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č. 51

Ze života obce Lánov.

Odstraňování pařezů u ZŠ.

Plot a pochůzná plocha u ZŠ B.

Práce na pískovišti pro družinu a školku u ZŠ B.

Práce na místní komunikaci v Horním Lánově.

Kopaní základů pro šatny TJ.

Pokládka panelů na stropy šaten TJ.

Výměna strešní krytiny na sále v Horním Lánově.

Nová okna na sále v Horním Lánově.
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ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Vážení čtenáři,
chtěla bych poděkovat všem, kteří si udělali čas a navštívili
slavnost při otevření Polytechnického centra, a zejména
těm, kteří se podíleli na její přípravě. Přestože učitelé a děti
neměli příliš času na zkoušení, byli všichni skvělí a celá
akce, navíc za pěkného počasí, proběhla k naprosté spokojenosti nás všech. Budova Polytechnického centra se opravdu
povedla a já trochu lituju toho, že už nejsem dítko školou
povinné a tudíž mě blaho výuky v těchto krásných nových
učebnách mine.
I přesto, co nás potkalo, a tím myslím úmrtí Pepy
Kalenského, jde život dál a obec fungovat prostě musí.
Z akcí, které probíhají či proběhly, vyberu jen některé. Cesta
k Matyášovým je již hotová a další naplánovaná (od Půlpánů
k Tomíčkovým - k. ú. Horní Lánov) by se měla realizovat
v nejbližších dnech. V době, kdy budete číst tyto řádky,
by měla být v plném běhu rekonstrukce střechy na sále
v Horním Lánově. Na kabinách pro sportovce se průběžně
pracuje a co se týče akce cyklostezka Lánov - Čistá
v Krkonoších, tam momentálně čekáme na vydání stavebního povolení, se kterým nám velmi pomáhá pan Ing.
Zdeněk Martin. Tímto bych mu chtěla moc poděkovat. Obec
nechala vybudovat chodník před OÚ, a zdaří-li se nám
za pomoci MAS Krkonoše sehnat dotace, budeme ve
výstavbě dalších chodníků v centru pokračovat. Běží projekt
Obec Lánov strategicky plánuje a řídí, který je rozdělen
do několika částí - vodoteče, místní komunikace, energetická soběstačnost, veřejné osvětlení, zeleň a vysokorychlostní internet. Součástí tohoto projektu byl i dotazník, který
máme již konečně zpracovaný.
Akce, které nás čekají: v příštím roce by obec chtěla
realizovat rekonstrukci dvou mostů, jež jsou dle vyjádření
statiků v havarijním stavu. Podaří-li se na ně sehnat dotace,
bude to skvělé. Ale ráda bych se do nich pustila i bez nich.
Závěrem bych vás chtěla požádat, pokud máte
nějakou stížnost, připomínku či podnět, obraťte se na nás,
případně na jakéhokoliv zastupitele. Jsem si jistá, že vás
vyslechnou a problém předají.
Eliška Rojtová, starostka

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov konaného dne 20. 6. 2019
Doba konání: 17:30 – 20:30
Přítomni: viz. prezenční listina
Omluven: Mgr. Půlpán, Mgr. Brejšová, p. Kuřík
Usnesení č. 1/2/19
ZO určuje jako zapisovatelku pí Stříbrnou a volí ověřovateli
zápisu sl. Erbenovou a p. Šedivého.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/2/19
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Doplnění počtu zastupitelů obce
– složení slibu Mgr. Jakubcová Dana
4) Doplnění počtu členů rady obce – návrh p. Vališka Jiří

