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NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané,
v dnešních poznámkách podám informace, jak obec reaguje
na pomalu a jistě postupující klimatickou změnu a též něco
ke školským obvodům.
Bude tepleji, kratší a měkké zimy, větrno s přívalovými
dešti. Obec reaguje několika kroky, od jednodušších až k
těm náročnějším.
1) Mezi jednoduché patří snaha o udržení a rozšíření
vzrostlé zeleně (stromů). Žádosti o kácení stromů důsledně
posuzuje a vyžaduje náhradní výsadbu. Pokud je to možné,
pak je kácení nahrazováno údržbou korun stromů, mají-li
ještě nějakou perspektivu.
2) Projektování dokončené stokové sítě splaškové a
dešťové kanalizace zahrnuje tam, kde je prostor vsakování
dešťové vody do terénu oproti odvádění do řeky tak, jak
bylo pojato využití dešťové vody při přípravě a realizaci
rodinných domků za Ozdravovnou.
3) Obec připraví rekonstrukci jímací soustavy
lánovského vodovodu v „Hádku“, aby jímání vody bylo
bezpečné a dostatečně kapacitní. Poslední práce na tomto
úseku skončily před více jak 15 roky.
4) Ve spolupráci se Správou KRNAP vzniká studie
odtokových poměrů z horské oblasti Krkonoš. Získáme
informaci o tom, jaké množství srážek a v jakých ročních
obdobích lze předpokládat, což je důležité pro náš vodovod,
ale též jaká jsou rizika povodní v údolí Malého Labe.
5) V rámci Komplexních pozemkových úprav jak v
Horním Lánově při realizaci, tak v Prostředním Lánově při
projektové přípravě je kladen velký důraz na bezpečné
odvodnění přívalových vod z okolních polí do Malého
Labe. Několik negativních zkušeností mají některé části
obce za sebou z minulých lokálních záplav vodou z polí.
6) Sem patří též rekonstrukce „Rybníčku“ za statkem
či rekonstrukce 2 mostů na Malém Labi.
Závěrem chci říci toto: voda je jeden z potenciálů,
který zde máme a je jí pouze tolik, kolik naprší. Obec
realizuje kroky, aby vodu měla i tehdy, když jí bude v
některém období málo, ale též kroky, aby neškodila, když jí
bude moc.
Pokud se týká stoupajících průměrných teplot, pak
zimy „bez sněhu“ na Krkonoších nejen ohrožují vydatnost a
spolehlivost jímacího systému obecního vodovodu, ale
zároveň se v cestovním ruchu méně vydělá se všemi
následujícími dopady.
Nyní něco o školských obvodech mateřských a
základních škol. Každá obec má zákonnou povinnost
zajistit pro své děti předškolní a základní vzdělávání, a to
bez ohledu, zda provozuje školku a školu, či nikoliv.
Novela školského zákona platná od 1. 1. 2017 ukládá
zřizovateli (obci), která vlastní školku či školu, určit
školský obvod, tj. území, odkud děti mají právo na umístění
v dané konkrétní škole. Zároveň ukládá zřizovateli zajistit
potřebný počet míst ve školce či škole (pro děti z určeného
školského obvodu) a vedení školy, nemá-li naplněnou
celkovou kapacitu zařízení, dítě přijmout. Tyto povinnosti
pro obec a školu či školku nic nemění na skutečnosti, že
rodič může dítě dát do školy v jeho školském obvodu, nebo
kamkoli jinam. Jak je z výše uvedeného patrné, příliš to
spolu nehraje.

Obec Lánov a její přirozené spádové území má tu výhodu,
že určenými školskými obvody byla pouze potvrzena
existující skutečnost minulých desetiletí.
Přeji pěkné jaro.
Ing. Jiří Vancl, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání ZO Lánov dne 16. 3. 2017
Přítomni: dle prezenční listiny 12 členů Zastupitelstva
Omluven: Mgr. Půlpán, p. Šafařík, p. Kuřík
Usnesení č. 1/01/17
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu
p. Schliegsbira a p. Capouška.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/01/17
Navržený program
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení Zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtová změna č. 1/2017
6) Rozpočtový výhled
7) Hlavní akce roku 2017 v obci
8) Nakládání s nemovitostmi
9) Smlouvy, různé, diskuse, závěr
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/01/17
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 20. 12. 2016.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/01/17
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady za období od 20. 12.
2016.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/01/17
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/01/17
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na r. 2018 - 2020.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/01/17
ZO schvaluje hlavní akce v obci v roce 2017.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/01/17
ZO schvaluje:
1) Bezúplatný převod p. p. č. 3233 v k. ú. HL o výměře
19 m2 (pozemek pod pozemní komunikací u č. p. 61 v k. ú.
HL) z vlastnictví ČR (z příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro SPÚ) do vlastnictví obce Lánov. Jedná se
o pozemek ve vlastnictví státu, který je pod stavbou
pozemní komunikace umístěné mimo předmětný pozemek
na p. p. č. 2284 a p. p. č. 2324 vše v k. ú. HL.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/01/17
2) Bezúplatný převod části p. p. č. 2836 v k. ú. HL o výměře
cca 530 m2 (část pozemku je určena dle „Z-3/2 PV – 3.
změna ÚPSÚ Lánov“ pro pozemní komunikaci zajišťující
přístup a příjezd mj. k č. p. 39 v k. ú. HL) z vlastnictví ČR
(z příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro SPÚ)
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do vlastnictví obce Lánov. Jedná se o část pozemku
ve vlastnictví státu, který je pod stavbou štěrkové cesty,
která nyní plní funkci přístupu a příjezdu ke dvěma stavbám
rodinné rekreace umístěných na st. 280 (dle KN objekt
k bydlení) a st. 281 (dle KN stavba rodinné rekreace)
vše v k. ú. HL.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/01/17
3) Bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k. ú. PL
(předmětné pozemky jsou dle „Z-12/43b – 3. změna ÚPSÚ
Lánov“ určeny pro pozemní komunikaci, která zajistí řádný
přístup a příjezd k objektu pro bydlení č. p. 110 v k. ú. PL)
z vlastnictví ČR (z příslušnosti hospodařit s majetkem státu
pro SPÚ) do vlastnictví obce Lánov. Jedná se o tyto
pozemky:
2
a) p. p. č. 1562/2 o výměře 472 m , ostatní plocha/ostatní
komunikace;
2
b) p. p. č. 1562/3 o výměře 75 m , ostatní plocha/ostatní
komunikace;
2
c) p. p. č. 498/5 o výměře 311 m , trvalý právní porost;
d) p. p. č. 497/3 o výměře 14 m2, ostatní plocha/neplodná
půda;
e) p. p. č. 1570 o výměře 57 m2, ostatní plocha/ostatní
komunikace.
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví státu s tím, že jsou
pod stavbou štěrkové cesty ve vlastnictví obce Lánov, která
nyní plní funkci přístupu a příjezdu k objektu pro bydlení č.
p. 110 v k. ú. PL.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/01/17
4) Bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k. ú.
HL z vlastnictví ČR (z příslušnosti hospodařit s majetkem
státu pro SPÚ) do vlastnictví obce Lánov. Jedná se o tyto
pozemky:
a) p. p. č. 2982 o výměře 2055 m2, trvalý travní porost –
pozemek pro veřejnou zeleň dle „Z-4/70 ZV – 3. změny
ÚSPÚ Lánov“;
b) p. p. č. 177/2 o výměře 535 m2, zahrada – pozemek
pro veřejnou zeleň dle „4/69 ZV – 3. změny ÚSPÚ Lánov“;
c) p. p. č. 2697 o výměře 938 m2, zahrada – pozemek pro
veřejnou zeleň dle „Z-6/71 ZV – 3. změny ÚSPÚ Lánov“.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/01/17
5) Bezúplatný převod níže uvedených pozemků v k. ú. PL
z vlastnictví ČR (z příslušnosti hospodařit s majetkem státu
pro SPÚ) do vlastnictví obce Lánov. Jedná se o tyto
pozemky:
a) p. p. č. 234/5 o výměře 206 m2, zahrada – pozemek pro
veřejnou zeleň dle „P-6/64 ZV – 3. změny ÚSPÚ Lánov“;
b) p. p. č. 1108/1 o výměře 4515 m2, zahrada – pozemek
pro veřejnou zeleň dle „4/69 ZV – 3. změny ÚSPÚ Lánov“.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/01/17
6) Smlouvu o právu provést stavbu „Komplex protipovodňových opatření na p. p. č. 794/1, 794/5 a 395/7 v k. ú. PL,
včetně opatření pro akumulaci podzemních a povrchových
vod“. Investorem stavby bude CAR CLUB s. r. o., Vrchlabí
a obec Lánov je vlastníkem p. p. č. 395/7 v k. ú. PL
dotčeného stavbou. Součástí smlouvy je koordinační
situační výkres C. 3 (dotčené pozemky), kde je do
dotčeného pozemku obce Lánov uložena dešťová
kanalizace PVC DN 200 v délce cca 10 metrů. Potrubí
bezpečnostního přelivu převede při sklonu 21 % a DN 200
57,0 l/s (z nádrže č. 11). Smluvní strany se dohodly na
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budoucím zřízení práva odpovídajícího VB k části p. p. č.
395/7 v k. ú. PL, a to dotčené výše uvedenou stavbou.
VB bude zřízeno za úplatu 1 000 Kč + DPH dle zákonné
sazby platné ke dni uskutečnění platby (občané + firmy)
za předpokladu, že „investor stavby“ zároveň uhradí cenu
zaměření, cenu GP a poplatek související s podáním návrhů
na vklad do KN (1 000 Kč). ZO zmocňuje RO ke stanovení
konkrétních podmínek.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/01/17
ZO schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce č. 17 SOBS02
4121256757 o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení, Stravovadlo ZŠ, hodnota
jističe 125 A, poplatek 62 500 Kč.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/01/17
ZO schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce č. 17 SOBS02
4121256036 o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení, Stravovadlo ZŠ, TČ,
hodnota jističe 80 A, poplatek 40 000 Kč.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/01/17
ZO schvaluje smlouvu s ČEZ Distribuce č. 17 - SOB5034121258530 o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení, Polytechnické centrum
ZŠ, hodnota jističe 125 A, poplatek 62 500 Kč.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/01/17
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a Ing. Oto Seidler,
projekční práce - podklady pro vydání územního
rozhodnutí stavby Přístavba, stavební úpravy objektu „B“
ZŠ. Cena: 24 000 Kč.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/01/17
ZO schvaluje SOD mezi obcí Lánov a RDA Rychnov nad
Kněžnou, projekt „Poznejme se více“, reg. číslo:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000099 z Programu Interreg
V-A ČR-Polsko v období 2014-2020, řízení projektu,
poradenská a monitorovací činnost realizace projektu, cena
250 000 Kč + DPH.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/01/17
ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Lánov a Městem Vrchlabí,
o zajištění územní studie veřejného prostranství uzavřenou
dle § 1746 odst .2 zák. č. 90/2012 Sb., Občanský zákoník a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/01/17
ZO schvaluje změnu čl. IV Čas a místo plnění v bodě 1,
dokončení díla do 30. 6. 2017 SOD mezi obcí Lánov a f. MPROJEKCE s.r.o. Hradec Králové, dokumentace pro
stavební povolení akce: Cyklotrasa č. 22, Cyklostezka
Lánov – Čistá v Krkonoších, ostatní ustanovení smlouvy
zůstávají beze změny.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/01/17
ZO schvaluje Přílohu č. 4 smlouvy mezi obcí Lánov
a Vodárenskou společností Lánov, spol. s. r. o.,
o provozování vodovodu a kanalizace. Jedná se o seznam
vodohospodářských zařízení, seznam provozovaných částí
splaškové kanalizace -zrušení ČOV u čp. 64 HL, u čp. 39
PL, u čp. 200 PL a nový seznam provozovaných částí
splaškové kanalizace.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/01/17
ZO schvaluje měsíční odměny členům Zastupitelstva dle

přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/01/17
ZO schvaluje Dodatek č. 4 k Dohodě Obce Lánov
s Leteckou školou Vrchlabí z 19. 3. 2013, bod 16 – platnost
Dohody prodloužena do 31. 12. 2017. Ostatní ujednání
Dohody zůstávají beze změny.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/01/17
ZO schvaluje Dohodu s Obcí Dolní Dvůr o vytvoření
společného školského obvodu spádové základní a mateřské
školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Lánov, PL 155,
IČ: 70995079.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/01/17
ZO schvaluje smlouvu s Obcí Dolní Lánov o vytvoření
společného školského obvodu spádové základní a mateřské
školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Lánov, PL 155,
IČ: 70995079.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 26/01/17
ZO schvaluje smlouvu mezi Obcí Lánov a f. GASNet,s.r.o.
a f. Malé Labe o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících. Kompletní náklady
hradí žadatel f. Malé Labe, ZO pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 27/01/17
ZO zamítá žádost xx a xx o koupi obecního p. p. č.177/3,
k. ú. HL. Možno používat vjezd v horní části odpočívky
na základě VB.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 28/01/17
ZO schvaluje Protokol o předání a převzetí stavby
komunikace VPC 1 na Feru realizované v akci KPÚ Horní
Lánov. Odstranění závad na povrchu komunikace bude
v rámci záruky.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: Schliegsbir R., Capoušek K.
Starosta: Ing. Vancl J.

