vlajkonoš každé skupiny a za ním spolužáci, kteří mávali
divákům. Účast byla hojná. Jako první šla výprava z České
republiky, kterou reprezentovaly děti z MŠ. Po ní následovaly
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další země - Čína, Německo,
Kanada, Švédsko, USA a Jižní
Korea, které představovali
všichni žáci ZŠ. Poté zazněl
uvítací projev a za doprovodu
olympijské hymny se na stadion přinesla olympijská vlajka
a následně běžela olympijská
štafeta s pochodní. Poslední
běžec zapálil symbolicky oheň
a zástupci závodníků přednesli
olympijský slib. Hry začaly.
Soutěžilo se v pěti netradičních disciplínách, u kterých
rozhodovaly nejenom sportovní
dovednosti, rychlost, síla
Nejmladší štafetový běžec.
a přesnost, ale zejména spolupráce a fair play: štafetový běh s hokejkou a se střelbou na cíl,
jízda po jedné lyži, jízda na bobech, štafetový běh s hledáním
státních vlajek. Závěrečná pátá hra se poté uskutečnila
navečer v tělocvičně ve štafetovém běhu se stavěním olympijských kruhů. Děti nadšeně závodily ve sportovním duchu.
Někomu se dařilo lépe. Někteří museli vynaložit větší úsilí
a především více trpělivosti. Moc se nám líbilo, jak statečně
závodili naši nejmenší bojovníci z MŠ, nevzdávali se
a dokonce si navzájem pomáhali.
Po večeři jsme se mohli těšit na slavnostní vyhlášení
a rozdání olympijských medailí. Děti si po dnešním soutěžení

uvědomily, jak je důležité hrát fair play, navzájem si pomáhat
a spolupracovat. Zjistily, že olympiáda je více než pouhá hra.
Je to tvrdý boj o přežití sportovního ducha. Závodníci mohou
ukázat světu, ale především sobě, co skutečně umí, co v nich
dřímá a jak zvládnou boj se soupeři a s vlastní vůlí.
Večer na všechny čekal zábavný program v tělocvičně,
po kterém jsme se přesunuli do družiny. Zahráli si ještě pár
her a po celodenním nabitém dni unaveni zalehli do spacáků.
V pátek 16. února proběhlo projektové vyučování, jak
jinak než v duchu olympijských her, které si pro děti připravily
učitelky ze ZŠ. Ve skupinách žáci společně pracovali, hledali
si informace z historie olympijských her, poznávali různé
disciplíny zimních sportů, zjišťovali, jaké máme zástupce
českých sportovců na letošních zimních olympijských
hrách… Na závěr nás čekala beseda. Olympijské hry se
spaním ve škole jsme si všichni užili. Nahlédli jsme do
zákulisí olympijské atmosféry a odnesli si mnoho zajímavých
zkušeností.
Anita Blažejová, vychovatelka v ZŠ a MŠ Dolní Lánov

VZPOMÍNKA
28. března 2018 uběhl rok od úmrtí
našeho milovaného tatínka a manžela,
pana Karla Lexy.
S láskou vzpomínáme, rodina.

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr

Starosta: David Neumann

tel.: 499 522 376
739 416 335

starosta.dd@iol.cz
starosta@dolnidvur.cz

Místostarosta: Ing. Miroslav Sazeček

tel.: 734 607 399

Dolní Dvůr 78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová

ucetni@dolnidvur.cz

Telefon OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Úřední hodiny: Po, Út, Čt, Pá

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení spoluobčané,
na úvod dovolte malou vzpomínku. Můj „život“ v Krkonoších (ve Strážném) začal téměř před 20 lety. Nemohu
zapomenout na začátky mého zapojení se do aktivního života
v této obci, na společné besedy a diskuze s Janou Valdnerovou
a Jirkou Riegrem, tenkrát bydlící v roubence u evangelického
kostelíčka, kde jsme snili o nové silnici Vrchlabí – Strážné.
Mnozí říkali: „To už tady bylo“. Tenkrát nás vůbec nenapadlo,
že tato silnice bude pokračovat přes Dolní Dvůr do Lánova.
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miroslav.sazecek@stan.cz

