ZPRAVODAJ
LÁNOV
DOLNÍ LÁNOV
DOLNÍ DVŮR
čtvrtletník

podzim 3/2022

č. 62

Objektivem z Lánova.

Oprava asfaltu postřikem
- cesta za Harmonií.

Zajištění asfaltového recyklátu z rekonstrukce silnice
Vyasfaltování cest v lokalitě Seidlov.
Vrchlabí-Lánov, potřebného na opravy místních komunikací.

Vyasfaltování cest v lokalitě Seidlov.

Vyasfaltování cest v lokalitě Seidlov.

Vyasfaltování cest v lokalitě Seidlov.

Nové pískoviště školky v Horním Lánově.

Výstavba dětského dopravního hřiště
v areálu MŠ v Prostředním Lánově.

Provedená izolace zdí proti vlhkosti u hasičského
domečku v Horním Lánově čp. 75.

Oprava střechy bývalé fary - areál ZŠ.

Výstavba cyklostezky.

Výstavba cyklostezky.

Naučná stezka v Horním Lánově.

Naučná stezka v Horním Lánově.

Naučná stezka v Horním Lánově.
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ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Vážení Lánováci,
léto máme již za sebou a nutno podotknout, že to bylo teplé
a suché léto, na které se z dob mého dětství nepamatuji.
Klimatické změny jsou prostě fakt a myslím, že není daleko
doba, kdy se za vodu bude platit zlatem.
V září náš čekají komunální volby, jak jste si již jistě
mnozí všimli. Nikdo v tuto chvíli neví, v jakém složení nové
zastupitelstvo zasedne. Je tedy na místě jakási rekapitulace
naší činnosti za uplynulé období.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům,
kteří se společně s námi (tím myslím sebe, paní místostarostku a zaměstnance úřadu) podíleli na akcích Obce. Jsem
moc ráda, že i přesto, co nás potkalo (a tím myslím náhlý
odchod Pepy Kalenského) se nám podařilo některé projekty
dotáhnout. Zastupitelé svým rozhodnutím o tom, zda se má
Obec pouštět do konkrétní investice, zda ji má dostatečně
připravenou a v neposlední řadě zda na ni má dostatek financí, pomohli některé akce dovést ke zdárnému konci. A že to
někdy nebylo úplně jednoduché rozhodování a o některých
věcech jsme diskutovali velmi dlouho, to by vám jistě potvrdili mnozí z nich.
V tomto směru bych chtěla poděkovat zejména radním,
kteří se scházejí každých 14 dní a na nichž především leží
břímě toho, jestli se některé věci vůbec do zastupitelstva
dostanou a budou projednávat.
Zde je tedy seznam alespoň některých akcí, které se nám
společně podařily:
• Kniha o Lánovech
• Parkoviště u MŠ v Prostředním Lánově
• Projekt na veřejné osvětlení v Horním Lánově
• Střecha na bývalé faře v areálu ZŠ Lánov
• Sklad materiálu za ZŠ
• Společně se skauty oprava střechy a schodiště
u bývalé márnice
• Získání dotace a realizace nových herních prvků
na dětském hřišti
• Nové vybavení na sále v HL a nová podlaha
v přilehlé hospodě
• Cyklostezka směr Čistá v Krkonoších
• Chodník podél Harmonie a podél silnice na Trutnov
• Úprava kanalizace v lokalitách Seidlov a Pod vlekem
• Vybudování zázemí pro technický úsek v bývalé
školní jídelně
• Kompletní vybavení technikou (traktor, multikára,
nosič kontejnerů)
• Rekonstrukce cesty k Holubcovým a Valešovým
na hranici s Dolním Lánovem
• Naučná stezka směr Vrchlabí
• Zpracování projektové dokumentace na most č. 4
(Malínský) a č. 12 před Dolním Dvorem
• Chemická hydroizolace a výměna oken na čp. 63
(bývalá Vodárenka)
• Nová a mnohem podrobnější analýza centra obce
Takže, milí zastupitelé, za vaši pomoc při těchto a dalších
akcích vám velmi děkuji.

Nemyslím si, že zastupitelstvo má být jeden homogenní
spolek, který zvedá ruku pro všechny návrhy starosty.
Naopak vítám rozdílnost názorů, kdy o některých záležitostech dlouze diskutujeme a hledáme řešení, na kterém
bychom se z většiny shodli.
Myslím si, že tady na vesnici není třeba hrát si na politické
strany nebo bloky, jde spíš o to, abychom si lidsky v zastupitelstvu sedli a dokázali najít společnou řeč a řešení.
A vy, milí spoluobčané, ať už budete volit kohokoliv,
prosím běžte k volbám. Komunální politika je, řekla bych,
občanům možná nejbližší, protože znají své zástupce
osobně, mohou jim zavolat a setkat se s nimi a řešit problémy, které je trápí.
Přeji klidný podzim nám všem.
Eliška Rojtová, starostka

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva
obce Lánov konaného dne 16. 6. 2022
konaného v obecním sále Horní Lánov 64
Doba konání: 17:30 – 21:00
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: 0
Hosté: p. Stránský, p. Hanč, p. Bachtík – Vodárenská
společnost Lánov, p. Spurný, p. Černá, p. Shonová zástupci ZŠ a MŠ Lánov
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka Eliška Rojtová zahájila jednání zastupitelstva
a konstatovala, že je přítomna nadpo-loviční většina
zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Navrhla
p. Ladislavu Šedivou jako zapisovatelku a Mgr. M. Půlpána
a Ing. M. Janků jako ověřovatele zápisu z jednání. K zápisu
z minulého jednání zastupitelstva nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
2. Schválení programu jednání
Místostarostka L. Šedivá přednesla návrh programu
dnešního jednání zastupitelstva.
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady
5) Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ Lánov
za r. 2021
6) Projednání a schválení účetní závěrky Obce Lánov
za rok 2021
7) Projednání a schválení závěrečného účtu Obce Lánov
za rok 2021 s výsledkem přezkumu hospodaření
Obce Lánov
8) Rozpočtové opatření č. 4/22
9) Činnost Vodárenské společnosti Lánov
10) Nakládání s nemovitostmi Obce
11) Smlouvy
12) Různé
13) Diskuse
14) Závěr
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Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole
plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se
konalo dne 21. 4. 2022. Ke zprávě nebylo připomínek.
Usnesení č. 3/3/22 – ZO bere na vědomí
4. Zpráva o činnosti rady obce
Místostarostka Ladislava Šedivá přednesla Zprávu o
činnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva dne
21. 4. 2022 do jednání rady obce dne 2. 6. 2022 (dále jen
„Zpráva“). Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 4/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
5. Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ Lánov za
rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Lánov, okr.
Trutnov, včetně výsledku hospodaření k 31. 12. 2021.
Usnesení č. 5/3/2022 – ZO bere na vědomí
6. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Lánov
za rok 2021
Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku Obce Lánov
k 31. 12. 2021, kterou finanční výbor projednal dne 16. 6.
2022 a doporučil ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
7. Projednání a schválení závěrečného účtu Obce
Lánov za rok 2021 s výsledkem přezkumu hospodaření
Obce Lánov
Starostka obce Eliška Rojtová přednesla výsledek hospodaření Obce za rok 2021, který byl bez připomínek.
Zastupitelstvo obce schválilo celoroční hospodaření Obce
a Závěrečný účet Obce za rok 2021 vč. Zprávy pověřeného
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok
2021 bez výhrad. Finanční výbor projednal a doporučil ke
schválení závěrečný účet Obce Lánov na svém jednání dne
16. 6. 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
8. Rozpočtové opatření č. 4/2022
Starostka Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila rozpočtové
opatření č. 4/2022, vysvětlila jednotlivé změny ve výdajové
části, uvedla, že členové finančního výboru projednali
rozpočtové opatření dne 16. 6. 2022 a doporučili zastupitelům ke schválení.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/3/2022 – ZO schvaluje dle návrhu
9. Činnost Vodárenské společnosti Lánov
P. Stránský podal informace o činnosti Vodárenské společnosti Lánov, s. r. o. Seznámil zastupitele se stavem spolupráce mezi VS Lánov a obcemi Rudník, Prosečné, Dolní
Dvůr, Dolní Lánov a Černý Důl.
Usnesení č. 9/3/22 – ZO bere na vědomí
10. Nakládání s nemovitostmi obce
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schválilo nabytí
2
nově vzniklého pozemku p. p. č. 3114/5 o výměře 705 m
(ostatní plocha/neplodná půda), který je oddělen dle GPL
2
č. 631-58/2022 z p. p. č. 3114/1 o výměře 1161 m vedeného
na LV č. 781 v k. ú. Horní Lánov ve výlučném vlastnictví
ZOD Lánov, IČ: 47468378, se sídlem Prostřední Lánov
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čp. 43, 543 41 Lánov. Cena majetkové dispozice je stanovena
dohodou dle posudku na částku 100 Kč/m2, tj. celkem 70 500
Kč s tím, že Obec Lánov uhradí vyhotovení geometrického
plánu a správní poplatek za Návrh na vklad práva do katastru
nemovitostí.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo ponechání
stavebního pozemku p. p. č. 1678/1 v k. ú. Prostřední
Lánov ve prospěch stavby Obce Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 11/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
11. Smlouvy
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Dodatek č.
2 ke smlouvě č. 041/LA/2022, která byla uzavřena mezi Obcí
Lánov a firmou Petko Kolařík, Vrchlabí ve věci provedení
díla „Oprava střechy na budově bývalé fary v areálu ZŠ
čp. 155“. Dodatkem č. 2 bude ukončena výše zmíněná
smlouva. O ukončení smluvního vztahu požádal zhotovitel
dne 19. 4. 2022 z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu
po pádu ze střechy. Dodatek byl schválen radou obce dne
21. 4. 2022 Usnesením č. 2/6/22.
Usnesení č. 12/3/2022 – ZO bere na vědomí
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 04/LA/2022 uzavřené
s firmou M – Silnice, a. s., IČ: 421 96 868, Husova 1697, Bílé
Předměstí, Pardubice. Dodatek se týká navýšení ceny díla
u akce „Cyklotrasa č. 22, cyklostezka Lánov – Čistá
v Krkonoších - 1. úsek“ o 154 255 Kč bez DPH. Důvodem
navýšení ceny jsou práce spojené s vytrháním pařezů v trase
cyklostezky, které nebyly součástí rozpočtu stavby. Dodatek
byl schválen RO dne 19. 4. 2022 Usnesením č. 1/7/22.
Usnesení č. 13/3/2022 – ZO bere na vědomí
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí
smlouvu s firmou Vodizol, s. r. o., IČ: 259 29 828,
Smetanova 2813, Dvůr Králové nad Labem. Předmětem
smlouvy je provedení izolace vlhkého zdiva pomocí
chemické krémové injektáže na budovu Prostřední Lánov
čp. 63 (bývalá vodárenka), a to za cenu 148 436,43 Kč bez
DPH. Smlouva byla schválena RO dne 19. 4. 2022 Usnesení
č. 2/7/22.
Usnesení č. 14/3/2022 – ZO bere na vědomí
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí
(bezúplatnou) smlouvu s firmou ČEZ Distribuce, a. s.
Předmětná smlouva se týká umístění zařízení (částí
veřejného osvětlení) v části obce Horní Lánov na podpěrné
body nn v majetku ČEZ Distribuce, a. s. Smlouva byla
schválena RO dne 2. 6. 2022 Usnesení č. 3/8/2022.
Usnesení č. 15/3/2022 – ZO bere na vědomí
12. Různé
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schválilo
čerpání z Fondu obnovy vodovodu a kanalizace (dále jen
„fondu“), a to na akce s názvem „Technické řešení
kanalizace, lokalita č. 1 (Vodárenská – vlek)“, „Technické
řešení kanalizace, lokalita č. 7 (Seidlov)“ a „Technické
řešení kanalizace, lokalita č. 8 (Malobyty)“. Z fondu bude
na předmětné akce v roce 2022 vyčerpána částka
v předpokládané výši 7 mil. Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu

Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schválilo aktualizaci priorit realizací dle plánu společných zařízení
(dále jen „PSZ“) v rámci KoPÚ Prostřední Lánov:
- revitalizace REV 1 včetně tůní, ochranného zatravnění a
výsadby doprovodné zeleně;
- revitalizace REV 2 včetně tůní, ochranného zatravnění a
výsadby doprovodné zeleně;
- protierozní mez s hrázkou PRM1;
- cesta HC 20 - R (povrch asfalt) včetně interakčních prvků;
- cesta VC 11, povrch travnatý s konstrukčními vrstvami a se
zasakováním do povrchové vody do okolního terénu;
- cesta HC 13 - R (povrch asfalt) včetně interakčních prvků.
Schválená aktualizace priorit realizací dle PSZ v rámci
KoPÚ Prostřední Lánov bude zaslána Krajskému
pozemkovému úřadu pro Královéhradecký kraj, Horská 5,
541 01 Trutnov.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 17/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a zrušilo obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2011 ze dne 30. 11. 2011, kterou se
vydává Požární řád.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výjimku
z obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, a to v noci
z 9. 7. 2022 na 10. 7. 2022 na soukromé zahradní slavnosti
u čp. 404 „V domkách“.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pořízení
nosiče kontejnerů za traktor dle nejvýhodnější a nejlevnější nabídky od společnosti AGROTIP Široký.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 20/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu
stanov Svazku obcí Horní Labe dle návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 21/3/22 – ZO schvaluje dle návrhu
Ověřovatelé: Mgr. Milan Půlpán,Ing. Michal Janků
Starostka: Eliška Rojtová

Jak volit v komunálních volbách 2022
Když jdeme ke komunálním volbám, máme často
pocit, že rozhodujeme o tom, kdo bude další čtyři roky
starostou naší obce nebo města. Nabízí se proto otázka, jak se
u nás vlastně přesně volí starosta. A volí starostu přímo
občané v komunálních volbách? V komunálních volbách
v České republice starostu přímo nevolíme. U volebních
uren rozhodujeme pouze o tom, kteří lidé zasednou na další
čtyři roky v zastupitelstvu. Teprve nově zvolené
zastupitelstvo následně zvolí nového starostu. Ke zvolení ale
kandidát potřebuje nadpoloviční počet hlasů všech
zastupitelů. Kandidáti na starostu jednotlivých kandidujících stran jsou většinou známí již delší dobu před volbami.
Zde se nabízí možnost, jak přeci jen nepřímo ovlivnit zvolení
nového starosty, a to tak, že dáte hlas celé straně, kde se vámi

vybraný kandidát nachází, nebo alespoň více než polovině
jejích kandidátů.
Jak se v komunálních volbách volí?
Volební systém v komunálních volbách je poměrně
komplikovaný. Pro komunální volby jsou příznačné
hlasovací lístky v podobě, kdy jsou na jednom hlasovacím
lístku obsazeni všichni kandidáti. Každý volič může volit
napříč všemi kandidátkami, a to v podstatě třemi způsoby.
Klíčové je, že každý volič disponuje tolika hlasy, kolik je
voleno členů zastupitelstva. V našem případě je to 15 členů.
Možnosti jsou následující:
• Volič označí křížkem pouze volební stranu.
• Volič označí křížkem volební stranu a jednotlivé
kandidáty jiných volebních stran.
• Volič označí křížkem jednotlivé kandidáty jedné či více
volebních stran
Neplatnými lístky jsou:
• Lístky na jiném než předepsaném tiskopise.
• Lístky, na kterých nebyla označena žádná strana ani
kandidát.
• Lístky, kde je označena více než jedna volební strana.
• Lístky, kde je označeno více kandidátů, než kolik má být
voleno členů zastupitelstva.
• Lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
• Lístky z úřední obálky, kde je více než jeden hlasovací
lístek.
• Lístky, které jsou přetržené.
Účast v komunálních volbách 23. – 24. 9. 2022 je vaše volba
budoucnosti!

Zjišťování průběhu hranic
Vážení občané, dovoluji si vás informovat, že
v současné době probíhá interní kontrola vypracovaného
návrhu nového uspořádání vlastnických hranic. Návrh byl
vypracován z pro vás známého zjišťování průběhu hranic
v terénu (intravilán v katastrálním území Prostřední Lánov),
a to za účasti úředních osob katastrálního úřadu a dalších
členů komise. Geodeti též odvedli svoji práci v terénu
a veškeré komisí vyznačené hranice nově zaměřili. Jakmile
skončí kontrola návrhu, bude probíhat vyložení obnoveného
katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí, kdy bude
vlastníkům nemovitostí a pozemků umožněno se s novým
návrhem seznámit. V případě nesouhlasu mohou vlastníci
během vyložení obnoveného operátu a ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitku proti
obsahu obnoveného katastrálního operátu.
O termínu, kdy bude obnovený katastrální operát
vyložen na Obecním úřadě v Lánově, budete předem
informováni, a to nejméně 30 dnů předem. Informace budou
uveřejněny v kabelové televizi a na webu Obce Lánov, resp.
na ÚŘEDNÍ DESCE a v AKTUALITÁCH.
K zavedení obnoveného katastrálního operátu, jakož
i digitální katastrální mapy pro katastrální území Prostřední
Lánov do katastru nemovitostí, dojde pravděpodobně na
konci prvního čtvrtletí roku 2023. Pro vlastníky bude tedy
důležitým termínem 30. leden 2024, dokdy bude nutné mít
podané nové přiznání daně z nemovitých věcí.
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V případě dalších dotazů jsem vám
plně k dispozici na obecním úřadě, a to
především v úředních hodinách nebo
po telefonické domluvě v každém
pracovním dnu.
Jaroslav Hanč

Společenská rubrika
V květnu se narodili Matěj
Kopáč a Nikola Eflerová, v červenci
pak Šimon Kandyra a Antonie
Zilvarová.
Přejeme mnoho štěstí do života!
V období od 16. 5. 2022 do 15. 8.
2022 dovršili svá významná životní
jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let
a dále po roce) níže uvedení spoluobčané:
pan Václav Vejdělek
paní Helena Halbichová
pan Josef Buigl
paní Evžena Patková
pan Josef Brádler
paní Anna Pacáková
pan Zdeněk Kynčl
pan Ivan Ponec
pan Karel Havlíček
paní Vlasta Holubcová
pan Josef Živnustka
pan Jan Vaníček
paní Květoslava Kordová

některých borců zmokli jen třikrát
a ještě jen málo. Ani absence výhledu
ze Sněžky je příliš nemrzela. To je
krása, takový sportovní přístup!
Poslední skupinka se sice vrátila až
hodinu a půl po vyměřeném čase, ale
hlavní je, že se živí a zdraví vrátili.
Zbývajících 15 účastníků zvolilo
kratší, desetikilometrovou trasu,
vedoucí na Prisslovu boudu nad
Horním Lánovem. Neobvyklá trase se
jim všem líbila, ale vrátili se z ní
nebezpečně brzy, a proto příští rok co
do kilometrů trochu přitvrdíme, aby
nás, organizátorky, v cíli na fotbalovém
hřišti zase nepředběhli.
Občerstvení na závěr z rukou pana
Mauera z Hospůdky na hřišti bylo opět
vynikající a všichni ušlí borci si ho
pochvalovali. Zpestřením byl odpolední fotbalový zápas TJ Lánov – muži
versus dorost.
Karolina Boková, Jaroslava Kučerová

Všem oslavencům srdečně přejeme všechno nejlepší, mnoho štěstí
a zdraví.
V květnu nás bohužel navždy
opustila paní Alenka Bartoňová,
v červnu pan Josef Flouma, v červenci
pan Oldřich Fric a v srpnu pan Dalibor
Mikeška.
Ráda bych jménem Obce Lánov
vyjádřila upřímnou soustrast rodinám
pozůstalých, přátelům a blízkým.
Karolina Boková

DĚNÍ V OBCI
Výstup Lánovských
na Sněžku
25. 6. 2022 se konal 17. ročník
tohoto pochodu. Celkem se ho
zúčastnilo 39 lidí. Vzhledem k prognózám počasí a vzhledu oblohy ráno
jsme byly velice mile překvapeny, že
někdo vůbec přišel.
Trasu na Sněžku zvolilo 24 lidí,
z čehož 15 účastníků vystoupalo na
Sněžku a 9 jich došlo k Lesní boudě
nebo na Tetřevky. Počasí se nakonec
docela umoudřilo, takže dle slov
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Nejmladší účastnice pochodu loví
odměnu za vyluštění hádanky po cestě.

