ZPRAVODAJ
LÁNOV
DOLNÍ LÁNOV
DOLNÍ DVŮR
čtvrtletník

zima, jaro 1/2020

č. 52

Předjaří v Dolním Dvoře - jedno ze šesti vyhlídkových míst (foto K. Boková)

PREZENTACE CENTRA
25. 3. 2020 od 16:00 h (příchod v 15:30 h).
Místo: Aula ZŠ Lánov (polytechnické).
Závazné přihlášky posílejte na e-mail:
hanc@lanov.cz
nejdéle do 23. 3. 2020 (počet míst je omezen).
Poznámka: Lánov navštíví 3 studenti
FS ČVUT v Praze a odprezentují své návrhy
lánovské návsi. Následně proběhne diskuze.
Celková doba prezentace cca 1,5 h.
Drobné občerstvení připraveno.
Jaroslav Hanč
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ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Vážení občané Lánova,
jelikož jsem Vás dosud nepřivítala v novém roce, přijměte
prosím alespoň nyní moje přání, aby tento rok byl rokem
klidu, míru a porozumění, alespoň tady u nás na vsi.
Přála bych si, aby se nám letos podařily věci, které jsme
si naplánovali na zastupitelstvu. Já sama mám někdy chuť se
do něčeho rychle pustit a řešit to hned (například mosty,
parkoviště), říkám si, vždyť to není tak složité a můžeme se
do toho pustit. Díkybohu za paní místostarostku, která mě
krotí a trpělivě vysvětluje, že věci takhle rychle na svět
nejdou a bez „papírů“ to prostě nepůjde. Takže i když se zdá,
že se nic neděje, tak vězte, že právě pracujeme na přípravě
několika projektů, které by se letos měly rozběhnout.
V prosincovém zastupitelstvu jsme mimo jiné schválili
podání žádosti na rekonstrukci dětského hřiště a rovněž Plán
financování a obnovy vodovodu a kanalizace v majetku
obce Lánov, v němž jsme odsouhlasili uložení finančních
prostředků, které budou použity výhradně na opravy
vodovodu a kanalizace.
V následujícím období nás čekají velké změny - například v odpadech, proto i v tomto čísle Zpravodaje se
k odpadům vracíme a objasňujeme některé věci, které třeba
mohly v záplavě informací zaniknout.
Zároveň od začátku února probíhá zjišťování průběhu
hranic, jak si mnozí z vás jistě všimli. Byla bych moc ráda,
kdyby se případné neshody ohledně hranic vždy vyřešily
smírem. Cílem této akce totiž je dát katastr do pořádku a ne
podnítit sousedské spory.
V tomto roce, tedy r. 2020, nás čeká spousta akcí, mimo
jiné bychom chtěli uspořádat sraz rodáků. Máte-li chuť nám
s přípravou pomoci, či se jinak zapojit do této akce, jste
srdečně zváni. Dále by letos měla vyjít dlouho očekávaná
kniha o Lánovech.
Moc bych si přála, abyste se vy, občané Lánova, více
zapojovali do aktivní diskuze a spolupráce nad společnými
tématy. Budu moc ráda, když nám napíšete email, zavoláte,
přijdete na jednání zastupitelstva nebo osobně na OÚ.
Přeji Vám všem krásné jaro.
Eliška Rojtová, starostka

Posunutí zpravodaje
Rozhodli jsme se posunout termíny uzávěrek
zpravodaje, abychom dosáhli toho, že od r. 2020 bude náš
čtvrtletník vycházet na začátku toho kterého ročního období
a ne až v jeho druhé půli, jako tomu bylo dosud. Proto jsme
zimní číslo z organizačních důvodů spojili s jarním, které
právě teď držíte v ruce. Odteď bychom chtěli vydávat
zpravodaj na začátku jara, léta, podzimu a zimy.
Eliška Rojtová

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov dne 19. 9. 2019
Přítomni: viz prezenční listina, 15 členů
Hlasování: pro - proti - zdržel se, veřejně - zdvižením ruky

Usnesení č. 1/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO určuje pí Stříbrnou jako zapisovatelku a Ing. Janků
a p. Půlpána jako ověřovatele zápisu z jednání.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Volba starosty obce
4) Volba místostarosty obce
5) Plnění usnesení zastupitelstva
6) Zpráva o činnosti rady obce
7) Plnění rozpočtu obce za období 01 – 08/2019
8) Rozpočtové opatření č. 9/2019
9) Nakládání s nemovitostmi obce
10) Smlouvy
11) Různé, Diskuze, Závěr
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO v souladu s § 84, odst. 2, písmena k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. ZO dále schvaluje volbu
starosty obce veřejně hlasováním.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO volí novou starostkou obce paní Elišku Rojtovou.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Usnesení č. 5/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO v souladu s § 84, odst. 2, písmena k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen
zastupitelstva neuvolněn. ZO dále schvaluje volbu místostarosty obce veřejně hlasováním.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO volí novou místostarostkou obce paní Markétu Kreislovou.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 7/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO odvolává člena rady obce, pana Jiřího Vališku. Dalšími
členy rady se podle platné legislativy stávají starosta obce a
místostarosta obce.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 8/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO určuje na základě platné legislativy měsíční odměnu
místostarostovi obce ve výši 15.000 Kč.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 9/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO určuje na základě platné legislativy měsíční odměnu
člence zastupitelstva obce, Mgr. Jakubcové, ve výši 1.000
Kč.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 10/4/19 – ZO bere na vědomí
ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého jednání ZO, které se konalo 20. 6. 2019. Ke zprávě
nebylo připomínek.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO schvaluje Zprávu o činnosti RO za období od jednání
ZO dne 20. 6. 2019 do jednání RO dne 29. 8. 2019 bez
připomínek.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 12/4/19 – ZO bere na vědomí dle návrhu
ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce za období 01 –
08/2019 a rozpočtové změny schválené v RO č. 5 – 8.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 bez připomínek.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
1) Koupi nemovitostí p. p. č. 1359/12 o výměře 592 m2
(ostatní plocha/jiná plocha) a p. p. č. 1656/17 o výměře
162 m2 (ostatní plocha/silnice), vše v k. ú. PL včetně VB
(podle listiny), kde stávajícím vlastníkem je …, a to za
sjednanou cenu ve výši 145 Kč/m2, tj. celkem 109 330 Kč.
Majetkoprávní vypořádání je provedeno dle Smlouvy
o právu provést stavbu „Cyklostezka Lánov - Čistá
v Krkonoších“ s tím, že poplatky pro vypořádání majetkových vztahů k dotčeným nemovitostem zajistí a uhradí obec.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
2) Koupi nemovitostí p. p. č. 1359/15 o výměře 134 m2
(ostatní plocha/jiná plocha), p. p. č. 1656/16 o výměře
499 m2 (ostatní plocha/silnice) a p. p. č. 1656/18 o výměře
95 m2 (ostatní plocha/silnice) vše v k. ú. PL včetně VB (podle
listiny), kde stávajícím vlastníkem je …, a to za sjednanou
cenu ve výši 120 Kč/m2, tj. celkem 87 360 Kč dle „Zásad“.
Majetkoprávní vypořádání je provedeno pro stavbu
„Cyklostezka Lánov - Čistá v Krkonoších“ s tím, že správní
poplatek za Návrh na vklad k dotčeným nemovitostem
zajistí a uhradí obec.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
3) Úplatný převod nemovitostí p. p. č. 1393/4 o výměře
304 m2 (ostatní plocha/neplodná půda) a p. p. č. 1409/2
o výměře 343 m2 (ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. PL s tím,
že oba nové pozemky vznikly dle GPL č. 1054-574/2018,
a to z vlastnictví ČR, kde příslušnost hospodařit s majetkem
státu mají Lesy ČR, do vlastnictví obce Lánov. Úplatný
převod bude sjednán za kupní cenu dle znaleckého posudku.
Obec Lánov uhradí správní poplatek za Návrh na vklad.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/4/19 – ZO neschvaluje dle návrhu
4) Souhlas vlastníka se zřízením nového připojení
z pozemku st. 261 na pozemek MK p. č. 1199/1, a to přes
p. p. č. 1181/13 (stávající chodník), vše v k. ú. PL, Obec
Lánov. Jedná se o část stavby nového sjezdu na předmětných
pozemcích v majetku obce Lánov v rámci akce STAVEBNÍ
ÚPRAVY Č. P. 77 - OÁZA LÁNOV.
(Pro: 1, Proti: 12, Zdržel se: 2)
Usnesení č. 18/4/19 – ZO neschvaluje dle návrhu
5) ZO k dalšímu jednání ve výše uvedené věci pověřuje
Radu obce.
(Pro: 4, Proti: 9, Zdržel se: 2)
Usnesení č. 19/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO schvaluje SOD se zhotovitelem Tomášem Rejlem, Dvůr
Králové nad Labem, na opravu střechy a výměnu krytiny na
objektu Kulturního domu v Horním Lánově za celkovou
cenu 432.650 Kč vč. DPH. (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO schvaluje Program rozvoje obce Lánov na období 2019 2025, který byl pořízen v rámci akce „Obec Lánov strategicky plánuje a řídí“.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO se usneslo, že schvaluje plán společných zařízení
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komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prostřední Lánov.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/4/19 – ZO schvaluje dle návrhu
ZO schvaluje zvýšení frekvence jednání ZO, tedy jednání
ZO budou každé 2 měsíce. Nyní se ZO schází jednou za 3
měsíce.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/4/19 – ZO bere na vědomí dle návrhu
ZO bere na vědomí usnesení RO ze dne 7. 2. 2019 o zvýšení
ceny stočného z 31,02 Kč na 33,50 Kč/m3 bez DPH
s platností od 7. 2. 2019.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/4/19 – ZO bere na vědomí dle návrhu
ZO bere na vědomí schválení závěrečného účtu Svazku obcí
Horní Labe (dále „SOHL)“, IČ: 71169432, za rok 2018 vč.
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření SOHL za rok 2018. ZO dále souhlasí s celoročním hospodařením SOHL za rok 2018 bez výhrad a bere na
vědomí schválení účetní závěrky SOHL za rok 2018.
(Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: Ing. Janků, Mgr. Půlpán
Starostka: Eliška Rojtová

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov dne 30. 10. 2019
Doba konání: 17:30 - 21:30
Přítomni: viz. prezenční listina - 14 členů
Omluven: Michal Janků
Hlasování: pro- proti - zdržel se, veřejně - zdvižením ruky
Usnesení č. 1/5/19
ZO určuje p. Markétu Kreislovou jako zapisovatelku
a p. Jiřího Šarouna a p. Jiřího Koudelku jako ověřovatele
zápisu z jednání.
(Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 2/5/19
Navržený program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Plnění usnesení zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočtová opatření č. 11/2019
6. Nakládání s nemovitostmi obce
7. Smlouvy, různé, diskuze, závěr
(Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 3/5/19
ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo 19. 09. 2019.
Ke zprávě nebylo připomínek. (Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 4/5/19
ZO schvaluje Zprávu o činnosti RO za období od jednání ZO
dne 19. 09. 2019 do jednání RO dne 10. 10. 2019 (dále jen
„Zpráva“). ZO schvaluje Zprávu.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/5/19
ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2019 bez
připomínek.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/5/19
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 bez připomínek.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/5/19
ZO schvaluje/neschvaluje:
1. Souhlas vlastníka se zřízením nového připojení z p. st.
261 na pozemek MK p. p. č. 1199/1, a to přes p. p. č. 1181/13

(stávající chodník), vše v k. ú. PL. Jedná se o část stavby
nového sjezdu na předmětných pozemcích v majetku obce
Lánov v rámci akce „Stavební úpravy čp. 77 - OÁZA
Lánov“ - ZO k dalšímu jednání u výše uvedené záležitosti
v technických věcech pověřuje RO a starostku Elišku
Rojtovou.
(Pro: 12 Proti: 2 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/5/19
2. Záměr prodeje p. p. p. č. 2903 o výměře 617 m2 v k. ú. HL
(ostatní plocha/jiná plocha) za obvyklou cenu + náklady na
realizaci smlouvy.
(Pro: 0 Proti: 13 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 9/5/19
3. Záměr prodeje p. p. p. č. 2865 o výměře 133 m2 v k. ú. HL
(ostatní plocha/jiná plocha) za obvyklou cenu + náklady na
realizaci smlouvy.
(Pro: 0 Proti: 14 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/5/19
4. Záměr prodeje p. p. p. č. 3212 o výměře 133 m2 v k. ú. HL
(ostatní plocha/ostatní komunikace) za obvyklou cenu +
náklady na realizaci smlouvy. (Pro: 0 Proti: 14 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/5/19
5. Souhlas vlastníka p. p. p. č. 2573 v k. ú. HL (majitel Obec
Lánov) se zřízením kabelového vedení WL-1..AYKY-J
4x25mm2 na akci „Horní Lánov knn pro p. č. 2600/4“, a to za
podmínky, že stavba bude provedena protlakem pod
pozemní komunikací a min. sazba pro zřízení VB bude dle
„Zásad hospodaření s nemovitostmi pro Obec Lánov“
v částce 10 000,- Kč bez DPH, viz návrh smlouvy číslo IP12-2011318/VB/1.
(Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 12/5/19
6. Záměr prodeje části p. p. p. č. 2981 v k. ú. HL (zahrada)
za obvyklou cenu + náklady na realizaci smlouvy
za podmínky, že před uskutečněním prodeje bude na základě
vyhotoveného GPL číslo 524-684/2011 proveden odkup
pozemků, dále pak bude vložen předmětný GPL na katastr
nemovitostí a poté bude možné přistoupit k prodeji části p. p.
č. 2981 v k. ú. HL se stanovenou podmínkou předkupního
práva pro obec Lánov a dále s podmínkou, že předmětný
pozemek bude využit dle platného ÚP obce Lánov k bytové
výstavbě s trvalým pobytem. (Pro: 11 Proti: 2 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 13/5/19
7. Záměr prodeje části p. p. p. č. 2707 o výměře 11 m2 a dále
pak p. p. č. 2708 o výměře 78 m2 vše v k. ú. HL - dle GPL
číslo 603-603/2018 za účelem legalizace stávající stavby TJ
Lánov, kde budoucím vlastníkem bude TJ Lánov, IČ:
60153610 za cenu obvyklou + 50 % spoluúčast na nákladech
spojených s vyhotovením smlouvy a GPL a předkupní právo
pro Obec Lánov.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)

Usnesení č. 16/5/19
ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o omezení
užívání nemovitosti služebností č. 04/19/BOUN/MS mezi
ŘSD Praha a Obcí Lánov ve věci umístění stavby:
CYKLOTRASA č. 22 - Cyklostezka Lánov - Čistá
v Krkonoších - 1. úsek“, která bude umístěna do stavby
silnice I. třídy (stávající sjezd p. p. č. 1656/1 k. ú. PL služebnost 18 m2) - jednorázová úhrada 1053,86 Kč bez
DPH.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/5/19
ZO schvaluje nájemní smlouvu číslo 141N19/54 mezi ČR SPÚ Praha a Obcí Lánov - nájem části p. p. p. č. 1643/1
(ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 21 m2) a p. p. č.
1643/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 20 m2)
v k. ú. PL ve věci umístění a provedení stavby „Cyklostezka
Lánov - Čistá v Krkonoších č. 22“, kde roční nájemné bude
činit 500,- Kč.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/5/19
ZO schvaluje dodatek č. 4 k SOD na zhotovení PD pro
stavební povolení č. zhotovitele 16-1-094 mezi Obcí Lánov
a společnosti M-Projekce, s. r. o. Hradec Králové na zhotovení PD pro stavební povolení a stanovení termínu
odevzdání o celkových nákladech 586.000 Kč bez DPH.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/5/19
ZO schvaluje SOD na zhotovení dokumentace PDPS mezi
Obcí Lánov a společností M-Projekce, s. r. o. Hradec
Králové na zhotovení PD pro provádění stavby „Cyklotrasa
č. 22, Cyklostezka Lánov - Čistá v Krkonoších, I. etapa kat.
území Prostřední Lánov“ o celkových nákladech 193.600,Kč včetně DPH.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/5/19
ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí
Lánov a ABM REAL, a. s. Praha ve věci provedení stavby „Stavební úpravy čp. 77 - OÁZA Lánov“ na st. p. č. 261
v kat. území Lánov. Obec Lánov jako vlastník p. p. č. 1199/1,
1181/13 a 1171/3 v k. ú. PL souhlasí, aby na výše uvedených
pozemcích byla provedena přípojka splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace DN 200, STL plynovodní přípojka,
přípojka dešťové kanalizace, stavební úpravy stávajícího
sjezdu, zřízení nového sjezdu, přeložka jednoho sloupu VO
a přesazení jedné lípy.
(Pro: 12 Proti: 2 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/5/19
ZO schvaluje prodej p. p. p. č. 1506/11 (ostatní plocha
o výměře 53 m2) v k. ú. PL a dále schvaluje zřízení VB pro
stavbu dešťové a splaškové kanalizace mezi Obcí Lánov
a …........ ZO pověřuje k dalšímu jednání ve výše uvedené
věci RO.
(Pro: 11 Proti: 2 Zdržel se: 1)

Usnesení č. 14/5/19
ZO schvaluje a pověřuje starostku obce podpisem „Dodatek
ke smlouvě o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje“ č. 16RRD05-0010. Obec Lánov požádala
o uvolnění dotace a podala žádost o posunutí termínu realizace akce - Cyklostezka Lánov - Čistá v Krkonoších. Realizace stavby se dle dodatku stanoví od 01. 01. 2016 do 31. 11.
2021.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)

Usnesení č. 22/5/19
ZO bere na vědomí žádost p. ředitelky školy ZŠ a MŠ Lánov,
Mgr. Radky Konikové ve věci podání informace o ZŠ a MŠ
Lánov, okres Trutnov, a objasnění rozpočtu (financování)
školy.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)

Usnesení č. 15/5/19
ZO schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na p. p. p. č.
1656/1 v k. ú. PL mezi ŘSD ČR Praha a Obcí Lánov - právo
užívat část pozemku v rozsahu nezbytné pro realizaci stavby
- „CYKLOTRASA č. 22 - Cyklostezka Lánov - Čistá
v Krkonoších - 1. úsek“
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)

Usnesení č. 23/5/19
ZO bere na vědomí koupi nemovitosti p. p. č. 1359/12
(ostatní plocha/silnice, o výměře 162 m2) a p. p. č. 1656/17
(ostatní plocha/silnice o výměře 592 m2) vše v k. ú. PL dle
sepsané a podepsané smlouvy o právu provést stavbu….......
a Obcí Lánov. Kupní smlouva ze dne 16. 10. 2019.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 24/5/19
ZO bere na vědomí koupi nemovitosti p. p. č. 1656/16
(ostatní plocha/silnice, o výměře 499 m2), p. p. č. 1656/18
(ostatní plocha/silnice, o výměře 95 m2) a p. p. č. 1359/15
(ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 134 m2), vše v k. ú. PL
dle sepsané a podepsané smlouvy o právu provést stavbu
mezi ….....a Obcí Lánov.
(Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/5/19
ZO schvaluje žádost o povolení mimořádných směn v lomu
Lánov. Jedná se o vyslovení souhlasu s provozem úpravny
v lomu Lánov v měsíci listopadu ve dnech 2. 11., 9. 11. a 23.
11., a to v době od 6,00 do 14,00 hodin. Těžba bude probíhat
pouze ve spodní části 6. etáže nebo v 7. etáži tak, aby byly
minimalizovány jakékoli dopady na obec, co se týče
hlučnosti.
(Pro: 11 Proti: 2 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 26/5/19
ZO rozhodlo, že na stávající rozestavěné garáži na st. p. č.
306 v k. ú. PL budou provedeny úpravy, kdy stavba bude
provizorně zastřešena, budou dozděny obvodové zdi
v nejnutnější míře tak, aby bylo možné provést provizorní
zastřešení pultovou střechou s mírným sklonem s maximálním využitím trámů a prken nacházejících se v okolí stavby.
Stavba bude zabezpečena proti větru a poškození přes zimu
2019/2020. Veškerý stavební materiál bude vyklizen
a stavba bude zabezpečena proti vstupu - dřevěné pažení.
(Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 27/5/19
ZO rozhodlo, že na stávající rozestavěné garáži na st. p. č.
306 v k. ú. PL budou provedeny úpravy, kdy stavba bude
zastřešena sedlovou střechou dle předběžného návrhu Ing.
Seidlera s maximálním využitím trámů a prken nacházejících se v okolí stavby. Stavba bude zabezpečena proti větru
a poškození přes zimu 2019/2020. Veškerý stavební materiál
bude vyklizen a stavba bude zabezpečena proti vstupu dřevěné pažení.
(Pro: 1 Proti: 12 Zdržel se: 1)
Ověřovatelé: Jiří Šaroun, Jiří Koudelka
Starostka: Eliška Rojtová

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov dne 19. 12. 2019
Doba konání: 17:30 - 23:30
Přítomni: viz prezenční listina - 12 členů
Omluven: Michal Janků, Dana Jakubcová
Neomluven: Milan Kuřík
Hlasování: pro - proti - zdržel se, veřejně - zdvižením ruky
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce určuje p. Markétu Kreislovou jako
zapisovatelku a p. Jiřího Vališku a p. Pavla Cermana jako
ověřovatele zápisu z jednání. (Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 2)
Usnesení č. 1/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
2. Schválení programu jednání
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Plnění rozpočtu za rok 2019
6) Plnění hlavních úkolů obce za rok 2019
7) Rozpočtové opatření číslo 13
8) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov na rok 2020
9) Rozpočet obce na rok 2020
10) Grantový program na rok 2020
11) Kontrola vzájemných smluv s KVK
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Strategický rozvojový dokument obce
Stav požární ochrany
Obecně závazné vyhlášky a vnitřní směrnice
Nakládání s nemovitostmi obce
Smlouvy
Různé
Stanovení termínů konání zastupitelstva
Plán financování a obnovy vodovodu a kanalizace
Pověření odměny členům výborů a komisí
Sestavení komise - průběh hranic katastru
Dofinancování automobilu - SDH
Žádost o HTÚ - p. Vancl
18) Diskuze
19) Závěr
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
12)
13)
14)
15)
16)
17)

3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole
plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 30. 10. 2019. Ke zprávě nebylo připomínek.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/6/19 - ZO bere na vědomí
4. Zpráva o činnosti rady obce
Starostka Eliška Rojtová přednesla Zprávu o činnosti rady
obce za období od jednání zastupitelstva dne 30. 10. 2019 do
jednání rady obce dne 12. 12. 2019 (dále jen ,,Zpráva“).
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
5. Plnění rozpočtu za rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje plnění rozpočtu dle výkazu pro
hodnocení plnění rozpočtu Obce Lánov, FIN 2-12 M - rok
2019, měsíc 11, IČO 00278041.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
6. Plnění hlavních úkolů obce za rok 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výčet plnění úkolů obce
za rok 2019 - dle přílohy č. 6. (Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/6/19 - ZO bere na vědomí
7. Rozpočtové opatření č. 13/2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 12/2019 bez připomínek, které schválila Rada obce
usnesením č. 3/19/19 ze dne 21. 11. 2019. Rozpočtové
opatření č. 12 bylo schváleno finančním výborem Obce
Lánov dne 16. 12. 2019 - dle přílohy.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/6/19 - ZO bere na vědomí
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 13/2019 bez připomínek. Rozpočtové opatření č. 13 bylo
schváleno finančním výborem Obce Lánov dne 16. 12. 2019
- dle přílohy.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
8. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov na rok 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Lánov - dle
přílohy č. 8. Rozpočet MŠ a ZŠ bere finanční výbor na
vědomí (zápis ze dne 16. 12. 2019) a doporučuje prozatím
pozastavit další investice, a to z důvodu zjištění hospodaření
(tj. spotřeba elektřiny, plynu, vody) a zajištění chodu.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
9. Rozpočet obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 9. Rozpočet obce na rok 2020 byl dne 16. 12.

2019 schválen finančním výborem Obce Lánov.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdrželse: 0)
Usnesení č. 10/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
10. Grantový program na rok 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje Grantový program na rok
2020 - dle přílohy č. 10.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
11. Kontrola vzájemných smluv s KVK
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o spolupráci ze dne 20. 11. 2012
- Krkonošské vápenky Kunčice, a. s., - dle přílohy č. 11.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostku obce podpisem
této smlouvy.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
12. Strategický rozvojový dokument obce
Zastupitelstvo obce souhlasí s použitím „Program rozvoje
obce Lánov na období 2019-2025“ pro budoucí investice
a využití dotačních titulů - dle přílohy č. 12.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
13. Stav požární ochrany
Zastupitelstvo obce schvaluje dokument stavu požární
ochrany v obci Lánov - dle přílohy č. 13.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
14. Obecně závazné vyhlášky a vnitřní směrnice
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku
obce Lánov č. 1/2019 o místním poplatku ze psů - dle přílohy
č. 14.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 7/2019 Organizační struktura obce - dle přílohy č. 14.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 8/2019 Směrnice k podpisovým vzorům - dle přílohy č. 14.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
15. Nakládání s nemovitostmi obce
1.
Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Františkem Havlíčkem, Horská 435, Hořejší Vrchlabí, 543 02
Vrchlabí, jako povinným a obcí Lánov, jako oprávněnou, ve
věci zřízení služebnosti stezky a cesty v rozsahu - viz příloha, a to na pozemcích p. p. č. 1540, 400/1 a 794/2 v kat.
území Prostřední Lánov ve vlastnictví povinného. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene na dobu neurčitou
se stanovuje dohodou na částku 1.000,- Kč (bez DPH) s tím,
že oprávněná uhradí GPL a zaplatí správní poplatek za vklad
práva do KN.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
2.
Prodej nově vzniklého pozemku p. p. č. 2287/2
o výměře 74 m2 (ostatní plocha), manipulační plocha),
který vzniká oddělením dle geometrického plánu č. 579103/2016 z části původní p. p. č. 2287 o výměře 635 m2
(ostatní plocha, manipulační plocha), vše v kat. území Horní
Lánov s tím, že na části zbylé p. p. č. 2787 (2287/1) je
zároveň zřízeno věcné břemeno s právem služebnosti stezky
a cesty v rozsahu daném předmětným GPL pro kupujícího jedná se o část pozemku p. č. 2287, kde k jejímu vlastnímu
oddělení byl vypracován geometrický plán č. 579-103/2016
pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného
břemene k části pozemku. Nabyvatel pan Lubomír Pilař,