Z DĚNÍ V OBCI
PROBLEMATIKA PSŮ V OBCI
Obec Lánov v letošním roce důsledněji přistoupí
k otázce evidence psů, kterou musí obec ze zákona vést.
Každý trvale žijící občan na území obce Horní a Prostřední
Lánov, který je majitelem psa, je povinen psa od 3 měsíců
věku na obci přihlásit a hradit poplatek dle obecní vyhlášky.
V současné době je v obci evidováno 187 psů. Ti občané,
kteří nemají psa přihlášeného, mají možnost do 30. 6. tohoto
roku tak učinit bez sankčního postihu na OÚ Lánov.
V letošním roce chceme v důsledku připomínek
a i vlastního zjištění v místech největší frekvence pohybu
občanů se psy instalovat koše a pytlíky na psí exkrementy
a následně dle potřeby doplnit.
Na červnovém zasedání Zastupitelstva bude řešena výše
ročního poplatku na základě návrhů a zjištěných cen
z okolních obcí.
S evidencí psů také souvisí označení psa příslušnou
známkou získanou na obci při evidenci psa. Známka slouží
tehdy, když je v obci nalezen pes, aby byla možná
identifikace majitele. Pokud se nepodaří majitele psa určit,

bude pes odchycen a převezen do útulku. Majitel poté bude
muset všechny náklady hradit, aby psa získal zpět.
OÚ Lánov, sepsal Ivo Havlíček

REGENERACE VZROSTLÉ ZELENĚ
V ZASTAVĚNÉ ČÁSTI OBCE LÁNOV

Na jaře roku 2014 (přesněji v březnu) byl investorem –
Obcí Lánov – zahájen projekt s názvem „Regenerace
vzrostlé zeleně v zastavěné části obce Lánov“, jehož
spolufinancování bylo zajištěno z OPŽP prostřednictvím
EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové
náklady projektu: 1 022.000 Kč, termín ukončení projektu:
srpen 2014.
Náplní tohoto projektu, jak z názvu vyplývá, byla
kompletní regenerace zeleně v Lánově. Byly ošetřeny
dřeviny, vysázeny nové dřeviny (keře i stromy) a další péče
o parkovou zeleň apod. Realizace tohoto projektu je velkým
přínosem nejen pro vzhled obce.
Ing. Jiří Vancl, starosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
V prvním čtvrtletí roku 2017 se v lednu narodila
Dominika Horáková a v únoru se narodil Nicolas
Nikitinský. Vítáme Vás v Lánově!
V období od 1. 1. do 10. 3. 2017 dovršili svá významná
životní jubilea tito naši občané:
70 let paní Ladislava Gyšovová, pan Bedřich Kovář,
paní Jana Wiesnerová
75 let p a n P a v e l F a r s k ý , p a n E d u a r d K m í n e k ,
paní Božena Vocásková
85 let paní Hana Procházková
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší i velmi smutné události.
V lednu nás navždy opustil pan Vasil Ruňanin a v únoru
pan Josef Fišera.
Dovolte mi jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou
soustrast pozůstalým rodinám.
Karolina Boková

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem z Lánova, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naší drahou maminkou, paní Marií Košťálovou,
i když v Lánově již dlouhá léta nežila.
Líba Haderová, Hana Baráková, dcery

DIAMANTOVÁ SVATBA
20. dubna 2017 oslaví Jiří a Libuše
Blažkovi krásných 60 let od jejich
svatby v Plzni.
Za všechny, kteří je znají a mají rádi,
jim srdečně přeji mnoho zdraví a štěstí
a ještě dlouhá léta pospolu.
Karolina Boková
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Z DĚNÍ V OBCI

ZŠ a MŠ LÁNOV

SOUTĚŽ LÁNOVSKÝ SNĚHULÁK 2017

U NÁS VE ŠKOLKÁCH

Milí čtenáři,
infocentrum v posledním
podzimním čísle Zpravodaje
vyhlásilo 2. ročník soutěže
Lánovský sněhulák 2017
a slíbilo v čísle jarním její
výsledek.
Ať už bylo příčinou cokoli
(snad šok z velkého množství
sněhu po letech:-), faktem
zůstává, že jsme obdržely pouze
jeden jediný příspěvek.
Porotkyně měly tedy bohužel
velmi lehkou práci a tímto
za absolutního vítěze vyhlašují
m a m i n k u Z d e ň k u a d c e r k u A m á l k u Tr y z n o v y
z Prostředního Lánova. Oběma velmi děkujeme za jejich
účast a prosíme, aby si v infocentru vyzvedly svou
zaslouženou odměnu!
Je škoda, že účastníků soutěže nebylo více, těšily jsme
se na pestrou přehlídku. Ale asi to nebylo tím, že by nikdo
nestavěl; jen po Lánově jsem sněhuláků viděla hned
několik!
Za porotu Karolina Boková

Únor byl ve všech školkách ve znamení karnevalu.
Do školky přišli princezny, tanečnice, vodníci, čarodějové
a jiné nadpřirozené bytosti. Během karnevalového veselí
si děti zasoutěžily a zatancovaly.

LYŽOVÁNÍ NA ŠPIČCE
Po třech po sobě jdoucích špatných zimách jsme se
v letošní sezóně dočkali výraznější sněhové nadílky a taktéž
dlouhodobějšího mrazu. Příznivé povětrnostní podmínky
nám tedy dovolily spustit lyžařský vlek již první lednový
víkend. Lyžařský vlek byl v provozu každý týden, a to
ve dnech pátek až neděle, výjimečně v týdnu, kdy jsme na
vleku přivítali žáky Zkladní školy v Lánově. Díky
pravidelné strojové úpravě sjezdovek jsme návštěvníkům
mohli nabídnout kvalitní „lyžovačku“. Ve spolupráci s obcí
Lánov navíc probíhala stálá úprava běžeckých tratí ve
směru na Bínu, k fotbalovému hřišti a také za Základní
školou.
Závěr letošní povedené sezóny byl ve znamení již
tradičního karnevalu na lyžích, který byl uspořádán třetí
únorový víkend. Karnevalu se zúčastnilo na 40 masek
včetně „Pána hor“, Krakonoše. Pro děti i dospělé byly
připraveny různé soutěže a disciplíny v podobě slalomu,
skoku na lyžích či dětmi velmi oblíbeného tobogánu apod.
Lyžařský oddíl TJ Lánov, z.s. děkuje všem návštěvníkům
lyžařského vleku. Doufejme, že i v příštích letech nastanou
zimy alespoň takové, jaká byla ta letošní, a my tak budeme
moci přivítat mnoho
spokojených příznivců
sjezdového lyžování
na svazích Špičky.
Za lyžařský oddíl
TJ Lánov, z.s.
Ing. Michal Janků
Nejlepší dětské masky.
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Měsíc leden patřívá v MŠ lyžovaní. Letošní zima byla
velmi štědrá a sněhová nadílka vybízela nejen k lyžařským
radovánkám. V týdnu od 9. - 13. 1. 2017 jezdili předškoláci
do Dolního Dvora do Ski školy Baron pana Radiče.
Všechny děti byly z lyžování nadšeny a moc je bavila
výuka s kamarádskými instruktory. Pátek 13. patřil
závodům ve slalomu a všechny děti, i ty, které v pondělí
stály na lyžích prvně, úspěšně absolvovaly závod. Spolu se
závodníky brázdil svah i maskot Ski školy Baron –
Sněhulák. ☺ Lyžování 3x hurá.
Od října 2016 probíhá v Mateřské škole výtvarný
kroužek s názvem "Malý malíř".
Kroužek, pod vedením paní učitelky Haklové,
navštěvuje 10 předškolních dětí. Seznamují se s různými
uměleckými směry (například pointilismus, abstraktní
umění, pop-art,…), s výtvarnými díly známých umělců
(Joan Miró, Jiří Kolář, Andy Warhol,…) a různými
výtvarnými technikami. Snahou je, aby děti tvořily se
zaujetím, samostatně a aby je práce bavila. Po odchodu paní
učitelky Haklové na mateřskou dovolenou převezme
vedení kroužku paní učitelka Poláková.
Kolektiv MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V LÁNOVĚ

Vážení rodiče,
zápis dětí do MŠ v Horním a Prostředním Lánově na školní
rok 2017/2018 se bude konat ve středu 3. 5. 2017 od 14,30
hod. do 16,30 hod. v budově MŠ Prostřední Lánov.
Přihlášky se budou vyplňovat přímo na místě.
K zápisu si zákonný zástupce dítěte přinese občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na Vás!
Kolektiv MŠ

POHÁR PODKRKONOŠSKÝCH ŠKOL V BĚHU NA LYŽÍCH

s p. učitelkou Ryndovou. Žáci mohli vidět výrobu modelu
hasicího přístroje, barevné pokusy s indikátorem
z červeného zelí, magické obrazce a pokusy se svíčkou.
Doufáme, že se dětem tento projektový den líbil a těší se již
na ten následující.
Hana Rudišová

LYŽAŘSKÝ DEN

V letošním roce se 15. 2. 2017 v Dolní Branné - Bakov
sešel rekordní počet účastníků běžeckého závodu (141).
Naši žáci úspěšně reprezentovali Lánov. Z počtu 15 škol
jsme se umístili na krásném šestém místě. První kategorii
(1. a 2. třída) zastupovali Bára Najbrtová (11.), Viktor Bílek
(7.) a Eliška Hospodková (10.). Za třetí třídu na trať vyjela
Kamča Hůlková (5.) a Markéta Mašková (10.) Za čtvrtou
třídu závodil Milan Přívratský (10.) a Matyáš Sýs (5.).
Největší zastoupení měli páťáci – Honza Lelek (9.), Štěpán
Skalický (15.) a Adam Vondrášek (14.).
Všem patří velký dík za vzornou reprezentaci školy.
Radka Koniková

ZÁVODY NA BĚŽKÁCH
Letošní krásná zima nám zase po dlouhé době dopřála
uspořádat přebor školy v běhu na lyžích. Využili jsme
běžecký areál za zahrádkami, kam také často chodíme
na běžky o hodinách tělesné výchovy. Závodů se zúčastnilo
celkem 73 dětí z naší školy, což je určitě vysoké
číslo. Někteří běžci jsou svými dovednostmi téměř
profesionálové, jiní teprve začínají, ale bojovný duch
nepostrádal nikdo. Vítězové jednotlivých kategorií jsou
Viktor Bílek, Eliška Hospodková, Kamila Hůlková,
Jan Lelek, Michal Koldovský, Marian Jedlička, Denisa
Barková, Tereza Flaxová a Dušan Murgoš. Fotogalerie
a celkové výsledky najdete na webu školy.
Olga Čermáková

PROJEKTOVÝ DEN
2. února na naší škole proběhl další projektový den.
První stupeň zůstal ve škole a každou vyučovací hodinu měl
jiný program. Třídy se postupně vystřídaly na čtyřech
různých stanovištích. Součástí byla jedna hodina třídnická,
kde si třídní učitel vymyslel svůj vlastní program.
Například 5.B vytvářela básničky o VODĚ, která je naším
tématem pro celý školní rok. Poté každá třída postupně
zhlédla video o vodě např. jak to funguje v čističce
odpadních vod. Náplní další hodiny pro žáky bylo postavit
„afrického“ sněhuláka na školní zahradě. Tímto se škola
zapojila do akce s názvem Sněhuláci pro Afriku, kde se
za každého postaveného sněhuláka pošle určitý obnos
peněz na účet Kola pro Afriku. Tyto peníze pomohou
k převozu kol dětem do Gambie. Poslední hodina určitě
zaujala nejvíce žáků a byla věnována chemickým pokusům

Ve čtvrtek 2. 2. jsme vyšli od školy s běžkami v rukou
na letiště v Lánově. Když jsme přišli na letiště, tak jsme
nazuli běžky a vyrazili jsme směrem k Měsíčnímu údolí
a přes pole až na okraj Vrchlabí. Potom jsme si chvilku
odpočinuli a vyrazili jsme zpátky k Měsíčnímu údolí, kde
jsme si dali další pauzu. Kdo si vzal s sebou buřty na
opékání, mohl si je tam opéct. Po pauze jsme vyrazili zpět
na letiště a pěšky jsme došli ke škole.
Tomáš Javor
Lyžování na Špičce
Dne 2. 2. jsme byli lyžovat na Špičce. Sešli jsme se v půl
deváté u vleku. Připravili jsme se a vydali se na cestu mlhou.
Cesta začala nasednutím na pomu, která nás vyvezla až
na vrcholek lánovské Špičky. Vytvořili jsme si skupinky pro
případ nouze (byla mlha). Zprvu jsme jen poznávali terén,
ale později jsme si byli jistější. Lyžování se nám moc líbilo
a doufáme, že se budeme moci takové akce ještě někdy
zúčastnit.
Jáňa, Nicol, Anett a Lůca
Běžky s panem učitelem Vejnarem
Náš výlet, na který se každý těšil, začal ve Vrchlabí
s běžkami v ruce a těšením v srdci na krásné špindlerovské
panorama. I s panem učitelem nás jelo šest autobusem
do Špindlu na autobusové nádraží a potom jsme šli asi jeden
kilometr ke sjezdovce, kde jsme si konečně nandali běžky.
Když jsme šli, byla nám dost zima, ale byl to jen kousek,
protože v následujícím pětikilometrovém stoupání se každý
zapotil. Po velké námaze nás čekala odměna. Kromě kopců
dolů na nás čekalo krásné panorama. Ze Špindlu jsme sjeli
přes Šestidomí, okolo Stylu až k hotelu Harmony. Ten, kdo
nejel, udělal ohromnou chybu, protože jednak nám přálo
počasí, ale i mezi námi panovala super nálada.
Anna Marie Wagnerová

MY DĚTI ZE STANICE ZOO
Dne 23. 1. se návštěvy divadelního představení dočkali
žáci a žákyně osmé a deváté třídy, opět nás hostilo
trutnovské UFFO, ve kterém jsme měli možnost prožít
velmi drsný příběh ze světa drog. Velmi populární knížku,
dnes již kultovní, zdramatizovalo Činoherní studio Ústí nad
Labem velice zdařile. Během dvou hodin naplněné UFFO
po okraj zkamenělo a všichni prožívali příběh Christiany F.
i ostatních postav z Berlína obklopeného zdí, kteří se
postupně propadali do nicoty heroinového světa, aby unikli
před systémem, společností, ale hlavně před sebou samými.
I když divadelní hra byla velmi drsná, nám všem se moc
líbila.
Nina Javorová

BALET NA STŘELNICI VE VRCHLABÍ
Dne 26. 1. se žáci a žákyně třetí třídy, pátých tříd, šesté,
sedmé, osmé i deváté třídy vypravili do Vrchlabí
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na Střelnici, aby poznali i další umělecký žánr - tanec, balet.
Nejdříve byly jejich reakce rozpačité - "Jako balet, co to
je?" či znechucené, ale po chvilce všichni nehnutě
sledovali, jak skoro jejich vrstevníci dokážou ovládnout
svůj pohyb tak dokonale, až se z toho tají dech. Celý
program se jmenoval Stvoření tance a představil se nám
Balet Praha Junior. Pořadem nás provázel moderátor, který
srozumitelně a chronologicky představil jednotlivé taneční
techniky a jejich historii - klasický, lidový, jazzový
i moderní tanec. Všem se nám celé představení moc
a moc líbilo.
Po jeho skončení šla každá třída tzv. po svých. Někteří
navštívili KRNAP, jiní sledovali a dokumentovali stopy
zvířat ve sněhu, další žáci navštívili Záchrannou
a hasičskou stanici ve Vrchlabí. Celý výlet se moc povedl
a žáci odcházeli domů o něco bohatší ve svém vědění.
Nina Javorová