Krkonošské klání se
díky dobré partě zase
povedlo!
Nadešla opět doba na přípravy
Krkonošského klání, letos již po
devatenácté. V úterý 2. 8. mě byly
předány klíče od buňky a 4. 8. jsme se
sešli na hřišti a začali s přípravou.
Nejprve se udělalo ohrazení kolem
hřiště, kde budou koně skákat. Poté
jsme přivezli překážky a vyložili je. A
naše Lucka s Jirkou Novotným, Lucií
Olhovou, Simonou Olhovou a Bárou
Papouškovou postavili parkur. Letos se
udělal podle Jirky Novotného, aby měli
jezdci zase nějakou změnu.
V pátek se navozilo dřevo a rožeň
od pana Tryzny. Dojelo se pro stany do
Dolního Lánova a pan Jákl nám přivezl

stany z Prostředního Lánova. Též náš
Ondra přivezl lavice od sportovců
z Prostředního Lánova. A nakonec
přivezli hasiči z Dolního Dvora velký
stan. Navečer přijel pan Milan Erben
s lavicemi, co nám každý rok půjčuje.
Též se navozil proviant a maso
s uzeninou.
ZOD Lánov nám půjčil vlek na
tribunu a vysekal trávu tam, kde bude
parkoviště.
V sobotu jsme se sešli všichni, co
budeme dělat klání, a to Petr Jandík,
Terka Kalenská, Míra, Hela a Petr
Foubík, David Fiker, Tonda Kopecký,
Petr Seifert, Martina Seifertová,
Pepa Vydra, Lukáš Hofman, Karel
Capoušek, Jitka Capoušková, Markéta
Zelinková, Slávek Půlpán, Katka
a Lucie Kopecká, Gábina a Jarča
Viniklářová, Jan, Lucie a Simona
Olhovi, Jirka Novotný, Petr Hájek
a Boženka Vaníčková.
Na klání se přihlásilo 42 jezdců a
koní bylo 35. Letos byla soutěž i pro
těžké koně v ZM a Westernu.
Výsledky soutěží (pouze první místa):
- Křížkový s vodičem
Viktorka Venclová – Bondy
- Křížkový junior
Ema Němečková - Sendy
- Křížkový dospělí
Petra Buřičová - Dandy
- ZM těžcí koně Tereza Erbenová - Eba
- ZM pony Adéla Jánská - Sendy
- ZM koně Terka Kulhánková - Griff
- Z junioři Ema Němečková - Sendy
- Z dospělí
Nikola Ziegelheimová - Safira
- ZL dospělí
Katka Jindrová - Little Shaitan
- Skok mohutnosti - dvě první místa
Lenka Dytrychová - Fiammetta
Tereza Jonová - Magic Moon
Lenka Dytrychová měla na skoku
mohutnosti ošklivý pád, ale naštěstí se
jí ani koni nic nestalo.
- Western dospělí
Jitka Kulhánková - Griff
- Western junioři
Eliška Motlíková - Majka
- Western děti s vodičem - všichni byli
vítězové a všichni dostali žlutou stužku
a pěkný pohár a ceny do tašky
V neděli po klání se vše odvozilo
tam, odkud jsme si to vypůjčili.
V neděli pomáhali Ondra Bošanský,
Martin Kříž, Katka Kopecká, Kája
Capoušek, Míra Foubík, Lukáš Hofman, Lucie Kopecká, Honza Olha, Jura
Mikule a Lukáš Hrodek.
Klání se opět povedlo, hlavně proto,
že byla dobrá parta lidí, kteří to dělali.
A též jsme měli hodně sponzorů: Obec

Klub důchodců
bývalého státního statku

Tereza Jonová s koněm Magic Moon.

Lánov, ZOD Lánov, Lukáš Tuček,
a n o n y m n í s p o n z o r, H o s p ů d k a
u Kotyků, Hospůdka na hřišti, Pro
Hippo Kašov, Penzion Baron, Penzion
Bílý hořec, Farma Basařovi, s. r. o.,
Lucie Olhová, Petra Buřičová,
Jezdecké potřeby Alba Galant, Milan
Erben a Diana Novotná, Martin Holas
st., Pavel Vališka, Katka Šírová, Petr
Vancl, Chovatelské potřeby Fassati,
Miroslav Tryzna, manželé Singerovi,
MVDr. Pavla Zázvorková, MVDr.
Bára Holasová, Michaela Havlová,
Motodíly Korda, Second hand Lánov,
Lenka Horská.
Tímto děkuji všem sponzorům,
všem jezdcům a divákům, ale hlavně
těm, co na klání pomáhali a udělali ho
takové, že byli diváci - a doufám, že
i jezdci - spokojení. Děkuji.
V úterý 9. 8. přijel Petr Vancl
a rozvozil po hřišti písek dovezený
z lomu. Lukáš Hrodek celé hřiště
uvláčel a Jura Mikule válcem
uválcoval. I těmto třem kamarádům
děkuji za pomoc.
Druhý den si hřiště přebral velitel
hasičů.
Za Ranč na kopečku Helena Kopecká

V jarním období náš klub zorganizoval
mnoho zdařilých akcí. Poslední před
prázdninami byla návštěva sklárny
Crystal BOHEMIA v Poděbradech.
Pro velkou účast byl vypraven autobus
22. června a 7. července. Sklárny
Crystal BOHEMIA jsou nositelem
bohaté tradice českého broušeného
křišťálu, jsou také největším výrobcem
olovnatého křišťálu v České republice.
90 % výroby jde na zahraniční trh.
Na vrátnici nás uvítal průvodce
a odvedl nás do zasedací místnosti, zde
jsme shlédli film o výrobě, sklářskou
huť a broušení dekoru do skla. Potom
nás průvodce zavedl do místnosti, kde
je expozice, která je ojedinělým a zcela
unikátním zážitkem pro všechny. Dále
jsme procházeli výrobními halami, kde
se dělá lisované a foukané sklo.
Koukali jsme pod ruce brusičů
a podivovali se, jak krásné dekory
mohou v jejich rukou vzniknout. Na
závěr jsme byli pozváni do podnikové
prodejny, kde jsme si mohli vybrat ze
širokého sortimentu vysoce kvalitního,
užitkového a dekorativního skla. Jako
poděkování za návštěvu jsme dostali
malý dárek.
Pan Jeřábek pro nás přijel a převezl
nás k nádraží a my si mohli projít
kolonádu, město, něčím dobrým se
občerstvit a poobědvat. Sraz byl opět
na konci kolonády a pak nás čekala jen
jízda domů. Na krásu skleněných
výrobků budeme dlouho vzpomínat.
Přes prázdniny se žádný zájezd
neuskutečnil. Paní Capoušková však
má připraveno plno námětů pro
podzimní období. Teď jen svolat
schůzky a vše dobře naplánovat.
Přejeme všem krásné podzimní dny
a mnoho pohody.
Dagmar Zaplatílková

ZŠ A MŠ LÁNOV
Finanční gramotnost –
1. stupeň

Nejmladší jezdkyně klání Rozárka
Bošanská na poničce Rozárce.

Minulý týden k nám na školu zavítali
lidé z Kurzu přežití ve světě financí.
Ve čtvrtých a pátých třídách se celé
dopoledne mluvilo jen o penězích. Žáci
byli rozděleni do skupinek, kde si
vytvořili fiktivní osobu, na kterou
sestavili finanční rozpočet na jeden
měsíc. Jednalo se o sestavení celkového rozpočtu domácnosti. Děti se pak
rozmýšlely, za co mohou peníze utratit.
Pětihodinový blok utekl náramně

rychle. Všem se takto strávené dopoledne moc líbilo.
Myslím si, že v dnešní době by si
opravdu děti měly zkusit hospodařit
s penězi, zda je nutné utrácet za
nepotřebné věci, a hlavně aby měly
povědomí, kolik co stojí.

Děkujeme lektorům a třeba se
budeme těšit zase někdy příště.
Soňa Matyášová

Beseda
– ABECEDA peněz
Finanční gramotnost, peníze, rozpočet,
bankovní účet, úvěry, investice atd.
jsou témata současné doby. Kolem nás
se tato slova neustále točí a slyšíme je
na každém kroku. Proto jsme se
rozhodli uspořádat besedu v 9. třídách
a více tuto oblast žákům přiblížit.
Celou touto oblastí financí nás
provázely dvě úžasné osobní bankéřky
z jedné nejmenované banky. Jejich
bohaté zkušenosti a přístup k žákům
byl opravdu profesionální a myslím si,
že žáky zaujal. Toto široké téma měly
lektorky uspořádané do jednotlivých
bloků (např. peníze, bankovní účet,
rozpočet, investice, úvěry atd.).
Po každém bloku následovala soutěž
přes mobilní aplikaci. Nejlepší
posluchači se správnými výsledky
obdrželi věcné dárky. Pro všechny to
byl moc příjemný páteční den.
Budeme moc rádi, když v dalším
školním roce uspořádáme více takových setkání. Velké poděkování patří
zejména paní Zarebski a paní Janičatové, neboť to byla jejich první
zkušenost s vedením besedy ve škole.
Myslím si, že se svého úkolu zhostily
výborně. Děkujeme vám.
Soňa Matyášová
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Zahradní slavnost
Květen a červen – měsíce
věnované tématu RODINA (SOUROZ E N E C , V Z Á J E M N Á Ú C TA ,
POMOC, LÁSKA, BEZPEČÍ…).
1. 6. 2022, symbolicky na Den dětí,
vyvrcholilo naše celoroční školní téma
„My a lidé okolo nás“.
Přes počáteční obavy z počasí se
ve tři hodiny odpoledne otevřela brána
„Zahradní slavnosti“. Do areálu školy
i školní zahrady přicházeli žáci
v doprovodu rodičů, sourozenců,
prarodičů i příbuzných. Zaměstnanci
školy připravili na stanovištích bohatý
program. Rodinný tým si mohl vyzkoušet své dovednosti, schopnost
spolupráce i tvořivosti. Za svou šikovnost, ale hlavně za čas, který si členové
rodiny na sebe udělali, si každá rodina
odnesla medaili a diplom.
Hlavní budovu zdobily rozmanité
obrázky našich žáků. V Polytechnickém centru probíhala krásná výstava
umělců, kteří malují trošku jinak. Pod
záštitou nakladatelství UMÚN z Liberce přijela výtvarnice Michaela Žumárová a pan Tomáš Janoušek, který
ukázal, jak tvoří své obrazy. Děkuji
paní Janě Fialové i panu Vladimíru
Linkovi (zástupci UMÚN) za instalaci
výstavy a nádherný zážitek.

Vystoupení žáků 3. tříd.

Na pódiu se vystřídaly se svým
bohatým programem děti z mateřské
školky i ze základní školy. Zpívalo se,
hrálo, tančilo, recitovalo. Vystoupení
zakončila zpěvem Nikola Bílá a Jaroch
Votoček.
Občerstvení tradičně a opět výborně
zajistil pan Bach, majitel penzionu
Baron. Patří mu moje díky za to, že
sponzoroval občerstvení našich zaměstnanců, kteří se věnovali návštěvníkům.
Doufám, že se Zahradní slavnost –
odpoledne pro rodinu líbila.
Děkuji ještě jednou všem učitelům,
pedagogům i nepedagogům za náročnou přípravu celé akce. Děkuji členům
rodin za to, že přišli a udělali si na své
děti čas. Věřím, že to byl pro všechny
čas příjemně strávený.
Díky, Radka Koniková
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Jedna z disciplín.

Zástupci z UMÚN z Liberce.

Doksy - výlet 8. A
Druhý červnový týden jsme se
vypravili s 8. A na třídenní školní výlet
k Máchovu jezeru. Během několika
přestupů jsme se v pondělí 6. června
kolem oběda dopravili na místo. Hned
první odpoledne jsme strávili u vody
v Doksech s vyjížďkou na lodi po
Máchově jezeru. Druhý den nám
počasí moc nepřálo. Hned po ránu
začalo jemně pršet, ale nás to neodradilo a vyrazili jsme na pěší túru na hrad
Bezděz. Jak jsme se přibližovali
k hradu, pršelo víc a víc, ale cíle jsme
dosáhli. Viditelnost na Bezdězu byla
nulová, ale zážitek to byl veliký.
Na sobě snad nebyla věc, která by se
našla suchá. Při návratu do kempu už
bylo bez deště, a proto jsme opět
vyrazili na pláž se koupat. Ve středu nás
čekal návrat domů. Nikomu z nás se
nechtělo, protože jsme si výlet náramně užili. Máme na co vzpomínat.
Jsme prima parta.
Soňa Matyášová

nější s občasnými přeháňkami, ale to
nám nevadilo.
Na hradě jsme zakoupili vstupenky
a vyrazili do Zdravosvěta, kde na nás
čekal dvouhlavý drak a spousta skřítků.
Připomněli jsme si, jak je důležitá
zelenina, ovoce a co dělat pro zdravé
zoubky. Viděli jsme i draka s rovnátky.
Potom jsme se přesunuli do královské
dračí komnaty. Nejdřív ale čertice,
která nás provázela, chtěla předhodit
některé naše princezny drakovi jako
svačinku a zákusek. No, nesnědl je, asi
poznal, že to nejsou pravé princezny,
ale žákyně druhé třídy. Pro jistotu jsme
draka pozdravili poklonou a třemi
tlesknutími. Nakonec jsme se s ním
i vyfotili.
Po svačince na nádvoří a menším
nákupu upomínkových předmětů jsme
šli do sklepa. Tedy do pohádkového
sklepení, kde jsme viděli rodinku
vodníků, obrů, čertů i smaragdových
draků. Vyslechli jsme si i nahrané
krátké pohádkové příběhy. V ledovém
království byla pořádná zima.
Na hradě jsme si prohlédli i pávy,
kuřátka, ovečku a další kouzelná zvířata. Cesta autobusem domů rychle
uběhla bez jakýchkoli obtíží.
Tak drakům ZDAR!
Eva Hájková

Běh Harteckou alejí
Ve středu 16. 6. se žáci
a žákyně prvního stupně ZŠ Lánov
zúčastnili závodu v přespolním běhu
na 1 km - Běh Harteckou alejí. Naši
školu reprezentovalo celkem 36 žáků.
Závodu se celkem zúčastnilo přes 430
mladých sportovců. V nabité konkurenci se nám podařilo přivést tři cenné
kovy (Kristýna Tošovská - 2. místo,
Adam Farský - 3. místo, Lukáš Hůlka 2. místo). Kromě individuálních
úspěchů náš taktéž těší, že se všichni
žáci snažili, dobíhali do cíle se snahou
a vzájemně se podporovali. Atmosféra
na akci byla velmi příjemná, organizace vynikající a počasí také příznivé.
Těšíme se na příště.
Kompletní výsledky závodu:
https://eh-harteckou-aleji.webnode.
cz/vysledky/vysledky-2022/
Mertlíková, Kučerová, Petržíková

Druháci na výletě
Ve středu 25. 5. jely druhé
třídy na výlet do Starých Hradů. Těšili
jsme se na pohádkové bytosti, které
hrad obývají. Už ve škole jsme si
přečetli pohádku o dračím vejci a těšili
jsme se, že uvidíme draky. Autobus měl
trochu zpoždění, počasí bylo chlad-

Návštěva Klicperova
divadla v Hradci Králové
Ve středu 15. 6. jsme se žáky osmých
tříd, kteří se vzhledem ke svým
krásným šatům proměnili v dámy
a pány, navštívili Klicperovo divadlo
v Hradci Králové, kde jsme zhlédli

divadelní adaptaci všem známého
klasického díla Kytice od Karla Jaromíra Erbena. V divadelním přestavení
nám byly přestaveny balady Poklad,
Vodník, Holoubek, Štědrý den, Svatební košile a Zlatý kolovrat. Celé
představení rámcovala první balada
Kytice.
Všem se nám divadelní zpracování
Kytice líbilo, výborné byly výkony
herců, hudba, zpěv i práce s barvami.
Nina Javorová

Výlet do Hradce
Králové a Josefova
Ve čtvrtek jsme se žáky 7. A, 9. B
a několika zájemci ze 7. B a 8. A navštívili Planetárium v Hradci Králové
a pevnost Josefov.
Nejprve nás autobus dovezl do
planetária, kde jsme si užili dvouhodinový program věnovaný vesmíru, jeho
vzniku, souhvězdím a dalším zajímavým faktům týkajícím se naší galaxie.
V planetáriu jsme měli pocit, že jsme
součástí blízkého vesmíru. Vše se
zdálo tak blízko.
Po obědě nás autobus převezl do
Josefova, kde jsme si prohlédli pevnosti a podzemí, labyrint chodeb.
Nejvíce se nám líbilo jít bez svíčky
úplně ve tmě.
Celý výlet jsme si moc užili, dozvěděli jsme se mnoho zajímavých
poznatků o vesmíru i z historie.
Nina Javorová, Olga Čermáková

Deváťáci na výletě
Moc jsme se těšili na náš
poslední společný výlet.
Vyrazili jsme 6. černa a vrátili jsme
se plni radostných zážitků 8. června.
Doprovod nám dělali odvážlivci z řad
našich milých učitelů – pan učitel
Spurný, paní učitelky Javorová, Ryndová a Boháčová. Myslíme, že jistě
nelitovali, že s námi podnikli tento
výlet.
A kde jsme to vlastně byli?
Po dlouhém vybírání jsme se rozhodli
pro Jinolice u Prachovských skal, kam
jsme si také udělali výlet. I když nám
počasí právě v den výletu do skal
nepřálo, prošli jsme si aspoň část
skalního města. Ubytováni jsme byli
v malebném kempu, kde se o nás super
starali. Připravovali nám výborné
snídaně a večeře. Nejvíce jsme si
užívali prostě být spolu, povídat si,
smát se. Oba dva večery jsme si užili
u táboráku v doprovodu bezvadné
a libé hudby, o kterou se postarali
Lukáš s Ellen, a tak jsme zapěli Stánky,
Okoř a další známé šlágry.

