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VZPOMÍNKA
Milí čtenáři, sousedé,
tentokrát tu nebude uveden výčet toho, co obec právě
dělá nebo plánuje. Chtěla bych tu jen zavzpomínat na našeho
pana starostu, mého výborného kolegu a kamaráda
Pepu Kalenského, který tak předčasně odešel. Jeho skon je
pro mě velkou ranou, která ovlivní nejen můj život, ale i chod
celé obce.
Naše spolupráce začala loni na jaře, kdy mě Pepa oslovil
s tím, jestli bych nechtěla dělat místostarostku. Hrozně mě
tím překvapil, protože od roku 2014 jsem nebyla ani v zastupitelstvu.
Pracovalo se s ním výborně, takového šéfa bych přála každému - kliďase s velkou dávkou trpělivosti a ochotou vysvětlovat. Někdy jsme sice zastávali odlišné názory, ale dalo se
s ním v pohodě, bez nějakých vyhrocených emocí diskutovat.
Papíry a dokumenty obecně nebyly jeho hobby, přesto měl
v kanceláři vybudovaný úžasný a přehledný systém. Systém
fungoval ale jen do té doby, než bylo potřeba něco najít☺
Pepa totiž mnohem více miloval práci venku, s lidmi. Měl neuvěřitelnou schopnost vyjít s každým. Chodili za ním lidé s různými prosbami, stížnostmi i osobními starostmi. Vždy je
vyslechl a snažil se najít řešení.
Jsem mu nesmírně vděčná, že mě bral na jednání s architekty, zástupci firem, dozory a investory. Díky tomu jsem
poznala zajímavé lidi, kteří pracují pro naši obec. Pepa mě
na ta setkání bral ne jako němého zapisovatele, ale vždycky se
ptal na můj názor a na dojem, který ve mně z jednání zůstal.
Je tolik věcí, které plánoval udělat: střed obce, aby měl
Lánov konečně hezkou náves, dlažbu u obecního úřadu,
kterou jsme vybírali spolu, nebo stodolu - až teď v červnu
přijel profesor s návrhy studentů architektury na rekonstrukci.
Strašně se mi líbil také nápad s obnovou křížků a pomníků,
které podle našeho společného názoru do vesnice patří. Chtěl
také vybudovat posezení na Špičce, kterou měl moc rád.
A v neposlední řadě podnítil vznik knihy o Lánovech - to byl
právě jeho nápad, aby se v ní všechny Lánovy včetně Dolního
spojily dohromady.
Rozpracovaného toho zde po něm zbude tolik, že nebudu
vědět, kde začít. Hrozně mě mrzí, že už se s ním nebudu moci
poradit. S člověkem s takovou šíří aktivit a znalostí - myslivost, ornitologie, focení, malování, hory - se dalo mluvit prostě o všem.
Protože hodně cestoval a měl srovnání, některé nářky
na poměry u nás mu přišly malicherné, například moje stížnosti na české zdravotnictví, nebo na nepořádek okolo cest
a silnic. Vždycky mi na to říkal: „Eliško, záleží na tom, s čím
to srovnáváš.“ Právě proto, že toho tolik poznal, měl prostě
odstup a nadhled, který mi někdy chybí.
Cestování do dalekých krajin, hlavně do hor, miloval.
Taky se ale moc rád vracel sem k nám, do Lánova. A když se
teď na jaře vrátil z poslední výpravy po Himálaji a šel rovnou
na Den matek na Harmonii, pršelo a byla zima. A on byl přesto
nesmírně šťastný, že je doma, a rozplýval se, jak je to tu
nádherně zelené, jako by cítil, že je to naposled.
V mých očích bude už navždycky frajer za to, že s rakovinou plic vylezl do výšky 5000 metrů nad mořem.

Budeš mi moc chybět, Pepo, a myslím, že nejen mně.
Eliška Rojtová

Jak jsem poznal Pepu!
Odešel a nechal nás tu se skutečností, která se velmi těžko
přijímá. Jak se s tím vyrovnat?
Život je dar a smrt je jeho součástí.
Proč však právě on a tak brzo?
Těžko se to chápe a vyrovnat se s tím není snadné.
Snad trochu pomohou vzpomínky.
S Pepou jsem se poprvé poznal v zaměstnání. Nastoupil
na Statek v Lánově coby meliorátor, já byl agronom, a tak
jsme byli rychle v kontaktu. Řídil a pracoval s malou skupinou, která opravovala meliorace a udržovala stromy a keře
na mezích a podél cest.
Každou sezónu za nimi byl kus konkrétní práce, a to
až do roku 1990, kdy se Statek rozpadl. Byla radost s ním
spolupracovat.
Potom Pepa začal podnikat v oboru jemu blízkém. S několika zaměstnanci stavěl drobné, či větší akce více jak 20 roků.
Z té doby ho všichni známe – pracovitý, spolehlivý, vstřícný,
slušné chování a vystupování atd. Desítky, ba stovky z nás
s ním přišly do kontaktu, když pro nás stavěl, co jsme potřebovali. A těch sponzorských darů pro místní spolky, či akce, těch
bylo nepočítaně. Pro samotnou Obec za ta léta provedl mnoho
potřebných akcí, vždy řádně, kvalitně, profesionálně.
Pro rodinu postavil dům, zřídil zahradu a na ní krmelce pro
srnčí a jeleny. Krmelce byly vždy plné sena a dalších dobrot.
A nyní z jiného koše.
Lánovský volejbal začal další etapu na konci 70. let minulého století. Partě kluků a děvčat hřiště za školou nestačilo,
a tak si prostě řekli, že si postaví jiné, takové, jaké potřebují.
Tenkrát to bylo normální. Vždy však musí být pár tahounů
a Pepa byl jeden z nich. I když nehrál naše „mistráky“,
tréninky a další akce - to byla jeho parketa. Tak to bylo celých
30 roků. Ostatně, do nové tělocvičny - zahrát si v zimě - chodil
déle než-li já, a jeho pověstné prudké a účinné podání si pamatujeme všichni.
Spoustu let jsme spolu chodili za pomlázkou. Štace dvaceti až třiceti míst od Dolního Dvora po Dolní Lánov byla
náročná, „zastávky“ se nedaly vynechávat a čas nestačil.
Končívali jsme u Pršalů, kdy sváteční oběd byl již uvařen,
a celý dům voněl po připravených dobrotách. Naše rodiny přicházely tento den trochu zkrátka, ale kdyby se nestavil
„u mých holek“, něco by nebylo tak, jak má být.
Na jeho bezprostřednost a ochotu pomoci vzpomínám,
třeba když v den mé svatby, která se konala na zahradě,
nebyla pergola pro svatební hosty dodělána a vyzdobena.
Já fatalista odjel pro svatební kytici. Scházející se svatební
hosté, a manželé Kalenští byli mezi nimi, se chopili díla,
a nežli jsem se vrátil, bylo hotovo. Všichni na tenhle „detail“,
jak si na svatbě Vanclových museli máknout, rádi vzpomínají.
Takové jsem měl kamarády.
Jako poslední vzpomínku, z mnoha dalších, vybírám jeho
práci na Obci jako člena různých výborů, zastupitele, člena
rady, starosty. Po celá ta dlouhá léta spolehlivý partner, konstruktivní při jednáních, pracovitý, s velkou autoritou u občanů a spolupracovníků. Nejvíce samozřejmě bude chybět rodině, ale dovolím si říci, že hned poté bude chybět Obci. Jeho
ztrátu nebude jednoduché nahradit.
A tak: „Pepo, odešel jsi brzo, bylo mi ctí Tě poznat a kus
života s Tebou jít. Se mnou budeš ve vzpomínkách stále!“
Jiří Vancl
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Lánov konaného dne 11. 4. 2019
Doba konání: 17:30 – 19 :15; Omluven: Mgr. Půlpán
Usnesení č. 1/2/19
ZO určuje zapisovatelem pí Rojtovou a volí ověřovateli zápisu pí L. Šedivou a p. Bc. Cermana. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1)
Usnesení č. 2/2/19
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Hlavní akce pro rok 2019
6) Rozpočtové změny
7) Smlouvy
8) Různé, Diskuze, Závěr
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 3/2/19
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého jednání ZO, které se konalo dne 18. 2. 2019.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 4/2/19
Místostarostka, pí Rojtová, přednesla zprávu o činnosti RO
za období od jednání ZO dne 18. 2. 2012 do jednání RO dne
4. 4. 2019. ZO schvaluje zprávu o činnosti rady.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 5/2/19
ZO projednalo a bere na vědomí plán hlavních akcí pro rok
2019.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/2/19
ZO po bezvýhradném projednání ve finančním výboru schvaluje rozpočtové opatření č. 3 a upravený rozpočet pro rok
2019.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/2/19
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE – 12-2007798/VB/3
na stavbu Horní Lánov rekonstrukce knn od TU_1356 k č. p.
57, která se týká záměru zřídit VB k dotčeným nemovitostem,
tj. pozemkům ve vlastnictví obce Lánov. Jedná se o p. p. č.
2681, 2739, 2749 v k. ú. Horní Lánov. Výše jednorázové
náhrady od budoucí oprávněné se sjednává ve výši 10 000 Kč
(bez DPH).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/2/19
ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV – 12-2017497/SOBS VB/2 na stavbu Horní Lánov knn p. č. 2874 RD …, která se týká záměru
zřídit VB k dotčeným nemovitostem, tj. pozemkům ve vlastnictví obce Lánov. Jedná se o p. p. č. 2881, 2871 v k. ú. Horní
Lánov. Výše jednorázové náhrady od budoucí oprávněné se
sjednává ve výši 10 000 Kč (bez DPH).
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/2/19

Usnesení č. 11/2/19
ZO schvaluje dodatek č. 3 k SOD na zhotovení dokumentace
pro stavební povolení mezi Obcí Lánov a firmou M – Projekce, Hradec Králové. Dodatek se týká prodloužení termínu
dokončení díla o 150 dní.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/2/19
ZO projednalo a schvaluje kupní smlouvu na pořízení multifunkčního zametacího stroje od firmy Kärcher a pověřuje podpisem smlouvy starostu obce Ing. Josefa Kalenského. Stroj
bude zaplacen z fondu KVK.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/2/19
ZO projednalo a schvaluje dodatek č. 1 k Dohodě mezi Obcí
Lánov a Leteckou školou Vrchlabí. Dodatek se týká prodloužení smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 14/2/19
ZO projednalo a schvaluje dodatek č. 3 k SOD ze dne 23. 3.
2018, mezi Obcí Lánov a firmou Pavel Bořek – Stavební
firma. Dodatek smlouvy se týká Polytechnického a jazykově
komunikačního centra, konkrétně změny článku č. V. smlouvy o dílo – cena za dílo, platební podmínky.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 15/2/19
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
na akci „Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších“ mezi
Českou unií sportu, z.s. a Obcí Lánov, kde je mj. uveden závazek mezi stavebníkem a vlastníkem, že bude provedeno
majetkoprávní vypořádání pozemků po realizaci stavby. Kupní cena bude sjednána dohodou dle znal. posudku včetně úhrady GP a návrhu na vklad do KN. (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/2/19
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
mezi … a Obcí Lánov ve věci stavby „Kanalizační přípojky
pro objekt na st. p. č. 131 v k. ú. PL“. Investor stavby
na pozemcích p. č. 395/7 a 395/6 ve vlastnictví Obce Lánov
provedl předmětnou stavbu. Dále ZO souhlasí s vydáním
kolaudačního souhlasu na stavbu „Obslužný objekt Ekofarmy
Lánov“ na pozemku st. p. č. 747 a ppč. v k. ú. PL.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 17/2/19
ZO projednalo a schvaluje smlouvu o zřízení VB mezi ….
jako povinným a Obcí Lánov jako oprávněnou ve věci zřízení
služebnosti stezky a cesty v rozsahu, a to na p. p. č. 1540,
400/1 a 794/2 ve vlastnictví povinného. Jednorázová náhrada
za VB se stanovuje dohodou na částku 1 000 Kč (bez DPH)
s tím, že oprávněná uhradí GPL a zaplatí správní poplatek
za vklad práva do KN.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/2/19
ZO projednalo a schvaluje zásah hranice požárně nebezpečného prostoru od objektu přístřešku pro auta - krytého parkovacího stání ve směru do pozemku v majetku Obce Lánov p. p. č.
1304/9 v k. ú. PL v rozsahu do 3,25 m (cca 50m2). Jedná se
o dřevěný přístřešek suchého stání pro osobní automobil
s přívěsem, který je součástí PD na „Novostavbu víceúčelového domu na p. p. č. 1771 a 1304/8 v k. ú. Prostřední Lánov“ –
investor …
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/2/19
ZO projednalo a neschvaluje vnitřní směrnici č. 5/2019. Směrnice se týká traumatologického plánu a plánu první pomoci.

ZO schvaluje kupní smlouvu č. SK – 2019 – 05 ve věci koupě
p. p. č. 1577/3 o výměře 1395 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace – podíl 1/3. Celková kupní cena je ve výši 13 950 Kč,
dle znaleckého posudku.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/2/19
ZO schvaluje smlouvu č. 19RRD12-0009 s HK krajem na zvýšení akceschopnosti Jednotky JPO III (SDH Horní Lánov).

Usnesení č. 20/2/19
ZO projednalo a schvaluje vnitřní směrnici č. 6/2019. Směrnice se týká evidence, účtování a odepisování majetku.

(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 21/2/19
ZO projednalo a schvaluje Grantový program Obce Lánov
na rok 2019.
(Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: L. Šedivá, Bc. Cerman
Starosta: Ing. Kalenský Josef

ZPRÁVY Z OBCE
NOVÉ AUTO PRO SDH PROSTØEDNÍ LÁNOV
Královéhradecký kraj je poskytovatelem části finančních
prostředků na realizaci projektu s názvem „Dopravní automobil - Lánov“, evidenční číslo 18RRD11-0006. V rámci tohoto
projektu byl pořízen nový dopravní automobil pro jednotku
SDH Prostřední Lánov. Za přispění Královéhradeckého kraje
došlo ke zlepšení akceschopnosti
jednotky a zvýšila se rychlost
zásahů. Celkové náklady projektu činí 1 288.314 Kč.
Eliška Rojtová, místostarostka

ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI
Zvýšení akceschopnosti jednotky JPO III – SDH Horní
Lánov
V září 2018 proběhlo školení členů JSDH Horní Lánov
pro skupinu „C“. Jelikož JPO III SDH Horní Lánov měla pouze 4 strojníky, kteří byli držiteli řidičského oprávnění "C"
a disponuje dvěma požárními vozidly, bylo rozšíření počtu
řidičů potřebné a účelné. Realizací tohoto projektu došlo
ke zlepšení podmínek pro zajištění výjezdů k zásahům v Obci,
ale i v jejím okolí. Tento projekt
přispěl k lepší připravenosti
jednotky, která je součástí IZS
Realizováno
Královéhradeckého kraje.
za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.

Eliška Rojtová, místostarostka

HISTORICKÝ ATLAS EUROREGIONU GLACENSIS
Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem
„Historický atlas Euroregionu Glacensis aneb Euroregion Glacensis ve starých mapách“. Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která zobrazuje česko-polské pohraničí
ve starých historických
mapách a kde najdete
mapy již od 15. století.
Publikace je obohacena
mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti.
Jedná se o neprodejnou
publikaci, která slouží
pro osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas je
možné si půjčit v místní
knihovně v infocentru.
Pro zvýšení dopadu
mezi občany je atlas
map zveřejněn také
v elektronické podobě
na weboch stránkách
www.euro-glacensis.cz.

Co je Euroregion Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem
svazku či sdružení obcí, měst a krajů.
Cílem tohoto mezinárodního sdružení, kterého je naše Obec členem,
je rozvoj přeshraniční spolupráce se
sousedním Polskem na různých
úrovních. Zasahuje do kulturních,
sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života
občanů. Hlavním motivem sdružených měst a obcí, které jsou
zde zastoupeny svými místními představiteli veřejné správy,
je odstraňování nerovností mezi regiony na obou stranách
hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického
i sociálního rozvoje ve snaze zachování společného kulturního dědictví pohraničních území. Euroregion byl založen
podpisem smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu
Glacensis dne 5. 12. 1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení
je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české
části euroregionu. Sídlem polské části a tím i sekretariátu je
Kłodzko. Euroregion leží na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého, a je největším českopolským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly podnětem k tomu, aby zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladska pro společný
název euroregionu i jako symbol společné minulosti, současnosti a společné budoucnosti. Euroregion se v průběhu své
historie zasloužil o velké množství investic v pohraničí. S jeho
podporou se však uskutečnilo také množství kulturních
a společenských akcí a mnoho přeshraničních projektů pro
občany. Veřejně známé aktivity jsou například organizace
projektu Cyklobusy do Orlických hor nebo budování nových
rozhleden na česko-polské hranici. Více informací o činnosti
najdete na internetových stránkách www.euro-glacensis.cz.
V naší Obci se s podporou Euroregionu Glacensis realizovala například akce pro ZŠ a MŠ Lánov s názvem
„Krakonošovi potomci“ a v roce 2010 se uskutečnil sraz
rodáků v rámci akce „Doma na Malém Labi“. Dále se rekonstruovala hasičská zbrojnice a nový sociální domek pro SDH
Horní Lánov, a to v rámci projektu „Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči v obcích Lánov, Szklarska Poręba
a Karpacz“. Tento projekt skončil v roce 2015 a nyní probíhá
realizace nového projektu s názvem „Poznejme se více“, který
navazuje na úspěšnou spolupráci s polskými partnery,
Szklarskou Porębou a Karpaczí.
Eliška Rojtová, místostarostka

INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu: Kanalizace a ČOV Lánov
Registrační číslo projektu: 115D112000550
Investor projektu: Obec Lánov
Realizátor: Stavoka Kosice a. s.
Realizace projektu: rok 2015
Projekt „Kanalizace a ČOV Lánov“ se začal připravovat
již v roce 2010. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno
v říjnu 2015 a mohlo tak dojít k započetí realizace stavby.
Stavební práce prováděla vítězná firma, Stavoka Kosice,
a. s., koordinátorem byla firma VIS, spol. s. r. o., Hradec Králové. Investorem projektu byla Obec Lánov.
V rámci projektu došlo k vybudování nové sítě splaškové
kanalizace, k výstavbě kanalizačních přípojek atd. Projekt
výrazně přispěl k ochraně životního prostředí a k rozvoji
Obce.
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Projekt byl financován z Operačního programu životní
prostředí a spolufinancován byl též z Fondu soudržnosti EU,
Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Z DÌNÍ V OBCI
Zephyrin Zettl (1876 - 1935)
NA HORÁCH

Eliška Rojtová, místostarostka

ZVÝŠENÍ AKCESCHOPNOSTI JEDNOTKY JPO III
V roce 2019 poskytl Královéhradecký kraj Obci Lánov
účelovou investiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci
projektu s názvem „Zvýšení akceschopnosti jednotky JPO III
– Sbor dobrovolných hasičů Horní Lánov“, č. 19RRD120009 v celkové výši 10.000 Kč.
Dotace je určena na zvýšení akceschopnosti jednotek
požární ochrany zřizovaných obcemi v Královéhradeckém
kraji, v tomto případě zvýšením
počtu řidičů s řidičským oprávněním skupiny C.
Eliška Rojtová, místostarostka

Realizováno
za finanční podpory
Královéhradeckého kraje.

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
V březnu se narodil Matěj Jaroš, v květnu se narodili
Štěpána Šafářová, Kristina Světlíková a Vojtěch Horák.
Vítáme Vás v Lánově a ať se Vám tu líbí.

To vodpoledne snad se snilo,
jak na hoře mi bylo milo.
Ztracenej ve vysoký trávě,
nade mnou, vidím, mráček plave.
Ležím a hledím na tu krásu,
lehkej a drobnej v Božím jasu.
Esli je dole vůbec svět,
živáčka tu z něj nevidět.
Tý krásy! Marno povídat,
mráček najednou vostal stát
a já, snad jako bych to chtěl,
se k němu zlehka rozletěl,
jak lítal bych snad vod věků
a svět byl náhle v daleku Tak muší to bejt, dobře dost,
až pudu k Bohu na věčnost.

POZNEJME SE VÍCE
Poznejme se více - setkání dětí, rodičů, hasičů, seniorů
a dalších občanů z Lánova a Szklarské Poręby.
Setkání 1. června 2019, které připravili zástupci města
Szklarska Poręba, bylo zaměřeno na oslavu Dne dětí. Na setkání nás pozval starosta Szklarské Poręby Mirosław Graf.

V období od 2. 3. 2019 do 1. 6. 2019 dovršili svá významná životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dále po roce) níže uvedení spoluobčané:
paní Jana Straková
pan Radko Kovář
paní Iva Farská
pan Josef Tomíček
paní Jana Kynčlová
paní Marie Jeništová
paní Jana Lančaričová
paní Ivanka Hendrychová
paní Milada Novotná
pan Rudolf Honc
paní Dana Stránská
paní Alenka Bartoňová
paní Jana Lacinová
pan Jiří Hartig
paní Justyna Chlapovičová
paní Miloslava Vanclová

Foto Karel Capoušek

Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší, mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší také velmi smutné události.
V březnu nás navždy opustili pan Ladislav Kadavý a pan
Jan Vydra, v květnu pan Jiří Mikule a pan Jiří Pulpán,
v červnu starosta obce, pan Ing. Josef Kalenský, pan
Štefan Slabý a pan Miroslav Hlava. Dovolte mi, prosím,
jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým
rodinám a přátelům.
Karolina Boková
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Z Lánova přijelo 22 účastníků včetně 8 dětí. Polských
účastníků bylo asi 40, též včetně dětí.
Přátelská akce začínala na vlakové stanici Szklarska Poręba Górna. Pro účastníky byly připraveny 3 typy akcí.
První skupinka s hůlkami (nordic walking) odjela vlakem
a poté měla naplánovaný turistický výšlap cca 6 – 8 km s pěknými výhledy. Skupinu vedl místní průvodce, který zvládal
výklad i v češtině.
Druhá skupina se vypravila za poznáváním – v plánu byla
prohlídka města a hlavních zajímavostí a pamětihodností.
Zajímavá byla prohlídka kovových soch a výstavy obrazů
malíře a spisovatele českého původu W. Hofmana. V průběhu
prohlídky zmínil pan průvodce aktivity místních seniorů,
zejména jejich další vzdělávání, které je podobné naší univerzitě třetího věku. Pro dobrou komunikaci šla se skupinou tlumočnice.
Třetí skupinu tvořily děti s rodiči. S 8 dětmi z Lánova jsem

se připraveného programu zúčastnila já. Také v této skupině
byla tlumočnice.
Program pro děti začal v nedalekém rodinném parku
Esplanade. Děti tu měly připravené některé atrakce zdarma.
Největší úspěch měla věž zážitků a jízda na bobové dráze. V
místní kavárně bylo připraveno občerstvení, kterého děti beze
zbytku využily.
Postupně se děti vystřídaly ve skákacím hradu a v labyrintu, vyzkoušely si střelbu na terč, jízdu v autíčkách a pro pobavení si nechaly vytvořit malůvky na své obličeje.
Před druhou hodinou jsme se odebrali zpět na vlakové
nádraží a poté jsme vlakem přejeli do stanice Szklarska Poręba Dolna. Odtud jsme pěšky vyrazili do cíle dnešního zážitkového dne – Chata Izerska. Zde se setkaly všechny tři skupiny.
Pro všechny účastníky bylo připraveno občerstvení – polévka
zelňačka a grilovaná klobása. Třešničkou na závěr byl nápoj
dle výběru nebo zmrzlé pokušení.
Na zakončení programu proběhlo několik pochvalných
projevů jak ze strany pořadatelů, tak ze strany hostů. Za naši
skupinu pronesla krátký projev nejdříve Margita Capoušková
a poté naše místostarostka Eliška Rojtová. Obě strany si vyměnily drobné dárky na připomenutí prožitého dne. Rozloučili
jsme se s přáním dalšího brzkého setkání.
Lída Kučerová

rologie, fyziologická výkonnost člověka a letecké předpisy.
Tři čtrnáctiletí kluci do výcviku přestoupili přímo z Leteckého kroužku, který náš aeroklub ve spolupráci s městem
Vrchlabí a pod vedením našeho člena a pilota Dušana Patočky
organizuje.
Po úspěšném složení znalostní zkoušky zahájilo sedm
žáků praktické létání. Ve výcviku postupujeme podle nového
výcvikového programu, který sestavil náš člen a profesionální
dopravní pilot Marek Vinař. Úřad pro civilní letectví program
schválil a pod znakem CZ.DTO.001 nám zaregistroval vůbec
první oprávnění tohoto typu v ČR. Vedoucím týmu instruktorů byl jmenován náš zkušený pilot Jiří Obst. S instruktorem na
palubě se žáci nejprve seznamovali s účinky kormidel, technikou pilotáže v trojrozměrném prostoru a s pocity za letu. Poté
žáci zahájili létání okruhů okolo letiště, kdy startují navijákem
a cvičí volný let a přistání. Další fází bude rozpoznání hrubých
chyb pilotáže při přistání a nácvik oprav vzniklých chyb.
Pokračovat budou žáci řešením technických závad vzniklých
za letu s cílem bezpečného přistání. Nácvik startu ve vleku
za motorovým letadlem a úvod do létání ve stoupavých proudech předchází přípravě na první samostatný let. Tato
významná událost v životě každého mladého pilota čeká naše
žáky v létě. Nejaktivnější a nejšikovnější žáci získají ještě
letos pilotní licenci pro létání na větroních.
Omezení hlučnosti
V zájmu snížení zatížení okolí letiště hlukem připravujeme projekt montáže speciálního tlumiče na náš motorový
vlečný stroj ZLIN 226MS, který často vídáte, jak vleká naše
větroně. Jde o legislativně poměrně složitý a nákladný proces,
který bychom chtěli zvládnout tak, že již sezóna 2020 bude
pro okolí letiště o něco tišší. Tlumič hluku bude redukovat
zejména střední a vyšší frekvence hlukového spektra. Zvuk
letadla stoupajícího s větroni na plný výkon by měl napříště
postrádat charakteristicky “řezavý” tón.
Vyhlídkové lety a den létání pro veřejnost
Krkonošský aeroklub Vrchlabí pokračuje během léta 2019
v pořádání vyhlídkových letů motorovým větroněm L13 SW.
Pro dobrodružně zaměřené povahy jsme i letos připravili
létání termických letů na větroni v délce trvání 1 až 3 hodin.
Pro širokou veřejnost uspořádáme 7. 9. 2019 již tradiční
den létání pro veřejnost. Za symbolických 250 Kč může
kdokoli zažít start navijákem do výšky 250 m a klidný let
po okruhu letiště. Létání je vhodné pro děti stejně jako
seniory, tak si nezapomeňte zapsat tento den jako zajímavý
začátek babího léta.
Karel Horáček
Předseda Krkonošského aeroklubu Vrchlabí

Foto Lidmila Kučerová

Z LETIŠTÌ - KRKONOŠKÝ AEROKLUB VRCHLABÍ INFORMUJE
Noví pilotní žáci
Krkonošský aeroklub Vrchlabí otevřel v lednu pilotní kurz
létání na větroních. Výcvik jsme zahájili teoretickou přípravou, v níž byla vyučována aerodynamika a mechanika letu,
letecká navigace, stavba letadel a leteckých přístrojů, meteo-
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ZŠ a MŠ LÁNOV
ZPRÁVY Z MŠ
Jarní počasí bylo mnohdy dost aprílové, ale my ve školce
jsme byli připraveni na všechno. Dětičky měly možnost zažít
spoustu akcí, které pro ně připravily a zajistily paní učitelky.
Zde je jen malý náhled toho, co se v mateřské škole událo
a ještě dít bude: karneval, výlet do Strážného za Horskou
službou, návštěva infocentra a knihovny v Lánově, návštěva
1. třídy, výlet na stezku v korunách stromů v J. Lázních,
návštěva hasičské zbrojnice ve Vrchlabí i v Lánově, velikonoční tvoření, beseda s Policií ČR, čarodějnické dopoledne
a čarodějnický rej s rodiči a bývalými předškoláky, besídky
ke Dni matek pro rodiče i kluby důchodců, výlet do Baldova
světa v Mladých Bukách, návštěva všech záchranných sborů
v MŠ, kloboukový bál…
Děti se zúčastnily turnaje v piškvorkách, kde tři nejlepší
postoupily na turnaj do Vrchlabí. Nicolka Schliegsbirová se
umístila na 2. místě. Děkujeme za skvělou reprezentaci.