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Sedmáci se již vrátili šťastně z lyžařského výcviku
domů. Co prožili? Jak se jim tam líbilo? Nejen o těchto
zážitcích, ale i dalších zkušenostech se s vámi rádi podělí.
Střípky z lyžařského výcviku
Vaří výborné jídlo.
Celý tento lyžák mám pocit, že se dáváme dohromady jako
skupina, začínáme se víc chápat.
Lyžařský výcvik mě hodně bavil.
Poznali jsme, co je KARMA (karma je nebezpečná).
Přestože nemusím běžky, se mi tady líbilo. Doteď jsem
neměla ráda sjezdovky, ale lyžák můj názor změnil.
Mrtě jsem si to tady užila. Snad i jako Koukalová jsem
trochu uspěla.
Nevěděla jsem, že se toho tolik naučím za pár dní. Naučila
jsem se spoustu věcí – spolupráce, soustředit se, že se
nemám bát a stát si za svým.
Vychytali jsme parádní počasí.
Naučila jsem se mnohem líp lyžovat. Trochu jsme zlobili,
ale učitelé byli ti nejlepší hlídači.
Obsluha za barem a při roznášení jídel se vždy tvářila mile.
Nejdřív jsem myslela, že tu moc sranda nebude. Ale od
prvního dne tu sranda byla. Hlavně při závodech na
běžkách, kdy jsme se převlékli za Gábinu Koukalovou.
Bylo to super.
A nejvíc mi chutnal smažák.
Líbilo se mi tu, protože jsem se tu naučila částečně lyžovat.
Domů se mi nechce, protože jsem se tu naučila lyžovat.
Někdy náročné, ale zvládli jsme to.
Běžky mě nebavily.
Jsou zde dost vtipní lidé.
Lyžák očima žáka Ondřeje Pejchy
1.den: Ve 4 hodiny jsme byli v Rudolfově na parkovišti
a přijeli jsme na Hanapetr. 1.večeře byly špagety. Šli jsme
spát a do druhého dne jsme se probudili s chutí do
sportovních zážitků.
2.den: Jsme byli na běžkách s panem učitelem Vejnarem.
Byla to velmi příjemná trasa. Na lyžích s paní učitelkou
Krulišovou jsme získali první dojem z lyží. V týmu
Sněžníci jsme se jednoznačně shodli, že lyže nám vyhovují
víc. Druhá večeře byly sladké knedlíky. Spát jsme šli velmi
unavení a do nového dne mírně nevyspalí.
3.den: První byly lyže. Sjezdovka byla zmrzlá, ale
postupem času rozmrzala. Oběd byla křenová omáčka
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s uzeným masem. Na běžkách jsme došli až na Husí Boudy.
Čekalo nás překvapení – psovodi se psy. Byla dost zima,
a tak jsme šli brzo do chaty. Nynější dojem z LVK je velmi
dobrý.
4.den: Jsme šli velmi krásnou trasou na běžkách – výhled
na Liščí horu. K obědu byla svíčková. Druhá aktivita byly
závody na lyžích a jeden nejmenovaný Sněžník při
závodech spadl. Svítilo slunce, takže sníh byl trochu
rozbředlý a místy byla vidět tráva. Ale lyžování bylo vcelku
hezké a běžkování taky. Zatím hezky svítí sluníčko, takže
nás to tu baví. Doufáme, že slunce bude i další dny svítit,
a doufám, že za závody dostanou všichni zasloužené
odměny.
5.den: Jsme byli na lyžích. Dnešní počasí bylo víc než
vynikající. Poté byl oběd. Rajská omáčka s kolínky.
Odpolední klid byl mírně rušný. Místo otravného
běžkování jsme měli 5 Gábin Koukalových a všichni jsme
okusili biatlon a štafetu na běžkách. Vrátili jsme se dřív,
a tak jsme měli chvilku osobního volna navíc. K večeři byl
moc dobrý smažák. Dnešní den byl fakt excelentní.
6.den: Probudili jsme se a nastal zmatek – balení. Ani
jsme to nestihli a už jsme šli lyžovat. Vypadalo to, že bude
pršet, ale nepršelo. Vrátili jsme se a k obědu bude kuře
na houbách. No dnes je konec pobytu, tak já jdu.

NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ Z BAUNATALU
VE VRCHLABÍ A LÁNOVĚ
V neděli 19. 2. jsme se po necelém roce opět setkali
s přáteli z Baunatalu. Tentokrát se jednalo o již tradiční
týdenní výměnný pobyt žáků. Ubytovateli a hostiteli se
staly rodiny žáků z lánovské základní školy a vrchlabského
gymnázia.
Termín projektu „Poznejme se navzájem“ byl letos
stanoven tak, aby hosté poznali náš region za zimního
počasí a mohli si i zalyžovat. Podmínky pro lyžování byly
výborné, sluníčko parádní, to vše přesně do 19. 2.
My jsme téměř celý týden mokli. Nepřízeň počasí byla
vynahrazena jinými aktivitami (bowling, stolní tenis,
bruslení), především však dobrou náladou provázející
všechny účastníky po celou dobu pobytu. Kromě již
zmiňovaných činností se žáci stihli také zúčastnit výuky
ve školách hostitelů i pěkného a poučného programu
v KCEV Krtek, navštívit vrchlabskou radnici, strávit
společný večer v Divadelním klubu, projít se Špindlerovým
Mlýnem…, a i na to lyžování došlo.
Touto cestou velmi děkuji všem zúčastněným
za jejich ochotu, péči a starostlivost, městu Vrchlabí, obci
Lánov a Královéhradeckému kraji za financování projektu.
Michaele Jebavé a Martinu Bartošovi za spoluorganizování. Vše vždy dobře dopadlo a povedlo se také díky
vstřícnému přístupu a schopnosti rychle se přizpůsobit
změněným podmínkám (KAD, spol. s r. o. Vrchlabí,
Půjčovna Rentasport Kobr, Lyžařská a snowboardová škola
Vrchlabí, Školní jídelny Slovanská a ZŠ Lánov).
Hosté odjížděli velmi spokojení a i naši žáci a studenti
už se těší na další setkání. A tak lze na závěr s potěšením
konstatovat, že dobrá věc se opět podařila.
Eva Křivohlávková

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
22. února se v Hostinném konalo okresní kolo
olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovala

žákyně 9. třídy Nicola Hofmanová. Součástí bylo
poslechové cvičení a poté ústní část, kde žáci ve dvojicích
vedli rozhovor na dané téma. Nakonec se Nicola umístila
na krásném 5. místě. Gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci naší školy.
Hana Rudišová

PŘEHAZOVANÁ
Družstvo děvčat, ve složení Sára Berrová, Lucka
Klazarová, Martina Hudrlíková, Anička Čermáková,
Dominika Brychová, Denisa Barková, Eliška Koulová,
Anička Strnadová, Barča Janatová, Kristýna Tomíčková,
Adéla Rychterová, Karolína Šírová, Natálie Vítová, se
úspěšně zúčastnilo okrskového kola v přehazované.
Děvčata neprohrála ani jediný set a postoupila do okresního
kola.
V okresním kole přehazované, které proběhlo 16. března
v Hostinném, hrálo osm týmů. Do naší skupiny
byla nalosována družstva Trutnova ZŠ Mládežnická
a Komenského a tým Rtyně B.
Lánovská děvčata neztratila ani set a v dalším kole
musela porazit družstvo Rtyně A, ani tady náš tým
nezaváhal a postoupil do boje o vítězství. Finálový souboj
sehrála děvčata s týmem Gymnázia Trutnov a opět úspěšně.
V okresním kole družstvo ZŠ a MŠ Lánov vyhrálo
a postoupilo do krajského finále v přehazované, které se
uskuteční 6. dubna v Jičíně.
Jaroslava Krulišová

NÁVŠTĚVA DIVADLA - DON QUIJOT
Dne 14. 3. žáci šesté a sedmé třídy vyrazili
do trutnovského Uffa, aby mohli nahlédnout do osudů Dona
Quijota a jeho věrného služebníka Sancho Panzy v podání
brněnského Divadla Klaunika, které nás opravdu dokázalo
vtáhnout do děje. Někteří z nás se ocitli na samotném jevišti
jako herci, a tak měli možnost zakusit, jaké to je stát na
druhé straně pod světelnými reflektory a zraky všech
diváků. Celému představení nechyběly humor, ani
nadsázka či fantazie. Žáci se výborně pobavili, ale také měli
možnost se s touto dnes již klasickou literární postavou
seznámit.
Nina Javorová

OKRSKOVÉ KOLO VE VYBÍJENÉ

o postup dva týmy – jeden dívčí a jeden chlapecký a oba
byly velmi úspěšné. Děvčata skončila ve své kategorii
druhá, chlapci neprohráli ze šesti zápasů ani jeden a po
zásluze mezi kluky zvítězili. Všem gratulujeme a těšíme se
na dubnové okresní kolo v Trutnově.
Olga Čermáková

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA
Tento rok se vždy jednou za 14 dní ve čtvrtek účastním
polského jazykového kurzu, a proto bude tento den od 14:00
zavřeno nebo otevřeno se záskokem.
Karolina Boková

ČLÁNKY O ZDEJŠÍ HISTORII
Vážení čtenáři, naše obec bohužel nemá žádnou
publikaci o své historii. Kniha Lánov 1355 - 2000, vydaná
v r. 2000, je beznadějně rozebrána (jeden výtisk je ale
možno si vypůjčit v lánovské knihovně) a z nově
připravované publikace v r. 2014 bohužel sešlo a je zatím
v nedohlednu.
Za sebe Vám aspoň mohu nabídnout 3x výbor článků
o minulosti naší obce a okolí, uváděných po léta
ve Zpravodaji, v Lánovském pulsu a v Lánovském
občasníku (vydávala ZŠ Lánov za Martina Bartoše). Vím,
že jste je už třeba četli, ale čas plyne a člověk zapomíná...
Pokud tedy máte zájem, přijďte do infocentra a zmíněné
sebrané články si půjčte. Na přání mohu dva z nich poslat
i v elektronické podobě.
Karolina Boková

HROMADNÉ ROZESÍLÁNÍ SMS
Počínaje únorem 2017 začala naše knihovna používat
hromadné zasílání SMS zpráv. Tato služba bude využívána
hlavně pro posílání upomínek či informací o rezervovaných
knihách čtenářům na jejich mobilní telefony.
Zařízení funguje na běžném počítači, nebylo potřeba
pořizovat mobilní telefon.Nespornou výhodou je finanční
úspora v porovnání ke stávajícímu posílání upomínek
poštou nebo telefonování přes pevnou linku. Ušetří se také
za nákup či tisk formulářů pro upomínky. Vzniká navíc
velká časová úspora pracovnici knihovny, kdy se
předvolená zpráva jedním kliknutím rozešle desítkám lidí.
Pro komunikaci mezi knihovnou a čtenáři je samozřejmě
používána i mailová korespondence, ale ne každý počítač
má nebo ne každý si k němu pravidelně sedne. Naproti
tomu mobilní telefon má u sebe na rozdíl od počítače skoro
každý a aspoň jednou denně jej zkontroluje.
Slibujeme si tím zrychlení obratu knih mezi čtenáři,
zároveň zachování soukromí čtenářů a zvýšení jejich
spokojenosti.
Karolina Boková

NOVÉ KNIHY
V pátek 17. 3. jsme se zúčastnili okrskového kola
ve vybíjené dětí z 1. stupně. Naše škola vyslala do bojů

Zde je ochutnávka z nových knih:
Deset největších hloupostí, jimiž si ženy komplikují život Laura Schlessinger

9

Dívka ve vlaku - Paula Hawkins
Hvězdy mezi sluncem a měsícem - Lucia Jang
Národní třída - Jaroslav Rudiš
Sedm dní bez - Monika Peetz
Templářská šifra - Chloe Palov
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci - Halina Pawlowská
Stará řemesla - Jaroslav Kocourek
Osudy a běsy - Lauren Groff
Mafie v Praze - Michal Viewegh
Smrt v zádech - Harlan Coben
Krvavé léto 1945 - poválečné násilí v českých zemích
- Jiří Padevět
Pro mládež:
Deník mimoňky 1. díl - R. R. Russell
Hraničářův učeň - John Flanagan
Povstání Herobrina 1. díl - S. D. Stuart
Sedmý smysl - Ilka Pacovská
Holky na vodítku - Ivona Březinová
Kočkopes Kvído - Miloš Kratochvíl
Ukradená cukřenka - Ivana Peroutková
Kouzelná třída - Zuzana Pospíšilová
Veronika zlobidlo - Lenka Rožnovská
Psí ráj - Aimee Harper
Na odkaze http://online.mktrutnov.cz/lanov/
se prostřednictvím on-line katalogu dozvíte, jaké knihy jsou
v lánovské knihovně aktuálně k dispozici. To, zda je Vámi
hledaná kniha půjčená či nikoli, se tam dozvíte tak, že buď
rozkliknete název knihy, nebo, zobrazí-li se vám více knih
najednou, kliknete na tlačítko dole Zobraz jen dokumenty,
které jsou nyní k dispozici. Po rozkliknutí Autor začíná
zjistíte, jaké spisovatele v knihovně máme a jaké jejich
knihy. Na nejnovější přírůstky se podíváte, pokud zvolíte
proklik Seznamy a novinky (nebo vám seznam posledně
přivezených knih mohu okopírovat). V Téma začíná se
můžete podívat, jaká klíčová hesla by vám mohla být při
vyhledávání knih užitečná.
Karolina Boková

AKCE NA EKOFARMĚ
Ekofarma No Limits v Prostředním
Lánově se spolupodílí na realizaci
ekologického projektu ,,Matko Země,
tvá síla je ve mně“, podpořeného z programu Smart Up
od nadace O2. Projekt je určen pro širokou veřejnost od dětí
až po seniory, kteří chtějí trávit čas venku a něčemu se
přiučit. Veškeré akce v rámci tohoto projektu jsou pro
všechny zdarma.
Nejbližší akce proběhne ve čtvrtek
20. dubna a je to ,,Den Země“, kdy
budeme uklízet místní rokli od
odpadků a slavnostně otevřeme Hřbitov odpadků, který
bude sloužit veřejnosti k ekologické osvětě.
V neděli 21. 5. se koná další akce, která je nazvaná
,,Žížala pánem tvorstva aneb výroba vermikompostérů“.
Na akci se dozvíte všechno možné o kompostování. Vyrábět
se budou malé domácí vermikompostéry z kbelíků.
Poslední akcí bude již druhý ročník ekologického dne
,,Mysli globálně, jednej lokálně“ a konat se bude v neděli
4. 6. Vyrábět se budou eko tablety do myčky, eko přípravek
na nádobí, pro děti pak šumáci do koupele a na tvoření
keramická hlína.
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Eko školka Na Farmě
plánuje akce i pro ty
nejmenší. V neděli 30.4.
Vás zveme na oslavu
čarodějnic a v sobotu 10.6.
bude pro děti připraven
Pohádkový den.
Minulý ročník ekologického dne
na farmě No Limits.
Bližší info se dozvíte na:
www.nolimit-os.cz a fb No Limits. Těšíme se na Vaši účast
Za tým No Limits Barbora Nosková

POZVÁNKA NA KLÁNÍ

Přijměte srdečné pozvání na naše Krkonošské klání,
které se koná dne 5. 8. 2017 od 10 hodin. Jede se parkur
ZM, Z, ZL, skok mohutnosti a westernová jízda obohacená
druhým rokem jízdou malých dětí na ponících s vodičem.
Po dekorování jsou na řadě soutěže nejen pro malé,
ale i dospělé diváky. Večer se můžete těšit na zábavu
až do půlnoci.
Za Ranč na kopečku Helena Kopecká