na příkopech 69, 506 01 Jičín - Holínské Předměstí, uhradil
cenu geometrického plánu, uhradí správní poplatek při
vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a bude
zároveň poplatníkem z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena
majetkové dispozice je stanovena dohodou s přihlédnutím
ke znaleckému posudku č. 8211-121/19 ze dne 6. 12. 2019
na celkovou kupní cenu 5.180,- Kč, tj. 70 Kč/m2 a dle zásad
hospodaření s nemovitostmi obce Lánov s tím, že cena
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene na dobu
neurčitou činí dle předmětného znaleckého posudku částku
ve výši 3.100,- Kč (bez DPH).
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
3.
Prodej pozemku p. p. č. 1506/11 o výměře 53 m2
(ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Prostřední
Lánov s tím, že pozemek je převáděn na základě vydržení
a zároveň je zřízeno věcné břemeno s právem služebnosti
inženýrské sítě ve prospěch obce Lánov - jedná se
o pozemek p. p. č. 1506/11, který je trvale zaplocen a v dobré
víře trvale užíván s tím, že na předmětném pozemku je
zároveň zřízeno věcné břemeno na dobu neurčitou s právem
služebnosti ve prospěch obce Lánov. Nabyvatelka paní Eva
Dvořáková, trvale bytem Prostřední Lánov čp. 139, 543 41
Lánov bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
Kupní cena majetkové dispozice je stanovena dohodou na
celkovou kupní cenu 10.000,- Kč s tím, že cena jednorázové
úhrady za zřízení věcného břemene na dobu neurčitou činí
dle znaleckého posudku č. 8100-010/19 ze dne 5. 2. 2019
částku ve výši 10.000,- Kč (bez DPH). Pro předmětný prodej
je připraven návrh Kupní smlouvy se Smlouvou o zřízení
služebnosti, která se ladí mezi právními zástupci obou stran,
neboť v předmětné věci je veden soudní spor.
(Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 12)
Usnesení č. 20/6/19 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
a pověřuje starostku a zaměstnance OÚ k doplnění podkladů
nutných k rozhodnutí o prodeji pozemku p. p. č. 1506/11
o výměře 53 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v kat. území Prostřední Lánov s tím, že pozemek je převáděn
na základě vydržení a zároveň je zřízeno věcné břemeno
s právem služebnosti inženýrské sítě ve prospěch obce Lánov
4.
Prodej pozemku p. p. č. 2303 o výměře 56 m2
(ostatní plocha, jiná plocha) v kat. území Horní Lánov
a prodej nově vzniklého pozemku p. p. č. 166/3 o výměře
444 m2 (zahrada), který vzniká oddělením dle geometrického plánu číslo 607-317/2019 z části původní p. p. č. 166/1
o výměře 496 m2 (zahrada), vše v kat. území Horní Lánov
s tím, že na nově vzniklé p. p. ě 166/3 je zároveň zřízeno
věcné břemeno na dobu určitou s právem služebnosti
inženýrské sítě ve prospěch obce Lánov - jedná se o celý
původní pozemek p. p. č. 2303 a nově vzniklý pozemek p. p.
č. 166/3, ke kterému byl vypracován geometrické plán číslo
607-317/2019 pro rozdělení pozemku s tím, že oba pozemky
(původní a nový) jsou trvale zaplocené a tvoří zázemí
k objektu k bydlení (RD) čp. 118 na st. p. č. 221 v kat. území
Horní Lánov. Nabyvatel pan David Seifert, trvale bytem
Horní Lánov čp. 118, 543 41 Lánov uhradil cenu geometrického plánu, uhradí správní poplatek při kladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí a bude zároveň poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Kupní cena majetkové
dispozice je stanovena dohodou s přihlédnutím ke znaleckému posudku č. 8187-097/19 ze dne 29. 10. 2019
na celkovou kupní cenu 87.005,- Kč, tj. 174,01 Kč/m2 , dále
jsou oceněny trvalé porosty v částce 2.036,- Kč
(po zaokrouhlení) a cena za zřízení věcného břemene pro
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uložení vodovodu (Řad A - PVC 160) a splaškové kanalizace (STOKY T 5, PE 90) je stanovena dohodou dle Zásad
hospodaření s nemovitostmi pro obec Lánov s tím, že cena
jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene na dobu
neurčitou činí částku ve výši 10.000,- Kč (bez DPH), kterou
uhradí strana prodávající, což je Obec Lánov.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 27/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
5.
Prodej pozemku p. č. 1375/12 o výměře 133 m2
vzniklého dle GPL č. 1077-460/2019 z p. p. č. 1375/1
o výměře 7 268 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Prostřední
Lánov ve vlastnictví obce Lánov, a to panu Ladislavu
Kadavému, nar. 27. 6. 1944, ½ podíl, a paní Michaele
Kadavé, nar. 6. 5. 1993, ½ podíl, oba trvale bytem Prostřední
Lánov čp. 221, 543 41 Lánov, za kupní cenu 15 960 Kč.
Jedná se o majetkové vypořádání části pozemku u bytové
zástavby pod školou v k. ú. Prostřední Lánov, kterým obec
Lánov vyřizuje žádost na odkoupení trvale užívané části
p. p. č. 1375/1. Nabyvatelé pan Ladislav Kadavý a paní
Michaela Kadavá hradí správní poplatek při vkladu kupní
smlouvy do katastru nemovitostí (2 000 Kč - poplatek
za Návrh na vklad), 1/2 nákladů za pořízení geometrického
plánu pro rozdělení pozemku a budou zároveň poplatníky
daně z nabytí nemovitých věcí (4%). Celková kupní cena
majetkové dispozice ve výši 15 960 Kč (slovy: patnáct tisíc
devět set šedesát korun českých), tj. 120 Kč/m2 je sjednána
dohodou dle Zásad hospodaření s nemovitostmi pro obec
Lánov.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 28/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
6.
Prodej pozemku p. č. 1375/13 o výměře 129 m2
vzniklého dle GPL č. 1077-460/2019 z p. p. č. 1375/1
o výměře 7 268 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Prostřední
Lánov ve vlastnictví obce Lánov, a to manželům Jiřímu
Zuckermannovi, nar. 17. 11. 1940 a Janě Zuckermannové,
nar. 12. 2. 1943, oba trvale bytem Prostřední Lánov čp. 222,
543 41 Lánov, za kupní cenu 15 480 Kč. Jedná se
o majetkové vypořádání části pozemku u bytové zástavby
pod školou v k. ú. Prostřední Lánov, kterým obec Lánov
vyřizuje žádost na odkoupení trvale užívané části p. p. č.
1375/1. Nabyvatelé manželé Zuckermannovi hradí správní
poplatek při vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí
(2 000 Kč - poplatek za Návrh na vklad), 1/2 nákladů
za pořízení geometrického plánu pro rozdělení pozemku
a budou zároveň poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí
(4%). Celková kupní cena majetkové dispozice ve výši 15
480 Kč (slovy: patnáct tisíc čtyři sta osmdesát korun
českých), tj. 120 Kč/m2 je sjednána dohodou dle Zásad
hospodaření s nemovitostmi pro obec Lánov
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 29/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
16. Smlouvy
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotační titul
117d8210H „Podpora budování a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku“ pro rekonstrukci a opravu dětského
hřiště Lánov, na pozemcích p. p. č. 1108/7, 1108/8, 1176/5,
1176/6 v kat. území Prostřední Lánov - dle přílohy č. 16.
(Pro: 12 Proti:0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 30/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 9 ke smlouvě
o svozu komunálního odpadu ze dne 29. 1. 2010 - svoz
komunálních odpadů - 2020 - dle přílohy č. 16.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 31/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
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3. Různé
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení termínů konání
zastupitelstva obce v první polovině roku 2020 - dle přílohy
č. 17.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 32/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán financování obnovy
vodovodu a kanalizace v majetku obce Lánov 2019-2028“,
zpracováno dne: listopad, prosinec 2019 - dle přílohy č. 17.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 33/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje pověření pro místostarostku Markétu Kreislovou týkající se zajišťování podkladů
personalistiky - dle přílohy č. 17.
(Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1)
Usnesení č. 34/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení odměn členům
výborů a komisí za rok 2019 - dle přílohy č. 17.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 35/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje sestavení komise pro
zjišťování průběhu hranic v rámci obnovy katastrálního
operátu novým mapováním v kat. území Prostřední Lánov.
Členové komise - Jaroslav Hanč, Eliška Rojtová, Markéta
Kreislová, Milena Knapíková Kavánová a Jiří Koudelka.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 37/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování dotace
na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH
Horní Lánov, číslo žádosti: VSDH-VZ-2020-00582,
akce „Pořízení nového dopravního automobilu“ ve výši
1.300 000,- Kč.
(Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0)
Usnesení č. 38/6/19 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o udělení souhlasu
ke změně dopravního napojení a provedení hrubých terénních úprav na části pozemku p. p. č. 3176 v kat. území Horní
Lánov - žadatel Ing. Jiří Vancl.
(Pro: 0 Proti: 0 Zdržel se: 12)
Usnesení č. 39/6/19 - ZO nerozhodlo dle návrhu a stanovilo nutnost prohlídky místa a opatření dalších podkladů,
které budou předloženy na zasedání zastupitelstva dne
20. 2. 2020.
Ověřovatelé: Jiří Vališka, Pavel Cerman
Starostka: Eliška Rojtová

Odpadové hospodářství
Odpady ve vsi
Obec Lánov vyprodukuje ročně cca 350 t komunálního
odpadu, cca 40 t papíru, 55 t plastu a 18 t skla.
V poměru na trvale žijícího občana vykazujeme vyšší
míru třídění u plastu, než obdobně velké obce, Vrchlabí a než
je průměr v celém Královéhradeckém kraji a v ČR. U papíru
zaostáváme jen v porovnání s průměrem v ČR a s Vrchlabím.
Data za sklo nevybočují z dostupných hodnot a za oleje
a kov nemáme porovnání.
Kde a co odložit, kdo dále s odpadem nakládá a jak?
Svoz odpadů zajišťuje firma Transport Trutnov, s. r. o.,
spadající pod dánský gigant v likvidaci odpadů, Marius

Pedersen. Svoz směsného, komunálního odpadu probíhá
jednou týdně. V pondělí se pohybují s menším sběrným
vozem po místních komunikacích v obci a ve středu s větším
sběrným vozem, podél silnic první a třetí třídy. Papír je
vyvážen ve čtvrtek, plast v úterý. Sklo je vyváženo na objednávku obce, vychází to cca 1x za 1,5 - 2 měsíce. Oleje a kovy
jsou vyváženy také na objednání obce, cca 1x za měsíc.
Pracovníci svozové firmy pracují na dvě směny, v obci se
pohybují i v brzkých nočních hodinách, kdy svoz je vzhledem k dopravě méně komplikovaný a pro svozovou firmu
i občany méně omezující.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu je zajišťován
obcí přes svozovou firmu 2x ročně, občané jsou informováni
o konkrétních termínech svozu prostřednictvím informačních kanálů, webu a KTV.
BIO odpad je možné odložit v Horním Lánově na
bývalém hnojišti kravína K2 a do kontejnerů na točně
u Penteků, čp. 37 a v Prostředním Lánově u bývalé školní
jídelny, čp. 100. Do kontejnerů patří odpad rostlinného
původu, listí, tráva, natě apod., neměly by se v kontejnerech
objevovat větve dřevin. Ty lze odložit u K2. Pokud se
v kontejnerech větve vyskytnou, je odpad následně tříděn
a obec toto třídění finančně kompenzuje.
Svoz probíhá na objednání a odpad končí na bývalém
statkovém letišti nad Kovářovem. Zemědělci, Farma Kout
apod., používají bio odpad jako hnojivo na pole.
Kontejnery na textil provozuje Diakonie Broumov pro
dobročinné účely. V obci jsou dva, v Prostředním Lánově
u autobusového nádraží a v Horním Lánově u hospody. Svoz
zajišťuje sám provozovatel. Kromě toho v obci probíhá
dvakrát ročně sběr, pro Diakonii organizovaný hasiči
z Prostředního Lánova.
Malých košů na psí exkrementy je po obci cca do 15 ks,
svoz je zajišťován průběžně zaměstnanci obce.
Sběrná místa
Sběrná hnízda, místa, kde lze do sběrných kontejnerů
odložit tříděný odpad, jsou rozmístěná po celé obci. Najdete
na nich kontejnery na plast (žluté), papír (modré), sklo - čiré
(bílé) a barevné (zelené) nebo dělené duo, kovy (šedé) a na
oleje (oranžové).
Hnízd je v obci aktuálně 10. Plánuje se rozšíření o 3 - 4
místa tak, aby docházková vzdálenost nebyla delší než
500 m.
-

V Prostředním Lánově jsou hnízda umístěna:
U bytového domu, vodárenky - čp. 63
U autobusového nádraží - čp. 128
U bytovek za hřištěm - čp. 248
Za Oázou - čp. 367
U bytovek před ZŠ - čp. 273
U ZŠ, budovy A - čp. 155
Před „suškou“ - čp. 18
U splavu - čp. 286

-

V Horním Lánově jsou hnízda umístěna:
U mostu - čp. 81
U hostince - čp. 64

Stolní olej a kovy lze vyhodit také u MŠ v Prostředním Lánově - čp. 250.
Celkově jde o 25 kontejnerů na papír, 30 na plast a 19
na sklo. Odvoz jednoho kontejneru stojí obec zatím 137,- Kč
bez DPH + recyklační poplatek, který činí u papíru 400,- Kč
bez DPH/t a u plastu 1200,- Kč bez DPH/t.

Legislativa
Platný a účinný je stále zákon č. 185/2001 Sb., Zákon
o odpadech, změny se však dočkáme v nejbližších měsících,
zavedením souboru nové odpadové legislativy. Návrhy čtyř
zákonů, kterými jsou zákon o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech a tzv.
změnový.
Těmito opatřeními budeme všichni nuceni více třídit
a recyklovat, omezit a následně se odklonit od skládkování
do r. 2030. Cílem je mít v roce 2030 recyklováno 60 %
komunálního odpadu, v r. 2035 65 %. Zbytek odpadu by měl
končit ve spalovnách. Hlavním opatřením bude zvýšení
a růst poplatku za ukládání odpadů na skládky, ze současných 500,- Kč/t na 1850,- Kč/t v r. 2030. Původcem odpadů
je ze zákona obec, a pokud budeme dostatečně třídit,
nebudeme zvýšený poplatek za skládkování platit.
Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností
zavádí tzv. ekomodulaci. Tj. - je vyvíjen finanční tlak
na výrobce plastových obalů, aby na trh uváděli výrobky
opětovně použitelné, recyklovatelné a s menším obsahem
nebezpečných látek. Toto opatření by mělo přispět
ke snížení množství směsného odpadu.
Z popelnice do kukačky a …
Kukačka = kuka vůz, lidové označení popelářského vozu,
vyráběného od třicátých let minulého století německou
firmou Keller a Knappich z Augsburgu.
Kde mizí a jak se dále nakládá s odpadem, který
opustí obec?
Podle druhu odpadu na překladištích svozových firem,
třídírnách, skládkách nebo ve spalovnách.
Směsný, komunální odpad je stále odvážen na skládky.
V našem nejbližším okolí to jsou skládky v Dolní Branné,
Kryblici, Košťálově, Křovicích. Skládka nebezpečného
odpadu je v Lodíně.
Plasty
Plasty končí v recyklačním areálu firmy Marius Pedersen v Rychnovku u Jaroměře. Ze svozového regionu,
od Nové Paky, přes Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou až
po Náchod, je svezeno cca 600 t plastů měsíčně. Plasty
prochází přes třídící linku, kde zaměstnanci, převážně lidé
ve výkonu trestu z věznice v Odolově, vytřídí plasty vhodné
k dalšímu zpracování. Jde cca o 30 % z každého kontejneru,
zbylých 70 % se z třídírny odveze do spalovny. V kontejnerech by se neměly objevit neplastové věci, což všichni vědí,
ale většina lidí nedodržuje. Tedy různé hadice, lina, dětské
koupací bazény, pleny a další, jako plast se jen tvářící,
do kontejnerů na plast nepatří. Pro další využití nejsou
vhodné ani plastové kryty a všechny vaničky obalů od potravin. Jsou chemicky měkčené a při dalším zpracování plastů
pění. Je však žádoucí, aby přes třídící linku prošly do spalovny, než aby se směsným odpadem plnily skládky, kde se
rozkládají mnoho let.
Vytříděné plasty odkupují a zpracovávají firmy zabývající se recyklací. Velkým odběratelem je např. Transform
Bohdaneč, vyrábějící od dlažby a obrubníků přes ploty
po kabelové žlaby a lavičky. Plasty odváží i zahraniční firmy
do Polska, do Francie.
Tetrapak, nápojové krabice od mléka, džusů apod.
mohou končit v kontejneru na plast, nemají-li obce pro tento
druh odpadu zvláštní nádoby. Jde o produkty lisované
z plastu, papíru a alobalu, které po splnění svého účelu již
nelze chemicky ani mechanicky roztřídit. Donedávna
existovala firma zabývající se zpracováním tetrapaků, avšak
konečný výrobek firmy, desky podobné sádrokartonovým,

9

byl bez podpory státu nákladově dražší a neuplatnil se na
trhu. V současné době v ČR tetrapaky nikdo nezpracovává,
ač jde o prvotně tříděný odpad, končí ve spalovně.
Papír
Obdobný svozový region vyprodukuje měsíčně cca 250 300 t papíru. Většinu zatím odkupují papírny. K výrobě
nového výrobku dokáží přidat z recyklovaného materiálu
kolem 10 %, a to max. 7x. Ještě před 30 lety to bylo max. 3x.
Při recyklaci totiž dochází ke zkracování celulózových
vláken. Novým směrem je rozšíření využívání celulózového
vlákna jako nosiče asfaltového pojiva. Asfalt následně
vykazuje delší životnost, odolnost proti vodě i při vyšších
letních teplotách.
Odbytové možnosti druhotných surovin, plastu, papíru,
tříděných ze separovaných složek komunálního odpadu,
se stále zhoršují, svozové firmy zvedají poplatky. Ještě před
několika lety nebyla o odbyt nouze, do Číny odplouvalo
50 % evropské produkce.
Pneu
Při zakoupení nových pneumatik je již v ceně kalkulován
poplatek za likvidaci, tudíž kupující zaplatí prodejci,
potažmo výrobci i likvidaci. Poškozené či opotřebované
pneu by zákazník měl odevzdat v pneuservisu.
Občané vyhazují pneumatiky do přistavených kontejnerů na objemný nebo nebezpečný odpad. To znamená,
že poplatek je účtován podruhé, tentokrát obci. Přiznejme si,
že tento nežádoucí stav je přijatelnější než černá skládka,
pneumatiky poházené po lese v katastru obce.
Pneumatiky se také dále zpracovávají. Mnoho z vás si
ještě vybaví firmu vyřezávající malá kola z pneumatik
na Kovářově, následně uplatňovaná v rybářském průmyslu.
Pneumatiky jsou zpracovávané pro gumo-asfaltový granulát, resp. pryž pro granulát je získávána z pneumatik obsahujících přírodní kaučuk.
Sklo
Sklo končí ve sklárnách a opětovně se taví.
Oleje
Oleje se do sběrných nádob vhazují, ideálně v uzavřených PET lahvích či umělých kanystrech. Nežádoucí je sklo,
které se při manipulaci rozbije. Oleje končí ve spalovnách
a cementárnách, skleníkový efekt je menší, než při spalování
uhlí. V ČR není vybudovaná linka na zpracování olejů,
náklady a vybudování linky jsou velké a občané ČR separují
olej zatím jen minimálně.
Nebezpečné odpady
Nebezpečné odpady zahrnují produkty od chemikálií
až po obvazy z nemocnic. Svozový areál v Rychnovku
spolupracuje s chemiky, kteří preventivně vědí, kdo
v regionu látky využívá, zpracovává, a dokáží s velkou
mírou pravděpodobnosti původce látek identifikovat.
Spalovny napočítáte v ČR na prstech jedné ruky (bez
úrazu či genetické mutace), nejbližší je v Liberci. Spaluje se
v nich směsný, komunální odpad. Ze spáleného materiálu
zbyde na konci čtvrtinový škvarek, který se umístí na skládku, avšak již na skládku nebezpečného odpadu. Plasty
z Rychnovku se spalují v prachovické cementárně.
Závěr
Obce by měly své občany motivovat k třídění odpadů.
Zvolená cesta je jen na nás.
Lánov má dobrou startovací pozici, třídíme uspokojivě,
ale mohli bychom více. Jsme jedna z mála obcí, kde občané
mají smluvní vztah napřímo se svozovou firmou. Zvažte,
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milí spoluobčané, zda kapacita vašich nádob je dostatečná
nebo opačně, zda je nutné platit za popelnici, které jednou
za čas zaplníte dno. Stále je možné zakoupit v našem
infocentru plastový pytel na směsný odpad za 90,- Kč
a naplněný jej postavit k popelnici či na svozovou trasu.
Pytel je s nápisem svozové firmy a je-li naplněný u cesty, je
firmou odvezen. Odvoz je v ceně.
Jsou „experti“, kteří pytel naplní listím a trávou. Pytel
následně ukončí svoji pouť na skládce, což je zbytečné
a drahé.
Vám všem děkuji za odpovědnost při nakládání
s odpady a třídění.
Jan Šilar

Místní poplatek ze psů
Vážení občané, informujeme Vás, že od 1. 1. 2020
je účinná nová obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů vydaná na základě zákona o místních
poplatcích.
Sazby poplatku nyní jsou:
a) za 1. psa držitele v rodinném domě nebo bytovém
domě do 3 bytových jednotek: 200 Kč
b) za 2. a každého dalšího psa téhož držitele:300 Kč
c) za 1. psa držitele v bytovém domě nad 3 bytové
jednotky: 400 Kč
d) za 2. a každého dalšího psa téhož držitele:600 Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:100 Kč
f) za 2. a každého dalšího psa držitele staršího
65 let: 200Kč
Poplatek se platí 1 x ročně (zpětně, tedy v roce 2020 se
platí poplatek za rok 2019), výše poplatku a údaje o platbě
jsou uvedeny na složence, kterou rozesílá Obecní úřad.
Poplatek je možné uhradit složenkou na poště,
v hotovosti do pokladny Obecního úřadu nebo bankovním
převodem.
Od poplatku je osvobozen držitel psa, který je nevidomý,
bezmocný či s těžkým zdravotním postižením, držitel ZTP/P
a dále držitel uvedený v Čl. 7 OZV č. 1/2019.
Úleva se poskytuje držiteli, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího
důchodu (musí být jediným zdrojem jeho příjmu) a není
starší 65 let, a to ve výši 50 % ze sazby výše uvedené.
Všem držitelům psů starších 3 měsíců připomínáme
ohlašovací povinnost:
- do 30 dnů vznik a zánik poplatkové povinnosti
- do 15 dnů jakoukoliv změnu v ohlášení
Úplné znění nové obecně závazné vyhlášky naleznete
na www.lanov.cz - platné vyhlášky, nebo na Obecním úřadě
v úředních hodinách.
Eliška Rojtová, starostka

Stočné pro rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje na
základě finanční analýzy projektu „Kanalizace a ČOV
Lánov“ a ČSÚ zveřejněné inflace za rok 2019 výši
stočného pro obec Lánov na rok 2020 ve výši
37,05 Kč/m3 + platné DPH.
Výše stočného byla schválena Radou obce usnesením
č. 1/3/20 ze dne 06.02.2020.
Eliška Rojtová, starostka

Ohlédnutí za investicemi
Vážení spoluobčané, slíbil jsem, že občas něco
napíšu do Zpravodaje, tentokrát to budou fakta z těchto
okruhů: investice obce Lánov za posledních 20 let, přístup
naší obce k úsporám energií a demografický vývoj obce
Lánov. Níže uvedené informace byly předány na Zastupitelstvu v listopadu a prosinci 2019 a budou jistě zajímavé pro
vás - občany Lánova.
1) V následující tabulce jsou objektivní informace
k diskuzi na téma „Stavělo se pouze pro školu.“
Odpověď zní: „Stavělo se to, co bylo potřebné a zároveň
bylo možné na to získat dotaci“.
Základní přehled o investicích obce Lánov za období posledních 20 roků

-

úspora zateplením (40 %) =16.476 kWh/rok, spotřeba
po zateplení = 24.716 kWh/rok
Ø spotřeba el. energie pro provoz tepelného čerpadla
(2016 - 2018) = 9.158 kWh/rok
rozdíl ve spotřebě el. energie/rok při provozu tepelného
čerpadla = 15.558 kWh/rok
provoz tepelného čerpadla (5 roků 2015 - 2019) =
77.790 kWh/rok
úspora v Kč za 5 roků (2,20 Kč/kWh) = 171.138 Kč

D) Mateřská škola Prostřední Lánov (zateplení a tepelné
čerpadlo v r. 2013)
- Ø spotřeba el. energie za období 2008 - 2012 80.700
kWh/rok, ve finančním vyjádření 276.600 Kč/rok
- Ø spotřeba el. energie za období 2014 - 2018 29.160
kWh/rok, ve finančním vyjádření 142.000 Kč/rok
- roční úspora 134.000 Kč krát 6 roků = 768.000 Kč
E) ZŠ - B (zatepleno a tepelné čerpadlo v r. 2013)
- Ø spotřeba el. energie za období za 2011 - 2012 70.780
kWh, ve finančním vyjádření 245.700 Kč/rok
- Ø spotřeba el. energie za období 2014 - 201818.300
kWh/rok, ve finančním vyjádření 98.700 Kč/rok
- roční úspora 147.000 Kč krát 5 roků = 735.000 Kč
Poznámka: objekt ZŠ - B byl v r. 2018 rekonstruován
uvnitř, stavebně rozšířen a zároveň byl rozšířen provoz.
Plánování nákladů na energie pro r. 2020 je tedy možné
pouze dle výsledku posledního období (11/2018 10/2019)

Počet investičních akcí 92, proinvestováno celkem 445.85 mil. Kč,
z toho hrazeno z dotací 284 mil. Kč.
2) Objektivní informace na téma: „Zateplování obecních
budov a změna zdroje energie z neobnovitelných zdrojů
(elektřina, plyn) na zdroj obnovitelný (tepelná čerpadla)
nepřinesly projektované úspory“.
Odpověď je v následující stručné rekapitulaci dopadů
zateplení budov obce Lánov a změny zdroje energie:
A) ZŠ - pavilon A (zateplen v r. 2011)
- Ø spotřeba plynu za 3 roky (před zateplením) období
2004 - 2006 byla 25.036 m3 plynu/rok x 14,4 Kč/m3
plynu = 360.500 Kč/rok
- Ø spotřeba plynu za 3 roky (po zateplení) období 2016 2018 byla 9.552 m3 plynu/rok x 14,4 Kč/m3 = 137.500
Kč/rok
- rozdíl za každý rok je 15.484 m3 plynu x 14,4 Kč/m3 =
223.000 Kč/rok, za 8 let se jedná o úsporu:
v penězích 1.784.000 Kč, v % úspory plynu 262%
B) Tělocvična (tepelné čerpadlo do provozu v r. 2007)
- projektovaná spotřeba plynu 12.904 m3 za rok x 14,4
Kč/m3 = 185.800 Kč/rok
- změna zdroje vytápění v průběhu stavby na tepelné
čerpadlo
- Ø spotřeba el. energie pro chod tepelného čerpadla
(2016 - 2018) je 21.325 kWh x 2,04 Kč/kWh
= 43.503 Kč/rok
- Ø úspora v Kč/rok = 142.297 Kč
- úspora změnou na tepelné čerpadlo za 12 roků =
1.707.546 Kč
C) Mateřská školka Horní Lánov (zateplení a tepelné
čerpadlo v r. 2014)
- spotřeba el. energie před zateplením (Ø 2 roků) = 41.192
kWh/rok

F) Obecní úřad čp. 200 (plynofikace a zateplení 2014 2015)
- Ø spotřeba el. energie za období 2009 - 201330.0002
kWh/rok, ve finančním vyjádření 133.000 Kč/rok
- Ø spotřeba el. energie a plynu za období 2016 - 2019
24.000 kWh/rok, ve finančním vyjádření 62.000 Kč/rok
- roční úspora 71.800 Kč krát 4 roky = 284.000 Kč
G) Objekt čp. 51 (u kruháku)
- původně přízemí na elektriku, byty v patře na uhlí
- zatepleno v roce 2014 a zároveň byl objekt plynofikován
- porovnání úspor je komplikované, neboť není známa
původní spotřeba uhlí nájemníky bytů
- rozsah stavebních prací obdobný jako u čp. 200 (Obecní
úřad) a lze tedy předpokládat obdobnou úsporu
- závěrečné hodnocení poskytovatelem dotace je kladné
H) Polytechnické centrum - obestavěný prostor 3530 m3
(zahájení provozu 08/2019, zároveň změna zdroje
energie pro vytápění z plynu na tepelné čerpadlo)
- projektovaná spotřeba el. energie 71 MWh, 8.800 m3
plynu
- pro r. 2020 lze pouze předpokládat náklady dle projektu;
porovnání úspor bude možné až po jedno-až dvouletém
provozu
I) Školní kuchyně a jídelna (začátek provozu 12/2017)
- porovnat spotřeby energií s původní jídelnou v čp. 100
nelze, a to jak z důvodu rozdílu v rozsahu stavby
(obestavěný prostor) když původní jídelna a kuchyň
měla 800 m3 a nová 2560 m3, tak z důvodu počtu strávníků a připravovaných jídel/den (v původní jídelně
Ø 240 jídel/den a v nové jídelně Ø 400 jídel/den)
- u nové školní jídelny lze spotřeby energií skutečně
porovnat s parametry spotřeby v projektu
- projektovaná spotřeba el. energie - 123 MWh, plynu
6000 m3/rok , ve finančním vyjádření 664.000 Kč/rok
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-

-

Ø skutečná spotřeba za první 2 roky:
el. pro TČ 75MWh/rok el. ostatní 38 MWh/rok
3
plyn 3000m /rok, ve finančním vyjádření = 511.000
Kč/rok
roční úspora 153.000 Kč, za 2 roky = 306.000 Kč

Grafy demografie obce Lánov za období 2000 až 2019

Poznámka na závěr:
- všechny dokončené akce mají poskytovatelem dotace
uzavřené závěrečné hodnocení kladné
- Položme si otázku: „Kam směřuje vývoj v energetice?“
V Lánově: 17. 11. a 18. 12. 2019. Vypracoval:Ing. Jiří Vancl
3) Svazek měst a obcí Krkonoše dokončuje aktualizaci své
Strategie regionálního rozvoje. Jednou z podstatných
částí je demografický vývoj v území, který nemá pozitivní trend především v počtu narozených dětí.
Jak jsme na tom v Lánově? Od roku 2015 není
demografický vývoj takový, jaký by měl být, aby byla
obec dlouhodobě stabilní (dopad na výši daní za obyvatele a za počet dětí ve školkách a ve škole; na dostatek
klientů pro poštu; na dostatek pacientů pro zdravotní
středisko; na udržitelnost dosavadního rozsahu dopravní
obslužnosti autobusy a pod.) Co s tím?
Ekonomika zatím funguje a je zájem o bydlení
v naší obci! Řešit tedy dostupné bydlení ve všech možných formách.

Obnovení kapličky
Pan Hanč z OÚ Lánov pojal
výbornou myšlenku obnovit kapličku,
která se nachází v prostoru mezi
Lánovem a Vrchlabím (parcela č. 3091
v Horním Lánově) a kterou proto
pracovně nazval „kaplička na půl
cesty“. Z kapličky se dodnes zachovalo
pouze torzo v podobě kamenů, které
vymezují místo, kde stávala.
Pan Hanč spolupracuje v té věci
s projektantem, panem Michalem
Daňkem z Vrchlabí, který má již
několik podobných realizací za sebou
(zdravekrkonose.eu) a samozřejmě
také s majiteli pozemku - panem
Přívratským a ZOD Lánov.
Ze svědectví pana Přívratského
a pana Waňka víme, že kaplička
vypadala asi tak jako ta, která se zachovala o kilometr dál na té samé modré
turistické trase (p. p. č. 2916). Přesto by
bylo skvělé, kdybychom měli v ruce i
nějaké další podklady.

V levé polovině snímku možná vidíte na sobě
narovnané kameny, označující roh kapličky.
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Vážení spoluobčané, pokud těch informací a čísel bylo
tentokrát mnoho, přijměte malou omluvu. Přeji nám Všem
úspěšný rok 2020.
Ing. Jiří Vancl

A proto se obracíme na Vás, milí
čtenáři. Pokud si kapličku pamatujete
a mohli byste nám poskytnout aspoň
hrubý nákres, moc by to pomohlo.
A pokud máte i fotografii či nějaký
obrázek, tak to bychom Vám rovnou
ruce utrhli. Vděční budeme ale i za
telefonát, ve kterém nám ústně
popíšete její vzhled.
Pokud se dílo podaří, obohatí
řádku drobných sakrálních památek na
modré trase další, staronová stavbička.
Karolina Boková, 499 432 083,
731 179 682, infocentrum@lanov.cz

Přestupky v naší obci
Vážení čtenáři, obracím se na Vás
ve věci přestupků, které tu čas od času
musíme bohužel řešit, respektive
úhradu jejich řešení. Doteď nás
1 přestupek stál 920 Kč, od nového
roku však po nás Městský úřad Vrchlabí, který tuto agendu vyřizuje,
požaduje již 2.500 Kč. Jistě uznáte, že
je to už poměrně značná částka, kterou
bychom radši použili na smysluplnější
účel. V roce 2019 bylo řešeno skoro na
dvě desítky přestupků. Proto apeluji
na Váš zdravý úsudek a prosím Vás,
abyste se v té které nepříjemné situaci
zamysleli a zvážili, zda je nutné volat
Policii České republiky. Děkuji za
pochopení.
Eliška Rojtová, starostka

Poděkování
Dobrý den všem, k 29. 2. 2020
končím své působení na Obecním
úřadě v Lánově. Ráda bych se touto
cestou rozloučila a poděkovala všem
za dlouholetou spolupráci.
Všem čtenářům přeji příjemné dny
Lenka Stříbrná

Společenská rubrika
obce Lánov
V listopadu se narodil Vít Zeman.
Vítáme Tě v Lánově a ať se Ti tu líbí.
V období od 2. 9. 2019 do 15. 1.
2020 dovršili svá významná životní
jubilea (70, 75, 80, 85 let a dále po
roce) níže uvedení spoluobčané:
pan Jiří Novotný
paní Eva Falladová
pan Jindřich Kynský
paní Jaroslava Závodníková
pan Milan Purm
paní Oldřiška Hebká
paní Věra Janíková
paní Alena Gregorová
pan Miloslav Trýzna
pan Milan Půlpán
paní Květoslava Filipová
pan Jiří Malínský
pan Josef Jeništa
paní Jarmila Havlíčková
paní Františka Rozsypalová
paní Miloslava Waňková
pan Jan Pruska
paní Jiřina Hrušková
pan Jiří Blažek

pan František Mašek
paní Miluše Černá
paní Milada Chrásková
paní Vlasta Pospíšilová
paní Miluše Fingerová

Statistika pohybu obyvatel Lánova v r.2019
Rok 2019 Přistěhovaní Narození Odstěhovaní Úmrtí Plus/mínus Konečný stav

Všem jubilantům srdečně přejeme
všechno nejlepší, mnoho štěstí
a zdraví.
Život nám bohužel přináší také
velmi smutné události. V prosinci 2019
nás navždy opustila paní Jaruška
Benešová a pan Martin Tomášek,
v lednu 2020 paní Jana Ryglová.
Dovolte mi jménem Obce Lánov
vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým rodinám a přátelům.
Karolina Boková

Vzpomínáme
Je tomu již rok, co nás dne
9. 2. 2019 navždy opustila maminka,
babička a tchýně,
paní

Jarmila
Klustová,
ve věku
nedožitých 84 let.
Se vzpomínkou
rodina Klustova

Z DĚNÍ V OBCI
Svatováclavský koncert
přispěl na opravu kostela
28. září se v dolnolánovském kostele
konal Svatováclavský varhanní
koncert.
K překvapení a potěšení organizátorů se kostel tak zaplnil, že museli
přidávat židle.
Interpreti - Michaela Prokopcová/soprán a Michal Hanuš/varhany se
činili a koncert se posluchačům velice
líbil.
Michal Hanuš zde uvedl svou
skladbu v němčině pro německé
rodáky, která byla provedena v interpretaci Michaely Prokopcové. Koncert
byl zakončen svatováclavským chorálem.
Pro zajímavost uvádím program:
J. S. Bach, Koncert G dur
G. F. Händel, How beautifull are the
feet (Mesiáš)
J. S. Bach, Toccata a fuga d moll
A. Vivaldi, Domine Deus (Gloria)
Samuel Scheidt, Bergamasca
Luboš Sluka, O, sanctissima; Ave
Maria
F. Mendelssohn, Sonáta c moll (Grave
- Adagio - Allegro maestoso - Allegro)

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

G. F. Händel, O, had I Jubal's lyre
(Joshua)
Michal Hanuš, Vater unser; Fantazie
pro malé varhany
Koncert byl pojat jako benefiční,
a to na opravu kostela. Od asi 130
návštěvníků se na místě vybralo 11.761
Kč, plus pozdější příspěvky - 2.000 Kč.
Přítomen byl i kameraman pan Tůma,
dokumentující význačnější události
ze života obce.
Děkujeme všem organizátorům
této zdařilé akce, zejména pak oběma
účinkujícím, a těšíme se na další, stejně
krásný kulturní zážitek.
Karolina Boková

Lampiónový průvod

Michaela Prokopcová a Michal Hanuš.