St

8:00 - 12:00
12:00 - 16:00

Náš sen se stal skutečností, a to jen proto, že když se chce,
mnohé jde, a tak i obec Dolní Dvůr má od roku 2009
rekonstruovanou silnici.
Mnohokrát jsem po této komunikaci ze Strážného jezdil
tzv. „zadem“ a melancholicky projížděl lesem, pak otevřel se
romantický střed obce Dolní Dvůr. Tiše jsem záviděl
občanům, že žijí v tak romantické obci. Nicméně život šel dál
a od roku 2013 také bydlím v této krásné obci, které mj. vévodí
katolický kostel.
Často jsem přemýšlel, jak a čím bych mohl přispět dnes
už i mé obci jako občan a zastupitel.
Loni na podzim Martin Bělovský z pracovních důvodů
rezignoval na funkci místostarosty. Byl jsem zvolen místo-

starostou obce Dolní Dvůr v půli měsíce prosince 2017.
Po zvolení jsem řekl zastupitelům, co mi leží na srdci a co
bych rád pro obec dělal. Slíbil jsem pomoc při zpracování
1. změny územního plánu se zaměřením na místní
komunikace, a také dílo náročnější: „Strategii rozvoje obce
2020 – 2030“. Víte, zatím se seznamuji s historií obce, kde žilo
historicky kolem 1.300 obyvatel, v sedmdesátých letech
minulého sto-letí zde žilo dvakrát více obyvatel než nyní.
Mluvil jsem s některými z Vás, Vámi, kteří chtějí a mají zájem
o postupný rozvoj obce. Prosím a žádám i ostatní o Váš názor,
protože strategie rozvoje obce je pro všechny.
Někteří z Vás jsou velmi upřímní a říkají, že chci stavět
vzdušné zámky. Nikoliv, chci začít společně s Vámi řešit
problematiku ČTYŘ obecních objektů, a to: bývalou faru,
školu a hasičskou zbrojnici (také místní národní výbor)
a „současný“ objekt obchůdku a bistra“.
Díky spořivému starostovi obce Davidu Neumanovi,
za což bych mu také chtěl poděkovat, má obec na účtu mnoho
milionů. Když k tomu „zapracujeme“ naše dobré nápady,
přidáme finance z EU, státní a krajské, můžeme do SEDMI let
mít ze středu obce tzv. „funglovku“ a být na něj i obec ještě
více hrdi, než jsme nyní.
Tuto naději mám z poslední pracovní porady zastupitelů,
když byl ještě krutý mráz. Dnes nepříjemný mráz pominul,
proto Vás, milí spoluobčané, chci, když příroda bude
vlídnější, pozvat na setkání se zastupiteli.
Zajímá Vás, o co se jedná? Chcete vědět, jak a k čemu
by mohly být využity prostory výše zmíněných budov?
Můžete přispět svými nápady nebo vnést svůj pohled na
současný stav objektů? Chcete být prostě u toho, když se
bude plánovat a rozhodovat?
Někdy koncem dubna 2018 očekávejte pozvánku a přijďte
si se zastupiteli „zahrát na monopoly“, to nebude hra, ale
diskuse o možném rozvoji obce.
Jsem přesvědčen, že Vaše nápady „přeplní“ možnosti
ČTYŘ objektů obce Dolní Dvůr.
Jistý „výstup“ jen velmi narychlo, velmi levně, velmi
„hrubě“ na obrázku, který doplňuje mých několik vět.
Nu a na závěr přeji do jarních dnů pohodu, zdraví.
Těším se na Vaše nápady.
S úctou a pozdravem
Ing. Miroslav Sazeček, místostarosta obce.

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Dvůr konaného dne 7. 3. 2018
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Přítomno: 7 zastupitelů
Omluveni: Ing. Miroslav Sazeček, Vladimír Čivrný

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
program veřejného zasedání zastupitelstva dne 7. 3. 2018.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Mikule.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Ing. Martina Bělovského.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí kontrolu
usnesení z minulých zasedání a zprávu o činnosti ZO.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru ze dne 7. 3. 2018, týkající se hospodaření
obce do 31. 12. 2017 a o přijatých rozpočtových opatřeních č.
7/2017, č. 8/2017 a č. 10/2017, které schválil starosta obce.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo Vnitřní
směrnici č. 1/2018, která se týká zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo dodatek
č. 1 stanov Svazku obcí Horní Labe v předloženém znění.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy ruší usnesení č. 9
z jednání Zastupitelstva obce Dolní Dvůr ze dne 13. 9. 216.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy ruší usnesení č. 9
z jednání Zastupitelstva obce Dolní Dvůr ze dne 28. 6. 2017.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy neschvaluje
záměr provést terénní úpravy, a to dle předložené projektové
dokumentace na pozemku p. č. 1004 v obci a k. ú. Dolní Dvůr
na žádost paní XXX, bytem XXX.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy vyslovilo souhlas s
trváním dohody o provedení práce, týkající se oprav
veřejného osvětlení v majetku Obce Dolní Dvůr s panem
XXX, bytem XXX, uzavřenou dne 30. 5. 2014.
Usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy vyslovilo souhlas s
trváním dohody o provedení práce, týkající se práce v
souvislosti s pořádáním kulturních akcí obce dle pokynů
starosty obce s paní XXX, bytem XXX, uzavřenou dne 16. 1.
2012.
V Dolním Dvoře dne 7. 3. 2018
Zapsala: Daniela Bednárová, Starosta: David Neumann
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ LEDEN - BŘEZEN 2018
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