SVAZEK MĚST
A OBCÍ KRKONOŠE
Co je Svazek Krkonoše?
Krkonoše – svazek měst a obcí
uvádí do života projekty na podporu cestovního ruchu
v celém turistickém regionu. Mezi pilíře této činnosti patří
Krkonoše ze sedla kola (zlepšování podmínek pro
cykloturistiku), Krkonošské cyklobusy (speciální veřejná
doprava s přepravou kol s návaznostmi dalších spojů
do jednotlivých údolí i do podhůří), Krkonoše – lyžařský
běžecký ráj (zahrnuje péči více než 22 upravovatelů skiareály, obce, tělovýchovné jednoty i jednotlivci - o síť
vyznačených a mobiliářem vybavených strojově
upravovaných lyžařských běžeckých a turistických tratí),
„Pohádkové Krkonoše“ (projekt s cílem přiblížit rodinám
s dětmi a mladým lidem zábavu na horách kombinovanou
s poznáním a poučením - www.pohadkove.krkonose.eu).
Cílem snažení a práce Svazku Krkonoše je dlouhodobé
úsilí zvyšovat potenciál cestovního ruchu a jeho
udržitelnost v turistickém regionu Krkonoše cestou
koordinace spolupráce podnikatelů, organizací,
institucí na lokální, regionální, krajské i republikové
úrovni. Východiskem aktivit jsou dlouhodobé
koncepční dokumenty „Integrovaná strategie rozvoje
regionu Krkonoše“, „Program rozvoje cestovního

ruchu regionu Krkonoše“, „Vize Krkonoše 2050“
a obdobné krajské a celostátní dokumenty.
Mezi další aktivity patří péče o propracovaný
oficiální turistický internetový portál Krkonoš
www.krkonose.eu, který obsahuje rozsáhlou databázi
textů v českém, německém, anglickém a polském jazyce,
mapové zákresy, fotografie a řadu dalších odkazů,
poskytování informací z celého pohoří, včetně polské
strany prostřednictvím Regionálního turistického
informačního centra Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí,
koordinace krkonošských informačních center,
zavedení mobilní aplikace, komunikace na facebooku
a Twitteru, společná propagace a prezentace Krkonoš
v návaznosti na projekty Královéhradeckého a Libereckého
kraje i agentury CzechTourism, veletrhy a výstavy
cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí, ediční
a vydavatelská práce, mezinárodní spolupráce
„Krkonoše – hory bez hranic“ s oficiálním partnerem
na polské straně Zwiazkem Gmin Karkonoskich. Součástí
je péče o Fond cestovního ruchu Krkonoše jako
prostředku k vytváření sounáležitosti všech, kteří se
na něm podílejí, s cílem možnosti předfinancování
veřejně prospěšných projektů z EU (www.svazek.
krkonose.eu/cs/smo-clenovefondu). Pořádání Fór
cestovního ruchu s širokou škálou témat podporujících
nejenom turistický ruch v regionu. A jsou mnohé další
aktivity.
Pokud se chcete podrobněji seznámit s prací kolektivu
Krkonoš – svazku měst a obcí, prohlédněte si
www.krkonose.eu a www.svazek.krkonose.eu
Dáša Palátková

SPOLKOVÁ ČINNOST
DĚTSKÝ KLUB PALCÁT ČI RADIO KULÍŠEK
ANEB TROCHU STATISTIKY NEUŠKODÍ
Zřizovatelem Radia Kulíšek je Dětský klub Palcát, z.s.,
(DKP), který má v rodném listě napsáno 18. 11. 1991,
Prostřední Lánov 155 (ZŠ Lánov). Zajímavostí je, že na den
a rok přesně bylo založeno občanské sdružení, které stálo
u zrodu Muzea stavebnice Merkur. 18. 11. 1994 se v éteru
poprvé ozvala znělka Radia OK.
Radio Kulíšek je od 6. března 1994 vlajkovou lodí
Dětského klubu Palcát,z.s. Přes školní vysílání, zvukové
programy v místním programu kabelové televize se děti
dostaly až ke spolupráci s novými médii. V roce 2000 se
Kulíšek zařadil mezi první rádia vysílající na serveru
ABradia. 5. 5. 2010 jsme zahájili vlastní Krkonošské
turistické vysílání na internetu.
Pokrok kráčel rychlými kroky vpřed. V srpnu 2014 se
Kulíšek stal stanicí webového portálu rastv.cz. K hlavní
stanici Lánov přibyla v březnu 2015 pobočka Kopidlno
a v květnu 2015 pobočka Lomnice nad Popelkou.
Internetová média mají na rozdíl od klasických médií
možnost zjistit přesný počet IP návštěvníků v určitém
období.
V roce 2016 (1.1. - 31. 12.) si internetové vysílání
na rastv.cz poslechlo 97 755 návštěvníků, což je součet 3
stanic Radia Kulíšek - Lánov (42 630 IP adres), Lomnice
nad Popelkou (19 268 IP adres) a Kopidlno (35 857 IP
adres).

Natáčení vysílání do rastv.cz ve studiu v Lomnici nad Popelkou.

Jak si nás naladíte? Zadejte www.rastv.cz – vstupte
na mapu České republiky – vyberte požadovanou stanici –
po kliknutí se spustí medailonek – aktuální program se
zobrazí kliknutím na ikonku obec.
Aktuality z činnosti radia Kulíšek najdete na
https://www.facebook.com/radiokulisek/
V příštím čísle Zpravodaje Vás seznámíme s dalšími
aktivitami Dětského klubu Palcát, z.s.
Jana Tauchmanová

KD - STATKY LÁNOV
V 1. čtvrtletí roku KD hlavně připravoval akce pro
nastávající období. Nebylo však zapomenuto ani na kulturu
– 21. 3. se v Úpici 57 členů zúčastnilo divadelního
představení s pražskými herci – J. Šmoldasem,
M. Kuklovou a dalšími (1 velký a 1 malý autobus).
– 24. 3. odjeli zájemci do Lysé nad Labem na tradiční akci
Zemědělec – 1 autobus.
Na 5. dubna je připraven zájezd do Polska – Kudowa
Zdrój – na tradiční předvelikonoční nákup.
Nejnáročnější byla příprava zájezdu do Prahy: prohlídka
budovy a zázemí ND s průvodcem a plavba lodí po Vltavě.
Už nyní je přihlášeno 90 účastníků (2 velké autobusy), takže
jde o akci velmi náročnou. Věříme, že díky ukázněnosti
účastníků – ostatně jako vždy – vše řádně proběhne.
Podrobně vás budeme informovat příště.
Za KD Jana Lacinová

LEPŠÍ UŽ TO BYLO
Soutěžní ročník stolních tenistů 2016 - 17 končí bohužel
týden po uzávěrce Zpravodaje. Sice v soutěži RP 3, kde
máme družstvo „B“, je rozhodnuto, ale v soutěži RP 1, kde
je družstvo „A“ o pořadí na 3. až 8. místě, rozhodnou zápasy
posledního kola. Je to tak vyrovnané, že rozdíl mezi pěti
mužstvy jsou pouhé 2 body. Naši jsou před tímto posledním
kolem na pěkném 3. místě, ale vzhledem k tomu, že hrají s
vedoucím družstvem soutěže Bernarticemi, je těžké
předvídat konečné umístění, takže jim budeme držet palce,
aby se jim podařilo udržet 3. místo. Zde bych rád zmínil
alespoň lídra tohoto družstva, který má skutečně lví podíl na
umístění, a to Jana Golla, který dosáhl 52 vítězství a pouze
6x prohrál, k tomuto nelze než poblahopřát. O tom, jaké
bude konečné rozuzlení v soutěži RP 1, příště. V soutěži RP
3 skončilo družstvo „B“ na slušném 6. místě z deseti
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družstev. Má na svém kontě 7 vítězství,
10 proher a 1 remízu. Největší podíl
na vítězstvích mají tito hráči základu:
Pištora Josef 39 vítězných zápasů,
Čivrný Vladimír 33 a Kalenský Josef
20. Pravda, bývali jsme lepší, ale
pravda také je, že jsme bývali v jiné
sestavě. Byli jsme jako družstvo
zkušenější, ale také věkově zralejší.
Současnému družstvu chybí více
zkušeností, ale ty s postupem času
přijdou a mužstvo půjde výkonnostně
nahoru. Takže věříme v lepší časy,
a kdyby to bylo někomu málo, tak
v ještě lepší a totéž přejeme všem
našim spoluobčanům.
Za stolní tenis Miroslav Hlava.

HISTORICKÉ OKÉNKO
DER BALLENSTEIN
V podzimním čísle našeho
Zpravodaje (č. 39) byl uveřejněn
článek pana Jiráska o Rejdišti
(Tanzboden) a Strážném vrchu
(Ballenstein), který obsahoval mimo
jiné i pověsti, vížící se k těmto místům.
Nyní otiskujeme tyto pověsti podruhé,
tentokrát ovšem jako překlad
podrobnějšího textu od J. Rhoma,
který byl uveřejněn v r. 1889 v časopise
Das Riesengebirge in Wortund Bild
(Krkonoše slovem a obrazem). Tento
výtisk byl před časem nalezen ve sklepě
Obecního úřadu v Lánově.
Karolina Boková
Mezi Dolním Dvorem a Tetřevími
boudami se na mocné horské
výšině zvedá mechem porostlá skála,
Ballenstein. Ve smrkovém lese
obklopujícím skálu vládne hluboké,
zneklidňující ticho, jen občas
přerušované tajemnými šelesty
a vzdycháním větru v korunách
stromů. Nikdy tu nezazní veselé
cvrlikání ptáka, toliko z dálky
zaslechne někdy osamělý poutník
volání kukačky nebo ochraptělé
krákání vrány. Zdá se, že neblahá
kletba tíží mrtvé horniny.
Žádný div, že si lidová mluva toto
tajemné místo opředla mnohými
pověstmi a udělala z něj dějiště skrz
naskrz vážných příběhů. Bázlivě chodí
tamní obyvatelstvo okolo skály se
špatnou pověstí a dává bedlivě pozor,
když vítr obzvlášť silně burácí
korunami stromů a tím hrůzu ještě
zvětšuje.
Neochvějně věří lid ve strašné
příběhy, které se o tomto nebezpečném
12

místě vypráví, ano, jednotlivci tvrdí,
že tam sami něco viděli, a nenechají si
své výpovědi upřít.
Protože na těchto stránkách o
Ballenstein dosud nebylo zmínky,
vytkl jsem si za cíl převyprávět věrně
podle lidového vyprávění o této
romanticky položené skále některé
z nejhezčích pověstí a probudit zájem
laskavého čtenáře také o tuto dosud
opomíjenou část Krkonoš.
Před dlouhým časem stál na místě
skal hrad Ballenstein, jehož majitel
mnoho let spravoval okolní půdu.
Později převzal krutý a lakomý pán
Ballensteinu majetek svých otců.
Bezuzdná chamtivost ho dohnala
k nespravedlnostem a násilnostem vůči
jeho poddaným. Vše se třáslo před
tvrdým mužem. Jednou přišel do hradu
starý unavený žebrák a prosil
o almužnu. Pán hradu se na něj ale zle
osopil a nechal ho psy vyhnat k bráně.
Jeho choť se snažila starého žebráka
před surovostí svého muže chránit. Ten
ale ze sebe vyrazil vzteklé zaklení
a srazil svou paní na zem. Ven vyhozený žebrák pozvedl svá pošlapaná
práva a svolal na pochmurný a nehostinný zámek kletbu nebes. Zazněla
strašlivá rána a místo hradu Ballenstein
stála před stářím ohnutým žebrákem
holá skála. Žebrák opět uchopil svou
hůl, aby pokračoval v jeho již staletí
trvající cestě. Byl to Ahasver, věčný
žid.
Kletba ale tíží zakletý zámek dodnes
a bude trvat tak dlouho, dokud člověk
bez hříchu nepřinese vysvobození.
Vždy po stu letech jde kolem skal
cizí žebrák a obhlíží s lítostí následky
svého prokletí.
Před více než 30 lety umřel na
Tetřevích boudách jistý Renner. Tento
velmi často vypravoval následující:
„Byl jsem hoch přibližně dvanáctiletý,
když jsem si jednoho večera unavený
lehl na lavičku u kamen a bezmyšlenkovitě civěl před sebe. Můj otec byl
v kůlně a štípal dříví.
Najednou se bezhlučně otevřely
dveře do světnice a dovnitř vstoupila
překrásná paní, kterou doprovázeli dva
psi. Jeden z nich byl bílý a šel na pravou
stranu od paní, zatímco ten druhý byl
černé barvy, přiběhl k jejímu levému
boku a neustále cenil zuby a vrčel. Paní
mi němá kynula prstem a ukazovala
druhou rukou ve směru na Ballenstein.
K smrti vyděšený jsem skočil za kamna
a začal křičet. Dáma odešla. Mezitím
přispěchal můj otec a ptal se užasle, co
se stalo. Vypravoval jsem mu zážitek.
Potřásajíc hlavou poznamenal, že to

nikdo jiný nemohl být, než paní
z Ballensteinu, a nařídil mi, kdyby
znovu přišla, abych na vše přesně dával
pozor. Příští večer se stalo to samé.
Zavolal jsem na otce, který seděl
u stolu a opíral se hlavou o pravou paži.
Přece však nemohl nic zpozorovat.
Paní ale hleděla na mě tak zpříma, že mi
bylo slabo až k pláči. Protože jsem
nejevil známky toho, že bych s ní šel,
vzdálila se opět, a já ji ještě viděl zmizet
v lese. Nemohl jsem poté celou noc
usnout. Stále jsem měl v duchu před
očima tu hezkou paní se dvěma psy.
Svářily se ve mně protichůdné pocity:
mám s ní jít či ne, jestli ještě přijde?
Ačkoli bych rád zažil dobrodružství,
přeci jsem se velmi děsil černého psa.
Třetího večera jsem znovu očekával
neobyčejnou návštěvu. Tentokrát seděl
můj otec vedle mě a chtěl přesně
vše vidět. Tiše odskočily dveře a
s mohutným skokem stanul černý pes
přede mnou. Vyrazil jsem pronikavý
výkřik. Můj otec, který se všeho bál,
mě ovinul svou paží a držel ochranitelsky jednu ruku na mé hlavě. Se slzami
v očích dělala dáma ty samé posunky
jako dříve. Srdce mi pukalo: vidět tuto
krásnou bytost, která asi musela tolik
trpět, tak prosit! Moc rád bych šel s ní,
ale ten černý pes, ten černý pes! Jeho
zuby a jeho zlověstné vrčení mě držely
v šachu. Tentokrát meškala paní ve
světnici déle a bylo opravdu dojemné
vidět její němou prosbu. Třásl jsem se
jako osika. Když jsem se nezvedal, zase
odešla. Když ale dorazila ke dveřím,
obrátila se ještě a kynula mi, abych ji
následoval. Můj otec mě ale pevně
objímal, nemohl jsem se z místa
pohnout. Slyšel jsem ještě paní
vzlykajíc přejít okolo oken, pak jsem
padl do mdlob, z kterých jsem se
probral až druhého dne. Od té doby
jsem už nikdy nebyl skutečně veselý.
Když jsem viděl lehkomyslné lidi,
přišla mi vždy na mysl překrásná paní.
Nemohu na to zjevení zapomenout!“
Slyšel jsem tuto událost vypravovat
od starého muže, který už dávno
odpočívá v hrobě. Toto vyprávění na
mě tehdy udělalo, byl jsem ještě malý
chlapec, velký dojem. Od té doby jsem
je slyšel jen ještě jednou, a abych je
vyrval zapomnění,zapsal jsem je zde na
papír.
Jedna další pověst zní: Když se
o Květné neděli čte v kostele evangelium, bývá na Ballensteinu otevřena
malá branka. V jeskyni podobné skalní
prostoře stojí zlatem a drahými kameny
naplněná nádrž, kterou hlídá bílý

a černý pes. Kdo tento poklad
vyzvedne, vysvobodí zakleté obyvatele někdejšího zámku. Je to ale
spojeno s různými podmínkami. Ten,
který tento podnik chce uskutečnit,
musí být prost hříchu; musí u sebe mít
posvěcené věci, růženec a knihu
evangelií; bude-li dotázán, musí
odpovídat rčeními z bible atd.
Jednou na výše jmenovaný den se
jeden mládenec z Dolního Dvora,
kterému bylo potřeba peněz, vydal
na Ballenstein. Co tam viděl či slyšel,
není známo. Když se k poledni vrátil,
ptali se ho, jestli našel poklad. Nedal
žádnou odpověď. Už nikdy nepromluvil slova, byl němý a chorý. Nikdo
ho více neviděl mimo dům. Když se
příští rok o Květné neděli položil na
lavičku, zvedlo jej to náhle do výšky
a mrštilo jím doprostřed světnice. Byl
mrtvý. To se stalo v ten samý čas, kdy
se v kostele četlo evangelium.
Jednou zabloudil jistý muž se svým
synkem do divokých hvozdů okolo
Ballensteinu. Šli stále dál a přišli vždy
znovu na to samé místo. Přišla noc.
Tu náhle spatřili před sebou Ballenstein. Na vrcholu skal špatné pověsti si
přichystali lůžko z mechu a usnuli brzy
únavou. Mohlo být okolo půlnoci, když
se probudili. Jaká hrůza! Kolem nich
jezdil zářící rytíř s černou tváří. Ve stále
menších kruzích cválalo noční zjevení
kolem. Tu - skočil kůň na ně. Oba
zděšeně vykřikli. Příšerný druh zmizel.
Třesouc se zvedli se oba a bloudili
vprostřed noci lesem, dokud jim brzy
ráno do uší nezazněl psí štěkot. Šli tím
směrem, odkud se štěkání zdálo
přicházet, a byli brzy na Tetřevích
boudách. Tam s ještě hrůzou bílými
obličeji vypravovali noční dobrodružství a odebrali se na cestu domů.