Posezení na Špičce
Pepa Kalenský měl kdysi
nápad zbudovat na vrcholu Špičky
nějaké to posezení. Lyžařský oddíl TJ
Lánov se této myšlenky začátkem října
2019 chopil a vytvořil zde z vlastních
prostředků pěkné odpočívadlo. Nazval
jej k poctě našeho předchozího starosty
a bývalého člena lyžařského oddílu
Pepova vyhlídka.
Skvělý nápad!
Karolina Boková

V sobotu 9. 11. 2019 od 17:00
hodin jsem Vás pozvala k účasti na
Lampiónovém průvodu, který tradičně
začal u Lánovského dvora, odkud jsme
se vydali k základní škole.
U školy na nás čekala paní
ředitelka Mgr. Radmila Koniková,
která se nám postarala o hudební
doprovod, tímto jí mnohokrát děkuji.
I když nám počasí moc nepřálo,
nakonec se počasí umoudřilo a přestalo
pršet. Byla jsem mile překvapena
hojnou účastí na Lampiónovém průvodu. Děti si přinesly krásné lampióny,
bylo velmi těžké vybrat a ocenit tři
nejhezčí. Upřednostnila jsem ručně
vyrobené lampióny a ocenila tři
nejhezčí balíčkem sladkostí a plyšovou
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hračkou, ale protože byly všechny
lampióny krásné, odnesly si nakonec
odměnu v podobě drobného sladkého
občerstvení všechny děti.
Byla jsem příjemně překvapená
úspěchem akce, a proto se zavazuji k
pořádání Lampiónového průvodu i v
letošním roce, včetně občerstvení a
laskavého hudebního doprovodu,
který nám opět umožní paní ředitelka
Mgr. Radmila Koniková ZŠ Lánov.
Tímto ještě jednou děkuji všem
zúčastněným za účast a příjemně
strávený podvečer ve Vaší milé společnosti.
Marie Kadavá

Foto archiv školy.

Vánoční turnaj v Lánově
28. ročník turnaje v sálové
kopané, který se konal tradičně 25.
prosince, nakonec ovládl nováček.
Seznam týmů se tentokrát omladil
a rozšířila se oblast účastníků. Turnajem suverénně prošel tým DA
GIORGIO. Ve skupině "A" se sešly
tradiční týmy. Ve skupině "B" poslední
vítěz a týmy s pozměněnými názvy
a tým s první účastí, ale vysokou
hráčskou úrovní. Pořadí ve skupinách
určilo týmy do play-off čtvrtfinále.
Ve čtvrtfinále se prosadila hráčská
zkušenost týmů skupiny "A", ale tady
se předvedla úroveň hry týmu DA
GIORGIO.
Čtvrtfinále: V prvním čtvrtfinále
narazili PRIBINÁČCI na tým SQUIRTEŘI. Po bitvě výsledek 3:1 pro
PRIBINÁČKY. Potom se utkaly týmy
UKRAJINCI proti týmu LANGUSŤÁCI. Vítězství LANGUSŤÁKŮ 5:3
nebylo až tak jednoznačné. V dalším
utkání se střetly týmy s loňskou finálovou účastí. Loňští vítězové, tým
TORZO LEGIE, prohráli na penalty
s týmem TOHLENENI4(FOUR) 1:2.
V posledním čtvrtfinále nastoupil tým
nováčků v turnaji DA GIORGIO, jenž
vyhrál základní skupinu, a tým MĚ JE
TO JEDNO pro ně byl slabým soupeřem. Po velké herní převaze vyhrál
10:0.
V prvním semifinále se potkali
PRIBINÁČCI s týmem LANGUSŤÁCI a po tvrdém boji vyhráli těsně
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4 : 3. Ve druhém semifinále tým DA
GIORGIO narazil na tým TOHLENENI4(FOUR), který vyřadil loňského
vítěze. Utkání to bylo velmi jednoznačné, střelecky se prosadil tým DA
GIORGIO a zvítězil opět 10 : 0. Tým
vítězů vynikal šikovností, technikou
i nasazením, ale i štěstím ve střelbě.
O třetí místo v turnaji bojovaly týmy
LANGUSŤÁCI a TOHLE NENÍ
4(FOUR).
V utkání lépe začal tým TOHLENENI4(FOUR) a rychle vedl 1 : 0. Poté
se na hřišti rozpoutala urputná bitva a
utkání skončilo 2 : 2. Rozhodnout
musely penalty, ve kterých se střelcům
dařilo. Vítěznou penaltu proměnil tým
LANGUSŤÁCI.
Do finále postoupila bojovnost
proti technice, takto lze charakterizovat finálové utkání mezi týmy PRIBINÁČCI a DA GIORGIO. Finále lépe
začal tým DA GIORGIO 1 : 0. PRIBINÁČCI bojovali a vyrovnali na 1 : 1.
Technická hra týmu DA GIORGIO
byla účinnější než čirá bojovnost a
skóre rychle narostlo na 4 : 1 pro DA
GIORGIO. PRIBINÁČCI neztratili
svoji tvář, bojovali a dali druhý gól.
Závěr bitvy patřil opět týmu DA
GIORGIO a pátým gólem pečetili
vítězství.
Vítězem turnaje se stal tým DA
GIORGIO.
Zapsal a foto Závodník Stanislav
Vánoční turnaj v sálové kopané
v Lánově ve výsledcích:
SkupinaA
skóre
1. místo Pribináčci
9 bodů 12 : 8
2. místo Tohle není 4 4 bodů 10 : 9
3. místo Langusťáci 4 bodů 8 : 8
4. místo Mě je to jedno 0 bodů 5:10
Skupina B
1. místo Da giorgio 9 bodů
2. místo Ukrajinci 6 bodů
3. místo Torzo legie 3 bodů
4. místo Squirteři
0 bodů

skóre
20:10
16:8
7:11
5:19

Půlpánovi Milanovi s manželkou
Michaelou a dcerami, panu Havlíčkovi
s dcerou.
Zapsal Stanislav Závodník sen.

Tým DA GIORGIO, vítěz 28. ročníku turnaje.
Stojící zleva Polyák Tomáš, brankář Valenta
Ondra, Houžvička Tomáš, trenér Kousal
Martin, Zelenka Lukáš, sedící zleva Hájek
Vojta, Beran Lukáš a Lábek Michal.

https://zafour.rajce.idnes.cz/28.rocnik_Vanocniho_turnaje_v_salove_kopane_v_Lanove/
http://www.nasepojizeri.cz/semilskoaktualne/semilsky-tym-da-giorgiovyhral-28-rocnik-vanocniho-turnajev-lanove/?aktualitaId=62951

Lánovský olympionik
Mladý lyžař Jiří Hartig se
v prosinci zúčastnil 19. zimní deaflympiády pro neslyšící v Santa Caterině
v Itálii. Předváděl slibné výkony už
o čtyři roky dříve. Coby specialista na
slalom však v Itálii překvapil
v rychlostních disciplínách. Postupně
obsadil páté místo ve sjezdu, dvakrát
byl čtvrtý v kombinaci a Super G a na
čtvrtý pokus se dočkal i zasloužené
medaile. V obřím slalomu se umístil na
třetím místě. Vůbec poprvé v sedmdesátileté historii zimních deaflympiád
a lyžování vybojoval Jiří českou
medailovou radost v kategorii mužů.
Pokud v lyžařské kariéře bude pokračovat se stejným, ne-li větším úsilím
než doposud, všichni ho budeme
podporovat.
Rodina Hartigova

Konečné pořadí turnaje:
1. místo Da giorgio
2. místo Pribináčci
3. místo Langusťáci
4. místo Tohleneni4
5. - 8. místo Squirteři,Ukrajinci,
Torzo legie, Mě je to jedno
Střelci turnaje:
1. místo Polyák Tomáš
14 branek
2. místo LÁBEK Michael,
HOUŽVIČKA Tomáš
11 branek
Nejlepší brankář: Hajna Jakub
Poděkování organizátorům turnaje:

Jiří Hartig vpravo.

Rozhovor s Jiřím Hartigem
10. 1. 2020
Bronzová medaile z nedávných
deaflympijských her v Itálii - to bylo to
správné zakončení roku 2019. Český
sjezdový lyžař však nezáří pouze
ve sportu neslyšících. Všestranně
nadaný Jiří Hartig je zároveň aktivním fotbalistou a neméně vášnivým
provozovatelem hasičského sportu.
Pro Jiřího Hartiga nešlo o první
deaflympiádu v jeho sportovní kariéře.
Solidními výkony se prezentoval
už dříve v Rusku v roce 2015, kde však
na žádný cenný kov ještě nedosáhl.
Český reprezentant v Itálii překvapil
i v rychlostních závodech navzdory
tomu, že je převážně slalomový specialista. Ve sjezdu obsadil páté místo,
dvakrát byl čtvrtý - v kombinaci
a v Super G.
Jeho bronzová medaile v obřím
slalomu zároveň znamenala i historicky první cenný kov pro Českou
republiku ze zimních deaflympiád
v kategorii mužského lyžování…
Co pro vás tento úspěch znamená? Jak jste oslavil bronzovou
medaili?
Byl jsem moc šťastný, že jsem to
pro naši vlast dokázal, a určitě to chci
zvládnout znovu na další deaflympiádě. Oslavil jsem to řádně koncem dne
po ukončení závodech v baru. (smích)
Jak probíhala příprava na deaflympiádu v Itálii?
Připravoval jsem se v létě
kondičně i tréninkově na pěti ledovcích s mým osobním trenérem Petrem
Vodrážkem. Snažil jsem se zlepšovat
svoji techniku a rychlost a poslední
závěrečnou přípravu jsem absolvoval
na kopci přímo v Santa Caterině.
Děkuji svým rodičům, kteří mě celý
život podporují a bez nichž by to nešlo,
a také svazu TJ Spartak Vrchlabí, kde
jsem dříve začínal pod vedením pana
Luboše Dlaboly.
Jak na vás tato vrcholná akce pro
neslyšící sportovce zapůsobila?
Celá sportovní událost se mi líbila,
do Itálie jsem se moc těšil. Šlo
o příjemné prostředí, nejlepší kopce,
které jsem kdy jel. Ale bohužel
ta organizace, ta by se mohla ještě
hodně zlepšit. Jednou jsme například
museli čekat na skipasy několik dní,
abychom se dostali na kopec a mohli
vůbec trénovat.
Vy se specializujete na slalom,
ale kvalitních výsledků jste dosáhl
i v rychlostních disciplínách. Jak

blízko či daleko bylo k zisku medaile
ve sjezdu nebo v kombinaci?
Bylo to opravdu těsné. Především
v kombinaci, kdy jsem se umístil na
čtvrtém místě v celkovém čase 1:46,27
mi k získání bronzové medaile chybělo
pouhých 60 setin vteřiny.
Ve slalomu jste byl bohužel
smolně diskvalifikován, mrzel vás tzv.
špicar na poslední brance? Byla by
z toho jinak další medaile?
Jelikož slalom je moje vůbec
nejoblíbenější disciplína, tak jsem si
opravdu dost věřil, že by se to mohlo
povést. Ale bohužel i ten špicar občas
patří k závodění. Když jsem dojížděl
do cíle, tak jsem se podíval na čas, kdy
jsem mohl být po prvním kole druhý.
Je to škoda. Ale jsem na sebe pyšný,
už kvůli tomu, že se mi tu bronzovou
medaili v Itálii podařilo získat.
Věnujete se kromě lyžování i jiným
sportům?
Já velmi rád hraji fotbal, je to můj
druhý koníček a snažím se hrát i přes
léto, když na něj mám čas. Také se
věnuji hasičskému sportu.
Jaké jsou vaše plány pro
sportovní rok 2020? Případně čeho
byste chtěl dosáhnout v následujících
letech?
Mám v plánu jezdit FIS závody
a občas nějaké evropské poháry pro
neslyšící. Na příští deaflympiádě bych
chtěl dosáhnout na ještě lepší umístění.
Konkurence je ale veliká.
Dal jste si nějaké novoroční
předsevzetí?
Já si nikdy nedávám žádná předsevzetí. Nechávám to osudu, co se mnou
udělá, ale věřím na úspěchy a také to
chce hlavně pevné zdraví, které je
důležité.
Text:Martin Steinbach
Foto:David Soeldner
Zdroj: http://paralympic.cz/2020/01/na-pristi-deaflympiade-chcidosahnout-na-jeste-lepsi-umistenirika-jiri-hartig/

Tulák s číslem
Na začátku ledna přišel do
infocentra houfek dětí, a že našly
pejska, že má číslo známky to a to,
že s nimi jde už od školy a co že s ním
mají dělat. Udělala se mi vráska
na čele, ach jo, to zas bude případ ...
No, tak pejsek nebyl v první řadě
pejsek, ale spíš telátko, ale hodné,
a navíc známku skutečně měl. To se
pak člověk jen podívá do své tabulky
evidovaných psů a hned se ví, komu
pes patří. A když tam máte i telefon na
majitele, tak to je brnkačka. Takhle
kdyby to bylo vždycky jednoduché,
to by byla paráda!
Chtěla bych moc pochválit ony
děti, že byly takové svědomité, uvědomělé a milé.
Karolina Boková

Hubertova jízda
Již po čtrnácté jsme pořádali
Hubertovu jízdu, letos na téma Harry
Potter. Zúčastnilo se jí 30 jezdců
a koní. Přijeli jezdci z Nové Paky,
Černého Dolu, Dolního Lánova,
Podhůří-Harty, Valteřic, Lužan a
z Roztok u Jilemnice a naše Lucka.
Hodně jezdců přijelo v přestrojení
a také za to byli oceněni. Lišku dělala
Jitka Kulhánková na koni Griff
a její sestra Kristýnka s koněm Bingo
dělala mástra.
I letos jsme si s sebou vezli vše,
co je potřeba na to, aby jezdci byli
spokojení. U občerstvení byl Tonda
Kopecký, naše Katka, Mirek a Radka
Tryznovi a Hela Halbichová. Před
odjezdem se ještě udělala společná
fotka všech jezdců a koní.
Také se konal dostih, v němž se na
prvním místě v dostihu pony umístila
Jitka Kulhánková, v beganech
Karolína Začoková a lehké koně Kristýna Stará. V převleku jezdec Jitka
Kulhánková, druhá byla Kristýna
Kulhánková a třetí Lucie Kopecká.
Měli jsme též připravený skok
s trháním cukroví, ale prudký déšť,
který se na nás snesl ke konci jízdy,
všechno překazil. Rozdala jsem ceny
za umístění v dostihu a v převleku, ale
sladkosti dostali i zbylí jezdci.
Za Ranč na kopečku Helena Kopecká
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Vánoční štrúdlování
Dne 26. 12. 2019 jsme
pořádali Vánoční štrúdlování. Sešlo se
pět sladkých štrúdlu a tři slané.
V kategorii sladký štrúdl obsadila
první místo Hela Foubíková, na
druhém místě byly Irena Klabanová
a Hanka Hájková, třetí místo opět Hela
Foubíková a čtvrtá byla Alena Bednárová. V kategorii slaný štrúdl byla
první Lucie Kopecká, na druhém místě
byli Petr a Terka Jandíkovi a třetí Irena
Klabanová. Letos záviny hodnotili
Vojta Suchý, Lada Foubíková a Petr
Hájek. Večer jsme si užili v dobré
zábavě a po půlnoci se rozešli domů.
Helena Kopecká

Ohlédnutí za činností
Klubu důchodců Lánov
Rok 2019 byl pro nás opět nabitý
hezkými zážitky a společně strávenými chvílemi. Naší novou vedoucí se
stala paní Anička Hájková a nutno říci,
že se svého úkolu zhostila se ctí. Moc
děkujeme. Pod jejím vedením se
uskutečnily 4 výlety.

V květnu, tak jako každý rok, jsme
oslavili Den matek nejprve návštěvou
besídky v mateřské škole v Prostředním a Horním Lanově a potom v hotelu
Svět Harmonie, kde bylo posezení
s obědem a hudbou. Také mezi nás
zavítal pan starosta Josef Kalenský,
bohužel naposledy. Čest jeho památce.
V listopadu proběhlo setkání
s polskými přáteli v rámci akce
"Poznejme se více", kterého se zúčastnilo několik našich členek. Před vánoci
jsme byli pozváni do mateřské školy na
vánoční besídku, bylo to velmi pěkné
a dojemné. Děkujeme našim nejmenším. Předvánoční čas jsme chtěli
strávit v hotelu Harmonie, ale protože
došlo k uzavření hotelu, zachránili nás
naši školáci. Spolu s učitelkami ZŠ pro
nás přichystali nejen občerstvení, ale
i bohatý kulturní program, vše se
konalo v prostorách Polytechnického
centra ZŠ. Byli jsme mile překvapeni:
krásný kulturní zážitek a milé setkání
několika generací. Máme moc šikovné
děti. Na vánoční setkání seniorů přijala
pozvání i naše paní starostka Eliška
Rojtová.

Klub ve Starých Hradech.

V dubnu jsme navštívili zámek
Loučeň, který nás zaujal svými
překrásnými labyrinty. Také jsme si
prohlédli zajímavé muzeum cukrovarnictví v Dobrovicích. V květnu jsme
se vypravili do muzea knihařství
v Rožďalovicích a také jsme si
prohlédli zámek Staré Hrady, kde se
nám nejvíce líbila expozice draků.
Třetí výlet se uskutečnil v červnu, a to
jsme se plavili lodí z Poděbrad do
Nymburka a zpět. Potom jsme si
prohlédli lázeňské město Poděbrady
s překrásným parkem, vodotrysky
a kolonádou. V záři jsme se rozjeli na
Sychrov a neméně zajímavé bylo
muzeum motorek v Borku pod Troskami. Na všech výletech panovala dobrá
nálada a moc jsme si to užili.
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Závěrem roku jsme se ještě potkali
na zpívání u stromečku a na lánovském
vánočním jarmarku. Je hezké,
že senioři v naší vesnici aktivně žijí.
Chtěla bych touto cestou pozvat mezi
nás další naše spoluobčany-seniory,
setkáváme se každý sudý pátek ve 13
hodin v zasedací síni OÚ. Těšíme se
na vás.
Za klub důchodců Jaromíra Půlpánová

KD statky Lánov
V uplynulém období naši
členové hodně cestovali, ale také se
věnovali kultuře.
V září jsme absolvovali sice náročný, ale dojmy nezapomenutelný zájezd

do Wroclawi. Účastníky bezpečně vezl
opět p. Jeřábek a 8 lidí p. Lacuška
os. autem. Cílem byla návštěva zoologické zahrady - největší v Polsku a
nejnavštěvovanější v Evropě. Byla
založena r. 1865 v tehdejším Prusku.
Chová téměř 14 tisíc zvířat, každé má
své typické přístřeší.
Největší atrakcí je Afrikánium.
Je to jedinečná oceánská scéna, která
představuje vodní živočichy z černé
země. Ve dvou ekosystémech (korálový útes a pláž v Rudém moři) vám
nad hlavou proplouvá žralok, želvy,
uvidíte i ohromné rejnoky a další
mořské tvory. Procházíte skleněnou
chodbou a z obou stran i nad hlavou
vám proplouvají různí mořští živočichové. Uvnitř měli výbornou restauraci a přepychovou kavárnu.
V parku areálu se nachází také
japonská zahrada - ta odpovídá původnímu japonskému umění, co se týče
rostlin, ale i dalších třeba stavebních
prvků. Cestou míjíme velký obdélníkový bazén s desítkami vodotrysků. Ty
mění své tvary do hudby. Při návratu
jsme prošli městem do vysokoškolské
menzy na večeři - zvláštní způsob
samoobsluhy - vybrané pokrmy na
ohromném talíři na konci dlouhého
pultu zváženy a určena cena. Na
zpáteční cestě jsme obdivovali nádhernou radnici a velmi čilý provoz na ulici
- lidé, dvoukolá elektr. vozítka mezi
nimi, ale žádný úraz. Plni dojmů jsme
usedli do autobusu a vraceli se domů.
To vše díky p. Josefu Bucharovi
z Vrchlabí, který zájezd připravil
a vedl.
Následoval zájezd do Litoměřic
(16. 9.), kde skutečně v „Zahradě
Čech“ bylo možné obdivovat vše od
ovoce, zeleniny, keřů a stromků po
sadbu a semena různých plodin.
24. října byl zorganizován tradiční
zájezd do tržnice Kudowa Zdrój, kde
bylo možné vybírat z nepřeberného
množství živých květů, ale i různých
dobrot a oblečení.
23. listopadu nás opět navštívili
naši přátelé z Polska. Tentokrát naše
členky připravily ukázky typických
vánočních pokrmů - např. kyselo, kuba
(základem kroupy a houby), hubanec
(základem pečivo a houby), vánoční
pečivo. Návštěva spojena s prohlídkou
školy, hlavně nové přístavby polytechnického centra díky ředitelce školy,
Mgr. R. Konikové.
Předvánoční období bylo věnováno dvěma nezapomenutelným
akcím. První byl koncert 4 tenorů
v Úpici 28. listopadu a další už tradiční
zájezd do Ratibořic - do vánočního

každoročně byli našimi hosty i přátelé
z Čisté a Černého Dolu. Samozřejmě
nechyběla ani naše paní starostka
Eliška Rojtová, jejíž dcerka nám
zahrála i na flétničku.
Věříme, že se nám bude v naší
činnosti stejně dobře dařit i v příštím
roce a přeji všem členům za naše
vedení hodně nápadů a elánu do
nového roku.

protože v Polsku žádný podobný
výkon myslivosti neexistuje. Bylo to
vzájemné překvapení.
Nastal čas na zábavnou část
našeho programu. Pro hosty máme
připravenou ochutnávku krkonošských jídel. V restauraci pro nás uvařili
krkonošské kyselo, domácí kuchařinky přinesly na ochutnání houbového
kubu a nechyběly 3 druhy houbovce.
Následovaly ruční práce - hosté
obdrželi krásné kuchařské čepice
a hygienické rukavičky (zástěry si
donesli sami) a měli z připravených
surovin vytvořit obložené chlebíčky,
chuťovky a jednohubky. Legrace jsme
si u toho užili dost a dost. Pokračovala
volná zábava a vzájemně jsme si předávali drobné dárky. Mezitím dorazili
hudebníci a skoro všichni si užívali
tanečků a zpívání. Ve volné chvíli byla
podána večeře a najednou byl čas
odjezdu našich hostů. Domů vyrazili
po vřelém rozloučení asi ve 20 hodin.
Naše domácí skupinka se odebrala
domů nedlouho potom.
Děkujeme všem, kteří přiložili
ruku k dílu - zaměstnancům restaurace,
našim dobrovolným kuchtičkám
a kuchtíkům a všem šikovným, kteří
připravili výzdobu sálu.

Jana Lacinová

Lída Kučerová

Z výletu do Nového Boru, na hrad Sloup a do Pekelných dolů
(viz foto - autor Stanislav Závodník st.).

zámku a mlýna s programem - 8.
prosince.
Během roku členky navštívily
i akce v mateřských školách.
Jako tradičně i letos byla připravena závěrečná schůze (6. 12.) pro
„úsekáře“, kteří se pilně starají o členy
svého obvodu. Samy jsme připravily
občerstvení a k dobré zábavě přispěla
i dvoučlenná hudba p. Hrubého
z Branné. Jde o důstojné poděkování za
celoroční náročnou činnost. Jako

Pr o j e k t
„Poznejme se více“
Setkání seniorů z Karpacze,
Szklarské Poręby a Lánova se uskutečnilo v sobotu 23. listopadu 2019
v restauraci Lánovský dvůr. Organizace se zodpovědně ujala Margita
Capoušková s dalšími aktivními
členkami lánovských klubů důchodců.
Byl naplánován program na celý den
a každá účastnice doma připravila
různé drobné občerstvení. O hlavní
stravování se postarali pracovníci
restaurace.
V restauraci byl sraz
domluven na 9.30, naši hosté
přijeli o chvíli dříve. Po přivítání si všichni dopřáli malé
občerstvení - kávu, zákusky
a různé drobné pečivo z domácího tvoření. Následovala
prohlídka nově vybudovaného
polytechnického centra v naší
základní škole a nového
sportovního areálu u budovy
školy. Prohlídka se hostům
líbila. Po návratu byl nachystán oběd vepřové maso, zelí a brambor.
Další část programu byla připravena podle přání hostů - návštěva

města Vrchlabí. Následovala prohlídka
městského centra s krátkou přednáškou o historii města, poté si hosté přáli
možnost malého nákupu a vydali se
na průzkum obchodního domu Billa.
S nákupy byli spokojeni, vraceli se
s plnými taškami. Autobus nás vrátil
zpět do Lánovského dvora, kde podle
plánu došlo k zajímavému setkání
s místními členy mysliveckého spolku.
Už ráno měli myslivci ve vedlejší
místnosti sraz před konáním výročního
honu. Odpoledne jsme se s nimi opět
setkali. To už měli honitbu za sebou

Spolu při kuchtění.

a chystali se na slavnostní zakončení
a vyhodnocování výsledků své
celoroční práce. Někteří z polských
hostů se s nimi se zájmem dali do řeči,

SDH Prostřední Lánov
Nejdříve mi dovolte krátké
připomenutí úspěšných akcí pořádaných naším hasičským sborem
v loňském roce. Za velmi povedené
určitě považujeme ty, které byly
zaměřené na děti. Do Lánova se
podařilo po letech vrátit pálení čarodějnic. Na tuto tradiční zábavu se můžou
spoluobčané těšit i v letošním roce. Již
podruhé jsme také pořádali na konci
června akci zvanou Vítání prázdnin,
jejím tématem byla tentokrát cesta
kolem světa. Děti za jedno odpoledne
navštívily kontinenty napříč celým
světem od Evropy přes Afriku až
po Antarktidu. Na stanovištích plnily
úkoly, mohly si vyzkoušet první
pomoc a na konci jejich výpravy je
čekaly drobné dárky a zmrzlina.
Nechybělo ani oblíbené malování na
obličej. Celou akcí nás doprovázel DJ
Petr Jandík, který den ukončil večerní
zábavou. Velké díky patří všem našim
sponzorům a Hospůdce na hřišti.
Letošní rok zahájíme 15. 2.
tradičně hasičským plesem, který se
bude konat na sále v Horním Lánově
a bude inspirovaný divokým západem.
Na příchozí kovboje bude čekat občerstvení a bohatá tombola.
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Následující akce pro rok 2020:
18. 4. Sběr železa
30. 4. Pálení čarodějnic
11. - 15. 5. Charita Diakonie Broumov
- sběr oděvů a potřeb pro domácnost
20. 6. Vítání prázdnin
14. - 18. 9. Charita Diakonie Broumov
Tereza Bubaňová

nebylo malým dětem líto, mají také
možnost zúčastnit se odpolední lyžařské školičky. To bude lyžařů!
Nyní už si budeme užívat zimních
radovánek a velmi už se těšíme na
hudební program, kde si děti zahrají na
indiány a budou se učit bubnovat.
Kolektiv mateřských škol v Lánově
přeje všem občanům hodně zdraví
a úspěšný rok 2020.
Závěrem bychom chtěli touto
cestou poděkovat ŠKODA AUTO za
poskytnutí sponzorského daru. Dětem
bylo pořízeno mnoho krásných hraček
a pomůcek, které s dětmi co nejlépe
využijeme.
Zuzana Köhlerová

Prvňáčci se čtení
nebojí

ZŠ A MŠ LÁNOV
Jak se máme ve školce
Nový rok je tu a my se jdeme
zase pustit do práce. Vánoce, na které
se každý rok těšíme, utekly jako voda.
Poslední týden v MŠ jsme zakončili
vánoční besídkou pro rodiče. Velké
děti „Berušky“ také potěšily svým
vystoupením členy Klubu důchodců
Lánov. A potom přišlo to kouzelné
zazvonění. Děti navštívil Ježíšek
a přinesl jim mnoho krásných hraček.
To bylo radosti. Nový rok jsme zahájili
připomenutím Tří králů. Museli jsme
hned využít sněhové nadílky a hned
jsme vyrazili na kopec. Velké děti čeká
zdolání lyžařského kurzu ve školičce
Ski Baron v Dolním Dvoře. Aby to

Čtenářská výzva pro malé
i velké čtenáře, která letošní školní rok
probíhá na naší škole, se stala pro
prvňáčky opravdu výzvou. Přesto,
že znají teprve jedno písmenko, mají
splněné první téma: Kniha, ve které
hraje důležitou roli zvíře. V knížce
Kamil neumí lítat (Pohádka o špačku
knihomolovi), žáčci z 1.A nejprve četli
obrázky. Později si svou domněnku
o ději knihy rovnali při předčítání paní
učitelkou. To, že se příběh líbil, je
patrné z obrázků.
A teď hurá do dalších témat.
S tématem Audiokniha pomohou
možná rodiče, s dalším třeba starší
sourozenec nebo prarodiče, a věřím, že
téma Komiks si přečte každý prvňáček
ještě letošní školní rok sám.
Ivana Malínská

Příběh o špačku knihomolovi se žáčkům
z 1. A velice líbil.