S pozdravem kolektiv MŠ

BERUŠKY V POLSKU
V červnu měli předškoláci společně s p. učitelkami možnost během výletu poznat Karpacz a Kowary v Polsku.
Nejdříve navštívili muzeum lega v Karpaczi. Byl to velký
zážitek pro děti, ale i pro nás učitelky. Je obdivuhodné,
co všechno se dá z lega vytvořit. Všechny modely byly pohyblivé a děti je mohly i ovládat. „Paní učitelko, pojďte sem“,

ozývalo se ze všech koutů muzea. Nikomu se nechtělo odejít.
Jenže děti čekal ještě další zážitek, a to „Zábavné centrum
v Kowarech“.
Když již z dálky bylo vidět nafukovací atrakce, z autobusu
byl slyšet hlasitý výskot. Celé dvě hodiny mohly děti skákat,
běhat, plazit se, prostě dovádět. Ještě že měly na hlavě ty naše
„Berušky“ - zelené kšiltovky. Místy to vypadalo, že v Polsku
je invaze nového druhu berušek. Byl to opravdu úsměvný
pohled. Při odjezdu domů nám Lukášek Hejral řekl: „Paní
učitelko, to bylo to nejhezčí, co jsem kdy zažil“. Je to dojemné, když dítě ocení práci a snahu dospělých. Bylo by skvělé
zprostředkovávat dětem takové zážitky častěji. Děkujeme
všem rodičům, kteří nám na tento výlet finančně přispěli
a také České spořitelně, která zaplatila cestu autobusem.
Velké poděkování patří panu řidiči J. Zelinkovi, který i přes
menší nepříjemnosti na hranicích neztratil dobrou náladu
a všechny nás v pořádku odvezl zpět domů.
Učitelky MŠ Iva a Zuzka

REAKCE ŠKOLY NA ÈLÁNEK POZNÁMKA
V zimním čísle Zpravodaje obce Lánov byl uveden článek
s názvem Poznámka*, který ze strany školy nelze ponechat
bez adekvátní odezvy, protože nás učitele i vedení školy
překvapil i zarazil. Přišlo nám to, jak se lidově říká „o nás bez
nás“. Článek paní Bokové byl zařazen mezi ty skvělé věci,
jak sama uvádí, které ve škole s dětmi děláme. Ano, my
v Základní škole v Prostředním Lánově opravdu pracujeme
velmi pilně. Za celý pedagogický sbor mohu s čistým svědomím tvrdit, že naší školní i mimoškolní práci s dětmi dáváme
hodně energie, úsilí i času. Je to naše práce, která nás učitele
baví i naplňuje. Zodpovědně pracujeme s dětmi v konkrétních
vyučovacích hodinách, věnujeme se jim ve volnočasových
aktivitách, vedeme je k četbě, ke sportu, vztahu k přírodě
i okolnímu prostředí a samozřejmě k sobě i k ostatním
navzájem.
Pokud má někdo z veřejnosti informace o šikaně na půdě
naší školy, měl by tyto záležitosti řešit ve škole s třídním
učitelem nebo s vedením školy příslušného žáka. Stěžováním
si v infocentru nikomu, žádnému dítěti opravdu nepomůžete.
Škola se každým konkrétním případem, o kterém ví, zabývá.
Každé sebemenší podezření na ubližování či agresi nás skutečně chladnými nenechává, a tak jsou všechny případy poctivě prošetřeny, ale veřejnost se o takovém počínání nemůže
dovědět, protože vše podléhá ochraně osobních údajů, a tak je
o problému vždy spraven rodič napadeného i rodič agresora.
O těžkostech zaměstnanců školní jídelny ví jistě paní
ředitelka, která je s nimi nepochybně řeší. Opět netuším, proč
by se veřejnost měla zabývat interními problémy souvisejícími se školní jídelnou.
O nezdravení dětí víme ve škole své. Jediné, co můžeme
dělat pro to, aby děti pozdravily, je vést je k tomu ve svých
rodinách. My ve škole je ke zdravení dospělých lidí s jistotou
vedeme.
O chování řidičů – rodičů také víme své, ale v ideálním
případě, pokud vás trápí či omezuje bezohlednost rodičů,
kteří ráno vozí své děti do školy, sdělte to nám do školy či
na Obecní úřad v Lánově.
Budeme ve škole jedině potěšeni, jestliže nám své připomínky sdělíte přímo. V tom případě jsme schopni a ochotni
na ně reagovat a řešit je.
Nina Javorová za celý pedagogický sbor a vedení školy
ZŠ Lánov
* Pozn. red.: Viz. Zpravodaj č. 48, strana 10.
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ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 - MÙJ SEDMÝ ROK V LÁNOVÌ
Sedmička je magické číslo. Pro někoho šťastné, pro někoho ne. Jaké je pro mě? Plné velkých změn, se kterými se musí
člověk jako ředitel školy vyrovnat, nějak na ně reagovat, ustát
je a jít dál.
Tento školní rok opět utekl velmi rychle. Nedávno bylo
září a najednou tu jsou letní prázdniny. Odešla další devátá
třída, v září přijdou noví žáčci do dvou prvních tříd. Z loňského počtu 275 žáků se rozrosteme na 300. Také škola se nám
rozrostla, a tak máme právo být pyšní. Všichni. Zřizovatel Obecní úřad Lánov, zastupitelé, rodiče, žáci, učitelé, Lánovští. My všichni máme právo být na školu pyšní, protože to,
co se tady podařilo, má málokterá obec či město. Velké díky
všem, kteří se o to zasloužili.
Jsem tady ráda - ve škole v Lánově. Kolem mě je tým
šikovných a báječných lidí, kterých si nesmírně vážím. Přes
všechno, co se dnes ve společnosti děje, je práce baví a dělají
ji s láskou. Většina z nich věnuje škole víc času a energie, než
je běžné. Mají můj obdiv a dík. Bez nich by to opravdu nešlo.
Mám sen, který se snažíme zrealizovat. Mým snem je, aby
pedagogové a zaměstnanci byli v práci spokojeni. Když se
právě oni budou cítit v pohodě, budou se žáci do školy i děti
do školky těšit.
Plnit si sny je někdy velmi těžké. Možná má paní Boková
pravdu, že do časopisu Zpravodaj obce Lánov dáváme jen ty
krásné příspěvky o naší škole a nepíšeme o problémech, které
se ve škole řeší. Nestačil by totiž na ně časopis. Tři sta žáků
ZŠ, devadesát dětí MŠ, padesát šest zaměstnanců, skoro osm
set rodičů, babiček, dědečků … Bylo by divné, kdyby vše
bylo každý den „zalité sluncem“. Rozhodně to ale neznamená, že se ve škole všem připomínkám, podnětům, stížnostem,
peticím, článkům, žákům, dětem a jejich rodičům nevěnujeme. Stojím si za tím, že kdokoliv přijde, ať je to dospělý
či dítě, vždy má dveře k nám všem otevřené.
A co mě trápí? Čím se zabývám? Co kromě běžných
denních povinností řeším? Jaké otázky si kladu? Pokládám si
stejné otázky a věnuji se podobným problémům jako každý
ředitel: Platí ještě, že škola má hlavně vzdělávat, ne vychovávat? Kde se bere agresivita u dětí? Jak je tomu dalšímu žáčkovi, když už maminka a tatínek nejsou spolu? Kam se poděla
pravidla, mantinely a hranice slušného chování? Budeme mít
dost peněz na příští rok? Je to klukovina nebo už šikana?
I přes takto vážné otázky a z nich vyplývající problémy mě
moje práce baví.
Krásné a klidné léto plné sluníčka a odpočinku Vám všem
přeje Radka Koniková, ředitelka školy.

KAVÁRNA POEZIE V LÁNOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Dnes 17. 4. v pět hodin jsme se díky paní učitelce Jarmilce
Schubertové sešli v Kavárně poezie, abychom se ponořili do
světa lyrického nejen básněmi a texty našeho předního básníka Jiřího Žáčka, ale i naší vlastní tvorbou.
Velmi nás překvapil zájem, který celá komorní akce vzbudila. Nečekali jsme, kolik máme v Lánově příznivců poezie,
hlavně z řad penzistů. Sešly se nás desítky a opravdu jsme si
vychutnali nejen výborné sladké domácí občerstvení od paní
učitelek, ale hlavně dětmi recitovanou i čtenou poezii výše
zmíněného autora, také nás děti potěšily krásnou živou hudbou. V druhé části jsme si sami mohli na náhodná slova složit
báseň, se kterou jsme se ostatním pochlubili, a všichni z nás
sklidili veliký potlesk. Ukázalo se, že v každém z nás dřímá
tzv. básnické střevo.

Všem zúčastněným moc děkujeme a už nyní se těšíme na další
setkání.
Celá akce se konala v rámci projektu - Celé Česko čte
dětem, kterého se naše škola účastní.
Ukázky z tvorby básniček našich dětských i dospělých básníků na slova louže, vajíčko, koledníček, sluníčko, kytička,
napíšu:
Sluníčko svítí na louže,
Napíšu vám básničku vajíčko jícnem mi klouže.
venku svítí sluníčko,
Jsem totiž malý koledníček,
podívej se kytičko,
šlápnul jsem tetce do kytiček.
podívej se kolem sebe,
Tetka mi dala na šíšu,
koledníček vejce nese.
tak stížnost na ni napíšu.
Vajíčka kolem louže,
jejda tam to ale klouže.
Louže, slunce, vajíčko,
koledníček, kytička,
napsaná je básnička.
Nina Javorová

BÌŽECKÉ ZÁVODY V DOLNÍ BRANNÉ
Lyžařský spolek při ZŠ Dolní Branná a Obecní úřad Dolní
Branná uspořádaly 30. 1. 2019 „Pohár podkrkonošských škol
v běhu na lyžích aneb po stopách dolnobranských lyžařských
mistrů“, kterého se zúčastnili i někteří žáci I. stupně naší
školy. Celkem se do Bakova sjelo 145 závodníků ze 13 různých škol.
Žáci byli rozděleni do kategorií podle tříd na chlapce a dívky. Prvňáčci a druháčci běželi 500 m, ostatní bojovali
na úseku dlouhém 1 km. Organizátoři rozlišovali závodníky
registrované ve Svazu lyžařů a ostatní. Nejlepší neregistrovaní byli také odměněni.
Nejlepší umístění z celé naší skupinky se podařilo vybojovat malému Lukáši Hůlkovi ze 2. B, který se umístil ve své
kategorii na 4. místě. Podobný úspěch měl i Michal Koldovský z 5. B, který se sice celkově dělil o 4. a 5. místo, ale byl
odměněn jako nejlepší neregistrovaný.

JMÉNO

TŘÍDA

UMÍSTĚNÍ

Filip Hejral

2. B

6.

Josefína Haláčková

2. B

7.

Lukáš Hůlka

2. B

4.

Barbora Najbrtová

3. A

10.

Natálie Sýsová

3. B

11.

Ondřej Jákl

3. B

7.

Kateřina Nosková

3. B

19.

Eliška Hospodková

4.

13.

Marek Čivrný

4.

14.

Bára Schejbalová

4.

7.

Kamila Hůlková

4.

6.

Michal Koldovský

5. B

4. - 5.

Celkově se ZŠ Lánov umístila za špindlerovskými a dolnohornobranskými lyžaři na krásném „bramborovém“ 4. místě,
což při účasti 13 škol považujeme za veliký úspěch.
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Děkujeme organizátorům za perfektní
organizaci závodů a výborné občerstvení. K pohodové atmosféře přispělo samozřejmě i nádherné počasí. Děkujeme též
rodičům za skvělou pomoc.
Závody se všem dětem líbily a už se
těšíme na další ročník.
Stanislava Kalenská

DOMEÈKY ZA ŠKOLOU
Na podzim jsme začali stavět
domečky z větviček, tzv. skřítčí vesnici.
Moc se mi líbilo, jak si při této příležitosti moji druháčci začali všímat živočichů v hlíně a pod listím i různých přírodních struktur. Nechtělo se mi opustit tuto
činnost, protože výborně rozvíjela senzitivitu a tvořivost a vedla děti ke spolupráci a všímavosti.
Přešli jsme tedy na vyšší úroveň
a začali stavět domečky, bunkry pro
dětské skupiny. Úkryty, které měly děti
ochránit před nepřízní počasí. Když
už bylo skutečně sychravo, pobyly děti
na chvíli ve svém přístřešku se zapálenou svíčkou. Zjišťovaly, zda svíčka
v přístřešku bude hořet, přestože venku
fouká a mží.
V zimě jsme se byli také na přístřešky podívat. Zajímalo nás, kolik sněhu
nasněžilo dovnitř. Děti přemýšlely, co
by vylepšily nebo udělaly jinak, aby
toho sněhu bylo v bunkru méně.
Teď na jaře jsme se opět pustili do
budování. Dva ze tří bunkrů zimu
„nepřežily“. Nevadí to. Děti se jistě ze
svých chyb poučily a z nabytých zkušeností budou čerpat při nové výstavbě.
Třetí bunkr vypadá skutečně bytelně a
děti ho s nadšením zvelebují dál.
Lenka Husarová

KARNEVAL
Ve středu 20. 3. se v naší školní jídelně pořádal dětský karneval, na jehož přípravě se podílel Žákovský parlament.
Největší díl práce odvedly děti z druhého stupně. Pro spolužáky připravily
dovednostní hry, podílely se na sestavení programu a na výrobě výzdoby.
Výtvarný kroužek se postaral o malování na obličej.
Karneval se neobešel bez vyhlášení
nejlepších masek z jednotlivých ročníků
prvního stupně. Odměnou pro vítěze byl
diplom a malý balíček s dárečky. Celé
odpoledne vládla na parketu skvělá
nálada. Tancoval úplně každý.
Velké díky patří mým kolegyním
a kolegovi, kteří neváhali jít do kostýmu
a s dětmi si zatančit. Děkuji i našim
vychovatelkám za úžasnou atmosféru
a nesmím zapomenout na naše šikovné
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kuchařky, díky za jejich báječné koláče
:-) V neposlední řadě děkuji panu Jandíkovi za hudební doprovod celé akce,
který nám věnoval jako sponzorský
dar :-)
Doufám, že i vám všem se toto
odpoledne líbilo. A budu moc ráda, když
se nám společně zase za rok taková akce
povede.
Byla vás spousta a byli jste fajn.
Bára Mertlíková a Žákovský parlament

NA NÁVŠTÌVÌ
Šesté třídy na návštěvě u pana
starosty
V rámci hodin výchovy k občanství
navštívili žáci šestých tříd pana starostu
na obecním úřadě. Přinášíme vám zprávy z jejich návštěvy.
Dne 22. 3. jsme se vydali na obecní
úřad obce Lánova. Dozvěděli jsme se
pár zajímavých informací, např. první
zmínka o obci pochází z roku 1355, pan
starosta se jmenuje Josef Kalenský
a paní místostarostka Eliška Rojtová.
Výlet se mi líbil, byl zajímavý.
Patrik Votruba, 6. A
Dne 22. března 2019 jsme se byli
podívat na obecním úřadě v Lánově.
Přivítal nás pan starosta Josef Kalenský,
který nám pověděl spoustu zajímavostí
o Lánově. Odpověděl nám i na naše zvídavé dotazy a provedl po obecním úřadě. Celá exkurze se mi moc líbala.
Eliška Hanuláková, 6. B

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ZŠ Mládežnická Trutnov
ZŠ Školní Vrchlabí
ZŠ kpt. Jaroše Trutnov
ZŠ a MŠ Rudník
ZŠ Krkonošské gymnázium a SOŠ
ZŠ Komenského Trutnov
ZŠ Karla Klíče Hostinné
Babora Janatová

ZŠ a MŠ LÁNOV
- ÚSPÌCHY POD VYSOKOU SÍTÍ
V letošním školním roce jsme se
zúčastnili několika turnajů v přehazované, které pořádala AŠSK. Poprvé v historii AŠSK byl vyhlášen turnaj v přehazované pro první stupeň. Podle pravidel
smíšené přehazované hraje šest hráčů
a na hřišti musí být vždy dvě děvčata.
Naše škola obsadila v okresním kole
v Hostinném čtvrté místo.
Největšího úspěchu dosáhlo družstvo dívek ZŠ a MŠ v Lánově ve složení
Bára Janatová, Róza Bušková, Radka
Nedomová, Sára Holá, Gábina Holá,
Emily Kadavá, Eliška Holubcová,
Karolína Hospodková, Ellen Vedralová,
Markéta Forbelská a Lucie Novotná.
Družstvo soutěžilo v přehazované kategorie III - dívky 6. až 8. tříd. Děvčata

PØEHAZOVANÁ
Dne 5. 3. 2019 se ve sportovní hale
v Hostinném konalo každoroční okresní
kolo přehazované v kategorii III. –
dívky. Zahájení proběhlo okolo půl
deváté dopoledne, kdy už byly přítomny
všechny zúčastněné týmy. Toho dne se
zde utkalo celkem 9 dívčích týmů. Byly
rozděleny do 3 skupin A, B, C. Ve skupinách se hrálo na 2 vítězné sety do 15
bodů. Čtvrtfinále, semifinále a finále
také na dva vítězné sety. ZŠ a MŠ Lánov
patřila do skupiny A, ve které jsme nakonec zaujmuly 1. místo, čímž jsme
postoupily do čtvrtfinále. Postupně jsme
se statečně prodraly až do finále. Tam
nám 1. místo uteklo jen o vlásek a z toho
důvodu jsme se umístily na místě
druhém, hned za ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší. Já osobně si myslím,
že jsme se snažily do poslední chvíle
a moc děkuji svému týmu za všechnu tu
snahu a zachování sportovního ducha.
Celkové pořadí
1. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
2. ZŠ a MŠ Lánov

Krajské přebornice.

obsadila druhé místo v okresním kole
a v krajském kole naše družstvo zvítězilo. V krajském kole si děvčata poradila
s okresními přebornicemi ze Rtyně
v Podkrkonoší i s týmy z Jičína a České
Skalice. Děvčata si vítězství zasloužila,
Bára Janatová, Radka Nedomová
a Gábina Holá zahrály výborně na bloku, Róza Bušková, Sára Holá s přehledem útočily a v poli zahrála výborně
Ellen Vedralová. Ostatní děvčata sbírala
zkušenosti. Výborný výsledek je odměnou za poctivý přístup k tréninku.
V dubnu nás čekají turnaje ve volejbale,
přejeme našim družstvům, ať se jim daří
jako v přehazované.
Pořadí krajského kola v přehazované:
1. ZŠ a MŠ Lánov
2. ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší
3. Kostelec nad Orlicí
4. ZŠ Jičín

5. ZŠ Hlišice
6. ZŠ Česká Skalice
Všem moc gratulujeme a těšíme se
na Vás v kroužku míčových her a barevného volejbalu.
Jaroslava Krulišová, Aleš Vejnar
a Tomáš Kruliš.

120 školami z celé republiky změříme
své schopnosti ve čtenářské gramotnosti. Z našeho kraje se do soutěže přihlásily tři školy.

Třída 6. B a dvě žákyně z “áčka“
budou soutěžit ve znalostech obsahu
knih. Celou aktivitu realizuje společnost
Svět knihy, s.r.o., v rámci kampaně
na podporu četby knih Rosteme s kniOKRSKOVÉ KOLO
hou. Škola zakoupila dvacet pět soutěžVE VYBÍJENÉ
ních knižních titulů, jeden titul po pěti
kusech, a tak se žáci rozdělili do pěti skuVe čtvrtek 4. 4. jsme se již tradičně
pin. Každá skupinka se postupně stává
zúčastnili okrskového kola ve vybíjené
odborníkem na daný titul. Někteří pilní,
v Hostinném. Tým chlapců po prohře
schopní čtenáři na tituly dva, dokonce
v prvním zápase již v dalších bojích nezatři. Naši žáci se chopili práce opravdu
váhal a ostatních pět utkání s velkou přezodpovědně a s velkým zaujetím, knížky
vahou vyhrál. Děvčata hrála pouze dva
je baví, a proto si o nich i rádi povídají,
zápasy, jeden vyhrála a jeden prohrála.
diskutují.
Oba týmy shodně obsadily druhá místa
V soutěži pak celý kolektiv odpovídá
a vybojovaly si postup do okresního
kola, které se konalo v pátek 12. 4. v Trut- co nejpřesněji na kvízové otázky, které
prověřují znalosti žáků o obsahu knih
nově.
Velkou pochvalu si za své chování získané četbou. Finále nás čeká v polozaslouží Matěj Michal, sám přiznal vině dubna, a tak se na soutěžní otázky
vybití, kterého si rozhodčí nevšimla. připravujeme pilně již nyní nejen v hodiJsme rádi, že naše děti jsou nejen dobří nách literární výchovy, ale i doma.
hráči, ale také uznávají zásady fair play.
Soutěž usiluje o zvyšování čtenářské
gramotnosti. Je založena na aktivní motiOkresní kolo ve vybíjené
V pátek 12. 4. jsme hráli vybíjenou vaci dětí „soupeřit, soutěžit“ ve znalosv Trutnově. Děvčata se trochu déle tech, pedagogům poskytuje podporu při
rozkoukávala a rychle první zápasy motivaci žáků, jak děti přivést zábavnou
prohrála, ale nakonec se podařilo i vítěz- formou ke knihám. Při četbě si děti
ství, a celkově obsadila 4. místo. Chlapci vedou svůj poznámkový blok, který
naopak začali ve velkém stylu, ale pak mohou během odpovídání na otázky poutěsně prohráli další zápas, a než se vzpa- žívat. Důležitou aktivitou během přípramatovali, prohráli i následující. Naštěstí vy na soutěž je také vznik a podpora
v jejich duchu zvítězila bojovnost, a tak čtenářských skupin. Děti mezi sebou
v posledním zápase přehráli soupeře i s učitelem diskutují o knihách, což má
z Vrchlabí a oplatili jim porážku z okrs- nejen silný socializační vliv, především
kového kola. Celkově i chlapecký tým ale přivádí děti k práci s textem, jeho
obsadil 4. místo, takže jsme si letos hlubšímu poznání a analýze. Výsledkem
je zdokonalení dovedností spojených
z Trutnova přivezli dvoje brambory.
Našim reprezentantům blahopřeje- s porozuměním textu, ve kterých české
me a děkujeme jim za reprezentaci děti vykazují v mezinárodním srovnání
dlouhodobé zhoršení.
školy.
O. Čermáková, I. Novotná
Mezi soutěžní tituly byly zařazeny
opravdu pozoruhodné knihy:
Vojtěch Matocha: Prašina,
Petr Stančík: H20 a tajná vodní mise,
Soukupová: Kdo zabil Snížka,
Toman: Cukrárna u Šilhavého Jima,
Jana Klimentová:Trable s tátou.