Určitě máme na co vzpomínat. Bylo
to pro nás krásné zakončení školní
docházky v základní škole v Lánově.
Za odvážlivce Nina Javorová

Závěrečný turnaj
ve florbale
Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se pro žáky 2.
stupně ZŠ Lánov konal poslední,
závěrečný a finálový turnaj ve florbale.
Nakonec se ho zúčastnilo dokonce
devět týmů. V posledním turnaji se
znovu radovalo z dílčího vítězství
družstvo Rudí bratři ve složení Radim
Vosáhlo, Tomáš Mrkva, Jan Javor, Jiří
Vališka a Jiří Kocián. Ale nehrálo se
pouze o vítězství v tomto turnaji, ale
hlavně o to, kdo se stane celkovým
vítězem, kdo vyhraje kanadské
bodování, kdo se stane nejlepším
brankářem, nebo bude nejužitečnějším
hráčem. Tyhle všechny otázky nám
právě zodpověděl poslední turnaj.
Celkové výsledky:
1. místo – Rudí bratři (Jan Javor,
Radim Vosáhlo, Tomáš Mrkva, Jiří
Kocián, Jiří Vališka)
2. místo – Já jsem kytka (Jiří Mrkva,
Martin Vosáhlo, Vojtěch Žďárský,
Matěj Pour, Jakub Cerman, Dominik
Drozdík)
3. místo – Kobra 11 (Milan Přívratský, Matěj Schejbal, Petr Jandík,
Václav Štěpán, Marek Jančula, František Lipš, Jakub Břicháček)
Vítěz kanadského bodování:
Jiří Mrkva 9. B - 61 b. (45 gólů, 16
asistencí)
Nejlepší brankář:
Ellen Vedralová 9. A
Nejužitečnější hráč:
David Halaška 8. B
Cena pořadatelů:
Tým Hranolky ve složení Eliška
Kejzlarová, Anežka Holubcová, Anna
Brejšová, Bára Schejbalová, Kateřina
Lukášková, Viktoria Pavlov a Aneta
Kopáčová.
Gratuluji všem vítězům a všem
zúčastněným děkuji za velmi dobré
nasazení při celém turnaji, za vytvoření
vynikající atmosféry a dodržování
zásad fair play během nejen tohoto, ale
i všech odehraných turnajů. Velice také
děkuji žákům z devátých tříd, kteří
pomáhali během všech turnajů, děkuji
všem kolegům, kteří pomáhali s organizací nebo přípravou. Věřím, že se
jednotlivé turnaje vydařily a že se z této
celoroční školní akce stane pěkná
tradice.
Libor Spurný

iQLANDIA
Ve středu 25. 5. 2022 jsme
v rámci Klubu nadaných dětí vyrazili
do vědecko-zábavního centra iQLANDIA v Liberci. Tohoto zajímavého
zájezdu se zúčastnili žáci navštěvující
Klub nadaných dětí a žáci, kteří reprezentovali naši školu v různých soutěžích. Všichni jsme měli možnost si
v celém areálu najít místo, které nás
zajímalo nejvíce - zajímavosti ze
zeměpisu, matematiky, fyziky, nebo
dokonce biologie a moderních technologií. Myslím si, že jsme si všichni užili
opravdu pěkný den, který nás zábavnou formou obohatil o spoustu nových
vědomostí.
Zde je také několik postřehů našich
žáků:
„V iQLANDII se mně líbilo on-line
auto, které se řídilo jako opravdické.“
„Zaujalo mě osobní auto, které pomocí
páky dokážu zvednout i já s Barčou.“
„Moc se mi tam líbily simulátory,
nejvíce ten ve vesmíru a venkovní
simulátor tramvaje.“
„Nejvíce mě zaujala fontána, ježdění
po Marsu a vodní trychtýř.“
„Expozice překonané vynálezy, protože tam bylo hodně zajímavých věcí,
jako třeba psací stroj.“
„Nejvíce se mi líbilo ohnivé tornádo.“
„V iQLANDII se mi nejvíc líbilo být
v kolektivu se zbytkem druhého stupně.
Také se mi líbilo vystřelovat lahev
do vzduchu. Také se mi líbil vodní vír.“
„Na dnešním výletu se mi nejvíc líbil
dokument o vývoji planety Země. Viděl
jsem to asi pětkrát.“
Libor Spurný

Kempování v Horním
Lánově
Ve dnech 21. - 23. června jsme se s 5. B
vydali kempovat do Horního Lánova.
Díky laskavosti dobrovolných
hasičů jsme po tři dny tábořili na
místním hasičském hřišti. Spali jsme
ve stanech, opékali jsme a grilovali,
hráli různé sportovní hry i hry na
stmelení kolektivu. Program jsme si
zpestřili půldenním pěším výletem po
okolí – z Dolního Dvora zadní cestou
kolem kapličky až k vodopádu na
Vápenickém potoce. A jedním celodenním cyklovýletem – z Lánova přes
Měsíční údolí do Vrchlabí, dále do Harty, Kunčic, Dolní Branné a zpět přes
Berlín a Kačák. Nechybělo ani koupání
v řece a noční bojovka – stezka odvahy.
Díky velmi pěknému počasí se nám
výlet podařil a užili jsme si ho. Těšíme
se na další putování.
Kučerová, Beranová
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Slavnostní rozloučení
s deváťáky
V úterý 28. 6. jsme se rozloučili s žáky
a žákyněmi našich devátých tříd – 9. A
i 9. B.
Sešli jsme se v odpoledních hodinách, abychom jim za přítomnosti
rodičů, prarodičů, sourozenců, paní
ředitelky, paní starostky, zástupců
SPOZu i učitelů předali jejich poslední
vysvědčení na naší základní škole.
Závěrečné setkání bylo velmi krásné
a dojemné nejen pro nás učitele, ale
i pro všechny ostatní, hlavně pro žáky,
kteří navštěvovali naši školu devět let.
Myslím, že jsme si rozloučení zkrášlené zpívanými písněmi obou tříd,
klavírním vystoupením Veroniky
Slezákové i kytarovým vystoupením
Lukáše Hájka a Ellen Vedralové užili.
Žáci se také důstojně rozloučili se
všemi učiteli, kteří se jim věnovali po
jejich školní docházku, každý učitel
dostal malý pichlavý dáreček – kaktus.
Všem deváťákům jsme popřáli do
jejich dalšího studia mnoho úspěchů
a poděkovali jim za vzorný přístup
ke školní práci.
Nina Javorová

Co že to dělám s akcemi
a zprávami?

• Umístím je na Facebook Lánováci
sami sobě, nebo jen odkaz na obecní
web, když je zpráva příliš dlouhá.
• Některé zařadím do lánovského
zpravodaje.

Milí čtenáři, jen pro připomenutí zde
shrnu, co dělám s akcemi z celých
Krkonoš, které se ke mně průběžně
dostávají, včetně těch, které Obec
Lánov sama organizuje:

Samozřejmě jsou různé výjimky, se
kterými prostě naložím dle uvážení
podle klíče: co by asi lidi zajímalo,
nebo co by asi měli vědět.
Karolina Boková

INFO Z ÍČKA

• Pošlu je mailem lidem, kteří je ode
mě (na žádost) odebírají.
• Umístím je na vývěsku u infocentra
a v případě vlastních akcí i na vývěsku
na autobusáčku, u obou prodejen
potravin a na dveře obecního úřadu.
• Umístím je na infokanál naší KTV,
pokud se konají v Lánově, blízkém
okolí (hlavně Dolní Dvůr a Dolní
Lánov) či jsou výjimečného rázu.
• Umístím je na webové stránky obce
do Aktualit, pokud se konají v Lánově,
blízkém okolí či jsou výjimečného
rázu. Na to je navázána aplikace
V obraze, kterou si zájemci mohou
stáhnout do mobilu a tak do něj dostávat vše, co se zde zveřejní.
• Umístím je na Facebook Lánováci
sami sobě, pokud se konají v Lánově,
blízkém okolí či jsou výjimečného
rázu.
• Zařadím ji do lánovského zpravodaje (pokud samozřejmě náš čtvrtletník vyjde dříve, nežli se akce koná),
jde-li o akci, pořádanou místním
občanem, a požádá-li o to.
• Pokud se jedná o akci, která je již
většího měřítka a je atraktivní opravdu
pro širokou veřejnost (např. Krkonošské klání), zařadím ji do Top akcí, které
jsou propagovány mými kolegyněmi
z vrchlabského infocentra ještě dalšími
kanály (jsou rozesílány na všechna
informační centra v Krkonoších, ale
také ubytovatelům, skiareálům, starostům obcí a novinářům, uveřejněny na
webu www.krkonose.eu, na facebooku
www.facebook.com/Krkonose.eu, na
stránkách Libereckého kraje www.
liberecky-kraj.cz a Královéhradeckého kraje www.kralovehradeckyre
gion.cz).
Co se týče zpráv z Obce Lánov, postupuji obdobně, jen se musím více
přizpůsobovat danému médiu.

Foto Zdeňka Brejšová.
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• Pošlu je mailem lidem, kteří je ode
mě (na žádost) odebírají.
• Některé umístím na vývěsku
u infocentra.
• Umístím je na infokanál naší KTV
(snažím se o úspornost).
• Umístím je také na webové stránky
obce do Aktualit (plus aplikace
V obraze).

Chystáte se pořídit
si štěně?
Vzhledem k množícím se případům
i u nás v ordinaci, jsem si dovolila
převzít od své kolegyně MVDr. Miškaninové trefně sepsaná pravidla pro
nákup nového štěňátka. Neberte to
jako dogma, berte to jako pokus o osvětu v této oblasti, nikdo Vás nechce
odradit od koupě nového kamaráda,
ale je potřeba nad tím přemýšlet ☺
"Chystáte se pořídit si nového kamaráda? Prosím, věnujte pozornost následujícím řádkům.
Vzhledem k tomu, že se čím dál
častěji setkávám s falešnými razítky,
průkazy a především kříženci vydávanými za čistokrevná plemena, rozhodla
jsem se sepsat pár pravidel při koupi
mazlíka:
1/ Inzerát a inzerujícího si vždy ověřte
(Google, Facebook). Každý je dohledatelný, a pokud uvidíte, že prodává
štěňata různých plemen (nejlépe
oblíbená - york, čivava, maltézák
apod.) jako na běžícím páse, zvýšená
ostražitost je na místě.
2/ Místo předání - rozhodně NIKDY
nepřistupujte na to, že vám štěně bude
předáno na parkovišti, benzínce,
v nákupním středisku. Nenechte se
nalákat na to, že mají zrovna kolem
cestu, nebo vám chtějí ušetřit peníze
za benzín. Nechtějí vás pozvat domů
a ukázat vám je v jejich prostředí NEKUPUJTE!
3/ Vždy chtějte vidět matku, popř.
sourozence, a nejlépe ještě před vlastním odběrem, určitě té cesty navíc
nebudete litovat. Vymlouvají se, že
nemají čas, matka zemřela, je na jiné
zahradě atd. - NEKUPUJTE!
4/ Na předání s sebou vezměte kamaráda, kterého pohled na batolící se
štěňátka neobměkčí. Vzít s sebou
někoho, kdo s chladnou hlavou dokáže
posoudit situaci, prostředí a prodejce,
není rozhodně na škodu!
5/ Očkování - pakliže v inzerátu stojí,
že je štěně očkované, chtějte znát
jméno, adresu a komorové číslo veteri-

náře. Jeho identitu si pak snadno
ověříte na http://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru/. Jestli veterinář
není v databázi, adresa kliniky neexistuje, pod komorovým číslem je úplně
jiný veterinář - NEKUPUJTE!
6/ Chtějte kupní smlouvu - číslo OP
prodávajícího, za kolik, jaké plemeno,
barvu, pohlaví vám prodávají, zda je
štěně očkované, odčervené, zda má
kýlu nebo jinou vrozenou vadu, … To
vše ve smlouvě musí být zapsáno.
Nechtějí s Vámi sepsat smlouvu? NEKUPUJTE!
7/ V případě, že máte jakékoliv
podezření - zvířátko NEKUPUJTE!
Je možná zachráníte, ale desítky
dalších budou znovu trpět. Kde je
poptávka, je vždy i nabídka!
8/ NOVINKA OD LEDNA 2020 předávané štěně musí být označeno
mikročipem! Zakoupením zvířete bez
mikročipu se spolupodílíte na utrpení,
bolesti a týrání zvířat. Zakoupením
zvířete bez mikročipu podporujete
individua, která milují peníze, nikoliv
zvířata. Zakoupením zvířete bez
mikročipu si s velkou pravděpodobností kupujete nemocné zvíře, ať už
s viditelnou, nebo skrytou vadou, jejíž
léčba bude stát nemalé peníze, pakliže
je vůbec léčitelná!
Věřte, že pro veterináře není lehké
lidem říkat, že donesené štěně za 8000
Kč není čivava se vzácnou barvou,
že má kýlu, vadný skus a pravděpodobně vám umírá na parvovirózu...."
MVDr. Pavla Zázvorková
Ambuvet Vrchlabí

Telefonická krizová
pomoc CDZ RIAPS
Centrum duševního zdraví RIAPS
Trutnov v tomto roce rozšířilo své
služby o Telefonickou krizovou
pomoc. Jedná se o sociální službu
registrovanou dle zákona č. 108/2006
Sb. Cílem této služby je pomoci klientovi prostřednictvím telefonického
rozhovoru s vyškoleným pracovníkem
vyřešit jeho nepříznivou sociální situaci, najít zdroje podpory v rodině
a přirozené komunitě, podpořit dovednosti klienta při řešení nepříznivé
situace a předcházet dalším situacím,
které by mohly představovat ohrožení
zdraví a života. Velkou výhodou této
služby je úzká návaznost na další
sociální a zdravotní služby poskytované v CDZ.
A jak konkrétně služba funguje?
Služba je tu pro vás nepřetržitě 24
hodin denně. Jsme připraveni vám

naslouchat, poskytnout informace,
hledat společně s vámi cestu, jak
nepříznivou situaci zvládnout. Můžete
se na nás obrátit například pokud:
Prožíváte složitou situaci a potřebujete
si o tom promluvit? Máte obavy o své
duševní zdraví? Trpíte duševním
onemocněním a potřebujete se zeptat?
Trápí vás úzkost, smutek, zažíváte
něco, s čím si nevíte rady? Potřebujete
o své složité situaci s někým mluvit?
Cítíte se osamělí a potřebujete pomoci
najít cestu k druhým? Pečujete
o duševně nemocného a potřebovali
byste si o tom promluvit? Potřebujete
pro řešení své situace informace?
Potřebujete pomoci se zprostředkováním nějaké služby? Pokud budete
souhlasit, pomůžeme vám i zprostředkovat potřebnou pomoc. Váš věk ani
místo, odkud voláte, není rozhodující.
Budeme rádi, pokud budeme vědět,
s kým mluvíme, není to ale podmínkou. Službu můžete čerpat i zcela anonymně nebo si např. určit nějakou
přezdívku, kterou budeme užívat.
Pracovníci jsou vázáni povinnou
mlčenlivostí. To znamená, že bez
vašeho souhlasu nebudou žádné informace z rozhovoru s vámi s nikým
dalším sdílet. Výjimku tvoří situace, ve
kterých jsou ze zákona povinni jednat.
Služba je poskytována zdarma.
Volající hradí běžnou cenu telefonního
hovoru. Pokud vám finanční situace
brání v tom, abyste mohli čerpat
službu, upozorněte pracovníka a požádejte ho, aby vám zavolal zpět. Maximální doba 1 hovoru je 60 minut.
Službu můžete využít opakovaně,
pokud je to nezbytné.

Krizová linka CDZ: 702 256 762

Vánoční turnaj
v sálové kopané 2022
V letošním roce pořádáme o Vánocích,
po covidové odmlce, už DVACÁTÝ
DEVÁTÝ ročník turnaje v sálové
kopané ve sportovní hale při ZŠ Lánov.
Turnaj je určen pro lánovské i přespolní sportovce.
Kategorie: 2008 a starší
Hrací systém: 3 + 1 (7 - 8 hráčů v týmu)
pro 8 týmů
Systém: 2 skupiny a play off
Startovné: 700 Kč/tým
Kdy: neděle 25. 12. 2022 cca 8–16 hod.
Občerstvení: místní bufet, nebo vlastní
Přihlášky: do 10. 12. 2022 na mail:
pulpmi@seznam.cz, nebo na tel.: 603
508 914 - M. Pulpán
Pořadatelé zvou všechny aktivní
i pasivní příznivce kopané k účasti na

turnaji, nebo k hlasité podpoře sportovců při utkáních.
Za organizátory se na vás těší

Milan Pulpán ml., Jiří Hartig,
Stanislav Závodník sen.

Babí léto v Krkonoších
plné zážitků
Prázdniny jsou pryč, ale víkendová
dobrodružství čekají. Utečte do náruče
přírody, kterou nikde jinde na světě
neuvidíte, nebo si vyberte z další
nabídky zážitků a aktivit pro volné dny.
Září přeje výletům
Hory se po letních prázdninách
vylidní a nadechnou. Využijte toho,
vyrazte klidně na Sněžku, pramen Labe
nebo k Mumlavskému vodopádu.
Projděte se Špindlerovým Mlýnem,
vyjeďte na Benecko, odpočiňte si
v Janských Lázních, nebo objevte
Křišťálové údolí. Kudy kam na jednodenní výlet vám rádi poradíme.
https://www.krkonose.eu/babi-letokouzli-v-krkonosich
Využijte Krkonošské cyklobusy
Turistické autobusové linky jezdí
i během září, a to ve čtvrtek, sobotu,
neděli a na svatého Václava. Přepraví
vás s kolem i bez něj, na hřebeny i do
podhůří. Svezete se na Pomezky,
Zlaťák, Špindlerovku nebo k baroknímu Kuksu? V jízdních řádech si vždy
ověřte, která linka přepravuje kola
a která je pouze pro pěší.
https://www.krkonose.eu/krkonosskecyklobusy
Ulovte s dětmi další razítka ve hře
Pohádkové Krkonoše
Pokud jste se o prázdninách pustili
do sbírání razítek, směle pokračujte.
Razítkovací hru můžete hrát až do
konce října. Ještě naši brožurku
nemáte? Hravý sešit Pohádkové
Krkonoše je k prodeji v informačních
centrech a na razítkovacích místech
za 70 Kč. Otevře vám širokou nabídku
aktivit a výletů pro celou rodinu.
30 míst = 30 tipů na výlet = 30 razítek.
Odměnu ale získáte již za razítka tři.
Jen pozor, některá místa s koncem
léta upravují svou provozní dobu,
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sledujte proto web pohadkove.krko
nose.eu pro aktuální informace.
Za příběhem krkonošské perle po
trati Pojizerský Pacifik
Provoz na lokálce mezi stanicemi
Martinice v Krkonoších – Jablonec nad
Jizerou je celoroční. Svezte se podél
Jizery po trati, kterou nechal vystavět
Jan hrabě Harrach na konci 19. století.
Železniční muzeum na martinickém
nádraží je otevřené vždy o víkendu, je
tedy ideální zahájit výlet zde. Dozvíte
se mnoho zajímavého o trati i o celém
unikátním areálu železniční stanice.
Pokud jedete s dětmi, doporučujeme
vystoupit v Poniklé. Ze zastávky se
vydejte směrem vzhůru za příběhem
krkonošských perel, do firmy Rautis.
Je to sice 2 km do kopce, ale čeká vás
exkurze do výroby perličkových
vánočních ozdob, vlastnoruční výroba
jedné hvězdičky a krámek plný
třpytivé krásy. Když během září
předložíte jízdenku z vláčku, budou
mít děti vstup na exkurzi zdarma.
https://www.krkonose.eu/pojizerskypacifik

louky, vyhlídka, roubenky i studánka s
živou vodou. Stačí si do svého mobilního telefonu stáhnout aplikaci Hravýlety (www.hravylety.cz) a virtuální
stezku bolkovským údolím o celkové
délce cca 5 km si s rodinou či kamarády
projít. Podaří se vám v cíli získat
opravdovou odměnu od samotného
vládce hor?
Místní akční skupina Krkonoše ve
spolupráci s organizátory dobrodružných her a expedic ze Zeměhraní a s finanční podporou Libereckého kraje
připravila v reálném prostředí zábavnou stezku, která prostřednictvím
nejmodernějších technologií aktivně
rozvíjí potenciál vědomostí dětí i dospělých. Díky hře se výletníci dozvědí
o tradicích a řemeslech v Krkonoších
a nositelích regionální značky Krkonoše originální produkt®. Pro školy
a větší skupiny je možné si na Bolkově
rezervovat předem i exkurzi do sklářské dílny Evy Edler. Přejeme všem
milovníkům přírody a řemesel příjemnou zábavu.
Petra Hartmanová

Vyrazte s kamarády na Krkonošskou pivní stezku
5 pivovarů a 5 originálních piv
z krkonošské vody spojuje Krkonošská
pivní stezka. Až do konce září máte
možnost projít se po jedné ze dvou
připravených tras, za ochutnaná piva
získávat razítka a vyhrávat odměny.
Tou největší odměnou vám však jistě
bude putování po krásných partiích
našich hor spojené s jedinečným
gastronomickým zážitkem. Zdolání
stezky si nejlépe rozložte na dva dny, ať
máte dost času a sil vše vychutnat
doslova plnými doušky.
https://www.krkonose.eu/krkonosskapivni-stezka
Další tipy, užitečné a aktuální informace z celého regionu najdete na
www.krkonose.eu.
Alena Cejnarová
Krkonoše – svazek měst a obcí
Destinační společnost pro TO
Krkonoše