5) Plnění usnesení zastupitelstva
6) Zpráva o činnosti rady obce
7) Projednání a schválení účetní závěrky obce Lánov a ZŠ
Lánov za rok 2018
8) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok
2018 s výsledkem přezkumu hospodaření obce Lánov
9) Rozpočtová opatření č. 4/2019
10) Činnost Vodárenské společnosti Lánov
11) Nakládání s nemovitostmi obce
12) Smlouvy, Různé, Diskuze, Závěr
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/3/19
ZO volí členem zastupitelstva paní Mgr. Danu Jakubcovou.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/3/19
ZO volí pátým členem rady pana Jiřího Vališku.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/3/19
ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení
z minulého jednání ZO, které se konalo dne 11. 4. 2019.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/3/19
ZO schvaluje Zprávu o činnosti rady obce za období
od jednání ZO dne 11. 4. 2019 do jednání rady obce dne
13. 6. 2019.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/3/19
ZO schvaluje:
a) účetní závěrku Obce Lánov k 31. 12. 2018
b) účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Lánov, okr. Trutnov, vč. výsledku hospodaření
k 31. 12. 2018
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/3/19
ZO schvaluje celoroční hospodaření Obce a Závěrečný účet
Obce za rok 2018 vč. Zprávy pověřeného auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2018 bez
výhrad.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/3/19
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 10/3/19
ZO bere na vědomí zprávu z 33. Valné hromady VS Lánov.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/3/19
ZO schvaluje:
Smlouvu o právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006
Sb., (stavební zákon), za účelem uložení teplovodního
vedení za pomoci otevřeného výkopu a umístění hadic na
vytápění RD č. p. 76 (st. 85) do obecního p. p. č. 1532 vše v k.
ú. PL, kde investorem je …, po kterém bude následně
pozemek uveden do původního stavu. Zřízení VB bude
zpoplatněno jednorázovou náhradou dle „Zásad" s tím,
že oprávněná uhradí GPL a zaplatí správní poplatek za vklad
práva do KN.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/3/19
Majetkoprávní vypořádání, tj. koupi 1/3 podílů k p. p. č.
1018/4 o výměře 260 m2 (orná půda), p. č. 1018/8 o výměře
44 m2 (ostatní plocha/manipulační plocha), p. č. 2714/2
o výměře 510 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. č.
2714/3 o výměře 1455 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. č. 2714/5 o výměře 809 m2 (orná půda) a p. č. 2903/5
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o výměře 401 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace) vše
v k. ú. Dolní Lánov, které souvisí s realizací stavby Cyklostezky Lánov – Čistá v Krkonoších" z vlastnictví České unie
sportu, Praha 6, do vlastnictví obce Lánov.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/3/19
Bezúplatný, případně úplatný převod p. p. č. 1602/13 o výměře 74 m2 (ostatní plocha/ostatní kom.), p. č. 1745 o výměře 14 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. č. 1748
o výměře 262 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. č.
1749 o výměře 11 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace),
p. č. 1754 o výměře 59 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), p. č. 1768/1 o výměře 15 m2 (ostatní plocha/ostatní
komunikace) vše v k. ú. PL z vlastnictví ČR, kde příslušnost
hospodařit s majetkem státu má ŘSD ČR, Praha 4, do vlastnictví obce Lánov s tím, že převod předmětných pozemků
bude realizován přes ÚZSVM, který rozhoduje dle účelu
a zařazení, zda se bude jednat u daného pozemku o převod
bezúplatný i úplatný.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/3/19
Záměr prodeje nově vzniklého p. p. č. 1404/18 o výměře
4 500 m2 (orná půda), který bude oddělen z p. p. č. 1404/6
o výměře 19 328 m2 (orná půda) dle GPL 1072-61/2019 vše
v k. ú. PL ve věci vybudování sídla firmy v průmyslové zóně.
Pro: 0, Proti: 12, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/3/19
Získání nemovitostí, tj. nabytí věcí v dražbě, a to 1/3 podílů
k p. p. č. 133/2 o výměře 330 m2 (ostatní plocha/jiná plocha)
a p. č. 133/1 o výměře 574 m2 (zahrada) vše v k. ú. PL
a určuje maximální výši podání v částce do 108 480 Kč, které
může být zástupcem obce (místostarostkou či radním) při
dražbě učiněno, čímž je předem utvořena vůle obce být za
konkrétních podmínek právně vázána.
(Pro: 0, Proti: 12, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/3/19
Získání nemovitostí, tj. nabytí věcí v dražbě, a to 1/4 podílů
k p. p. č. 2400 o výměře 11 945 m2 (trvalý travní porost), p. č.
2401 o výměře 1 445 m2 (ostatní plocha/neplodná půda)
a p. č. 2402 o výměře 663 m2 (ostatní plocha/neplodná půda),
vše v k. ú. HL, a určuje maximální výši podání v částce
do 281 060 Kč, které může být zástupcem obce (místostarostkou či radním) při dražbě učiněno, čímž je předem utvořena
vůle obce být za konkrétních podmínek právně vázána.
(Pro: 0, Proti: 12, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/3/19
Smlouvu o právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006
Sb., (stavební zákon) na akci STAVEBNÍ ÚPRAVY Č. P. 77 –
OÁZA LÁNOV mezi ABM REAL a. s. a obcí Lánov
za účelem zřízení sjezdu a umístění inženýrských sítí
do obecních p. p. č. 1199/1, p. č. 1181/13 a p. č. 1171/3 vše
v k. ú. PL, kde je mj. uveden závazek o majetkoprávním
uspořádání ve věci zřízení VB, které budou zpoplatněny
jednorázovou náhradou dle „Zásad" s tím, že strana oprávněná uhradí GPL a zaplatí správní poplatek za vklad práva do
KN.
(Pro: 0, Proti: 12, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/3/19
Prodej p. p. č. 1265/6 o výměře 144 m2 (zahrada) v k. ú. PL –
jedná se o dlouhodobě zaplocený pozemek v bytové zástavbě.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/3/19
Záměr prodeje obec. p. p. č. 1171/16 o výměře 263 m2 (ostatní
/jiná plocha) v k. ú. PL.
(Pro: 0, Proti: 12, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/3/19
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, firma ITC
Vrchlabí na akci „Přístavba polytech. a jazykově komunikač-
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ního centra ZŠ Lánov – vnitřní vybavení". Jedná se o
navýšení ceny za dílo o 100 Kč bez DPH.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/3/19
ZO na doporučení výběrové komise na akci „Dovybavení
polytechnického a jazykově komunikačního centra ZŠ
Lánov" schvaluje výběr zhotovitele DNLK, s. r. o., Nové
Město nad Metují, s nejnižší nabídkovou cenou 1 159.000 Kč
bez DPH, schvaluje kupní smlouvu s firmou DNLK,
s. r. o a pověřuje místostarostku obce podpisem smlouvy.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/3/19
ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 007/2019 s firmou COMA
JILEMNICE s. r. o. na rekonstrukci a výměnu těles ÚT v ZŠ
Lánov. Celková cena 479.842 Kč vč. DPH.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/3/19
ZO schvaluje záměr Obce účastnit se veřejných dražeb.
Místostarostku pověřuje všemi úkony souvisejícími
s daným dražebním řízením a určuje maximální výši podání,
které může být v dražbě učiněno, a to max. do výše 500.000
Kč od vyvolávací ceny.
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 24/3/19
ZO schvaluje Vnitřní směrnici č. 5/2019 „Plán první pomoci
a traumatologický plán".
(Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/3/19
ZO bere na vědomí Oznámení o zahájení řízení v rámci
projektu „Víceúčelové sportoviště ZŠ Lánov" zaslané FÚ
pro Královéhradecký kraj. Jedná se o odvod za porušení
rozpočtové kázně ve výši 139.831 Kč z důvodu pozdního
podání návrhu na kolaudaci. (Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: D. Erbenová, J. Šedivý
Místostarostka: E. Rojtová