Listování na Střelnici
pro čtvrťáky a páťáky
Ve čtvrtek 19. 9. pro nás přijel
autobus, jeli jsme do Vrchlabí na Střelnici na projekt Listování. V kulturním
domě jsme zhlédli divadelní zpracování knihy Šmodrcha. Dva herci četli
a ztvárňovali postavy z knihy vskutku
strhujícím způsobem. Vtáhli žáky
do děje, a dokonce i na jeviště. To pro
ně bylo velkým zážitkem. Po návratu
do školy jsme si společně přečetli
jednu kapitolu z knihy, kterou jsme
po představení dostali do školní
knihovny.
Eva Hájková

Děti na dopravním hřišti
26. září vyrazily čtvrté třídy na
dopravní hřiště. Zopakovaly si pravidla a vyzkoušely si jízdu na něm.
Počasí nám krásně vyšlo a všem se
výlet líbil. Děti samy o tom napsaly
toto:
26. 9. jsme jeli na dopravní hřiště
do Dvora Králové. Autobus nás dovezl
k domu dětí a mládeže. Tam jsme si
rozdali dresy, já jsem měla 7. Pak jsme
si šli vybrat kola. Převedli jsme kola na
dopravní hřiště. …
Pán nás rozestavěl na křižovatku.
…Měli jsme zkušební kolo a potom
jsme měli vyřazovací kolo, pořád jsem
se opičila. Měli jsme ještě jednu,
poslední šanci a mě vyřadil, protože
jsem nezastavila na stopce. …
…Pak si vzala kola druhá třída
a my jsme byli ve třídě. Pán nám
ukazoval, jak se máme chovat na silnici. Dozvěděla jsem se, že existuje
přechod pro cyklisty….
Eva Hájková
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bylo veseleji, naučili jsme se Grónskou
písničku. Nezbytností proto byla
výroba nanuků, které údajně snídají
Eskymáci. Kdo byl ochoten nanuk
odložit, mohl nás při zpívání doprovázet rytmickými nástroji, nebo se
"koulovat". Hlavní Eskymačka
s Eskymákem měli dokonce iglú.
Myslím, že jsme si dopoledne
užili. Až slížeme nanuky a rozpustí se
sněhové koule, zůstane nám písnička.
Na dopravním hřišti ve Dvoře Králové.

Ivana Malínská

Polský výlet na kolech
Ve dnech 1. - 3. října jsme se
účastnili projektu ,,Poznejme se více“
v polských Jakušicích. První den,
když jsme dorazili na místo, jsme se šli
ubytovat a přichystat na první vyjížďku. V ten den byla po ránu trochu zima,
ale jinak bylo hezky. Když jsme byli
nachystaní, mohli jsme vyrazit.
Všichni hned nasedli na kola a jeli. Jeli
jsme přírodou, která byla kouzelná.
Cestou jsme viděli hříbky a muchomůrky. Po ujetých cca 5 km jsme si dali
přestávku u řeky Izery. Polsky je to
Izera, ale u nás se jmenuje Jizera. Celý
výlet byl dlouhý asi 27 km, takže po
návratu na hotel jsme byli všichni
unavení. Po večeři jsme si vyzkoušeli
střelbu z laserových pušek, zkrátka
jsme se pobavili. Druhý den nám
počasí moc nepřálo a už od rána pršelo,
i přesto jsme však vyrazili. Vyjeli jsme
také na nejvyšší bod v okolí, který má
1 150 m. n. m., dále jsme měli dojet
i do místního lomu, tam ovšem dorazili
jen někteří. Ten den jsme najeli zhruba
32 km, a jelikož celý den pršelo, tak
jsme vypadali jako prasátka, co se
vyválela v blátě. Po večeři jsme si
vyzkoušeli disciplíny, ve kterých
závodí hasiči. Další den už jsme seděli
v autobuse a byli na cestě domů.
Všichni si to určitě užili.
Elen Vedralová a Veronika Slezáková

Eskymáci
Není to tak dlouho, kdy
prvňáčci uměli jedno písmenko. Teď
mají za sebou písmenek pět. Jedním
z nich je E. Písmenko nám ulehčilo
výběr tématu. Eskymáci.
Na celé Základní škole v Lánově
ve dnech 17. 10. a 18. 10. probíhal
projektový den na téma Země a lidé.
V prvních třídách tedy vznikly celé
eskymácké rodiny. V přítomnosti
plyšových mazlíčků jako byli tuleni,
tučňáci nebo lední medvědi se žáci
prvních tříd začali měnit v Eskymáky.
Na svou proměnu byli vybaveni overaly, nebo huňatými čepicemi. Aby nám

Projektový den na téma Země a lidé.

List za listem
- baví mě číst
Třída 8. B se pod vedením paní
učitelky Rudišové a paní učitelky
Javorové zúčastnila 10. ročníku československého projektu Záložka do
knihy spojuje školy: List za listem baví mě číst, který vyhlašuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě
a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Cílem projektu je podpoření
čtenářské gramotnosti, která je alfou
i omegou školní úspěšnosti, zároveň
navázání spolupráce se slovenskými
školami. Naši pilní žáci i žákyně
vytvořili krásné záložky do knížek
s tématem svého oblíbeného příběhu
či hrdiny pro své zatím neznámé
kamarády na Slovensku. Přidělena
nám byla Základní škola v Breznu,
kam jsme již včera odeslali balíček
se záložkami, krátkými dopisy
i drobnými upomínkovými dárečky.
Nyní se již těšíme na balíček se
záložkami ze Slovenska.
Nina Javorová

Česko-slovenský projekt
Záložka do knihy spojuje školy.

Projektový den
Dne 17. 10. se žáci druhého
stupně naší školy zúčastnili projektového dne na téma planeta Země, který
si sami připravili.
Tentokrát jsme zvolili jinou strategii, a tak se den předem žáci upsali
k jednomu tématu, které se jim nejvíce
líbilo či je nejvíce zaujalo. Témat na
výběr bylo celkem 12, což není zrovna
málo, a tak bylo z čeho volit. Témata
byla: Památky UNESCO, Svět jinýma
očima, Primitivní národy, Vývoj počtu
obyvatel, Vynálezci, Typická jídla,
Světová náboženství a další. V den D
žáci pod vedením učitele pracovali tři
vyučovací hodiny na svém tématu,
další dvě vyučovací hodiny předváděli
žáci sobě navzájem, jakým způsobem
jednotlivá témata zpracovali, co se
dověděli, čím se poučili. Někteří hráli
divadlo, jiní pekli neznámé moučníky,
další zpívali či tančili, někteří nás
zkoušeli i odměňovali, jiní prezentovali na PC. Rozhodně byly všechny
výstupy dobré, poučné, někdy i vtipné.
Sami žáci zakusili, jaký to je pocit
prezentovat svůj výstup před dalšími
sto spolužáky. Nervozita byla ohromná.
Celý projektový den se všem líbil,
byli jsme velmi zaujati nápady ostatních.
Nina Javorová

Exkurze do Osvětimi
Osvětim jsme navštívili 21.
10. 2019. Po dlouhé cestě jsme dojeli
na místo. Uvítal nás nápis „Arbeit
macht frei“ (Práce osvobozuje). Poté
jsme šli do různých budov, v jedné
z nich jsme mohli vidět věci, které
vlastnili věznění lidé. Například kufry,
boty dětí i dospělých, hřebeny.
Za obyčejné misky se mezi vězni
i zabíjelo. Viděli jsme dvě tuny
lidských vlasů, ze kterých si nacisté
nechávali tkát koberce a různé předložky, a to s námi zamávalo. Ohromil nás
cyklon B, byly to namodralé granule,
kterými se hromadně vraždilo
v koncentračních táborech.
Viděli jsme i apelplac, kde měli
vězni nástupy, které mohly trvat
i desítky hodin.
Březinka - první, co nás uchvátilo,
byla cihlová brána, kterou vedly
koleje. Byly to koleje smrti, odtud už
většinou nebylo návratu. Za branou
bylo mnoho zbouraných budov.
Jediné, co z nich zbylo, byly komíny.
Na kolejích stál dobytčák, těmito
vagóny vozili nacisté vězně z různých
koutů Evropy do koncentračních
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táborů. Utrpením vězňů jsme byli
všichni ohromeni, doufáme, že se
taková hrůza nebude opakovat.
Autoři: Adam Svatý, Jaroslav Svatý,
Anna Strnadová, Anna Šimůnková,
Martin Jindřišek
--------------------------------------------Anička: Co všechno jste viděli?
Jindra a Emily: V Osvětimi jsme viděli
různé věci, které zůstaly po vězněných
lidech, především po židech (boty,
kufry, brýle, dětské oblečení…),
nemocnici, kde nacističtí lékaři prováděli pokusy na lidech, popraviště,
umývárny bez vody, plynové komory.Vchod do Osvětimi s nápisem „Arbeit
macht frei“. A spousty dalších hrůz,
které si ani nedokážeš představit.
V Březince jsme viděli „baráky“ =
budovy, ve kterých spali vězni, některé
byly cihlové, ale většina byla dřevěná,
bývaly to konírny, a nacisté je dovezli
do Polska z Německa. Strašný byl
vagón (dobytčák), těmito vágony
přijížděli lidé na smrt. Většina budov,
po kterých zůstaly jen komíny, je
zbořených.
A: Jak celá exkurze probíhala?
J a E: Měli jsme komentovanou
prohlídku s česky mluvícím průvodcem, dostali jsme přístroje a sluchátka,
aby se průvodci nemuseli překřikovat.
A: Co jste se zajímavého dozvěděli?
J a E: V „barácích“ spalo až 12 vězňů
na jedné posteli, postele byly tvrdé
a ze dřeva. Březinka byla větší než
Osvětim, hodně věcí v Březince
zůstalo původních. Cenné věci vězňů
byly zabaveny, rozebrali si je fašisté,
z železných věcí se v Německu
vyráběly náboje do střelných zbraní.
A: Jak dlouho trvala celá prohlídka
v Osvětimi?
J a E: Zhruba čtyři a půl hodiny.
A: Co vám přišlo nejzajímavější?
J a E: Zasklené místnosti, kde byly
tuny vlasů, ostříhané vězňům, stovky
bot různých velikostí i malikaté, které
patřily dětem, kufry s adresami, kartáče, hřebeny a spousty dalších osobních
věcí vězňů…
A: Jaký z toho celého máte dojem?
J a E: Všichni jsme měli špatnou
a smutnou náladu, všichni jsme byli
přepadlí, smutní, měli divný pocit
a nechtělo se nám ani moc mluvit.
Autoři: J. Pánek, E. Kadavá,
A. Havlíčková
--------------------------------------------Osvětim - byla založena roku
1940. Roku 1941 přibyla první
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plynová komora, rok nato další dvě.
Židům bylo řečeno, ať si sbalí všechny
svoje cennosti a důležité věci k životu.
Do kufru, který mohl mít max.
hmotnost 25 kg. Po příjezdu dobytčákem (vlakem) jim byly odcizeny
všechny osobní věci a doktor určil,
jestli půjdou rovnou do plynu nebo
pracovat. Těhotné ženy, děti, staré lidi
a nemocné posílali rovnou do „sprch“,
kde jim pouštěli plyn, který je otrávil.
Těla mrtvých se pálila v pecích.
Nechali žít pouze silné, zdravé, mladé
a práce schopné vězně. Okolo tábora je
doteď natažen ostnatý drát, který dříve
byl pod proudem. Kvůli sebevrahům
a zběhům, kteří se snažili dostat přes
drát, se začaly pálit pojistky, které byly
drahé, a tak je začali střílet. Dozorce
bavilo počítat vězně, a tak je klidně
nechali stát několik hodin, kdo se
pohnul, byl zastřelen, a začali počítat
od začátku. Pro veliký počet vězňů
byla postavena Březinka (další
koncentrační tábor). Tam přijímání
vězňů probíhalo jako v Osvětimi.
Pracovali 12 hodin v nepřípustných
podmínkách a na to také hodně často
umírali. Měli velké a dlouhodobé
střevní potíže (průjmy), jídla bylo
nedostatek. Šikmé prkenné trojpatrové
palandy, na nich se mačkalo až 36
vězňů.
Byl to pro nás hrůzný zážitek,
doufáme, že se nic takového už nikdy
nestane.
Autoři: Mikáska, Rychterová,
Matoušek, Pieschel
--------------------------------------------21. 10. 2019 jsme byli na exkurzi
v koncentračním táboře Osvětim
a Březinka.

Textilní dílna
V pondělí 2. prosince se sešla
skupinka děvčat v naší nové šicí dílně,
aby si vyrobila textilní dárečky pro
sebe i na vánoční jarmark. Díky radám
a pomoci paní učitelky Plecháčové
a Reilové dívky tvořily krásné textilní
potisky na prostírání, malé ubrusy,
dárkové pytlíčky a plátěné tašky.
Ze svých výrobků měly radost a snad
dárečky přinesou potěšení i obdarovaným.
Olga Čermáková

Fotbalový turnaj
V pátek 6. prosince 2019
proběhl ve sportovní hale v Hostinném
turnaj v halové kopané žáků 6. a 7. tříd,
kterého se zúčastnili i vybraní žáci
naší školy. Celý turnaj byl velice
vyrovnaný a všechna družstva předváděla vynikající výkony, žádné nebylo
předem jasným favoritem. Naše
družstvo se ve vyrovnané konkurenci
opravdu neztratilo a díky třem vítězstvím a jedné remíze vybojovalo
vynikající první místo. Proto všem
zúčastněným děkuji a gratuluji
k výbornému výsledku.
Libor Spurný

Vaše dojmy?
Bylo to smutné ale zároveň zajímavé.
Pro nás nejhorší byla vitrína s vlasy
a věcmi pozůstalých. Strašné pocity,
když jsme prošli bránou s nápisem
„Arbeit macht frei.“
Co vás nejvíce zaujalo?
Nejzajímavější bylo vidět, jak vězni
bydleli a další prostory, kde se to vše
odehrávalo.
Obecné ponaučení? Vážit si toho jaký
máme život dnes a uvědomit si, že to co
se stalo, se už nikdy nesmí opakovat.
Jeli byste tam znovu?
Ne! Ale každý by se tam měl alespoň
jednou za život podívat. Byla to
zajímavá zkušenost.
Ptala se Adéla Maternová, odpovídali:
Natálie Vítová, Karel Capoušek, Věra
Raulová

Florbalový turnaj
Ve čtvrtek a v pátek 7. a 8.
listopadu 2019 proběhl ve sportovní
hale v Hostinném okrskový turnaj ve
florbalu mladších a starších žáků,
kterého se zúčastnily i týmy žáků naší
školy. Mladší žáci se utkali se svými
soupeři ve čtvrtek a starší žáci v pátek.
Oba naše týmy předvedly bojovný
výkon a vždy byly vyrovnaným soupe-

řem pro všechny, ale bohužel oběma
týmům chybělo trochu toho florbalového štěstí, hlavně při proměňování
gólových šancí. Během celého turnaje
byly vidět pohledné akce, krásné góly
a výborné zákroky brankářů. Pro žáky
naší školy, kteří se turnaje zúčastnili,
to byla velmi cenná zkušenost a jistě
velká motivace k tomu, aby na sobě
ještě více pracovali. Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony
a reprezentaci naší školy.
Libor Spurný

Florbalový turnaj
Ve čtvrtek 14. listopadu 2019
proběhlo ve sportovní hale ve Svobodě
nad Úpou okresní kolo florbalového
turnaje pod názvem ČEPS Cup. Turnaj
byl určen pro žáky prvního stupně
základních škol a žáci naší školy se
zúčastnili také. Pro naše žáky to byla
velmi cenná zkušenost, protože všichni
zúčastnění s florbalem teprve začínají,
ale rozhodně se v konkurenci dalších
škol neztratili. Doufám, že to pro ně
byla motivace k tomu, aby na sobě
pracovali i nadále a byli z florbalu stále
nadšeni jako doposud. Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony
a reprezentaci naší školy.
Libor Spurný

Vánoční turnaj
ve florbalu
Ve čtvrtek 19. 12. 2019 byl pro
žáky ZŠ Lánov, kteří navštěvují florba-

lový kroužek, připraven menší
Vánoční turnaj ve florbalu. Turnaje se
zúčastnilo dvacet žáků od šesté do
deváté třídy. Mezi sebou vytvořili čtyři
týmy, které během dvou hodin
odehrály dohromady dvanáct zápasů,
ve kterých poměřily své síly a dovednosti a ukázaly, co vše umí s florbalovým míčkem. Při všech utkáních byly
vidět pěkné akce a ještě lepší zákroky
brankářů. Z vítězství se nakonec
radovalo družstvo ve složení Martin
Vosáhlo, Jiří Mrkva, Radim Vosáhlo,
David Halaška a Filip Matoušek.
Gratuluji vítězům a všem zúčastněným děkuji za velmi dobré nasazení
při celém turnaji a dodržování zásad
fair play.
Libor Spurný

Škola v divadle
Žáci prvního stupně, druhé,
třetí a čtvrté třídy, navštívili představení Hudebního divadla dětem Malý
princ.
Co o této akci napsali žáci 4.A:
26. 11. v úterý jsme jeli do divadla
na Malého prince. Bylo to na Střelnici
ve Vrchlabí. Ráno jsme se 1. hodinu
a půl 2. hodiny učili. Potom jsme jeli
autobusem do Vrchlabí na autobusové
nádraží. Ze zastávky jsme šli na Střelnici. Tam jsme 10 minut čekali, než
to začne. Hráli to dva herci, pán a paní.
Paní hrála Malého prince a pán pilota.
Měli hezké písničky a krásně zpívali.
Líbilo se mi, jak paní hrála Malého
prince. Moc se mi nelíbilo, že se tam
jedna písnička opakovala hodněkrát.
Také se mi nelíbilo, že tam pořád jedna
paní fotila s bleskem.
V úterý 26. 11. jsme jeli do
Vrchlabí na divadelní představení
Malého prince. Když jsme byli
v divadle, tak jsme si sedli a chvilku
čekali, než vystoupení začne. Divadlo
hráli dva herci: paní hrála Malého
prince a pán pilota, hada, ješitu, lišku,
krále a podnikatele. Občas zpívali
písničky. Představení mě bavilo, ale
nelíbilo se mi, že nějaká paní za mnou
pořád fotila s bleskem. Ve škole jsme si
o divadle povídali.
Eva Hájková

Vánoční setkání
ve škole

Tradice jsou tradice. Ve čtvrtek
12. prosince 2019 se ve škole jedna
z tradic uskutečnila. Vánoční jarmark,
v pořadí již osmý. Rodiče, prarodiče,
příbuzní, děti, žáci, Lánováci…,
všichni jsme se těšili krásnými výrobky, vystoupením žáků v Polytechnickém centru i klidnou předvánoční
atmosférou. Velké poděkování patří
všem, kteří s pečlivostí a věřím
i radostí naši tradici uskutečňují. Jako
v loňském roce bude výtěžek z Vánočního jarmarku rozdělen mezi jednotlivé třídy a oddělení.
Přeji všem krásný vánoční čas,
hodně zdraví, štěstí a lásky do nového
roku 2020.
Radka Koniková, ředitelka školy

U nás v Podnebíně
,,Představte si, že žijete v obci,
která se nachází v regionu Podnebín,
v údolí řeky Bregy. Lidé jsou tu vcelku
příjemní a pohostinní. Co jim však
začíná dělat starosti, je měnící se
podnebí. Donedávna byli zvyklí na
pravidelné střídání čtvero ročních
období s teplým létem a tuhou zimou,
jež přinesla dostatek srážek. Během
posledních několika let se však tento
zaběhlý vzorec začal měnit. Během
léta dosahuje teplota vyšších hodnot
a klesá počet dnů, kdy prší. Množství
srážek sice razantně neubývá, dochází
však k nárůstu jejich intenzity.
To znamená, že během roku neprší tak
často jako dříve, což výrazně zvyšuje
riziko sucha a nedostatku vody.”
Takovouto situaci nezažívají jen
obce ve smyšleném regionu Podnebín,
ale i skutečné obce v České republice.
Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématem, změny klimatu mají
zásadní vliv na lidské a přírodní systémy. Je klíčové řešit příčiny tohoto
problému, a tedy omezit produkci
skleníkových plynů, neméně důležité
je však i umět se přizpůsobit dopadům
klimatické změny, protože některé
z nich jsou nyní nevyhnutelné. Adaptace, tedy proces přizpůsobení se aktuál-
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nímu nebo očekávanému klimatu
a jeho účinkům, je potřebná v mnoha
oblastech a není jednoduchá. Jednou
z oblastí jsou např. obce a města.
Je důležité, aby adaptačním strategiím
a opatřením rozuměli nejen zástupci
samosprávy, ale také občané měst,
a vnímali význam financování těchto
opatření.
Využili jsme proto nabídky
Střediska ekologické výchovy SEVER
v Horním Maršově a pozvali je 18.
prosince k nám do školy, aby představili žákům 9. ročníku simulační hru
s názvem „U nás v Podnebíně“. Žáci se
při ní stali zástupci obcí a každý rok je
čekalo rozhodování, zda a do jakých
adaptačních opatření jejich obec bude
investovat. Poté sledovali, jestli jim
zvolené opatření pomůže vyrovnat se
s dopady klimatické situace daného
roku. Ve hře se žáci seznámili nejen
s klimatickými dopady a možnými
opatřeními, ale částečně také s fungováním obecního rozpočtu. Cílem hry
bylo představit žákům, jak obce mohou
reagovat a adaptovat se na negativní
dopady klimatických změn.
Jana Ryndová

Předvánoční sportování
Stalo se na naší škole již tradicí, že jsme předvánoční dny věnovali
sportu. Ve středu měly děti 1. stupně
dopoledne věnované různým pohybovým aktivitám. Na jednotlivých stanovištích si vyzkoušely překážkovou
dráhu, balanční cvičení na gymbalech,
rovnovážná cvičení na lavičkách,
zastřílely či zaházely si na florbalovou
branku, vyzkoušely skoky na trampolíně, šplhaly na laně, skákaly přes švihadlo atd. Ve čtvrtek starší žáci bojovali
na turnajích v přehazované a florbale.
Potěšilo nás, že se do hry všichni pustili
s velkým zápalem a bojovným srdcem.
Dík patří všem dospělákům, kteří
pomohli s organizací, a odměnou pro
nás byla spokojenost dětí.
Olga Čermáková

Bodlinka u nás
V pátek 10. ledna 2020 do ZŠ
a MŠ Lánov přibyla dočasná obyvatel-
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ka. Přírodovědný kroužek se přihlásil
do projektu Správy KRNAP „Bodlinka
u nás“ a dostal do péče ježka.
Cílem projektu je seznamovat děti
s životem chráněného živočicha, rozvíjet v dětech zodpovědný přístup
k životu a vzbuzovat zájem o přírodu
jako takovou.
Po úvodní přednášce Ing. Daniela
Bílka ze Správy KRNAP se děti
nadšeně pustily do opečovávání ježčí
samičky. Členové kroužku si ježka
zvážili a rozdělili pravidelné denní
služby. Krmí ho, stelou mu, uklízejí
mu. Protože se zatím neshodli na
jménu zvířátka, vyhlásili ve škole
anketu - sbírají návrhy jmen a poté
proběhne hlasování.
Lenka Husarová

My tři králové
jdeme k vám...
Se slovy této koledy se žáci 3. B
uvítali ve škole se spolužáky i učiteli
z vyšších i nižších ročníků, s vedením
školy i s kuchařkami ze školní kuchyně.
Shodou okolností se žáci po
vánočních prázdninách scházeli právě
v pondělí 6. 1., a tak se tato akce přímo
nabízela. Vždyť co je špatného na tom
popřát druhému všechno dobré
v novém roce?
Zpočátku byli žáci trochu rozpačití, ale čím více tříd obešli, tím více
nabývali sebejistoty. Nečekaná
odměna je pak naplnila i radostí.
Všechno dobré v novém roce 2020
přejeme i čtenářům.
Lenka Husarová a žáci 3. B ZŠ Lánov

Slavíci z lavice
Po roce jsme se sešli u školní
pěvecké soutěže. Žáci 1. - 5. tříd se po
přivítání rozezpívali pod vedením paní
učitelky Lorencové. Pak už přicházel
jeden zpěvák za druhým a my jsme se
mohli zaposlouchat a vychutnávat
pěvecké výkony.
Děti si vybraly písně různých
žánrů. Byly slyšet písně nejen lidové a

trampské, ale také písničky z populární
hudby. Nejčastěji jsme si vyslechli
píseň Duha. Největší prostupnost
třídami měla píseň Srdce nehasnou.
Tu známe v originálu zazpívanou
K. Gottem a jeho dcerou. Tady nám
ji zazpíval prvňáček, dívka ze čtvrté
třídy a jako duet žačky páté třídy.
Intonačně nejlépe zvládnutý zpěv měla
Terezka Máslová, která zpívala
písničku My pluli dál a dál. Byla také
vítězkou ve své kategorii 3. - 4. tříd.
Po příjemně strávených dvou
hodinách jsme se rozešli do svých
domovů. Někdo si možná některou
melodii broukal až do večera. Tak zase
za rok...
1. třída:
1. místo - N. Schliegsbirová,
2. místo - D. Pavlov,
3. místo - M. Máslo
2. třída:
1. místo - M. Lejdarová,
2. místo - M. Červená,
3. místo - J. Jebavý
3. a 4. třída:
1. místo - T. Máslová,
2. místo - R. Havlíčková,
3. místo - A. Tryznová
5. třída: bez umístění
Porota: D. Jakubcová, A. Lorencová,
E. Hájková, I. Malínská
Iva Malínská

Školní konference
29. ledna byla ve škole
uskutečněna malá školní konference
v rámci druhého tematického dne
o planetě Zemi, tentokrát na téma
základní životní podmínky. Konference se účastnil celý druhý stupeň
základní školy, a to v nových prostorách za využití auly. Celou konferenci
uváděl jako moderátor Lukáš Hájek
ze 7.A. Žáci zde aktivně vystupovali se
svými příspěvky k danému tématu
a vzájemně se tak obohacovali o další
znalosti. Jako první přednášela 6.B
o znečišťování moří a oceánů. Zaměřili
se zejména na plasty, kterými je
v současné době naše planeta zamořována. Na znečištění vody navázala 8.A
se svojí prezentací o principu fungování čističky odpadních vod a využila
svoje postřehy z absolvované exkurze

v ČOV v Lánově. Slova se poté ujala
8.B, která tak doplnila téma čističek
jako takové, a to ve smyslu jejich ne
všemohoucnosti. Jejich příspěvek se
jmenoval vodní drama. Žáci se dozvěděli o látkách, jako např. o fosfátech,
hormonech či biocidech (savo, domestos…), které nemá šanci běžná čistička
z vody bohužel vyčistit. 8.B na těchto
látkách vysvětlila, jak nepříznivě
působí na životní prostředí, včetně
člověka. Třída 6.A zaujala posluchače
svým smutným příběhem s názvem
Voda pro růže. Žáci se dozvěděli, jaká
je pravda o pěstovaných růžích
v Africe a za jakých otřesných podmínek tamní obyvatelstvo pracuje
a pěstuje pro nás nejen růže. Ekologicky depresivní témata byla vystřídána na video natočenými chemickými
pokusy, které třída 8.B odprezentovala
za účasti komentátorů Michala
Jindřiška a Katky Kordové. Žáci měli
možnost shlédnout pokusy jako např.
utopená svíčka, detekce oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu,
přeměna vody ve víno, var vody při
nižší teplotě než je 100°C, hoření
hořčíku pod vodou, nebezpečné vodní
hrátky se sodíkem, Titanic, rozlišení
měkké a tvrdé vody a důkaz kyslíku
žhnoucí špejlí. Třída 7.B se pustila do
tématu s názvem Zelená poušť. Svojí
prezentací nás seznámila s problémem
kácení pralesů a pěstování palmy
olejné. Naši mazáci z 9. ročníku se před
publikem zdrželi nejdéle. Povídali
o obnovitelných a neobnovitelných
zdrojích energie, dále pak o absolvovaném tříhodinovém programu lektorů
z ekocentra v Horním Maršově
(aktivní výstup Kristýnky Tomíčkové a
Báry Janatové). Jejich simulační hra
s názvem „U nás v Podnebíně“ třídu
zaujala. Vyzkoušeli si na ní, jaké je to
stát se zástupci obce a rozhodovat
o investicích do adaptačních opatření
na dopady dané klimatické situace.
Zároveň se seznámili s fungováním
obecního rozpočtu. Jejich vystoupení
bylo zakončeno shrnutím v podobě
výtvarného díla Aničky Havlíčkové,
která ztvárnila klimatické změny tzv.
„Stromem“. Anička Strnadová pak
nečekaně zastoupila nemocného
Samuela Mikáska (autor prezentace)
a odprezentovala jeho příspěvek
„Nedivme se, že je sucho“. Podklady
k jeho práci byly čerpány hlavně
z přednášky pana doc. RNDr. Jana
Pokorného z Přírodovědné fakulty UK.
Třída 7.A ukončila konferenci působivým ztvárněním Červené knihy
s názvem „Bestiář“ . Jejich zpracování
bylo pro většinu publika dojemné.

Obrazovou prezentaci ohrožených
druhů zvířat doprovázely tóny klavíru
a violoncella a postupným zhasínáním
svíček jako jejich životů. Je nutné
podotknout, že žáci skutečně odvedli
kus práce. K tématům přistupovali
zodpovědně, což bylo vidět na kvalitě
proběhlé školní konference.
Jana Ryndová

Střípky z volejbalu
V kroužku volejbalu a míčových her se scházíme pravidelně
v pondělí v 14:05, v úterý v 16:05
a v pátek v 16:00, činnost kroužku je
zaměřena na všeobecné dovednosti
a práci s míčem. Vzhledem k tomu,
že volejbal je velice náročná hra, máme
děti rozdělené podle věku a podle
jejich zdatnosti. Pro začátečníky je
vhodné pondělí, možnost mají i ti
nejmladší, trenéři se snaží během
tohoto tréninku dát dětem základy
různých míčových her. Úterní tréninky
jsou už věnované barevnému a šestkovému volejbalu. Páteční trénink je plně
věnován šestkovému volejbalu.
Z naší činnosti:
V prosinci, jsme ukončili rok 2019
turnajem v barevném modrém volejbale.

V novém roce jsme v lednu potrénovali
a 4. 2. jsme obsadili 3. místo v okresním
přeboru smíšených družstev v přehazované.