Krakonošův ranec
láká děti do přírody
a za řemesly
Krakonoš hledá pomocníky, kteří mu
pomohou najít dary od místních
řemeslníků a uchrání je tak od chamtivých hledačů pokladů. Pomozte
Krakonošovi posbírat dary do jeho
rance. Na cestě mezi Janskými
Lázněmi a Rudníkem vás čeká 11
úkolů pro rozhýbání těla i hlavy, horské
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Lánov a naši sousedé
Seriál na pokračování
- čerpáno z rukopisu s pracovním
názvem Vlastivědné toulky krkonoš-

ským podhůřím, v němž František
Jirásko pojednává o obcích bývalého
vrchlabského okresu a který v červenci
2021 vyšel jako kniha s názvem Toulky
podkrkonošskou minulostí
16. část
Nebezpeční Gendorfovi rivalové Valdštejnové
Mezi nebezpečné Gendorfovy soky
náleželi Valdštejnové. V nepřátelství
nehrála roli jen prostá lidská závist, ale
též velmi důrazně hospodářské zájmy.
Tento mocný rod ohrožoval Gendorfa
hned z obou stran. Na západě to byla
štěpanická větev, kterou představoval
pan Vilém z Valdštejna. Nás však bude
zajímat hlavně větev hostinská.
Jejím praotcem byl hořický Jan
(+ 1506). Jeho syn Zdeněk (+ 1525)
s ženou Voršilou za výhodných podmínek koupili město a panství Hostinné
od švagra Jana z Vartenberka za 4000
kop grošů. Zdeněk však brzy zemřel
a po matce se vlády na panství roku
1536 ujal jako sedmnáctiletý nejstarší
syn Jiří (1509 - 1584). Po válečných
zkušenostech na tureckých bojištích
v Uhrách se poněkud neopatrně zapojil
do odporu českých stavů proti císaři
Ferdinandovi I. roku 1547. Z postihu se
dostal a všemi silami se věnoval
rozvoji hospodaření na svých statcích.
Brzy k Hostinnému přibyly Poličany, Dubenec a Miletín. Po vzoru jiných
renesančních velmožů (Pernštejnové,
Smiřičtí) zaváděl režijní hospodaření
zakládáním dvorů, ovčínů, rybníků
a pivovarů. Staral se o využití místního
nerostného bohatství. A tady narazila
kosa na kámen. O doly v prostoru mezi
dnešním Dolním Dvorem a Černým
Dolem (tzv. Lánovské hory) došlo ke
sporu s Gendorfem, který vyvrcholil
domácí válkou.
Tehdy se do stejného kopce
bohatého na rudu dobývali horníci
obou pánů. Zkušení Gendorfovi
služebníci Valdštejnské z jejich díla
jednoduše vykouřili. Jiří se pak
v odvetě hojil obvyklým způsobem:
krádežemi obilí, odháněním dobytka
poddaných a zajímáním Gendorfových
dřevařů. Jiříkovi lidé dokonce po
vrchlabském pánovi stříleli z mušket.
V roce 1541 Jiří dokonce osobně v čele
několika set mužů ozbrojené chasy
vtrhl do sousedových kutišť, zdemoloval jejich zařízení a rozehnal obsluhu.
Opravdová válka!
Na stranu Jiřího se postavil štěpanický Vilém stížnostmi na neoprávněné používání toku Labe a ničení jeho
břehů plavbou dřeva z hor. V roce 1547

Valdštejnové dokonce za Gendorfovy
nepřítomnosti obsadili doly na železnou rudu a ohrožovali samotné vrchlabské měšťany. Jeho žena Magdalena
s dcerami z obav před násilím opustily
zámek a město. Když se Gendorf roku
1551 vrátil, zajal některé Valdštejnské,
ale ti mu škodili dál rušením plavby
dřeva po Labi. Vzájemná zášť a občasné nepokoje pokračovaly s přestávkami dál.
Jiří z Valdštejna byl, na rozdíl od
některých současných renesančních
marnotratných šlechticů, velmi šetrný.
Přesto podporoval Hostinné a staral se
o jeho výstavbu. Do města pozval
italského stavitele Carla Valmadiho,
od něhož pochází renesanční přestavba
radnice a některé kostely v okolí (Dolní
Lánov, Olešnice a d.). Spravoval
panství plných 48 let. Byl třikrát ženat
a zanechal po sobě 17 dětí, z toho 13
synů a 4 dcery. Požehnání nebo kletba?
Zemřel roku 1584.
Další vývoj panství a osudy jeho
potomků patří už spíš do 17. století.
Přesto jim budeme věnovat pozornost,
abychom měli představu, co se stalo
s rozsáhlým Jiříkovým dominiem.
O jeho dědictví se postupně podělilo
8 synů.
Heřmanický statek obsadil Vilém
(+ 1593), který se oženil s Markétou
Smiřickou z bohaté magnátské rodiny
ve východních Čechách. Jejich syn,
jenž se v Heřmanicích roku 1583
narodil, nebyl nikdo jiný, než Albrecht
Václav Eusebius, pozdější generalissimus a vévoda frýdlantský. Poličanský
statek podědil Karel (1549 - 1604),
Olešnici dostal Jindřich (1558 - 1593),
Albrechtice Jan (+ 1593), Miletín
Bartoloměj (+ 1612). O Hostinsko se
podělili Hannibal (1576 - 1622) a Jan
Kryštof (1572 - 1616). Polovinu města,
Heřmanovy Sejfy, Arnultovice a Bolkov získal Hannibal, druhou polovinu
města, Fořt a Čistou v Krkonoších Jan
Kryštof.
Město Hostinné dostává za společné péče dvou bratří novou příjemnou
tvář. Starší gotická podoba měšťanských domů se mění jak zvenčí, tak
v interiérech pod dechem nového
stavebního slohu původem ze slunné
Itálie. Přináší ho s sebou onen Vlach
Carlo Valmadi, pozvaný k nám už za
Jiřího z Valdštejna. Vychází z prvků
pozdní gotiky (hlavně u církevních
staveb), ale přináší zcela nové pojetí
třeba ve výzdobě fasád rostlinnými
i figurálními sgrafity. Jeho osobitý
stavební styl umožňuje historikům
umění přisoudit mu účast i na stavbách,
vzniklých mimo Hostinné a území

Valdštejnů, např. kostel sv. Václava
v Horním Starém Městě nebo zámek
v Horní Branné. Výčet je úctyhodný,
ačkoli jedinou písemně doloženou
prací je kostel sv. Jakuba v Dolním
Lánově s jím řízenou dostavbou
v letech 1599 - 1603.
Před ukončením tohoto přehledu
nahlédnutím do tabulky, zpracované
Josefem Janáčkem v knize o Valdštejnovi, zjišťujeme zajímavé údaje.
Většina vnuků Jiřího se dostala do
drtivého soukolí pomsty císaře Ferdinanda II. po porážce stavovského
povstání v bitvě na Bílé hoře. Jako jeho
účastníci byli potrestáni konfiskacemi
majetku, někteří odešli do emigrace.
V lepším případě pak část z nich upadla
s majetkem do lenní závislosti na
blízkém příbuzném konvertitovi Albrechtu z Valdštejna, vévodovi frýdlantském.
Do dějin regionu v 16. století
zasáhli ovšem také v jeho západní části
Valdštejnové štěpanicko-branští.
O jednom z nich, Vilémovi, jsme se
stručně zmínili při zápasu s Gendorfem. V té době už opustili své původní
sídlo, Štěpanický hrad, jenž zpustl.
Sídlo přenesli do tvrze v Horní Branné
a zbudovali tu roku 1572 renesanční
zámek na místě staré tvrze. Kostelík
v Horních Štěpnicích však zůstal dál
místem jejich posledního odpočinku.
Branské panství před jeho prodejem
roku 1606 Václavu Zárubovi z Hustiřan bylo statkem značně rozsáhlým.
Vedle řady vsí v povodí Jizery a Jizerky
zasáhlo i k nám. Patřila k němu
i Klášterská Lhota, Kalná a Slemeno.
Na přelomu 16. a 17. století náš
region krom několika drobných rytířských jmění pokrývaly majetky
Zilvárů z Pilníkova, tří větví Valdštejnů
a Kryštofa z Gendorfu a jeho dědiců.
Světla a stíny reformace
V 16. století vystupuje do popředí
fenomén reformace. Naše obce vcelku
nezasáhlo husitství ani v umírněné
formě kališnictví, vzdor tomu, že se
řada šlechtických rodin českého
původu k utrakvismu hlásila. Mezi
horlivé podobojí patřil i pán Hostinného Jiří z Valdštejna. Ale měšťané byli
ještě roku 1518 katolíky. Mohla by pro
to svědčit mapa Čech Mikuláše
Klaudiána, vytištěná v Mladé Boleslavi. Tam u města Hostinny, na rozdíl
od jiných ve vnitrozemí, kalich,
symbol podobojích, chybí.
Zato vystoupení Martina Luthera
roku 1517 vyvolalo velký ohlas nejen
v Německu, ale rozšířilo se i k nám.

Našlo odezvu u německy mluvícího
etnika prostřednictvím kazatelů,
přicházejících vesměs ze sousedního
Slezska. Šlo hlavně o umírněnou lutersko-augšpurskou konfesi, které byla
dávána přednost před přísnějším kalvinismem. Luterství přijímali i příslušníci české šlechty, dříve kališníci.
To byl případ hostinských Valdštejnů.
Luteránem byl i Kryštof z Gendorfu.
O příklonu k augšpursko-luterské
reformační konfesi Jiřího z Valdštejna,
zakladatele hostinské větve, svědčí
zpráva v lánovské Bayerově farní
kronice. Jeden z hostinských pastorů
Jan Hartmann nepocházel jako jiní ze
Slezska, ale byl rodák z Hostinného.
Základní vědomosti získával na zdejší
škole, ale pak ho zámecký pán zvolil
jako společníka svých synů Karla
a Zdeňka. S nimi se také účastnil jejich
kavalírské cesty za vzděláním do
kolébky a ohniska Lutherovy reformace - na univerzitu ve Wittenbergu.
Tam studovali nebo se aspoň zastavovali i jiní mladíci z českých šlechtických rodin na cestách po Evropě.
Ze zápisů ve farních kronikách
zjišťujeme jména kazatelů, kteří
postupně přebírali fary a kostely po
katolících. V Hostinném se roku 1539
první pokus nezdařil. Teprve roku 1542
došlo k nápravě. V Lánově se už roku
1530 hlásí o slovo luterský predikant.
Vrchlabskou faru obsazuje luterán
Tobiáš Scharf a v Chotěvicích pastor
Emanuel Moller atd. Počátkem 17.
století je tento proces zhruba ukončen.
Jako doklad budiž zpráva o vysvěcení nového kostela apoštolské
augšpurské konfese ve Fořtě roku 1606
péčí vrchnosti - Janem Kryštofem
z Valdštejna. Slavnostního aktu se
účastnili protestantští duchovní z Vrchlabí, Hostinného, Trutnova, Starého
Města, Javorníku, Lánova, Svobody
nad Úpou a Miletína.
Znamenitým dokumentem, zachycujícím reformaci na Lánovsku a
v okolí, je už zmiňovaná latinská
kronika zdejšího evangelického pastora Valeriána Bayera. Patří ke zlatému
fondu rukopisů trutnovského okresního archivu. Svým popisem událostí
z 16. století zasahuje i do prvních deseti
let následujícího věku. Převyprávění
jejího obsahu z latiny do němčiny
spolu s autorovým životopisem, psané
F. X. Hunem, je opravdu zajímavým
čtením.
Celkově možno konstatovat, že
v druhé polovině 16. století opustila
katolickou církev či starokališníky
většina šlechty našeho okolí. Týká se to
nejen Valdštejnů. Ti se postupně
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z kališníků stávají luterány a někteří
dokonce podporovateli či členy Jednoty bratrské. To platí o heřmanických
Valdštejnech. Syn Vilémův, pozdější
generalissimus Albrecht, prošel ostatně bratrskou výchovou, než se stal
chladným katolíkem.
Luteránem byl i vzpomínaný
Kryštof z Gendorfu a jeho vrchlabský
nástupce Vilém Miřkovský ze Stropčic. Ti všichni jako patronátní vrchnost
dosazovali na farách s různým štěstím
luterské kazatele. Nebylo to jednoduché, jak ostatně svědčí Bayerovy
záznamy.
Starší němečtí historikové se
samozřejmostí a jistou oblibou považují Hostinné za sídlo luterské tiskárny.
Vedl je k tomu zajímavý polemický
spisek, datovaný rokem 1525.
Je uveden dlouhým názvem Eyn
wegsprech ... zwischen eynem Byschoff, Hurenwirt und seinem Knecht
(Cestovní rozhovor ... mezi biskupem,
pasákem nevěstek a jeho sluhou).
V závěru je černé na bílém, že dílko
bylo vytištěno zu Arnaw an der Elb in
Bohem (v Hostinném nad Labem
v Čechách) tiskařem Hansem Hossem
von Brown (z Broumova). Provedený
jazykový rozbor díla vede však do
oblasti Švýcarska a horního Rýna, tedy
nikoli k nám. Údaj o vzniku díla je
zřejmě fingovaný, jak bylo tehdy
zvykem u letákové polemické literatury. Navíc pak neexistují další díla,
která by mohla být bezpečně a prokazatelně vytištěna v Hostinném. Navíc
doložený přechod města k protestantství povoláním luterského kazatele je
pozdější, tj. roku 1539, resp. 1542.
Lze uzavřít, že u nás v závěru 16.
století reformace v její augšpurskoluterské konfesi zvítězila na celé čáře.
Obsadila pozice římskokatolické
církve převzetím většiny far za činné
podpory patronátních vrchností.
Nezaznamenáváme tu stopy po zápasu
s radikálnější formou reformace –
s kalvinismem jako ve Slezsku. Jeho
přívrženci byli luterány považováni za
kacíře. Zato lze počítat s dílčí odezvou
u jednotlivců ze šlechtických rodin
s učením Jednoty bratrské.

Kronika obecné školy
Horní Lánov 1917-1945
(19. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
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Školní rok 1937 – 38
Nový školní rok začal 1. září 1937
a všichni katoličtí žáci se zúčastnili
zahajovací bohoslužby v kostele v Dolním Lánově. Po návratu z bohoslužby
následovalo rozdělení žáků do jednotlivých tříd a oddělení. Stav žáků bohužel vykazuje rok od roku jistý pokles,
který je z hlediska udržení národa
v sudetoněmeckém národním prostoru
hluboce politováníhodný. Kvůli okolnostem tu ale nemají být sociální
a hospodářské příčiny uvedeny.
Počet zapsaných žáků:
1. třída 20 chlapců 18 děvčat = 38 žáků
2. třída 22 chlapců 16 děvčat = 38 žáků
3. třída 22 chlapců 25 děvčat = 47 žáků

Kromě toho navštěvuje 6 žáků českou
školu, 1 žák gymnázium ve Vrchlabí
a 13 žáků měšťanku.
Dle vyznání je 107 žáků katolických, 15 evangelických a 1 žák je bez
vyznání.
Učitelský sbor se skládá z následujících členů: provizor. řídící učitel
Josef Futschig, učitel Vinzent Donth,
učitel-čekatel Willibald Garbe a učitelka ručních prací Juliane Neumann.
Kat. farář v Dolním Lánově Franz
Machka, evangelický farář v Prostředním Lánově Heinr. Zinnecker.
Ředitelské místo na zdejší škole,
které by už normálně mělo být obsazené, nebylo obsazeno. Naopak byl
konkurs úředně zrušen a Josefu Futschigovi, Okresním výborem ve Vrchlabí navrženému uchazeči, který v místě působí víc jak 30 let, byla vrácena
žádost. Důvod: používání německých
názvů měsíců* jedním zdejším učitelem v dřívějších letech.
Výuka vaření bude jako v minulém
roce probíhat ve 2 skupinách a ukazuje
se, že tato výuka má pro dívky
obzvláštní význam.
Za 3.051 Kč byly od začátku
školního roku provedeny tyto stavební
práce: 2. třída dostala novou podlahu,
kůlny na uhlí a dříví byly vydlážděny,
všechny dveře od záchodů dostaly
nové zámky a kamenné sloupky
zahrady vepředu byly až k pomníku
opraveny cementem.
14. září 1937 po delší nemoci
zemřel 1. prezident republiky Tomáš
G. Masaryk na zámku v Lánech. Při
této události nesly veřejné budovy
smutek. V den pohřbu odpadlo vyučování na všech školách. Školní vzpomínková slavnost se konala v pátek
17. 9. 1937.
Zdravotní stav žáků je během
celého podzimu neuspokojivý. Spála
a záškrt řádí mezi školní mládeží.
Určitý počet dětí leží v nemocnici ve

Vrchlabí. Šestiletá žákyně Sonja Rilk
a dvanáctiletý Franz Pech zemřeli
krátce po sobě. Kvůli velkému počtu
onemocnění poklesla školní docházka
až na 70 %. Z tohoto důvodu byly 2. a 3.
třída od 10. do 17. října uzavřeny.
Zameškaný vyučovací čas byl dohnán
na následujících volných školních
půldnech.
Státní svátek 28. 10. 1937 byl letos
slavnostní. Okresní osvětový výbor
vydal naléhavou pozvánku k účasti na
průvodu ve Vrchlabí. Ten se konal za
bohaté účasti spolků a úředníků všech
kategorií. Projevy na radničním náměstí byly pronášeny německy a česky.
V době od 3. do 7. listopadu meškal
učitel Willibald Garbe v Praze, aby zde
složil učitelskou zkoušku způsobilosti.
Během jeho nepřítomnosti ve 3. třídě
suplovaly střídavě zbylé učitelské síly.
Na poli dobročinnosti pro nemocné
a potřebné děti můžeme zaznamenat
pěkné výsledky:
Žákyně Anna Kraus byla poslána na
6 týdnů na zotavenou do Ostrova Nesselfleck (pozn. red.: zaniklá osada
v Orlických horách) (Ministerstvo pro
sociální péči). Kvakerská akce umožnila 3 chudým dětem kompletní oběd
po dobu 2 měsíců, kromě toho se
v zimních měsících uskutečnila pro 70
žáků mléčná akce.
Při dobře připravené vánoční
nadílce bylo podarováno asi 90 žáků
užitečnými věcmi. Vánoční nadílka se
konala 21. 12. 1937 ve škole. Kromě
učitelů byl přítomen předseda místní
školní rady pan Ing. L. Haberl
a členové Ludwig Ullrich a Raimund
Kraus. Nadílku umožnily následující
dary: Ing. L. Haberl 500 Kč, Obec
Horní Lánov 300 Kč, Raiffeisenka 300
Kč, Ferd. Bayer 100 Kč, fa Doktor 50
Kč, okresní záložna 50 Kč, pivovar ve
Vrchlabí 40 Kč a továrna na umělé
hedvábí v Terezíně věcné dary.
Vánoční prázdniny trvají až do 2.
ledna 1938 včetně. 3. ledna 1938 znovu
začalo pravidelné vyučování.
Aby žáci dostali příležitost osvědčit
se v zimních sportech, byly pololetní
prázdniny jako vloni prodlouženy na
celý týden. O učiněných pozorováních
bude úřad informován.
7. března byly důstojně oslaveny
narozeniny zemřelého 1. prezidenta
p. T. G. Masaryka. Na budově byla
vlajková výzdoba a žákům bylo
vylíčeno životní dílo tohoto muže
a jeho význam.
V jarních dnech března se událo
světodějné připojení Rakouska k německé říši. Svět zadržel dech!