Několik poznámek k měnící se situaci
Ve čtvrtek 5. září byl oficiálně otevřen další objekt
pro naše žáky. Pro mne tentokrát měla příprava a účast na této
v čase posunuté akci smysl ještě i v jiných souvislostech.
Jednak jsme si důstojně připomněli nenadálé úmrtí Pepy
Kalenského. Zařadil se mezi ty, kteří odešli příliš brzo
a nečekaně. Vzpomenu některé - Jirka Vališka, paní Jana
Pružincová, nebo Jirka Mikule. Vždy nás to zasáhne a připomene, jak je život nejen křehký, ale též krátký, a stojí za to
tento čas nepromarnit. Pepa s některými z nás bude celý
život. Tak to prostě je.
Život je však silnější nežli smrt a tak v tento den žáci školy,
pedagogický sbor a rodiče připravili ukázky toho, co umějí,
co chtějí, že se umí učit, ale též radovat ze života.
Za organizaci zdařilé akce patří poděkování všem těm, kteří
přiložili ruku k dílu, a rodičům za hojnou účast.
Další střípek do mozaiky potřeb školy ožil a je na té neoddělitelné trojici (žáci, učitelé, rodiče), aby dobře sloužil.
Zamýšlím se nad tím, zda budu v následujícím čase přispívat do Zpravodaje. Pokud ano, pak by to bylo
o konkrétních užitečných krocích Svazku Krkonoše nebo
Svazku obcí Horní Labe, Euroregionu Glacensis či Místní
akční skupiny Krkonoše z programu Leader, která má kancelář v infocentru. A obec? Bude-li zájem, trochu pomohu - pár
složitých investic či pár náročných dotací, které budou
součástí Strategie rozvoje obce, která je připravována ke
schválení v listopadu tohoto roku.
Celé Krkonoše mají co řešit. Namátkou - sucho, voda, les,
dostupné bydlení, vzdělání mladé generace, budoucí zaměstnanost, nedostatek dětí a podobně.
Přeji rozum do hrsti a úsměv na rtech.
Jiří Vancl