paní Věra Černochová
pan Jiří Novotný
OÚ Dolní Dvůr přeje jubilantům
vše jen to nejlepší, pevné zdraví,
hodně štěstí, síly a elánu do dalších let.
MÁME NOVÝ PŘÍRŮSTEK
- v lednu se narodila Markéta Vrábliková.
Miminku přejeme hodně zdravíčka,
rodičům hodně radosti
a krásných okamžiků s miminkem.
ROZLOUČENÍ SE ZESNULÝMI OBČANY
Život přináší i velmi smutné události.
V lednu nás bohužel navždy opustili

paní Františka Šťastná
pan Luděk Petržela
pan Joost Jan Bogerd

úrazech, při operacích, otravách. Celoživotně ji musí mít lidé s
umělou ledvinou, se zhoubnými nemocemi krve. Přípravky
vyrobené z ní jsou nezbytné při léčení popálenin, poruchách
srážlivosti a mnoha dalších onemocněních. Všichni tito lidé
vděčí za svůj život dárcům. K těmto obětavým lidem patří pan
Vladimír Malý, který v naší obci od roku 2006 pracuje. První
odběr si vyzkoušel ještě na střední škole v roce 1979.
Následovalo několik odběrů na vojně. Další pak ve Špindlerově Mlýně, neobvyklé tím, že zdravotnická služba
dojížděla za svými dárci. V té době patřil k občerstvení i 1 dcl
červeného vína. Od roku 1990 dojíždí pan Vladimír na transfuzní oddělení v Trutnově. Absolvoval 78 odběrů, byl
i v registru dárců kostní dřeně. Chválí toto hematologickotransfuzní oddělení s příjemnou atmosférou a hlavně s týmem
milých zdravotníků. K jeho dobré zdravotní kondici přispívá
každodenní jízda na kole, a to nejen do práce. Potkáte-li někde
za každého počasí mezi Vrchlabím a Dolním Dvorem štíhlého
cyklistu, obvykle ve svítivě žluté helmě, věřte, že to je muž se
zvláštní skupinou krve – pan Malý. Dárcovství krve je
záslužná činnost. Mohu to posoudit, protože od roku 1967
jsem více než 30 let pracovala v nemocnici na oddělení
klinické biochemie a zpočátku i hematologie.
Článek byl autorizován. Hana Homolová

Dovolte mi, prosím, jménem Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým rodinám.
V obci Dolní Dvůr žije 260 obyvatel.
Dle vedené statistiky je 122 žen a 138 mužů.
Z celkového počtu obyvatel je 54 dětí,
které jsou v rozmezí 0 – 18 let.
Miloslava Neumannová

ŽIJE MEZI NÁMI... DÁRCE Z HOR
Ano, mám na mysli dárce lidské krve. Ta je tím
nejcennějším, co může zdravý člověk dát nemocnému. Nelze
ji vyrobit, ani ničím nahradit. Mnozí z nás ji potřebují k přežití,
třeba i dlouhou dobu. Rychle ji potřebují lidé po těžkých

Pan Malý v zimní černé helmě.

Zvonkohra v Dolním Dvoře - foto www.kamsevydat.cz
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Vánoční turnaj v Lánově.

Neúnavný rozhodčí Zdeněk Máslo má tentokrát pomocnici Báru.

Vánoční turnaj v Lánově.

Olympiáda očima dětí s přespáním ve škole - Dolní Lánov.

Zrcadlo - Dolní Lánov.

Zrcadlo - Dolní Lánov.

Revitalizace v Dolním Lánově - parková úprava.

Revitalizace v Dolním Lánově - parková úprava,
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2. místo - rodina Farských
z Prostředního Lánova.
1. místo - Kučerovi z Prostředního Lánova.

3. místo - Eliška a Ondřej Paškovi,
vnuci paní Zaplatílkové z Prostředního Lánova.

Kateřina Kynská
z Horního Lánova.

Lukáš Hájek
z Prostředního Lánova.

Ines Osei, vnučka paní
Knapíkové Kavánové z Prostředního
Lánova a její Sněhokachna.

Prostřednolánovský dědeček Blažek
a jeho vnuci Anička Brejšová
a Davídek Blažek.

Mareček a Amálka Tryznovi
za pomoci maminky a tatínka
z Prostředního Lánova.

Fanda Brejša a Nela Bártová,
vnuci Blažkových.
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