Stále ještě se v průběhu jara vyskytovaly případy záškrtu a spály, kvůli
čemuž několikrát očkoval sérem
záškrtu obvodní lékař pan Russ. Na
spálu zemřel žák 3. třídy Franz Pech,
který byl pochován ve Vrchlabí.
Učitelé i žáci se zúčastnili pohřbu.
Hlavní očkování se konalo teprve před
koncem školy.
15. 2. 1938 provedl na škole
inspekci pan okresní školní inspektor
prof. Rud. Föhst.
1. máj se nesl ve znamení velkých
přehlídek. Zdejší obec se přidala
několika stovkami lidí, kteří se odebrali do Vrchlabí na mohutnou manifestaci. Politicky se skoro 100 %
zdejších obyvatel hlásí k sudetoněmecké straně. Obecní volby, které se
konaly ve většině obcí, se zde nekonaly, protože tu existovala jednotná
kandidátka. Obecní zastupitelstvo bylo
až na několik výjimek zcela vyměněno.
Na narozeniny pana prezidenta Beneše
28. 5. se konala důstojná školní oslava.
Na škole visela vlajka.
Účast školní mládeže na slavnosti
Božího těla se tentokrát nekonala,
protože v Dolním Lánově se silně
vyskytly slintavka a kulhavka, takže
existovalo nebezpečí šíření.
Podle jednoho zákonného předpisu
se má u každé školy založit školní
zahrada a osázení má proběhnout
v rámci školní výuky. Na zdejší škole
má školní zahrada tato oddělení: okrasnou zahradu, zeleninové oddělení,
záhon jedovatých a léčivých rostlin
a oddělení s ovocem. Větší část zeleninové zahrady je určena pro školní
kuchyni.
Letos byly také vydány nové
stanovy k branné výchově pro žáky
a podrobné učební osnovy budou
příslušně doplněny. Při projednávání
osnov pro trojtřídní obecné školy za
předsednictví pr. řídícího učitele Josefa
Futschiga byly změny a doplnění
stanoveny a postoupeny Okr. škol.
výboru ve Vrchlabí ke schválení.

Horní Lánov – křižovatka do lomu.

o docházce.
Při zápisu 22. 6. se zapsalo do 1.
třídy 33, do 2. třídy 38 a do 3. třídy 43
žáků, dohromady 114. 22 žáků navštěvuje přespolní školy.
Nové obecní zastupitelstvo dalo
Místní školní radě jako mimořádný
obnos 25.000 Kč k dispozici. Za něj se
pořídilo: škola dostala novou plechovou střechu, zhotovenou Joh. Hankou
z H. Lánova, vestibul a schody byly
obloženy umělých kamenem a byla
vybudována předsíň. 1. třída dostala
novou podlahu (2.300 Kč), práce trvaly
5 týdnů.
Prvního září začíná nový školní rok
a dej Bůh, aby přinesl pokojnější a
šťastnější období.
* Poznámka redakce: Pro zajímavost zde tyto staroněmecké názvy
měsíců uvádíme:
Leden – Jänner, Hartung, Hartmonat,
Eismond / dnes Januar
Únor – Feber, Hornung, Rebmonat,
Hintester, Taumond, letzter Wintermo-

nat / dnes Februar
Březen – Lenzing, Lenzmond, Lenzmonat, Frühlingsmonat / dnes März
Duben – Launing, Grasmond, Ostermond, Ostermonat / dnes April
K v ě t e n – B l e u e t , Wo n n e m o n d ,
Blühmond, Wonnemonat, Weidemonat
(zemědělství) / dnes Mai
Červen – Brachet, Brachmond,
Brachmonat (Landwirtschaft), Johannismond, Weidemaent / dnes Juni
Červenec – Heuet, Heumonat (zemědělství) / dnes Juli
Srpen – Ernting, Bisemond, Erntemonat (zemědělství) / dnes August
Září – Holzing, Holzmond (zemědělství), Herbsmonat, Erster Herbsmond /
dnes September
Říjen – Gilbhart, Weinlesemonat
(Landwirtschaft), zweiter Herbsmond /
dnes Oktober
Listopad – Nebelung, Windmond,
Wintermonat, Windmonat, Schlachtmond, Dritter Herbsmond / dnes
November
Prosinec – Christmonat, Julmond,
Dustermond, Heiligenmonat / dnes

Zkouška z náboženství tento školní
rok neproběhla.
Školní docházka od 1. 9. 1937 do
22. 6. 1938 (tabulku neuvádíme).
Sdružení rodičů tu neexistuje a ze
strany obyvatelstva dosud ještě žádný
takový požadavek vyjádřen nebyl.
Školní rok byl letos uzavřen již 22.
6. 1938 a devíti odcházejícím žákům
bylo vystaveno místo dosud obvyklého
propouštěcího vysvědčení osvědčení

Horní Lánov – hospoda.
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Tajemství několika
českých rčení
1. O sto šest
Dělat něco o sto šest znamená dělat to
naplno. Vše začalo u sázky dvou přátel
uzavřené v roce 1880, kde jeden se vsadil
s druhým, že do svátku sv. Jana Nepomuckého získá přízeň dívky, do které byl
zamilovaný. V den, kdy započalo jeho
úporné snažení o srdce své vyvolené,
zbývalo do 16. května, kdy se slaví Nepomuckého svátek, 106 dní. Dnes například kverulanti o sto šest zasílají na úřady
veřejné správy žádosti o poskyt-nutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
2. Jdi do háje
Dnes velmi nevinně znějící nadávka,
která nejspíš v konkurenci jiných
vulgárních termínů, kam můžete někoho
poslat, nikoho nepobouří a neurazí.
Dříve ale slovo háj znamenalo hřbitov,
tudíž pokud jste někoho poslali do háje,
naznačovali jste mu tím, že by měl
zemřít. To už tak mile nezní.
3. Být z něčeho jelen
Rčení, které poukazuje na něčí zmatenost a nedostatek důvtipu, vzniklo za
první světové války, když čeští vojáci
museli v rámci císařské armády
Rakouska-Uherska bojovat po boku
Maďarů. Ti se během nástupu hlásili při
vyvolání svého jména právě vykřik-

nutím slova „ jelen“, což je maďarský
výraz pro „přítomen“. To, že maďarština
používá slovo, které zní jako české
jméno zvířete, přišlo Čechům legrační
a celé se to ujalo a používalo i po válce.
4. Houby s octem
Když se o někom řekne, že o něčem ví
houby s octem, znamená to, že neví
o dané věci vůbec nic. S nějakými hříbky
v láku to ale nemá nic společného, původ
rčení je nutno hledat v bibli, kde
ukřižovanému Ježíši, který trpí žízní,
římský voják posměšně podá na kopí
napíchnutou houbu namočenou v octu,
tedy něco, čeho se rozhodně nenapije
a co je tedy úplně k ničemu.
5. Oslí můstek
V přeneseném významu označení
spojení dvou nesouvisejících témat
vzniklo v dobách, kdy byla jízda na oslu
levnější formou jízdy na koni. Osel ale na
rozdíl od koně neuměl přejít nebo
přeskočit ani sebemenší příkop a všude
se tak musely stavět malé lávky, aby se
jezdec vůbec někam na oslu dostal.
Zmapováno je i první použití sousloví
oslí můstek v dnešním významu, které
použil ve 14. století filosof Jean Buridan.
6. Dávat si bacha
Poměrně rozšířené vysvětlení je, že
synonymum k tomu, když si má někdo
dávat pozor, vzniklo podle jména

KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
LÁNOV

Starostka

Eliška Rojtová

Místostarostka

Ladislava Šedivá mistostarosta@lanov.cz

starosta@lanov.cz

499 432 211
603 112 761
493 314 596
601 697 365

ucetni@lanov.cz

499 432 234

St:

hanc@lanov.cz

499 432 051

Čt:

8:00 -12:00

admin@lanov.cz

607 602 738

Pá:

8:00 -12:00

provoz@lanov.cz

Účetnictví

Ilona Kobrlová

obec@lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

www.lanov.cz

ITC, kabelová TV

Radovan Jákl, DiS

Investice

Alena Purmová

investice@lanov.cz 722 992 103

Poplatky

Jaroslava Kučerová

poplatky@lanov.cz

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

červenec, srpen

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

Po:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Po:

Út:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Út:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

St:

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Čt:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Čt:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Pá:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Referent: Karolina Boková

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden, únor)

Pá:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

So:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Ne:

9:00 - 12:00

Po:

7:30 - 16:00

Út:
St:

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

info@vodalanov.cz

Čt:

7:30 - 12:00

(odečty, smlouvy, fakturace - vodné a stočné)

Pá:

7:30 - 12:00

Provozní doba
kanceláře:

vodalanov@vodalanov.cz

www.vodalanov.cz
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13:00 -18:00
13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

499 432 182

7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -13:00
13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

ODBĚRY, INJEKCE

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

pro zvané a zdravé děti

Po:
St:

v sezóně:

v mezisezóně:

8:00 -12:00

493 314 599

Otevírací doba:

infocentrum@lanov.cz

499 432 298

- praktický zubní lékař -

13:00 -15:00

Milan Ježek

499 432 083

MUDr. Zdeněk KUŽEL

Út:

Provoz obce

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LÁNOV

499 432 220
725 951 722

asistentka@lanov.cz 493 314 598

VENKOVSKÉ

8. Kout pikle
Nejslavnější pikle kuli proradní rádci
v Šíleně smutné princezně. Hovorový
výraz pro to, když na někoho vymýšlíme
nějakou zákulisní a nekalou věc,
kupříkladu spřádáme jakýsi komplot.
Pikle je pak množným číslem slova pikel,
což byla malá středověká bodná zbraň,
která šla lehce ukrýt a pak někomu
nepozorovaně vrazit do zad. Její výroba
měla tedy s dnešním intrikařením leccos
společného.
S úpravami převzato z Polického
měsíčníku říjen 2020

13:00 -15:00

Renata Srnská

Pondělí a Středa

7. Je to na draka
Prohlášení, že je něco k ničemu, je v této
formě takové téměř až pohádkové.
Nenechte se ale mýlit, místo pohádek
o dracích je původ rčení nutno hledat tak
leda ve slovníku německých vulgarismů.
Drak totiž není ničím jiným než
zkomoleninou německého „Dreck“, což
znamená výkal. Tudíž když je něco na
draka, je to zároveň na ho*no.

Po: 8:00 -12:00

Asistentka

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Úřední hodiny:

absolutistického kancléře Alexandera
Bacha, před kterým se každý musel mít
na pozoru. Realita je ale prozaičtější,
„bacha“ si totiž lidé dávali už dávno před
Bachovým narozením, jedná se o českou
zkomoleninu německého „Obacht!“, což
znamená v žargonu zlodějů právě „Dej si
pozor“.

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

499 522 344

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

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

12:00 - 18:00

499 522 331 + záznam
Kancelář
721 142 981
Hanč Jaroslav, jednatel
602 300 234
Knapíková Kavánová Milena, účetní
732 891 565
Bachtík Tomáš, provoz a havárie
605 265 094
Materna Jiří, provoz a havárie
603 226 060
Stránský Pavel, vyjádření k sítím

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

Starosta: Ing. Pavel Šimůnek
pavel.simunek@dolnilanov.cz
Asistentka starosty: Ing. Michaela Kavánová
Účetnictví, evidence obyvatel:
Místostarosta:
Bc. Jiří Svatý
Martina Schoberová
ou@dolnilanov.cz

www.dolnilanov.cz
499 522 216

Úřední hodiny:

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

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

Obecní knihovna:

Středa

14:00 - 17:00

Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
opět se na konci léta setkáváme na stránkách zpravodaje
spřátelených obcí Lánov, Dolní Lánov a Dolní Dvůr.
S létem též končí čtyřleté volební období obecního zastupitelstva a moje více než rok a půl trvající práce na postu
starosty obce. Po volbách 23. a 24. září budou další čtyři
roky vést naši obec noví zastupitelé vzešlí z 22 kandidátů
dvou volebních uskupení. Velký dík patří těm, kteří práci
v zastupitelstvu a ve vedení obce věnovali dlouhé roky
svého života a rozhodli se již dále nekandidovat. Poděkovat
bych chtěl i stávajícím a všem novým odvážným, kteří
souhlasili se svou kandidaturou do obecního zastupitelstva
a chtějí se aktivně podílet na řízení a rozvoji obce.
V létě 2022 proběhlo v naší obci množství akcí a ještě
několik jich proběhne na podzim. V květnu se uskutečnilo
vítání nových občánků, turnaj v nohejbalu a dětský den,
na konci měsíce pak loutkové představení pro nejmenší –
„Haló, Jácíčku“. V červnu Noc kostelů za účasti skautů
a slavnostní otevření restaurace Dřevěnka a škola upořádala
Zahradní slavnost za účasti dětí a zaměstnanců školy.
V červenci se pak konala poutní mše svatá v kostele sv.
Jakuba a varhanní koncert Michala Hanuše a již po několikáté také soutěž v psí agility na hřišti. 30. 8. byla taneční
zábava s programem pro děti (hasiči, PČR, záchranáři, včelí
společenstvo, střelba ze vzduchovky, psí agility). Akci však
bohužel ovlivnilo špatné počasí. V srpnu se uskutečnil i alternativní koncert na neobvyklém místě - v přírodě nad rybníkem Kábrt.
Během léta proběhla v obci oprava všech komunikací
v zastavěných oblastech, kompletní revitalizace hřiště
s umělým povrchem ve sportovním areálu a oprava a nátěr
střechy na obecním úřadě. Probíhají práce na změně
územního plánu a komplexních pozemkových úpravách,
které slibují vyřešení problémů s místními komunikacemi
ve vlastnictví státu a s jejich umístěním ne vždy odpovídajícím zákresu v katastrální mapě. Cesty i pozemky jsou nově
zaměřeny, dojde k vyrovnání s dotčenými vlastníky, zpracování projektů a rekonstrukci těchto cest. Poté by měly být
převedeny do vlastnictví Obce.
Obci se podařilo zajistit zpracování pasportu veřejného
osvětlení, pasportu zeleně v obci a dále strategického rozvojového plánu obce Dolní Lánov. Všechny dokumenty jsou

hrazeny z dotačního programu Svazku obcí Horní Labe,
jehož je Dolní Lánov členem. Všechny tyto dokumenty jsou
v dnešní době nezbytné pro investiční akce a získávání dotací
při opravách a rekonstrukcích veřejného osvětlení, mostů,
obecního rozhlasu nebo zateplování budov apod. Bez nich je
šance na získání dotací mizivá.
Dne 24. 8. byla v obci odstávka elektrické sítě, která se
dotkla většiny domů, školy a prodejny. Obec o ní informovala na stránkách i obecním rozhlasem, přesto se tato informace k některým občanům nedostala. ČEZ již dva roky
nevylepuje informace na sloupy elektrického vedení, jak
tomu bylo v minulosti. Řešením je zaregistrování své domácnosti na stránkách ČEZu, každému pak přijde upozornění do
emailu nebo na mobilní telefon. Obec se ještě pokusí zlepšit
informování na obecních vývěskách.
Na závěr mi dovolte popřát vám příjemné prožití podzimních dnů, pevné zdraví a spokojený život, zaměstnancům
školy a dětem úspěšný nový školní rok.
Ing. Pavel Šimůnek, starosta obce

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 15. 6. 2022
1/4-22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem pověřuje Janu Tumovou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
2/4-22 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení M. Tomíček a M. Trobl.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
3/4-22 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2022 a č.5/2022.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/4-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce
za rok 2021 a Zprávu o výsledku hospodaření Obce za rok
2021 bez výhrad. Zastupitelé obce vyslovili souhlas
s celoročním hospodařením Obce Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/4-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č.
14/22 mezi Obcí Dolní Lánov a firmou SURPMO, a. s.,
se sídlem Opletalova ul. 1626/36, 110 00 Praha 1. Pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6/4-22
Zastupitelstvo obce schvaluje komisi na otevírání obálek
na akci: „Dolní Lánov – oprava místních komunikací“
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ve složení M. Trobl, L. Voděrek, P. Šimůnek.
(pro 8, proti 0, zdržel se 2)
7/4-22 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu stanov Svazku
obcí Horní Labe podle návrhu Dodatku č. 3 ke stanovám
SOHL.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8/4-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí
Dolní Lánov a ..., trvale bytem ... . Pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
9/4-22 Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru
prodeje jižní části pozemků cca 110 m2 p. p. č. 87/1 a 89 v k. ú.
Dolní Lánov vedených jako trvalý travní porost a ostatní
plocha. Pověřuje starostu zveřejněním záměru.
(pro 9, proti 0, zdržel se 1)
10/4-22
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku p. p. č. 2860 cca 264 m2 v k. ú. Dolní Lánov
vedených jako ostatní plocha. Pověřuje starostu zveřejněním
záměru.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Svícení v noci
Místostarosta Bc. Jiří Svatý
Starosta Ing. Pavel Šimůnek

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 20. 7. 2022
1/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zápisem pověřuje Evu Losenickou.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
2/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi ve složení J. Svatý, O. Finková.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
3/5-22 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulého jednání zastupitelstva dne 15. 6. 2022.
4/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
n a p ě ť o v é h l a d i n y 0 , 4 k V ( N N ) č í s l o : 2 2 _ S OP_01_4121992103 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., teplická
874/8, Děčín, 405 02. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)

(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
8/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční
dar organizaci Junák – český skaut, z. s., B. Smetany 127,
543 71 Hostinné ve výši 5000,- Kč.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
9/5-22 Zastupitelstvo obce neschvaluje neúčelový finanční
dar Římskokatolické farnosti – děkanství Vrchlabí, Nám.
Míru 287, 543 01 Vrchlabí ve výši 50000,- Kč.
(pro 3, proti 2, zdržel se 3)
10/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční
dar Hospici Anežky České, 5. května 1170, Červený Kostelec ve výši 10000,- Kč.
(pro 7, proti 0, zdržel se 1)
Místostarosta Bc. Jiří Svatý
Starosta Ing. Pavel Šimůnek

ZŠ A MŠ DOLNÍ LÁNOV
Běh Harteckou alejí
Ve čtvrtek 16. června se deset žáků naší školy zúčastnilo tradičního závodu Běh Harteckou alejí. Děti čekala trať
v délce 1 km. Jednotlivé kategorie startovaly hromadně.
Konkurence byla obrovská, závodilo přes 370 závodníků.
Nechyběla výborná sportovní atmosféra. Naši sportovci dali
do závodu vše a vybojovali si několik pěkných umístění do
10. místa. V kategorii dívek ze 4. třídy se na 2. místě umístila
Anita Blažejová, na 9. místě Adéla Lehká. V kategorii
chlapců ze 3. třídy vybojoval Dominik Kejzlar 4. místo
a v kategorii dívek Eliška Farská 6. místo, v kategorii dívek
ze 2. třídy doběhla Sabina Hassmannová na 9. místě a
v kategorii chlapců Filip Čejka na 11. místě. V kategorii
dívek z 1. třídy doběhla Bára Lehká na 12. místě a v kategorii
chlapců z 5. třídy vybojoval Valentýn Šmatár 10. místo.
Všem závodníkům gratulujeme za výbornou reprezentaci
školy. Veliké poděkování patří i ostatním spolužákům
a učitelkám ze školy, kteří přišli závodníky podpořit
a dorazili na závody přes hartecký les pěšky. Půldenní
sportovní zážitek si tak i závodníci zpestřili společným pěším
výletem přes les do Dolního Lánova.
Anita Blažejová

5/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 22_SOP_01_4121992062 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., teplická
874/8, Děčín, 405 02. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
6/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
n a p ě ť o v é h l a d i n y 0 , 4 k V ( N N ) č í s l o : 2 2 _ S OP_01_4121992097 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., teplická
874/8, Děčín, 405 02. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 7, proti 0, zdržel se 0)
7/5-22 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
n a p ě ť o v é h l a d i n y 0 , 4 k V ( N N ) č í s l o : 2 2 _ S OP_01_4121992071 s firmou ČEZ Distribuce, a. s., teplická
874/8, Děčín, 405 02. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Anitka zcela vlevo.

Ohlédnutí za báječnými prázdninami
se školními tábory
Jako každým rokem, i letos jsme o letních prázdninách
zorganizovali tradiční školní tábor. Zažívali jsme skvělé
dny plné dobrodružství, sportování a nevšedních zážitků.