Společenská rubrika obce Lánov
V červenci se narodili Jessica Šneberg, Matyáš
Bruna, Anna Raabe a Jakub Koula. Vítáme Vás v Lánově
a ať se Vám tu líbí.
V období od 2. 6. 2019 do 1. 9. 2019
dovršili svá významná životní jubilea (70, 75, 80, 85 let
a dále po roce) níže uvedení spoluobčané:
paní Hana Budinová
paní Kamila Kubešová
pan Václav Slavík
paní Libuše Haderová
pan Milan Vítek
paní Hana Zmítková
pan Ladislav Kadavý
paní Jana Hančová
pan Zdeněk Hendrych
paní Anežka Sysová
pan Jiří Hruška
pan Jan Nebuský
paní Olga Kapitániková
paní Jarmila Kracíková
paní Květoslava Kordová
paní Elvíra Blažková
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší také velmi smutné události. V červenci nás navždy opustili pan Ivan Skalický a pan
Michal Fric a v srpnu paní Anna Prášilová. Dovolte mi,
prosím, jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou soustrast
pozůstalým rodinám a přátelům.
Karolina Boková

Z DĚNÍ V OBCI

Šťastně v cíli.

únavu byli spokojení, takže co si přát víc. Nezbývá než
obdivovat všechny, kdo se v tom vedru vydali do kopců
a nakonec, krátce před cílem, dokonce vyluštili naši zapeklitou každoroční hádanku. Na pokraji smrti hladem,
na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to ☺
Karolina Boková

Exkurze v lomu
2. července se konala exkurze do lomu v Horním
Lánově a v Černém Dole. Skupinu německých bývalých
obyvatel Krkonoš vedla coby tlumočnice paní Hana Jüptnerová, průvodcem za KVK byl pan Machek. Účastníci
exkurze se dozvěděli spoustu zajímavých informací, jako
například o existenci plánu z r. 1942 dovést železnici až
do Černého Dolu, nebo o tom, že lánovský lom vytěží
v porovnání s tím černodolským o dvě třetiny více suroviny.
Jen bylo škoda, že návštěvníci propásli odstřel v hornolánovském lomu. Všem se výprava líbila a na památku si
odnesli kameny.
Karolina Boková