Novoroční turnaj
ve florbalu
V pátek 24. ledna 2020 proběhl na
naší škole 1. ročník Novoročního
florbalového turnaje žáků 2. až 4. tříd.
Turnaje se kromě naší školy zúčastnilo
dalších šest týmů - ZŠ nám. Míru
Vrchlabí, ZŠ a MŠ Horská Vrchlabí,
ZŠ a MŠ Karla Klíče Hostinné, ZŠ
a MŠ Černý Důl, ZŠ a MŠ Dolní
Branná a ZŠ a MŠ Dolní Lánov. Celý
turnaj nabídl výbornou atmosféru,
zajímavé zápasy od základních skupin
až po zápasy o umístění. O třetí místo
se nakonec střetly týmy ZŠ a MŠ
Horská a naše škola, ZŠ a MŠ Lánov.
Tento zápas musela rozhodnout až
trestná střílení a z vítězství se nakonec
radovalo naše družstvo a obsadilo tak
celkově 3. místo. Ve finále se spolu
střetly týmy ZŠ a MŠ Dolní Lánov a ZŠ
nám. Míru Vrchlabí. Z vítězství v 1.
ročníku Novoročního turnaje se
nakonec radovalo družstvo ZŠ nám.
Míru Vrchlabí. Pro všechny zúčastněné to byla jistě velmi cenná zkušenost, protože podobných turnajů pro
žáky 1. stupně je velmi málo. Všem
zúčastněným děkuji za předvedené
výkony, gratuluji vítězům a za rok se
snad sejdeme u druhého ročníku.
Libor Spurný

Vítězné družstvo v turnaji
v barevném modrém volejbale.

INFO Z ÍČKA
Šestkový volejbal se hrál také,
na obrázku jsou účastníci turnaje

Jak hrají borci, jsme se byli podívat
v Liberci na extralize, Dukla Liberec
vyhrála 3 : 0 a my byli u toho.
Za kroužek volejbalu trenéři Vojta,
Renča, Barča, Tomáš, Michal, Jarča

Infocentrum a A.T.I.C.
slavily výročí
V roce 2019 to bylo již 15 let od
otevření infocentra v Lánově. 24. října
slavila Asociace turistických center
České republiky, jejímž je lánovské
infocentrum od r. 2019 také členem, 25
let od svého založení. Během tohoto
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dne si návštěvníci íčka v Lánově mohli
dopřát zadarmo občerstvení a odnést si
propagační balónek a drobný dárek.
A.T.I.C. ČR prostřednictvím své
členské základny zajišťuje pravidelná
setkání a společné akce, odborné
zájezdy, vzdělávání prostřednictvím
seminářů pro pracovníky turistických
informačních center v jednotlivých
krajích ČR, prosazuje zájmy členů
v ČR i v mezinárodní oblasti,
předkládá státním i nestátním institucím vlastní návrhy a požadavky na
řešení problematiky činnosti informačních center, spolupracuje s orgány
státní a místní správy za účelem
rozvoje cestovního ruchu a služeb
obyvatelstvu v dané oblasti a řeší i další
záležitosti (např. vytvoření platové
třídy pro TIC, jednotný standard
a certifikaci, tvorbu propagačních
materiálů, soutěže, volné vstupenky na
veletrhy, automatické sledování
návštěvnosti, pomůcky a pod.). Připomínkami a návrhy se podílí na tvorbě
norem a předpisů ve výše uvedené
oblasti.
Karolina Boková.

Doplňkové služby
systému IREDO
V rámci cestování v integrovaném
dopravním systému IREDO je
možnost využít mobilní aplikace IDS
IREDO a call centrum IDS IREDO.
Tyto služby pomáhají cestujícím orientovat se v dopravním systému, zjišťovat aktuální informace o jednotlivých
vlakových a autobusových spojích,
zjišťovat případná zpoždění a jejich
návaznosti.
Veškeré změny a aktuální dopravní
omezení ve veřejné dopravě v našem
kraji je možné sledovat na internetových stránkách krajského úřadu
Královéhradeckého kraje www.krkralovehradecky.cz nebo na facebookové stránce Veřejná doprava Královéhradeckého kraje.
Dle informací z krajského úřadu
připravila Karolina Boková

Ocenění dárců krve
Český červený kříž ocenil na
slavnostním shromáždění 26. listopadu 2019 v Trutnově bezpříspěvkové
dárce krve a mezi nimi i tyto naše
občany:
Zlatá plaketa MUDr. Janského
(40 odběrů):
- Martin Kracík
- Ondřej Moravec
Blahopřejeme a děkujeme!
Ve spolupráci s ČČK v Trutnově
připravila Karolina Boková.

24

Je to chlupaté, placaté
a do ruda. Co to je?
V podzimním čísle zpravodaje
roku 2018 (č. 47) jsem uvedla seznam
zvířat, která během zhruba roku nepřežila střet s autem, a to v úseku mezi
Čistou (mým bydlištěm) a Lánovem
(infocentrem), což znamená pouhých
5,5 km. V r. 2019 jsem pokračovala, ale
pro srovnání uvádím i rok předchozí.
Rok 2018
Ptáci - 28 (z toho 4x kos, 2x ťuhýk, 2x
kachna, 1x konipas, 1x rorýs!,
1x strakapoud, 1x vrabec, další neidentifikovatelní)
Srnčí - 10
Ježek - 1
Veverky - 8
Rejsek - 1
Kočky - 8
Myšice - 1
Zajíci - 5
Lasička - 1
Tchoři/kuny - 3
Slepice - 1
Lasice - 2
Celkem 69 zvířat. Žáby, malé
placičky a další oběti, které byly cítit,
ale v příkopech a lese ne vidět, jsem
nepočítala. Nejvíc smrtelných střetů
bylo v červenci (12), červnu (10), dubnu (10), říjnu (7), květnu (7), srpnu (5).

Ve zbývajících měsících po 1 až 3
kusech.
Nejvíc obětí bylo bohužel
a kupodivu přímo v obci Čistá (25),
na Kovářově pak 13 (úsek mezi
kravíny a dvěma osamocenými domy),
u truhlářství TOJIBA 11 a v lese pod
lanovkou 10.
Rok 2019
Ptáci - 35 (z toho 3x kos, 3x drozd, 3x
strakapoud, 3x strnad, 1x vrabec, 1x
holub)
Srnčí - 10
Lasička - 2
Veverky - 6
Ježek - 1
Kočky - 5
Ještěrka - 1
Zajíci - 5
Liška - 1
Krtek - 5
Myšice - 1
Tchoři/kuny - 4
Něco - 1
Had - 3
Celkem 80 zvířat, tedy víc než
v roce 2018. Nejvíc smrtelných střetů
bylo opět v červenci (21), pak v říjnu
(12), červnu (11), květnu (10), srpnu
(8), listopadu (7), září (6). Ve zbývajících měsících po 1 až 3 kusech.
Nejvíc obětí bylo zase v obci Čistá
- 20, v lese pod lanovkou 19,

na Kovářově (mezi kravíny a 2 osamocenými domy) 17, v Lánově 13,
u koupaliště v Čisté 6 a u truhlářství
TOJIBA/betonárky 5.
Takže nyní je vám odpověď na
hádanku v nadpisu už jistě jasná.
(
)
Karolina Boková

STOP sbírání hliníku
v IC!
Vážení sběratelé hliníku, v lednu
jsem po několika letech ukončila sběr
hliníku v infocentru a poprosila Vás,
abyste mi jej nadále už nenosili.
Kvůli organizační přetíženosti
tříditelek (nutnost přebírání veškerého
hliníku z infocentra, protože lidé
ČASTO chybují v tom, co považují
za hliník) a kvůli razantnímu snížení
ceny za hliník ve sběrně jej bude škola
v Dolním Lánově vybírat už jen od
svých obyvatel v D. Lánově.
Škola u nás v Prostředním Lánově
neměla o hliník nasbíraný v infocentru
z podobných důvodů zájem, odebírá jej
pouze od svých žáků.
Moc Vám děkuju za dosavadní
sběr, kterým jste přispívali dětem ze
školy v D. Lánově na jejich aktivity.
Karolina Boková

Pečovatelská služba
Vrchlabí
Pečovatelská služba poskytuje
terénní a ambulantní službu seniorům
a zdravotně postiženým občanům se
sníženou soběstačností v jejich domácnostech, zejména na území města
Vrchlabí, obce Benecka a spádových
obcí (Mrklov, Horní a Dolní Štěpanice,
Štěpanická Lhota). Od ledna 2020 má
smlouvu i obec Lánov, tudíž mohou
služby využívat i obyvatelé Lánova.
Služby jsou poskytovány na základě
individuálních potřeb uživatelů a tak,
aby byly pro uživatele motivující
a podporovaly jeho samostatnost
a sociální začleňování.
Cílem služby je individuálně
podporovat uživatele, aby mohli co
nejdéle zůstat doma v jejich přirozeném prostředí, pomoci jim žít
dosavadním způsobem života, podporovat jejich rodinné a přátelské vazby
a zprostředkovávat přirozený kontakt
se společenským prostředím.
Pečovatelská služba Vrchlabí je
organizační složkou Města Vrchlabí.
Kontakt: Vrchlabí, Pražská 1343,
tel. 499 421 935, E-mail: lukaskova
martina@muvrchlabi.cz
Martina Lukášková

Občanská poradna
Farní charity Dvůr Králové
n. L. poskytuje bezplatné poradenství
lidem v obtížné sociální situaci, kteří
nemají dostatek informací pro její
řešení, nebo je neumí použít.
Poskytnuté poradenství je zaměřené na nalezení možných řešení,
podporu a pomoc klientovi v orientaci
v soc. systémech a právu a na psychologii. Služba je určena pro každého od
16 let věku, který si ve své životní
situaci neví rady.
Cílem je klient, který se orientuje
ve své situaci, zná možná řešení a ví,
jak je použít, který získal podporu,
pomoc, informace, nasměrování, jak
obtížnou situaci řešit, změnit nebo
vydržet.
V poradně pracují soc. pracovníci,
nejsou tedy právníci, tzn. že nezastupují klienta u soudu, nesepisují listiny

Osobní asistence
Osobní asistence je sociální
služba, která poskytuje pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností
z důvodu věku nebo zdravotního postižení. Hlavním cílem této služby je
umožnit osobám závislým na pomoci
druhých, aby mohli žít ve své domácnosti. Osobní asistentky navštěvují
osoby přímo v jejich domácnostech.
Pomáhají jim se zajištěním všeho
potřebného. Zejména pak při zvládání
běžných denních činností, při osobní
hygieně, při zajištění stravy, doprovodu, chodu domácnosti, nákupu nebo při
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Osobní asistence funguje na
Vrchlabsku již od roku 2013.

příslušící zejména právníkům (darovací smlouvy, přepisy nemovitostí,
vypořádání majetku při rozvodu) a ani
nedoporučují konkrétní právníky.
Zásadami služby jsou nestrannost,
individuální přístup a anonymita.
Poradna poskytuje poradenství
v oblastech: finanční problematika
(např. dluhy, exekuce, oddlužení), soc.
dávky a pomoc (např. dávky státní soc.
podpory, hmotná nouze), pojištění
(např. invalidní a starobní důchod),
bydlení (např. oblast nájmu, výpovědi,
nevyhovující bytové podmínky),
pracovněprávní (dle zákoníku práce),
majetkoprávní (např. spotřebitelská
problematika, dědictví, spoluvlastnictví), rodinné a mezilidské vztahy (např.
rodinné - rozvody, svěření dětí do péče,
výživné, mezilidské vztahy - problémové soužití se sousedy, psychologická pomoc).
Farní charita Dvůr Králové
V současné době poskytujeme služby
ve všedních dnech o víkendu
i o svátcích od 7:00 do 20:00 hodin.
Služba je určena osobám od 7 let.
Poskytování služby vychází z individuálních potřeb a přání osoby, které je
služba poskytována. Sídlo služby
naleznete v případě potřeby na adrese:
Komenského 616, Vrchlabí nebo
můžete kontaktovat vedoucí služby na
tel.: 739 244 667.
Bc. Pavlína Vokáčová, DiS.
vedoucí a sociální pracovník osobní
asistence Diakonie ČCE - středisko
Světlo ve Vrchlabí
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Život bez bariér
v Nové Pace
V Nové Pace v prostorách bývalé
nemocnice a kláštera sídlí nezisková
organizace Život bez bariér z.ú..
Hlavní činností je poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením, nabídka
přechodného ubytování a rozsáhlá
půjčovna kompenzačních pomůcek.
Co konkrétně můžeme zájemci nabídnout? Jak můžeme pomoci?
Mnozí sen na nás obracejí s prosbou o pomoc. Ráda bych se podělila
o několik případů dobré praxe:
… syn si zlomil nohu a potřebovala bych pro něho na dobu rehabilitace invalidní vozíček…
Naše pracovnice zkontaktovala syna,
informovala o možnostech rehabilitace
a zapůjčila na dobu léčby vhodný
invalidní vozík z naší půjčovny
kompenzačních pomůcek.
… máme osmdesátiletou maminku
na lůžku a nevíme, jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství navštíví rodinu přímo
v místě bydliště. Poradí, jak pečovat
o své blízké. Poskytne informace
ohledně příspěvků, pomůže navrhnout
bezbariérovost v domě, poradí, kde
zapůjčit vhodnou kompenzační
pomůcku, předá kontakty na sociální
služby v okolí a s rodinou je nadále
v kontaktu.
… máme postiženou sestru, nemá
dostatek finančních prostředků,
nechce být sama doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli jí
bezplatnou službu - sociální rehabilitaci. Zde se naučila činnosti, které byly
přínosem pro uplatnění se na trhu práce
nebo pracovní uplatnění přímo v naší
chráněné dílně. Nabídli jsme jí
možnosti dalšího vzdělávání a další
navazující aktivity v rámci Lady clubu.
… manžel je dlouhodobě nemocný,
nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice
pomohla vybavit invalidní důchod,
průkaz mimořádných výhod. Nabídla
možnost zápůjčky vhodné kompenzační pomůcky. Organizace vlastní
i bezbariérovou dopravu pro případný
doprovod k lékaři.
… starám se o postiženého syna,
nechodím do práce a jsem psychicky
přetížená…
Sociální pracovnice nabídla možnost
umístění syna v denním stacionáři. Syn
bude ve skupině sobě rovných,
maminka si psychicky odpočine. Může
si najít zaměstnání na kratší pracovní
úvazek. Tím se zlepší jak finanční
situace rodiny, tak i psychická
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dosavadní zátěž. Sociální pracovnice
může i poradit a nabídnout vhodnou
psychologickou poradnu nebo službu,
která by pomohla v dané situaci.
… jsme v důchodu, děti bydlí daleko,
nemáme nic moc na práci, rádi
bychom se někam podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace
a denní stacionář. Nabídli možnost
využít Gentleman club a Lady club.
Jedná se o organizované aktivity
na přání (výstavy, výlety s doprovodem), které jsou určeny pro tyto cílové
skupiny.
… máme tatínka, který bydlí sám v
domečku, a již tuto situaci nezvládá…
Sociální pracovník kontaktoval rodinu
i tatínka. Nabídl možnost využít
přechodné ubytování v našem bezbariérovém zařízení a také další námi
poskytované služby, např. denní stacionář nebo sociální rehabilitaci.
Život bez bariér, z. ú. více než 15
let pomáhá lidem se zdravotním postižením, seniorům, ale i laicky pečujícím. Cílem je, aby každý, kdo se na nás
obrátí s prosbou, našel pomoc pro
zkvalitnění svého života. V roce 2019
jsme pomohli desítkám klientů
s různým druhem postižení. Veškeré
informace jsou uvedeny na:
www.zbb.cz.
Jitka Fučíková, ředitelka
Tel. 493 724 159

Centrum
psychologické podpory
Centrum psychologické podpory, z.
s. (CPP), Vrchlabí, Komenského 1248
CPP poskytuje odborné sociální
poradenství, které je určeno lidem
v tíživé životní situaci nebo krizi.
Jedná se zejména o problémy spojené
s rozvodem manželů, výchovou dětí,
osobní krizí apod.
Toto poradenství je poskytováno
zdarma. Cílovou skupinou jsou lidé od
3 let věku, kteří nemohou kvůli své
sociální situaci využít jiných zpoplatněných služeb.
Služby jsou určeny jednotlivcům,
dětem i dospělým, párům i celým
rodinám.
Objednání konzultací je možné:
- osobně v úterý 8:00 - 15:00 nebo ve
čtvrtek 9:00 - 12:00
- telefonicky v úterý a ve středu 8:30 15:30, či ve čtvrtek 8:30 - 12:30 na
čísle 603 283 743
- emailem: cpp@poradna-vrchlabi.cz
--------------------------------------------Pozn. red.:
Obec Lánov přispívá několika sociálním službám (např. Občanská poradna

při Charitě Dvůr Králové, Osobní
asistence Diakonie ČCE - středisko
Světlo ve Vrchlabí, Centrum psychologické podpory ve Vrchlabí, Pečovatelská služba Vrchlabí), protože praxe
ukazuje, že jsou více než potřebné.
Kromě toho podporuje i jiné podobné
instituce (např. hospic Anežky České
v Červeném Kostelci, Linka bezpečí,
Svaz diabetiků ČR).
V odkazu níže pak naleznete
kontakty na všechny sociální služby
a organizace dostupné na Vrchlabsku,
včetně dalších užitečných odkazů
ze sociální oblasti. Sociální služby jsou
rozčleněné do tří sekcí (Senioři
a zdravotně postižení, Rodina, děti
a mládež, Lidé v tíživé sociální situaci)
podle cílové skupiny, na kterou se
zaměřují.
https://www.muvrchlabi.cz/socialnisluzby/ds-1236/p1=2408

Nové knihy
Zde je malá ochutnávka
z nových knih:
- Podivná úmrtí: smutné příběhy
z dějin - Jan Bauer
- Dvojtáta -Vojtěch Bernatský
- Tapetář - Ema Labudová
- Vařit medvěda - Mikael Niemi
- Entomologův odkaz - Peter May
- Láska z Paříže - Alexandra Potter
- Recepty z bylinek - Ursel Bühring
- Krmíme ptáky v přírodě - Anita
a Norbert Schäffer
Na co se ptají kluci - Matt Crossick
Malá násobilka - Rosie Dickins
Pro malé detektivy - Alena Nevěčná
Nové přírodovědné hry - Jitka
Macenauerová a Kateřina Brussová
- Filipova prázdninová
dobrodružství -Renata Kaminská
-

Na odkaze:
https://knihovnalanov.webk.cz pod
záložkou On line katalog (nebo přes
https://trutnov.tritius.cz/library/
lanov/) se prostřednictvím tohoto
katalogu dozvíte, jaké knihy jsou
v lánovské knihovně aktuálně k dispozici. I zde je možné podívat se do
novinek (záložka Novinky) nebo
do klíčových slov (záložka Rejstříky).
Karolina Boková

AKCE DOLNÍHO LÁNOVA, LÁNOVA A DOLNÍHO DVORA
BŘEZEN
- Divadlo pro děti ze škol v Dolním a Prostředním Lánově, březen 2020 - Dolní Lánov, KD.
Pořadatel: L.A.SOBĚ*, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
- Hasičský ples, 14. 3. 2020 - H. Lánov, sál, Tradiční hasičský ples. Pořadá: SDH H. Lánov, L. Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
- Dětský karneval, 21. 3. 2020 - H. Lánov, sál. Karneval pro děti. Pořadá: SDH H. Lánov, L. Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz

DUBEN
- Retro výstava, duben 2020 - Dolní Dvůr, Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin Bělovský, Nikola Bílá, Hana
Homolová, Irena Vernerová, Miloslava Neumannová, tel. 499 522 376
- Divadlo, duben 2020 - Dolní Lánov, KD . Pořadatel: SK Dolní Lánov, Olga Finková, tel. 732 818 841
- Velikonoční šachový turnaj dětí a mládeže do 18 let , 10. 4. 2020 - Dolní Lánov, KD. 6. ročník turnaje v šachu.
Pořadatel: SK Dolní Lánov, Zdeněk Máslo st., tel. 732 110 870, sachylanov@seznam.cz
- Sběr železa, 18. 4. 2020 - Prostřední Lánov. Svoz železného šrotu. Pořadatel: SDH Prostřední Lánov,
Petr Kratochvíl, tel. 734 258 550, hasicilanov@gmail.com
- Pálení čarodějnic, 30. 4. 2020 - Horní Lánov, hasičské hřiště. Pálení ohně, soutěže a hry. Pořadatel: SDH Horní Lánov,
Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
- Pálení čarodějnic, 30. 4. 2020 - Prostřední Lánov, Hospůdka na hřišti a okolí. Pálení čarodějnic s programem pro děti a hudbou.
Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petra Kratochvílová, tel. 776 023 797, hasicilanov@gmail.com
- Pálení čarodějnic, 30. 4. 2020 - Dolní Lánov, hřiště u ZŠ. Pořadatel: Obec Dolní Lánov a Myslivecký spolek „Malá Sněžka“
Dolní Lánov, Miloslav Tomíček, tel. 602 213 866, tomicek.miloslav@seznam.cz, Sportovní klub Dolní Lánov
- Pálení čarodějnic, 30. 4. 2020 - Dolní Lánov, u skautské klubovny Márnice 19:00. Pořadatel: Skautský oddíl Lánov,
Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz

KVĚTEN
- Den létání pro veřejnost, květen 2020 - letiště Vrchlabí. K dispozici budou lety na větroni se startem navijákem (stoupání až
20m/sec. do výšky 250 m) a lety motorizovaným větronem, podrobnosti a rezervaci letu získáte na Facebooku a webu.
Pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí, Facebook: https://www.facebook.com/akvr.cz/, akvr@seznam.cz, www.kavr.cz
- Pouť v Dolním Dvoře a první májová, 1. 5. 2020 - pátek, Vrchlabí - Dolní Dvůr. Na svátek sv. Josefa Dělníka, patrona kostela
v Dolním Dvoře, zveme na poutní mši svatou od 10:00. Pěší poutníci vycházejí v 7:30 od vrchlabské fary. Pořadatel: ŘK farnost
děkanství Vrchlabí, P. Jiří Šlégr, kancelar@farnostvr.info, tel. 499 422 899
- Charitativní akce pro Diakonii Broumov, 11. - 15. 5. 2020 - Prostř. Lánov, hasičárna. Výběr nepotřebného oblečení a zařízení
v domácnosti pro Diakonii Broumov. Pořadá: SDH Pr. Lánov, P. Kratochvílová, tel. 776 023 797, hasicilanov@gmail.com
- Zájezd do Prahy, 16. 5. 2020 - Muzikál Queen. Pořadatel: L.A.SOBĚ, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
- Turnaj v nohejbalu řemeslníků + Dětský den, 30. 5. - Dolní Lánov, hřiště u ZŠ. Utkání družstev v nohejbalu + soutěže pro děti.
Pořadatel: SK Dolní Lánov, MS „Malá Sněžka“, ZŠ a MŠ Dolní Lánov, Obec Dolní Lánov, Luboš Losenický, tel. 728 033 895
- Psí agility závody, koncem května 2020 - Čistá v Krkonoších, kemp Slunečná. Závody agility s pejsky různých plemen a
výkonnostních kategorií, bohaté občerstvení zajištěno, diváci mohou přijít i se svými pejsky. Pořadatel: Barbora Štefanová,
barbora-stefanova@seznam.cz, FB: Barbora Štefanová, www.agility-vrchlabi.weebly.com

ČERVEN
- Zahradní slavnost, červen 2020 - Prostřední Lánov, zahrada ZŠ, Pořadá: ZŠ a MŠ Lánov, tel. 499 432 212,
tel. 730 126 829, info@zslanov.cz
- Dětský den, červen 2020 - Dolní Lánov, hřiště u ZŠ. Pořadatel: SK Dolní Lánov, Olga Finková, tel. 732 818 841
- Poslední výkop, červen 2020 - Prostřední Lánov, fotbalové hřiště
- Tanec a hudba u hřiště. Pořadatel: TJ Lánov, oddíl fotbalu, Josef Teichman, tel. 737 907 455
- Pohádkový les, 2. 6. 2020 - Dolní Lánov, Pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov, tel. 499 522 212, Obec Dolní Lánov
- Noc kostelů, 5. 6. 2020, pátek - kostel, Dolní Dvůr a Dolní Lánov. Více než 1300 kostelů po celé ČR připravuje programy pro
veřejnost. U nás se otevřou kostely: Vrchlabí (18:00 – 22:00), Dolní Lánov (18:00 – 22:00), Dolní Branná (17:00 – 22:00),
Dolní Dvůr (20:00 – 22:00) a Špindlerův Mlýn (19:00 – 23:00). Program: koncerty, komentované prohlídky, výstavy kostelních
rouch, video a další překvapení. Podrobnosti budou na plakátech. Pořadatel: ŘK farnost - děkanství Vrchlabí, P. Jiří Šlégr,
kancelar@farnostvr.info, tel. 499 422 899, ve spolupráci se Skautským oddílem Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
- Tajný výlet pro rodiče a děti, 6. 6. 2020 - Poznání, kultura, zábava, turistika. Pořadá: L.A.SOBĚ, N. Bezstarosti, tel. 606 600 498
- Vrchlabí - Špindl - Tour ŠKODA AUTO (Kolo pro život) 6. 6. 2020 start a cíl Špindlerův Mlýn, Veřejný závod horských kol pro
různé věkové kategorie na různých tratích, 10. ročník v Krkonoších. Zázemí, občerstvení a bohatý doprovodný program pro
všechny věkové kategorie, včetně dětských závodů. Pořadatel: www.koloprozivot.cz
- Dětský den - vítání prázdnin, 20. 6. 2020 - Prostřední Lánov, Hospůdka na hřišti a okolí. Dětský program s večerní zábavou pro
dospělé. Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petra Kratochvílová, tel. 776 023 797, hasicilanov@gmail.com
- Výstup Lánovských na Sněžku, 27. 6. 2020 - start a cíl Lánov. 16. 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, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz
- Školní turnaj v šachu, červen 2020 (konec školního roku) - Dolní Lánov, ZŠ. Pořadá: SK D. Lánov, Zd. Máslo st., tel. 732 110 870
Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce
mailem, dejte mi vědět.
* L.A.SOBĚ je spolek vzniklý z původní OB Lánovy.
Karolina Boková
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Vzniká virtuální mapa
výrobců a řemeslníků
Krkonoše - svazek měst a obcí,
ve spolupráci s Krkonošskou regionální rozvojovou agenturou, a. s.,
v Jelení Hoře a Okresní hospodářskou
komorou v Jablonci nad Nisou realizuje Projekt "Po stopách regionální
výroby a tradice v polsko-českém
regionu Jelenohorské kotliny, Jizerských hor a Krkonoš“ CZ.11.2.45/0.0/
0.0/18_029/0001827, je spolufinancován Evropskou unií z prostředků
Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Programu interreg V-A
Česká republika - Polsko 2014-2020.
Součástí projektu byla dvoudenní
studijní cesta do východních Krkonoš
ve dnech 22. - 23. 10. 2019 pro pracovníky informačních center, recepcí
hotelů a penzionů i průvodců, s cílem
osobní návštěvy šikovných lidí.
K tomu Miroslava Chaloupská ze
Svazku Krkonoše, která se projektu
jako koordinátorka věnuje, doplnila:
„Protože vnímáme, že turisté mají chuť
poznávat a zažívat tradice, že je život
místních obyvatel regionu, kde tráví
dovolenou, zajímá, vycházíme jim
vstříc. Výstupem snažení bude virtuální stezka, vydaná jak v tištěné, tak
elektronické podobě, umístěná na
webových stránkách projektu a všech
partnerů.
Stane se nezávazným průvodcem
po regionálních výrobcích, řemeslnících, technických památkách. Virtuální
stezka je rozdělena do pěti oblastí: 1.
Sklářské a bižuterní firmy, 2. Tradiční
řemesla vč. keramiky, 3. Výroba potravin a nápojů, 4. Technické památky, 5.
Kultura, sport i zdraví.
V zimním období je složitější cestování, ale v okamžiku, kdy bude virtuální stezka zveřejněna, bude jednodušší výrobce po objednání termínu
navštívit a řemeslo si vyzkoušet.“
Cílem cesty bylo právě osobní
poznání tradičních řemesel, návštěva
výrobců, technických památek
a sportovních atraktivit ve východních
Krkonoších. Při exkurzi jsme si
prohlédli jednak prostory pro veřejnost, ale také do sebe nasáli zápal
a entusiazmus všech aktérů, kteří se do
projektu zapojili.
Virtuální mapa výrobců, řemeslníků a šikovných lidí bude zpracována
začátkem roku 2020. Během nadcházející zimní sezony bude umístěna na
www.zaremeslem.cz a www.krkono
se.eu.
Dáša Palátková
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Nové chodníky a cyklostezky do měst a obcí
Koncem září Místní akční skupina
(MAS) Krkonoše spustila 4. výzvu
z IROP, která otevřela cestu rekonstrukcím a modernizacím chodníků,
cyklostezek a cyklotras v Krkonoších.
Projektové záměry budou hodnoceny
i z hlediska šetrnosti k životnímu
prostředí. Laicky řečeno, plusové body
pro projekty, které počítají s výsadbou
zeleně, s využitím recyklovaných
materiálů a zavedením šetrných ekologických materiálů. Příklady dobré
praxe mohou žadatelé čerpat např.
v Holandsku ve městě Utrecht, kde
více než 300 autobusových zastávek
nechali přestavět na zastávky s rostlinným královstvím na střechách. Díky
rozkvetlé zeleni se zde zastavují včely
a opylují květiny. Podobné příklady
se osvědčily a fungují dlouhá léta
i v severských zemích.
Petra Hartmanová

Dárky KOP pro firmy,
obce i jednotlivce
Přemýšlíte o tom, jaké dárky by
udělaly radost Vašim zákazníkům,
partnerům nebo blízkým? Pak si buďte
jisti, že nabídka regionálních
produktů vždy potěší srdce obdarovaného. Necestují z daleka, jsou
vyráběny s láskou a jsou šetrné
k životnímu prostředí. Za každým
dárkem se skrývá unikátní příběh
řemeslníka a sedláka, který svůj život
propůjčil Krkonoším.
Místní řemeslníci a výrobci
z celého turistického regionu
Krkonoš (Harrachov - Trutnov)
spojili své síly a vyrábí dárky pod
regionální značkou Krkonoše originální produkt. Místní firmy jsou si
toho vědomy a podporují lokální
ekonomiku koupí těchto dárků
s otiskem prstu, jenž vyjadřuje
řemeslný otisk tvůrce.
Jedním z oceněných produktů této
značky jsou i Babiččiny sirupy.
V loňském roce paní Sušková vyhrála
se svou Arónií a brusinkou krajskou
soutěž Potravina a potravinář
Královéhradeckého kraje a letos
obhájila tento titul s Malinou. Škoda
auto, a. s., ve Vrchlabí oslovila paní
Suškovou s finančně zajímavou zakázkou na sirupy a ekologický obalový
materiál pro dárková balení pro ni šije
paní Jana Albrechtová z Horní
Branné. To je krásná ukázka návaznosti a spolupráce v regionální značce.
F i r m a K a b l o Vrc h l a b í s i
v minulosti pro své vánoční dárky

vybrala rodinnou manufakturu
Rautis, která pro ně vzoruje a vyrábí
přes 2 roky perličkové ozdoby šité na
míru. Model obaly v Hostinném si
zase vybrali pana Tomáše Herčíka
z Prosečného, který se zabývá drátovanými dekoracemi. Krabičky pro
drátěné zvonky mu vyrobila chráněná
dílna Ros Zefyra, nově Tempo Česko.
Originální dárek pro firmy, které chtějí
své peníze investovat zpět do prostředí,
ve kterém působí.
Místní akční skupina (MAS)
Krkonoše je koordinátorem regionální
značky Krkonoše originální produkt
a pomáhá místním farmářům a výrobcům s propagací, s odbytem jejich
produktů, konkurencí a vzájemnou
spoluprací. Regionální značka se
v roce 2019 rozšířila o certifikované
služby a zážitky.
MAS Krkonoše Vám ráda
pomůže s výběrem vhodného dárkového balení, doladí detaily a propojí se
zástupci regionální značky Krkonoše
originální produkt. Kontakt:
www.maskrkonose.cz.
Petra Hartmanová

Oceněné výrobky
10. října 2019 proběhlo
v Senátu vyhlášení ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené v České
republice. Značkou Česká chuťovka
2019 a Dětská chuťovka 2019 se tak
může pyšnit přes 200 výrobků.
11. ročník soutěže se konal pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího
Růžičky, místopředsedů Senátu Jana
Horníka a Milana Štěcha a ministra
zemědělství Miroslava Tomana.
Máme velkou radost, že mezi
oceněnými výrobky bývají pravidelně
i zástupci regionální značky
Krkonoše originální produkt.
Rodinná pražírna Volkovi z Trutnova je jedinou malou pražírnou, která
získala certifikaci ku pražení kávy
Fair Trade. Směsi A1 a Homér byly

oceněny Českou chuťovkou v roce
2012 a 2013, spolu se 100% arabicou
Costa Ricou. Roku 2014 Chuťovku
získala 100% arabica Colombia Rio
Magdalena a roku 2015 byla oceněna
100% arabica Guatemala SHB Teresita. V tomto roce získala ocenění káva
Papua Nová Guinea a Outdoor Kafe.
Od května si v Kafírně u Volků
můžete zakoupit Outdoorové kafe speciální, jednoduché balení kávy na
cesty. Obal v sobě skrývá filtr s 10g
kávy a stačí pouze horká voda z Vašeho
vařiče a lahodná káva pro milovníky
kávy je připravena i v terénních
podmínkách. Kávu zalijete a necháte
prokapat. Podle počtu zalití tak můžete
regulovat nejen objem, ale i intenzitu
chuti. Outdoorové kafe můžete
zakoupit v několika druzích: 100%
arabicu Etiopie Djimah, Colombie Rio
Magdalena, Vánoční a směsi Rockafe,
Homér a Bezkofeinovou.
Petra Hartmanová

Rautis
Ráda bych vám představila
opět 1 ze zástupců regionální značky
Krkonoše originální produkt. Rodinná
manufaktura Rautis z Poniklé
v Krkonoších je místem, kde se můžete
seznámit s historií a současností perlařského řemesla. Nabízí veřejnosti
exkurze do výroby, prodej ozdob a při
návštěvě firemní prodejny si můžete
vyzkoušet svoji zručnost v kreativní
dílně. Jedinečnost perlařského řemesla
byla oceněna zápisy na prestižní
seznamy nehmotného kulturního
dědictví Libereckého kraje, České
republiky a v roce 2017 nominací na
seznam UNESCO. Rautis je držitelem
regionální značky Krkonoše originální
produkt® a členem nové sklářské
značky Křišťálového údolí.