Od pondělí 18. července do pátku 22. července proběhl tábor
na horské chatě Hanapetr. V druhém týdnu od 25. července
do 29. července následoval zážitkový tábor zaměřený na
výlety po horách, pohybové hry v lese a cyklovýlety.
První týden na horské chatě Hanapetr v Krkonoších se
nesl v duchu celotáborové hry ,,Brány do světa her“. Hned
v pondělí odpoledne jsme se dostali kouzelným tunelem do
světa plného záhad, tajemství a nečekaných nástrah. Dobrodružnou cestou nás provázel moudrý rádce, Šalamoun
(nadpozemská sova), který nám po celou dobu dával důležité
rady, nápovědy, ale také těžké hádanky. Naším úkolem bylo
získat sedm klíčů - všechny indicie k rozluštění hesel a na
závěr najít ztracený poklad na tajuplném ostrově. Připadali
jsme si jak figurky na deskové hře. Ale měli jsme obrovskou
výhodu, neboť jsme si sami rozhodovali, kam se vydáme,
jaké kroky podnikneme, jakou strategii zvolíme. Bylo
zapotřebí volit rozhodnutí chytře a odvážně, neboť každý
měl jen tři životy. Pokud by jen jeden z nás o všechny životy
přišel, vše by bylo ztraceno. Čekalo nás plno netradičních
her, překonávání překážek, luštění rébusů a hádanek, běžeckých závodů v gladiátoru a nočních stezek odvahy. Na tajuplném ostrově nás přepadávali domorodci a ohrožovala nebezpečná zvířata. Naštěstí jsme vše zvládli, protože jsme
výborně spolupracovali, podporovali se navzájem
a pomáhali si. Samozřejmě nechyběly zábavné večerní
programy, veselé hry, diskotéka a táborák. V pátek se každý
hráč mohl těšit na zasloužený poklad. Prožili jsme dny plné
kouzelné atmosféry.
V druhém týdnu nás čekaly horské výlety, pohybové hry
a tradiční lesní cyklovýlet za pokladem. Týden to byl vskutku
nabitý. Navštívili jsme Baldův svět v Mladých Bukách,
Stezku korunami stromů v Janských Lázních, odkud se dále
pokračovalo pěšky až do Čisté. Ve středu následoval výlet
vlakem do Jablonce nad Jizerou, pokračovalo se autobusem
do Rokytnice, odkud se šlo pěšky na vyhlídkový lesopark
na Stráži. Cesta nahoru byla náročná, ale ten pohled shora
do krajiny stál za to. Ve čtvrtek jsme se nechali vyvézt lanovkou na Růžovou horu a dále pokračovali pěšky na Portášky
na oblíbenou herní krajinu Pecka. Poslední den jsme si užili
na horských kolech po lesních cestách, luštili rébusy, hráli
pohybové hry a v závěru se dostali až pokladu.

DĚNÍ V OBCI
Varhanní koncert v Dolním Lánově
Při příležitosti nadcházejícího svátku sv. Jakuba,
patrona našeho kostela, se konala od 16:00 hod. poutní mše
svatá. Po mši svaté následoval varhanní koncert Michala
Hanuše. Bohatý program barokní hudby J. S. Bacha, J. C.
Kerlla a dalších skladatelů a mistrovské provedení interpreta
odměnilo 42 přítomných dlouhotrvajícím potleskem.
Výtěžek koncertu bude věnován na opravu kostela.
Ivan Hanuš

A co říci na závěr? Snad jen to, že jsme si užili báječné
dny plné dobrodružství a radosti. I o prázdninách může být se
školou prima. Děkuji všem dětem, rodičům a vedoucím
za skvělou spolupráci a nezapomenutelné táborové dny.
Anita Blažejová
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automaticky to odsoudíme a vlastně se na to odmítáme vůbec
podívat.
Nicméně určitě bych v první řadě chtěla poděkovat
starostovi obce p. Šimůnkovi za to, že mě vyslechl a můj
nápad na trochu alternativní akci rovnou nezavrhl, naopak se
podílel společně s ostatními na její přípravě. Tímto děkuji
i všem ostatním, všichni určitě víte. A v neposlední řadě
děkuji vám všem, kteří jste přišli.
Co se týká dalších akcí v Dolním Lánově, tak 11. září se
můžete těšit na divadelní představení, dnes již klasiky,
SVĚTÁCI, v podání vrchlabského divadelního spolku.
Na říjen připravujeme další ročník již tradičního
Vinobraní, tentokrát s malými změnami.
Foto P. Jiří Šlégr.

Koncert pod širým nebem
Vážení spoluobčané, ráda bych vás tímto
informovala o akcích pořádaných, či připravovaných ve
spolupráci s Obcí a Sportovním klubem Dolní Lánov.

V listopadu k nám do Dolního Lánova zavítá divadelní
spolek Refektar z Prahy.
Máte se na co těšit, sledujte informace na vývěsních
plochách, KTV, či zprávy z infocentra.
Za Sportovní klub v Dolním Lánově Olga Finková

Dne 5. 8. proběhl koncert pod širým nebem „Hlasem
do kořenů“ zpěvačky Moniky Obermajerové, rodačky
z nedalekého Hostinného.
Nápad uspořádat trochu jiné setkání vznikl při mých
toulkách Lánovem. Jedním ze zvažovaných míst na
uspořádaní koncertu byla vodárna v Dolním Lánově, kde
bývá nádherně vidět západ slunce. Tuto stavbu vnímám jako
jednu z dominant Dolního Lánova. Nicméně se nakonec jako
příhodnější ukázalo místo kousek nad rybníkem Kábrt, na
horizontu kopce mezi rybníkem a lesní cestou do nedaleké
Harty. Odtud jsou nádherné výhledy jak na západ slunce, tak
na krásné kopce našich hor.
Přes malé počáteční nedorozumění nakonec vše
proběhlo, jak mělo, a na setkání panovala nádherná
atmosféra. Někdo jen poslouchal, někdo si s Monikou
zazpíval, či zatančil, někdo se zahloubal hluboko do svého
nitra, každý po svém tak, jak chtěl. Dokonce jsme měli
i společný piknik, každý přinesl „pár švestiček ze své
zahrádky“. Počasí nám také přálo, po celodenním opravdu
parném počasí se nebe umoudřilo a na samotný koncert nám
poslalo pár mraků, které se při západu slunce rozestoupily
tak, aby byl západ dobře vidět.

Myslivecký spolek „Malá Sněžka“

Je jen škoda, že Lánováků přišlo poskrovnu. Mnozí z vás
si možná řekli, že to pro ně není, že je to příliš alternativní,
či ezoterické. Často se zamýšlím nad tím, co je typické pro
nás lidi, že když něco neznáme, nebo něčemu nerozumíme,
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Podzim patří mezi nejhezčí roční období, přináší
nevšední zážitky všem, kteří se v přírodě pohybují. Při
toulkách přírodou je možné spatřit, do jakých pestrých barev
se zbarvuje. Vydává své plody, jako jsou jeřabiny, žaludy,
kaštany, jablka apod., které jsou důležitou složkou potravy
lesní a polní zvěře nejen na podzim, ale hlavně během zimy.
Proto myslivci tyto plody sbírají nebo vykupují, aby
obohatili jídelníček zvěři v době jejich strádání, tedy v zimě.
Na podzim se také doplňují zásoby objemového krmiva
(sena) do krmných zařízení, která byla během léta dle
potřeby opravena. Ve dvou případech byly vybudovány zcela
nové krmelce. Dolnolánovští myslivci z důvodu zvýšení
stavu zaječí zvěře vyrobili 14 malých přenosných krmelců
(zvaných jesle), které budou rozmístěny v jejich myslivecké
honitbě. Byl v dostatečném množství nakoupen oves, kterým
bude srnčí a zaječí zvěř přikrmována již od října. Sklizní obilí
a kukuřice ztrácí zvěř přirozený kryt na poli a je tedy často

vystavována rušivým jevům v jejím okolí, jako jsou volně
pobíhající psi a pohyb motorových vozidel mimo cesty.
Takto stresovaná zvěř se nemůže dostatečně zásobit tukem,
který potřebuje k svému přežití v zimním období.
Koncem léta končí odstřel srnců, začíná plánovaný
odstřel holé srnčí zvěře za účelem snižování jejich stavu.
V plánu odstřelu je počítáno i s odstřelem jelení zvěře. Není
zapomínáno na snižování stavu černé zvěře a zvěře škodné
(lišky apod.). Podzim je hlavně dobou, kdy jsou konány
společné hony na drobnou zvěř. Myslivci se při výkonu
myslivosti řídí zákonem o myslivosti a přísně dodržují
stanovené doby lovu a plán odstřelu zvěře.
Náš Myslivecký spolek letos v červnu organizačně
zajišťoval velmi zdařilou dvoudenní kynologickou akci
ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Trutnov,
a to Pohár OMS Trutnov – lesní zkoušky loveckých plemen
a barvářské zkoušky. Tato akce od našich myslivců
vyžadovala hodně práce nejenom přímo v terénu, ale i při
zajišťování občerstvení účastníků zkoušek, rozhodčích
a hostů, kteří se na tuto akce dostavili. Akce byla náročná
i časově, jelikož se se zkouškami začínalo v 8:00 hod.
a ukončení bylo po oba dny kolem 19:00 hod. Lesních
zkoušek se zúčastnilo 10 loveckých psů a barvářských
zkoušek 11 loveckých psů. Další kynologická akce, kterou
budou naší členové MS zajišťovat, se bude konat 22. října
2022 a budou to barvářské zkoušky honičů, které budou
organizovány opět ve spolupráci s kynologickou komisí
OMS Trutnov.
Že jsou členové Mysliveckého spolku „Malá Sněžka“
Dolní Lánov aktivní i ve veřejném dění v naší obci, při
organizování sportovních a společenských akcí, je patrno
i z toho, že se Sportovním klubem spoluorganizovali
4. června tradiční Turnaj v nohejbale řemeslníků. Také
zorganizovali a zajišťovali oslavu Dne dětí 30. srpna zábavné odpoledne na hřišti u školy pro děti a dospělé,
následované večerní taneční zábavou. K občerstvení byla
připravena vynikající myslivecká kuchyně. Z tohoto výčtu
akcí, které myslivci v naší obci zajišťují, je zřejmé, že jsou
nejaktivnějším spolkem v obci Dolní Lánov.
Závěrem mi dovolte, abych znovu za myslivce požádal
majitele psů, kteří se svými miláčky chodí do přírody, aby je
měli na vodítku nebo pod kontrolou. V současné době máme
v naší honitbě nalezeno několik kusů srnčí zvěře stržené
právě psy.
Myslivci přejí svým spoluobčanům a přátelům krásné
zážitky v podzimní přírodě a zve je na tradiční setkání při
příležitosti oslavy svátku patrona myslivosti u kapličky
sv. Huberta v Dolním Lánově.
S přáním myslivosti a přírodě zdar, myslivci z Dolního
Lánova.
Miloslav Tomíček

Dva obři na radnici
(Z Hostinska)
Obyvatelé městečka Hostinného byli nešťastni. V blízkých
lesích se už dlouhou dobu potulovali dva obři, kteří se lidem
v městečku mstili, kde jen mohli. Číhali na stáda dobytka,
pasoucí se na horských svazích, vytrhávali ovocné stromy
v sadech i s kořeny, strašili pocestné a nikdo si před nimi
nebyl jist.
Celý kraj žil již delší dobu ve strachu. Ale nebylo možno
se těmto ničemům ubránit.

Mnoho lidí se proto z Hostinného vystěhovalo. Z městečka
by se byla málem stala vesnice. I rozhodli se obecní otcové,
že městečko opevní vysokými kamennými hradbami.
Nařídili každému povinnost přiložit ruku k dílu, stavby
přibývalo, v několika letech byla celá obec obehnána pevnou
zdí a příkopem, ale všecko proti obrům selhalo. Ukázalo se
totiž, že hradby nemohou být nekonečně vysoké a že je obři
snadno přelezou.
K branám postavil starosta bdělé stráže, pak je ještě
zesílil, ale všecko bylo marné. Obři přelezli hradební zeď
zase na druhém konci města, plenili všude a zbyla po nich jen
poušť a nářek.
Když byla obec na pokraji zoufalství a nikdo nevěděl,
jestli se ráno probudí zdráv, přišel kdosi ze starých obyvatel
na spásnou myšlenku. Protože nebylo možno proti silným
obrům bojovat silou, použili Hostinští lsti. Navařili několik
kotlů moučného lepu. Starosta nařídil sbírku mouky po
celém městečku, ženy zadělaly jako na těsto, ale lep dobře
povařily. Táhl se jako med, příjemně voněl kyselem a bylo ho
celé moře.
Potom se obyvatelé odebrali k spánku. Hlavní bránu toho
večera starosta strážemi neobsadil. Počítal s tím, že si toho
obři povšimnou a že tudy projdou do města za svým
pravidelným lupem. Zajisté otevřenou bránu přivítají, když
nebudou musit zbytečně přelézat hradební zdi.
Jenomže starosta byl starý lišák. Stráže před hlavní
branou sice nestály, ale vyšplhaly se v zesíleném počtu do
podsebití nahoru a několik mužů pod nimi udržovalo oheň,
aby maz nevychladl. Byl tak horký, že by prst popálil.
Starosta předpokládal správně. Sotva se setmělo, už bylo
slyšet z lesa obří chrochtání. Jako by se k obci valilo stádo
prasat. Obři hledali, kde by co sehnali na zub, měli už po
celodenním spánku notný hlad. Prosmejčili všecky příkopy,
vtrhli do zahrádek, sahali otevřenými okny do chudých
domácností a sebrali, kde se co sebrat dalo. Třeba mísu
brambor se stolu chudého drvoštěpa. Pranic se neohlíželi,
zda bude mít početná rodina chudákova něco jiného k večeři.
Když se před branami nenasytili, zamířili si svou cestu do
města za hradby. A povšimli si, že toho večera je brána
otevřena. Spěchali k ní. Stráže v přístřeší už byly
v pohotovosti. Připravily si kotel s horkým mazem k oknům
a číhaly. Obři byli sice jen dva, ale ztropili tolik hluku, že
až mráz přecházel po zádech.
A jak se oba obři vtlačili do městské brány, aby tudy
prošli, dal velitel stráže povel všecek maz vylít. Nastal veliký
zmatek. Obři vyli bolestí, mazem se jim zalepily oči i uši,
neviděli na krok cesty před sebe, opírali se v křečovitých
mukách o stěny hlavní brány, až se otřásla v základech,
a ti nahoře pořád lili a lili.
Ve chvilce byli oba obři na hromádce. Nemohli se ubránit.
Maz se jim lepil na celé tělo, ruce se přilepily k trupu, nohy
nemohli odtrhnout od země a obránci města ještě lili. Už pod
nimi ležela velká hora obřího masa, politá husou omáčkou,
ze které se jen kouřilo.
Když vylili poslední vědro mazu, seskočili strážci dolů
a obě nestvůry dotloukli palicemi. Mnoho práce jim to ani
nedalo.
Město si pak oddychlo, zase tu obyvatelstva přibývalo
a měli se všichni dobře.
Na věčnou památku si Hostinští sochy obou obrů jako
znak vítězství postavili na radnici.
Z knihy Pověsti českého severovýchodu z r. 1947
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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,
s koncem září končí i volební období současného zastupitelstva, myslím proto, že to je vhodný čas na stručnou inventuru naší činnosti v uplynulém volebním období. I když
zastupitelstvo vzešlo ze dvou sdružení nezávislých kandidátů, v průběhu času se stalo funkčním pracovním tělesem,
ve kterém nebyla politická dělící čára. Je jasné, že devět lidí
nemůže mít stejný názor na všechno, rozhodnutí formou
hlasování většiny proti menšině však bylo zcela výjimečnou
záležitostí.
Nejprve tedy to, co se nám realizovat podařilo.
Strategický rozvojový dokument obce:
- vytvoření základního dokumentu definujícího směřování
obce do budoucnosti, který je navíc podmínkou pro
možnost čerpání některých dotací
- pravidelná aktualizace dokumentu
Infrastruktura – komunikace a mosty:
- rekonstrukce mostu M5 přes Klínový potok na náměstí
- rekonstrukce místní komunikace 4c z náměstí
na Zimní stráň
- rekonstrukce mostu M10 přes Husí potok v Luisině Údolí
- rekonstrukce části místní komunikace 14c v Luisině
Údolí od mostu M10 k závoře
- rekonstrukce mostu M7 přes Klínový potok u hasičárny
Infrastruktura – vodovod a ČOV:
- kompletní prověrka hlavního vodovodního zdroje na
Sluneční Stráni a následná mechanická regenerace vrtu
- projektová příprava napojení středu obce na vodovod
na Sluneční Stráni
- rekonstrukce technologické části ČOV Sluneční Stráň
Infrastruktura – obecní byty:
- zajištění kontroly obce nad faktickým užíváním
obecních bytů
Kulturní dědictví:
- oprava sochy sv. Jana Nepomuckého financovaná
manželi Smejkalovými
- probíhající obnova pěti křížů a sousoší ve spolupráci
s majiteli příslušných pozemků
- převzetí kostela sv. Josefa do majetku Obce
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Sportovní infrastruktura:
- dokončení stavby multifunkčního hřiště včetně dořešení
smluvních a majetkových záležitostí
Obnovení původního krajinného rázu obce:
- vyčištění plochy mezi čp. 91 a 105 od náletů včetně zajištění následné údržby
- vyčištění plochy nad čp. 105 na Zimní Stráň od náletů
včetně zajištění následné údržby
- vyčištění plochy od náměstí k Elektročasu od náletů
včetně zajištění následné údržby
Podpora cestovního ruchu:
- inovace informačního systému včetně zavedení webové
prezentace ubytovacích možností v obci
- společná prezentace všech webkamer v obci na obecních
stránkách
- informační schůzky s podnikateli
Odpadové hospodářství:
- vytvoření jednotného systému zpoplatnění ubytovacích
zařízení, podstatné navýšení podílu podnikatelů na
nákladech odpadového systému
- navýšení odpadového poplatku s cílem snížit deficit
systému
Otevřenost úřadu a komunikace:
- inovace webových stránek obce včetně responzivního
designu – korektní zobrazení na všech mobilních
zařízeních
- zveřejňování plného znění zápisů ze zasedání zastupitelstva obce
- zavedení možnosti registrace pro odběr novinek
- nová komunikační platforma – Mobilní rozhlas
- setkání se seniory
Samozřejmě jsou i projekty, kde jsme si představovali,
že už budeme touto dobou dál. Na prvním místě je zde třeba
uvést změnu č. 1 našeho územního plánu. Tu jsme započali
v září 2019 a doposud jsme nepřekonali ani fázi Zprávy
o uplatňování územního plánu, takže žadatelé nemohou
realizovat své projekty. Posun jejich záměrů pro ně znamená
nejen časové zdržení, ale také podstatné navýšení nákladů.
Za to jim náleží naše omluva, i když posun všech možných
termínů byl z naší strany ovlivnitelný jen okrajově.
Rekonstrukce budovy čp. 4 už také měla být dále, než je
dnes, stejně tak s projektem zatraktivnění vyhlídek jsme
počítali už na počátek letní sezóny 2022.