Můj názor na dva články
Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, ráda bych se
podělila o názor na dva příspěvky. Protože jsem zjistila,
že ho nezastávám sama, osmělila jsem se ho zveřejnit. Jedná
se o příspěvek Poznámka od K. Bokové v zimním Zpravodaji a příspěvek „o nás bez nás“ N. Javorové ve Zpravodaji
letním.
Nepochopila jsem, proč ze strany školy tak nepřiměřená reakce. Vždyť paní Boková vás ani nenapadla, ani
nezpochybnila vaši práci. Všichni, a zvláště my, kteří jsme
ve školství pracovali celý život, víme, že nejsou jen úspěchy,
ale taky problémy, a někdy velké a závažné. Tak proč o nich
neinformovat a nepochlubit se i s úspěšným vyřešením.
Ať všichni vědí, že i to k náročné výchovné a vzdělávací
práci patří.
Přeji všem, ať se vám v naší krásné škole i v nastávajícím školním roce vše daří a problémů a neúspěchů je co
nejméně.
Libuše Haderová

Výstup Lánovských na Sněžku
Při letošním 15. ročníku se našeho pochodu zúčastnil rekordní počet účastníků, a to šedesát osm. Devatenáct
jich vystoupalo až na Sněžku, pět k Chalupě Na rozcestí
a zbytek, tedy 44, na Tetřeví Boudy. Zázemí v hotelu Svět
Harmonie bylo opět výborné a obsluha velice ochotná,
počasí nám přálo, všichni se nám vrátili a i přes velkou

Paní Jüptnerová první zprava, pan Machek druhý zprava.

Vzpomínka
Paní profesorka Jüptnerová, moje milá učitelka
němčiny z gymplu, která pořád někomu pomáhala, včetně
mě, a s níž jsem až v posledních letech byla více v kontaktu,
bohužel 7. října zemřela.
Jednou jsem někde na netu vyštrachala náhrobní báseň
v němčině a přednesla jí to:
Wanderer, steh still und weine,
hier ruhen meine Gebeine,
ich wollt´ es wären deine.
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(Poutníku, stůj tiše a plač,
zde leží údy mé,
chtěl bych, aby byly tvé.)
Hrozně ji to rozesmálo, a kdo jste ji znal, víte, že se smála
krásně.
Karolina Boková

Krkonošské klání 2019
Letos jsme uspořádali již XVI. Krkonošské klání.
Jako každý rok jsme s přípravami začali ve čtvrtek návozem
překážek a ohraničením pracoviště, parkovacích míst
a míst, kde se budou rozmísťovat překážky na parkur.
V pátek se postavil parkur a naváželo se vše ke konání Klání.
V den Klání se již od rána vše točilo hlavně kolem občerstvení, o které se starali Lada Foubíková a David Fiker. U piva se
střídali Míra Foubík, Jirka Kučera a Hela Foubíková.
A u hlavního občerstvení byli Vojta Suchý, Michal Machačka, Tonda Kopecký. Jirka Šedivý, Karel Capoušek ml.,
Iva Korábová a Eva Lokvencová. Na tribuně byla Katka
Kopecká, Gabina Viniklářová, Petr Jandík, Saša Koráb
a Slávek Pulpán. U dobrovolného vstupu Jaroslava Viniklářová a Irena Klabanová a střídala je Boženka Vaníčková.
U rovnání aut na parkovišti byli Ondra Bošanský a Vráťa
Horyna. Na parkuru byli Jirka Novotný, Lucie Kopecká,
Monika Horynová, Jan Olha.
Jezdců bylo oproti jiným ročníkům méně, vše se
v klidu stíhalo. Bylo i pár pádů, ale všechny dopadly dobře.
A letos byly i dvě ukázky, a to slečna Ilona Kalenská se svým
psem Blekušem a Jitka a Kristýnka Kulhánkovy a jejich
koně Bingo a Griff.