MALÝ LÁNOV
(Putování mezi otazníky)
Na našich pravidelných vycházkách
do malebné krajiny s údolím, které
vytvořilo Malé Labe, jsme věnovali
pozornost historickému centru s kostelem sv. Jakuba, později nazývaném
Dolní Lánov. I lidnatý Horní Lánov
nezůstal stranou pro řadu historických
zajímavostí. Dnešnímu letovisku
a středisku zimních sportů Dolnímu
Dvoru je dokonce věnována celá
knížka, kterou sestavil pan Zděnek. Ani
Prostřední Lánov s jeho průmyslovou
revolucí nevyšel zkrátka.
Jaksi stranou ale zůstává Lánov
Malý, dnes osada Dolního Lánova,
v minulosti s historií nikoli nezají-

mavou a pestrou, ačkoli dosti
opomíjenou a naplněnou otazníky.
Pokusíme se tento dluh regionální
vlastivědy napravit a seznámit
s dostupnými fakty tam, kde mnohdy
ve vědomí spoluobčanů zejí bílá místa.
Sonda do nejstarší minulosti osady
vede značně hluboko, i když první
písemné zmínky vedou do počátků
16. století. Je pravděpodobné, že
v lokalitě podivně zvané Paradies
(Ráj) jižně od kostela po proudu
Malého Labe se usadilo několik rodin
zemědělců už ve 14. století. Tehdy se
připomíná lánovský kostel s jeho
plebánem* Jindřichem roku 1359.
Kdo byl však vrchností této
nepříliš rozsáhlé skupiny stavení
s poddanými, je velmi nejisté.
Hranice jednotlivých panství se ve
zdejší horské krajině teprve zvolna
konstituovaly a byly nepevné.
Docházelo kvůli nim k soudním
sporům, nebo dokonce malým
místním válkám, jak je známe z doby
Kryštofa z Gendorfu. Uplatňovalo se
často právo silnějšího.
Před koncem 15. století se jablkem
sváru stalo právo na zatím bezejmenné
území a poddané, o něž se utkali
majitelé panství Hostinné a Vrchlabí.
V roce 1474 koupil panství Hostinné
od Jana z Házmburku Aleš Šanovec
ze Šanova. Tento svárlivý příslušník
vladyckého rodu původem z Rakovnicka se dostal do dlouholetého
sporu kvůli Lánovu s rytířem Petrem
z Vrchlabí. Šlo o nějaké poddané
a právo lovu ve zdejších lesích.
Král Vladislav Jagellonský v soudním
sporu dal za pravdu Petrovi
z Vrchlabí.
Zřejmě však Alšovi nějaký díl
Lánova (Malý) zůstal. To proto,
že figuruje v rukou Šanovců i později
roku 1507. Tehdy po smrti otcově
synové Jan a Václav se o panství dělili.
Ve Václavově podílu krom poloviny
hradu a města Hostinné figuruje
k Hostinnému náležející díl Lánova,
tedy zřejmě Lánov Malý. Snad
již tehdy vzniká pojmenování
ArnauerKleingemeindl (Hostinská
malá víska).
V průběhu 16. století se situace
konsoliduje po nástupu Valdštejnů
v Hostinném, zejména za hospodárného Jiřího z Valdštejna, který zápasí
s Kryštofem z Gendorfu o jiné části
Lánovska s kutišti železné rudy.
Po smrti Jiřího (+ 1584) dochází
k dělení jeho dominia mezi syny. Bylo
jich požehnaně. Malý Lánov
s polovinou zámku a města dostal

s vesnicemi Prosečné, Fořt, Čistá
v Krkonoších a Javorník Jan Kryštof.
Do roku 1634 je Malý Lánov součástí
Frýdlantského vévodství Albrechta
z Valdštejna.
Po ukončení třicetileté války nám
ukazuje berní rula (1653-55),
že příšlapek jako Gemeindl(vesnička)
nese Malý Lánov oprávněně. Nová
vrchnost pan generální vachmistr
Vilém z Lamboyů tu má jen 17
poddaných. Z nich je pouze 5 sedláků,
poměrně sice dost zámožných, ale
ostatní jsou zahradníci, tj. chudoba.
K panství Hostinné patří Malý
Lánov až do roku 1706. Přibývá tu
postupně domů a poddaných. Poněkud
nepřirozený stav, kdy Malý Lánov byl
oddělen od ostatních Lánovů, odstranil
Václav z Morzinů. ArnauerGemeindl
připojil k vrchlabskému panství
a vytvořil tak předpoklady pro vznik
samostatné obce s rychtářem v čele.
Ostatně, od roku 1706 se celé panství
Hostinné, byť na kratší dobu do roku
1719, dostalo do rukou Morzinů.
Když však byl Václavův syn a nástupce Karel Josef z Morzinů nucen
přepustit Hostinné Šlikům, zůstala
ArnauerKleingemeindl dál součástí
vrchlabského panství. Od onoho roku
1706 také ves používá pojmenování
Kleinlangenau (Malý Lánov).
Pro její existenci je důležitý rok
1785, kdy dochází k parcelaci
dominikální (panské) půdy a k jejímu
rozdílení mezi drobné hospodáře.
Z území Nového Dvora (Neuhof)
vzniká nová osada Schmidtdorf
(dnes Kovářov) připojená k Malému
Lánovu.
Místní lánovský kronikář Franz
Meissner zjistil, jak se vyvíjely počty
obyvatel, případně domů v Malém
Lánově. Jde o čísla velmi zajímavá.
Roku 1654 to bylo asi 102 osob, roku
1758 120 osob a roku 1817 již 182 osob.
Po roce 1850 po sjednocení s Dolním
Lánovem tu opět přibývá obyvatel,
takže roku 1880 v 26 domech žije 279
osob.
Velmi obtížné se jeví dnes přesně
určit hranice Malého Lánova, zejména
na severu, kde zástavba domů plynule
přechází do Lánova Dolního. Má se za
to, že hranice šla v místě, kde se
nacházejí objekty po textilce a bývalá
vila rodiny Böhmů.
František Jirásko
* první termín pro duchovního
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HASIČSKÉ ROZHLEDY
1947 - 1949
Díky Hance Hörnichové se mi
v lednu 2017 do ruky dostala tiskovina
Hasičské rozhledy, a to z rozmezí let
1947 - 1949. V podtitulu má tento
čtrnáctideník název Věstník zemské
hasičské jednoty v Čechách.
Čísla, dlouho odpočívající v hasičárně v Prostředním Lánově, jsem
prolistovala a vybrala pro vás takové
příspěvky, které buď mají vztah
k našemu okolí, nebo mi přišly natolik
zajímavé, že se o ně s vámi chci podělit.
Pokračování z minula.

k rychtáři sběhnou, a kam rychtář
poručí jíti do té vsi kdež by hořelo, aby
pomohli hasiti a ne krásti, jenž by hasiti
pomoci mohli, jíti a to učinili pod
skutečným trestáním.
K tomu také i to míti chci, aby jeden
každý usedlý poddaný můj dlouhý
a mocný řebřík v tom místě, kdežby se
koliv komu za nejpotřebnější vidělo,
k střeše pro všecky časy přistavený
měli a každá obec, aby mimo to
všechno obecné své řebříky a háky
měly, a je v místě přístupném
i bezpečném chovaly.
Tolikéž poroučím a to míti chci,
aby jeden každý soused, poddaný můj,

Josef Chlum (tatínek paní Šustekové a dědeček paní Šarounové) byl u hasičů a jezdil
s tímto Mercedesem. Foto laskavě poskytla paní Šarounová.

Titulní stránka věstníku v r. 1947.
ROK 1948
Zajímavosti
Historická črta.
Ant. Rybička Skutečský v Čas. čes.
m u s e a r. 1 9 4 3 n a s t r. 1 6 3 - 1 7 8
uveřejňuje mandát, kterým hraběnka
Františka Hyppolita Eusebie Berková
rozkazovala roku 1626 svým poddaným na panství rychmburském,
rosickém a slatiňanském o opatřeních
proti vzniku a šíření ohně. Uvádím
doslovně:
„U kohož by koliv, čehož Pane Bože
ostřež!, oheň vyšel a on by pokřiku
neučinil, až by se oheň rozmohl, má
skutečně trestán býti a bude k němu
hledíno, jakoby v úmyslu pálil, a kdoby,
vida oheň, tolikéž pokřiku neudělal,
týmž způsobem k němu hledíno bude.
Kdyby Pán Bůh na jiné vsi oheň
dopustiti ráčil, ať se sousedé všichni
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před domem svým košík, aneb
soudek vody plný vždycky, pokudžby
nemrzlo, jak pro nějakou potřebu svou,
tak i sousedů svých, dobře opatřený
měl, a kdyžby v tom neposlušný
nalezen, pokutou, kterou sobě
zůstavuji, trestán bude. - A v tom všem
vůli mou, jakožto paní vaší, vyplníte!“
Téměř každý list historie městské
vypravuje o obětech a škodách
požárem, které za starodávna strašně
řádily a nedivíme se, stavení byla
tehdáž vesměs dřevěná a opatření proti
vzniku a šíření ohně téměř žádná.
Vrchnostenské mandáty a jiné listiny,
v kterých nebylo opominuto pod
trestem přikazovati různá opatření
proti ohni a sami posud dobře víme
a tehdáž ještě více platilo, že co
napsáno bylo, také jen napsáno zůstalo.
Josef Malínský

ochuzováni o veliké hodnoty
explosemi a požáry, které vznikají
z nedbalosti a nešetrnosti. Při
kriminální ústředně byla po revoluci
utvořena ústředna pro všeobecná
opatření k zamezení žhářství a souvislých trestních činů, která za úzké
spolupráce s SNB vyšetřuje vznik
požárů a explosí.
V roce 1946 jsme měli v Čechách
a na Moravě celkem 4708 požárů
a explosí a v roce 1947 stoupl jejich
počet na 6363, v celé ČSR na 7498,
neboť vlivem lednových a únorových
mrazů a později katastrofálního sucha
bylo nedostatkem vody zabráněno
včasnému uhašení požárů v zárodcích.
Nejvíce hořely lesy, 23,6 %, a požáry
vznikly nejčastěji z nedbalosti - 36,5 %.
Nejvíce požárů v roce 1947 bylo
v měsíci září - 15,7 %. Celkem bylo
zraněno 994 osob a z toho zemřelo 150
lidí. Škody způsobené na majetku
dosáhly vysokého čísla, téměř jednu
miliardu Kčs.
V Čechách a na Moravě vzniklo
295 požárů od odhozené zápalky, jiskry
z lokomotivy zapálily 269 krát, 90
požárů vzniklo od roztopených
a neuhašených ohníčků a děti zapálily
25krát. Blesk jako žhář vystupoval
jednou, úmyslně bylo založeno 11
požárů. V živnostech hořelo ponejvíce
v truhlářstvích, chemických továrnách
a přádelnách.
Je to smutná bilance, ale slouží
nám k velikému poučení. Odhozená
zápalka nebo zbytek hořící cigarety
může vznítit požár nejen v lese,
ale i v podnicích a na polích obilí.
Také ve vlacích je nutno, aby kuřáci
používali více popelníčků než oken.
Je to trestuhodná nedbalost a nešetrnost, která nás připravuje o stamilionové hodnoty, vždy těžce nabyté,
neboť co shoří, je navždy ztraceno.
Z OHJ* a sborů

Rumunští reemigranti v řadách
sboru. V žacléřském průsmyku,
v malé pohraniční vísce Bobru, byl
založen r. 1945 hasičský sbor. Ten
převzal po Němcích jednu ruční
stříkačku z r. 1886, která je neschopná
používání, pár starých hadic, napolo
zpuchřelých. To byla celá výzbroj!
Po čase zakoupil sbor stejnokroje
ze svých úspor a r. 1947 dokonce
motorové vozidlo. MNV pomohl
pořídit různé součástky k tomuto
vozidlu. Dnes se sbor může pochlubit
objednávkou
motorové stříkačky. Tato
Nejvíce požárů z nedbalosti
práce našla své ovoce: do sboru se hlásí
Každoročně jsme hospodářsky další členové. Na agilitě sboru má