Proto jsou tyto naše resty součástí plánu na následující
období a budou mít prioritu hned v jeho začátku.
Pro zářijové volby do Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
byla zaregistrována pouze jedna kandidátní listina, která
ve většině jmen kopíruje současné složení zastupitelstva.
Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to tak. Dobré
na tom je, že zřejmě neexistuje nějaké výrazné kontroverzní
téma, které by občany naší obce rozdělovalo do názorově
protichůdných táborů. Špatné zřejmě to, že zájem o veřejné
dění trvale uvadá a do obecních záležitostí se zapojuje
relativně malá část obyvatel. To není specifikum naší obce,
jediná kandidátka je v 1.778 obcích České republiky.
V jedenácti obcích se volby v řádném termínu dokonce
nebudou konat vůbec, protože nebyla zaregistrována žádná
kandidátka. Nejbližší takovou obcí jsou Ohařice na Jičínsku.
I s vědomím těchto skutečností zde chci poděkovat všem
zastupitelům za jejich práci v uplynulém období, za jejich
ochotu věnovat svůj čas a převzít odpovědnost za řešení
obecních záležitostí. Myslím, že si zaslouží respekt a uznání.
Protože se složení zastupitelstva bude měnit jen
kosmeticky, mohu už v čase, kdy píšu tento článek, říci,
že i nadále zůstanou hlavními prioritami obce oblast
infrastruktury a péče o kulturní dědictví. Chceme také učinit
vše, co bude v našich silách, abychom udrželi cenný
charakter klidné horské obce bez necitlivých zásahů do
krajinného i architektonického rázu. Při pohledu do okolních
obcí, možná téměř do celých Krkonoš, se ukazuje, že to může
být těžší úkol, než by se podle současného stavu mohlo zdát.
Ke konkrétním projektům, na kterých chceme v dalším
volebním období intenzivně pracovat, patří zejména:
• dokončení změny územního plánu obce s cílem podpořit
další rozvoj při zachování priorit uvedených výše
• rekonstrukce budovy čp. 4 na restauraci a byty. Následně
pak podpora provozu restaurace a zachování bytů
přednostně pro trvalé bydlení
• realizace zatraktivnění vyhlídek pro kvízové soutěže pro
děti i dospělé s využitím kreseb Kateřiny Miler a odkazu
filmu S tebou mě baví svět
• oprava propustku přes Zlatý potok v Hádku
• vybudování nového technického zázemí obce v prostoru
u hasičárny
• rekonstrukce mostu M11 přes Husí potok v Luisině Údolí
směrem k Liberecké boudě
• rekonstrukce části místní komunikace 1d od mostu M11 k
Chatě Medika
• prodloužení vodovodu ze Sluneční Stráně na náměstí
• oprava sochy sv. Josefa
• dokončení oprav křížků a sousoší
• obnova starých německých hrobů a celková úprava
hřbitova
• rekonstrukce prostor obecního úřadu a dořešení celkové
koncepce náměstí
• podpora spolkové činnosti a spolupráce se spolky při
organizaci kulturních akcí
• pokračování spolupráce s místními lyžařskými areály
a podpory sportovní aktivity místních dětí zvýhodněnými
celosezónními skipasy
• aktivní účast obce ve Svazku měst a obcí Krkonoše,
Svazku obcí Horní Labe i Místní akční skupině Krkonoše
Vážení sousedé,
v čase, kdy píšu tento článek, ještě nevím, zda Zpravodaj
vyjde ještě před volbami, nebo až po nich.

Pro jistotu vás tedy k volbám pozvu, jsem si jistý, že vaše
účast má smysl, i když na výběr nebude více kandidátek.
Zároveň vám za účast ve volbách poděkuji a chci vás ujistit,
že i v dalším období velmi oceníme jakýkoliv zájem o obecní
dění a o zapojení se do obecních záležitostí.
Každému zvlášť přeji hodně zdraví a osobní spokojenosti, všem dohromady pak trochu klidnější časy bez
nakažlivých nemocí, válek a energetických krizí.
Martin Bělovský, starosta obce

Projednávané body na zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
konaného dne 8. 6. 2022 od 17:30 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Dolní Dvůr
4. Závěrečný účet Obce za rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce byl vyvěšen na úřední desce
obce dne 3. 5. 2022. Základní parametry (zaokrouhleno na
tisíce Kč):
Příjmy:
11.367
Výdaje:
10.131
Aktivní saldo:
1.236
Stav bankovních účtů k 31. 12. 2021
4.230
Stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2021
27
Schválený rozpočet pro r. 2021 byl v průběhu roku
upraven, a to navýšením rozpočtových příjmů o celkem
4.700 tis. Kč (z toho 4.661 tis. Kč činí přijaté dotace) a snížením rozpočtových výdajů o celkem 1.826 tis. Kč (z toho
1.804 tis. Kč nerealizované kapitálové výdaje). Rozpočtové
změny reagovaly na skutečnost hospodaření obce.
Rozpočet po změnách počítal se schodkem 705 tis. Kč,
k 31. 12. 2020 však obec vykazuje přebytek ve výši 1.419 tis.
Kč, a to zejména kvůli nenaplnění všech plánovaných
rozpočtových výdajů.
Přezkoumání hospodaření obce za r. 2021 bylo provedeno dne 3. 2. 2022 pracovnicemi Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se závěrem: „Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky“.
Návrh usnesení č. 2022/12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Závěrečný účet
obce za rok 2021 (jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření) a souhlasí s celoročním hospodařením Obce Dolní Dvůr za rok 2021, a to bez výhrad.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/12 bylo schváleno.
5. Účetní závěrka Obce Dolní Dvůr 2021
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr projednalo návrh účetní
závěrky Obce Dolní Dvůr za rok 2021. Zastupitelstvo obce
Dolní Dvůr nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 Vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace Obce Dolní Dvůr.
Návrh usnesení č. 2022/13:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr tímto v souladu s § 84 odst. 2
písm. b) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje účetní závěrku Obce Dolní
Dvůr sestavenou k 31. 12. 2021, vč. hospodářského výsledku
Obce za rok 2021, který bude ke dni schválení účetní závěrky
převeden na SU 432 – výsledek hospodaření minulých
účetních období.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/13 bylo schváleno.
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6. Rozpočtová opatření
Pan Bělovský informoval přítomné o tom, že dne 6. 6.
2022 zasedal finanční výbor obce, který projednal
hospodaření do 30. 4. 2022 a rozpočtová opatření č. 3/2022,
která schválil starosta obce dne 23. 5. 2022. Rozpočtová
opatření byla přijata v souladu se stanovenými
kompetencemi a následně o nich starosta informoval
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 6. 6. 2022.
Po zohlednění tohoto rozpočtového opatření činí:
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: 17.467.970,32 Kč
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: 19.770.970,32 Kč
FINANCOVÁNÍ:
2.303.000,00 Kč
7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
s ČEZ Distribuce, a. s., k pozemku parc. č. 2512/1
V roce 2021 proběhla rekonstrukce trafostanice mezi čp.
25 a 26 (směrem Rudolfov). Část této trafostanice leží na
obecním pozemku.
Návrh usnesení č. 2022/14:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ
Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02. Věcným břemenem
bude dotčen pozemek p. č. 2512/1 v obci a k. ú. Dolní Dvůr,
jednorázová úhrada činí 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/14 bylo schváleno.
8. Přijetí dotací na opravy drobných sakrálních památek
od Ministerstva zemědělství
Naše žádosti o dotaci na obnovu křížků a sousoší v
Dolním Dvoře byly úspěšné, již jsme obdrželi rozhodnutí o
přidělení dotace. Práce na obnově budou probíhat postupně
do září 2023.
Návrh usnesení č. 2022/15:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje přijetí dotací
z programu Údržba a obnova venkovských kulturních prvků
od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 141.750 Kč na
obnovu křížů a ve výši 80.500 Kč na obnovu sousoší.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/15 bylo schváleno.
9. Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro
výpočet daně z nemovitých věcí
Platné nařízení upravující tuto problematiku je z roku
2001 a již neodpovídá platné legislativě. Proto je nutné jej
nahradit novou OZV, věcně k žádné změně nedochází.
Zároveň je třeba zrušovacím nařízením zrušit staré nařízení.

10. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na
rekonstrukci mostu M10
V komunikaci se SFŽP byly poskytnuty podklady pro
uzavření smlouvy na dotaci na opravu mostu M10, smlouva
je připravena k podpisu
Návrh usnesení č. 2022/18:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Smlouvu č.
1200500052 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky se Státním fondem
životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na akci
„Rekonstrukce mostu M10 jako části místní komunikace 14c
Luisino Údolí“ ve výši 1.589.500 Kč.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/18 bylo schváleno.
11. Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na
rekonstrukci komunikace 14c
V komunikaci se SFŽP byly poskytnuty podklady pro
uzavření smlouvy na dotaci na opravu komunikace 14c,
smlouva je připravena k podpisu.
Návrh usnesení č. 2022/19:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Smlouvu č.
1200500033 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky se Státním fondem
životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova
1931/1, 148 00 Praha 11, IČO 00020729, na akci
„Rekonstrukce části místní komunikace 14c Luisino Údolí”
ve výši 1.993.893,92 Kč.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/19 bylo schváleno.
12. Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje na rekonstrukci mostu M7
Žádost o dotaci na opravu mostu M7 u Královéhradeckého kraje byla úspěšná, smlouva je připravena
k podpisu.
Návrh usnesení č. 2022/20:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého
kraje č. 22POVU1-0035 s Královéhradeckým krajem se
sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,
IČO 70889546, na akci „Zlepšení užitné a estetické hodnoty
veřejných prostranství v obci Dolní Dvůr - 3. etapa“ ve výši
960.000 Kč.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/20 bylo schváleno.
13. Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků Českoněmeckého fondu budoucnosti na obnovu sochy sv.
Josefa

Návrh usnesení č. 2022/16:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z
nemovitých věcí.
Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/16 bylo schváleno.

Žádost o dotaci na opravu sochy sv. Josefa u Českoněmeckého fondu budoucnosti byla úspěšná, smlouva je
připravena k podpisu. Vlastní oprava by měla proběhnout
v zimě 2022/23.

Návrh usnesení č. 2022/17:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje vydání zrušovacího nařízení, kterým se ruší nařízení č. 2/2001 Obce Dolní
Dvůr, o použití koeficientu pro výpočet daní z nemovitostí,
ze dne 26. 4. 2001.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/17 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 2022/21:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Smlouvu o
poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnosti s Česko-německým fondem budoucnosti,
nadačním fondem, se sídlem Železná 24, 110 00 Praha 1,
IČO: 67776841, na projekt „Obnova sochy sv. Josefa v
Dolním Dvoře“ ve výši 81.000 Kč.
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Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/21 bylo schváleno.
14. Darovací smlouva a smlouva o zřízení zákazu zcizení
a zatížení věci s Římskokatolickou farností – děkanstvím
Vrchlabí na převzetí daru - kostela sv. Josefa a souvisejících pozemků
Usnesením č. 2020/52 byl schválen záměr převzetí
kostela sv. Josefa od Římskokatolické farnosti. Po dlouhém
jednání se podařilo dojednat finální znění smlouvy bez
původně zahrnutých věcných břemen. Obec se zavazuje
zachovat charakter a vzhled budovy a nemovitosti nezcizit.
Návrh usnesení č. 2022/22:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje uzavření
Darovací smlouvy a smlouvy o zákazu zcizení a zatížení věci
s Římskokatolickou farností – děkanstvím Vrchlabí, se
sídlem Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí, IČO 47466570, na
přijetí daru – stavební parcely st. 69, jejíž součástí je stavba:
budova bez č. p./č. e – objekt občanské vybavenosti (kostel
sv. Josefa) a pozemkové parcely 399, ostatní plocha –
manipulační plocha, vše v obci a k.ú. Dolní Dvůr, včetně
zřízení zákazu zcizení, včetně darování, vůči třetím osobám
a zákazu zatížení vůči třetím osobám
Hlasování: Pro: 5
Proti: 2
Zdržel se: 1
Usnesení č. 2022/22 bylo schváleno.
15. Darovací smlouva a smlouva o zřízení zákazu zcizení
a zatížení věci s Římskokatolickou farností – děkanstvím
Vrchlabí na převzetí movitých věcí umístěných v kostele
sv. Josefa
S převzetím kostela souvisí i převzetí movitých věcí.
Obec se zavazuje důležité součásti interiéru kostela nezcizit
ani nezatížit.
Návrh usnesení č. 2022/23:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje uzavření
Darovací smlouvy s Římskokatolickou farností –
děkanstvím Vrchlabí, se sídlem Nám. Míru 287, 543 01
Vrchlabí, IČO 47466570, na přijetí daru – movitých věcí
uložených v budově bez č. p./č. e., označené jako objekt
občanské vybavenosti – kostele sv. Josefa.
Hlasování: Pro: 5
Proti: 2
Zdržel se: 1
Usnesení č. 2022/23 bylo schváleno.
16. Žádost o dotaci na úpravu veřejného prostranství hřbitova z Programu rozvoje venkova
Součástí strategického rozvojového dokumentu obce je i
obnovení starých německých hrobů na našem hřbitově.
Prvním krokem tohoto procesu musí být odstranění
přerostlých tújí, které některé hroby devastují a další zcela
zakrývají. Vhodným dotačním titulem by mohl být Program
rozvoje venkova v rámci 6. výzvy MAS Krkonoše.
Návrh usnesení č. 2022/24:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje podání žádosti o
dotaci na úpravu veřejného prostranství – hřbitova u MAS
Krkonoše do Programu rozvoje venkova (program řízený
Ministerstvem zemědělství ČR), ve výši 300.000 Kč.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/24 bylo schváleno.
17. Smlouva na příspěvek na opravy mostu M10 a komunikace 14c se Správou KRNAP
Na základě naší žádosti se Správa KRNAP jako

významný uživatel příslušné obecní infrastruktury bude
podílet na nákladech opravy mostu M10 a komunikace 14c
v Luisině Údolí.
Návrh usnesení č. 2022/25:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje uzavření
Smlouvy o vzájemné spolupráci dle § 1746 odst. 2
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, se
Správou KRNAP se sídlem Dobrovského 3, 541 01 Vrchlabí,
IČO: 00088455, na příspěvek 450.000 Kč na opravy mostu
M10 a komunikace 14 c.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/25 bylo schváleno.
18. Úprava stanov Svazku obcí Horní Labe
Na základě dosavadního fungování Svazku byla
připravena úprava stanov s cílem upřesnit kompetence
jednotlivých orgánů svazku a zjednodušit jeho rozhodovací
procesy.
Návrh usnesení č. 2022/26:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje Dodatek č. 3 ke
stanovám dobrovolného Svazku obcí Horní Labe.
Hlasování: Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/26 bylo schváleno.
19. Různé
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v souladu se
svými kompetencemi založil dne 24. 5. 2022 tříměsíční
termínovaný vklad ve výši 7.000.000 Kč vedený na účtu
308257435/0300 a termínovaný vklad ve výši 2.000.000 Kč
vedený na účtu 308257945/0300.

Projednávané body na zasedání
Zastupitelstva obce Dolní Dvůr
konaného dne 1. 8. 2022 od 18:30 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Dolní Dvůr
4. Žádost o dotaci z Česko-německého fondu budoucnosti
na 1. etapu opravy starých německých hrobů na obecním
hřbitově
Součástí strategického rozvojového dokumentu obce je
i obnovení starých německých hrobů na našem hřbitově.
Po vykácení stromů bude možné zahájit obnovu hrobů
a jejich zařízení. Vzhledem k celkovým očekávaným
nákladům bude tento proces rozdělený do dvou etap.
Předpokládané náklady první etapy jsou 800.000 Kč,
počítáme i s příspěvkem původních německých obyvatel.
Návrh usnesení č. 2022/27:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje podání žádosti
o 1. etapu obnovení starých německých hrobů na obecním
hřbitově u Česko-německého fondu budoucnosti, nadačního
fondu, se sídlem Železná 24, 110 00 Praha 1, IČO: 67776841
ve výši 400.000 Kč.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2022/27 bylo schváleno.

DĚNÍ V OBCI
Památeční křížky se opravují
Zmizely křížky. Pod tímto názvem informoval
obecní úřad dolnodvorské občany o odvozu tří památečních
křížků. Jedná se o litinový křížek z roku 1878 u čp. 121
(Penzion Dolní Dvůr manželů Pajerových), litinový
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Rozebírání křížku pod
penzionem Pajerových.

Weihrichův křížek na Zimní Stráni
u čp. 87 a kamenné sousoší Nejsvětější
Trojice v Luisině Údolí. Byly odvezeny do dílny kameníka Víta Kotrbáčka, kde budou restaurovány.
Na zbylé památky přijde řada příští
rok.
Hana Homolová
(Všechny fotografie Martin Bělovský.)

Ukrajinští uprchlíci se
setkávají v dolnodvorském kostele
Kostel sv. Josefa v Dolním Dvoře žije také
díky ukrajinským uprchlíkům. Po příjezdu
do Čech požádali o možnost scházet se
v kostele a poděkovat Bohu. Děkují za to,
že jsou živí a že byli hezky přijati v naší
obci. Bůh jim poslal vstřícné a ochotné lidi,
kteří jim poskytli velkou a neocenitelnou
podporu. Je to především pan starosta
Bělovský a rodina Čermákova z Dolního
Dvora, kteří poskytli materiální i psychickou pomoc. Děkují také lidem, s kterými se
setkali během cesty do ČR, hlavně však za
naději, která ještě neumřela.
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Osiřelé místo po křížku na Zimní Stráni.

Podařilo se mi domluvit možnost
setkávání právě v kostele. Děkujeme
Jiřímu Šlégrovi z děkanství ve Vrchlabí,
že umožnil jeho využití, navíc k účelu, pro
který byl postaven. Poslední týden v květnu
2022 jeho prostory ožily a zazněly zde
písně chvály Bohu. Velké díky patří
pastorům Vitaliji Rusnakovi a Vasylu
Toutovi. Tito evangeličtí křesťanští
baptisté každou neděli přijíždějí z Prahy,
spolu s pěveckým sborem ukrajinských
křesťanů.
Všichni věřící z okolních obcí a z Vrchlabí mohou přijet na bohoslužbu každou
neděli od 9 hodin (viz letáček). Je to skvělá
příležitost zapojit se do společnosti a navíc
využít klidného prostředí (káva, čaj, drobné
pohoštění). Krásný kostel v centru obce
téměř zapomenutý i tímto ožívá.
Svitlana Sazečková
soudní překladatelka

Demontáž Nejsvětější Trojice
v Luisině Údolí.

Brigitte a dr. Erich Krausovi
– udělení vyznamenání
za zásluhy od státu Sasko
V rámci slavnostního aktu 7. června
2022 byli tímto vysokým vyznamenáním v drážďanském rezidenčním
paláci poctěni krajan dr. Erich Kraus
a jeho žena Brigitte.
Tímto řádem ctí stát lidi, kteří se
vynikajícím způsobem angažovali
v politické, hospodářské, kulturní,
sociální, společenské a čestné (neplacené) oblasti.
Ministerský předseda Michael
Kretschmer ve své řeči ocenil výkony
a zásluhy Brigitte a Ericha Krausových
při spolupráci překračující hranice
mezi Saskem a Českou republikou
a obzvlášť jejich angažovanost pro
rodnou obec dr. Ericha Krause.
V pochvalném projevu zaznělo konkrétně toto:
„... Vážený pane dr. Krausi, vyrostl jste
na úpatí Krkonoš a se svou rodinou jste
přesídlil r. 1948 do Německa. Jako
dospělý jste potom nadchl pro svou
českou rodnou obec Dolní Dvůr svou
ženu Brigitte, pocházející ze Cvikova.
Nyní se již přes 30 let oba angažujete
ve zkrášlování této obce. Mezi jiným
jste sbírali dary a prostředky na opravu
varhan v kostele, která byla dokončena
přesně na 400. výročí vzniku obce v r.
2001. Také jste podporovali opravu
kostela a náměstí. Získali jste a získáváte pro to coby spolubojovníky jak
dnešní české obyvatele Dolního
Dvora, tak sudetské Němce, kteří jako
vy museli opustit svůj domov. Vám
oběma se je povedlo přivést ke společným projektům. Je také vaší zásluhou,
že z toho vzešlo mnoho nových
známostí a dokonce i přátelství. Do sítě
sasko-českých vztahů jste tím přidali
mnoho nových vláken a uzlíků.
Soudržnost mezi našimi zeměmi tak
podstatně zesílila.
Je pro vás ale samozřejmostí
nepouštět při tom ze zřetele ani temné
stránky společné historie. Záleží vám
na poctivém zpracování minulosti,
jakožto základu pro dobré sousedství
a prohlubující se přátelství, ať už šlo
o pamětní desky obětí obou světových
válek či přednášky o útěku, vyhnání
a integraci Němců.“
Od r. 1962 navštěvoval Erich Kraus
se ženou Brigitte pravidelně svou
domovinu, od 90. let rovněž společná
setkání v Dolním Dvoře – zatím jich
bylo 23. Každé setkání bylo také milníkem na cestě ke smíření a porozumění
mezi starými a novými obyvateli,

k získání a zachování dějinných
svědectví, k restaurování památek
a zkrášlení obce. V průběhu let bylo
iniciováno a s pomocí darovaných
peněz realizováno mnoho akcí. Vedle
pomoci přes Česko-německý fond
budoucnosti podporovali někdejší
obyvatelé obce – v čele s Erichem
Krausem, od r. 2001 čestným občanem
rodného Dolního Dvora – projekty
velkorysými dary.
Přesně na 70. narozeniny Ericha
Krause, 9. 1. 2007, byl na hřbitově
znovu postaven a posvěcen centrální
kříž, restaurovaný z peněz dárců. A při
svěcení opravené sochy Královny
nebes Marie, během společného
setkání v r. 2018, ocenil český velvyslanec Tomáš Jan Podivínský v osobní
gratulaci Ericha Krause za zásluhy při
spolupůsobení starých a nových
obyvatel.