Počet žáků v jednotlivých třídách činil
k 1. 9. 1928:
1. třída
16 chlapců a 14 děvčat = 30 žáků
2. třída
11 chlapců a 24 děvčat = 35 žáků
3. třída
10 chlapců a 17 děvčat = 27 žáků
Celkem 37 chlapců a 55 děvčat = 92
žáků. Z toho bylo 86 katolického a 6
evangelického vyznání.

Přijďte poznat Krkonoše všemi
smysly. Mezi zástupci regionální
značky Krkonoš jsou produkty
oceněné Českou Chuťovkou, Regionální potravinou, zápisem na seznam
nehmotného kulturního dědictví České
republiky či nominací na seznam
Unesco nebo Czech Grand Design.
Výrobky, produkty a zážitky pocházející z oblasti turistického regionu
Krkonoše (od Harrachova po Trutnov)
a poznáte je podle značky „Krkonoše
originální produkt® a speciálního loga
- červeného otisku prstu”. Stylizovaný
otisk prstu v logu vyjadřuje osobní
přístup člověka - tvůrce, zanechání
jeho řemeslných otisků na každém
jednotlivém výrobku. Nepravidelná
kontura otisku odkazuje na ruční práci
a dlouholetou tradici a zesvětlené
obloučky v horní části otisku Vám
připomenou zamlžené barvy krkonošských vrcholků na obzoru. Tato značka
garantuje zejména místní původ
výrobku a vazbu na region Krkonoš,
ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.
Petra Hartmanová

Petra Hartmanová, MAS Krkonoše

Poznej Krkonoše
všemi smysly
Kopeme za KOP (Krkonoše originální produkt) a zveme širokou veřejnost na výstavu regionální značky na
Krajský úřad Královéhradeckého
kraje, Pivovarské náměstí 1245,
Hradec Králové. Místní akční skupina
Krkonoše připravuje na měsíc březen
výstavu regionálních výrobků, zážitků
a Mistra tradiční rukodělné výroby.
Veřejnost se může těšit na velkoformátové fotografie krkonošského
fotografa Karla Falty, který v roce
2019 nafotil kolekci tématických
fotografií s Krakonošem a regionálními produkty, ochutnávku regionálních produktů a kreativní dílnu.

Kronika obecné školy
Horní Lánov 1917-1945
(10. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1928 - 29
Školní rok byl zahájen 1. září
1928. Katoličtí a evangeličtí žáci se
zúčastnili prosebné bohoslužby.
Po návratu z kostela bylo vyučování
ve všech třídách zahájeno.

Učitelský sbor:
1. třída řídící učitel Johann Bilas
2. třída učitel Josef Futschig
3. třída učitel Vinzenz Donth
Učitelka ručních prací Hedwig
Winkler. Výuka katolického náboženství farář Th. Kulhanek, evangelického
farář H. Zinnecker. Rozvrh hodin byl
přepracován a dle výnosu z Vrchlabí
z 12. 9. 1928 schválen.
6. listopadu 1928 provedl ve škole
pan okresní školní inspektor prof. Rud.
Föhst inspekci. Poté proběhla porada a
okresnímu školnímu výboru byl
předložen jednací spis.
Na státní svátek 28. října byla
vyvěšena vlajka. Předchozího dne byli
žáci všech tříd poučeni o desetiletém
trvání Československé republiky.
Od 27. 10. do 1. 11. byla řídícímu
učiteli Johannu Bilasovi dána kvůli
novému sňatku dovolená. Během jeho
nepřítomnosti bylo v 1. a 3. třídě
vyučováno jen polovinu dne.
Sbírka pro Ochranu dětí v říjnu
1928 obnášela 100 korun.
23. 11. zemřel ve Vítkovicích
(součást Ostravy) řídící učitel Adolf
Stuchlik. Na naší škole působil od r.
1899 do r. 1912. Celý učitelský sbor se
zúčastnil jeho pohřbu. Na měsíční
poradě za něj řídící učitel J. Bilas držel
smuteční řeč.
Vánoční nadílka se konala 22.
prosince 1928. Za přítomnosti
předsedy místní školní rady, pana Ing.
Ludw. Haberla, pana Josefa Langa
a učitelského sboru bylo pamatováno
na chudé žáky s prádlem, oblečením
a botami.
Na vánoční dary přišlo: pan. Ing.
Haberl 300 Kč, pan Otto Ehinger 100
Kč, obecní úřad v Horním Lánově 500
Kč, pokladna Raiffeisen 200 Kč,
zemědělská (hospodářská) okresní
záložna 100 Kč a 11 spořitelních
knížek s vkladem po 10 Kč, fa Doctor
200 Kč, ředitel továrny Gall 100 Kč,
pivovar Vrchlabí 40 Kč, zemská místní
skupina Horní Lánov 80 Kč, celkem
1620 Kč.
Pololetí se uzavřelo 31. ledna
1929. Pololetní prázdniny trvaly od
1. 2. do 3. 2. 1929.
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Na konci ledna a v únoru panoval
velký mráz - od 22 do 24 stupňů pod
nulou. Podle výnosu bylo nařízeno,
aby bylo vyučování na všech školách
kvůli úspoře uhlí od 19. 2. do konce
února 1929 přerušeno a aby pravidelná
výuka začala opět 1. března.
Neboť funkční období místní
školní rady vypršelo, konala se nová
volba. Jako zástupci místní školní rady
byli zvoleni: za učitelský sbor řídící
učitel Johann Bilas a učitel Vinzenz
Donth, jako náhradník učitel Josef
Futschig, jako zástupci obce Horní
Lánov pan továrník Ing. L. Haberl, pan
Josef Lang - zemědělec, pan Raimund
Kraus - kovář, pan Ferdinand Hamatschek - Schlichtmeister (mistr škrobař
nebo u šlichty, mistr obrábění?), jako
náhradníci pan Franz Priesel - zemědělec, pan Ferdinand Schreier - dělník
v továrně, pan Johann Hanka - klempíř,
pan Adalbert Franz - dělník z Horního
Lánova čp. 15.
Narozeniny pana prezidenta
republiky byly oslaveny důstojným
způsobem. Ztráta vyučovacího času
byla dohnána intenzivní prací během
vyučování.
7. května tohoto roku byli noví žáci
z 1. třídy a žáci 8. ročníku očkováni. Po
následném očkování 14. května
přednesl pan doktor F. Kraus
přednášku o péči o zdraví.
Podle výnosu ... musely být do 15.
6. zaslány nové osobní výkazy vyučujících.
17. dubna se konal slavnostní slib
nově zvolené místní školské rady.
Kurzu v rámci lidové osvěty ve
Vrchlabí se 20. dubna zúčastnil celý
učitelský sbor.
15. dubna 1929 vydal okresní úřad
ve Vrchlabí nový okresní věstník, který
byl vedením škol zaslán bezplatně.
28. května 1929 daroval náš milý
pan továrník Ing. L. Haberl, přítel
školy a dětí, jako každý rok 300 Kč na
školní výlet. 30. května tohoto roku (na
Boží tělo) nechal všechny děti, které se
zúčastnily procesí v Dolním Lánově,
pohostit.
Pan biskupský vikář P. A. Ullwer
provedl 12. 6. inspekci výuky
náboženství.
Pan učitel Vinzenz Donth podnikl
ve dnech 22. - 25. 5. školní výlet do
Hřenska se žáky 3. třídy. Zameškaný
vyučovací čas byl již předem nahrazen.
Druhá třída podnikla 20. 6. výlet na
Sněžku a 1. třída 22. 6. túru na Hrnčířské boudy.
Školní docházka od 1. 9. 1928 do
28. 6. 1929 je zřejmá z následující
tabulky (neuvádíme).
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Z okresního školního výboru ve
Vrchlabí obdržela škola následující
učební pomůcky a knihy:
1 obraz od Meinholda - Germánské
osídlení - 36 Kč
1 kniha od Roota - Křemen, pisátko a
pero - 95 Kč
1 kniha od Kallata - Kniha řemesel, 1.
svazek - 31,85 Kč
1 kniha od Kallata - Kniha řemesel, 2.
svazek - 37,50 Kč
1 kniha Na jízdu žoldnéřů - 7,50 Kč
1 kniha od Weiseho - Německé národní
kmeny - 17 Kč
Školní rok byl uzavřen 28. 6. 1929.
Školní mládež se spolu s učiteli zúčastnila děkovné bohoslužby.
O prázdninách byly všechny
prostory ve škole vybíleny a pro 1. a 3.
třídu byla pořízena dvoje nová
kachlová kamna za částku 3060 korun.
Náš milý přítel školy a dětí, pan továrník Ing. L. Haberl k tomu bezplatně
opatřil 1 tesaře, 1 zedníka a 1 nádeníka,
a člen místní školní rady, zemědělec,
pan Josef Lang 100 kusů cihel a 1 fůru
písku.
Na severní stranu školní budovy
byl pořízen nový okapový žlab.

Tři poválečné zprávy
z Lánovska
Okresní četnické velitelství
ve Vrchlabí
Věc: Situační zpráva
Hlásím, že ošstrážm. Josef
Koudelka převzal čsl. četn. stanici
v Prostředním Lánově, okr. Vrchlabí,
dne 13. 5. 1945. Stanice jest ubytována
v obecním domě, ve dvou místnostech.
V budově jest rovněž obecní úřad.
Ve staničním obvodě jsou 4 obce,
a to Dolní, Prostřední, Horní Lánov
a Dolní Dvůr. Obyvatelstva jest zde
v počtu necelých 5.000, a to vesměs
německé národnosti. Čechů jest zde
mizivé procento.
V Prostředním Lánově jsou 2
sklady, a to v továrnách. Jedná se o
sklad býv. námořních jednotek a sklad
poštovní správy. oba sklady jsou ONV
ve Vrchlabí zajištěny a zapečetěny.
Dále v Pr. Lánově jest zajatecký
tábor, v němž jest 58 ruských zajatců,
kteří dříve pracovali v zemědělství.
Tito jsou stravováni u bývalých
zaměstnavatelů zdarma, až do jejich
odjezdu. Chování jejich jest bez závad.
Bezpečnostní poměry jsou zde stále
velmi nejisté a dochází často k plenění.
V tomto případě se jedná ponejvíce
o bývalé dělnictvo z východu, vlasovce

a o býv. příslušníky něm. branné moci.
Tyto živly jsou vlastně v pohybu a není
pravděpodobné, že by se zde někde
trvale zdržovaly. Dochází většinou
k odcizování peněz, šatů, hodinek,
jídla a pod. V několika případech došlo
i ke znásilnění žen. Tlupy jsou zpravidla ozbrojeny ručními palnými zbraněmi. K potyčce se zbraní v ruce mezi
místním obyvatelstvem a ill. tlupami
ještě nedošlo.
Správní komise míst. nár. výborů
v jednotl. obcích skládá se výhradně
z občanů německé národnosti (něm.
komunistů) s výjimkou v Dolním
Lánově, kde ve správ. komisi jsou
2 Češi. Ve všech obcích působí pod
dohledem, až do dalšího rozhodnutí,
býv. starostové.
Zásobování obyvatelstva vede se
ve všech obcích podle dřívějších
norem. Avšak vyskytnou se i případy,
kdy potulující se tlupy, resp. jednotlivci vyžádají si se zbraní v ruce
u obchodníků některé poživatiny bez
lístků, takže v tomto směru budou
později nesrovnalosti.
Chování místního obyvatelstva
jest celkem dobré a nedochází zatím
k žádnému odporu.
Vojenský materiál jest shromažďován a podle potřeby se odváží
na příslušné místo do Vrchlabí. Vcelku
jest tato akce ukončena, ale ještě se
přichází na jednotl. zbraně, které jsou
v různých místech pohozeny (v řece,
v lukách a pod.)
V továrně firmy Bönisch, kterou
převzal prozatímně do správy český
úředník Baumgartner (měl plnou moc
ONV ve Vrchlabí) se počne pracovati
příští týden.
Dne 17. 5. 1945 dostavila se do
Prostředního Lánova prozatímní
vojenská jednotka složená z mužstva
z Košťálova o počtu 33 mužů pod
velením des. asp.
Tato jednotka jest ubytována v
Prostředním Lánově v býv. táboře
RAD (Reichsarbeitsdienst, česky
Říšská pracovní služba).
Dne 17. 5. 1945 byl podle rozkazu
voj. velitelství ve Vrchlabí odeslán z
Pr. Lánova transport vojenských
kuchyní a proviantních vozů do Jilemnice.
--------------------------------------------Místní národní výbor v Dolním
Lánově, dne ...
Okresnímu národnímu výboru ve
Vrchlabí.
K rukám pana podplukovníka Staňka.
Průběh života ve zdejší obci je
většinou klidný. Jsou sice výjimky,

které však na místě trestají naše čsl.
vojenské jednotky a četnictvo. Vysvětlili jsme německému obyvatelstvu zde,
že si důvěru ze strany našeho státu
musí teprve získat prací a loyalitou
k Československé republice.
Snažíme se ze všech sil, aby se
život vrátil do normálních kolejí.
Starosti nám však dělá plenění, které se
zde často opakuje. Ve většině případů
nám však je z četnické stanice i z místní
vojenské posádky v Prostředním
Lánově hlášeno, že se jedná skoro vždy
o jednotlivce, kteří mají uniformy
ruské armády - a že se nedá nic dělat.
Prosíme o přesné písemné rozkazy,
i jakým způsobem máme všichni proti
podobným výstřelkům postupovat, jak
daleko sahá naše pravomoc v případech výše uvedených a komu máme
zjištěné předat. Pracujeme ve spojení
s četnickou stanicí a místní čsl. vojenskou posádkou v Prostředním Lánově.
Ve 3 vážných případech byly zde
zabrány následující věci:
Hodinky, prádlo, šatstvo, obuv
a také životní potřeby i živí vepři od
různých rolníků. Jednalo se vždy
o uniformované, ozbrojené jednotlivce, kteří jednali na svou pěst, bez
písemného rozkazu.
Poslední dobou byl nejvíce
obtěžován zdejší obvodní lékař MUDr.
M. Kraus v Prostředním Lánově,
kterému jeho byt byl obrácen již 5x
(pětkrát) na ruby. Bylo mu sebráno
všecko, co se návštěvníkům líbilo:
motocykl, který jako lékař ve svém
opravdu velkém služebním obvodu
nutně potřebuje, mýdlo z ordinace,
několik láhví vína domácí výroby,
látky, prádlo a mnoho jiných věcí.
Návštěvníci se prý posledně dokonce
vyjádřili, že mu seberou auto, které se
pro nedostatek pohonných látek
používá jen v nejnutnějších případech
při potřebě rychlého zákroku v nemocnici. Auto je opatřeno vlajkou čsl.
červeného kříže z Okresního národního výboru ve Vrchlabí.
Ve zdejším okolí byli již několikráte viděni ti samí lidé při různých
přehmatech. S věcmi odjeli ve většině
případech směrem na Hostinné nad
Labem. Skoro denně jsou hlášeny
případy znásilněných žen. Mnohé byly
podle výroku lékaře natrženy jako při
těžkém porodu. Je zapotřebí nutně, aby
zavládl brzy klid, neboť lidé musí
všemi silami pracovat na polích, aby
bylo vše včas hotovo a nenastal hlad. Je
zde velký nedostatek zemědělských
dělníků, neboť všichni zahraniční
civilní dělníci i bývalí zajatci byli
podle rozkazu posláni domů.

Za Místní národní výbor: předseda
Míst. nár. výboru Josef Pecháček,
správce pro Dol. Lánov a okolí.
--------------------------------------------Dekret o vlastnictví půdy
Pozn. red.: Obecně se samozřejmě ví,
že noví osídlenci v pohraničí dostávali
po válce Dekret o vlastnictví půdy, ale
například já jsem až teprve nedávno
měla poprvé možnost si přečíst celý
jeho obsah. Třeba to zaujme i Vás:
V roce osvobození Československé republiky vyšla vláda národní
fronty okamžitě vstříc volání českých
a slovenských rolníků a bezzemků
po důsledném uskutečnění nové
pozemkové reformy a po očistě české
a slovenské půdy od Němců, Maďarů
a zrádců. Vedena snahou vzíti jednou
provždy českou a slovenskou půdu
z rukou cizáků a dáti ji do rukou
českého a slovenského rolnictva
i bezzemků - odčiniti Bílou horu
a učiniti z českého a slovenského
pohraničí pevnou hradbu obrany
hranic státu - vláda republiky se
usnesla na konfiskaci a urychleném
rozdělení pozemkového majetku
Němců, Maďarů a zrádců. President
republiky podepsal dne 21. června
1945 dekret č. 12 Sb. o konfiskaci
a urychleném rozdělení a dne 20.
července 1945 dekret č. 28 Sb.
o osídlení německého, maďarského
i zrádcovského pozemkového majetku. Prováděje tuto historickou národní
očistu české a slovenské půdy, přiděluje ministr zemědělství dnem
1. března 1946 oprávněným uchazečům o příděl půdy v osidlovacím řízení
... usedlost čp. ... v obci Prostřední
Lánov, okres Vrchlabí do vlastnictví
v rozsahu a za podmínek uvedených
v prohlášení, jež tvoří součást této listi-

ny. Je povinností nových českých
a slovenských nabyvatelů půdy,
osvobozené silou zbraní Rudé armády
a odbojem českého a slovenského lidu,
aby tuto národní půdu již navždy
udrželi, uhájili ji proti všem nepřátelům a hospodařili na ní vzorně ku
prospěchu českého a slovenského
národa a československé republiky.
V Praze v roce 1946
I. Ďuriš, ministr zemědělství
Podle archiválií z trutnovského
archivu (první dvě) a Dekretu (vlastník
David Janeček) připravila Karolina
Boková.

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
8. část
V šeru dávnověku
Úvodní část kapitoly, pojednávající o dějinném vývoji našeho mikroregionu (lépe mi zní ovšem našeho
domova), se rozkročí poněkud zeširoka a nezůstane jen na horním Labi
a v údolích Labe Malého, Čisté či
Mydlice, Pilníkovského a Kalenského
potoka. To proto, abychom si uvědomili, že krajina odpradávna byla vždy
součástí Čech, ačkoliv tuto skutečnost
část cizích příchozích, kteří ji kultivovali, nerada někdy brala na vědomí.
V prvních stoletích našeho
letopočtu kraj vyhlížel zcela jinak
než dnes. Pestrost barev povrchu,
jemuž je dávají plochy polí a luk
prostřídané lesem, je znakem dnešní
doby. Původně tu byl jen poněkud
monotónní prales - pohraniční hvozd.
Ten se rozkládal nejen v Krkonoších,
ale sahal daleko do vnitrozemí přes
pásmo Zvičiny (671 m). Jeho zbytky
v trojúhelníku Dvůr Králové-Hostinné
-Trutnov v podobě Lesa Království
to připomínají. Původní lesní kryt,
porušený jen drobnými světlinami
a stuhami spěchajících bystřin, netvořily ovšem dnešní jehličnaté monokultury smrku, ale smíšený les s buky
a dalšími listnáči.
Panenský hvozd si žil svým vlastním životem. Dostatek vysoké a jiné
lovné zvěře skýtal dobré životní
podmínky pro rysa ostrovida, divokou
kočku, vlka a medvěda. Jen velmi
zřídka sem zabloudil pravěký lovec,
o čemž svědčí nálezy křemencové
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a pazourkové industrie na soutocích
Chotěvického a Kalenského potoka
s Labem. Učinil je pedagog a vlastivědný pracovník Zdeněk Pilous
z Hostinného. Jinak jde o kraj
v pravěku téměř archeologicky sterilní.
Ani Keltové, ani Germáni tu
nenechali své stopy, ačkoli by je tu
v Krkonoších rádi viděli někteří
němečtí vědátoři. Kelty jako pátrače po
rudách, zejména železa, a Germány,
kteří tu hledali úkryt před invazí
Slovanů do vnitrozemí v 6. století
našeho letopočtu. Vznikla dokonce
svérázná teorie německého autochtonismu, podle níž jsou sudetští Němci
zdejšími trvalými usedlíky, nikoli
příchozími kolonisty v 13. století.
Na druhé straně učiňme místo
reálnější úvaze, že naše území bylo
okrajovou oblastí kmene slovanských
Charvátů s jejich mohutnými hradišti
(Češov, Ostroměř, Prachovské skály).
Nejblíž k nám je lokalita Valů nedaleko
Kalu u Pecky. V nedalekém Vřesníku
při záchranném výzkumu při stavbě
kravína odhalili archeologové sídliště
s bezpečně slovanskou keramikou tzv.
pražského typu.
Ještě v 10. století zůstaneme jen na
poli úvah. Pokud Hostinsko a jeho
okolí nebylo zemí nikoho, můžeme se
domnívat, že tento pomezní hvozd
patřil do dominia mocného rodu
Slavníkovců. Tito nebezpeční konkurenti pražských Přemyslovců ovládali
rozsáhlá území východních Čech až po
Kladsko. Tamní hrad tu připomíná
roku 981 kronikář Kosmas. Rod,
z něhož pocházel druhý pražský biskup
sv. Vojtěch, stál ale v expanzivní cestě
pražských Přemyslovců. Proto byli
všichni jeho příslušníci roku 995 na
hradě Libici (pokud nebyli v cizině)
vyvražděni. Náš pomezní, dosud
zřejmě liduprázdný hvozd, se stává
přirozenou ochranou mladého přemyslovského státu.
Chránil, ale jak uvidíme později,
i neuchránil.
Ve zmínkách kronikářů
Ani 11. a počátky 12. století neznamenají závažné změny v krajině
mladého Labe. Prostory pomezního
hvozdu prožívají dále období klidu,
málokdy snad porušeného lidskou
přítomností. Hvozd plní přirozenou
obrannou funkci území knížecího
a později královského rodu Přemyslovců.
Necháme-li se vést obrazotvorností, lze si představit jen občasnou
návštěvu panovníkovy lovecké
družiny z východisek, jako byl
příkladně Soběslavův knížecí dvůr
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v Miletíně, připomínaný již roku 1124.
Podobnou funkci měl asi panovníkův
dvůr, či spíše dvorec, předchůdce
pozdějšího královského města Dvůr
Králové nad Labem, latinsky Curia
Regis.
Do oblasti úvah, že byla porušena
samota pohraničního pralesa a že se
lidé aspoň poněkud přiblížili do
prostorů horního Labe, vedou skromné
zmínky kronikářů.
Začněme nejprve zprávou osobního kaplana Piastovce Boleslava
Křivoústého (1102-1138) neznámého
jména. Proto Gallus Anonymus,
neznámý Gall. Jeho spis je oslavou
chlebodárce, který pronikl s vojskem
dosud neznámou cestou lesy a přes
hory do nitra Čech. Dotkl se alespoň
části našeho regionu roku 1110 tento
krkonošský Hannibal?
Velice lákavou pro mnoho starších
historiků, včetně Františka Palackého,
byla zpráva o posledních měsících
života knížete Soběslava I. (11251140) od tzv. Pokračovatele Kosmy.
O něm také nevíme nic bližšího, jen
že byl kanovníkem vyšehradským.
Ve vyprávění kronikáře se čte, že kníže
koncem roku 1139 pobýval na dvoře
Chvojno a odtud údajně proti vpádům
Poláků jal se opravovat hrad Hostin
Hradec. Zde také 14. února 1140
zemřel.
Nebylo nic lákavějšího, než
umístit zprávu k nám na horní Labe
a ztotožnit dvůr Chvojno s pozdějším
Dvorem Králové a Hostin Hradec
s Hostinným. Výklad byl přijat
zejména místními lokálními patrioty.
Ti se pokoušeli umístit Hostin Hradec
na různých lokalitách poblíž města,
nejspíš ve výhodné poloze na vrcholu
Bradla (527 m).
Ale. . . Teprve moderní archeologický průzkum lokality (1966 a 1968)
provedený Dr. A. Hejnou a Dr. V.
Wolfem učinil konec nadějím, že tu
budeme mít tak starobylou památku.
K Bradlu se ještě později vrátíme.
O lokalizaci Hostina Hradce k nám
však nepochybuje všestranný vlastivědný pracovník Zdeněk Pilous a do
prostoru Nových Zámků umisťuje
dokonce křižovatku zemských cest,
z nichž trasa Jičín-Miletín-MostekLibavská brána existovala, ovšem
daleko později.
Prostory hvozdu na horním Labi
a jeho přítocích musely tedy ještě
drahnou dobu do 12. a počátků 13. stol.
čekat na pilnou ruku kolonistovu.
V období předkolonizačním
Časově poměrně dlouhé období
postupného upevňování státu Přemys-

lovců, kteří museli čelit tlaku
ze západu, je také ve znamení konfrontací s polskými knížaty Piastovci.
Historie zaznamenává řadu jejich
vpádů do Čech, které jim ovšem
pražská knížata nezůstávala dlužna
a oplácela stejným způsobem. Připomeňme třeba vpády Poláků v letech
1003-4, dále r. 1093 a 1095 a naopak
tažení českého knížete Oldřicha 1015
a 1017, či zničující vyplenění země
jeho synem Břetislavem v letech 1038
až 1039. Ten se vrátil do Prahy
s ostatky sv. Vojtěcha. Obvyklou trasou
výprav byla starobylá cesta přes
Hradec nad Labem Brankou u Náchoda na Kladsko.
Teprve Boleslav Křivoústý zvolil
roku 1110 cestu novou, případně již
dříve málo používanou, Libavskou
branou. Byla to trasa, později používaná kupeckými karavanami a střežená soustavou pevnostních fortifikací, hrádků, jež postupně odkrývá
archeologický průzkum? Její směr
podle pozdějších údajů směřoval od
Miletína přes Mostek labským údolím
pod Bradlem dál k brodu přes Úpu se
starobylou tržní osadou (locus
forensis) stejného jména jako řeka
Úpa.
Lichotivý přídomek od Galla
Anonyma Hannibal po starověkém
vojevůdci, který s vojskem překonal
alpské velikány, řádně odůvodnil,
ovšem s patřičnou nadsázkou.
Boleslav III. Křivoústý jako Hannibal
slovy středověké latiny překonal non
unum, sed maltos nubiferos, čili ne
jeden, ale mnohé nebetyčné štíty. Tím
novam viam aperuit, tj. otevřel novou
cestu. Tu, která pronikla přes locum
horribile intemptatum prius, hrůzostrašnou krajinou dříve lidskou rukou
nedotčenou. Jde o poměrně trefnou
charakteristiku krkonošského pomezního hvozdu, shodující se s naší
představou.
U existence tzv. Kladské cesty
a uvažovaných počátcích naší cesty
jsme se poněkud zastavili proto,
abychom zdůraznili jejich pozdější
význam. Po nich (ale jistě i jinudy)
totiž přicházeli první kolonisté v obou
kolonizačních vlnách, aby založili
zemědělské obce, první města na
zeleném drnu, ale také hledači pokladů
a horníci s hutníky.
V souvislosti s uvažovanou
existencí tzv. Slezské cesty se vrátíme
k lokalitě Bradlo. Je nepochybné,
že zbytky prozkoumaného areálu jsou
pevnostního charakteru, ať už se jedná
o valy, příkopy či zbytky masivní
čtyřboké stavby z nasucho kladeného

kamene a další destrukce. Při
průzkumu bylo nalezeno množství
keramických střepů a zbytky železných nástrojů (hřeby, kosa), ale také
výzbroje (hroty šípů, kopí, třmen,
ostruhy). Pro datování jsou důležité
nálezy groše krále Václava II. z let
1300-1305 a malý peníz (parvus).
Vyhodnocením nálezů byly rozlišeny dvě časové fáze vzniku stavby:
starší z první poloviny 13. věku
a mladší z 2. poloviny 13. století,
případně z počátku 14. století. Tehdy
stavba zanikla požárem. Šlo tedy
o jeden ze strážních hrádků s případnou
účastí na kolonizaci tzv. Olešnického
újezdu.
Trochu realistické rozloučení se
svůdnou romantickou představou
o staroslovanském hradišti, případně
že jde o Soběslavův Hostin Hradec!