Byly i soutěže pro diváky a jedna nová soutěž, kterou
absolvovalo hodně soutěžících. Nejlepšího vidláka v ženách
vyhrála Lucie Kopecká a v mužích Petr Jandík. Na závěr se
konala oblíbená soutěž s balónky.
Naši sponzoři:
Obec Lánov
Lukáš Tuček Hydro-izol Horní Lánov
Martin Holas st. Instalace bezpeč. zařízení Vrchlabí
Tomáš Urban Oknatrutnov Horní Lánov
Milan Erben a Diana Novotná Podhůří
Pavel Vališka truhlárna Horní Lánov
MVDr. Pavla Zázvorková Vrchlabí
MVDr. Bára Holasová Vrchlabí
František Jiřišta Horní Lánov
Penzion Baron Horní Lánov
Dobrovolní hasiči Dolní Dvůr
Jezdecké potřeby Pro Hippo Dvůr Králové
Pan a paní Singerovi Vrchlabí
Hospoda u Kotyků Roztoky
Anonymní sponzor
Marie Jánská Mladé Buky
Vlasta Tomíčková Prostřední Lánov
ZOD Lánov
Dobrovolní hasiči Horní Lánov.
Chci poděkovat všem divákům, kteří s námi vydrželi
celý den i přes ten déšť, který nás dvakrát navštívil. Ale
velký dík patří hlavně jezdcům a koním a v neposlední řadě
všem, co nám pomáhali.
Za Ranč na kopečku Helena Kopecká

Vítězové v Klání:
Křížkový parkur dospělí - Bára Tošovská/Peri
Křížkový parkur junioři - Veronika Štěpánková/Piko
ZM pony - Veronika Štěpánková/Piko
ZM koně - Jitka Kulhánková/Griff
Z junioři -Veronika Peterková/Paolino
Z dospělí - Denisa Vaňková/Fany
ZL dospělí - Katka Jindrová/Šejtán
Skok mohutnosti:
Katka Jindrová/Šejtán 145 cm - skok mohutnosti skočila tato
jezdkyně jen na nákrčním řemenu!
Zdeněk Jebavý/Saša 130 cm
Katka Šírová/Amálka 110 cm
Western s vodičem - Kristýna Kulhánková/Bingo
Western junioři - Veronika Štěpánková/Piko
Western dospělí - Nikola Krajská/Ben

...malí, ... (foto Jana Oravcová).

Černý, plachý, ale náš
V půlce srpna mi bylo nahlášeno obyvatelkou
Horního Lánova, že se tam na Malém Labi již několik dní
zdržuje čáp černý. Prý chodí v ranních hodinách rybařit na
tuto pstruhovou vodu. Čápovi ty ryby přeju, rybářům čápa
už méně, mají to, chudáci, v posledních letech s těmi predátory a udržováním rybí populace v potocích opravdu těžké.
Ale co naplat, je to pták vzácný a něco jíst musí, jako my
všichni, a shání, kde se dá. Ta potvora černá se prý nedá
vyfotit, tak je plachý. O to víc si vážím krásných fotek všeho
možného ptactva od Pepy Kalenského. Určitě by byl za
takovou zprávu taky rád.
Karolina Boková

Vánoční turnaj v sálové kopané 2019

Soutěží velcí, ... (foto Jana Oravcová).

6

V letošním roce pořádáme o Vánocích, po Štědrém
dnu, dne 25. 12. 2019 již DVACÁTÝ OSMÝ ročník turnaje
v sálové kopané, ve sportovní hale při ZŠ Lánov. Turnaj je
určen pro lánovské i přespolní sportovce.