SOUBOJ ÈTENÁØÙ
V lánovské škole milujeme knížky,
příběhy, fantazie, čtení knížek, sdílení
o knížkách, hrdinech, a tak jsme se nebáli přihlásit se do celostátní soutěže
Souboj čtenářů, ve které ještě s dalšími

Pokud byste měli zájem o další informace, naleznete je na webových stránkách www.rostemesknihou.cz. Na zmíněném webu je mnoho zajímavostí
ze světa dětských knih, doporučení
i recenzí. Najdete zde i odpověď na jednoduchou otázku: "Proč mají děti číst
knížky a proč máme my rodiče číst
dětem knížky?”
Nina Javorová

SOUBOJ ÈTENÁØÙ
- VÝSLEDKY
Mám velikou radost, že se s Vámi
mohu podělit o veliký úspěch třídy 6. B,
dvou žákyň ze 6. A a můj v celostátní soutěži Souboj čtenářů. V pondělí 15. 4.
jsme usedli k počítačům a dali se do
boje, na který jsme se připravovali
opravdu pilně dva měsíce, četli jsme
a četli, zapisovali a dávali si navzájem
kontrolní otázky z pěti soutěžních titulů:
Kdo zabil Snížka?, Prašina, Trable
s tátou, H2O a Cukrárna u Šilhavého
Jima.
Většina dětí se do četby pustila s velkým zájmem, byli i tací, kteří přečetli
více jak tři tituly, já sama jsem přečetla
všechny (jsou skvělé). Ukázalo se mi,
že děti milují knížky, příběhy, fantazii.
Pokud mohou sdílet v kolektivu dojmy
z přečteného, jsou opravdu spokojené.
V pondělí jsme tedy zabojovali,
některé otázky z celkových 25 nás svou
obtížností opravdu zaskočily, některé
jsme zvládli levou zadní. Museli jsme
mít velmi detailní informace a poznatky
o knihách. Byli jsme opravdu nervózní,
jak to celé dopadne.
A jak to tedy s námi dopadlo? Hurá,
jupí, získali jsme nádherné 19. místo
ze 120 soutěžících, předhonili jsme
i některá gymnázia a v našem kraji jsme
první. Jsem na své žáky velmi pyšná
a děkuji jim za práci i čas, který četbě
i přípravám na soutěž věnovali.
Nina Javorová

SOUTÌŽ V RECITACI
A ZPÌVU
Dne 12. března proběhlo školní kolo
ZUČ v recitaci a ve zpěvu. Účast v něm
si děti zajistily umístěním na 1. – 3. místě v třídních kolech. Soutěžící se rozdělili do dvou skupin a pod vedením přítomných vyučujících mohla začít přehlídka
zdařilých hudebních a recitátorských
vystoupení. Všichni se snažili podat co
nejlepší výkon a určitě chtěli vyhrát.
Jenže porota musela rozhodnout
a vybrat ty nejlepší. Takže vás asi zajímá, jak naše školní kolo ZUČ dopadlo.
RECITACE
I. kategorie (1. třídy)
1. místo – Marianka Lejdarová
2. místo – Nellinka Stražická
3. místo – Markétka Tošovská
II. kategorie (2. třídy)
1. místo – Anitka Seidelová
2. místo – Amálka Tryznová
3. místo – Pavlínka Poláková
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III. kategorie (3. třídy)
1. místo – Viktor Bílek
2. místo – Klárka Davidová
3. místo – Ondřej Jákl
Čestné uznání si za svůj výkon od poroty vysloužila Josefínka Haláčková – jako
jediná zvolila přednes prózy.
ZPĚV
I. kategorie (1. třídy)
1. místo – Míša Červená
2. místo – Toník Čermák
3. místo – Denis Juryk
II. kategorie (2. - 3. třídy)
1. místo – Terezka Máslová
2. místo – Jan Daňhel
3. místo – Vít Lacuška a Petr Brádler
III. kategorie (4. - 5. třídy)
1. místo – Káťa Juryk
2. místo – Anežka Astrová
3. místo – Anežka Holubcová
Ještě jednou gratulujeme! A už teď se
těšíme na příští ročník. Třeba se k nám
připojí i 2. stupeň. Není se čeho bát
a malá sladká odměna se našla pro
všechny zúčastněné.
Jana Reilová

LÁNOV MÁ
SEMIFINALISTU
Lánov má semifinalistu v prestižní
ceně učitelů Global Teacher Price

Global Teacher Prize je národní varianta mezinárodní ceny pro výjimečné
učitele. Smyslem ceny GTP CR je ocenit
a podpořit kvalitní pedagogy, motivovat
stávající učitele k výkonu profese a napomoci zvýšení prestiže učitelského povolání. V letošním roce bylo nominováno
rodiči žáků a samotnými žáky téměř 700
učitelů základních a středních škol ve
všech krajích a vybranou odbornou porotou bylo vybráno celkem 31 nejinspirativnějších učitelů z celé ČR, mezi nimiž
měl Královéhradecký kraj pouhé 2
zástupce - Janu Dobrorukovou z Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem
a Martinu Skalkovou ze ZŠ a MŠ Lánov.
Účastníci soutěže byli hodnoceni podle
přísných kritérií - míra podpory vzdělávacího úspěchu žáků, vytváření přenositelných inovativních forem výuky,
spolupráce s dalšími vzdělávacími
organizacemi včetně zahraničí a aktivní
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účast v mimoškolních aktivitách včetně
míry zapojení a vlivu v profesní komunitě. Naše škola v Lánově se tak dostala
mezi prestižní školy v ČR, kde učí inspirativní pedagogové. Slavnostní vyhlášení ceny proběhne dne 10. 6. 2019
v Praze.
ZŠ a MŠ Lánov

MINITURNAJ VE FLORBALU

všichni účastnici již rozloučili a každá
skupina odjela svým směrem domů.
Zde jsou postřehy některých našich
žáků:
Ve dnech 25. – 27. 4. 2019 se někteří
žáci z naší školy a děti z Karpacze
a Szklarské Poręby zúčastnili projektu
Poznejme se více. Ve čtvrtek jsme se
setkali na autobusové zastávce a společně s dětmi z Polska jsme jeli do
„KRTKA“. Tam nás čekal program
o ptácích a hry. Poté jsme jeli do aquaparku ve Špindlerově Mlýně. V pátek
jsme jeli do IQ Landie. V IQ Landii
to bylo moc hezké a zajímavé. V sobotu
jsme jeli do ZOO. Nejprve jsme jeli
„truckem“ na safari a poté do lvího
safari. Pak jsme si mohli ZOO prohlédnout samostatně. Bohužel tyto tři dny
utekly jako voda a už byl čas se rozloučit
a odjet. Výlet se mi moc líbil a doufám,
že nějaký podobný ještě bude.
Kamila Hůlková, 5. A

V úterý 23. 4. 2019 byl pro žáky ZŠ
Lánov, kteří navštěvují florbalový kroužek, připraven miniturnaj ve florbalu.
Při tomto turnaji byli mezi sebou namíchaní mladší a starší žáci a měli tak možnost si změřit své síly mezi sebou. Šest
týmů sehrálo během dvou hodin dohromady patnáct zápasů, ve kterých poměřily své síly a dovednosti, a ukázaly,
co se již všechno naučily. Při všech
utkáních byly vidět pěkné akce a ještě
lepší zákroky brankářů. Z vítězství se
nakonec radovalo družstvo ve složení
Radim Vosáhlo, Jiří Mrkva, Milan
Ve čtvrtek po vyučování jsme jeli
Přívratský a Jakub Rutar.
do Krtka KRNAPu ve Vrchlabí, kde nám
pan Bílek vyprávěl o ptactvu, které jsme
pak poslouchali a pozorovali. Nejvíce se
mi líbilo, když ptáček přiletěl, protože
reagoval na zvuk stejného druhu ptáčka.
Z Vrchlabí jsme zamířili do Špindlerova
Mlýna, kde jsme si užili bezva koupání v
aquaparku. V pátek jsme si užili dobrou
zábavu a zajímavé poznání v IQ Landii.
Nejvíce mě zaujal obří tobogán, obří
ježek v kleci, kterého jsem vyndal z klece, a hraní s vodou.
Jan Javor, 5. A
Gratuluji vítězům a všem zúčastněPřipravil
Libor Spurný
ným děkuji za velmi dobré nasazení při
celém turnaji a dodržování zásad fair
VÍTÌZSTVÍ V LITERÁRNÍ
play.
Libor Spurný
A VÝTVARNÉ SOUTÌŽI

POZNEJME SE VÍCE
Tak zní název evropského projektu,
který má za cíl blíže poznat naše polské
sousedy a rozvíjet s nimi spolupráci.
Vybraní žáci 1. stupně základní školy
Lánov měli tak jedinečnou možnost
setkat se se svými stejně starými spolužáky z Polska (konkrétně z měst Karpacz
a Szklarská Poręba) a prožít s nimi celý
program, který byl pro ně připraven.
Celé to začalo ve čtvrtek 25. dubna 2019
odpoledne, kdy se všichni účastníci
setkali a absolvovali spolu první
část společného programu. Navštívili
Krkonošské centrum environmentálního vzdělání s přezdívkou KRTEK
ve Vrchlabí a poté všichni odcestovali
do aquaparku ve Špindlerově Mlýně.
Druhý den je pak čekal společný pro- Vyhlášení vítězů literární a výtvarné soutěže
Úpice bratří Čapků
gram v liberecké IQ Landii a v sobotu
- naše Anička Havlíčková vpravo.
návštěva ZOO Dvůr Králové, kde se pak

Opět si dovolím tvrdit, že mezi
našimi žáky jsou velmi talentované děti,
které dokážou uspět v konkurenci ostatních vrstevníků z jiných škol.
Dvě naše žákyně se zúčastnily literární a výtvarné soutěže Úpice bratří Čapků
a obě uspěly výborně.
Anička Havlíčková z osmé třídy
svou literární tvorbou oslnila hned
dvakrát. Druhé místo získala v kategorii
poezie se svou ódou na školu (část z ní
jsem již na našem webu uvedla) a zároveň obsadila druhé místo ve své věkové
kategorii próza se svým nádherným
příběhem Můj duch Teratoo. Děkujeme
a gratulujeme k velikému úspěchu.

Vyhlášení vítězů literární a výtvarné soutěže
Úpice bratří Čapků - vpravo Bára Janatová.

Druhou oceněnou je Bára Janatová
z osmé třídy, která svým nádherným
obrazem nazvaným Vnímání krásy Esmeralda vs. Quasimodo dokázala oslovit porotu tak silným dojmem, že jí byla
udělena první cena v její věkové kategorii - obrázek na volné téma.
Děkujeme a gratulujeme.
Nina Javorová

ZÁJEZD DO JIŽNÍ ANGLIE
Dne 6. 5., tudíž v pondělí, kolem půl
dvanácté dopoledne jsme měli sraz
u školy. A víte proč? Protože tímto dnem
začínala naše cesta do Velké Británie.
Po vyřízení rychlých formalit v podobě
bezinfekčnosti a dalších papírů pro nás
přijel objednaný autobus i s panem průvodcem a my jsme nabrali směr Praha,
kde na nás čekala spousta dalších žáků,
kteří jeli s námi. Cesta autobusem byla
celkem dlouhá, ale co každé tři nebo čtyři
hodiny autobus zastavoval na benzince,
abychom si došli na záchod a občerstvili
se. Pro představu cesta trvala necelých 22
hodin tam a dalších dvaadvacet hodin
zpět. Někdo skoro celou cestu prospal,
další si to náramně užíval, prostě
každý si to „užil" po svém. Projížděli
jsme Německem, Belgií, Nizozemskem
a nakonec Francií. Časně ráno jsme tedy
dorazili do Francie, autobus najel
do Eurotunelu a my jsme ani nepoznali,
že vlastně jedeme. Po necelé půl hodině

jsme se objevili ve Velké Británii. A tady
mohlo vše začít. V plánu bylo navštívit
hodně míst. Tak například Brighton,
Portsmouth, HMS Victory, Arundel
Castle, Isle of Wight, Osborne House,
Greenwich, jízda lodí po Temži, Tower
Bridge, London Eye, Trafalgar Square,
Houses of Parliament (Westminsterský
palác), Buckinghamský palác a v neposlední řadě Natural History Museum.
Ale o těchto zajímavých památkách a
našich pocitech čtěte o pár řádků níže…
Když jsme přijeli po dvaceti hodinové cestě do Brightonu, mohli jsme hned
vidět nádherný výhled na moře a na
Brighton Pier, poté jsme se šli kouknout
na bývalé letní sídlo královské rodiny,
kde jsme viděli i zajímavé obrazy a nakonec jsme to završili procházkou po upravených zahradách. Někteří z nás překonali strach a šli na vyhlídkovou věž Emirates 360, kde vás vyvezou do výšky 140
metrů, odkud je nádherný výhled na celé
město a okolí. Poslední dvě hodiny jsme
pak strávili na již zmiňovaném Brighton
Pier, kde si každý našel kousek svého.
Nakonec po devíti hodinách ve městě
jsme přijeli na meeting place, kde si nás
vyzvedli rodiny, a my jsme pomalu
usínali po prvním dni v Anglii.
Druhý den jsme časně ráno po snídani vyrazili na výlet do přístavu Portsmouth a navštívili válečnou loď HMS
Victory, která už je pouze jako atrakce
odstavená v přístavu. Poté jsme měli
domluvenou projížďku na lodi po přístavu a viděli jsme válečné i nákladní lodě
a trajekty. Poté jsme se odebrali k autobusu a vyrazili směrem k rodinám,
ovšem cestou jsme měli ještě zastávku
na Arundel Castle, kde jsme měli možnost prohlídky, na což jsme ovšem měli
nedostatek času, takže zahrady jsme jen
tak rychle proběhli a museli odejít, protože se zavíralo. To nám ovšem nebralo
skvělou náladu z celého dne a my
hladoví vyrazili na místo, kde jsme se
měli sejít s rodinami. Tam jsme dorazili
kolem sedmé večer a odebrali se
"domů".
Třetí den jsme vyrazili do Southhamptonu, největšího přístavu na jihu
Anglie, odkud kdysi například vyplouval slavný Titanic. Odtud jsme se museli
trajektem dostat na ostrov Wight, který
byl cílem našeho dnešního dne. Ostrov
Wight je známý svými přírodními krásami, bílými útesy a prázdninovými letovisky. Navštívili jsme zde Osborne
House, což dříve bylo letní sídlo královny Viktorie. Po prohlídce tohoto sídla
jsme si ještě prošli krásně upravené
zahrady. I když jsme třetí den strávili
více hodin v autobuse či na trajektu,
určitě stál výlet za to.

A nastal poslední, tedy čtvrtý den
a my jeli do Londýna. Cesta tam trvala
kolem hodiny a půl a opět to byl jeden
z těch dnů, které byly velmi vyčerpávající, ale rozhodně stál za to. Autobus nás
dovezl do Greenwiche (městské části
Londýna), kudy prochází nultý poledník.
Hned poté jsme se plavili po řece Temži,
kde jsme podplouvali Tower Bridge
a vystoupili jsme u London Eye, Big
Benu a parlamentu. Bohužel parlament
a Big Ben byly v přestavbě. Dále jsme
šli přes Trafalgar Square, kde jsme měli
delší přestávku a hned poté do Chinatown. Poslední zastávka byl Buckingham Palace a tam jsme měli zakončit
exkurzi, ale pan průvodce nás vzal ještě
do přírodopisného muzea a zde jsme
definitivně zakončili exkurzi v Anglii.
Hana Rudišová

VÝLET DO KUTNÉ HORY
Dne 22. 5. jsme se s žáky 7. B, 9.
třídy a části 6. A vydali na výlet do Kutné
Hory. Přestože nám počasí příliš nepřálo, neodradilo nás v objevování středověkých pamětihodností.
Nejprve jsme se ponořili pod zem
ve středověkém stříbrném dole, kde
na nás dýchla atmosféra dobývání a zpracování stříbrné rudy. Oblečeni do bílých
plášťů jako středověcí havíři, vybaveni
helmou a čelovkou jsme sestoupili
opravdu do dolu, abychom vše poznali
přímo na místě a uvědomili si, jak havíři
pracovali. Chodby v podzemí nám daly
zabrat svou náročností, v některých místech jejich max. výška dosahovala pouze
1,20 m, jinde byly zase velmi uzoučké.
Dále naše kroky vedly do chrámu
sv. Barbory, který patří mezi památky
Světového dědictví UNESCO. Opravdu
nás všechny chrám ohromil a překvapil
svou monumentální krásou.
Jako poslední jsme navštívili kostnici
v Sedlci, která se nachází v podzemí
kostela Všech svatých. Celá kostnice
je vyzdobena lidskými pozůstatky. Děti
byly výzdobou přímo fascinovány.
Celý výlet se nám líbil, žáci se chovali slušně, a tak jsme si to parádně užili.
Nina Javorová
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EXKURZE 5. a 4. tøídy
V 7:45 byl sraz před školou. Když
přijel autobus, tak jsme nastoupili se 4.
třídou do autobusu. Jeli jsme do Hradce
Králové a podívat se na hrad Kunětická
hora. V 13:00 nám ukazovali v Planetáriu v HK planety a galaxie. Pustili nám
v „kině“ film, jak bude vypadat VESMÍR
za miliardy let. Potom nás odvezli do druhé budovy. Tam nám ukazovali strašně
veliký dalekohled. Někdo si tam koupil
turistickou známku, někdo pohled
a někdo sklíčko. Přijeli jsme ke škole
v 17:00. Bylo to tam moc hezké. Tento
výlet mohu jen doporučit
Kateřina Žižková, 5.A

Ráno jsem vstával asi v 6:00 a strašně
jsem se těšil na výlet. Když jsem přišel ke
škole, tak jsme se spolužáky čekali
na autobus. Když jsme byli v autobuse,
tak jsme vyjeli. Nejprve jsme jeli na
Kunětickou horu a potom, když jsme se
nasvačili, tak nás pán provedl po hradě.

Po prohlídce jsme jeli do Hradce Králové a děkujeme za ně paní ředitelce a vedení
do planetária. Nejdřív paní učitelky naší obce.
Přijďte se k nám do jídelny podívat
koupily lístky, pak jsme šli do budovy
naproti. Potom jsme šli do místnosti, kde a ochutnat :-)
Krásné léto Vám přeje
bylo takové obrovské kulaté plátno, kde
Monika Klimešová a kolektiv ŠJ.
nám promítali různé planety, galaxie, ….
Strašně se mi tento den líbil.
VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
Tomáš Janata, 4. třída

MIKROREGIONU INFORMUJE

ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY
Letní prázdniny jsou
v plném proudu, utečou
jako voda, škola přivítá
nové žáky a školní
jídelna nové strávníky.
Tím se přiblíží i datum,
kdy naše nová školní
jídelna slavnostně zahájila svůj provoz. Jakoby tu stála odjakživa. Nám zaměstnancům se dobře pracuje
v moderně vybavené kuchyni, žáci jistě
ocení hezké, čisté prostředí a snadnou
dostupnost jídelny napojené přímo na
školu. Cizí strávníci často využívají oddělenou část jídelny, kde se mohou
naobědvat v příjemném prostředí, aniž
by si museli svůj oběd odnášet v jídlonosiči domů. Těší nás narůstající počet
strávníků a moc si přejeme, aby všem
chutnalo.
Moderního vybavení kuchyně se
po mnoha letech dočkala i paní kuchařka
v centrální mateřské školce v Prostředním Lánově. Práci jí urychlí nová myčka
nádobí s mycím programem, který trvá
pouze dvě minuty, škrábání brambor
usnadní nerezová škrabka a nezahálí
ani robot na krouhání zeleniny. Z nových
pomocníků máme velkou radost

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Pro dospělé:
Hanin kufřík - Karen Levine
Houbařka - Viktorie Hanišová
Hračkář - Andrew Mayne
Krkonošští rodáci vzpomínají 3 - Libor Dušek
Vaříme s láskou, jíme s chutí - Květa Korečková
Mise Haiti - Tomáš Šebek
Už zase skáču přes kaluže - Alan Marshall
Češi ve wehrmachtu - František Emmert
Kytičky kolem nás - Martin Gato
nově také audioknihy:
Tajný život stromů - Peter Wohlleben
O psech, zlodějích, strážníkovi i jiná vyprávění - Jerome K.
Jerome
Škola malého stromu - Forrest Carter
Sestřelen - František Fajtl
Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka
Slavík - Kristin Hannah
Pusinka - Sophie Hannah
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SBÍRKA LIGY PROTI RAKOVINÌ
15. května se v infocentru a také
na obecním úřadě uskutečnila sbírka
v rámci Českého dne proti rakovině,
tentokrát se zaměřením na nádorová
onemocnění plic. Pro zajímavost uvádím
výsledky i z předchozích let:
r. 2014 - 26 kvítků/705 Kč
r. 2015 - 33 ks/625 Kč
r. 2016 - 29 ks/841 Kč
r. 2017 - 44 ks/1.460 Kč
r. 2018 - 45 ks/1.598 Kč
r. 2019 - 27 ks/1.000 Kč
Výtěžek je u mne letos sice menší,
ale do sbírky se tentokrát zapojila
i základní škola - deváťáci prodejem 165
kytiček vybrali krásných 3797 Kč!
Celkově byl letošní 23. ročník Českého dne proti rakovině navzdory
nepřízni počasí mimořádně úspěšný
a předběžný stav na sbírkovém účtu ke
12. červnu dosáhl 19 748 826,81 Kč
(ještě bez částek za e-kytičky a dárcovské SMS)!
Děkujeme srdečně všem dárcům
za jejich příspěvky! Příští rok se do této
celorepublikové sbírky znovu zapojíme.
Karolina Boková

Chvála pohybu - Miroslav Horníček
Opona - Agatha Christie
Píseň krve - Anthony Ryan
Italské prázdniny - Jan Werich
Výjimeční lidé - Peter May
Žena v kleci - Jussi Adler-Olsen
Nesmírný - Jussi Adler-Olsen
Vražda Rogera Ackroyda - Agatha Christie
Mlčení jehňátek - Thomas Harris
Pro děti:
Bob a Bobek - králíci z klobouku - Vladimír Jiránek
Krysáci - Jiří Žáček
Pachatelé dobrých skutků - Puntíkáři - Miloš Kratochvíl
Z deníku kocoura Modroočka - Josef Kolář
Ztřeštěný dům na stromě - 65 pater - Andy Griffiths
Na odkaze http://knihovnalanov.webk.cz/pages/uvod.html
pod záložkou On line katalog (nebo přímo přeshttps://trutnov.
tritius.cz/library/lanov/) se prostřednictvím tohoto katalogu
dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské knihovně aktuálně k
dispozici. I zde je možné podívat se do novinek (záložka
Novinky) nebo do klíčových slov (záložka Rejstříky).
Karolina Boková

AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
ČERVENEC
- Sportovní den starosty (O pohár starosty D. Lánova v malé kopané) + pouťová taneční zábava - 27. 7. 2019, Dolní Lánov, hřiště
Pořadatel: Obec a SK Dolní Lánov, M. Tomíček, tel. 602 213 866, tomicek.miloslav@seznam.cz, Michal Trobl, tel. 604 233 682
S R PE N
- Turnaj smíšených družstev, srpen 2019 - (zřejmě 18. 8.), Lánov, hřiště - 8. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev,
minimálně 2 ženy v týmu, maximálně 2 registrovaní muži v týmu, občerstvení zajištěno. Pořadatel: TJ Lánov,
Dominika Erbenová, tel. 732 331 044, domierben@centrum.cz
- Tenisový turnaj - srpen 2019, Dolní Lánov, hřiště - Tenisové utkání. Pořadá: SK Dolní Lánov, Luboš Losenický, tel. 728 033 895
- Krkonošské klání -3. 8. 2019 Lánov, 16. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti. Soutěží se v parkuru i ve westerno
vých disciplínách. Účastní se všechna plemena koní s jezdci malými i velkými. Po slavnostním nástupu a dekorování zábavné
soutěže pro diváky. Bohaté občerstvení. Pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku, Helena Kopecká, tel. 604 915 523
- Den obce - 31. 8. 2019, Dolní Dvůr. Program pro všechny věkové kategorie. Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin
Bělovský (ve spolupráci s SDH Dolní Dvůr a Flér - Tvořilka Dolní Dvůr), 499 522 376, 739 416 335
ZÁŘÍ
- Nábor nových členů ve školách - začátek září 2019, Dolní Lánov, Lánov - Pořadatel: Skautský oddíl Lánov, Ondřej Filipčík,
sokolator@seznam.cz
- Den otevřených dveří skautské klubovny Márnice - začátek září 2019, Dolní Lánov, klubovna Márnice u hřbitova
Během akce jsou připravené různé disciplíny nejen pro děti, ale i jejich rodiče či kamarády. Den otevřených dveří navazuje na
náborovou akci konanou v lánovských školách. Pořadatel: Skautský oddíl Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
- Psí agility závody- září 2019, Čistá v Krkonoších, kemp Slunečná. Závody agility s pejsky různých plemen a výkonnostních
kategorií, bohaté občerstvení zajištěno, diváci mohou přijít i se svými pejsky. Pořadatel: Barbora Štefanová,
barbora-stefanova@seznam.cz, FB: Barbora Štefanová, www.agility-vrchlabi.weebly.com
- Den létání pro veřejnost -7. 9. 2019, letiště Vrchlabí. K dispozici budou lety na větroni se startem navijákem (stoupání
až 20m/sec. do výšky 250 m) a lety motorizovaným větroněm, podrobnosti a rezervaci letu získáte na Facebooku a webu
Pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí, Facebook: https://www.facebook.com/akvr.cz/, akvr@seznam.cz, www.kavr.cz
- Hubertova jízda - 7. 9. 2019 Lánov, Horní Lánov. Klasická Hubertova jízda na koních k ukončení jezdecké sezóny - krajinou
a přes překážky. Dostih za liščím ocasem (halali) a občerstvení na hasičském hřišti v Horním Lánově a na sále poslední soud nad
jezdci a zábava. Pořadatel: Stáj TERI, Romana Jonová, 603 176 926
- Hornolánovská pouť - 7. - 8. 9. 2019, Lánov, hasičské hřiště v Horním Lánově - 6. ročník poutě se střelnicí, řetízkovým kolotočem, malováním na obličej, houpačkami, skákacím hradem, poníky a kolem štěstí. Zdarma stříhání po slepu, lovení rybiček,
stříkání ze džberovek a další doprovodný program. Večer od 19:00 do 24:00 pouťová zábava - k tanci a poslechu hraje VzH.
Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
- Zájezd na Vinobraní na Kuksu - 14. 9. 2019 od 8:30 do 19:00., Společenská akce pro dospělé.
Pořadatel: L.A.SOBĚ, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
- Přednáška Pjéra La Šéze - září, říjen? 2019, KD Dolní Lánov. Pořadatel: SK Dolní Lánov, Olga Finková, 732 818 841
ŘÍJEN
- Turnaj v nohejbalu + víceboj na ukončení sportovní sezóny - 5. 10. 2019, Dol. Lánov, hřiště. Nohejbalové utkání včetně dalších tří
sportovních disciplín. Pořadatel: SK Dolní Lánov, Luboš Losenický, tel. 728 033 895
- Hornolánovské šedesátky - 5. 10. 2019, Lánov, hasičské hřiště v Horním Lánově, 6. ročník hasičských soutěží.
Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
- Hornolánovské potahání (1. ročník) - 12. 10. 2019, Lánov - Horní Lánov. Dvoukolová soutěž na čas a čistotu, kdy kočí ukáže, jak
je sehraný se svým koněm na různých překážkách. Občerstvení s posezením. Pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku,
Helena Kopecká, tel. 604 915 523
- Drakiáda - 12. 10. 2019, Dolní Lánov, polní letiště. Pouštění draků, soutěže pro děti. Pořadatel: SPOZ, SK Dolní Lánov,
Michal Trobl, tel. 604 233 682
- Drakiáda - druhá polovina října 2019, Dolní Lánov, okolí klubovny Márnice vedle hřbitova
Pořadatel: Skautský oddíl Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
- Tradiční vinobraní (9. ročník) - 26. 10. 2019, KD Dolní Lánov, 18:00 degustace, 20:00 hraje kapela k tanci a poslechu. Vinobraní
v Dolním Lánově zprostředkuje autentický zážitek ochutnávky vín, vždy je k dispozici 9 - 11 vzorků. Akce má folklorní nádech,
vinař si sám moderuje a seznamuje návštěvníky s původem, odrůdou a chutí. Na závěr je možno vína zakoupit a pokračuje se
v posezení s živou hudbou, tancem a konzumací zvolené odrůdy. Vinařský kvíz, soutěže, místa lze rezervovat v IC Lánov.
Pořadatel: SK Dolní Lánov, Olga Finková, 732 818 841
- Muzikál Čarodějka - 26. 10. 2019 od 9:00 do 24:00, Divadlo (od 19:00 v Goja) a poznání pro rodiče a děti
Pořadatel: L.A.SOBĚ, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
- Podzimní zájezd do divadla - říjen, listopad? 2019, Praha, Pořadatel: SK Dolní Lánov, Olga Finková, 732 818 841
Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce
mailem, dejte mi vědět.
* L.A.SOBĚ je spolek vzniklý z původní OB Lánovy, více informací v článku paní Bezstarosti, který je otištěn v části pro Dolní Lánov.
Karolina Boková
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SVAZEK MÌST
A OBCÍ KRKONOŠE
KRAKONOŠOVA STOPA
Krakonošova stopa po řemeslech, tradicích a originálních produktech
Víte, jaká tradiční řemesla jsou ta
kerkonošská? A kde si je můžete
vyzkoušet? Máte rádi turistiku a znáte
farmářské stezky v Krkonoších?
Pak je Krakonošova stopa po
řemeslech, tradicích a originálních produktech přesně pro Vás!
Na několika místech v Krkonoších si
od června do září 2019 můžete vyzkoušet výrobu perličkových ozdob, vinutých perlí, šitých a malovaných dekorací
nebo se projít po Orchidejové stezce
a seznámit se se životem sedláků a ložnicí tetřívka. Při sběru 4 razítek od zapojených členů Krkonošského Originálního
Produktu nebo z farmářských stezek
na vás čekají hodnotné ceny.
Vyzkoušet si tradiční řemesla můžete i v rámci workshopů, které se budou
konat během vrchlabských Flerjarmarků, Krakonošových letních podvečerů
v Jilemnici, Maloúpského řemeslného
jarmarku a v ZŠ v Lánově.
Od června bude spuštěna soutěž
o nejzajímavější online pohlednici
s krkonošským originálním produktem.
Soutěžní fotografie můžete sdílet na
Instagramu pod #Krakonosova_stopa
nebo na facebookové stránce Krakonošova stopa. Zapojení hráči si budou
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moci zdarma po přidělení hesla z Krakonošovy stopy elektronicky vytvořit
pohlednici a podělit se o své zážitky
z hor. Hlavními výhrami jsou projížďka
se psím spřežením pana Vondráka,
pobytový poukaz ve Friesových boudách a poukaz na živý produkt z Krkonošské kozí farmy.
Podrobnější informace naleznete
v nové info brožuře (kde bude i soutěžní
glejt), která bude od května dostupná
ve vybraných informačních centrech
Krkonoš, u členů Krkonoše - Originální
Produkt a u Místní akční skupiny Krkonoše.
www.regionalni-znacky.cz/krkononose/
www.mas-krkonose.cz

S dalšími regionálními výrobci se
můžete osobně setkat na workshopech
v rámci Krakonošovy stopy po řemeslech, tradicích a originálních produktech a na jarmarcích/workshopech pro
veřejnost, např. na Krakonošových
letních podvečerech 17. - 20. 7. 2019
v Jilemnici.
V letošním roce regionální značka
v Krkonoších začne nabízet mimo regionálních produktů i certifikovaný zážitek a službu. Zájemci o vstup do regionální značky se mohou dozvědět více na:
http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/

Kontakt:
MAS Krkonoše - http://maskrkonose.cz/
Krkonoše originální produkt

Petra Hartmanová, MAS Krkonoše http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/
(kancelář v 1. patře infocentra)

PØINÁŠÍME VÁM TO PRAVÉ
Z KRKONOŠ
Poznej svého farmáře a regionálního
výrobce, podpoříš tím lokální ekonomiku. Kupovat si výrobky, které do vašeho
nákupního košíku cestovaly přes půlku
světa, má vedle ekologických důsledků
jednu další velkou nevýhodu: většinou
nevíte, kdo je vyrobil a za jakých podmínek. Místní akční skupina Krkonoše je
koordinátorem regionální značky Krkonoše originální produkt a pomáhá místním farmářům a výrobcům s propagací,
s odbytem jejich produktů, konkurencí
a vzájemnou spoluprací.
MAS Krkonoše ve spolupráci s místním fotografem panem Karlem Faltou,
který měl v květnu vernisáž v rámci
M u l t i ž á n r o v é h o f e s t i v a l u S ů VA
a SůVIČKA, realizují osobní medailonky o výrobcích, produktové fotografie
a projektové záměry jednotlivých členů.
Mezi členy Krkonošského originálního produktu patří např. Babiččiny
sirupy. Paní Sušková se dlouhá léta zajímala o bylinky a bylinkářství. Nejdříve
obdarovávala své bližní a poté se vrhla
do podnikání. Originalita sirupů spočívá
ve formě jejich zpracování. Není zapotřebí vysoké teploty k tomu, aby se
sirupy "uvařily." Sirupy jsou zpracovány
za studena (macerovány), aby se uchovaly jakostní látky v co největší míře
včetně vitamínů. Všechny recepty jsou
původní a v portfoliu má paní Sušková
přes čtyřicet druhů sirupů a výluhů,
které průběžně doplňuje dle sezóny.
V roce 2018 byl Babiččin sirup z aronie
a brusinky oceněn titulem Potravina
a potravinář Královéhradeckého kraje.

ZNÁTE MÍSTNÍ TVÙRCE ?
"Ráda tvořím veselé barevné věci pro
radost. Lásku k šití ve mně probudila
paní učitelka na základní škole, která nás
naučila šít na stroji". Víte, koho vám
dnes představíme?
Lucie Plecháčová, kterou budete
znát spíše pod přezdívkou Hama, se kromě tvorby z textilu stíhá věnovat i prckům na základní škole, kde vyučuje
výtvarnou výchovu. Lásku k řemeslu předává svým žáčkům v Lánově nebo
na tvůrčích dílničkách na jarmarcích
po celé České republice. Jedním z nich
je i vrchlabský Flerjarmark, který
pořádá a který oživuje kulturní život
v malebném městečku, často nazývaném
branou Krkonoš.
K podnikání ji vedl úspěch prvních
několika výrobků umístěných na internetové obchodní platformě Fler.cz
(webový portál pro rukodělné a umělecké výrobky). Ty se rychle prodaly, a tak
začala paní Plecháčová postupně rozšiřovat své portfolio.
A jak vypadá typický tvůrčí proces,
který vede ke vzniku nového výrobku?

Paní Plecháčová nosí u sebe neustále
sešitek - nápadníček. Z jedné strany si
zapisuje a maluje, co ji v tu chvíli napadne pro práci s dětmi, z druhé si kreslí své
nápady na kreativní šití a malování.
Doma si projde kupy „nasyslených“
látek, které poté nastříhá a šije. Na závěr
proběhne focení a ručně šité srdcovky
jdou do světa.
Výroba probíhá doma. Maluje a šije
v pracovním týdnu a o víkendech jezdí
na jarmarky. Většinu jejích výrobků tvoří textilní doplňky pro domácnost –
chňapky, prostírání, kapsáře, zástěry,
šaty, tašky. K výrobě originálních produktů používá převážně přírodní materiály, jako např. bavlnu, len, bavlněnou
krajku, což bylo oceněno i regionální
značkou Krkonoše originální produkt.
Velkým pomocníkem je pro ni umělecky
založená dcera Adéla, která má cit pro
barvy.
O své šicí nápady se ráda dělí na
svém blogu na www.dilnahama.cz, kde
si můžete stáhnout nápady pro tvoření
a střihy, např. na zajíčka Ušáčka, nebo si
zakoupit originální tvorbu z Krkonoš.
Petra Hartmanová

KRKONOŠSKÁ SEZONA
LÉTO 2019
Letní vydání turistických novin Krkonošská sezona vyšlo na dvaceti stránkách v celkovém nákladu 53 000 kusů,
s překladem do německého a polského
jazyka.
I toto vydání bylo vloženo jako příloha výtisku MF Dnes, tentokrát v Královéhradeckém a Středočeském kraji.
Na jeho obsahu se vydatně spolupodílela
krkonošská informační centra, resp.
jejich pracovnice, které ze svých lokalit
vybraly letošní novinky, zajímavosti
a tipy na výlety.
Dočtete se mnohé a mimo jiné
o tom, kam se vydat po svých, co dělat
v horách když prší, pozve vás do nově
otevřeného Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, do Herní
krajiny Pecka a na další místa v českých i
polských Krkonoších.

Připomene poznávací razítkovací
hru pro děti i dospělé Pohádkové
Krkonoše. Nechybí velkoplošná mapa
se zakreslenými naučnými stezkami,
prezentace partnerů Fondu cestovního
ruchu, kteří přispívají na rozvoj a koordinaci veřejně prospěšných projektů, ale
ani inzerce podnikatelů. A samozřejmě
pro luštitele čtenářská soutěž o hodnotné
ceny.
Krkonošská sezona získala 1. místo
v kategorii Turistická informace roku
2019 www.turistpropag.cz.
Další informace o aktuálním dění
z turistického regionu Krkonoše a ze
života Svazku Krkonoše najdete na:
www.krkonose.eu, www.svazek.krko
nose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu
a také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu
Dáša Palátková

CYKLOTURISTIKA
DO HOR PATØÍ
Krkonoše – svazek měst a obcí se
systematicky věnuje podpoře projektů
prospěšných pro celý region. Novinkou
pro cykloturistiku v Krkonoších je nová
brožurka „Krkonoše na kole, aneb tipy
na výlety pro milovníky cyklistiky“.
Kromě 15 poměrně podrobně popsaných cyklovýletů obsahuje mapky a výškové profily každého z nich. Dále desatero bezpečného pohybu v terénu, značení cyklotras, seznam lanovek s letním
provozem i důležité kontakty na pomoc
v nouzi. Důležitou součástí brožurky
jsou QR kódy, odkazující na trasu
vyznačenou na www.mapy.cz a youtube
kanál „Krkonoše Svazek“. Na něm si
můžete prohlédnout nová cyklovidea.
Brožurku získáte zdarma v krkonošských informačních centrech.
Zhruba dvouminutová cyklovidea
zavedou na cyklotrasy protínající celé
Krkonoše. Po jejich zhlédnutí získáte
inspiraci na dovolenou a výlety v nejvyšších českých horách. Rozmyslete si,
která trasa je pro vás nejlákavější, anebo
vyzkoušejte všechny, a pak nám dejte
vědět, jak se vám líbí. Cyklovidea provedou např. z Kořenova přes tři rozhledny
do Jilemnice. V západních Krkonoších
zas představí sjezd do kraje zapadlých
vlastenců. Provedou z Horních Míseček
k rozcestí U Čtyř pánů, odtud pěšky
k Prameni Labe, pak Labské boudě
a odtud sjezdem do Vrchlabí. Dlouhý
sjezd z Hnědého vrchu v Peci pod Sněžkou zavede až do Vrchlabí. A např.
Rýchorský sjezd vám ukáže malebnou
část východních Krkonoš z Horní Malé
Úpy do Trutnova.
Dáša Palátková

SPOLKOVÁ ÈINNOST
KD STATKY LÁNOV
Období zimy a jara jsme pro naše
členy naplnili především kulturními
akcemi. Hned v lednu to byla návštěva
divadelní hry v Úpici - Zelňačka - v podání pražských herců.
V březnu nám připravila vynikající
zpěvačka Věra Martinů se svým hudebním doprovodem nezapomenutelný
a hluboký zážitek pro každého, kdo má
rád country hudbu.
Na konci března se uskutečnil tradiční zájezd do Lysé n/L. Měli jsme velké
štěstí, protože právě v tento den (22. 3.)
proběhl v hale výstaviště koncert Moravanky a Táboranky. Vyslechli jsme mnoho známých a krásných melodií a písní.
V další části dne bylo na výběr od pěstitelů mnoho jarních květin, stromků,
keřů, od krajových výrobců také výběr
sýrů a uzenářských výrobků. Nechybělo
ani množství velikonočních dobrot
a dekorací. Spokojeni byli všichni
i s bohatým občerstvením.
Duben před Velikonocemi byl už
tradičně věnován zájezdu do tržnice
Kudowa Zdrój. Nezklamala ani letos
bohatým výběrem jarních květin, sladkostí, ale přímo ohromila hlavně společenským oblečením pro ženy i muže.
Pozornosti neunikly ani krásné bundy
z domácího polského materiálu - prodyšné, nepropustné, lehké a v příjemných barvách.
Dalším příspěvkem k poznání našeho kraje byl výlet na Trosky 9. května.
Mnozí účastníci zde byli naposled jako
děti na školním výletě. Dnes jde o velký
zážitek vystoupit na oba upravené
vrcholy s překrásným výhledem na
Český ráj. Cestou jsme se zastavili v Troskovicích v muzeu panenek. Není to jen
ráj dětí, ale bohatá sbírka zaujme každého, kdo se rád potěší skutečnou a zajímavou historií dětských panenek a jejich
doplňků.
Spolu s dětmi z MŠ jsme oslavily
Den matek - 16. května. Ve stejný den
odpoledne byla i besídka v 1. třídě s naší
účastí.
Pro nejbližší období je připraven
a zajištěn zájezd na skladní hrad Sloup
a exkurze do skláren Slávia u Nového
Boru, a to 27. června.
Abychom lépe poznávali život
našich polských přátel, chystáme v září
zájezd do Wroclavi. Chceme navštívit
i ZOO a mrakodrap.
Věříme, že náplň naší činnosti je pestrá a každý si vybere podle svých zájmů.
Díky celému výboru za výborně pro-
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myšlenou a pestrou paletu akcí, ale hlavně také našim „spojkám“, které zajišťují
informace a styk se členy v jejich obvodu. Není to práce vždy snadná, ale velmi
zodpovědná. Velký dík všem.
Zvláštní poděkování
KD byl pozván do MŠ v Lánově na
oslavu MDŽ. Program byl velmi bohatý
a děti předvedly, čemu se naučily. Dík
patří pedagogickému personálu, který
dokázal nacvičit s dětmi náročný a velmi
pestrý program. Velký dík všem.
Za KD Jana Lacinová

VÝLET S L.A. SOBÌ
Vážení čtenáři, romantická cesta za
Kateřinou Smiřickou 18. května byla
plná nových poznání, objevů a zážitků.
Město Kostelec nad Černými lesy se
svým zámkem, který velice připomíná
vrchlabský zámek, a pivovarem, kde se
pivo vaří a také dobře daří, nechtěl nikdo
opustit. A ZOO Chleby s komentovanou
prohlídkou umožnila nahlédnout do tajů
a pravidel života v přírodě. Bylo nám ctí
seznámit se s velmi vzácnou opičkou
langur duk a pohladit si laně jako
v pohádce. Děti tvořily, plnily úkoly
a dováděly na provazovém hradě do utahání.
Spolek L.A.SOBĚ se těší na další
setkání s Vámi.

lých. Pro děti byly nachystané soutěže,
sladkosti i drobné dárky. Všichni si mohli opéct buřty na malém ohništi, které
dostali zdarma. K večeru hasiči zapálili
připravenou velkou hranici s čarodějnicí
a následně průběh ohně kontrolovali
celou noc. Velmi nás potěšilo, že se soutěžních disciplín zúčastnilo zhruba 130
dětí. V květnu jsme pořádali Okrskovou
soutěž 8. okrsku – Vrchlabsko. Závodů
se celkem zúčastnilo 15 družstev a 7
družstev malých hasičských nadšenců.
Z našeho spolku se lépe umístily naše
ženy, které skončily na čtvrtém místě.
Tímto bych také ráda poděkovala majitelům Hospůdky Na hřišti, kteří nám
vždy zajišťují perfektní zázemí, pohoštění i sponzorské dary. Na další spolupráci s nimi jsme se těšili v sobotu 29.
června, kdy jsme společně pořádali
dětský den. Tentokrát byl v duchu cesty
kolem světa a pro děti byly opět připravené různé aktivity. Akce vypukla
v 15:00 a po celou dobu nám hrál DJ Petr
Jandík. Zhruba v 17:30 bylo malování
na obličej a děti si mohly opět opéct
buřtíka. Pro dospělé se od 20:00 konala
diskotéka.
Tereza Bubaňová

Připomínáme:
14. 9. Vinobraní Kuks
1. 12. Praha Čarodějka
Přihlásit na akce se můžete v IC Lánov.
Naděžda Bezstarosti

HISTORICKÉ OKÉNKO
LÁNOV A NAŠI SOUSEDÉ

HASIÈI PROSTØEDNÍ LÁNOV
Za náš hasičský sbor bych tímto ráda
lánovské spoluobčany seznámila s činností našeho dobrovolného spolku. Jako
již tradičně jsme jaro zahájili sběrem
železa, který letos nebyl tolik úspěšný,
jako v minulých letech. Také jsme letos
poprvé organizovali tradiční pálení
čarodějnic, které proběhlo v posledním
dubnovém dni. I když se tato tradice
vrátila po dlouhých letech odmlky,
setkala se s hojnou účastí dětí i dospě-
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(Seriál na pokračování)
- čerpáno z rukopisu publikace s pracovním názvem Vlastivědné toulky krkonošským podhůřím, která pojednává
o obcích bývalého vrchlabského okresu
a kterou sepsal pan František Jirásko.
6. část
Valteřice
Luther nebo Kalvín?
Starobylá obec v západní části krkonošského podhůří v prostorech, kde Krkonoše jižně od Žalého postupně ztrácejí
na výšce, zaslouží, abychom jí věnovali
zvláštní kapitolu. I když už vlastně od
roku 1974 organizačně splynula s Horní

Brannou. To spojení, v řadě jiných případů ukvapené, prověřil čas. Ukázalo se,
že obě vesnice mají k sobě blízko nejen
pro staletou společnou historii. Násilný
řez, oddělující oba etnicky shodné organizmy naštěstí trval jen od roku 1938
do roku 1945.
Tehdy nenasytně se šířící Hitlerova
třetí říše po záboru našeho pohraničí
nutně potřebovala důležitý silniční spoj
Liberec – Vrchlabí – Trutnov a tím byl
osud Valteřic na dobu války zpečetěn.
Staly se společně s dalšími českými
horskými vesnicemi součástí Sudetengau. Ale všeho do času.
Prastará zemědělská kolonizace
podél potoka Sovinka se tu od dnešní
silnice rozeběhla vzhůru severozápadně,
ale záhy jeho údolí i opustila a pronikla
postupně vzhůru do výšky nad 600 m
pod vrchy Skalka (686,7 m) a Pilousek
(704,5 m).
Jméno obce v obou variantách, české
i německé, Valteřice – Waltersdorf,
doslova láká vřadit její vznik do kolonizačního období v polovině 13. století.
Snad to byl nějaký Walter a jeho lidé,
kteří postupně proměňovali zdejší hvozd
v kulturní půdu, role, louky a pastviny.
Jde tu ovšem o odvážnou úvahu.
Se jménem obce se totiž nesetkáváme v pramenech ani o sto let později, kdy
se církev hlásí o desátek např. v Čisté,
Poniklé, Mříčné a jinde. Jiné vstupují do
historie v souvislosti s existencí kostelíků a sázením plebánů na vedení náboženských obřadů. A Valteřice – nic !
Je ovšem nesporné, že ves patřila
štěpanické vrchnosti. Zdejší Valdštejnové z pevného hradu ovládali celou
řadu obcí a snažili se i o využití nerostného bohatství v horách. Teprve roku 1492
se za jejich vlády objevují Valteřice,
a to na dílčí ceduli z 22. června v zemských deskách. Podle ní se o štěpanické
panství dělili Hynek a jeho synovec
Heník z Valdštejna.
Hynek získal Jilemnicko a Heník
část štěpanickou (později branskou).
Rodový majetek branského panství,
v němž jsou psány též jako malý zlomek
Valteřice, prodává Adam mladší z Valdštejna roku 1606 Václavu Zárubovi
z Hustiřan. Po těchto dvou skoupých
údajích o Valteřicích, orámovaných jen
letopočty 1492 a 1606, přichází poněkud
vícemluvnější 17. století. Zde se dovíme
leccos o valteřických sousedech.
Berní rula, cenný soupis poddaných,
vzniklý po třicetileté válce v letech 1653
– 55, nás uvádí do vsi s rychtářem
Matoušem a mlynářem Janem Králem.
Za ním následuje skupina 21 mohovitých sedláků s vlastním potahem.
Početnější jsou ovšem tzv. zahradníci
Pokračování na str. 23

NOVÁ NÁVES
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Vážení občané,
předkládáme Vám první ochutnávku nové návsi
v centru obce Lánov dle 3 návrhů od studentů
Katedry urbanismu a územního plánování Fakulty
stavební ČVÚT v Praze, v rámci jejich seminární
práce.
Vybraní studenti pod dohledem svých učitelů dostali
zadání od obce, aby ve svém návrhu vyřešili prostor mezi
čtyřmi hlavními budovami centra (mezi obecním
úřadem, objektem potravin, květinkou a bývalou
stodolou) a vytvořili náves. Zadání studentům připravil
a na místě samém je se stávajícím stavem seznámil sám
starosta Josef Kalenský.

První návrh studenta Filipa Daňka
z důvodu vytvoření prostoru návsi a odclonění hluku
z frekventované okružní křižovatky nabízí přístavbu
ke stodole a vysazení vzrostlé zeleně. V návrhu je kladen
důraz na významné průhledy a urbanistické osy.
Centrálním prvkem návsi je památná lípa a mělké
brouzdaliště, které svým tvarem připomíná potok
stékající z vrcholků hor. Brouzdaliště je doplněné
vodotrysky. Vodní prvek je doplněn o přilehlou zeleň,
která příjemně dotváří a oživuje celý prostor návsi.
Největší změnou bude využití stodoly. Ve spodní části
bývalé stodoly je navržena kavárna se zázemím pro
zaměstnance. V druhém podlaží je navržen velký
společenský prostor určený pro různá setkávání, výstavy,
promítání a spoustu dalších společenských aktivit.
V přístavbě jsou navrženy tři oddělené prostory, které
budou fungovat pro volnočasové aktivity dětí, případně
dospělých. Změnou projde budova obchodu. Budova OÚ
a květinky se v návrhu žádným způsobem neupravuje.
Dopravní situace se celkově zklidňuje. Parkoviště za OÚ
je navrženo k úpravě.

Druhý návrh studentky Jany Rybkové
v návrhu provádí několik dostaveb stávajících objektů.
Dostavba stodoly spočívá v protažení budovy směrem
na východ, což uzavírá náves ze severu. Budovou lze
projít příjemně širokým průchodem od autobusového
nádraží. Využití budovy je obdobné jako u návrhu
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prvního. Druhou dostavbou je nadstavba stávajícího
obchodu. Obchod má sedlovou střechu s vikýři s tím,
že druhé nadzemní podlaží je předsazené před obchod
a vytváří tak loubí před vstupem. Náves je uzavřena
navrženou pergolou, která zároveň odděluje náves od
kruhového objezdu. Stejným prvkem je oddělen i rodinný
dům od autobusového nádraží na severu území. Tato
pergola má v sobě navrženou ještě stěnu z prolévaných
betonových tvárnic, aby zajistila lepší odhlučnění pro
daný rodinný dům. Navrhovaná doprava respektuje
všechny stávající dopravní tahy. Komunikace před
obchodem je na rozdíl od stávajícího stavu jasně
vymezená a je u ní umístěno osm parkovacích stání.
Stávající zeleň je doplněna několika listnatými stromy.
Zajímavým prvkem je dřevěné sezení umístěné na
schodech vyrovnávajících terénní zlom. Opět je na návsi
navržen vodní prvek, který je tvořen čtyřmi sníženími
terénu o dva centimetry, což umožňuje vypouštění vodní
plochy a využívání celého prostoru návsi.