velikou zásluhu obvodní starosta br.** budete spolupracovat k budování ještě
Hambálek, obvodní velitel br. Motyčka lepšího a bezpečnějšího žití naší krásné
a velitel sboru br. Šedík. Za členy sboru voňavé země.“
(Vzkaz krkonošským tkalcům.)
se též hlásí četní bratři reemigranti
z Rumunska. J. Poděbradský
Naše rovy
Co se o nás píše...
Hasičský sbor v Prostředním
S osídlením pohraničí se projevil Lánově (OHJ-108/1) vzpomíná prvého
postupem doby a zejména v loňském výročí náhlé smrti zakládajícího člen,
s u c h é m l é t ě v e l k ý n e d o s t a t e k br. velitele Františka Lešáka. Zesnulý
vycvičených dobrovolných hasičů. byl obětavým hasičem a plně si vědom
Desítky velkých požárů v minulém odpovědnosti, kterou na sebe převzal.
roce a menší hustota obyvatel přímo V rozběhu práce mladého sboru, dne
volaly spolu s velkými vzdálenostmi 23. X. 1947 přepadla ho náhle smrt,
m e z i j e d n o t l i v ý m i o b c e m i p o která byla pro všechny jeho spolubratry
intensivním náboru nových členů do bolestným překvapením.
hasičských sborů. K vypsání získávací
Čtenáři nám píší
akce nakonec také došlo. Nábor se
konal pak v celých Čechách a nejen
Po peří poznáš ptáka. Nevím, zda
v pohraničí. ... Jen na Horšovotýnsku nadpis dobře vyhovuje tomu, co chci
bylo pro práci v dobrovolných svým dopisem říci: Kolikráte již bylo
hasičských sborech získáno přes 300 psáno o hasičském krojování, ale
nových členů. Horšovotýnský okres myslím, že bratří hasičský tisk nečtou.
získal jen o málo méně než okres Řiďte se, bratří, podle předpisu
Vrchlabí, který se v získávací soutěži a vystupujte na veřejnost krojováni
umístil na prvém místě. Letos už tedy tak, jak nám velí předpis. Nosit
bude v našem pohraničí připraven k vycházkovému stejnokroji s brigadýkádr vycvičených lidí, kteří jistě rkou kožený opasek s dohodou nebo
zachrání celé republice hodnoty, jdoucí distinkce, že se v tom ani dobrý
do milionů. Právo lidu, Plzeň (29. I. činovník nevyzná, třeba jeden zlatý
48).
granátek podložený stříbrnou
S p r á v a o b e c n é š k o l y d í v č í sutaškou*** - to opravdu nevím, co je
v Trutnově a Rodičovské sdružení při to za činovníka! Jak vypadá činovník,
téže škole děkují hasičskému sboru dokonce velitel, když má na hlavě
v Trutnově za dar 10.000 Kčs přilbu a býv. velitelskou sekyrku
na zařízení školského rozhlasu. připevněnu pod bluzou, posuďte sami;
O c e ň u j e m e t í m t o z á s l u ž n ý č i n a velitel takto ustrojený stál na cvičišti
hasičského trutnovského sboru, který jako vedoucí - a bez opasku. Dokonce
si určil vzácné heslo „Pomoc Dětem!“ j s e m v i d ě l b r a t r a v p r a c o v n í m
a skutečně je dodržuje. Jejich čin je stejnokroji a na hlavě s brigadýrkou.
nejen vzorem, ale i důkazem, že do Bratří vedoucí, všímejte si těchto
pohraničí přišli dobří budovatelé a lidé, nedostatků a poučujte bratry.
kteří mají srdce na pravém místě.
T. Šprojcar, Polička
(Jednota, Trutnov, 21. II. 1948.)
Jak smýšlel Jan Masaryk
(+ 10. 3. 1948)
„Hlásím se k vám. Zdravím vás
jako člověk z lidu, jehož dědeček do
28. roku svého věku byl nevolníkem.
Narodil se roku 1820. Můj otec,
kterého dnes laskavě vzpomínáte,
začal jako kovář a vlastně skončil jako
kovář. Vím, kolik jste zkusili pod
německým národnostním a sociálním
útlakem, jsem rád, že jste dnes volni
a jsem na vás pyšný, že splníte na sto
procent svůj pracovní program. V těch
nejtěžších dobách jste se drželi dobré
české knihy a vím o vaší knihovně.
V horách se často rodí písmáci a lidoví
filosofové. Zůstaňte jimi! Dnes vláda
lidu československého je v pravém
slova smyslu v jeho rukou. Vím, že

kurs. Zimní školení probíhá podle
směrnic ČZHJ. Z výtěžku plesu věnuje
sbor v Úpici žákovským knihovnám
hodnotnou četbu.
Heřmanovy Sejfy*. Na valné hromadě
30. ledna bylo zjištěno, že sbor splnil
ve dvouletce všechny úkoly, třeba
nebyly nejlehčí. Je pohraničním
sborem, stojícím mezi prvými v okrese
vrchlabském. V závěru shromáždění
slavnostně slíbilo, že sbor splní svůj
pětiletý plán na plných sto procent.
Jilemnice. V neděli dne 12. června
1949 vzpomínal hasičský sbor
v Jilemnici 75 roků svého založení.
Tato slavnost, ač počasí nebylo
příznivé, měla velmi dobrý průběh.
Ukázky dřívějšího i dnešního moderního hašení byly provedeny vzorně.
Jilemnický hasičský sbor ukázal,
že stojí na výši doby. Je všeobecně
oblíben a svým vystoupením si dovede
vynutiti úctu k hasičské práci. Veliká
byla účast hasičských hostí z okolních
okresních jednot a sborů. Trapně
působilo, že při tak významném jubileu
se nedostavil nikdo z místního
národního výboru a jiných místních
korporací a spolků. Nepřišel nikdo,
aby dost málo projevil pochopení
a poděkoval jilemnickému sboru za tak
dlouholetou záslužnou práci. Hasičstvo
nikdy nečekalo a ani dnes nečeká
odměn za svoji práci, kterou konají
dobrovolně ve prospěch všech občanů,
ale taková nevšímavost přímo uráží. K.

Trutnov. 9. a 10. července t. r. konal se
v Trutnově krajský sjezd hasičstva
kraje královéhradeckého. V sobotu,
v podvečer sjezdu, byla odhalena
pamětní deska na hasičské zbrojnici
členu trutnovského sboru, který byl
v mladém věku při hašení požáru zabit
zřícenou zdí. Samotného sjezdu
zúčastnilo se na tři tisíce hasičů
z celého kraje. Pestrá byla podívaná na
les praporů, nesených v čele průvodu.
Promluvili zást. min. vnitra, nár.
obrany, zást. všech politických složek,
velit. ZHJ br.** Švandrlík a star. kraje
br. Nypl. Projev učinil též zást.
polských
hasičů, kteří se v počtu asi
Reklama z r. 1948.
40 členů tohoto sjezdu zúčastnili.
* Okresní hasičská jednota
Odpoledne byly provedeny závody
** = bratr
družstev se zkouškou v pohotovosti
*** = splétaný úzký prýmek.
strojů a dodání vody třemi proudy
ROK 1949
v nejkratším čase. V těchto závodech
umístila se jako první OHJ Dvůr
OHJ a sbory píší
Králové, na druhém místě OHJ
Úpice. Od 13. února pořádá hasičský Žamberk a na třetím místě OHJ
obvod se spolkem Československý Rychnov n. Kn., která obdržela od br.
Červený kříž samaritský výcvikový Poláků pohár jako vítěznou cenu.
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rok hodlá sbor stavěti garáž pro svůj drahocenný inventář.
V neděli dne 14. srpna t. r. pořádal slavnost předání
motorky v rámci okrskového cvičení a dekorování členů,
kteří jsou členy přes 20 let. Nožička Vl.
Zajímavosti

Též ostatní vítězové byli odměněni. Závody těšily se
velkému zájmu všech přítomných, neboť ukázaly opravdu
něco nového při našich veřejných vystoupeních. Zajímavé
byly též ukázky seskoků s výše do záchranné plachty,
předvedené br. Poláky. Sjezd byl skutečně zdařilým
vystoupením hasičstva, spojeným s prohlídkou
Podkrkonošské výstavy znovu se rozvíjejícího města
Trutnova. Jansa

Jilemničtí jsou mezi prvými. Podle úředního zjištění je
jilemnický okres mezi prvými okresy v Čechách
s nejmenším počtem požárů. V průmyslových podnicích
na př. nebyly požáry vůbec zaznamenány. Na tomto
úspěchu mají hasiči na Jilemnicku velký podíl, neboť řádně
a svědomitě plní své úkoly, zejména v důsledném plnění
preventivních opatření.
* = Rudník
** = bratr
P. S.: Věstník poputuje do Státního okresního archivu
v Trutnově, kde si ho rádi převezmou, neboť z tohoto
období mají časopisů poměrně málo.
Připravila Karolina Boková

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou moc a moc poděkovat Mileně
a Rudovi Knapíkovým za to, že mi v infocentru ve skládku
a v knihovně zcela nezištně instalovali regály. Takhle to
vyzní stroze a jednoduše, ale strávili zde u toho spoustu
času. Nesmím zapomenout s díky ani na Míšu Hlavu, který
mi byl velmi nápomocen jako ostatně vždycky, když jsem
něco potřebovala.
Díky!
Karolina Boková

Reklama z r. 1948.

Dolní Branná OHJ-108. Ačkoliv náš sbor byl založen
v r. 1945 ihned po revoluci, má se čile k životu. Zakoupil
novou motorovou závěsnou stříkačku, na jejíž zakoupení
hlavní zásluhu mají: bezpeč. insp. br. Vydra z Vrchlabí
a velitel místního sboru Jiřiček V. Ještě tento měsíc má
dostati sbor nové dopravní auto pro mužstvo a ještě tento

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Zdravotní středisko Lánov
MUDr. Zdeněk KUŽEL

Obecní úřad Lánov
Adresa:
Obecní úřad Lánov
Lánov 200
543 41 LÁNOV
informace: obec@lanov.cz

Starosta

Ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Tel., fax

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Asistentka

- praktický zubní lékař -

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí 13:00 - 17:00

Středa 8:00 - 12:00

13:00 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezóně:

v sezóně:

červenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po: zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

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

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

infocentrum@lanov.cz
Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Samostatný referent infocentra:
Karolina Boková
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tel.:
499 432 298

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

tel.:
499 522 344

POUZE ODBÌRY A INJEKCE

Po:

7:00 -7:30

Út:

7:00 -7:30

St:

7:30 -13:00
7:30 -13:00
12:00 - 18:00

So:

zavřeno

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

Ne:

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

Pá:

7:00 -7:30

7:30 -13:00

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

PŘÁNÍ MAMINKÁM
Vzpomínáte si z dětství na ta všelijaká přání, která jsme svým maminkám ať už k MDŽ či ke Dni matek nosili? Tady
jsou dvě pěkné ukázky z těch starších.
Karolina Boková

FOTOMOMENTKY ZŠ LÁNOV

UFFO - divadelní představení Důmyslný rytíř
Don Quijote de la Mancha.

Sněhuláci pro Afriku.

Návštěva Hasičské stanice ve Vrchlabí - 7. třída.

Závody na běžkách.
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FOTOMOMENTKY - MASOPUST V LÁNOVĚ
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AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
DUBEN 2017
duben
duben
22. 4.
29. 4.
30. 4.
30. 4.
30. 4.

Výroční valná hromada, hotel Lánovský Dvůr, pouze pro členy TJ Lánov, pořadatel: Výkonný výbor TJ
Divadlo v regionu, UFFO, nebo Jilemnice, pořadatel: OB Lánovy
Vítání malých občánků, Dolní Lánov, pořadatel: SPOZ
Pálení čarodějnic, Dolní Lánov, hřiště, pořadatel: SDH Dolní Lánov
Pálení čarodějnic, Horní Lánov, hřiště, pořadatel: SDH Horní Lánov
Pálení čarodějnic, Dolní Dvůr, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
Pálení čarodějnic, Lánov, akce i pro ty nejmenší, pořadatel: Ekofarma No Limits

KVĚTEN 2017
20. 5.
21. 5.
27. 5.

Zájezd do Prahy - muzikál Mefisto a překvapení pro účastníky, kam se podíváme cestou, pořadatel: OB Lánovy
Žížala pánem tvorstva aneb výroba vermikompostérů, Lánov, vše o kompostování, výroba malých domácích
vermikompostérů z kbelíků, pořadatel: Ekofarma No Limits
Turnaj řemeslníků v nohejbale, Dolní Lánov, pořadatel: SK Dolní Lánov
Oslavy dne dětí, Dolní Lánov, pořadatel: ZŠ + SK + myslivci

ČERVEN 2017
Zahradní slavnost, Dolní Lánov, zahrada školy, pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov
Poslední výkop, hřiště Lánov, tanec a hudba u hřišt, pořadatel: TJ Lánov
Navijákový den, letiště, možnost proletět se na větroni Blaník na navijáku anebo na motorovém větroni,
pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí,
začátek června Dětský den, Dolní Dvůr, pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
4. 6.
Mysli globálně, jednej lokálně, Lánov, 2. ročník ekologického dne, výroba eko tablet do myčky, eko přípravku
na nádobí, pro děti pak šumáci do koupele a na tvoření keramická hlína, pořadatel: Ekofarma No Limits
9. 6.
Noc kostelů, Dolní Lánov, připravuje se ve spolupráci s Římskokatolickou farností Vrchlabí a prozatím není
definitivně rozhodnuto o konání akce, pořadatel: Skautský oddíl Lánov
10. 6.
Pohádkový den, Lánov, akce i pro ty nejmenší, pořadatel: Ekofarma No Limits
17. 6.
21. setkání bývalých obyvatel Dolního Dvora, Dolní Dvůr, od 14:00 mše v češtině a němčině, celebrovaná
Msgr. Jos. Sochou (zastupující biskup královéhradeckého biskupství) a doprovázená varhanami, a od 16:00
koncert pěveckého sboru Záboj ze Dvora Králové n./L. (program v češtině a němčině),
pořadatel: Erich Kraus a Obec Dolní Dvůr
17. 6.
Kolo pro život - Vrchlabí - Špindl Tour ŠKODA AUTO 2017, start Vrchlabí náměstí, závod horských kol,
občerstvení a bohatý doprovodný program na letišti, Lánov, pořadatel: Robert Čermák
24. 6.
Tajný výlet pro rodiče s dětmi, pořadatel: OB Lánovy
24. 6.
Výstup Lánovských na Sněžku, start a cíl Lánov, 13. ročník tur. pochodu, 20 km (IC - Lesní bouda a zpět) nebo
44 km (IC - Sněžka a zpět), diplom pro všechny účastníky a zvláštní odměna pro pokořitele Sněžky, za vyluštění
hádanky po cestě dáreček, jídlo a nápoj pro všechny zdarma v cíli cesty, pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov
červen
červen
červen

ČERVENEC 2017
červenec Pouťová zábava, hřiště Lánov, tanec a hudba u hřiště, pořadatel: TJ Lánov
22. 7.
O pohár starosty Dolního Lánova v malé kopané + zábava, Dolní Lánov, hřiště, fotbalové utkání,
pořadatel: Obec a SK Dolní Lánov

SRPEN 2017
srpen
srpen
5. 8.
26. 8.