PRODEJ
CHOVNÉ
DR BE E
Z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost.

Prodej 7. 5. 2020
16:30 h Prostřední Lánov (u samoobsluhy)
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/, vlaška a
kuřice modrá, kohoutci, kačeny pekingské /bílé brojlerové/, moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
Husy bílé, krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, holokrčky, kalimera /selské brojlerové kuře/,
brojlerová kuřata, perličky

Info a objednávky: Gallus Extra, s. r. o., tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15 h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LÁNOV

KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
LÁNOV

499 432 211
725 951 722

Starostka

Eliška Rojtová

Místostarostka

Markéta Kreislová mistostarosta@lanov.cz 493 314 596

starosta@lanov.cz

Asistentka

asistentka@lanov.cz 493 314 598

Odborný referent Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz 499 432 234

obec@lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

www.lanov.cz

Pracovník ITC

Radovan Jákl, DiS admin@lanov.cz

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Investiční technik Ing. Jan Šilar

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

silar@lanov.cz

8:00 - 11:30

499 432 220
605 268 244

499 432 051
607 602 738

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

12:30 - 17:00

červenec a srpen

Po: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00

Po:

Út: 11:00 - 11:30 12:00 - 15:00

Út: 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St: 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00

St: 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00

Čt: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00

Čt: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00

infocentrum@lanov.cz

Pá: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00

Pá: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00

Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Referent: Karolina Boková

So: 9:00 - 12:00 (jen leden a únor) So: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00
Ne:
Ne: 9:00 - 12:00

vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

Provozní Po:
doba
Út:
kanceláře: St:

7:30 - 16:00

Čt:
Pá:

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

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

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-

pro nemocné děti

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

499 432 182

pro zvané a zdravé děti

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

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

499 432 083

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

499 432 298

Út: 7:30 -10:00 10:30 -13:00

v sezóně:

v mezisezóně:

- praktický zubní lékař -

724 621 093

Otevírací doba:

VENKOVSKÉ

MUDr. Zdeněk KUŽEL

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

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

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

499 522 344

ODBĚRY, INJEKCE AKUTNÍ STAVY JEN OBJEDNANÍ

Po: 7:00 - 8:00

8:00 - 9:45 10:00 - 13:00

Út: 7:00 - 8:00

8:00 - 9:45 10:00 - 13:00

St:

12:00 - 18:00

Čt: 7:00 - 8:00

8:00 - 9:45 10:00 - 13:00

Pá: 7:00 - 8:00

8:00 - 9:45 10:00 - 13:00

kancelář
499 522 331 + záznam
Jaroslav Hanč, jednatel
725 951 522
Sochor Petr, vedoucí společnosti, havárie 605 167 421
Knapíková Kavánová Milena, účetní
602 300 234
Stránský Pavel, vyjádření k sítím
603 226 060
Materna Jiří, provoz a havárie
605 265 094
Šedivý Milan
605 253 467
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Za kvalitou a úsměvem na Libereckou Boudu
Po projetí obcí Lánov míjíte náměstí v Dolním Dvoře a pokračujete dál projížďkou údolím, přes Husí potok, až dorazíte pod
kopec, kde se snoubí rodinný Ski areál Luisino údolí s útulně
zařízeným horským penzionem Liberecká Bouda, nacházejícím se
u horní stanice vleku kotva. Na první pohled to tu “voní” po
atmosféře, kde chcete strávit pohodový čas s rodinou či přáteli.
Takový formát chtějí zachovat majitelé a provozovatelé, ať už se
jedná o firemní akce, školní pobyty, dovolené pro rodiny s dětmi či
párové víkendy plné romantiky a odpočinku. Liberecká Bouda je
unikátem stojícím v přírodě Luisina údolí přímo na vrcholku,
v těsné blízkosti vrcholu hory Kužel, kudy cesta vede přes les až do
obce Strážné. Ačkoli to zvenčí na první pohled nevypadá,
Liberecká Bouda skrývá wellness s bazénem, saunou a vířivkou
nejen pro ubytované, ale i pro veřejnost. Pro zkvalitnění komfortu
pro klienty prošel penzion v létě 2019 renovací prostor. Proběhla
rekonstrukce v prostorách bazénu, zvýšilo se pokrytí sítě Wi-Fi
nebo se nainstalovaly nové televize na pokojích. Nicméně tou
nejdůležitější novinkou je kompletní výměna personálu v oblasti
gastronomie, která svými nynějšími ohlasy bourá nevydařené
momenty z loňského roku. Gastronomie restaurace a venkovního
skibaru je nyní na velmi dobré úrovni, a tak si pochutnáte na tradičních českých dobrotách, jako je kachna se zelím a s dvěma druhy
knedlíků nebo naopak na krému z pečené červené řepy, který zasytí
nejen milovníky polévek. Výběr jídel není převeliký, ale s jistotou
si vybere každý. Jak je vidět, sezóna byla odstartována s mottem, že
kvalita je na prvním místě spolu s usměvavým a příjemným personálem. Ani Ski areál Luisino údolí nepřišel o své nové vybavení,
díky němuž je při prabídné přírodní sněhové nadílce
v provozu už od 30. 12. každý den vždy od 9 do 16 hodin (v únoru
do 16:30). Moderní zasněžování a nejnovější rolba značky Kässbohrer PB 600 se starají o kvalitně upravený svah pro všechny lyžařské nadšence. Areál i pro novou sezónu navazuje spolupráci
s lyžařskou školou Mountain Rangers, která se profesionálně
postará o začátečníky nebo pokročilejší lyžaře.
Lucie Maděrová
Reklama

34

Testík všímavosti
Jestlipak poznáte, kde tyhle kousky budov či míst v Lánovech
můžete potkat nebo kde jste je potkat mohli? Některé z nich
už jsou totiž jen minulostí.
Karolina Boková
Řešení naleznete na druhé straně.
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1. Bývalý mlýn čp. 48 v Horním Lánově
2. Cedulka chráněného stromu
- lípy v Horním Lánově
3. Dřevěná plastika v zasedací místnosti OÚ
4. Dům čp. 141 v Horním Lánově
5. Dveře bývalé školy v Horním Lánově čp. 148
6. Dveře domu čp. 124 v Prostředním Lánově
7. Dveře domu čp. 141 v Horním Lánově
8. Fara v Dolním Lánově čp. 165
9. Hasičská věž v Prostředním Lánově
10. Infocentrum
11. Lanovka Černý Důl - Kunčice
12. Lom v Horním Lánově
13. Tabulka čísla popisného na hasičárně
v Prostředním Lánově
14. Věžička bývalé márnice v zahrádkách
15. Znak na hasičárně v Prostředním Lánově

Řešení:

11

12

13

14

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

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

Úřední hodiny:

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

Obecní knihovna:

Středa

www.dolnilanov.cz
499 522 216

Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
nejdříve mi dovolte popřát Vám všem hodně zdraví
a pohody, štěstí a spokojenosti v letošním roce. Doufám,
že jste vstoupili do roku 2020 plní odhodlání a optimismu,
že se nám bude v obci společně i nadále dařit plnit si svoje
předsevzetí a plány.
Letošním rokem jsme vstoupili do druhého roku tohoto
volebního období, kdy budeme plnit Plán hlavních investičních a neinvestičních akcí v obci, který zastupitelstvo obce
schválilo na počátku svého volebního období. Zastupitelstvo obce velice odpovědně rozhodovalo, kam budou
směřovány finance z obecního rozpočtu v letošním roce.
I pro letošek byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši
14 431 300 Kč na straně příjmů a 14 431 300 Kč na straně
výdajů.
Pro letošní rok jsme si jako jeden z hlavních úkolů
stanovili výměnu části výtlakového potrubí pitné vody do
vodárny v délce cca 1 km. Další akcí je oprava domu čp. 207,
který obec zakoupila v loňském roce. V tomto objektu
vzniknou 3 bytové jednotky pro potřeby obce. Další
významnou akcí je péče o obecní lesy poškozené kůrovcem,
dále bude provedena obnova lesního porostu o výměře
2,3 ha, který byl zničen požárem. Na tyto akce půjdou hlavní
finanční prostředky z obecního rozpočtu.
Samozřejmě nebude opomíjena péče o zeleň v obci,
péče o hřbitov, opravy místních komunikací, opravy na
školní budově, výměna části plotu u objektu školy a údržba
dalších objektů, které jsou ve vlastnictví obce. Obec podporuje nemalou finanční částkou provoz obecní prodejny
a tak tomu bude i v letošním roce. Obec bude nadále podporovat všechny sportovně-kulturní akce v naší obci, které
organizuje ve spolupráci se sportovním klubem a mysliveckým spolkem „ Malá Sněžka“. Je potěšující zjištění, že se
do organizace akcí zapojují v poslední době i další občané
z řad mladší generace, hlavně z těch, kteří se do naší obce
v poslední době přistěhovali.
Jednou z věcí, kterou zastupitelstvo obce muselo na
konci minulého roku řešit, bylo zvýšení ceny za svoz popelnic, a to z 300 Kč na 400 Kč/rok za osobu trvale hlášenou
v naší obci. Bylo to z důvodu navýšení cen svozovou firmou
a zvýšení nákladů za uložení odpadu na skládce. Dle informací, které máme, se připravuje další zvyšování cen
za odvoz a likvidaci odpadů, které budou muset obce
v nastávajícím období hradit.

14:00 - 17:00

Přál bych si, aby se nám společnými silami podařilo
splnit úkoly a akce, které jsme si na letošní rok naplánovali.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 30. 10. 2019
1/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO
a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Tumová, Pavliš.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/19.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
(pro 6, proti 3, zdržel se 0)
5/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dolní Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje nařízení obce č.
6/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území obce.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 7/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 2/2011.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 8/2019 o místním poplatku z pobytu a schvaluje
sazbu poplatku ve výši 15 Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
9/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 9/2019 o místním poplatku ze psů.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
10/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise k provedení inventur majetku obce za rok
2019 ve složení Slavomír Vyklický - předseda, Michal Trobl
- člen komise, Miloslav Tomíček - člen komise. Komise
zahájí svoji činnost 1. 1. 2020 a ukončí svoji činnost 31. 1.
2020.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
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11/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce
za rok 2019.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
12/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu na odvoz
odpadu v obci Dolní Lánov uzavřenou mezi Transport
Trutnov, s. r. o., jako poskytovatele a obcí Dolní Lánov jako
zákazníka, na svoz popelnice na jedlé tuky a oleje. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
č. 19_SOP_02_4121574537 uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín - Podmokly jako provozovatelem distribuční soustavy a obcí Dolní Lánov jako zákazníkem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
14/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
č. 19_SOP_02_4121574551 uzavřenou mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín - Podmokly jako provozovatelem distribuční soustavy a obcí Dolní Lánov jako zákazníkem. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
15/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje prohlášení o vzdání
se předkupního práva k zemědělské stavbě na pozemku p. č.
st. 358 zapsaného na listu vlastnictví č. 544, k. ú. Dolní
Lánov.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
16/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění prodeje
části obecního pozemku p. č. 2859, k. ú. Dolní Lánov,
vedeného jako ostatní komunikace. Pověřuje starostu
zveřejněním záměru prodeje uvedeného pozemku.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
17/7-19 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční
dar členkám SPOZ Dolní Lánov. (pro 7, proti 0, zdržel se 2)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce
2018/2019
2) Informaci ke stavu projekčních prací - chodník kolem ZŠ
3) Informaci k objektu čp. 207
4) Informaci ke stavu stavebních prací - polytechnická dílna
u ZŠ
5) Informaci k akcím v obci listopad 2019 - prosinec 2019
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý
Starosta:JUDr. Miloslav Tomíček

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 9. 12. 2019
1/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání ZO
a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
2/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Jana Tumová, Ing. Pavel
Šimůnek.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
3/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/19.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
4/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh
rozpočtu včetně příloh č. 1 a č. 2 obce Dolní Lánov na rok
2020 jako vyrovnaný ve výši příjmů 14 431 300 Kč a výdajů
ve výši 14 431 300 Kč.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled
obce Dolní Lánov na roky 2021-2023.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
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6/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na
rok 2020 a střednědobého výhledu příspěvkové organizace
Základní a mateřské školy Dolní Lánov na rok 2021 - 2022.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
7/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby
místních komunikací obce Dolní Lánov na zimní období
2019 - 2020.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
8/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje POV - plán hlavních
investičních a neinvestičních akcí na rok 2020.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
9/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na
podporu provozu obecní prodejny potravin obce Dolní
Lánov ve výši 50.000 Kč pro rok 2019.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
10/8-19 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o
poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje z programu „Podpora provozu prodejen na venkově 20RRD10“ na podporu provozu prodejny potravin obce
Dolní Lánov. Pověřuje starostu podáním žádosti.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
11/9-19 Zastupitelstvo obce schvaluje pro rok 2019 převod
finančních prostředků do Fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 380.000 Kč.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Informaci o akcích v období listopad a prosinec 2019
2) Informaci k objektu čp. 207, projekční práce
3) Informaci z jednání s náměstkem hejtmana pro zemědělství KÚ Hradec Králové
4) Informaci ke stavu dílny u ZŠ Dolní Lánov
místostarosta: Bc. Jiří Svatý
starosta: JUDr.Miloslav Tomíček

POV- Plán hlavních investičních a neinvestičních
akcí Obce Dolní Lánov na rok 2020
1) Místní komunikace:
Opravy asfaltových povrchů:
- Opravy obecních komunikací-výtluky na komunikaci
D. Lánov - Fořt - Lánov - Kunčice n. L.
- Průběžné opravy MK a účelových komunikací propustky, žlabovky, doplnění asfalt. povrchu
- Výřezy náletů kolem MK a odstranění odumřelých
stromů
- Rozšíření parkovací plochy u KD
Oprava lávek a mostů přes Malé Labe:
- Drobné opravy mostů po obci
- Dokončení úprav na mostě pod kostelem
2) Zeleň
- Pravidelná údržba zelených ploch v katastru obce
(v majetku obce)
- Svoz bioodpadu na skládku vč. štěpků
3) Údržba obecních objektů:
- Objekt Základ. a mateř. školy - opravy vnitřních omítek,
dokončení vybudování praktické dílny pro žáky ZŠ,
první etapa opravy plotu kolem objektu ZŠ
- Kult. dům - nátěr dveří, malování, opravy v byt.
jednotce - podlahy
- Průběžné údržby hasičské zbrojnice, skladu a garáží,
prodejny potravin
- Pravidelná údržba a opravy obecního vodovodu ve
spolupráci s firmou Vodárenská společnost Lánov, s. r. o.
- Výměna části vodovodního potrubí - výtlaku k vodárně
- Stavební úpravy objektu čp. 207

4) Sportovní areál:
- Oprava oplocení sport. areálu + zahradní domek
na nářadí
- Pravidelná úprava a údržba celého sport. areálu
5) Hřbitov:
- Pravidelná údržba zeleně hřbitova a jeho okolí
- Oprava části hřbitovní zdi - žádost o dotaci
- Oprava opěrných zdí u vyhlídkového místa u kostela
sv. Jakuba st.
6) Obecní lesy:
- Likvidace porostů napadených kůrovcem
- Těžební práce dle Lesního hospod. plánu
- Pěstební činnost (obnova po těžbě), péče o mladé
porosty
- Oprava a doplnění Naučné stezky SRNEC
- Pokračování prací na obnově lesního porostu po požáru
7) Veřejné osvětlení
- Průběžná údržba VO a výřezy náletu kolem lamp
8) Projekční činnost:
- Žádost o dotaci na realizaci stavby chodníku od RD
Jančulovi - škola zastávka BUS - Šimůnkovi
- Zadání studie na přestavbu objektu čp. 207
- Změna územního plánu obce č. 1 - pokračování
9) Obecní záležitosti
- Podpora spolkové činnosti (SK, MS, SDH, SPOZ)
- Podpora sportovních a kulturních akcí v obci
- Životní jubilea občanů při 65, 70, 75, 80 a výše - věcný
dar - SPOZ
- Pokračovat na administrativních úkonech pro
pozemkové úpravy v obci
- Jednat s KÚ Královéhradeckého kraje - silnice III. třídy
- Řešení odpadového hospodářství v obci - dle novelizace
zákona o odpadech
Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 9. 12. 2019
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

Vítání občánků
Starosta obce JUDr. Miloslav Tomíček 26. října
přivítal, spolu s předsedkyní SPOZ J. Tumovou, pět nových
občánků Dolního Lánova. Jmenovitě Jana Chluma narozeného v březnu, Vincenta Vaška narozeného v dubnu, Daniela
Pavlíčka narozeného v květnu, Elišku Zvírotskou narozenou v červnu a Tobiáše Tomíčka narozeného v červenci. Pod
vedením Mgr. P. Půlpánové vystoupila děvčata ze ZŠ
(L. Máslová, A. Hájková, M. Maisnerová, A. Blažejová,
S. Gallová a A. Lehká) se svým novým pásmem písniček
a říkanek. Děvčata pak rozdala novým občánkům dárky,
maminky dostaly kytičku. Slavnostní přípitek a fotografování u kolébky zakončily podzimní vítání občánků
v Dolním Lánově.
Eva Losenická

Naši noví občánci.

AKCE
duben - červen 2020
Velikonoční šachový turnaj pro děti a mládež
do 18 let, 9:00, kulturní dům
www.sachylanov.sweb.cz
30. 4. 2020 Pálení čarodějnic, 16:00, hřiště u ZŠ
10. 4. 2020

2. 6. 2020 Turnaj v nohejbalu řemeslníků, 9:00, hřiště
Dětský den, 14:00, hřiště

Vzpomínka
V lednu 2020 oslavila paní Valerie Dvořáková
z Dolního Lánova 81. narozeniny.
Hodně zdraví přejí dcery s rodinou.

Z DĚNÍ V OBCI
Informace o stavu obyvatel
Stav obyvatel k 1. 1. 2020:
Narození v roce 2019:
Zemřelí v roce 2019:
Nejstarší obyvatel v r. 2019:

770
6
5
92 let

Miloslav Tomíček

Pili jsme muchomůrku červenou
Ve čtvrtek 10. října se v hasičské klubovně konala
přednáška o léčivých houbách a rostlinách. Přednášejícím
byl pan Jiří Šťáva, léčitel z Klášterské Lhoty, který nám řekl
mnoho opravdu zajímavých věcí. Nejvíce přítomné asi
překvapilo jeho sdělení, že cibule a česnek by se nevařené
neměly jíst, poněvadž zůstávají dlouho v trávicím traktu
a poškozují jeho sliznice. Z podobného důvodu nedoporučuje ani tak vyzdvihované jarní kopřivové očistné kúry.
Z dalších zajímavých informací je např. ponaučení,
že hodinu před a hodinu po jídle by se nemělo pít, aby
potrava mohla být tělem správně strávena.

Příchozího hned upoutala řádka lahví s různobarevnými
tekutinami a plný stůl čerstvě nasbíraných hub - součástí této
akce byla totiž ochutnávka léčivých nápojů z hub a bylin
a praktické poznávání hub. Díky tomu jsem se například
poprvé seznámila se strmělkou anýzovou, která opravdu
voní po anýzu. Nebo jsme se dozvěděli, že v případě doporučovaného delšího vaření (40 min.) tvrdých modrajících
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hřibů (kovář, koloděj, ...) je důvod
jednoduchý - aby neškodily, ale dělaly
dobře. Podělil se s námi o recepty na
léčivé vývary i ze zcela běžných
a známých hub. A mnozí z nás poprvé
na vlastní oči spatřili lysohlávky.
Došlo dokonce i na zkoumání zdravotního stavu z chodidla jedné dobrovolnice.
Pan Štáva zodpovídal naše zvídavé
otázky a přislíbil ochotu uspořádat
v příštím roce naučné houbařské
vycházky po okolí. Své mnohé
poznatky a zkušenosti získal také od
Rusů; v Rusku je léčení houbami totiž
velice rozšířené.
Jsou sice lidé, kteří považují houby
za plíseň z lesa, ale nám přítomným se
tato nevšední akce moc líbila:-)
S poznáním, že každá houba je na
nějaký neduh v těle stejně jako byliny,
se možná mnohým pohled na houby
změnil.
Sportovnímu klubu a milým
organizátorkám, které se staraly
o občerstvení, tímto děkujeme za
uspořádání nevšední akce!
Za účastníky Karolina Boková

Dolnolánovská
drakiáda

Již bývá skoro pravidlem, že v den
drakiády na bývalém zemědělském
letišti mezi Fořtem a Lánovem počasí
jasně dává najevo, že je mu vlastně
jedno, že je říjen a spousta pořadatelů
potřebuje trochu toho větru… Ale nám
se poštěstilo alespoň mít 12. října 2019
slunný den a i když moc nefoukalo,
draci se měli možnost předvést
v rozletu se svým běžícím majitelem.
Některým se moc nechtělo létat na
povel, ale majitelé, piloti a mnohdy
i tvůrci v jedné osobě si to užívali
a svého draka chtěli předvést v tom
nejlepším světle a v té nejlepší výšce.
Účastníci, kterých bylo zaregistrováno
s draky přes 30, měli též možnost
využít i sportovní nabídky, vyzkoušet
si dovednostní či znalostní disciplíny
a nasbírat za odměnu razítka do
soutěžní kartičky. Vyhlášení vítězů
proběhlo ve 4 kategoriích, ale i ti co se
neumístili na „bedně“ byli odměněni
malou dobrůtkou za účast.
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Děkujeme za iniciativu a věnování
svého volného času všem pořadatelům
- nejen členům SK Dolní Lánov a těšíme se na další ročník drakiády
v roce 2020.
Soutěž: Jelikož se tato drakiáda
koná již několik let, vyhlašujeme
soutěž s otázkou - V jakém roce se
začala Dolnolánovská drakiáda konat
pravidelně?
Nápověda: Již za působení
současného pana starosty M. Tomíčka. Odpovědi zasílejte na mail:
kapas@seznam.cz. Do předmětu
napište „soutěž drakiáda“.
Účastnit se může kdokoliv, kdo
bude znát odpověď, 1 e-mail (adresa)
= 1 odpověď, do slosování správných
odpovědí bude zařazena vždy pouze
první odpověď, pokud bude zasláno
více z jedné adresy.
Jeden výherce bude vylosován
p. starostou v měsíci květnu.
Karla Svatá

Setkání seniorů
Členky SPOZ, jmenovitě Jana
Tumová, Alena Tmějová, Karla Svatá a
Hanka Kynčlová, a obec Dolní Lánov
zorganizovaly podzimní setkání seniorů. Vzorně připravený sál Kulturního
domu přivítal 22. 11. 2019 přibližně 40
účastníků setkání. Po krátkém, ale
milém vystoupení tanečníků z Vrchlabí
následovala volná zábava. K poslechu
i k tanci zahrál pan Petr Červený,
o bohaté občerstvení se postaraly
členky SPOZ, odvoz zajišťoval
místostarosta J. Svatý. Škoda jen, že se
setkání nezúčastnilo více pozvaných
občanů.
Eva Losenická

Tenisový turnaj
23. listopadu 2019 se konal
jubilejní 10. ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře. Turnaj se uskutečnil
v tenisové hale Vojenské zotavovny
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
Ze šesti zúčastněných dvojic si nejlépe
vedli Jiří Jína a Aleš Klaban, na druhém
místě skončili Pavel Havlíček a Milan
Půlpán, třetí místo obsadila dvojice

Účastníci turnaje.

Michal Erben a Zdeněk Drbohlav,
čtvrtí byli Gunnar a David Havlovi.
Na dalších místech byli Milan Mašek,
Milan Čivrný, Jan Kušnír a Karel
Klimt.
Turnaj zorganizovali L. Losenický
a M. Erben.
Eva Losenická

Myslivecký spolek „Malá
Sněžka“ Dolní Lánov
I když průběh letošní zimy je opět
velice netypický vzhledem k tomu,
že nebyla a asi už nebude téměř žádná
sněhová pokrývka a že nebyly prozatím ani silné mrazy, je povinností
myslivců věnovat lesní zvěři v zimním
období patřičnou pozornost. Od
podzimu do konce ledna je nutné zvěř
přikrmovat hlavně jádrem (oves),
předkládat jí u krmelců, kde je
navezeno seno a letnina, usušená
v letních měsících. Vhodné pro zvěř
jsou také kaštany a žaludy, případně
usušené jeřabiny. A to hlavně z toho
důvodu, že zvěř v zimním období
rychle ztrácí tuk, který si ve svém těle
vytvořila v letních měsících.
V únoru provádí myslivci tzv.
léčení srnčí zvěře z důvodu střečkovitosti. Střečci v naší přírodě byli
a jsou. Tento cizopasník ve formě
mouchy napadá hlavně v jaroletním
období srnčí zvěř a klade ji na srst bílá
vajíčka, ze kterých se líhnou larvy, jež
pronikají do podkoží. Často se dostávají i do masa. V tomto případě se jedná
o střečka srnčího. Existuje další druh
střečka, a to střeček nosohltanový,
který se u srnčí zvěře vyskytuje častěji
a je nebezpečnější než střeček
podkožní. Larvy střečka nosohltanového se usazují v nosních dutinách,
hltanu a hlavových dutinách, může
docházet i k poškození mozku nebo
nosohltanu zvěře. Je zde i nebezpečí
úhynu zvěře napadené tímto cizopasníkem, pokud se neléčí. Proto
myslivci v tomto období provádí
medikamentózní léčbu lékem Carmix,
případně Rafendazol, který míchají
s ovsem a dávají dvakrát po sobě do
krmítek u krmelců. Ke konci února
provádí myslivecké spolky sčítání
zvěře, jehož výsledky potřebují

k sestavování plánu hospodaření
v honitbě na letošní rok. Únor je také
měsíc, kdy se honcují zajíci. Samice
zajíce polního rodí v březnu malé zajíčky, kterým říkáme březňáci.
Březen je měsíc, kdy se v přírodě
probouzí nový život. Zvěř přestává
navštěvovat krmná zařízení, jelikož
začínají rašit výhonky některých
listnáčů a tak spárkatá zvěř přechází na
zelenou pastvu. Spásá nově vyrašené
výhonky, různé bylinky a to často vede
k zažívacím problémům zvěře, ke
střevním katarům, které mohou vést
i k úhynu. V této době můžeme spatřit
srnce s novým parožím, které má
obalené lýčím, kterého se později
zbavuje vytloukáním o slabé stromky.
V březnu myslivecké spolky organizují
své výroční schůze. Tak tomu je
i v našem mysliveckém spolku, kdy
budeme hodnotit průběh mysliveckého
roku, který se počítá od března do
března následujícího roku.
Rašení jednoho z našich nejmohutnějších listnatých stromů dalo název
dalšímu měsíci po březnu, a to dubnu.
Pro zvěř skončilo období nouze
a strádání. Objevují se první mláďata
a pro myslivce je to zahájení dalšího
kola prací, které je nutné po zimě
provádět - čištění a dezinfekce
krmných zařízení, opravy loveckých
zařízení apod. Pro dolnolánovské
myslivce je to i pomoc obci v organizování některých akcí, které na jaře
probíhají.
Kvetoucí příroda dala název
dalšímu měsíci květnu. V květnu
příroda nejen kvete, ale také rodí.
Hnízdí nebo vyvádí svá mláďata nejen
ptactvo, ale i další zvěř. Zajíci kladou
nejméně již druhé potomstvo. Samozřejmě, že v přírodě můžeme spatřit
samice černé zvěře se svými potomky
či liščata, která pobíhají kolem liščích
nor. Myslivci pokračují v opravách
svých zařízení a nezapomínají na
začátek senoseče, kvůli níž dochází
k největším škodám na zvěři. Jelikož
měsíc květen je také měsícem lesů,
budou se myslivci jistě podílet i na
obnově lesních porostů zničených
kůrovcem. V tomto měsíci začíná doba
lovu srnců, kdy se loví srnci, kteří
by se neměli zúčastnit říje.
V zimním a jarním období, jako po
celý rok, se myslivci věnují odstřelu
škodné zvěře a zvěře černé. K měsíci
lednu měli dolnolánovští myslivci
uloveno více jak 80 ks zvěře černé.
Myslivecký spolek „Malá Sněžka“
Dolní Lánov děkuje všem spoluobča-

nům a přátelům, kteří si přišli v listopadu, již po dvanácté, připomenout
společně s myslivci svátek patrona
myslivosti ke kapličce sv. Huberta.

a jejich doprovod je připraveno občerstvení. Akce bude včas plakátována na
vývěsních tabulích v obci.
Hráči se mohou přihlásit na
č. tel. 732 110 870 nebo 728 033 895,
e-mail: sachylanov@seznam.cz.
Na Velikonoční šachový turnaj dětí
a mládeže v Dolním Lánově srdečně
zvou pořadatelé SK v Dolním Lánově.
Za SK Dolní Lánov Zdeněk Máslo st.

ZŠ A MŠ
DOLNÍ LÁNOV
Zápis do ZŠ a MŠ
Dolní Lánov
Kaplička sv. Huberta.