Třetí návrh studentky Martiny Petříkové
konstatuje, že stavba květinky má bohužel nevhodně
zvolený štít, který upoutá jako první, když přijíždíte
směrem z Vrchlabí. Tento návrh uzavírá prostor návsi
dřevěnou pergolou mezi budovami obchodu, stodoly
a právě květinky, kde je směrem na východ umístěn nový
objekt. V budově je umístěno nové infocentrum.
Z nadhledu je zřejmé, že náves tvoří uzavřený prostor,
který může navozovat pocit většího selského dvora. Mezi
budovou obecního úřadu a novou návsí je umístěn
samostatný prvek, kterým jsou hodiny.
Součástí zadání bylo i zpracování ztvárnění
vnitřního prostoru malé okružní křižovatky. Jeden návrh
umísťuje do prostoru medvěda a dva další návrhy
umísťují víceméně stejný koncept, a to podkovu.
Konečné řešení bude vybráno občany po
důkladné diskuzi, aby bylo jasné, jakou tvář centru
obce chtějí dát. Už teď je možné se těšit na větší
prezentace - jedna proběhne v září 2019 a druhá
v březnu 2020, kdy své návrhy přijedou představit
a hlavně obhájit sami studenti.
Jaroslav Hanč
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NÁVRH STUDENTA FILIPA DAŇKA
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NÁVRH STUDENTKY JANY RYBKOVÉ
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NÁVRH STUDENTKY MARTINY PETŘÍKOVÉ
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Pokračování ze str. 18

s kouskem půdy, který by je asi neuživil,
a proto si vypomáhají řemeslem. Jde
o dva krejčí, řezníka, kováře a handlíře
koní. V čele této početné skupiny je 13
tkalců, na nichž se přiživuje handlíř plátnem. Krom nich je tu jen jmény a příjmeními uvedena ještě desítka nejméně
zámožných.
S berní rulou koresponduje jen
o něco starší urbář správce Wericha
z roku 1642, který ve Valteřicích vykazuje 36 poddaných. V obou dokumentech čteme jména a příjmení, potvrzující
ryze český charakter vsi. Jen pár výjimek
vede k pozastavení nad původem osoby:
tkadlec Mačmahel, vdova Trejberková,
Kryštof Fišer, Knyplů Jan ...
O náboženských poměrech v 15.
a 16. století jsme odkázáni na dohady.
Štěpaničtí Valdštejnové byli sice katolíky, ale lze se domnívat, že u českých
poddaných nalezlo ohlas učení pod
obojí. Jako ojedinělý doklad pro tuto
skutečnost by mohl sloužit roku 1971
nalezený kámen v nejhořejší části obce,
kde býval starý hřbitov. Nese kalich
a letopočet 1537. Je to doba, kdy do okolí
v německých obcích proniká Lutherova
reformace.
Epizodní pobyt Jana Ámose Komenského roku 1627-28 v sousední Horní
Branné a vstřícné prostředí obyvatel
branského zámku k Jednotě bratrské
dovoluje předpokládat zakořenění jejího
učení mezi Valteřickými. To ukázala
i doba pozdější. Existuje dokonce pozdní tradice, že Komenský přicházel mezi
valteřické evangelíky kázat.
Třicetiletou válku a období protireformační přežila obec za podobných
potíží, které stíhaly okolní obce
na Jilemnicku. V roce 1771 je tu 125
domů, s počtem obyvatel, který se blíží
tisícovce. Je tedy o něco menší nežli sousední Horní Branná.
Vydání tolerančního patentu roku
1781 císařem Josefem II. v obci vyvolalo
velké vzrušení. Opustit římskokatolickou církev se tu rozhodlo celkem
242 lidí. V procesu volby ze dvou
povolených možností, mezi luterskoaugšpurskou konfesí a reformovaným
kalvinismem dochází k řadě problémů.
Valteřičtí tkalci-muderlanti jsou na
rozpacích, kam se přiklonit. Ani jedna
ze dvou konfesí v jejich představě neodpovídala staré bratrské tradici. Nakonec
část z nich se stala členy luterského sboru v Křížlicích, ale druzí tu vytvořili
diasporu reformovaných, hledících
k obci v Libštátě.
Protože reformovaných byla většina,
mohli si dovolit zřídit vlastní školu a hřbitov. Těch využívala se samozřejmostí

i luterská menšina bez finančního podílu
na jejich udržování, hlavně školy. Vedlo
to ke sporům, jejichž výsledkem byl
vznik dvou konfesijně odlišných škol
(1865). Evangelicko-luterská škola
zanikla po krátké době existence roku
1874, škola reformovaných roku 1910,
kdy jejich funkce převzala interkonfesionální škola.
Poměrně dlouho trvalo, nežli oba
evangelické sbory našly společnou
cestu. Stalo se tak až roku 1929 ve sboru
Českobratrské církve evangelické, sdružující evangelíky nejen z Valteřic, ale
i z Horní Branné.
Vedle duchovního života se v druhé
polovině 19. století rozvíjí i čilý společenský život. V roce 1878 tu vzniká
veřejná obecní knihovna. Sbor dobrovolných hasičů v místě ustavili roku
1882. Milovníci Thálie začali pracovat
ve Spolku divadelních ochotníků roku
1884. Tělovýchovná jednota Sokol
vznikla ve vsi roku 1895. Důstojný víceúčelový kulturní stánek – sokolovnu –
mají ve Valteřicích od roku 1910. Těsně
před začátkem války roku 1913 vzniká
Národní jednota severočeská.
Požár první světové války poznamenal část mužské populace, která musela
obléknout, ač nerada, polní uniformy
habsburské monarchie. Část mužů se
z různých bojišť nebo lazaretů nevrátila.
Jejich jména jsou umístěna na pomníku
poblíž sokolovny, věnovaném 44
obětem války.
Za první republiky mezi dvěma
válkami mají Valteřice kolem 150 domů,
z nichž některé jsou pěknými lidovými
stavbami, roubenkami z 18. a 19. století.
V roce 1930 tu žije 888 obyvatel.
Druhá světová válka také tvrdě
zasáhla v obci, která se ocitla oddělena
silnicí od Horní Branné na zabraném
území v Sudetengau. Okupace stála
vesnici 6 lidských životů. Mezi popravenými v Berlíně roku 1943 byl i předseda
místní organizace KSČ Josef Hrubý.
Poválečná doba přináší řadu změn.
Statistika znamená především prudký
pokles stavu obyvatel. Roku 1950
pobývá v 162 domech jen 576 obyvatel.
Mnozí z valteřických totiž odešli dosídlit
po odsunu Němců blízké Vrchlabí a jiné
obce. V roce 1990 pokračuje pokles dál
o celou stovku, přestože přibývá 14
nových rodinných domků, takže jejich
počet je 176.
V souvislosti se změnami v zemědělské výrobě (spojení s JZD Horní Branná
a Jilemnice) dochází roku 1975 ke spojení Valteřic s Horní Brannou. Doba
pozdější, počátek 90.let 20. století, kdy
vznikla možnost opětného oddělení,
ukázala, že jde o spojení životné.

ZAJÍMAVÁ POHLEDNICE
Podařilo se mi získat sice známou
pohlednici, ale zato s unikátním razítkem a textem. Evangelický farář Heinrich Zinnecker (1884–1953) z Prostředního Lánova (a dva další pisatelé, snad
Ignaz Bönisch a ... Hamatschek) zde
roku 1942 coby člen církevního představenstva posílá srdečné pozdravy pastorovi Zettelmannovi do Sterkrade
v Porýní u příležitosti 40. výročí slavnosti vysvěcení kostela.
Na kulatém razítku stojí: Deutsche
Evangelische Pfarrgemeinde MittelLangenau i./B., Hebr. 13,8 (Hebräer 13,8
aus Lutherbibel: Jesus Christus gestern
und heute und derselbe auch in Ewigkeit), tedy Německá evangelická farní
obec Prostřední Lánov v Čechách, plus
odkaz na místo v bibli: Ježíš Kristus včera a dnes a na věčnosti.
Razítko níže praví: Kirchenvorstand
der Deutschen Evangelischen Pfarrgemeinde Mittel-Langenau i./B., tedy
Církevní představenstvo Německé evangelické farní obce Prostřední Lánov
v Čechách, přičemž to „v Čechách“
(i. B., in Böhmen) je přeškrtnuté a přepsané zřejmě na Stl. = Sudetenland,
Sudety.
Pohlednice pochází z ateliéru
G. Kühnela z Vrchlabí.
David Janeček

KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY
HORNÍ LÁNOV 1917-1945
(8. 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 1926 - 27
Nový školní rok byl zahájen 1. září 1926.
Stav žáků byl k 1. 9. 1926 tento:
1. třída 25 chlapců a 15 děvčat = 40 žáků
2. třída 13 chlapců a 12 děvčat = 25 žáků
3. třída 22 chlapců a 14 děvčat = 36 žáků
Celkem 60 chlapců a 41 děvčat = 101
žáků. Z toho bylo 96 katolických a 5
evangelických.
Učitelský sbor:
1. třída řídící učitel Johann Bilas
2. třída učitel Josef Futschig
3. třída učitel Vinzenz Donth
Učitelka ručních prací sl. Hedwig
Winkler. Výuka katolického náboženství farář Theophil Kulhanek, evangelického farář Heinrich Zinnecker.
O prázdninách byly třídy, chodby
a záchody vybíleny, poškozené lavice
opraveny a pro všechny třídy pořízeny 3
nové dvojité posuvné a nástěnné tabule.
Dle zákona z 24. 6. 1926 byly vyplácení mezd a pracovní poměr učitelstva
nově upraveny. Od 1. 9. 1926 byl celý
učitelský sbor pojištěn proti nemoci.
2. 9. 1926 provedl pan okresní doktor
Dr. F. Vejnar inspekci školy. 28. 10. 1926
provedl inspekci naší školy pan okresní
školní inspektor J. Rössler.
V říjnu, měsíci ochrany dětí, bylo na
naší škole vybráno a na Zemskou komisi
v Liberci posláno 226 Kč.
28. 10. 1926 byla v souvislosti se
Státním svátkem vyvěšena státní vlajka.
V říjnu onemocněli 3 žáci 1. třídy spálou
a v prosinci 10 žáků 1. třídy černým kašlem. Na dobu mezi 1. 11. 1926 až 28. 2.
1927 byl podle výnosu z Vrchlabí začátek vyučování stanoven na zkoušku
na 8:30 dopoledne.
První hodina trvá od 8:30 do 9:20
Druhá hodina trvá od 9:25 do 10:15
Třetí hodina trvá od 10:30 do 11:15
Čtvrtá hodina trvá od 11:15 do 12:05
Od 1. 12. 1926 do 31. 1. 1927 dostal
pan učitel V. Donth kvůli nemoci dovolenou. Jako zástupce byl za něj ustanoven pan učitel Johann Posner z Velké
Bukoviny (pozn. red.: za Choustníkovým Hradištěm).
21. 12. 1926 se ve škole za přítomnosti předsedy Místní školní rady, pana
Ing. L. Haberla, konala vánoční nadílka
pro chudé děti. Žáci byli obdarováni
oblečením a školními potřebami.
Na vánoční nadílku přišlo: pan Ing.
Haberl - školní věci v ceně 300 Kč, pan
Otto Ehinger st. - 100 Kč, Šlechtitelský
ústav (?) - 200 Kč, Obec Horní Lánov 400 Kč, firma M. Doctor Prostřední
Lánov - 200 Kč, Spořitelna a záložna
Horní Lánov - 100 Kč, Okresní zemědělská záložna Vrchlabí - 100 Kč a 23 spořitelních knížek po 10 Kč, ochotnický
spolek Horní Lánov 300 Kč, akciový
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pivovar Vrchlabí - 30 Kč, Tělocvičný
spolek Prostřední a Horní Lánov - 25 Kč,
přednáška s fotografiemi (?) - 50 Kč,
Lorumrunde (pozn. red.: zřejmě karetní
spolek hry lorum) G. Krajak - 100 Kč,
celkem 1605 Kč.
Vánoční prázdniny trvaly od 23. 12.
1926 do 2. ledna 1927 včetně. Pololetí se
uzavřelo 29. ledna 1927. Ministr školství
stanovil, že 1. semestr se letos na obecných, měšťanských, středních, obchodních a odborných školách uzavře
a vysvědčení se bude rozdávat výjimečně 29. ledna. Pololetní prázdniny byly
prodlouženy do 31. ledna. Druhé pololetí začalo 3. ledna 1927.
V březnu byli voleni členové okresního výboru zdravotního fondu (pojištění).
7. 3. 1927 byly během vyučování
skromně, ale srdečně oslaveny 77. narozeniny pana prezidenta T. G. Masaryka.
Na škole byla vyvěšena vlajka.
Několik žáků onemocnělo černým kašlem, chřipkou a spálou.
Od ledna do konce února bylo 34
dětem přilepšováno stravou. Výdaje
obnášely 1023 Kč.
Od 1. 3. do 19. 3. 1927 byla p. učiteli
Josefu Futschigovi Zemskou školní
radou povolena zdravotní dovolená. Dvě
žákyně 8. školního roku se zúčastnily
mateřské poradny v Dolním Dvoře.
27. dubna 1927 byl pan prezident
Masaryk znovu zvolen, a to 274 z 432
hlasů, z nichž bylo 104 hlasů odevzdáno
prázdných a 54 hlasů připadlo komunistovi Sturzovi (pozn. red.: Václav Šturc,
protikandidát T. G. Masaryka na prezidenta).
3. 6. 1927 byly hromosvody na škole
nově opraveny a zkontrolovány. Výdaje,
které uhradila Místní školní rada, činily
615 Kč.
10. a 17. 6. 1927 bylo 10 žáků 1. třídy
a 8 žáků 3. třídy očkováno. Žáci 2. a 3.
třídy podnikli 2. 6. výlet na Jínonoš. Žáci
1. třídy na Hrnčířskou boudu. Za tímto
účelem věnoval pan Ing. L. Haberl 300
Kč a firma M. Doctor P. Lánov 50 Kč.
Školní docházka v uplynulém roce (neuvádíme).
O prázdninách by měla být opravena
a nadehtována střecha. Školní rok byl
ukončen 28. června 1927.
27. 8.1927 zemřela všemi oblíbená
choť pana řídícího učitele, paní Julie
Bilas, rozená Mahrle.

pohřbené předměty. Jedná se zatím
o mince (nejstarší z r. 1881), knoflíky
(jeden je z uniformy německého válečného námořnictva s kotvou a datem
1939), hrubý prstýnek, dál věcičku,
co vypadá jako stará plomba ze zboží,
a knoflík z uniformy s velkou číslicí 28.

Kamarád záhy na svém přístroji vyřadil z rejstříku kovů železo, protože to by
detektor pořád jen pípal, on imrvére
kopal a nalézal přitom jen samé vystřelené nábojnice, patrony a broky po myslivcích, zlomky zemědělského náčiní
a hřebíky. Vtipným nálezem byl objev
nůžek na nehty.
Sice mě naštval, že toho tolik našel
tam, kde se já často na procházkách se
psy pohybuju (ale ze psů prostě vyčmuchávače kovu neudělám), ale zas to
vyrovnal tím, že mi řekl o starém mezníku, o kterém jsem ještě nevěděla:-)
Před dvěma lety mi jiný přespolní
kopáč psal, že toho má z Lánovů docela
dost, např. mutterkreuz (čestný kříž
německé matky), ID ruského zajatce,
nějaké ty stříbrňáky, spoustu křížků, prsteny a všehochuť z války. I on tvrdil,
že železo člověk moc nekope, protože
na těch loukách je toho z orby tolik, že by
se člověk ukopal.
Na fotografii od něj je na prstenu vlevo vidět srp a kladivo (zřejmě po ruském
zajatci), na prstenu vedle je asi náboženský motiv s dvěma postavami a mám
pocit, že na prstenu nad nimi, který ale už
nebyl nalezen zde, je snad eiffelovka.

OKÉNKO HLEDAÈE KOVÙ
Posledního května mi kamarád, duše
sdílná, přišel ukázat své čerstvé nálezy.
Začal totiž chodit po okolí s detektorem
kovu a celkem brzy mu dolnolánovský
katastr začal odhalovat své dosud

Na konci května 2019 nad jednou
chalupou v Dolním Dvoře našli asi 36
odznaků, které se většinou vztahují
k obcím Lánov a D. Dvůr, jeden odznak
je ze Strážného a nějaké z Vrchlabí.

Slavnost 1. června Slavnost 15. července
k 35. výročí založení k 30. výročí založení
dobrovolných hasičů dobrovolných hasičů
v Horním Lánově
v Prostředním Lánově
(1889 - 1924).
(1893 - 1923).

Těším se na další úlovky!
Karolina Boková

ROZHOVOR
Rozhovor s Jaroslavou Pršalovou
(r. 1934)
- vedla pěvecký sbor Hlahol a také v ZŠ
- do března 2018 učila hře na klavír v ZŠ
- hrála divadlo (s dětmi i dospělými)
- byla v lyžařském oddíle
- léta vedla OB Lánov
- léta byla pionýrskou skupinovou
vedoucí a na začátku prázdnin
jezdívala na letní pionýrské tábory
- byla aktivistka a organizátorka výletů,
má ráda vážnou hudbu,
chodí na koncerty
- manžel působil jako předseda
TJ Lánov a v lyžařském oddíle
- žije spokojeně v jednom domě spolu
s mladými a bratrem
Kdy jste přišla do Lánova a proč?
Já jsem rodačka z Opočna, a po válce, když dělali nábor do pohraničí, tak
táta ... - my jsme tam neměli žádný majetek, tak jsme to opustili docela snadno.
A to mně bylo jedenáct roků. A sem jsme
přišli, myslím, že to bylo čtyřicátý osmý,
ne hned na konci války, no a táta byl
cukrář a mamka byla kuchařka, tak to
byly takový užitkový řemesla (smích).
A přišli jste do tohoto domu (čp. 140)?
Ne. Nejdřív jsme bydleli, jak je ta zadní cesta, která vedla ke staré jídelně, ten
krajní rohový barák, dnes tam jsou Hrdí.
To patřilo ale TIBĚ, a když se po válce
rozjela, když přicházeli lidi, dělníci, tkalci, tak potřebovali pro ně byt. A my jsme
nebyli zaměstnanci TIBY, nebo naši
teda, tak potřebovali ten barák dát svým
dělníkům. Tak jsme sháněli nějaké bydlení a tady se uvolnila - kdysi za Německa tu byla spořitelna, pak tady byli doktoři, ještě za nás, když už my jsme tady
bydleli, tak tu byl zubař. Tady to byly
dvě místnosti a v jedné byla dětská dok-

torka a v druhé byl asi normální doktor
obvoďák, to už nepamatuju, a na té druhé
straně byl zubař. No a časem, to já vůbec
nevím, jak dlouho jsme tady takhle
s nimi byli, to byli naši nahoře, tak to naši
od nich potom koupili, asi od obce, nebo
nevím od koho, ale zůstal tady zubař.
A bydleli tady taky Opočenští, Maruška
a Hanka. A když jsem se potom vdala
a byla už v jiném stavu, potřebovala jsem
tu bydlet, když jsem se sem vracela.
Proto šli Opočenští do třináctky (zbouraný dům naproti firmě Reklamy Zdeněk
Máslo), to se tam dalo ještě bydlet. Tam
bydleli asi i Dvořákovi a Maternovi,
paní byla švadlena, on možná taky, a tam
měli krámek, paní tam šila.
Tak když jsme se sem přistěhovali,
tak hned jsem šla do gymplu. Já nemám
pátou třídu a nemám dokončenou šestou
třídu (kvůli konci války, kdy byl školní
rok předčasně uzavřen), šla jsem rovnou
ze čtvrté třídy do gymplu do sekundy.
Za Německa jsme dělali zkoušky, kdo se
trošku učil, tak jsme dělali německy
zkoušky a postoupili jsme do šesté třídy
bez té pětky. A já jsem začala chodit
do gymplu ve Vrchlabí, tam jsme taky
dělali zkoušky, ale to byl spíš takový
pohovor, a tam jsem dokončila školu.
Naši zatím byli v cukrárně tady v čp.
15 (naproti Fingerovým, pod bývalou
gumárnou), tam byla zavedená cukrárna
a ten pán byl už asi starý a náš táta to
převzal po něm. Ne že by to koupil,
a mamka mu tam pomáhala. To se ale
zavřelo, ono to nebylo kdovíjak zařízené, to byla taková malá cukrárnička,
i mlékárna u toho byla ze začátku, ta pak
byla na poště (dnes již tento dům nestojí,
čouhal by vedle infocentra do kruháče),
paní Nimzová ji měla, tam tam byla dlouho, do doby, než se ta budova zrušila.
A ti lidi, co tam bydleli, třeba Andulka
Martinů, Schneiderovi, ti se přestěhovali
do nových baráků u hřiště. No a naši,
protože táta na to už nestačil, šli dělat
do Harty, taky do cukrárny. Tam byli
nějaký čas, ale nevím, proč se vrátili
sem, to byl ale táta už skoro v důchodu,
a mamka dřív než on přišla sem do školní
jídelny a tady vařila a byla strašné roky,
až do důchodu. A na Statku byla nějaká
učňovská škola, vařila i pro ně. A s ní tam
v jídelně byla stará paní Martinů, paní
Chadimová, mnoho jich bylo, ono se to
střídalo, ty kuchařky. A já jsem tedy
vychodila gympl. Říká vám něco jméno
Bucharová? Květa Bucharová, bývalá
Zlatníková? Byly tři ségry ve Vrchlabí
a výborné zpěvačky. Jedna z nich taky
v Laterně tancovala, byly to takové
bohémky holky. A já jsem s nimi zpívala
a říkaly, že zpívám docela dobře (smích),
tak jsme třeba zpívaly tři žínky z Rusal-