Turnaj smíšených družstev, hřiště Lánov, 6. r. volejbalového turnaje, občerstvení, pořadatel: Dominika Erbenová
Tenisový turnaj, Dolní Lánov, hřiště, pořadatel: SK Dolní Lánov
Krkonošské klání, Lánov, 14. ročník koňských závodů v Horním Lánově na hřišti, soutěží se v parkuru (včetně
skoku mohutnosti) i ve westernových disciplínách (klíčová dírka, barely), po slavnostním nástupu a dekorování
zábavné soutěže pro diváky (např. hod kládou), bohaté občerstvení, pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku
Rozloučení s prázdninami, Dolní Dvůr, program pro všechny věkové kategorie, pořádá: Obec a SDH Dolní Dvůr

Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv
z obce mailem, přihlaste se mi v infocentru.
Mnoho akcí pořádá i Správa KRNAP. Prostřednictvím registračního formuláře na http://akce.krnap.cz/registrace/
si snadno můžete zajistit jejich zasílání.
Karolina Boková
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

Adresa:
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

Místostarosta:

Jiří Svatý

Účetnictví,
evidence obyvatel:

Martina Schoberová

tomicek.miloslav@seznam.cz

ou@dolnilanov.cz

informace:

www.dolnilanov.cz
Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

Telefonní číslo na OÚ Dolní Lánov:

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

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané,
již třetím rokem v tomto volebním období začínáme
jarní a letní sezonu, která je vždy pro obec rozhodující částí
toho roku, abychom splnili úkoly a akce, které jsme si
na tento rok naplánovali. Po krátké, ale na sníh bohaté zimě
nás čekají práce, abychom opravili a urovnali místa, kde se
zima podepsala. Jde hlavně o nezpevněné komunikace
k jednotlivým objektům bydlení. To bude jeden z hlavních
úkolů začít hned na jaře s opravami cest a mostů. Bohužel
vždy tyto práce trochu zdržují výběrová řízení na
dodavatele prací, které podle nového zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. musíme vypisovat.
A to nejen na opravy cest, ale na každé stavební práce
a služby, které si v rámci obce objednáváme. Ale i s tímto
se musíme vyrovnat. Nyní jde o provedení jarního úklidu
po obci. Jistě i za přispění našich občanů, kdy dojde k úklidu
kolem jednotlivých objektů bydlení. Zde musím poděkovat
vedení Dětského domova v Dolním Lánově za pomoc při
jarním úklidu na hřbitově a po obci.
Místem pro odkládání pokosené trávy zůstává plocha
za řadovými garážemi za mostem u Dřevěnky.
Jednou z větších stavebních prací v tomto období bude
oprava omítek na školní budově a oprava sociálek ve
školce. Další práce po obci budou prováděny dle
schváleného Plánu prací a akcí na rok 2017, který byl
uveřejněn v minulém Zpravodaji.
Ještě jednou bych se vrátil k zimnímu období, kdy chci
poděkovat zaměstnanci obce, Slavomíru Vyklickému, který
provádí údržbu komunikací, za jeho odpovědný přístup při
zimní údržbě místních komunikací. Komunikace byly včas
a řádně udržované ve sjízdném stavu po celou dobu zimní
údržby.
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499 522 216

Zasedání zastupitelstva:
začátek v 18:00 hod.
v zasedací místnosti
Obecního úřadu Dolní Lánov

Na základě zprávy Policie ČR - Obvodního oddělení
Vrchlabí lze konstatovat, že naše obec patří mezi bezpečná
místa. Za rok 2016 byly v naší obci zjištěny dva trestné
činy, v jednom případě se jednalo o porušování domovní
svobody a jeden trestný čin maření výkonu úředního
rozhodnutí. Dále došlo ke spáchání přestupku proti
majetku, ke třem přestupkům na úseku občanského soužití.
V dopravě byl zjištěn přestupek - řízení pod vlivem
návykové látky a třikrát překročení maximální rychlosti.
Při provádění dohledu nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu bylo zjištěno několik přestupků, které
byly vyřešeny v blokovém řízení. Znovu naše obec
společně s obcí Lánov a Prosečné bude prosazovat
na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje opravu
komunikace III. třídy, která vede zdejší obcí.
Tak, jak jsem sliboval v posledním Zpravodaji,
že Zastupitelstvo obce se snaží řešit místo, kde by se občané
občas mohli sejít, když je hospoda Dřevěnka zavřená, tak se
tento problém řeší. Místo je vytipované, ale chybí člověk,
který by byl ochoten se provozu klubu věnovat a měl určité
zkušenosti s takovýmto provozem.
Závěrem mi dovolte, abych popřál spoluobčanům
a jejich dětem příjemné prožití jarního období.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Z JEDNÁNÍ ZO DOLNÍ LÁNOV
Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 22. 02. 2017
1/1-17
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a pověřuje
zápisem z jednání Evu Losenickou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

2/1-17
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Olga Finková, Pavel
Šimůnek.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/1-17
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2016 a rozpočtové opatření 1/2017.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
4/1-17
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem obecního pozemku
2
p.č. 2866/2 o výměře 164 m , vedený jako ostatní plochaostatní komunikace, v k.ú. Dolní Lánov. Pověřuje starostu
obce se zveřejněním záměru o prodeji obecního pozemku.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/1-17
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem dílny v objektu
2
hasičské zbrojnice o velikosti 12 m . Pověřuje starostu se
zveřejněním záměru o pronájmu dílny.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
6/1-17
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o odkoupení části
obecního pozemku p.č. 291 vedeného jako zahrada v k.ú.
2
Dolní Lánov o velikosti 400 m . (pro 1, proti 5, zdržel se 2)
7/1-17
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje obecního
pozemku p.č. 48/3, vedený jako zahrada v k.ú. Dolní Lánov
o výměře 1 080 m2. Pověřuje starostu obce zveřejněním
záměru prodeje pozemku.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
8/1-17
Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu mezi
ASEKOLEM, a.s., se sídlem Československého exilu
2062/8, Praha 4 jako strany prodávající a obcí Dolní Lánov
jako strany kupující, na odkoupení jednoho kusu
unifikovaného uzamykatelného přístřešku určeného
k odevzdávání použitých vyřazených elektrozařízení
ke zpětnému odběru.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
10/1-17
Zastupitelstvo obce schvaluje „Směrnici k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“, která upravuje zásady
a postupy obce při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Zastupitelstvo obce bere na vědomí předložený záznam
o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném
rozpočtu na rok 2017. Od 1. 1. 2017 došlo na základě novely
vyhlášky o rozpočtové skladbě ke zrušení položky 1351,
která byla nahrazena položkou 1381 a 1382. Záznam
o změně je zveřejněn i na úřední desce obce.
2) Zprávu Policie ČR Obvodního oddělení Vrchlabí
o činnosti v okrsku „B“ v období od 01. 01. 2016 do 31. 12.
2016.

3/2-17
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy „O vytvoření
společného školského obvodu Základní a Mateřské školy,
Lánov, okr. Trutnov, Prostřední Lánov 155“ mezi obcí
Dolní Lánov a obcí Lánov.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v.r.
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček v.r.

Z DĚNÍ V OBCI

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
7. ročníku turnaje ve stolním tenisu, který se konal 14. 1.
2017 na sále v Kulturním domě, se zúčastnilo 16 mužů,
8 dětí do věku 15 let a 4 ženy. Muži hráli ve dvou skupinách,
ze kterých postupovali první tři nejlepší hráči do finále.
Ve skupinách i ve finále se hrálo systémem „každý
s každým„.Vítězem se stal jako každý rok pan Miloš Tesař
z Jilemnice, 2. místo obsadil MUDr. Oleg Petrecký
z Vrchlabí, 3. byl Karel Klimt z Víchové, 4. místo Miroslav
Novotný, 5. místo Stanislav Matěják a 6. místo Aleš
Vavřínek. V juniorské kategorii turnaj vyhrál Matěj Máslo,
2. byl Dominik Petrecký a 3. místo obsadila jediná dívka
Adéla Losenická, 4. místo Dan Vavřínek, 5. místo Adam
Svatý, 6. místo Tomáš Mašek, 7. místo Viktor Bílek
(nejmladší účastník - 7 let) a 8. místo Michal Losenický.
V ženské kategorii skončila na 1. místě Eva Losenická,
2. místo obsadila Veronika Hromátková,3. byla Miroslava
Matějáková a 4. místo patřilo Andree Čonkové. Poděkování
patří pořadatelům turnaje panu Luboši Losenickému,
Jiřímu Svatému, Slávkovi Vyklickému a neúnavnému
rozhodčímu Zdeňku Máslovi st.
Eva Losenická

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Lánov
konané dne 15. 03. 2017
1/2-17
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a pověřuje
zápisem Jiřího Svatého.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)
2/2-17
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Slavomír Vyklický, Michal
Trobl.
(pro 6, proti 0, zdržel se 0)

Medailisté v mužské kategorii.
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AKCE V DOLNÍM LÁNOVĚ
DUBEN – KVĚTEN 2017:
14. 4. 2017 - Velikonoční šachový turnaj pro
děti a mládež (KD)
22. 4. 2017 - Vítání malých občánků (SPOZ)
29. 4. 2017 - Čarodějnice (hřiště - SDH)
27. 5. 2017 - Turnaj řemeslníků v nohejbale
(SK Dolní Lánov)
- Oslavy dne dětí (ZŠ + SK + myslivci)

PREZIDENT Z DOLNÍHO LÁNOVA
Mini medailonek k 199. narozeninám
Ze Svobody nad Úpou do Lánova to není lán cesty, ale jen
několik málo kilometrů přes kopec. Konkrétně přes horské
sedlo u Hoffmanovy boudy nad Janskými Lázněmi, přes
které se přehoupne silnice směrem k Černému Dolu a dál do
Vrchlabí. Trutnovský gymnaziální profesor Jaroslav
Procházka pro boudu po roce 1945 horlivě propagoval

MYSLIVECKÝ SPOLEK „MALÁ SNĚŽKA”
Duben, květen a červen jsou pro přírodu a asi i pro většinu
lidí nejkrásnější měsíce v roce. Ale hlavně pro přírodu a její
obyvatele to jsou měsíce, kdy příroda po zimním období
ožívá, probouzí se do plného života, tak jak jsem to již
několikrát v našem Zpravodaji zdůrazňoval.
Pro myslivce to platí dvojnásob, jelikož na ně čeká velké
množství práce, které musí po zimě udělat.
Duben:
prvním dnem v dubnu začíná nový myslivecký rok.
Loveckých příležitostí je minimálně, kromě tlumení stavu
škodné zvěře a černé zvěře. Myslivci se věnují především
práci v honitbě. Zvěř v honitbě přestala navštěvovat
myslivecká zařízení, myslivci tedy provádí údržbu
krmných zařízení, odstraňování zbytků starého krmení vč.
dezinfekce okolí. Koncem března bylo prováděno kromě
pokládání léčiva pro srnčí zvěř proti střečkovitosti také
sčítání zvěře v honitbě, podle kterého jsou vypracovány
a schvalovány plány chovu a lovu zvěře pro ten rok.
Květen:
je to měsíc, kdy začíná lovecká sezona (od 16. 5.) se loví
srnci, kteří by se neměli dostat do říje, tzv. průběrní srnci.
Z hlediska péče o zvěř je důležité se postarat v tomto měsíci
o klid v honitbě. Spárkatá zvěř začíná klást mláďata, hnízdí
pernatá zvěř. Začíná senoseč a v tuto dobu vznikají často
škody na zvěři hlavně u srnčí zvěře a zajíců, kdy dochází
k usmrcení zemědělskou technikou. Proto by měla být
dohoda mezi myslivci a zemědělci, že oznámí, kdy a na
kterých polních plochách se bude provádět pokos travních
porostů. Myslivci pokračují v opravách krmných
a loveckých zařízení. Květen je také měsíc lesů.
Červen:
je měsíc myslivosti a je to také jeden z nekrásnějších měsíců
v roce, což se projevuje právě v přírodě. V tomto měsíci se
v přírodě vyskytuje velké množství mláďat lesní a jiné
zvěře. Myslivci v tomto měsíci si již na zimu zajišťují
krmnou základnu, jako je seno, letnina (sušené kopřivy).
Ale také pokračuje průběrný odstřel srnců dle plánu lovu.
Proto se myslivci obrací na veřejnost, aby se v tomto období
zachoval v přírodě relativní klid a abychom se k jejím
obyvatelům chovali ohleduplně.
V měsíci březnu proběhla Výroční schůze Honebního
společenství, kde byli majitelé honebních pozemků
seznámeni se stavem myslivosti v Dolním Lánově.
Myslivecký spolek Malá Sněžka Dolní Lánov bude
hodnotit svoji činnost za uplynulou loveckou sezonu
koncem března.
S přáním Myslivosti zdar myslivci z Dolního Lánova.
Miloslav Tomíček
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Továrník Ferdinand Böhm sen.

název Slemenka (slemeno = rozvodí), protože odděluje
údolí Úpy od údolí Labe. Leč nepodařilo se ho
v názvoslovné komisi prosadit. Kdysi se tu setkávaly
i hranice panství. Přesto měla k sobě jednotlivá sídla v klínu
Černé hory vývojem, dějinami i fyzicky poměrně blízko.
Také osudy „otců zakladatelů" průmyslových podniků
v 19. století se navzájem podobají jako vejce vejci. Ať už se
jedná o gründery papírenské výroby jako u nás na horním
toku Úpy, nebo o majitele přádelen na Lánovsku.
První šťastný životní krok mladého podnikavého muže
Ferdinanda Böhma (18. března 1818 - 1. března 1889) byl
po příchodu do Krkonoš a zakotvení v roce 1841
ve Vrchlabí, sňatek s dcerou z dobře situované vrchlabské
podnikatelské rodiny Luisou Jerie s vyhlídkou na slušné
věno pro začátek podnikání. Už v roce 1845 si otevřel
obchod s průmyslovým zbožím. Když po necelých deseti
letech povýšil na společníka zavedené textilní firmy Jerie,
měl našlápnuto k samostatnému úspěšnému podnikání.
V roce 1864 založil vlastní přádelnu lnu v Dolním Lánově
a spolu s Ferdinandem juniorem postupně rozšiřovali
provoz. V roce 1889 již běželo u Böhmů 5000 vřeten, které
obsluhovaly téměř tři stovky zaměstnanců. Dalšího
rozkvětu podniku za vedení syna Ferdinanda a vnuka Iwana

i zániku v dobách světové krize po roce
1930 se již „starý pán" nedožil. Nebyl
tak ani svědkem životní rošády, kdy
Iwan spojil svůj osud rovněž s jednou
příslušnicí rodiny Jeriových.
Na grafickém portrétu z proslulé
tiskárny firmy Schilling ve Vídni je
Ferdinand Böhm senior zobrazen jako
vážený prezident lnářské burzy
v Trutnově, jedné z největších na
kontinentu, kde se každoročně
na velkém prosincovém trhu sjížděli
podnikatelé a velkoobchodníci
z celého světa. Nechybí ani vysoké
Rakousko - Uherské vyznamenání,
Zlatý záslužný kříž císaře Františka
Josefa I. s korunou, udělený mu v roce
1874 samotným mocnářem za zásluhy
o rozvoj průmyslu a mnohaleté
prospěšné uplatnění organizačních
schopností ve veřejných službách.

Böhmova továrna a vila. Pohlednici poskytl zapůjčil David Janeček.

Vila továrníka Böhma. Pohlednici laskavě poskytl David Janeček.

Bohužel právě ten kříž se autorovi předlohy,
pokud jde o věrnost, zrovna moc nepovedl.
A když už srovnávám: Nejokázalejší
hrobka z černého leštěného granitu se
zlatým písmem vyvedenými jmény na
bílých mramoro-vých deskách na starém
hřbitově u kostela sv. Jakuba v Dolním
Lánově patří rozvětvené rodině Böhmů.
Ať je jim rodná hrouda lehká. Popel
svobodského velikána, papírenského
podnikatele, mecenáše a propagátora
Krkonoš s přesahem do širokého regionu,
Prospera Piette - Rivage, spočívá údajně dle
ústního podání v až donedávna neoznačené
prosté hrobce na terasovitém lesním
hřbitůvku u kostelíka sv. Josefa v Dolním
Maršově. Na jeho jméno narážíme dodnes
na každém kroku. Vygooglovat heslo
Ferdinand Böhm je docela oříšek. Určitě by
si zasloužil víc než tuto Tichou vzpomínku.
Antonín Tichý, www.freiheit.cz

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych za všechny zaměstnankyně naší školy
poděkovat paní Mirce Křížkové. Velice ochotně nám
pomáhá, když u nás někdo chybí. V současné době zastává i
funkci kuchařky, neboť máme dlouhodobě nemocnou
zaměstnankyni. V odpoledním čase, jednou týdně, vede
zájmový kroužek dovedných rukou. Zde na ni čeká 17 žáků,
kteří se nenechají odbýt. Vyžadují další velmi pečlivou
nejen přípravu, ale také pozornost. Neodmítá ji!
Její obětavost je příkladná pro nás všechny je takovým
„sluníčkem“, které rozdává nejen úsměvy kolem sebe,
ale i teplo a radost. Vážíme si její práce a moc děkujeme!
Pečetní reklamní zálepka na dopisy.
Zálepku poskytl Antonín Tichý.