Udělení vyznamenání manželům
Krausovým (foto zemská vláda
v Drážďanech, poskytl E. Kraus).

Teprve krátce před společným
setkáním v r. 2007 bylo manželům
Krausovým na slavnostní ceremonii
v pražském Černínském paláci udělena
českým ministrem zahraničí Karlem
Schwarzenbergem za angažovanost při
sbližování Čechů a Němců mezinárodně významná cena „Gratias Agit“,
nejvyšší vyznamenání ministra pro
zahraniční záležitosti České republiky.
Od roku 2015 převzal Erich Kraus po
nečekaně zesnulém patronu Dolního
Dvora (Pozn. red.: Těžko přeložitelný
výraz Heimatortsbetreuer, HBO, cosi
jako patron, předák, opatrovník.) dr.
Manfredu Zineckerovi jeho funkci.
Pravidelně informuje krajany o aktivitách a probíhajících projektech ve své
rodné obci v měsíčníku „Riesengebirgsheimat“. Plná informací
a hodná přečtení je také řada „1945 –
2020: 75 let od konce války a začátek
vyhnání“, opatřená obrazovým materiálem a statistikami, kterou napsal spolu
s dřívějším kulturním referentem prof.
dr. Hansem Pichlerem.
Jako dřív se Erich Kraus angažuje
též ve skupině bývalých Krkonošáků,
založené r. 1992 ve svém bydlišti

Vepředu zleva manželé Smejkalovi,
manželé Krausovi a velvyslanec Podivínský
(foto zemská vláda v Drážďanech,
poskytl E. Kraus)

v Drážďanech. Jako výsledek nespočetných hodin badatelské práce
manželů Krausových, obzvláště
v archivu v Trutnově, vznikl soubor
„Odsun Němců přes sběrný tábor ve
Vrchlabí“ s kompletní dokumentací
všech 18 transportů, kterými bylo
bezmála 20 000 Němců z Vrchlabska
odsunuto.
Při vzpomínkové akci 10. června
2016, přesně 70 let po příjezdu prvního
transportu do tehdejších radiových
lázní Brambach, byla na budově
nádraží instalována pamětní deska
v němčině a češtině. Na toto místo
v roce 1946 dorazilo 251 odsunových
transportů s více než 305 500 Němci,
kteří přes hraniční tranzitní tábor Bad
Brambach směřovali dál do Durynska
a Saska-Anhaltu. Mezi nimi byl také
Otto Weiss, odsunutý z Hostinného
s matkou a sestrou, který se jako člen
představenstva Heimatkreisu účastnil
vedle významných českých hostů
odhalení pamětní desky. Tomuto
momentu předcházelo 15 let sběru
materiálu Brigittou a Erichem Krauso-

Manželé Krausovi se svými dcerami
Elke a Antje (foto poskytl E. Kraus).

vými.
Vyvrcholením dlouholetého působení pro domovinu v Krkonoších je
Erichem Krausem iniciovaný projekt
zachování a digitalizace všech důležitých kulturně historických spisů českoněmeckých Krkonoš v Saské zemské –
Státní a univerzitní knihovně (SLUB)
v Drážďanech. Tím je zajištěno, že historická svědectví zůstanou pro potom-
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stvo zachována a že jsou díky internetu
celosvětově přístupná. Na konvolutu
krkonošských písemností ve SLUBu,
k němuž patří i kroniky a pamětní
knihy vydané Heimatkreisem Hohenelbe/Riesengebirge, Erich Kraus
nadále pracuje.
Za tuto vynikající práci – která tu
není v plné šíři uvedena – byl krajan
Erich Kraus Sudetoněmeckým Landsmannschaftem a Heimatkreisem
Hohenelbe/Riesengebirge oceněn,
naposledy v červnu 2022 čestným
členstvím v Heimatkreisu, stvrzeným
listinou.
Je nám ctí dr. Erichu Krausovi
a jeho ženě Brigitte jménem představenstva a osobně k udělení saského
vyznamenání za zásluhy srdečně
pogratulovat. Jsme velmi hrdí na to,
že ve svých řadách máme takové
zasloužilé krajany.
Milý Erichu, přejeme tobě a tvé
milé ženě Brigitte i nadále mnoho
radosti při činnosti pro domovinu,
dobré zdraví a spokojenost.
Verena Schindler, 1. předseda
Christian Eichmann, čestný předseda
Heimatkreis Hohenelbe
Riesengebirge e. V.
(Pozn. red.: Tento článek, zveřejněný
v srpnovém měsíčníku Riesengebirgsheimat, byl převzat se svolením paní
Schindler.)

Smutná zpráva
Dne 3. září 2022 ve věku
nedožitých 91 let zemřel hajný Lojza
Čechotovský, dlouholetý člen Horské
služby, dobrý lyžař, zakladatel první
přezimovací obory jelení zvěře, několikaletý zastupitel obce. Ve školách
besedoval s dětmi o přírodě. Pro ty
dolnodvorské provozoval první lyžařský vlek. Láska k přírodě a zvěři ho
provázela celým životem.
Věnujte mu prosím milou vzpomínku.
Za obecní úřad Zdeňka Hanuláková

Fotografie převzata z měsíčníku
Krkonoše-Jizerské hory 1/2014, foto Libor Dušek.
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Den obce Dolní Dvůr
Poslední srpnový víkend bývá
ve znamení rozloučení s prázdninami
a jinak tomu nebylo ani u nás v sobotu
27. 8. na Dni obce. Letos byla pro děti
připravená nejen soutěž, ve které si
zasportovaly a procvičily hlavičky
před školou, ale bylo postaráno také
o nejmenší návštěvníky formou malování na obličej, omalovánek a skákacího hradu. Nejúspěšnější děti byly
mimo jiné oceněny pořádnými poháry
a medailemi. Pro starší osazenstvo byla
jako každý rok připravena střelnice
a o parádní hudební doprovod se postarala skupina Rachot Banda, později je
vystřídala Barbarella a zbytkem večera
nás provázela skupina Jam & Bazar,
kterým touto cestou ještě jednou moc
děkujeme za skvělý večer! Velký dík
také patří Krakonošovi za opravdu
vydařené počasí a všem návštěvníkům
za účast. Budeme se na vás těšit zase
příští rok na Dni obce, nebo ostatních
akcích v Dolním Dvoře, a dětem
přejeme úspěšný vstup do nového
školního roku.
Kateřina Neumannová
a Nikola Pokorná

Při bábovkové soutěži
přecházely oči a chuť!
Na Den obce se konala také soutěž
o nejlepší dolnodvorskou bábovku.
Celkem se sešlo 13 kousků od tvarohové, makové, čokoládové, mandlové či
s příchutí alkoholu až po klasiku.
Vítězství si odnesl David Neumann ml.
se svou lotuskovou bábovkou.
Děkujeme všem za účast!
Nikola Bílá

a intenzita těžby v různých obdobích
značně nevyrovnaná. V připravovaném seriálu o krkonošském dolování
navštívíme nejen známé velké doly,
jako jsou Herlíkovice nebo Černý Důl,
ale představíme zcela nová kutiska,
dosud neznámá i odborníkům, a nevynecháme ani takové „kauzy“, jako je
Lví důl (nebo Jelení?).

Krkonošské dolování 1
- Dolní Dvůr
Radko Tásler
Číslo: 5/2004
Čtenáři si jistě vzpomenou na seriál
o podzemí Obřího dolu. Komplex
historických děl pod naší nejvyšší
horou je v Krkonoších sice nejrozsáhlejší, ale není ani zdaleka jediný.
Od roku 2000, kdy probíhá v terénu
systematické vyhledávání pozůstatků
hornické činnosti (jeden z úkolů byl
hrazen z prostředků Ministerstva
životního prostředí), zaregistrovali
členové České speleologické společnosti ve východních Krkonoších
(ve zrušeném okrese Trutnov) přes
jedno sto bývalých vchodů do podzemí. Do toho nejsou započítána ta
místa, kde bylo dobýváno pouze
povrchově nebo kde nelze spolehlivě
hornickou činnost prokázat. K jednotlivým lokalitám jsou postupně dohledávána archivní data, doplňována
dokumentace a pořizovány nákresy.
Přestože velká většina hornického
podzemí dnes není přístupná, lze již
teď s jistotou říci, že Krkonoše nebyly
bezvýznamným rudním revírem, ale
drobná ložiska byla značně rozptýlená

V padesátých letech minulého
století probíhal téměř na všech místech
s historickou těžbou rud geologický
průzkum, který měl ověřit, zda nám
naši předci v zemi ještě náhodou něco
nenechali. Průzkumu nebyly ušetřeny
ani Krkonoše. Geologové zpracovávali
nové mapy, kopali sondy, rýhy, brali
a analyzovali vzorky, hloubili šachtice
a nasazovali vrtné soupravy. Potom ve
většině případů následoval průzkum
pomocí ražených štol, komínů a jam.
Postupem času se však ukázalo, že jednotlivé lokality nemají z ekonomického hlediska co nabídnout a drahá
ražba podzemních průzkumných děl se
začala urychleně zastavovat. Přestože
krkonošská ložiska ve velké většině
případů nesplnila, co se od nich
očekávalo, průzkum dal nahlédnout do
dávno opuštěného krkonošského
podzemí a přinesl mnoho vědeckých
poznatků nejen o ložiskách samotných,
ale pomohl i upřesnit názory na
geologickou stavbu Krkonoš celkově.
Jedním z míst, kde byl průzkum
projektován, ale již neproveden, byla
Hanapetrova paseka a drobné rudní
výskyty v okolí. V roce 1959 byla
lokalita geologicky zmapována a
v letech 1960 až 1961 byl plánován
podrobný ložiskový průzkum, který se
již pro nedostatek peněz neuskutečnil.
Podzemí zůstalo neznámé a pouze čtyři
větší a několik menších hald dokládalo
v terénu prastarou hornickou činnost.
Teprve v nedávné době se podařilo
alespoň nahlédnout do podzemí
a přinést pár nových, cenných poznatků.
Nejstarší zprávy uvádějí, že již
v roce 1556 byly doly na Hanapetrově
pasece (původní název Hanapetershau)
v provozu a byly po herlíkovických
dolech hned druhé největší doly na
železo v Krkonoších. Kdy se na
lokalitě začalo s prvními kutacími
pracemi, nevíme, jejich rozvoj však
zřejmě úzce souvisel se založením
železáren v Dolním Dvoře. Huť Silberhütte zpracovávala rudu nejen Hanapetrovy paseky, ale i z jámy nad
Rudolfovem a mimo železa se
používaly i „smíšené rudy“. Pod tímto
pojmem si zatím neumíme nic před-

stavit, ale není vyloučená ani tavba
nějakého cennějšího kovu, pravděpodobně stříbra.
Archivními materiály dobře doložená těžba je však až z let 1696 až 1698.
Pracovalo se na šachtě a štole Rudolf,
kde byl v roce 1697 proražen světlík.
O další těžbě svědčí pouze nepřímé
údaje z tavírenských rejstříků z let
1699 a 1701. Další kusé údaje jsou
až do roku 1725. Kdy však skutečně
byla těžba zastavena pro malou
vydatnost, nelze zjistit.
K obnovení hornické činnosti došlo
až v roce 1791. Zpočátku šlo pouze
o drobné kutání, ale brzy se začalo
s čištěním staré štoly Rudolf a v lednu
1792 se zde začíná těžit železná ruda.
Zároveň se i hloubí nová šachta Karel.
Podle neúplných údajů se v roce 1792
vytěžilo 2.500 kár rudy a vyrazilo přes
137 m chodeb. Ve druhém pololetí
1792 se začalo s hloubením další
šachty nedaleko šachty Karel a nové
štoly Walburgia. Teprve v září podal
šichmistr Mathias Wimmer jménem
hraběte Rudolfa Morzina žádost
o propůjčku na tyto již prosperující
doly.
Rok 1793 je asi rokem největší
hornické činnosti na lokalitě. Průměrný počet zaměstnanců se pohybuje
okolo dvaceti, je raženo přes 165 m štol
a překopů a vytěženo 12.566 kár rudy.
Intenzivně je ražena štola Rudolf,
připravovány výstupkové poruby
a hnány překopy k šachtě Karel a od ní
na západ i východ. Dále jsou čištěny
stařiny, vyměňována výdřeva a zřízena
nová šachta se jménem Maria Hülf.
V následujícím roce 1794 klesl počet
havířů na 11, je však vytěženo 15.900
kár rudy. Na štole Rudolf se pokračuje
především na západní čelbě, je vyražen
komín a instalováno těžebné a vodotěžné zařízení. Zároveň jsou opraveny
důlní budovy. Pokračují i práce na
šachtách Karel, Maria Hülf a štole
Walburgia, zde se postoupilo o 87,5 m.
Dále nám zprávy chybějí a až v roce
1801 je zmínka o pokračování prací
na původních dílech a zmínka o nové
šachtě Sv. Michael, kde byla nalezena
nová ruda. Vytěženo bylo 2.600 kár
rudy. V tomto roce však zprávy o dolování ustávají.
Bohužel se zatím nikde nepodařilo
na Hanapetrově pasece nahlédnout do
podzemí. Přepočítáme-li pouze známý,
vytěžený objem rudy, vyjde nám 2.300
až 3.000 m3, což je na úzký pruh erlánů,
v kterém se ložisko nachází, velký
objem podzemních dutin. A to je pouze
„čistý“ objem bez hlušiny, jejíž poměr
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k rudě neznáme. K tomu bychom měli
připočítat objem technických děl, jako
jsou štoly, šachty a komíny, a objem
těžby, o které se údaje nedochovaly.
Z uvedených čísel nám vychází,
že hornická díla na Hanapetrově
pasece byla na krkonošské poměry
velice rozsáhlá a významná a beze
sporu konkurovala herlíkovickým
štolám, které v té době byly pro místní
oblast, a především pro Vrchlabí,
nejvýznamnější.
Nesrovnatelně menší rozsah měly
doly východně od enklávy Rudolfových Domků. Víme o nich velmi
málo a v terénu se zachovaly pozůstatky po dvou důlních dílech, která
však v minulosti mohla být spojená
v jeden komplex. V literatuře jsou
uváděny pouze jako „jámy na krevel“
nebo cinobrovou rudu, jak se tehdy
místní surovině říkalo. Spolehlivě
doloženo není ani jméno dolu Svatá
Trojice z roku 1650, kde se právě díky
systematickému vyhledávání starých
důlních děl podařilo před časem
proniknout propadlou dobývkou do
podzemí.
Z větší části zavalená kruhovitá
prostora zřejmě sloužila začátkem 19.
století jako smetiště pro nedaleké
chalupy a vypadalo to, že žádné nové
informace neposkytne. Při podrobnější
geologické prohlídce se však objevily
páskované železné rudy, které dosud
v Krkonoších nebyly známé. Zda byla
právě tato ruda předmětem těžby,
zůstává zatím nejasné. Ruda ze Svaté
Trojice je totiž na železo poměrně

První nález páskované rudy v Krkonoších pochází ze Svaté Trojice v Rudolfově.
Obě foto Radko Tásler.

chudá, a to by odpovídalo jedné
z historických zpráv popisující chudé
ložisko na železo s velkými zásobami.
To je však v rozporu s jinou zprávou,
která uvádí pravý opak. Hovoří
o ložisku malém, ale bohatém na Fe.
Tak, a co si vybrat.
V současné odborné literatuře je
ložisko popisované jako magnetitový
skarn s vtroušeným zrudněním šmouhovitého jemnozrnného magnetitu
(rudy velmi bohaté na železo) a drobných shluků hematitu. Zrudnění je
vázané na úzký pruh erlánů, nazelenalých, nečistých vápenců, které jsou
v terénu dobře vysledovatelné právě
podle starých hornických prací a hald.
Nález páskované rudy je velice významný z geologického hlediska.

Podobné rudy, nazývané itabirit, jsou
u nás v Jeseníkách a jsou považovány
za ekvivalent rud z dalekých štítových
oblastí Skandinávie. Teprve podrobný
výzkum dá uspokojivou odpověď na
to, zda máme co dělat s velmi starými
horninami a budeme muset přehodnotit
odborné názory na vznik některých
krkonošských ložisek, nebo jde o podobnost čistě náhodnou.
Podstatná část historického podzemí v okolí Dolního Dvora nám zůstává stále skryta a povrchové tvary
starých prací jen dávají tušit, co je
ukryto v nitru horského masivu. Díky
páskované železné rudě, která se sem
geologům moc „nehodí“, však
o Dolním Dvoře ještě určitě uslyšíme.

Interiér dobývky Svaté Trojice. Toto staré důlní dílo je jediným místem v Dolním Dvoře, kde se dnes ještě dostaneme do podzemí.
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Objektivem z Dolního Lánova a Dolního Dvora.

Úprava hřiště v Dolním Lánově.

Nohejbal v Dolním Lánově.

Noc kostelů v Dolním Lánově.

Dětský den v Dolním Lánově.

Divadelní představení v Dolním Lánově.

Taneční zábava na hřišti v Dolním Lánově - doprovodný program.

Dolní Dvůr - cestou k oboře (foto Hana Homolová).

Oprava mostu M7 v Dolním Dvoře. (foto Hana Homolová).

Kostel sv. Josefa v Dolním Dvoře je už obecní.
Příprava darování - převodu trvala zhruba dva roky.
Poděkování za vstřícnost a dobrou vůli patří jak
královéhradeckému biskupství, tak zejména
vrchlabskému děkanovi panu Ing. Jiřímu Šlégrovi.
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Detektor kovů objevil ve stráni u potoka malý arzenál
Dnes se podíváme po delší době zase do roku 1945, kdy se původní německé
obyvatelstvo v obavě o svůj život narychlo zbavovalo předmětů, se kterými
nechtěli být spojováni. Doba byla taková. Určitě nebudu přehánět, když řeknu,
že v té době byla snad v každé druhé chalupě nějaká zbraň.
Dotyčný dolnodvorský obyvatel, jehož jméno neznáme (lokalita nálezu
odpovídá pravděpodobně jednomu ze tří stavení, ale žádné stopy, které by
potvrdily spojitost, v archivech nejsou), měl doma slušný arzenál. Pravděpodobně
ho měl doma velmi dlouho a je i pravděpodobné předání z generace na generaci.
Nejstarší z pušek je upravená brokovnice Lancaster, vyrobená už okolo roku 1860,
mladší jsou pak jakési malorážky či flobertky. Dále byly v díře tři francouzské
bodáky. Konkrétně se jednalo o 2 ks bodáku Lebel s koženými závěsníky a jeden
bodák Bertier. Všechny tři vyrobené okolo roku 1890 s překvapivě dobře
zachovalými čepelemi.
Lukáš Tuček
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