ky na těch akcích, politických třeba, protože jsme chodily třeba na 1. máje s kytarami po Vrchlabí a budily jsme lidi, to
z nás měli asi radost. Létala nad námi
letadla, to byl vlastně budíček na 1. máje,
a můj muž byl pilot vojenský, a ze zdravotních důvodů a taky trochu kvůli mě
toho nechal, protože jsem řekla, že s ním
nebudu chodit, protože ti vojáci se furt
stěhovali z letiště na letiště.
Maturovala jsem v padesátém druhém roce. ... Možná i ty pamatuješ pěvecký kroužek ve škole (k Lídě Kučerové), jsme vymetli kdeco, se schůzovalo,
to bylo ještě kino, tak jsme recitovali,
zpívali, asi třikrát jsme dokonce byli
i v krajské soutěži, a to bylo moje nejhezčí období osobně. Protože ty děti zpívaly
hrozně rády, my jsme třeba v 7 hodin
ráno už chodili do školy a cvičili jsme
na ty soutěže a to bylo bezvadný úplně...
Po maturitě se udělovala místa, nesměla
sis vybrat, kam bys chtěla jít. Já odjakživa jsem chtěla být kantorka. Dostávaly
se umístěnky a já jsem na tom byla
dobře, i ta Květa Bucharová a všecky,
protože jsme byly tak aktivní s tím zpíváním, protože jsme měli dobré jméno,
že jsme to dělali pro ty vesnické organizace různé, protože jsme měli takové
dobrozdání z obce, takže my dvě jsme
byly umístěny nejblíž. Se snažili to posílat všecko jinam, hodně daleko od rodiště. Tak já jsem dostala umístěnku
do Semil. Já jsem v osmnácti letech učila
patnáctileté ruštinu, protože nebyli kantoři, takže kdo odmaturoval z ruštiny,
šel učit. To bylo bezvadné, kluci mě měli
rádi, jsme jezdili na kolách, do kina se
mnou chodili. Tam jsem byla dva roky,
a protože bylo zvykem, že kantoři museli projít malotřídkami do té devítky
a poznat, jak se na jednotřídkách
a malotřídkách učí, tak jsem dostala další umístěnku do Nové Vsi nad Popelkou.
Mezitím jsem začala chodit s mým mužem, v šestapadesátém, kdy končil
tu vojnu v Přerově, jsme se vzali a já
jsem se snažila dostat sem zpátky,
protože jsem tady měla rodiče a bydlení.
To už jsem byla v jiném stavu. Musela
jsem se na okrese ve Vrchlabí zavázat,
že nebudu chtít žádné úlevy, když budu
mít zajištěnou péči o dítě. To jsem měla,
protože táta už byl v důchodu, tak jsme
to tak všelijak pytlikovali, že jsem šla
učit po mateřské dovolené, to jsem si
mohla vybrat. Měli jsme schůzi na začátku roku ve Vrchlabí v Tyršáku a já jsem
měla auto, tak jsem jezdila domů kojit,
z té schůze (smích). Při tom, kdy jsem
ještě studovala, tak jsme tady měli divadelní kroužek. Já už jsem byla posedlá
prostě od malinka se zpíváním, s muzikou, divadlem, tyhlety věci. Tak jsme
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tady založili takový ochotnický spolek.
To byla krásná doba.
V kterém roce?
Já nevím, ještě jsem nechodila do gymplu, tak to bylo ještě předtím v dvaapadesátém; někde od čtyřicátého osmého
do dvaapadesátého, než jsem odešla
pryč. To už jsme hráli, já ještě jako
studentka, ale když jsem se pak vrátila,
tak jsme hráli dál.
Ve stejném složení?
Ono se to měnilo, ale takové to gró bylo
pořád stejné - Jarmila Jandová, Láďa
Jandů, stará paní Jínová. My jsme hráli
i Gogola, Ženitbu a takové ty. Mezitím
taky se hrály ty místní, Fukeř se to jmenovalo, jedno vystoupení. Založili jsme
si divadlo taky ve škole, tak jsme hráli
i dětská divadla, nevím, kolik jich bylo,
asi tři, ne nějak moc, ale to když jsem
tady už učila.
Kdo to vedl od začátku?
Já nevím, jestli vůbec někdo, možná pan
Vojtíšek. On tam žádný vedoucí nebyl,
to prostě byla parta.
A kde jste na to sháněli scénáře?
Ve Vrchlabí v pionýrském domě. Tam
se právě odbývaly všechny soutěže
ve zpěvu, recitaci. Byl to Dům pionýrů,
potom to byl Dům mládeže nějaký čas.
Tam byli fajnoví lidi. Dokonce jsme byli
na Jiráskově Hronově. Sice jsme tam
nijak nezazářili (smích), ale fakt jsme se
Jiráskova Hronova jednou zúčastnili.
Láďa Farský! Ten nám vždycky tahal
oponu, topil nám, byl nemocný, ale obětavý, bydlel tam, jak dnes pan Brádler,
bývalý školník.
A teď, co se týká té školy a dětí, tak
jsem především hodně dělala, jako
studentka a i potom, když jsem se sem
vrátila, nejdřív v Sokole, cvičila jsem
nějaké žáčky.
Jaký byl váš první dojem z Lánova?
Já jsem byla víc ve Vrchlabí než
v Lánově, ale mně se tady líbilo, byla
jsem tady spokojená.
Kde se hrálo a kde se zkoušelo?
V té hospodě, co neexistuje, v patře.
A pak jsme tam cvičili na spartakiádu
a pamatuju se, že to už bylo období,
kdy to tam bylo špatné, že se houpala
podlaha, tak jsme museli přestat a cvičili
jsme potom hodně venku.
Kostýmy a kulisy jste pořizovali kde?
Já už ani nevím. No bylo to v nějakých
půjčovnách, ale kde.....To jsem já
nedělala.
Jak často jste zkoušeli?
Nejmíň jednou týdně, a když to bylo
před představením, tak třeba dvakrát,
třikrát. To jsem měla taky doma problémy, jsem byla furt pryč. Ještě že jsem
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měla mamku. To jsem měla jen Láďu,
ten se narodil v šestapadesátém, a babička, jak mohla, tak pomáhala. Jinak bych
nemohla.
Vzpomněla byste si na další herce?
Vím, že pan Finger, ten s námi tam hrál,
Honza i Jarda Hebký, Olda Lukešů,
ti měli hospodu na křižovatce, tak ten
s námi hrál, pak policajti, to byl Chadim
a Maxa Hörnichů, to byli fajnoví chlapi.
Byli starší než já, třeba pan Vojtíšek byl
rozený 1906 (Stanislav, z čp. 41, pod secondhandem p. Nechanického) a já jsem
1934.
Ještě jak jste se ptala, jaký to na mě
udělalo dojem, já jsem hrozně ráda
chodila mezi lidi, to má člověk asi
v sobě, a já se vždycky těšila na prázdniny, protože jsme chodili do JZD na brigády, na bývalý statek Bláhových.
To byla sranda, to jsme si tak užívali.
Nám to nevadilo, my jsme to tedy měli
jako povinnost, když jsem pak už byla
v Semilech, tak jsme museli půlku
prázdnin být někde zaměstnaní. A já
jsem byla zaměstnaná tady jako brigádnice, tam byla mlékárna u toho. To bylo
fajn. Na brambory jsme chodili.
A pak jsme tady ještě měli svazáckou
partu, žádnou politiku jsme nedělali,
ale prostě chodili jsme nahoru do Bumbálky, a to bylo fajn. Tam jsme si užívali
s kytarami, to bylo bezvadné. Mirek
Blehů, kluci Malínští...
Jaké hry jste hráli, s čím jste šli do toho
Hronova?
S tím Gogolem.
Jak dlouhé to bylo představení?
Normální, hodinu a půl asi. A než jsme
tam jeli, tak nám právě pomáhali
z Vrchlabí z toho pionýráku, jak on se ten
pán jmenoval, on kulhal... Já ani nevím,
jestli to byla soutěž vůbec nebo jenom
představení, nevím, přehlídka spíš.
Jak jste veřejnosti oznámili, že budete
hrát?
No třeba můj táta... Jo a ještě jsem vám
neřekla - když jsem učila v té Nové Vsi,
tak jsme tam taky hráli divadla. A já tam
bydlela u sedláka, ještě s kamarádkou,
my jsme spolu začínaly v Semilech a obě
nás potom dali do té Nové Vsi, jsme museli do takové ménětřídky, a tam jsme
hrály ostofest. Ten náš domácí, to byl
hrozný divadelník, strašně rád zpíval
v kostele a byl to velký komunista,
ale chodil zpívat do kostela (smích).
Bylo to tam krásné. Ti lidi na vesnici
prostě jsou takoví soudržní, já si myslím,
a že to i doteď trvá, i když je to možná
horší, ale myslím si, že na tom venkově
je to přece jenom lepší než v těch
městech.
Plakáty se dělaly, ručně kreslily,

nevím kdo, ale ručně, jsme neměli žádné
peníze.
Kolikrát jste hru opakovali?
Tady v obci většinou jednou jenom.
Když jsme sem přijeli ze Semil, když
jsem ještě učila na Semilsku, tak jsme
sem přivezli nějakou hru, ale já už nevím
co. Tak mě tady dělal reklamu táta,
že sem přijedeme. Bylo vždycky plno,
tak ono dohromady nic nebylo jinak.
Tím spíš byli ti lidi tak společně, chodili
rádi spolu.
Vybírali jste vstupné?
No to jo. Možná dobrovolné.
Potom to tady docela chybělo, ze začátku, po válce tady nebylo nic. Kino tady
nebylo, nic tady nebylo, tak sem jezdili,
to organizoval Okres, já nevím, jestli dokonce Trutnov, nebo jestli Vrchlabí, pojízdné kino. Asi v hospodě, protože tady
nic jiného nebylo. A i pojízdná knihovna
tady taky byla.
Jak často jezdili, jednou měsíčně?
To častěji ne určitě. Ještě něco jsem k té
kultuře chtěla, protože já jsem tím vlastně žila...
Byli jste pod něčím organizovaní?
Divadlo určitě nebylo. No vlastně byli
jsme, ono se to už tehdy jmenovalo Osvětová beseda a já potom dělala předsedu
taky dobu - Osvětová beseda Lánov.
Měli jste nějaké těžkosti?
Já vám řeknu, až na to období, kdy tady
byl jeden takový předseda MNV...
To radši vypněte (diktafon), za prvé je po
smrti a nějaké takové drby, o tom se mně
nechce povídat. Ale vím, že pořád to
bylo fajnový, až kolem těch krizových
let sedmdesátých, tam se to rozdvojilo.
Jo, to jsem vám neřekla - Hlahol byl!
K tomu se dostaneme.
Ajaj (smích).
Tak co to bylo za potíže v těch 70. letech?
Byl tady ten předseda národního výboru,
tomu prostě vůbec nešlo o to, aby obec
nějak šla, aspoň podle mě, ale ne jen
podle mě, to byl názor hodně lidí, prostě
to zpolitizoval všecko hrozně. Já jsem
s ním měla jeden zážitek tedy jenom,
kromě toho, že mě vyloučil z partaje
a mého muže taky. My jsme museli
do partaje, když jsem nastupovala
v Semilech, tak to byla jedna z podmínek. Já jsem chodila třeba hrát na harmonium tady do toho kostela, a když jsem
tedy chtěla učit, tak jsem se musela
odhlásit z církve, to ale tam taky nedávejte. Jsem prostě musela vystoupit
z té církve, já byla v československé.
Předseda partaje byl pan Zuckermann
a když mě vyloučili, tak obec se za mě
postavila a poslali na Okres, že jsem

prostě činná v obci a politicky že se nijak
neangažuji, jenom s těmi dětmi. Jenže
Okres to zamítl, zůstala jsem vyloučená
a můj muž taky.
Díky tomu jste nemohla hrát divadlo?
Ale to jo, to jsem mohla, jenomže si vzpomínám na hrozný zážitek, to už bylo
v těch letech právě kolem Husáka, když
převzal moc, ty všelijaké očisty byly, tak
jsme šli prostě na řadu hned ti právě,
co jsem jak... Kdo nic nedělal, tak byl
v pohodě. Tak my jsme to tedy odnesli.
Láďa, můj syn skončil devítku se samými jedničkami a ve Vrchlabí byla na
gymplu ředitelka Beranová a ta prostě

Hra Nedáme se z r. 1960 - zleva p. Klusoň, Max
Hörnich, Stan. Vojtíšek, Miroslav Čermák, Jar. Havel,
pan Chrtek, Drahomíra Šnajdrová, uprostřed Marie
Čermáková-Faltusová, Zdeněk Hörnich, Jar. Drahozal,
dole Dáša Kavanová-Festová, Václav Šnajdr

ho nevzala, že jsou rodiče vyloučení.
Podobné problémy byly o mnoho let
později i s dcerou Jardinou. A já jsem
pochodovala, to vy jste ani nevěděli
(k vnučce), a čekala jsem na rozhodnutí,
jestli tady můžu zůstat učit. To bylo
hrozné. To byl právě ten neblahý předseda MNV. Ona ho k tomu asi taky vedla ta
situace, že byl takhle hnusný. To vyhodili ředitele školy Pochopa, za něj naštěstí
přišel Jirásko a to byl sice komunista, ale
proti němu bych nemohla říct ani slovo.
Takhle když jsem se potom na těch různých soutěžích setkávala s ostatními kantory a když říkali, že jim zakázali zpívat
vánoční koledy... Já jsem každý den před
vánoci o adventu, každé ráno jsme s mou
třídou zpívali koledy. A nikdo neřekl nic.
Naopak. A to byla ta doba toho předsedy.
A jeho potomci tu žijí?
No ale ti byli fajnoví.
Někde jste hostovali?
Myslím, že jsme byli v Dolním Lánově.
Jsem to zapomněla. No byli jsme v Nové
Vsi, když už jsem potom učila tady.
Když jsem učila tam, tak jsme byli s divadlem tady a pak jsme si to vrátili. Ale nevím, co jsme tam hráli.
Pamatujete si nějakou vtipnou
historku?
Ono jich bylo! (Jednu, ale nepublikovatelnou, uvedla☺)
Dokdy se tu divadlo hrálo a proč
to skončilo?

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚØEDNÍ A ORDINAÈNÍ HODINY

Obecní úřad Lánov

Starosta

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Místostarostka
Asistentka
Odborný referent

informace:
obec@lanov.cz

Účetnictví

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Úřední hodiny:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

499 432 220

St:

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz
indrakova@lanov.cz

499 432 234

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Radovan Jákl, DiS

admin@lanov.cz

607 602 738

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

červenec a srpen
Po:

zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

9:00 - 12:00 (jen leden a únor)

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

provozní
Po:
doba
kanceláře: Út:

vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

- praktický zubní lékař -

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

7:30 - 16:00

St:

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

Čt:
Pá:

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

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

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

tel.:
499 432 182

pro zvané a zdravé děti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

St:

v sezóně:

v mezisezóně:

So:
Ne:

tel.:
499 432 298

Po:

12:00 - 16:00

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

MUDr. Zdeněk KUŽEL

493 314 596

7:30 - 11:30

E-mail:

Zdravotní středisko Lánov

mistostarosta@lanov.cz

Po:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

Ze hry Cizí role.

Eliška Rojtová

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu

Děkujeme za rozhovor.
V květnu 2019 se ptaly Karolina Boková
a Lída Kučerová.
Pokračování příště...

499 432 211

Pondělí a Středa

Venkovské

Fotil vás někdo při představeních?
Asi jo. Ono se to ale tolik nedokumentovalo.

starosta@lanov.cz

Eva Indráková

Pracovník ITC

No tak odcházeli, taky se odstěhovali,
třeba ten Chadim, to tam byla docela taková osobnost, a zestárlo to trochu
a asi nás to taky přestalo bavit časem.
Já jsem pak začala dělat školu, protože
jsem ji neměla dodělanou, jsem začala
jezdit do Hradce dálkově a narodila se
mně Jardina a to už jsem neměla tolik
času. A už mě to asi taky ani možná
nebavilo. Ale zpívali jsme s těmi dětmi,
dokud jsem učila. Na školách, kde jsem
učila, tak všecky hudebky jsem učila já.
Tam nikdo nebyl, kdo by to chtěl učit.
Tak proto mě potom, já jsem ještě přesluhovala možná deset roků, a všecko se
zpěvem.

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 -

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

tel.:
499 522 344

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

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

10:00 - 13:00
12:00 - 18:00

kancelář
499 522 331 + záznam
Jaroslav Hanč, jednatel
725 951 522
Sochor Petr, vedoucí společnosti, havárie
605 167 421
Knapíková Kavánová Milena, účetní
602 300 234
Stránský Pavel, vyjádření k sítím
603 226 060
Materna Jiří, provoz a havárie
605 265 094
Šedivý Milan
605 253 467
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KÁMEN PRO BABIÈKU
Tentokrát jsem byla pevně odhodlaná
najít v Dolním Lánově nějaký kámen,
který bych mohla položit mé prababičce
na hrob jako památku na domov. Bude-li
třeba, slezu i do Malého Labe, kde je
spousta pěkných kulatých kamenů zvlášť když moje prababička jako malé
dítě spadla za rodičovským domem
i s kočárkem do studené jarní velké vody
a byla podivuhodným způsobem
zachráněna. Poslední příležitost najít
vhodný kámen se mi naskytla po
návštěvě kostela.
Bohoslužba v kostele v Dolním
Lánově, která se nyní koná každou
sobotu v 18 hodin, trvala slabou
třičtvrtěhodinku. Na mši přišlo jen pár
zdejších lidí, mezi nimi i některé známé
tváře. Zvuky, které varhanice vyluzovala
ze starých varhan, a její dojímavý zpěv
ještě zesilovaly melancholii, která na
všem ležela. Farář, sedící na své židli
zpočátku trochu znuděně, nabyl ke konci
mše více energie, když, jak jsem
pochopila, posílal těch pár věřících
z Dolního Lánova - po dobu jeho
dovolené - do Vrchlabí. Nakonec byl pak
ještě - pod dohledem - spočítán obsah
pěkně naplněné schránky na milodary.
Šla jsem potom ještě k rodinné hrobce
továrníka Böhma, podívat se, jestli tam
třeba nejsou zprávy od krajanů. Sešit
v krabici zase jednou zmizel. Ale našla
jsem v ní skutečně dva lístky s krátkými
sděleními. Jedna zpráva pocházela
od Rolanda Zirma, předáka krajanů
z Dolního Lánova, který tu byl se svou
ženou Marií ve stejnou dobu. Třetí
zprávu jsem - jako dítě krajanů připojila já.
Jako vždy jsem na třech místech
trávou zarostlého hřbitova, kde odpočívají moji předkové z Dolního Lánova,
zapálila svíčky a s láskou na ně myslela.
Také na dobře zachovalém hrobu faráře
Benjamina Kernera, který kdysi oddával
mou babičku a jejího muže, jsem
rozsvítila a v duchu mu poděkovala za
jeho oddané působení pro naše milé.
Vedle brány, kudy se chodilo do
Vrchlabí a kde stávala pumpa na vodu,
chtěl být pochován můj prapradědeček
Vinzenz Rilk, kameník a provozovatel
lomu na kámen v Dolním Lánově.
Zemřel už ve 47 letech na roztržení plic.
Zanechal po sobě mou praprababičku
Apollonii Rilk a čtyři děti, mezi nimi
mou prababičku Antonii Thost. Praprababička nemohla v dražbě získaný
domek čp. 114 sama udržet. Později byl
obýván rodinou Fuhrmannových. Moje
matka a já jsme si často kladly otázku,
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jak mohla sama uživit a vychovat děti,
vždyť tehdy ještě nebyl žádný vdovský
důchod. Musel to být chudý život
plný strádání. Syn Robert zemřel již
v mladém věku v Dánsku. Byl také
kameníkem jako jeho otec a odešel do
Kodaně za prací a obživou. Nakazil se
tuberkulózou u rodiny, kde bydlel.
Poslední roky strávila má praprababička u své dcery Antonie a vyšíváním
a šitím si přivydělávala trochu peněz.
Dříve také často ošetřovala nemocné.
Jeden z jejích krásných, dírkovaným
vyšíváním zdobených límců, na kterých
s nekonečnou trpělivostí pracovala při
světle petrolejky, jsem si na památku
zarámovala a pověsila. Těší mě myšlenka, že moje praprababička se ve své
podkrovní světničce často modlila
i za nás, ještě nenarozené potomky. Za to
ji mám ráda a jsem jí vděčná, osud to
s námi přece jen stále myslel dobře.
Ve vzpomínce na všechny, kteří tu
strávili svůj skromný, prací naplněný
život, jsem šla kousek starou cestou na
Vrchlabí. To byla také denní cesta mé
matky do měšťanské školy. Když jsem
se vracela, byly louky a hory ozářeny
teplým večerním sluncem, a když jsem
přišla blíž, zdravily mě věže sv. Jakuba jak milý pohled. Hřálo mě to u srdce.
Teď už jsem skoro doma - tahle myšlenka jistě těšila školáky na posledním
úseku jejich dlouhé cesty domů.
Před hřbitovní zdí ležela větší
hromada kamenů, zjevně z ní vypadlých.
A tu jsem věděla: jeden z nich je určen
pro mou prababičku Antonii Thost,
která se narodila roku 1873 v Dolním
Lánově, zemřela v roce 1960 ve Worbis
v Durynsku a je pochovaná v cizí půdě.
Napsala Verena Schindler r. 2010
Přeložily Karolina Boková
a Hana Jüptnerová.
Pozn. red.: To, že články od paní
Schindler zveřejňuji, vůbec neznamená,
že snad nadržuji německé straně.
Není mým cílem rozhodovat, kdo
první v česko-německých vztazích hodil
kamenem, kdo kde trpěl a kdo komu
ublížil. To bych mohla založit nový
časopis věnující se pouze tomuto tématu.
Jen jsem si prostě říkala, že je to za těch
10 let, co zpravodaj dělám, jediná přímá
výpověď/vzpomínky z německé strany od
někoho původem z Lánovů, kterou se mi
podařilo získat. A přišlo mi hezké sdělit
i Vám ostatním příběh slušné rodiny
z Dolního Lánova. Nicméně pokud
někdo máte k dispozici vzpomínky, které
se váží k česko-německým vztahům na
Lánovsku, ať už pěkné nebo smutné,
budu ráda, pokud se o ně podělíte. kb

Svatba mé prababičky Antonie Rilk
a pradědečka Hermanna Thosta v r. 1896.
Po svatbě bydleli v domě Dominika Erbena.
Dole v domě byl dřív taneční sál,
dnes je tam obecní úřad.

POU VE FARNÍM
KOSTELE sv. JAKUBA
V DOLNÍM LÁNOVÌ
Longsche Fohrt 2008
"Longsche Fohrt" je výraz z místního
německého nářečí, kterým se tu dříve
mluvilo. Správně německy je to
"Langenauer Fahrt", česky Lánovská
pouť. Míněna je církevní slavnost na
památku zasvěcení kostela sv. Jakubovi,
jinak také pouť, posvícení, v Německu
„Kirmes“.
Je opravdu krásný letní den. Slunce
září z nebe a chtělo by se z plna hrdla
zpívat Pánubohu děkovnou píseň.
Nechávám stát auto před Baschantovým
hostincem (hospoda Dřevěnka), na
Kostelní vrch půjdu pěšky.
V neděli dopoledne je v Dolním
Lánově ještě klid. Stojím před velkou
lípou a dívám se dolů vesnickou ulicí.
Na levé straně stále ještě stojí malý starý
domek ševce Kluga. Pod ním je dům
čp. 112, postavený cukrářem Sturmem.
V něm bydleli v podnájmu moje
praprababička, prababička s pradědečkem, moje babička a moje matka.
Po vysídlení Němců ho od státu
koupila jedna česká rodina, která tam
stále ještě bydlí. Dům je v dobrém stavu,
vypadá ale jinak než dřív. Vpravo
u silnice, kde kdysi stály domy Fuhrmannových, Lorenzových a Sturmových, je nyní zelená plocha s květinami
a lavičkou k odpočinku.

Jdu přes most u Baschantova
hostince. Malé Labe bublá přes kameny.
Velmi pomalu stoupám na Kostelní
vrch. Vpravo a vlevo u cesty stojí vysoké
stromy a sem tam nějaký dům. Dva
domy jsou obydlené a jeden se zjevně
opravuje.
Myslím na to, jak často touto cestou
chodila na hlavní mši moje milovaná
prababička. Babička Paula byla už
většinou z ranní mše doma a vařila oběd.
Nahoře u kamenného křížku nechávám
svůj pohled bloudit po pahorkaté
krajině. Listovím problikává slunce
a nebe je bez poskvrnky modré. Vstup na
hřbitov vypadá smutně. Vpravo od
oblouku brány leží hromada sutin a ze
zdi k faře opadává omítka. Pamětní
desky vpravo a vlevo v oblouku brány se
jmény padlých jsou zaprášené, měly by
se očistit. Moje matka mi vyprávěla,
že si tu nahoře cukrářka, paní Sturm
vždy o lánovské pouti postavila stánek,
aby účastníkům hned po bohoslužbě
nabízela ke koupi své lahůdky.
Hřbitov je melancholický a zároveň
důvěrně blízký. Vlevo vedle vchodu
jsou ještě zbytky dětských hrobů: tu
a tam křížek nebo náhrobek, ale žádný
nápis. Dál nahoře lze na některých
malých hrobech číst česká jména.
U hřbitovní zdi odpočívají v zakletých
hrobkách s břečťanem porostlými
náhrobky rodiny Pohl, Rilk a Thost.
Uprostřed roste tráva. Některé náhrobky
a obruby dávných hrobů tu ještě jsou.
Bujně v nich kvetou divoké květiny.
Vybledlé nápisy ale rozluštit nedokážu.
Než se zase vydám na cestu domů,
zapálím svíčky na místech, na kterých se
kdysi nacházely hroby mé rodiny.
Na dětském hřbitově jsou v jednom
hrobu k poslednímu odpočinku uloženy
sestřička a dvě děti mé prababičky. Dál
nahoře vlevo, ve výši kostela, je hrob mé
praprababičky a vpravo u hřbitovní zdi,
kde začíná stará cesta do Vrchlabí, leží
pochován můj prapradědeček Vinzenz
Rilk, který byl kameníkem a vyrobil
mnoho náhrobních kamenů. V těchto
místech, blíž kostela, jsou také dobře
udržované hroby německých farářů,
ozdobené čerstvými květy. Boční vchod
kostela je otevřený. Co mě tu po více než
60 letech na svátek svatého Jakuba čeká?
Se stísněným srdcem vstupuji a zdravím
bolestiplnou Matku Boží s umučeným
Kristem v náručí. Jak často byla asi
věřícími Lánováky dříve uctívána?
Moje prababička se s ní a s naším Pánem
Ježíšem Kristem vroucně loučila, než
nastoupila cestu do neznáma.
Kostel je i přes patrné škody stále

ještě velmi pěkný. Dlouhé roky opuštěnosti mu neubraly na jeho vznešenosti.
V prostoru oltáře krášlí stěny úponky
květin a v hlavní lodi zdraví čtyři
evangelisté. Postranní klenby jsou
natřeny na bílo, což se tak docela nehodí
k celkovému obrazu. Barevnými okny se
teple prolamuje světlo. Kostel je čistý,
ozdobený svíčkami a bílými květy.
Zatím je tu jen pár lidí. Jedna starší paní
horlivě připravuje vše potřebné pro
slavnostní mši.
Museli hledět, aby na výroční mši
o pouti našli místo k sezení, vyprávěla
mi matka, neboť kostel byl plný
k prasknutí. Když tam s babičkou byly
včas, seděly vždy vlevo před kazatelnou.
Na emporách se usadili lidé z Prostředního a Horního Lánova. Farář Machka
celebroval svatou mši se čtyřmi ministranty a kostelní sbor překrásně zpíval
staré písně.
Dnes, 27. července 2008, přišlo jen 35
až 40 žen, mužů a dětí z vícero míst, aby
oslavili svátek sv. Jakuba, jemuž je
kostel zasvěcen. Je to přesto hezké:
ačkoliv oba faráři přišli o 20 minut
později a místo chóru zpívá jen varhaník
střídavě s věřícími. Bohoslužba v češtině
je slavnostní. Na konec se obec proslovem a s květinami loučí s oběma faráři,
bratry z kongregace Misionářů svaté
Rodiny v Polsku. Po pouhém jednom
roce ve Vrchlabí a Dolním Lánově
odcházejí tito kněží na nové působiště
v Orlických horách. Zůstáváme ještě
chvíli pospolu a pak se kostel vyprazdňuje.
Jdu ještě nahoru přes hřbitov k hrobce
továrnické rodiny Böhm. Začátkem
devadesátých let byla potomky opravena. Malá krabice je na svém místě, sešit
v ní je nový. V tomto roce se dosud
zapsalo jen málo krajanů. Píšu krátkou
zprávu, že jsem tu byla. Skříňka by také
potřebovala očistit.
Pohroužena do myšlenek se vracím,
procházím branou a pomalu sestupuji
z Kostelního vrchu dolů. Předjíždějí mě
dvě auta, z jednoho mi kyne na pozdrav
farář. Slunce teple svítí, je ticho.
Po někdejším radostném hemžení
o lánovské pouti není ani památky. Znám
to jen ze vzpomínek mé matky
a vzpomínkou už lánovská pouť zůstane.
Napsáno pro všechny Lánováky, kteří
mohou chodit ke svému kostelu již jen
ve svých představách.
Verena Schindler (dcera Magdaleny
Drescher, roz. Thost, Dolní Lánov 112)
Přeložily Karolina Boková
a Hana Jüptnerová.