Mgr. Ulvrová Jitka
ZŠ a MŠ Dolní Lánov
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr

Starosta: David Neumann tel.: 739 416 335 starosta@dolnidvur.cz
Místostarosta: Ing. Martin Bělovský

Adresa:
Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr čp. 78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

tel.: 603 478 710

belovskym@transcentrumbus.cz

Telefonní číslo na OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová

ucetni@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po, Út, Čt, Pá
St

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení občané, milý čtenáři,
s blížícím se jarem pracujeme na přípravách plánovaných
investičních akcí, na kterých se Zastupitelstvo obce Dolní
Dvůr usneslo na svých předešlých zasedáních. V tomto
článku se vrátím k usnesení z minulého zasedání, konaného
dne 8. 3. 2017, respektive k dvěma bodům. Jedním bodem je
rozpočtová změna, týkající se uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce na zakoupení zásahového
vozidla pro naši Jednotku požární ochrany. Současná Tatra
805 je již dávno nevhodnou technikou pro hasiče. Zápory
tohoto vozidla bohužel převyšují jeho klady. Výtečnou
průchodnost terénem kazí problémy s brzdovým systémem
a udržet toto vozidlo v pojízdném stavu je velmi
problematické. Také homologace pro dva členy posádky je
pro hasiče nevhodná. Naši hasiči používají 9 místný
Volkswagen LT, o který se mimo jiné velmi dobře starají.
Volkswagen ovšem není zásahové vozidlo a s tím jsou
spojené určité problémy. Z těchto důvodů, kterým
předcházela žádost ze strany členů SDH Dolní Dvůr,
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vyčlenění částky 250 000
Kč, za které bude pořízeno starší zásahové vozidlo pro naši
jednotku JPO. O pořízení vozidla Vás budeme informovat
v příštím vydání Zpravodaje.
V dalším bodě usnesení byla schválena dohoda s Obcí
Lánov na zřízení spádové oblasti Mateřské školky
a Základní školy Prostřední Lánov – Horní Lánov – Dolní
Dvůr. Touto dohodou bude naplněna povinnost, vyplývající
z § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů (školský zákon) ve znění účinném od 1.
1. 2017. Co tato dohoda přinese pro naše školáky žijící
trvale v naší obci? Především garanci místa v Mateřské
škole a Základní škole v Lánově. Neznamená to, že děti
nebudou moci jezdit do jiných škol, jako např. do
základních škol ve Vrchlabí, ale tam jim místo garantovat
nemůžeme.
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8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
Na závěr je mou povinností poděkovat všem, kteří
v loňském roce pomohli s organizací společenských akcí,
ať jsou z řad hasičů, děvčat ze sdružení Fler či děvčat
z Kulturní komise, dále všem ostatním, co pomohou, když je
potřeba, a těším se na další spolupráci v letošním roce.
A s odcházející zimou musím také poděkovat za provádění
zimní údržby Radku Šírovi a tímto ho pochválit. Zima byla
relativně krátká, ale v určitém období intenzivní. Díky jemu
úklid sněhu proběhl velmi dobře. Také obměněná technika
pro zimní údržbu, kterou pomohl zajistit, urychlila
a zkvalitnila úklid sněhu.
Rád bych Vám všem popřál krásné jaro, klidné dny,
hodně síly, neboť po zimě nás čeká hodně práce kolem domů
a na zahradách.
Děkuji za pozornost
David Neumann, starosta obce

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
V Ý P I S Z U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva
obce Dolní Dvůr konaného dne 8. 3. 2017
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně os. údajů
Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: Ing. Bělovský, Vl. Čivrný

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
program veřejného zasedání zastupitelstva dne 8. 3. 2017.
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Mikule.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Milana Stránského.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr šesti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy bere na vědomí
zprávu finančního výboru ze dne 1. 3. 2017, týkající se
hospodaření obce do 31. 12. 2016 a přijatých rozpočtových
opatřeních č. 7/2016, č. 8/2016 a č. 9/2016, které schválil
starosta obce.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
rozpočtové opatření č. 2/2017, viz příloha č. 1 tohoto
zápisu.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
uzavření dohody mezi Obcí Dolní Dvůr, Dolní Dvůr 78,
543 42 Dolní Dvůr a Obcí Lánov, Prostřední Lánov 200,
543 41 Lánov o vytvoření společného školského obvodu
spádové Základní školy a Mateřské školy Prostřední Lánov
– Horní Lánov – Dolní Dvůr, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola Lánov, Prostřední Lánov
155, 543 41 Lánov.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
zakoupení staršího hasičského automobilu, značky
Mercedes Benz 817, s nástavbou od spol. Rosenbauer
od FREIWILLIGE FEUERWEHR SCHWADORF, sídlící
na adrese Bruckerstrasse 8a, 2432 Schwadorf - Rakousko,
a to za cenu 8 000 EUR. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu k uzavření kupní smlouvy.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
prodej pozemku parc. č. 836/6 – travní porost o výměře
441 m2, ležící v k. ú. Dolní Dvůr, Obci Lánov se sídlem
Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov, a to za cenu
14 350 Kč. Dále pověřuje starostu obce k uzavření kupní
smlouvy.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
prodej pozemku parc. č. 360/18 – travní porost o výměře
177 m2, dle GP č. 447-643/2016, a to panu XXX za cenu
7 080 Kč. Dále pověřuje starostu obce k uzavření kupní
smlouvy.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr sedmi hlasy schválilo
prodej pozemku parc. č. 360/19 – travní porost o výměře
259 m2, dle GP č. 447-643/2016, a to panu XXX za cenu
10 360 Kč. Dále pověřuje starostu obce k uzavření kupní
smlouvy.
V Dolním Dvoře dne 8. 3. 2017
Zapsala: Daniela Bednárová
Starosta: David Neumann

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ LEDEN - BŘEZEN 2017
OSLAVILI
ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

paní Dana Petrželová
paní Františka Šťastná
OÚ Dolní Dvůr přeje oběma jubilantkám,
které dovršily krásný a úctyhodný věk,
všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí,
síly a elánu do dalších let.
Za kulturní komisi: Radka Neumannová

Z DĚNÍ V OBCI

LEDOVÁ JÍZDA 2017 - 25. ROČNÍK
Jedním z vrcholů zimní sezóny v Dolním Dvoře se již
poněkolikáté stala krkonošská Ledová jízda - Memoriál
Dr.Václava Vojtěcha - známého polárníka.
Mimořádný závod se konal ve dnech 4. - 6.března 2017
za mezinárodní účasti a ve velmi atraktivním provedení,
kdy družstvo tvoří musher se psím spřežením, které čítá 8 –
10 psů, a lyžař. Podstatou tohoto třídenního závodu je ujet
plánovanou trasu dlouhou 178 km, zdolat nemalá převýšení
a to vše i s potřebným vybavením pro lidské a psí účastníky.
Jedinečnou atmosféru tohoto netradičního sportu jsme si
mohli vychutnávat již od 16 hodin, kdy se týmy
připravovaly na svůj náročný výkon v prostorách
FAMILYSKIAREÁLU. Měli jsme tak možnost
prohlédnout si psy, sáně i s vybavením pro přežití
ve volné přírodě.
Velmi lákavou nabídku ve spojení s tímto závodem jsme
dostaly my, dolnodvorské ženy - Tvořilky, a to v podobě
stánku, kde jsme odprezentovaly naši tvorbu za poslední
období. Tato „prodejní výstava“ obsahovala relaxační soli
a likéry i tématicky zaměřené látkové psy a hračky pro
zvířecí mazlíčky.
Za všechny, kteří přispěli na další chod a materiály
do naší dílničky, moc děkujeme a zároveň doufáme, že jsme
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společně s dalšími diváky a návštěvníky připravily velmi
příjemný začátek všem posádkám náročného putování
od nás z Dolního Dvora, tedy srdce Krkonoš.
Daniela Bednárová

ŽILI SPOLU S NÁMI...
RODINA BERÁNKOVA
Nejstarší člen rodiny Beránkovy, která přijíždí každým
rokem na setkání rodáků Dolního Dvora, je pan Alfred,
kterému je letos na začátku dubna 80 let. Narodil se
na Hrnčířských boudách, kde začal chodit do nejvýše
položené školy v Čechách. Část rodiny jeho matky byla
odsunuta, Alfred s rodiči a malým bratrem Rolandem se
přestěhovali na Hanapetr čp. 285, k rodičům otce. Stejně
potom následovalo přesídlení do vnitrozemí. Do rodiny
přibyla dcera Ingrid. Alfredův otec se však chtěl vrátit
k práci v lese. Rodina se tedy po několika letech vrátila se
svolením MNV a Státních lesů do Dolního Dvora. Od Lesní
správy jim byl přidělen domek v Kotli. A otec začal pracovat
se 14 letým Alfredem tak, jak si přál. K obživě si koupili
slepice a 2 krávy, pro které osekávali a sušili hodně okolních

výborně vařit, čehož využívají 2 nejmladší vnoučata, která
chodí do blízkého gymnázia. Jaro se blíží, začnou práce
na zahradě, příprava dřeva na zimu a za špatného počasí je
i čas na filatelii. Jeho nejradostnějším výletem v roce je
návštěva D. Dvora, zavzpomínání na staré časy, svazácké
akce, funkce na MNV atd. Pan Alfred je nedílnou součástí
úspěšné trojice, do které patří jeho švagrová Anička a bratr
Roland. Ten se vyučil a pracoval v automobilce ve Vrchlabí,
v roce 1964 se oženil a následoval svoji ženu Annu do Dolní
Branné. Anička pracovala v Tesle ve Vrchlabí. Narodila se
jim dcera. Po čase odešli též do NSR za rodiči a sourozenci.
Sestra Ingrid, vyučená prodavačka, se věnovala své profesi
a starala se o stárnoucí rodiče. Občas nás též navštíví.
Oblíbená trojice Beránkových je duší každoročních setkání
rodáků. Pro ty, kdož přijedou, připravují každým rokem
překvapení. Dopředu mají vybraný cíl, ať je to výlet do hor,
návštěva pamětihodností, někdy i zajímavý oběd. Vše
předem dokonale prověřeno. Odměnou pro Aničku,
Rolanda a Alfreda je spokojenost účastníků.
Přání
Milý pane Alfrede, do dalších let Vám přejeme hodně zdraví
a dobré pohody, ať máte pořád důvod se usmívat a být rád
na světě, a to i v D. D. Vám paní Aničko a pane Rolande
přejeme, aby zdravíčko sloužilo, mohli jste nadále dojíždět
mezi nás a připravovali jste setkání další a další a další…
Na článku spolupracovaly paní Beranek, Neumannová
a Homolová, článek byl autorizován.
Alfred, Roland a Anna.

JUBILEUM ČESTNÉHO OBČANA DOLNÍHO DVORA

Roland a Alfred Beranek.

luk. Tehdy samozřejmě bez mechanizace, vše ruční práce,
pěkná dřina. Mléko na dodávku vozili na náměstí, kde
čekala mlékárenská cisterna. Po vojenské službě se Alfred
oženil s Věrou, Brigittou Preislerovou, též z D. Dvora.
Narodili se jim syn Roland a dcera Renata.
Ve volbách do Zastupitelstva obce byl v roce 1960 a 1964
zvolen do školské a kulturní komise, pak jako předseda
komise zemědělské. Alfred s otcem byli posledními dřevaři
v obci, kteří sváželi v zimě krátké i dlouhé dřevo na saních.
Místu, kam svezli poslední těžbu, pořád říkáme Beránkova
skládka a je pod Zlatým Mlýnem. V březnu 1968 se rodina s
povolením československých úřadů vystěhovala do NSR.
Tam se narodila dcera Regina a syn Reiner.
V Německu pracoval Alfred s otcem opět v lese. Postavil
rodinný dům, absolvoval 2 roky lesnické školy a až do
důchodu byl mistrem praktického výcviku učňů. Rodinnou
pohodu poznamenala nemoc manželky. Několik let ji
ošetřoval, práce v domácnosti zná dokonale. Naučil se
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V lednu 2017 oslavil
80. narozeniny pan dr.
Erich Kraus, narozený
v roce 1937 v Dolním
Dvoře čp.10. Jeho
otec byl do roku 1948
mistrem ve Wonkově
tkalcovně a šlichtovně.
V tomto roce byla rodina
vysídlena. Vystudoval
v Drážďanech, kde žije
dodnes. Setkání v naší
obci začal organizovat
od roku 1996. A od té
doby vždy v polovině
června k nám přijíždí
Pan Erich Kraus.
rodáci a jejich blízcí. Dr.
Kraus dokumentuje historii obce a okolí, spolupracuje
na okresní i krajské úrovni. V Černínském paláci převzal
cenu „Gratis agit 2007“ (Poděkovat třeba). Od roku 1997 ji
dostávají osobnosti za příkladnou aktivitu, a to bez rozdílu
národnosti, státní příslušnosti, nezávisle na zemi původu,
nebo současném pobytu. Již mnoho let je čestným občanem
Dolního Dvora a od roku 2012 též čestným členem
občanského sdružení „Conditio humana“ (Stav lidstva).
Vážený pane doktore, do dalších let Vám přejeme hodně
zdraví, elánu a životní pohody.
Hana Homolová, kronikářka obce

Autobusy Lánov - Vrchlabí a zpět
VŠEDNÍ DEN
Lánov→Vrchlabí
Vrchlabí→Lánov
5:03, 5:12, 5:30, 5:50
4:37, 4:45
6:16, 6:25, 6:30
5:05, 5:12, 5:30, 5:37
7:08, 7:18, 7:20, 7:30
6:22, 6:35, 6:37, 6:50
8:17
7:45
9:08, 9:16
8:37, 8:45
10:20, 10:33
9:22, 9:35
11:08, 11:16
10:37, 10:45
13:08, 13:16, 13:20, 13:33
12:25, 12:35, 12:45
14:20, 14:32, 14:41
13:22, 13:35, 13:37
15:08, 15:16, 15:33
14:22, 14:30, 14:37
16:16, 16:20
15:15, 15:22, 15:35, 15:37, 15:45
17:08, 17:16, 17:20, 17:33
16:37, 16:45, 16:50
18:38
17:22, 17:37, 17:45
19:16, 19:25
18:37, 18:45
21:08, 21:29
19:30
23:09, 23:11
20:37
23:09, 23:11
22:15, 22:17

Školkáčci na lyžařském výcviku.

aktualizace 6. 4. 2017
SOBOTA, NEDĚLE
SO, NE, SO + NE
Lánov→Vrchlabí
7:23
8:33, 8:56
9:23
10:33, 10:35
11:23
12:56
13:23
14:17, 14:33
15:23
16:22, 16:33, 16:56
17:23
18:28
20:53, 20:56

Vrchlabí→Lánov
6:30, 6:50
8:30
9:22
10:30, 10:55
11:22
12:30
13:50
14:30, 14:55
15:22, 15:55
16:30
17:22, 17:28
18:30, 18:50
19:30

Připravila Karolina Boková a Lenka Stříbrná.

Vzhledem k časté změně jízdních řádů, doporučujeme
autobusová spojení ověřit na internetu.

Myslivci z Dolního Lánova - prosincový hon na zajíce.

Dolní Lánov
- obecní traktor
při úklidu sněhu.

Lyžařský kurz - ZŠ Lánov.

Dolní Lánov.
Děti z Dětského
domova při úklidu
hřbitova a po obci.

Společné foto z lyžování na Špičce.
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Jaro na Bíně.