Kategorie: 2003 a starší
Hrací systém: 3 + 1 (7-8 hráčů v týmu) pro 8 týmů
Systém: 2 skupiny a play off
Startovné: 500 Kč/tým
Kdy: STŘEDA 25. 12. 2019 cca 8 – 16 hod.
Občerstvení: místní bufet nebo vlastní
Přihlášky: do 10. 12. 2019 na mail pulpmi@seznam.cz
nebo tel.: 603 508 914 M. Pulpán, 603 825 842 J. Hartig
Pořadatelé zvou všechny aktivní i pasivní příznivce
kopané k účasti na turnaji a jejich příznivce k hlasité podpoře
sportovců při utkáních.
Za organizátory se na Vás těší
Milan Pulpán ml., Jiří Hartig, Stanislav Závodník st.

Rádio Kulíšek a jeho přátelé
O historii rádia Kulíšek už bylo napsáno mnoho.
Tentokrát se zaměříme na přátele a partnery, bez nichž by se
rádio Kulíšek 25. narozenin nedožilo. Vždy to je o lidech,
a tak bychom vám je rádi představili, a doufáme, že i pro vás
bude tento přehled zajímavý. Některá jména určitě znáte,
o někom jste třeba vůbec neslyšeli. Naši přátelé z rádií
a firem jsou uvedeni tam, kde působili, když nám pomáhali,
a bez titulů. I teď s řadou z nich spolupracujeme. Pokud na
někoho zapomeneme, tak se omlouváme.
Název rádia - Kulíšek: Jaromír Nechanický
Kmotřenka: Marie Kubátová
Kmotr: Janek Ledecký
Autor loga: Zdeněk Máslo ml.
Řidiči (vozili redaktory na rozhovory):
Petr Brádle, Petr Sochor, Radek Hanuš
Města, obce, okresní a krajské úřady, finanční úřad
Obec Lánov: Jiří Vancl, Bedřich Kovář
Obec Dolní Lánov: Miloslav Tomíček
Obec Vítězná: Zdeněk Mühl
Špindlerův Mlýn: Bohumír Zeman, Vladimír Staruch
Městys Mladé Buky: Josef Rybka
Město Vrchlabí: Jan Konvalina, Blanka Paulů
Město Jilemnice: Jana Čechová, Vladimír Richter
Okresní úřad Trutnov: Marcela Fraňková
Královéhradecký kraj:
Pavel Bradík, Karel Klíma, Miloslav Plass
Liberecký kraj: Petr Skokan
Finanční úřad Vrchlabí: Martin Teplý
Rádia
Rádio Černá hora (dnes Hitrádio Černá hora):
Tomáš Katchner, Vladimír Junek, Radek Mikeš,
Václav Mašinda, Miroslav Ťokan, Markéta Rachmanová,
Marcel Kotyk, Marek Malík