FOTOMOMENTKY Z „POZNEJME SE VÍCE”
- SETKÁNÍ OBÈANÙ LÁNOVA
A SZKLARSKÉ PORÊBY

Prohlídka parku.

Kamarádky.

Před prohlídkou parku.

Příprava na prohlídku města.

Zde slavily děti.

Foto Karel Capoušek
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚØEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

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

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa
------14:00 - 17:00

vání, vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu
a dokládat jejich použití pro tyto účely.“ Obec si nechala zpracovat Plán financování a obnovy vodovodu v majetku obce
Dolní Lánov na léta 2019 – 2028. Z toho důvodu musí zastupitelstvo obce přijmout „Zásady fondu financování a obnovy
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do druhé poloviny letošního roku. Je to období, vodohospodářského majetku obce Dolní Lánov“. Obec musí
na které se nejvíc těší naše děti, protože začínají prázdniny. zřídit samostatný účet, ze kterého se budou hradit náklady
Obec pokračuje v plnění plánovaných akcí, které byly zastupi- spojené s provozem, údržbou a opravami vodovodu v obci.
telstvem schváleny pro tento rok. Po jarním úklidu místních Vzhledem k tomu, že se jedná o nemalé finanční prostředky,
komunikací a údržbě hřbitova začaly opravy místních které se budou muset převádět do tohoto fondu, dojde pravděkomunikací a parkovací plochy u místní školy. Během podobně ke zvýšení ceny pitné vody v naší obci již v druhé
školních prázdnin bude vybudována již dříve avizovaná dílna polovině letošního roku.
Další problém, který musí naše obec řešit, jsou odpady, jak
praktické výuky u naší základní školy. V případě získání
dotace bude ve venkovním areálu školy rozšířeno dětské jsem již naznačil ve Zpravodaji - jaro 2/2019. A to snížením
hřiště. V plánu máme i péči a údržbu dalších obecních objektů. počtu odpadových nádob u rodinných domů, aby se nemuselo
Rád bych se vrátil k jarním měsícům a vzpomněl některé přistoupit ke zvýšení ceny za odvoz a likvidaci domácího
akce, které u nás proběhly. Například šachový turnaj pod odpadu. I zde každoročně stoupají finanční náklady.
V tomto období nezapomínáme ani na péči o obecní lesy vedením Zdeňka Másla a velmi vydařenou oslavu příchodu
jara - tradiční pálení čarodějnic, které zajišťovali členové dochází k likvidaci kůrovcové kalamity a zalesňování ploch
Mysliveckého spolku Malá Sněžka s členkami Sportovního po této kalamitě. Čekáme, zda nám bude přidělena finanční
klubu Dolní Lánov. Oslavu Dne dětí organizovali pedagogové podpora od Státního investičního zemědělského fondu na
a zaměstnanci naší školy opět ve spolupráci s členkami SK obnovu lesního porostu, zničeného v loňském roce požárem.
Závěrem chci popřát Vám, spoluobčanům, krásné a přía myslivci. Tak pěkná a organizačně zajištěná společenská
akce, jako byl letošní Den dětí, tu již dlouho nebyla. Zúčastnila jemné prožití léta a dětem prosluněné a pohodové prázdniny,
aby je těšil návrat do školních lavic.
se jí téměř stovka dětí.
A ještě mi dovolte vzpomenout na Ing. Josefa Kalenského
Zde je mou povinnosti poděkovat celému osazenstvu naší
základní školy, ale hlavně kulturní komisi Sportovního klubu – starostu sousední obce Lánov, který tak náhle a nečekaně
Dolní Lánov - paní Olině Finkové a její rodině, rodině Štefano- zemřel. Vzpomínám na člověka velice inteligentního, pracovivých, Pavlišových, Košťálových, Chleborádových a dalším tého a zároveň pohodového. Na člověka, se kterým se velmi
(omlouvám se těm, na které jsem zapomněl), kteří začali v naší krásně rozvíjela spolupráce obou obcí. Vzpomínám na něho
obci pomáhat organizovat tyto společenské a kulturní akce. nejen já, ale každý, kdo ho znal, jako na velkého znalce
Nezapomněli jsme ani na sport - první červnovou sobotu se a milovníka přírody, myslivce, ornitologa, fotografa a sportovkonal tradiční Turnaj řemeslníků v nohejbale. Škole patří podě- ce. Čest jeho památce.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta
kování za sběr starého papíru a pomoc při jarním úklidu části
obce.
Během léta musí zastupitelstvo obce řešit otázku dodržoZE ZASTUPITELSTVA OBCE
vání zákona č. 274/200 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku Ministerstva zemědělství č. 428/ Usnesení z jednání ZO Dolní Lánov konané dne 26. 2. 2019
2001 Sb. v platném znění.
1/3-19 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zapiJiž ve Zpravodaji – zima 1/2019 jsem se krátce zmiňoval sovatelem ustanovuje E. Losenickou. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
o tom, že jsme již v roce 2018 byli upozorněni MZ ČR,
že za nedodržování tohoto zákona hrozí vysoké pokuty. Tento 2/3-19 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
zákon stanovuje, že „Vlastník vodovodu (obec Dolní Lánov a návrhovou komisi ve složení Pavel Šimůnek a Libor
(pro 8, proti 0, zdržel se 2)
je vlastníkem) je povinen zajistit plynulé a bezpečné provozo- Voděrek.

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV

30

3/3-19 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 023,55 Kč vč. inventarizační zprávy Základní a mateřské ško9/18 a 1/19.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0) ly Dolní Lánov o průběhu a výsledku inventarizace provedené
4/3-19 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení zastupitelstva ke dni 31. 12. 2018. Hospodářský výsledek ve výši 50 023,55
obce č. 5/5-18 ze dne 29. 8. 2018 – směnu obecního pozemku Kč zastupitelé obce schvalují převést dle návrhu v plné výši do
p. č. 575/4, k. ú. Dolní Lánov, za pozemek 2952, k. ú. Dolní rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaLánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
ření. O schválení byl sepsán protokol. (pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
pozemku p. č. 575/4, k. ú. Dolní Lánov o výměře 44 m2, vede- 6/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje přezkoumání hospodaný jako ostatní plocha - neplodná půda za cenu 100 Kč/m2 ření obce Dolní Lánov firmou Auditea, s.r.o., Prasek, 04 01
+ 21 % DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce pod- Nový Bydžov, IČ 60912871, DIČ CZ 6091271.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
pisem kupní smlouvy.
(pro 9, proti 1, zdržel se 0)
6/3-19 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ceny za prodej 7/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního
p. č. 48/3, k.ú. Dolní Lánov o celkové výměře 1 080
palivového dřeva z obecního lesa z 600 Kč/prm na 400 Kč/prm pozemku
2
m
,
vedený
jako zahrada za cenu 100 Kč/m2. Záměr prodeje
+ DPH u dřeva smrkového a 500 Kč/prm + DPH ze 700 Kč/prm u palivového dřeva listnatého. (pro 10, proti 0, zdržel se 0) byl včas zveřejněn. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7/3-19 Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n zákona č. 128/2000 Sb. a nařízením vlády ČR č. 8/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru propozemek p. č. 291/1, k. ú. Dolní Lánov o výmě202/2018 Sb. ze dne 4. 9. 2018 stanovuje odměnu za výkon najmout obecní
2
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ře 1784 m vedený jako zahrada a2obecní pozemek p. č. 324,
obce ve výši 29 501 Kč. Za výkon funkce předsedy finančního k.ú. Dolní Lánov o výměře 1461 m , vedený jako TTP. Pověřu(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
a kontrolního výboru neuvolněného člena zastupitelstva obce je starostu zveřejněním záměru.
ve výši 2 950 Kč. Za výkon funkce neuvolněného člena zastu- 9/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení obcí Dolní
pitelstva obce ve výši 1 475 Kč. Odměny budou poskytovány Lánov části pozemku p. č. 428/1, k. ú. Dolní Lánov, vedeného
od 1. 3. 2019.
(pro 4, proti 3, zdržel se 3) - usnesení nebylo přijato jako TTP, z důvodu zachování bezproblémového příjezdu
8/3-19 Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva k RD čp. 11, 14, a rekreačním objektům čp. 9 a 25. Pověřuje
obce zůstávají beze změn schválené zastupitelstvem obce dne starostu obce jednáním s majitelem pozemku p. č. 428/1.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5. 11. 2019.
(pro 8, proti 2, zdržel se 0)
10/4-9 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestič9/3-19 Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek
ního finančního příspěvku ve výši 300 000 Kč (tři sta tisíc
na Dny pro Tibet ve výši 3 000 Kč. Finanční příspěvek
korun českých) na činnost příspěvkové organizaci Základní
bude realizován úhradou faktury fy. Gentiana Jilemnice na tisk
škola a mateřská škola Dolní Lánov na její činnost
fotografií.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
10/3-19 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finanční
11/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje vykonání svatebního
odměny starostovi obce ve výši 20 000 Kč za iniciativu a osobobřadu dne 15. 6. 2019 mimo objekt Obecního úřadu Dolní
ní nasazení při dotačních programech. (pro 8, proti 0, zdržel se 2)
Lánov na pozemku u rodinného domu čp. 30 Dolní Lánov.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2018 Obvodního 12/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar
oddělení Policie ČR Vrchlabí
ve výši 15 000 Kč organizaci Spolek L.A.SOBĚ se sídlem Pro- Informaci o akcích na období březen – duben 19
střední Lánov 39.
(pro 8, proti 0, zdržel se 2)
Bc. Jiří Svatý v. r.
JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
13/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar
ve výši 5 000 Kč organizaci SK Dolní Lánov.
Usnesení z jednání ZO Dolní Lánov konané dne 25. 4. 2019
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
1/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje jednání zastupitelstva 14/3-19 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním
obce a zápisem pověřuje Evu Losenickou.
o vybudování malé vodní plochy a mokřadů na pozemcích
(pro 10, proti 0, zdržel se 0) p. č. 1097, 1098/1, 1098/3 a 1098/4, k. ú. Dolní Lánov vede2
2/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu ných jako neplodná půda o celkové výměře 5 858 m , které
jsou v majetku ČR.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
a návrhovou komisi ve složení Jana Tumová a Jiří Pavliš.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)

3/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
č. 2/19 a 3/19.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0) 1) Informaci k Plánu obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Dolní Lánov na r. 2019 – 2028 dle zákona č. 274/2001
4/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Dol- Sb. a vyhlášky Min. zemědělství ČR č. 428/2001 Sb.
ní Lánov včetně výsledku hospodaření za účetní období 2018 2) Informaci k odpadovému hospodářství obce na úseku
sestavenou ke dni 31. 12. 2018 vč. inventarizační zprávy obce regulace odpadových nádob pro domácnosti z důvodů nárůstu
o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31. 12. cen za jejich vyvážení.
2018. Hospodářský výsledek obce za rok 2018 činí + 2 033 3) Informaci k připravovaným investičním a neinvestičním
082, 79 Kč. O schválení byl sepsán protokol.
akcím a sportovně-kulturním akcím v obci od května – června
(pro 10, proti 0, zdržel se 0) 2019.
5/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Lánov Místostarosta:
Starosta:
včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace za účet- Bc. Jiří Svatý v. r.
JUDr. Miloslav Tomíček v. r.
ní období 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 2018, který činí +50
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Z DÌNÍ V OBCI

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ
27. dubna 2019 přivítal starosta obce
JUDr. M. Tomíček, spolu s předsedkyní
SPOZu J. Tumovou, pět nových
občánků Dolního Lánova. Jmenovitě
Nikolku Hovorkovou, Jakuba Mlejnka,
Lucinku Janků, Jakuba Václavíka Účastnící Velikonočního šachového turnaje
a Ashley Hynkovou. Po slavnostním
v kategorii 12 - 18 let.
přivítání vystoupily děti ze ZŠ se svým
Sponzory turnaje byli M. Tumová,
pásmem písniček a říkanek. Děti pak
Z. Máslo, ZŠ Dolní Lánov a SK D.
Lánov.
Eva Losenická

SLET ÈARODÌJNIC
Za relativně hezkého počasí, tj. bez
deště, ale s větrem, sluníčko, ale přesto
trochu chladno, uspořádal SK Dolní
Lánov spolu s MS Malá Sněžka slet
čarodějnic. Na sportovním hřišti
rozdaly novým občánkům hezké dárky, za školou připravily velké čarodějnice
maminky dostaly kytičku. Slavnostní různé soutěže pro děti i dospělé.
přípitek a fotografování zakončily jarní
vítání občánků.
Eva Losenická

ŠACHOVÝ TURNAJ
Na Velký pátek – 19. 4. 2019 uspořádal pan Zdeněk Máslo již 5. ročník
Velikonočního šachového turnaje
mládeže. Přihlášení účastníci byli
rozděleni podle věku do dvou kategorií.
V mladší katogorii (6 – 11 let) startovalo
6 chlapců. Vítězem se stal Karel Raul, na
2. místě byl Matyáš Mata a 3. místo
obsadil Milan Blažej. V kategorii 12 – 18
let se turnaje zúčastnilo 9 chlapců a 1
dívka. 1. místo vybojoval Vojtěch Hanč,
2. skončil Adam Toms a 3. místo patřilo
Michalu Jindřiškovi.
Poděkování patří nejen organizátorovi turnaje panu Zdeňku Máslovi,
ale také panu Milanu Jindřiškovi,
který se ujal role rozhodčího, a panu
Luboši Losenickému, který obstaral
občerstvení.

V anketě o nejhezčí čarodějnici byla
porotou vybrána Emička Zvírotská.
Poděkování patří myslivcům, kteří
nenechali nikoho hladovět ani žíznit,
i velkým čarodějnicím a čarodějům,
kteří si dali tu práci a vše skvěle připravili - jmenovitě O. Finkové, Y. Pavlišové,
P. Majerovičové, P. Chleborádové,
Ž. Štefanové, O. Svobodové, K. Finkové, K. Fikejzové, V. Štefanové,
T. Košťálové, R. Štefanovi a N. Štefanovi. Pochvalu si zaslouží také občané
Dolního Lánova i ostatní příchozí, kteří
se dostavili v hojném počtu.

1. místo - družstvo CESTÁŘI.

DÌTSKÝ DEN
Po skončení nohejbalového turnaje
patřilo celé sportovní hřiště dětem. Ve 14
hodin odstartovala indiánsko-kovbojská
stezka. Učitelky ZŠ a MŠ spolu
s ostatními zaměstnanci školy připravily
úkoly, které děti plnily na sedmi
stanovištích. Stezka končila na hřišti
u školy, kde na děti čekalo zdolávání
dalších, mnohdy netradičních, ale
opravdu indiánských či kovbojských
dovedností. Běh s kanoí, hod tomahavkem i oštěpem, střelba prakem na cíl,
rýžování zlata, chůze po kládě s přenášením vody, zatloukání hřebíků a také
střelba ze vzduchovky. U žádného
stanoviště nechyběly sladké odměny.
V dílničce si děti mohly navléknout
korálky na kožený řemínek a vlastnoručně namalovat tričko. Kdo chtěl, dostal
nafouknutý balónek, a všechny děti
dostaly zmrzlinu. Na závěr se všichni

Eva Losenická

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
SK Dolní Lánov uspořádal 1. června
2019 již 11. ročník nohejbalového
turnaje řemeslníků a ouřadů. Za krásného počasí se sešlo 6 družstev, která
změřila své síly. Systém hry „každý
s každým“ určil následující pořadí:
1. místo obsadili bratři Kuhové (družstvo CESTÁŘI), druhé bylo tentokrát
družstvo
CYKLO, na 3. místě skončilo
Účastnící Velikonočního šachového turnaje
družstvo RABL. Na dalších místech
v kategorii 6 - 11 let.
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s končila družs tva D ŘEV ĚN K A ,
KLEMPÍROVÉ a KOVO. Díky všem
hráčům za přátelskou atmosféru
a sportovní nasazení a Luboši Losenickému a Michalu Troblovi za perfektní
organizaci turnaje.
Eva Losenická

Indiánský organizační tým.

vydali hledat poklad. Následovaly
soutěže pro dospělé. Za skutečně
vydařený Den dětí patří poděkování
všem těm, kteří se podíleli na jeho
přípravě, ve svém volném čase připravili
potřebné rekvizity a celé sobotní
odpoledne se dětem věnovali. Díky:
kolektivu SK – manželům Štefanovým,
jejich dětem a jejich kamarádům,
Yvonce a Davidu Pavlišovým, Petře

Rýžování zlata.

a Tomáši Chleborádovým, holkám
Finkovým, Terezce Košťálové, Olince
Svobodové, Monice Troblové, Editě
Pitrové, Adélce Losenické, kolektivu
ZŠ a MŠ pod vedením Mgr. Lucie
K o n i k o v é , č l e n ů m M S To n d o v i
Hylmarovi a Štěpánu Votavovi. O občerstvení se od rána až do večera
neúnavně starali Sláva a Olinka Vyklických a starosta Míla Tomíček.
Eva Losenická

MYSLIVECKÝ SPOLEK
MALÁ SNÌŽKA
Právě při přechodu jara do léta
můžeme pozorovat ty neskutečné
zázraky, které nám příroda připravuje.
Jsou vyváděna mláďata polní a lesní
zvěře, ptactvo učí létat své potomstvo.
Bohužel v tomto období je také příroda
nejvíce navštěvována lidmi, a to hlavně
ve společnosti psích mazlíčků, kteří
často volně pobíhají krajinou. K tomu
neustále se zvyšující počet motocyklů
a motorových čtyřkolek, ale i terénních
aut, jezdících i mimo cesty. A nejčastěji
v odpoledních a podvečerních hodinách,
kdy zvěř vychází za pastvou. Do polí
v tomto jaro-letním období vyjíždí
zemědělská technika za účelem senoseče nebo sklizně polních plodin, nutných
nejen k zajištění krmné základny pro
skot, ale hlavně k provozu biostanice pro
výrobu elektrické energie (místními
zvanou betonovou nebo železnou
krávou). Zemědělská technika dnes
představuje největší nebezpečí pro srnčí
a zaječí zvěř. Záběr žacího stroje dnes
představuje šíři 12 – 15 m a při pojezdové rychlosti traktoru musí uznat každý,
že polní zvěř nemá šanci přežít. Dále
spousta lesní a polní zvěře zahyne pod
koly motorových vozidel. Pokud bude
tento trend pokračovat, nebude v přírodě
za několik let zaječí ani srnčí zvěř ke
spatření a přitom do přírody tato zvěř
patří. Že dochází k postupnému snižování stavu srnčí zvěře, bylo patrno i při
letošním sčítání zvěře. Ze zajíce polního
se brzy stane ohrožený druh. Na co nám
jsou zákony, vyhlášky a různá nařízení,
když nejsou dodržovány.

Myslivci se snaží na druhou stranu
pro zvěř v této době zajistit krmnou
základnu pro zimní období, opravují se
krmná zařízení, suší se letnina pro
zlepšení zdravotního stavu zvěře.
V březnu letošního roku proběhla
výroční členská schůze našeho mysliveckého spolku, která hodnotila činnost
spolku za uplynulý myslivecký rok
(od 1. 4. do 31. 3.). Bylo konstatováno,
že úkoly, které si členové MS naplánovali, byly ve většině splněny.
Myslivecký spolek má v pronájmu
honitbu o výměře 1 890 ha. Nedá se říci,
že by byla celá honitba využívána
k výkonu myslivosti, část trvalých
travních porostů je oplocena z důvodu
pastvy skotu. V současné době má MS
17 členů, kteří na úseku myslivosti a pro
veřejnost odpracovali celkem 2 587
hodin. Myslivci se podíleli na organizaci
tří společenských akcí pro obec,
organizovali v honitbě společně s Okresním mysliveckým spolkem Trutnov
barvářské zkoušky honičů a v dubnu
okresní jarní svod mladých psů loveckých plemen.
Plán lovu zvěře spárkaté, který byl
mysliveckému spolku schválený, se
podařilo splnit, i když bohužel 18 kusů
srnčí zvěře bylo sraženo motorovými
vozidly (to je číslo, které oficiálně
známe). Plán lovu zajíců byl stanoven
na 20 ks a uloveno bylo 6 zajíců.
Samostatnou kapitolou je snižování
stavu zvěře černé - a uplynulý myslivecký rok jí bylo uloveno celkem 50 ks.
Nejúspěšnějším lovcem prasete divokého byl myslivecký hospodář Jiří
Kaván ml.
Pro letošní myslivecký rok členové
MS „Malá Sněžka“ Dolní Lánov
schválili Plán činnosti, ve kterém jsou
obsaženy všechny činnosti, které MS
provozuje. Na úseku myslivosti je to
zajištění krmné základny, splnění plánu
lovu, maximální pozornost bude
věnována snižování stavu černé zvěře,
která páchá nemalé škody na polních
porostech. Pozornost soustředíme i na
další škodnou zvěř. Myslivci se zaměří
na budování nebo obnovu malých zdrojů
vody pro zvěř v místech, kde dříve byly
mokřady nebo studánky. Na úseku péče
o myslivecký majetek se zaměříme na
opravy a obnovu krmných a loveckých
zařízení, na péči o mysliveckou chalupu,
údržbu strojového parku. Náležitou
pozornost věnujeme lovecké kynologii
a přípravě loveckých psů pro práci
v honitbě. Myslivci v plánu nezapomínají ani na spolupráci a pomoc při
organizování kulturních a sportovních
akcí v naší obci, na spolupráci s okolními
MS a zemědělci i další práce. Tak si

přejme, aby se nám vše podařilo splnit
a alespoň trochu naší přírodě pomoci.
Příjemné prožití léta a co nejkrásnější
zážitky z pobytu v přírodě přejí členové
mysliveckého spolku „Malá Sněžka“
Dolní Lánov.
Myslivosti a přírodě zdar,
Miloslav Tomíček

OSOBNOST OBCE
Každá obec má své osobnosti a v naší
obci je jednou z nich určitě paní Berta
Mihoková. I když patří ke starší generaci
občanů Dolního Lánova, je stále velmi
aktivní, převážně na poli kulturním.
Vede v naší obci obecní knihovnu.
Berta Mihoková, roz. Podhajská, se
narodila v roce 1931 v Orlických horách.
Do Dolního Lánova se přistěhovala
s rodiči v březnu 1946. Ve Vrchlabí
dokončila v témže roce základní školu
a dále studovala vrchlabské gymnázium,
které dokončila v roce 1951. Po maturitě
dostala umístěnku do Karlových Varů,
kde po měsíčním pedagogicko-právním
kurzu začala učit na základní škole
na Podbořansku. Tam odučila celkem
7 let a dalších 14 let učila na základní
škole v Tachově. Během této doby
studovala vysokou školu pedagogickou
v Plzni. V Tachově se seznámila
s manželem Milanem Mihokem, se
kterým vychovala své tři dcery.
Do Dolního Lánova se paní Berta
s rodinou vrátila v roce 1974. Jeden rok
učila na základní škole v Podhůří a pak
dva roky v Čisté v Krkonoších. Od roku
1977 až do svého odchodu do důchodu
pak učila paní Mihoková na základní
škole v Dolním Lánově. Ve škole patřila
mezi nejoblíbenější učitelky, proto se
k ní dosud její bývalí žáci rádi hlásí.