Závěrem mi dovolte, abych za
myslivce požádal majitele psů, kteří se
svými miláčky chodí do přírody, aby je
měli uvázané nebo pod kontrolou.
Často se setkáváme s tím, že někteří
občané vyvádí do přírody až tři psy,
kteří jsou na volno a pobíhají po
honitbě bez dozoru. Buďme k přírodě
a jejím obyvatelů ohleduplní.
S přáním přírodě a myslivosti zdar
Miloslav Tomíček

Pozvánka na šachový
turnaj v Dolním Lánově
Vážení spoluobčané, příznivci
šachové hry, dovoluji si Vás touto
cestou pozvat na VI. ročník Velikonočního šachového turnaje pro děti
a mládež od 6 do 18 let neregistrovaných šachistů. Turnaj se koná v KD
v Dolním Lánově 10. dubna 2020 od 9
hodin na velikonoční Velký pátek,
který je dnem svátečním. Při této příležitosti oznamujeme, že našimi turnaji
prošlo již 96 účastníků, z toho 8
dívek, dále 8 dětí ze sousedních
obcí: z Prosečné, Dolního Dvora
a Prostředního Lánova.
V letošním roce se můžeme opět
dočkat větší účasti menších dětí, neboť
Šachový kroužek na ZŠ v D. Lánově
čítá 10 dětí, z toho 3 dívky. Jeden
chlapec k nám dojíždí ze sousední
školy v Lánově se svým dědou.
Na druhé straně nám starší děti stárnou,
dostávají se do kategorie 18 let a letos
budou moci hrát naposledy.
Závěrem chci požádat: rodiče,
dědové, babičky, strýcové, příbuzní
mladých hráčů přijďte děti podpořit
svou účastí! Pro všechny účastníky

Vážení rodiče a přátelé školy,
o výhodách naší malé školičky
v Dolním Lánově jsem psala již
v jednom z minulých čísel Zpravodaje
obce Lánov.
Nyní bych Vás ráda informovala
o novince, kterou pro naši organizaci
beru jako zásadní. Od 1. 9. 2019 jsme
otevřeli v naší škole další třídu,
ve které se vzdělávají pouze prvňáčci.
Stejně tak tomu bude i ve školním
roce 2020/2021, a proto neváhejte
a vezměte Vaše děti k nám na

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY dne
8. 4. 2020 od 15:00 do 17:00 hod.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
bude 6. 5. 2020 od 15:00 do 17:00 hod.
V případě, že byste měli zájem se
do naší školy podívat nebo měli nějaké
otázky, neváhejte mě kontaktovat na
tel. č. 735 756 730. Ráda Vám na vše
odpovím.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.
S pozdravem a přáním hezkých
dnů Mgr. Lucie Koniková, ředitelka ZŠ
a MŠ Dolní Lánov

Čtyři medaile pro ZŠ
a MŠ Dolní Lánov
Ve čtvrtek 3. října 2019 se 21 žáků
z naší školy a jedna dívenka z MŠ
zúčastnili tradičního závodu – Běh
zámeckým parkem ve Vrchlabí. Pro
žáky prvního stupně a pro děti z MŠ si
pořadatelé z vrchlabského DDM
Pelíšek připravili kilometrovou trať.
I přes nepříznivé počasí provázené
deštěm byl závod zastoupen velkým
počtem soutěžících z okolních škol.
Konkurence byla obrovská.
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Všem děkujeme za bojovnost
a vzornou reprezentaci školy. Zvláště
gratulujeme za výborné umístění:
v kategorii 2014 (MŠ)
– Anetce Majerovičové - 1. místo,
v kategorii 2013 Elišce Farské – 2.
místo, Nele Doležalové – 8. místo
a Šimonovi Pavlišovi – 5. místo,
v kategorii 2012 – Anitě Blažejové – 1.
místo a Anežce Střížkové – 10. místo,
v kategorii 2011 – Adéle Lehké – 2.
místo, v kategorii 2010 – Veronice
Waishauptové – 11. místo, Jaroslavovi
Špidlenovi – 10. místo
a v kategorii 2009
– Milanovi Blažejovi – 6. místo.
Anita Blažejová,
ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Hromadný start dívek, ročník narození 2012 - Anitka Blažejová - vítězka,
Lucinka Máslová a Anežka Střížková.

S chlapci až do finále!
V pátek 24. ledna 2020 se žáci
naší školy zúčastnili Novoročního
florbalového turnaje, který zorganizovala ZŠ a MŠ Lánov. Zde spolu soupeřilo 7 týmů ze základních škol z
Lánova, z Vrchlabí (náměstí Míru a
Horská), Hostinného, Černého Dolu,
Dolní Branné a my. Naši školu reprezentovali Tomáš Chleborád, Matyáš
Mata, Jaroslav Špidlen, Jan Ducháček,
Martin Šmatár a Valentýn Šmatár.
Naše družstvo podalo skvělé výkony.
Dokázalo se dostat až do samotného
finále a po těžkém boji s finalisty
ze základní školy náměstí Míru si
nakonec odvezlo pěkné 2. místo.
Chlapcům gratulujeme za vynikající
reprezentaci školy. Zároveň děkujeme
pořadatelům ze ZŠ v Lánově za
perfektně zorganizovaný turnaj.
Anita Blažejová,
ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Pohár podkrkonošských
škol v běhu na lyžích
Ve středu 29. 1. 2020 se žáci naší školy zúčastnili
pohárového závodu podkrkonošských škol v běhu na
lyžích ve Vejsplachách ve Vrchlabí, který pořádala
Základní a Mateřská škola Dolní Branná ve spolupráci
s obcí Dolní Branná. Do závodu bylo zapojeno celkem
11 základních škol z Podkrkonoší. I přes velkou konkurenci se naši žáci neztratili a vybojovali si velmi pěkná
umístění. Všem závodníkům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Zvláště gratulujeme v kategorii 1. třída - Elišce
Farské za 6. místo, 2. třída - Anitě Blažejové za 1. místo
a Adéle Lehké za 9. místo, 4. třída - Jaroslavovi Špidlenovi za 10. místo a 5. třída - Milanovi Blažejovi za 11.
místo. Zároveň děkujeme obětavým organizátorům
z Lyžařského spolku při ZŠ Dolní Branná za výborně
uspořádané závody.
Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ DVŮR
Dolní Dvůr 78
543 42 Dolní DVŮR

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

tel.: 739 416 335

starosta@dolnidvur.cz

tel.: 730 861 900

davidneumann.dd@gmail.com

Nikola Bílá

tel.: 777 686 805

obec@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

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

Místostarosta:

David Neumann
Asistentka starosty:

www.dolnidvur.cz
499 522 376

Z ÚŘADU
Vážení sousedé,
pro toto číslo zpravodaje jsem si připravil krátkou úvahu na
téma starých zlatých časů a jejich vztahu k současnosti.
Dolní Dvůr má dlouhou a bohatou historii. V průběhu staletí
se měnilo složení obyvatelstva, vznikaly a zanikaly továrny
a jiné průmyslové objekty, měnila se krajina. Pokud se
díváme na historické fotografie obce, připadá nám Dolní
Dvůr (nebo spíš Niederhof) jakýsi majestátnější a upravenější.
Je to jenom nostalgie nebo na tom něco doopravdy je?
Pokud to tak doopravdy je, co můžeme udělat pro to,
abychom se k tomu hezkému zase přiblížili? Dobu dvě
generace zpátky nám umějí přiblížit naši nejstarší spoluobčané, na dávnější časy už musíme nahlížet přes historické
zdroje. Nemůžeme vrátit čas zpátky, obnovit doly na železnou rudu, pily, továrny, hotely a restaurace, školu, bohatý
život farní obce a mnoho dalších věcí. Nemůžeme napravit
válečné křivdy a s nimi spojené migrační vlny. Tady bych se
však už ve výčtu toho, co nejde vrátit, zastavil. Po totální
výměně obyvatelstva po druhé světové válce se už vývoj
Dolního Dvora nijak zásadně nelišil od celé naší země.
Materiální, ale zejména morální důsledky totalitního
vládnutí jsou všude kolem nás, i v nás. Ta šedá doba znamenala kromě jiného také totální pokřivení vztahu k majetku
a historii. I když to je jev celé společnosti, má své konkrétní
projevy i v naší obci. Jak jinak by se mohlo stát, že necháme
zpustnout všechny původně krásné křížky (a jeden z nich
dokonce celkem v klidu zlikvidujeme buldozerem),
že máme zdevastovanou část hřbitova (byť díky výrostkům
z jiného spřáteleného státu), že jsme ztratili úctu k obětem
1. světové války a rozkradený pomník přeplácli náhradní
cedulí s náhradní idejí. Ale také proč jsme přestali pečovat
o krajinu, necháváme zarůst pozemky, které jsou našim
majetkem a naší vizitkou?
Troufám si říci, že nic z výše uvedeného by se v dobách
z těch krásných fotografií nestalo. Pokud tedy chceme, aby
to bylo jako kdysi, je to přání bláhové a neuskutečnitelné.
Pokud si však chceme vzít z historie to dobré pro naše lepší
současné žití, inspirace je bohatá. Platí to pro všechny,
samozřejmě dvojnásob pro obce a jiné samosprávné
a veřejné instituce. Proto jsme už v loňském roce zahájili
snahu o čištění zarostlých obecních pozemků a provedli
první kroky směrem k péči o drobné sakrální památky -

křížky. Vidím, že i vlastníci nemovitostí a pozemků nezůstávají stranou a snaží se své domy a jejich okolí učinit lepšími
nejen pro sebe, ale i pro nás všechny. Děkuji všem, kteří to
takto vnímají a věřím, že právě tato odpovědnost ke svému
majetku a okolnímu prostředí bude hlavním faktorem
našeho příjemného žití v časech budoucích.
Martin Bělovský, starosta obce

Z DĚNÍ V OBCI
Památka na malíře Fritze Hartmanna
Mezi létem a podzimem 2019 byl na dolnodvorském hřbitově umístěn nový náhrobní kámen. Vzpomínku
na malíře Fritze Hartmanna (1873 - 1925) nechala zhotovit
jeho vnučka Monika Hartmann. Námět realizovala
kamenická firma pana Lukeše z Vrchlabí. Nepřehlédnutelný
kámen s pamětním nápisem je dobře viditelný, umístěný
poblíž hlavního kříže, znovu vysvěceného v roce 2007.
Zde je i pietní místo pro vzpomínky na všechny pohřbené
v Dolním Dvoře.
Hana Homolová
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Rozhlasová pozvánka
do Dolního Dvora
Během jedné listopadové neděle jsem byla požádána,
abych umožnila skupince promrzlých výletníků, ubytovaných ve Strážném, shlédnutí naší malé výstavky. Vzhledem
k tomu, že ve skupině asi 15 osob bylo několik dětí, přizpůsobila jsem obsah povídání. Dospělým jsem pak spíše
odpovídala na dotazy, týkající se naší obce. Po mých informacích, prohlídce modelů, skřítků a figurek se mi přihlásila
jedna z přítomných s tím, že je redaktorkou Českého
rozhlasu Hradec Králové. Požádala, jestli bych jí nemohla
několik málo vět namluvit do zvukového záznamu. A tak se
stalo, že 20. 12. 2019 slyšeli posluchači hradeckého vysílání
rozhlasu také o Dolním Dvoře, a to konkrétně pozvánku na
naše předvánoční Zpívání. Někdy poté byla odvysílána
druhá část povídání, které si můžete poslechnout na následujícím odkaze:
https://hradec.rozhlas.cz/pet-rocnich-dob-a-remeslnedovednosti-horalu-jsou-chloubou-dolniho-dvora-v-srdci8131116
Hana Homolová

Po stopách obrazu v naší kapličce
V minulém Zpravodaji byla zmíněna kaplička
svatého Michala, stojící na dolnodvorském náměstí. Část
jejího příběhu byla popsána, další kousek historie zmiňuji
v této vzpomínce. K výročí 400 let naší obce byla do renovované, panem farářem Skalským nově vysvěcené kapličky
věnována olejomalba na dřevě, znázorňující patrona horníků, svatého Michala. Dílo darovala akademická malířka
Jarmila Havlíková (1923-2014). Rodina Havlíkových
patřila a patří do Dolního Dvora. Od roku 1946 zde má určitě
domovské právo a přátele. Chalupa na Zlatém návrší sloužívala k práci i odpočinku jejích členů.
Nejdříve představím manžela paní Havlíkové, Václava
(1921-1996). Pocházel z loutkářské rodiny, vystudoval
uměleckou školu, stal se scénografem ve Skupově loutkovém divadle Spejbla a Hurvínka, v plzeňském divadle Alfa,
spolupracoval s čs. animovaným filmem, čs. televizí
a jedenatřicet let vyučoval na Katedře loutkářství Divadelní
fakulty. Vedl odborné kurzy po Evropě, přednášel v Mexiku.
Paní Jarmila, pozdější dárkyně našeho obrazu, vystudovaná
výtvarnice, kreslířka, ilustrátorka se stala členkou Studia
Jiřího Trnky. Byla žádána jako realizátorka loutek, objednaných většinou zahraničními divadly. Spolupracovala
s filmaři, začínající čs. televizí, v loutkovém i krátkém
filmu. Tak vzniklo více jak 100 inscenací. Posledním jejím
loutkovým filmem byla třetí řada večerníčku Broučci.
Ti, kdož pamatují začátky televize, si jistě vzpomenou na
medvídka Emánka, čertíka Bertíka, papouška Lorinku
a další loutky, které účinkovaly v pohádkách se Štěpánkou
Haničincovou. Paní Jarmila později často pobývala ve své
chalupě nad Dolním Dvorem, obklopená bylinkami, květinami i zeleninou. Potkalo mně to štěstí, že jsem se mohla
s touto úžasnou, milou paní občas setkávat.
Obě děti manželů Havlíkových, které své školní prázdniny trávily na zdejší chalupě, dokazují, jak dědičnost
funguje. Syn Mikuláš je vynikajícím truhlářem, řezbářem,
restaurátorem. Tvoří funkční loutky - marionety. Dcera
Jarmila, provdaná Haldová, se věnovala v několika knihách
botanickým ilustracím, vyřezává loutky, betlémy, dřevěné
plastiky, ilustruje. Vytvořila známý soubor 108 kolorovaných dřevořezeb z lipového dřeva, který znázorňuje české
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panovníky s jejich manželkami, od knížete Bořivoje
k arcivévodovi Ferdinandovi II. Také její děti políbila múza
výtvarného umění.
Hana Homolová

I tak se dalo poslouchat rádio
Každým rokem, zhruba v polovině června přijíždí
do Dolního Dvora rodáci, rozptýlení v různých oblastech
Německa. Zavzpomínají na dětství a mládí, vzpomenou na
příhody, jejichž aktéři již dlouho nejsou mezi živými. Při
posledním setkání jsme si pochvalovali, jak je bezvadné na
příklad to, že se můžeme domluvit a prohlédnout fotografie
poslané mobilním telefonem. A hned se vynoří jedna
událost, kterou vyprávěl pan Roland Beránek. S jeho svolením dávám vzpomínku do Zpravodaje.
Pan Roland vypravuje: „Původně naše rodina bydlela
na Hanapetru. Kolem roku 1951 nám byl přidělen dům
lesního závodu, stojící na samotě u Kotelského potoka.
Chalupy na Hanapetrově pasece byly po válce přiděleny
pražské čtvrti Žižkov. Domy byly obydleny nárazově,
o svátcích, při brigádách, ne tak jako nyní. Poznal jsem se
zde se správcem, panem Zrubeckým, který tyto objekty
pomáhal udržovat. Byl to herec v důchodu, který svůj
aktivní život prožil v Národním divadle. Vlastnil dva
gramofony s klikou a velkou spoustu desek. Na pasece
nebyla zavedena elektřina, tak vlastně pan Zrubecký hlídal,
aby po odjezdu nových majitelů bylo vše v pořádku.
Ke každému domu na pasece patřila v lese jáma, do které se
dával odpad, který nehořel, na příklad rozbité hliněné hrnce
a nepotřebnosti. Mně bylo v té době asi tak 12 let, chodíval
jsem pana správce navštěvovat, ale hlavně jsem mu každý
měsíc nosil důchod. Podepsal listinu, že si ho převzal a já ji
pak nesl zpátky listonošovi. Správce mluvil velmi dobře
německy a podle mně mluvil trochu staročesky. Vždy, když
jsem odcházel, dával pozdravovat pana otce a paní matku.
Po nějaké době byl zaveden na Hanapetr telefon, hodně
poruchový s často popraskanými dráty. I tak, díky tomuto
telefonu se pan správce dovídal přesný čas, včetně důležitých politických zpráv. Ty si pečlivě zapisoval do svých čtyř
velkých, černých sešitů. Psal zprávy, hlavně ty kladné. Pan
Zrubecký se přátelil s panem Šťastným, oblíbeným vedoucím obchodu dole v obci. Srdečně se oslovovali Karlíčku
a Jiříku a přišli na šikovnou věc. Pan Šťastný měl rádio.
Domluvil si s Jiříkem dobu, kdy rádio zapne, přiloží k němu
telefonní sluchátko a tak na Hanapetru správce uslyší
zprávy, či čtení na pokračování.
Život pana Zrubeckého po nějakém čase zhasl ve
vrchlabském domově důchodců a mně mrzelo, že jsem se
o tom nedověděl …“
Zaznamenala Hana Homolová

Skutečná událost
Jedno světlo a pes Barry jako zachránci
lidského života
V létě roku 1951, tři roky po takzvaném „vnitřním
rozsídlení“ občanů německé národnosti do vnitra kraje,
jsme se mohli s pomocí lesní správy vrátit zpět do Dolního
Dvora. Náš vlastní dům na Hanapetrově pasece nám byl
roku 1948 zkonfiskován. Nastěhovali jsme se do domu
lesního závodu, který stál o samotě uprostřed lesa u Kotelského potoka v Kotli, asi 1,5 km od nejbližšího obydleného
domu. Provedli jsme nutné opravy domu, materiál nám dal
lesní závod, koupili jsme si krávu a pomalu jsme zase začali
normální každodenní život. Táta pracoval se mnou v lese a

matka se starala o domácnost. Protože domek neměl
elektrický proud, byla domácí práce velice náročná, vše se
muselo dělat ručně. K nákupu, do školy a k autobusové
zastávce byly 3,5 km chůze.
Jednoho dne přinesl bratr malé štěně. Naši rodiče nebyli
zrovna nadšení, protože denně se na louce před domem
pásla zvěř a oni si dělali starosti, že by pes mohl zvěř honit.
V tu dobu nikdo netušil, že toto štěně bude jednou zachráncem života.
Bylo to v zimě roku 1957/1958, již delší dobu chumelilo
a nechtělo přestat sněžit. Jednoho krásného dne se sníh
třpytil ve sluníčku a počasí přímo lákalo k lyžařské túře po
horách. Několik studentů toho krásného počasí využilo a
dali se na túru na Klínovou boudu a okolí. Protože to počasí
bylo tak nádherné, nespěchali domů a zdrželi se na Klínovce
déle. Pomalu se začalo stmívat a oni si ani nevšimli, že se na
hřebenu objevují tmavé mraky. Krátkou chvíli nato začalo
chumelit a začal foukat vítr. Studenti se honem vydali na
cestu, která je měla vést na Lyžařskou boudu. Vítr a sníh
byly čím dál silnější, cestou se přidala mlha a viditelnost
byla čím dál horší a nastaly velké potíže, protože kvůli mlze
na sebe už neviděli. Někde v okolí Dvorské boudy se
kontakt mezi nimi přetrhl, volání a křičení už nebylo slyšet,
z větru vznikla vichřice. Jeden z nich jim nestačil a zůstal na
konci sám. Ztratil orientaci a bloudil nocí po lese. Žádnou
lyžařskou stopu nebylo vidět a on se musel v tom hlubokém
sněhu brodit, což ho stálo velikou námahu a sílu. Celý už
vyčerpán se dostal na menší mýtinu, vichřice se trochu
umírnila a sněžení také bylo méně. Najednou viděl před
sebou silně zavětvený smrk, který měl větve až skoro
k zemi. Protože byl unaven a vyčerpán, chtěl si pod ním
odpočinout. Bylo veliké štěstí, že tak neučinil, asi by usnul
a zmrzl jako už jiní před ním. V tu chvíli se zabýval různými
myšlenkami, když se mu v dálce mihlo něco jako světlo.
Zkusil se na to světlo soustředit, ale najednou zase zmizelo,
ale vtom zas to světlo viděl. Vzchopil se a dal se za tím
světlem dolů do údolí, kde tekl Kotelský potok.
Náš otec unaven od těžké práce svážení dřeva chodíval
již brzy spát. Maminka využívala večerní klid a věnovala se
jejímu hobby, psaní dopisů. Petrolejová lampa (Petromaxka) dávala dobrou světelnost. Kolem jedenácté hodiny se
chystávala též do postele. Venku stále zuřila vichřice
a sněžení zas zesílilo. Najednou zaznamenala nenormální
chování našeho psa. Již delší dobu nějak divně štěkal
a choval se nervózně. Maminka nato vzbudila tatínka, aby se
šel podívat ven, jestli tam je vše v pořádku. Ale v té fujavici
nemohl nic vidět. Už se chtěl vrátit do domu, když najednou
zaslechl jako volání člověka o pomoc. Maminka odvázala
psa, který stále štěkal, ten se rozběhl, ale pro výšku sněhu se
jen brodil a snažil se dostat k potoku. Táta se silnou baterkou
šel za psem a objevil člověka v potoce, který se snažil asi
šestimetrovým břehem vylézt, což se mu ale nedařilo. Táta
ho lákal na něco mírnější místo a provazem ho s maminkou
vytáhli z potoka. Byl úplně vyčerpán. Rodiče ho vzali do
místnosti, dali mu něco na přestrojení, najíst, škopek
s vodou, aby si ohřál nohy, a připravili mu postel na spaní.
Ráno se celkem z té noční námahy docela dobře zotavil.
Po ranním probrání noční situace a nebezpečí, ve kterém se
mladý muž nacházel, se poděkoval za pomoc a pohoštění.
Náš otec ho doprovodil až na Tetřeví boudy, kde ho navedl
na cestu k Lyžařské boudě, kde byli ubytováni. O pár dnů
později přišel jeho otec osobně poděkovat za pomoc synovi.
Mezi námi vzniklo dlouholeté přátelství. Není k domyšlení,
kdyby tento mladý člověk v té noci přišel o život, a to jen 20

metrů od obydleného domu. Tak se stali náš pes Barry
a světlo zachránci života.
Zachráněným z Kotle byl student pocházející z Duchcova, nyní mu je zhruba 80 let. Jméno zachráněného je redakci
známo.
Alfred Beranek (82 let)
Pozn. red.: Rodina p. Alfreda Beranka odešla z Čech do
Německa v březnu 1968.

Ukázka pěkného Alfredova písma.

Vánoční koncert
Děkujeme za úžasnou atmosféru při netradičním
koncertě v kostele sv. Josefa a těšíme se na další rok.
Krásný nový rok přejí muzikanti Nikol, Bára, Ondra
a Martin.
Nikola Bílá

Hraní u vánočního stromu
Vážení čtenáři, milí přátelé, 19. 12. 2009 jsme se na
našem dolnodvorském náměstí poprvé setkali v předvánočním čase, abychom si zazpívali koledy a vánoční písničky
a - a to je úplně nejdůležitější a nejkrásnější - abychom se na
chvíli zastavili v životním běhu a užili si společné setkání,
vzájemnou blízkost a pospolitost.
21. 12. 2019 se konal jubilejní 10. ročník Hraní
u vánočního stromu v Dolním Dvoře.
S velikou radostí jsem už po desáté sledovala úsměvy
a spokojenost na tvářích všech věrných i nových návštěvníků. Jistě k té náladě přispívá kouzelná atmosféra vánočně
vyzdobeného náměstíčka v Dolním Dvoře s dominantou
kostela sv. Josefa. Já ale věřím, že je ještě jedna důležitá
okolnost, která to kouzlo utváří. Totiž že všichni, kteří akci
připravují a podílejí se na jejím zdárném průběhu, do toho
vkládají svá srdce a za to nám, milí návštěvníci, zase otvíráte
srdce svá… A tak se může stát, že se na chvíli zastaví čas a je
jen prosté a krásné tady a teď.

Speciální poděkování za desetiletou spolupráci patří
všem stálým i občasným členům nahodilého vánočního
hudebního tělesa, čili kapele NaVáHuTě, za zpěv a hudební
produkci.
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zdroj elektřiny, aby bylo vybavení, které je bateriové, stále
v pohotovosti k výjezdu.
Celkové náklady na pořízení vozidla jsou 1.225.581,- Kč.
Vozidlo bylo pořízeno s podporou:
- 450.000,- Kč od Ministerstva vnitra ČR v rámci programu
01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí
- 300.000,- Kč od Královéhradeckého kraje v rámci
programu 19RRD01 - Obnova hasičské techniky pro obce

Co říci víc? Jubilejní 10. ročník se podařil. Počasí přálo,
všechny dárečky pro návštěvníky byly rozdány, každý si
mohl odnést něco pro potěšení z jarmárku, zahřát se něčím
horkým k pití, ochutnat nějakou dobrotu k snědku a na cestu
k domovu si posvítit Betlémským světlem od skautů.
Za celý „realizační tým“ děkuji za návštěvu, bylo nám
velkou ctí a 19. 12. 2020 se těšíme na další setkání.
Lenka Čermáková, foto: Pavel Fejfar

Zprávy z SDH Dolní Dvůr
V minulém roce v polovině prosince proběhla
každoroční výroční valná hromada dolnodvorského sboru
dobrovolných hasičů. Akce se konala v Penzionu U Jirky
a účast byla hojná.
Zrekapitulovali jsme činnost v uplynulém roce, představili si plány na další období a poseděli s hosty a přáteli
našeho sboru. Jako dárek od Obce Dolní Dvůr jsme dva dny
před schůzí obdrželi dlouho očekávané nové dopravní
vozidlo VW Transporter T6 4Motion.

Vozidlo dodala po řádném výběrovém řízení firma
HAGEMANN, a. s., která se zabývá přestavbou civilních
aut na požární speciály. Pořizovací cena byla částečně
hrazena z dotace MV ČR, KHK a rozpočtu obce. Naše nové
auto disponuje dieselovým čtyřválcovým motorem
o obsahu 1968 cm³ s pohonem všech kol. Jedná se
o 9 místnou verzi, kde 6 zadních sedaček jsou speciální
hasičská křesla, která mají každá svůj bezpečnostní pás
a opěrky na ruce. Vozidlo je vybaveno jednou stabilní
vysílačkou a dvěma ručními přenosnými. Dále pak dvěma
dobíjecími přenosnými svítilnami, hasičskou lékárnou,
hasícími přístroji a dalším potřebným vybavením. Vozidlo
musí být při delším parkování v garáži připojeno na stálý
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Pro naši činnost je klíčová spolupráce s Obcí Dolní
Dvůr. Rádi bychom touto cestou poděkovali bývalému
starostovi obce panu Davidu Neumanovi - dnes místostarostovi, dále pak starostovi Ing. Martinu Bělovskému i všem
zastupitelům za podporu naší činnosti. Věřím, že nám všem
bude vozidlo dobře sloužit a že s ním najezdíme mnoho
šťastných kilometrů.
Za SDH Dolní Dvůr, Martin Čermák

Pověsti z Dolního Dvora
O čarodějnicích v Dolním Dvoře
V Dolním Dvoře spatřila jednou o Valpuržině noci* jistá
děvečka následující: statkářka, u které pracovala, opékala
na kamnech ropuchu, poté se odstrojila a ropuchou
si pomazala tělo. Posléze vyletěla z chalupy komínem.
Děvečka, zvědavá co celá věc znamená, opakovala rituál
po statkářce. Rovněž vlétla do komína a záhy přistála
na zelené louce. Tady již horda čarodějnic hodovala,
popíjela a divoce tančila.
Když děvečka potkala svou chlebodárkyni, ta se strašlivě rozhněvala. Nakonec svůj hněv opanovala a nutila
děvče jíst a pít až k prasknutí. Přísně jí ovšem nakázala,
že o celé záležitosti musí mlčet až za hrob.
Jakmile se děvečka nasytila, velela statkářka k návratu.
Dívka se musela posadit na kozla, který ji měl dopravit
až domů. Přitom ale nesměla ani pomyslet na Boha, natož ho
volat ku pomoci. Na kozlu se letělo s větrem o závod přes
výšiny i údolí, skrz lesy a bažiny. Děvečka ze samého
strachu počala hlasitě prosit Boha o pomoc. V tu chvíli kozel
zmizel a holka ležela v naprosto neznámé krajině a ještě
k tomu v hluboké louži bláta. Dlouho potom bloudila
v cizích končinách a teprve po roce našla cestu domů.
Doma se kupodivu za celý rok vůbec nic nezměnilo.
Statkářka - čarodějnice proměnila koště do podoby děvčete
tak, aby si okolí nevšimlo jejího zmizení. Nikdo neměl
tušení, co se o Valpuržině noci odehrálo. Sedlačka přijala
děvče po roce přátelsky. Jenom koště, které celý rok zastávalo děveččinu robotu, skončilo neslavně. Děvečka ho
vztekle vyhodila z domu.
* Také Filipojakubská noc, noc čarodějnic z 30. dubna na 1.
květen.
Tanečnice, Taneční parket - der Tanzboden**
Na Tanečnici, tichém skrytém paloučku u Tetřevích
bud, bylo občas vidět tančit skřítky a trpaslíky. Dostavovali
se sem v nočních hodinách, míhali se a rojili se, pachtili se,
mizeli a znovu se objevovali. Jeden malý šedivý mužíček
jim k tanci hrál na housle. Mnozí opozdilí pocestní, kteří
procházeli kolem a slyšeli hlas houslí a viděli řádění a ruch,
si museli pospíšit, aby místo hrůzy opustili
** Místo leží asi 500 m jihojihozápadně od Tetřevích bud.
Martin Bartoš (z Lánovského občasníku, ročník 1, číslo 4;
čerpáno z vlastivědy vrchlabského okresu Franze Josefa
Jiraseka, Vrchlabí 1907)

Výsledek soutěže Lánovský sněhulák 2020
Letos se i přes problematický výskyt sněhu do soutěže přihlásilo krásných deset účastníků, z nichž jen
u tří jsme rozhodli o umístění na prvních třech příčkách. Další jsme již neumísťovali, protože bylo opravdu
svízelné určit byť i jen to 1. - 3. místo. Všechna dílka jsou totiž krásná, vynalézavá a hravá a pohled každého
z nás je jiný. Takže tímto gratuluji k umístění a vyzývám účastníky, aby se dostavili pro své odměny, a to
nejen první tři na stupních vítězů, ale i všechny další, které chceme také podarovat drobnějším dárkem
za jejich snahu a nadšení.
Zachovejte nám, lidičky, přízeň a zase za rok na stavěnou!
Karolina Boková

1. místo
Lucinka a Nikolka Máslovy
z Dolního Lánova, stavěly s maminkou.

Amálka Tryznová a Anička Šretrová
z Prostředního Lánova.

Postavila Anička Brejšová
(10 let) s malou pomocí
maminky se spodní koulí;
druhý den spadl.

2. místo
Lubor a Lukáš Lešákovi,
3. místo
Marie Kadavá s neteří
syn a vnuk Milana Lešáka
Toník a Maxík Farští Petruškou Lupomeskou.
z Prostř. Lánova, stavěli 29. 2. z Prostředního Lánova.

Radka Nedomová
z Prostředního Lánova.

Stavěli Eliška, Fanda a Terezka
u babičky Volmutové a Hlavsové
v Horním Lánově.

MŠ Dolní Lánov.

Stavěli Eliška
a Ondra Paškovi
v Prostředním Lánově
u babičky Zaplatílkové.
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