Paní Mihoková vedla obecní knihovnu v Dolním Lánově již v době svých
studií na gymnáziu, ještě v budově
bývalého národním výboru. Protože jsou
knihy její velkou láskou, ráda se po
návratu do naší obce obecní knihovny
opět ujala a vede ji do současné doby.
Velmi rádi a často ji v knihovně navštěvují její bývalí žáci a ty současné
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že dělají v rámci možností vše pro to,
aby opravy kostela v Dolní Lánově
zdárně pokračovaly. Právě prý probíhá
oprava střechy nad vchodem do kostela,
kdy se po rozebrání bednění střechy
zjistilo větší poškození krovu a římsy,
než se předpokládalo. Dále teď probíhá
zpracování projektové dokumentace
na tuto opravu.
Farnost se pokusí podat žádost
na pokračování opravy střechy do
Česko-německého fondu budoucnosti.
Ze zkušenosti s fořteckým kostelem,
který je na rozdíl od toho dolnolánovskéAKCE V DOLNÍM LÁNOVÌ
ho v majetku obce, vím, jak nesnadné je
červenec - listopad 2019
se o takovou památku starat. Doufejme
27. 7. Pohár starosty Dolního Lánova ale, že se dílo bude dařit a že se stav
v malé kopané + večerní pouťová tohoto starého a krásného kostela
taneční zábava
v Dolním Lánově opravdu brzy zlepší.
5. 10. Turnaj v nohejbale + víceboj
Dříve, než bude pozdě.
12. 10. Drakiáda – polní letiště
Karolina Boková
26. 10. Vinobraní
1. 11. Oslava sv. Huberta (u kapličky)
ŠACHOVÝ KROUŽEK V ZŠ DOLNÍ LÁNOV
16.00 hod.
2. 11. Památka zesnulých – hřbitov
Ve školním roce chodilo do kroužku
14.00 hod.
6 chlapců, jeden ze druhé třídy, ze třetí
Miloslav Tomíček třídy 3 chlapci a 2 ze čtvrté třídy.
Kroužek jsme měli pravidelně jednou za
14
dní v měsíci. Děti se naučily základy
SVÍTÁ DOLNOLÁNOVSKÉMU
šachové hry a pravidla a jejich dodržováKOSTELU NA LEPŠÍ ÈASY? ní při soutěžích. Tři chlapci se zúčastnili
V červnu jsem se doslechla, že se Velikonočního turnaje 2019 a dva, Mata
u kostela v Dolním Lánově s panem Matyáš a Milan Blažej, stáli na stupních
farářem Jiřím Šlégrem sešla parta lidí - vítězů. Tomáš Chleborád byl zúčastněpamátkáři, stavební technik a další ný. Na závěr školního roku 2018/19
- a zkonstatovali, že tato budova je jsme pro žáky uspořádali šachový turnaj,
v daleko horším stavu, než si dosud kterého se zúčastnili všichni členové
mysleli. Laičtí přátelé kostela na to ale kroužku. Na prvním místě se umístil
Mata Matyáš, na druhém místě Majeroupozorňovali už delší dobu.
A protože tento svatostánek není vič Michal a na třetím místě Blažej
lhostejný spoustě lidí, napsala jsem panu Milan. Všichni účastníci dostali věcné
faráři Šlégrovi, aby se k tomu za církev, upomínkové ceny, které věnovala ZŠ
coby majitele objektu, vyjádřil. Navíc Dolní Lánov. Sladkou odměnu pak
už v únoru jsme si docela podrobně psali dostali od svého šachového kroužku.
o plánované postupné obnově kostela Šachový kroužek bude pokračovat
v Dolním Lánově, kdy mi pan farář i v příštím školním roce 2019/20.
vyjmenoval, co vše by chtěli na budově
Zdeněk Máslo, vedoucí kroužku
opravovat (střešní krytina a římsa nad
vstupem, střecha a krov, statické
zajištění stěn, obnova fasády, popř.
odvodnění). Farnost prý plánuje začít
s koncepční obnovou kostela a prováděným pracím by měla vždy předcházet
projektová příprava, konzultovaná
s pracovníky památkové péče. Protože
v tu dobu ale nebyl plán prací definitivní,
pan farář jej nechtěl zveřejňovat.
Co se týká fary v Dolním Lánově, tam
ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
prý proběhly nezbytné zabezpečovací
práce, opravili okolo 40 oken, vynosili
BOJ O ZLATOU TRETRU
a vyvozili nepořádek z místností
a půdních prostor a zajistili lokální Naše žákyně bojovaly o Zlatou tretru
opravu střešní krytiny. Jedná se o dalším v Ostravě
V letošním roce se naše škola
využití objektu.
Pan farář mi nyní v červnu sdělil, zúčastnila mezinárodního dětského
každoročně seznamuje s knižním
fondem obecní knihovny.
Naše paní knihovnice vede obecní
knihovnu velmi dobře a spolehlivě.
Sama často na kole rozvážela knihy
starším spoluobčanům. Paní Bertu
Mihokovou známe i jako varhanici
z místního kostela sv. Jakuba staršího.
Za tuto práci pro obec a pro spoluobčany patří paní Bertě Mihokové
poděkování a úcta.
Miloslav Tomíček
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běžeckého seriálu ,,Čokoládová
tretra“, do kterého bylo přihlášeno 468
škol z ČR. Běžecké závody na 100 m,
200 m a 300 m jsou určeny žákům od 6
do 11 let. Ti nejlepší se přes základní
a čtvrtfinálová kola dostali 19. června
2019 až do velkého mezinárodního
semifinále do Ostravy, z nichž osm
nejúspěšnějších závodníků druhý den
20. 6. 2019 bojovalo v samotném finále
v hlavním programu IAAF World
Challenge Zlatá tretra Ostrava.
I přes velkou konkurenci se našich 13
žáků kvalifikovalo ze základního kola
do čtvrtfinále v Pardubicích, které
proběhlo 4. června 2019. Soutěžily zde
mezi sebou nejrychlejší děti z Královéhradeckého a Pardubického kraje.
V průběhu celého dne zde zároveň
probíhaly doprovodné hry s Hitrádiem
Černá Hora ve spolupráci s bývalými
výbornými sportovci z olympijských
her, Šárkou Kašpárkovou a Imrichem
Bugárem. Z naší školy zde závodili
a podali výborné výkony: Anita Blažejová, Anežka Střížková, Lucie Máslová,
Dominik Kejzlar, Valentýn Šmatár,
Jaroslav Špidlen, Veronika Waishauptová, Adéla Lehká, Kamila Svatá, Eliška
Kejzlarová, Jan Ducháček, Martin
Šmatár a Milan Blažej. Všem děkujeme
za výbornou reprezentaci školy. Zároveň
gratulujeme našim žákyním, které byly
obzvlášť úspěšné a umístily se na
prvních dvou místech v kategorii na 100
m: Anitě Blažejové (1. místo) a Anežce
Střížkové (2. místo). Obě postoupily
do velkého mezinárodního semifinále,
které se konalo 19. června 2019
v Ostravě. Jely tam bojovat o samotný
postup do finále v hlavním programu
IAAF World Challenge Zlatá tretra
Ostrava.
Našim závodnicím jsme drželi palce
a jak to všechno dopadlo, se dozvíte
v následujícím článku.
Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

ZVÍTÌZILI JSME!
Stalo se něco neskutečného. Holčičkám z naší školy se perfektně dařilo
na mezinárodním semifinále v Ostravě
na Zlaté tretře. První den v semifinále,
kde byly nejúspěšnější závodnice z celé
ČR, 10 finalistů ze Slovenska a 10
z Polska, byla Anitka Blažejová na 10.
místě, pár setinek jí chyběla na postup.
Před ní bylo 5 holek se ztrátou 7 setin.
Škoda, o kousek jí to uteklo na velké
finále, kam postupovalo jen 8 dětí.
Stačilo se malinko naklonit a měly
bychom dvě finalistky. A pozor, naše
druhá holčička - Anežka Střížková postoupila na druhý den do finále z 2.
místa a 20. 6. 2019 v mezinárodním
finále zvítězila! Máme obrovskou
radost, je to neskutečné. Přivezli
jsme si z finále velkou čokoládovou
tretru :-)
Atmosféra samotného závodu byla
skvělá. Anežka za bouřlivého povzbuzování přítomných diváků dokázala
zvítězit. K neuvěřitelnému výsledku jí
gratuloval i samotný Jan Železný.
Našim závodnicím gratulujeme za
vynikající reprezentaci školy.
Anita Blažejová

Anitka Blažejová a Anežka Střížková.

POHÁR VÌDY 2019
I v tomto školním roce se žáci 3. – 5.
ročníku naší školy v Dolním Lánově
zúčastnili mezinárodní korespondenční
soutěže „Pohár vědy 2019 – Beppo“.
Beppo je žabák, který je maskotem
„Asociace mladých debrujárů – AMD“.
Ten nás provázel všemi koly.
Soutěžili jsme ve čtyřech kolech,
každé kolo mělo tři části – kreativitu,

teorii s výzkumem a praxi s projektem.
Za dobu od ledna do dubna jsme se
dozvěděli mnoho nového a vytvořili
zajímavé pokusy či vědecké hračky.
V rámci kreativity jsme vymysleli
vlastní vědecké hračky z odpadového
materiálu – jo-jo z CD, létající míček,
reklamní tabuli k rybníku žabáka, která
charakterizuje tým, hračku, ve které je
žabák Beppo – katapult a žabák jako
terč, levitující Beppo na principu
souhlasných pólů magnetů. Měli jsme
vymyslet pokus, kterým bychom se
v případě úspěchu prezentovali na
mezinárodním finále v Nymburce – pro
nás to bylo „Kolumbovo vejce“ –
postavit vejce na špičku bez naťuknutí.
V rámci teorie a výzkumu jsme se
věnovali potápění, zjišťovali, které
předměty se potopí a které plavou na
hladině, které jednoduché stroje mohl
Beppo použít při stavbě reklamní tabule
– kladkostroj a šroub jako nakloněná
rovina, které optické zařízení může
použít při pozorování z rybníčku –
periskop. Navštívili jsme nejbližší
čistírnu vody v Lánově a zjišťovali, jak
funguje, jakým způsobem se čistí voda a
co znamená, že je voda tvrdá nebo
měkká. Také jsme odpovídali na otázky proč kuchaři propichují knedlíky po
uvaření a proč se ucha hrnců dělají
plastová či dřevěná.
No a praxe s projektem nám dala
za úkol zjistit, proč tělesa plavou –
modelovali jsme plavidla a snažili se
pochopit princip, hráli si s optikou –
vytvářeli jsme vodní čočky, hráli si se
zrcadly a rozmnožovali předměty,
vyrobili si kaleidoskop (krasohled)
a periskop, vytvářeli filtry a filtrovali
znečištěnou vodu, odsolovali vodu,
vytvářeli pokusy s tím, co najdeme
v kuchyni – pro nás to bylo čínské mléko
a octová raketa.
Vše jsme zapisovali, zakreslovali,
fotili a zpracované odesílali. Po čtyřech
kolech jsme se v ČR umístili na krásném
2. místě ze 45 týmů naší kategorie a byli
jsme pozváni na mezinárodní utkání do
Nymburka, které se konalo 14. – 16. 6.
2019. Pozvání jsme přijali a jeli jsme si
to především užít. Finále v Nymburce
obnášelo předvést pódiové vystoupení
s pokusem a jeho správným vysvětlením a prezentaci čtyřměsíční práce
s dovezenými pokusy a výrobky. Děti
musely odpovídat porotcům z řad
odborníků – fyziků a chemiků a vedoucích ostatních týmů na jejich odborné
dotazy a na základě správnosti odpovědí
byly obodovány.
Na mezinárodním finále se v naší
kategorii utkalo celkem 7 týmů - z ČR 4,
ze Slovenska 2 a z Turecka 1. Konečné

pořadí 1. Turecko, 2. Slovensko a 3. ČR
– tým Mimoni z Dolního Lánova.
Pro nás to bylo velmi milé překvapení
a odměna za náročnou práci. Musím
všechny členy týmu pochválit a poděkovat jim za skvělou reprezentaci naší malé
školičky v Dolním Lánově.
Eliško, Sašo, Milane a Michalko,
moc vám děkuji.
Mgr. Lenka Gažiková

Soutěžní vystoupení.

TØI ZLATÉ MEDAILE ZE ZÁVODU
BÌH HARTECKOU ALEJÍ
Ve čtvrtek 13. června se 22 žáků naší
školy a 4 děti z mateřské školy zúčastnili
tradičního závodu - Běh harteckou alejí.
Děti z mateřské školy závodily v běhu
na 200 m a na žáky z 1. až 5. tříd čekala
trať dlouhá 1 km. Všem děkujeme za
vzornou reprezentaci školy a výborné
výkony. Všechny kategorie byly zastoupeny velkým počtem soutěžících
z vrchlabských škol, Špindlerova
Mlýna, Dolní Branné a okolí. Konkurence byla obrovská.
Zvláště gratulujeme za výborné
umístění: Elišce Farské – 1. místo
(předškoláci), Anitě Blažejové – 1. místo
(1. třída), Bagerovi Filizovi – 1. místo
(5. třída), Valentýnovi Šmatárovi – 7.
místo (2. třída), Kamile Svaté – 7. místo
(5. třída), Milanovi Blažejovi – 9. místo
(4. třída) a Martinovi Šmatárovi - 11.
místo (3. třída).
Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Vlevo Eliška Farská - 1. místo.
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVÙR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚØEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr 78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

starosta@dolnidvur.cz

739 416 335

Místostarosta:

David Neumann

tel.: 734 607 399

Asistentka starosty:

Nikola Bílá

obec@dolnidvur.cz

Telefon OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Úřední hodiny:

Po 8:00 - 14:00

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVÙR
Vážení sousedé,
ve svém prvním příspěvku do Zpravodaje jsem si pochvaloval,
jak komunální volby vzedmuly v naší obci vlnu občanské
angažovanosti a zájmu o komunální politiku, minimálně
o složení zastupitelstva.
Po půl roce jsme už v běžném provozním režimu. Obecní
akce – například čarodějnice, sběr železného šrotu a nadrozměrného a nebezpečného odpadu – běží díky aktivitě
a spolupráci tradičních a spolehlivých pořadatelů a pomocníků. Stejně tak rutinní záležitosti obce.
Zastupitelstvo se pracovně schází každý měsíc a když
nadejde čas veřejného zasedání, občas někdo přijde a občas
taky ne. Ve své podstatě to není nic zvláštního, obdobně to
vypadá ve všech obcích okolo nás a snad i všude v celé naší
vlasti. Výjimky jsou jen tam, kde se vyskytnou nějaká
kontroverzní témata, která danou obec rozdělí na dva či více
názorových táborů.
Takové téma v Dolním Dvoře nyní naštěstí nemáme (i když
loňský podzim se chvilku mohlo zdát, že ano), nicméně si
myslím, že činnost zastupitelstva stojí za to sledovat.
Budoucnost naší obce bude do značné míry určena dvěma
zásadními dokumenty, na kterých zastupitelstvo aktuálně
pracuje a v nejbližší době pracovat bude.
Prvním z těchto dokumentů je územní plán, jehož aktuální
podoba je z roku 2013. V té době se jako zcela zásadní věc
jevila úprava umožňující prodloužení lyžařského vleku
naproti hotelu Morava. V územním plánu se tuto myšlenku
prosadit podařilo, realita však bohužel ani po šesti letech
územní plán nedoběhla. Co může způsobit malý zájem
o tvorbu územního plánu, se ukázalo na příkladu územní
rezervy – dopravního koridoru mezi hotelem Česká farma
a Luisiným údolím. Při projednávání tohoto dokumentu
v době jeho vzniku nebyl nikdo, kdo by tento záměr jakkoliv
rozporoval nebo připomínkoval. Později však majitelé
dotčených pozemků vyvolali sérii jednání s cílem zamezit jeho
realizaci. To jsme také přislíbili, jak při těchto jednáních, tak
jsme to také veřejně deklarovali v našem volebním programu.
Ve změněném územním plánu tento koridor již nebude. O tom,
který z 26 návrhů (stav k 27. 5. 2019) na změnu územního
plánu bude realizován, bude zastupitelstvo obce a dotčené
orgány rozhodovat v následujícím období.
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tel.: 499 522 376

Út 14:00 - 17:00

Čt 13:00 - 17:00

Druhým významným materiálem je strategický rozvojový
dokument obce. Jak napovídá jeho název, je souhrnem
nejvýznamnějších rozvojových záměrů a dává představu
o tom, jak by se naše obec měla vyvíjet v následujících zhruba
deseti letech. Na rozdíl od územního plánu, jehož podoba
po schválení je v nezměněné podobě platná po delší časové
období, je tento dokument živý a každý dobrý nápad se může
stát jeho součástí.
Proto Vás tedy, vážení sousedé, zvu k aktivní diskuzi
a spolupráci nad našimi společnými tématy. Zaregistrujte si
svůj mail na obecních stránkách a odebírejte všechny novinky,
které se tam objeví. Když Vám vyjde chvilka, přijďte se
podívat na zasedání zastupitelstva a poptejte se na vše, co Vás
zajímá. Anebo nejlépe – zavolejte nebo se stavte, rádi se Vám
budeme věnovat.
Hezké léto
Martin Bělovský, starosta obce

Z DÌNÍ V OBCI

PODÌKOVÁNÍ
Chtěla bych na tomhle místě moc poděkovat paní Haně
Homolové za to, že mi zdatně pomáhá zaplnit ve Zpravodaji
část, náležející Dolnímu Dvoru. Ochotně mi vždy vyhoví,
když ji poprosím, jestli by o té které události v Dolním Dvoře
nenapsala. Vypadá to možná kolikrát jako nic, ale co času
a úsilí za tím mnohdy je, to si člověk často ani neuvědomí.
Děkuji samozřejmě i všem ostatním, kteří mi posílají své
příspěvky, a ráda bych opět zopakovala, že budu jedině ráda,
pokud se okruh našich lánovských, dolnolánovských
a dolnodvorských dopisovatelů ještě rozšíří.
Karolina Boková

NOC V KOSTELE sv. JOSEFA
Noc otevřených kostelů – novodobá tradice získávající
mezi lidmi stále větší oblibu. Myšlenka otevření svatostánků
široké veřejnosti se zajímavým programem nejen pro věřící se
rychle ujala. Programy jsou různé a připravují je faráři
místních společností. Obvykle se jedná o koncerty, výstavy,
projekce, prohlídky míst, která jsou obvykle nepřístupná.
V našem kostele byl 24. května na programu film Naděje pro

Ugandu, přibližující život budoucích kněží a víru místních
lidí, následovala prohlídka kostela, varhanní koncert Radka
Hanuše, komentovaná prohlídka varhan a závěr při svíčkách.
Dle slov děkana Jiřího Šlégra se sešlo přibližně 70 lidí, kteří
prožili zajímavý a pohodový večer. Akce proběhla pod
záštitou obce Dolní Dvůr.
Hana Homolová

JAK JSME VOLILI DO EU
Ve volbách do EU, které se konaly ve dnech 24. - 25. 5. 2019,
jsme měli volební účast 36,5 %. Podle porovnávání na
oficiálně zveřejněných stránkách jsme na tom byli dobře.
Hana Homolová
Předák dolnodvorských původních obyvatel, pan Erich Kraus.

SETKÁNÍ RODÁKÙ DOLNÍHO DVORA
30. 5. 2019 se na Obecním úřadě uskutečnilo setkání
s představiteli našich původních spoluobčanů v čele s panem
Erichem Krausem. Setkání se konalo již po třiadvacáté. Díky
vhodnému datu se sešli rodáci, někteří i s rodinnými příslušníky. Rozhovory a vzpomínání probíhalo v hotelu Lesní zátiší.
Možná, že se vzpomnělo i na rodáky, které osud zavál
do různých koutů světa. Někoho na Aljašku, někoho do Sao
Paula, jednoho na Filipíny a dalšího do Vídně. Sobotní den
prožila většina společnosti na oblíbené Lesní boudě. Nedělní
setkání se konalo v kostele. Pan E. Kraus jednotlivě vzpomněl
na pravidelné návštěvy z let minulých. Připomněl, co se
povedlo a co je v dalším společném plánu. Náš pan starosta
Bělovský přítomné pozdravil, poděkoval za spolupráci
a zmínil plány a cíle akcí v naší obci. Vzácným hostem
nedělního setkání byl velvyslanec ČR v Německu, pan Jan
Podivínský. Poděkoval manželům Krausovým za jejich
vzornou dlouholetou práci zaměřenou nejen na historii,
ale i současnost naší obce. Ocenil spolupráci Obecního úřadu,
rodáků a Česko - německého fondu budoucnosti. Dolní Dvůr
patří v tomto ohledu k nemnoha vzorným obcím.
Hana Homolová

Přátelské setkání na úřadě.

Starosta obce, pan Martin Bělovský.

Opět nás navštívil velvyslanec ČR v Německu, pan Jan Podivínský.
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ÈARODÌJNICE
TRADIÈNÌ
Pravidelná akce Sboru dobrovolných
hasičů ve spolupráci s OÚ Dolní Dvůr se
konala 30. 4. 2019 u penzionu FKC, D.
Dvůr čp. 22, nyní Chata u Jirky D. Dvůr
čp. 22. Kdo si nezapomněl vzít dobrou
náladu a nezbytné buřty s sebou, byl
určitě spokojen.
Hana Homolová

ZEMØELA PANÍ
MARIA STRIEGNITZ
V minulém čísle jsme psali o autorce
knihy „Vzpomínky na Dolní Dvůr
v Krkonoších, k příležitosti 400 let jeho
trvání“. Paní Striegnitz, rozené Drahokoupilové, se splnilo přání vidět svoji
rodnou obec v říjnu 2018. Na začátku
května 2019 paní Maria zemřela. Její
dílo nebude zapomenuto. Příznivci
Dolního Dvora v něm nachází a budou
nacházet odpovědi na mnoho otázek
týkajících se historie naší obce.
Hana Homolová

MLÝNKY
A BÁSNIÈKY
Musím se s Vámi podělit o jeden moc
hezky strávený den. Při výletu s mou
dcerkou jsme cestou do Luisina údolí
objevily mnoho zajímavých věcí.
Na brodu Husího potoka jsme nalezly
krásné vodní mlýnky od neznámého,
ale velmi šikovného člověka. Pokud
půjdeme na noční výpravu, jeden
z mlýnků funguje na principu dynama
a lehce Vám posvítí k přechodu brodu
suchou nohou. Cestou k brodu nás po

níky Luisina údolí. Další dvě básničky jsou u hlavní silnice do Luisina údolí
v blízkosti sochy Královny nebes. Snad Vás tyto krásné básně a lidské výtvory
potěší, a pokud ne, prosíme Vás, ať je neničíte pro ty, kteří si rádi básničky přečtou.
Pro někoho je to pouhá báseň, pro někoho zamyšlení a pro někoho to nejdůležitější
a nejcennější, co mu zůstalo.
Nikol Bílá

VÍTÁNÍ NOVÌ NAROZENÝCH DÌTÍ V DOLNÍM DVOØE
31. května 2019 přivítal
Dolní Dvůr nové občánky.
Do obřadní místnosti se
dostavili rodiče Julie Svaté,
Anny Svobodové a Amálie
Zámečníkové.
V hojném počtu přišli
i příbuzní vítaných dětí.
Hezkou úvodní řeč s přáním
štěstí do života pronesl starosta pan Bělovský, o přednes
milých básniček se postarala
Nelinka Třísková, Martinka
Čermáková a Eliška Hanuláková. Následovaly podpisy
rodičů do pamětní knihy,
předávání dárků, květin
a nezbytné fotografování
v kolébce, ve které už se
pohoupali tři z rodičů dnes
vítaných dětí.
Naše obecní pamětní kniha
je téměř plná a začíná 26. 11.
1977 podpisem rodičů
Martina Hrodka. Dalších
zapsaných dětí je 114, včetně
shora zmíněných. Vítali je
představitelé obce - postupně
Ladislav Beránek, Magda
Ničová, Lenka Čermáková,
Martin Bělovský, David
Neumann a Martin Bělovský.

Julie Svatá s rodiči
a sestrou.

Hana Homolová

Amálie Zámečníková
s rodiči.

cestě provázely ručně vyrobené cedulky
s básničkami. Tyto básničky zarámoval
a vytiskl pan Mařenec jako vzpomínku
a památku na svou životní lásku Dagmar
Štětinovou, která byla spisovatelka
pohádek, povídek a románů. Básničky
nalezl pan Mařenec po její smrti jako
záložky v různých knihách. Rozhodl se
básničky nashromáždit, vytisknout,
zarámovat a vyvěsit, aby těšily návštěv-
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Anna Svobodová
s rodiči a bratrem

Ze života obcí pohledem objektivu

Opravený parčík
v Dolním Lánově.

Dětský den
v Dolním Lánově.

Dětský den
v Dolním Lánově.

Miniturnaj ve florbale - Lánov.

Údržba místních komunikací
v Dolním Lánově.

Čarodějnice
v Dolním Lánově.

Dětský den
v Dolním Lánově.

SDH Horní Lánov - mladí tančí...

Čarodějnice
v Dolním Lánově.

Nohejbalový turnaj
v Dolním Lánově.

Okrsková soutěž
SDH Horní Lánov.

Okrsková soutěž
SDH Horní Lánov.

Zpravodaj obce Lánov a sousedních obcí Dolní Lánov a Dolní Dvůr - periodický tisk územního samosprávného celku
* Vychází čtyřikrát do roka * Redakce: Karolina Boková, Venkovské infocentrum mikroregionu, Prostřední Lánov 39,
543 41 Lánov, e-mail: infocentrum@lanov.cz, tel./fax: 499 432 083 * ev.č. MK ČR E 20472 * Vydává Obec Lánov,
Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, IČ: 00278041 * © Grafická úprava: Zdeněk Máslo ml.- Reklamy Lánov *
* Korektura: Marta Hrušková * Datum uzávěrky Zpravodaje: 3. 1., 1. 3., 1. 6. a 1. 9. *
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23. setkání původních obyvatel v Dolním Dvoře - výlet na Lesní boudu 2. 6. 2019.
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Foto: Jörn Beschnidt

1 Dieter Weckbrod, 2 Anna Beranek, 3 Pauline Futschig, 4 Monika Schwertfeger, 5 Manfred Ludwig, 6 Brundhilde Ludwig, 7 Sibylle Stark,
8 Gerd Zinecker, 9 Renate Zinecker, 10 Felicitas Goder, 11 Otmar Goder, 12 Gisela Berger, 13 Erika Becker, 14 Helene Reich, 15 Ulla Gollwitzer,
16 Gisela Kraus, 17 Timon Beschnidt, 18 Lara Burkhard, 19 Lilly Niemann, 20 Brigitte Kraus, 21 Erich Kraus, 22 Franz Goder, 23 Roland Beranek,
24 Kurt Renner, 25 Helmut Gollwitzer, 26 Werner Goder, 27 Hana Kraus, 28 Ortwin Reich, 29 Gunter Hübschmann, 30 Susanne Kullmann,
31 Astrid Seidel, 32 Steffen Seidel, 33 Willi Goder, 34 Jutta Riedel, 35 Gitta Neubert, 36 Martin Schwertfeger, 37 Irmtraud Herrmann,
38 Krista Gollwitzer, 39 Annegret Hübschmann, 40 Bernhard Herrmann, 41 Ulrich Gollwitzer, 42 Jonas Beschnidt, 43 Antje Niemann,
44 Dagmar Beschnidt, 45 Jörn Beschnidt, 46 Luca Niemann, 47 Ewald Kleiner, 48 Elke Burkhard 49 Rudolf Seidel.
Na fotografii není Ilse Lange.