Rádio Duha - Evropa 2 :
Robert Procházka, Jindra Kriegel, Vladimír Paulů
Rádio OK (zrušeno): Daniel Rumpík, Martin Karlík,
Zdeněk Vranovský, Antonín Bezrouk, Lukáš Kobrle
(+ 2018), Eva Blechová Čunková, Klára Němečková,
Jakub Malý, Sylvie Dymáková, Jan Vamberský,
Jan Šindelář, Michaela Spáčilová, Eva Ženíšková
Rádio City: Petr Král
Radio Metuje: Vlastimil Suk, Petr Štrup (zemřel)
Hitrádio Magic (zrušeno):
Zdeněk Koudelka, Lukáš Hamerník
Český rozhlas Hradec Králové: Eliška Pilařová, Lada
Klokočníková, Tomáš Peterka, Jakub Schmidt, Aleš Müller
ABradio: Jakub Šmejkal, Adam Křikava
Rádio Pigy: Zdenka Chocholoušová
Rastv.cz: Petr Holub
Televize
Česká televize Hradec Králové:
Přemysl Šrámek, Michal Klokočník
Česká televize Praha:
Dušan Krejdl, Petr Kopecký, Pavel Beneš, Jiří Hynek
Noviny
Krkonošský deník: Miroslava Kameníková, Jana Mudrová
Jičínský deník: Iva Kovářová
Školy a školská zařízení
ZŠ Lánov: Jitka Krulová (zemřela), Bohumil Vaňouček
(zemřel), Martin Bartoš, Zdeňka Schliegsbirová, Iva Farská,
Věra Rojtová, Josef Brádler
ZŠ Špindlerův Mlýn: Barbora Krejčířová
Střední škola Lomnice nad Popelkou: Lubomír Charousek, Václav Šimůnek, Pavel Pavelka, Jana Staňková
Střední zahradnická škola Kopidlno:
Lenka Nosková, Martin Khun
DDM „Pelíšek“ Vrchlabí: Olga Čápová, Ivo Farský,
Ivona Čivrná, Josef Vejnar, Zdeňka Bienová
DDM „Jednička“ Dvůr Králové nad Labem:
Olga Nedvídková, Iveta Hanušová
Dětský domov Dolní Lánov:
Karel Kraus, Renata Poláčková, Boris Ševčík
Dětský domov Vrchlabí:
Alena Dědečková, Milada Jindřišková
Kulturní zařízení a spolky
Kongresové centrum Aldis Hradec Králové:
Tomáš Faltus, Hana Mancová
KD Střelnice: Lenka Vričanová, Vladimír Jindra
SD Jilm Jilemnice: Marie Faruzelová, Jiří Paulů
MěKS Nová Paka: Romana Martincová
Letní herecká škola Praha: Petr Kubálek
Ulice dětem, o.p.s.: Daniel Lacek
M-film Lomnice nad Popelkou:
Martin Simandl, Martin Žofka
Diskotéka Dr. Max Vrchlabí:
Vladimír Andraško, Martin Jandura
Společnost železniční Výtopna Jaroměř:
Jaromír Tauchman
Krkonoše - Svazek měst a obcí:
Michal Vávra, Miroslava Chaloupská, Klára Hančová
Špindleráček - folklorní soubor, Špindlerův Mlýn:
manželé Tauchmanovi
Rego Vrchlabí - skupina historického šermu:
Lubomír Srnský, Tomáš Mikula
Taneční škola Bonifác Rtyně v Podkrkonoší:
Iveta Nývltová
Dětská tisková agentura Praha: Slávek Hrzal
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Firmy
Labit: Jan Doubek
Pivovar Nová Paka: Pavlína Krejčová
Merkur Toys Police nad Metují: Jaromír Kříž st.,
Jaromír Kříž ml., Radek Kříž, Petra Haucková
Detoa Albrechtice, s.r.o.:
Jaroslav Zeman, Marcela Pánková
Kovap Náchod, s.r.o.: Lubomír Hošek
Beneš a Lát, a.s. (stavebnice Seva): Jana Pfeiferová
Ministr Systems s.r.o. Pardubice: Ladislav Ministr
Optrex: Tomáš Pelíšek
Park miniatur památek Dolního Slezska Kowary:
Marian Piasecki
KRNAP: Radek Drahný, Petr Štěpánek, Tomáš Kyral,
Zdena Štěpánková
TIS - velkoobchod hraček: Petr Kvasnička
PR agentura Bison&Rose Praha: Vladimír Zemánek
Osobnosti české kulturní scény
Milan Peroutka, Michaela Tomešová Doubravová, Eva
Matějovská, Tomáš Magnusek, Standa Hložek, Petr Ticháček, Jan Horáček, Maxim Turbulenc, Tomáš Tenkrát,
Kamila Nývltová, Martin Veselovský…
Kulíšek sobě
Setkání bývalých členů, partnerů a hostů rádia Kulíšek
proběhne v listopadu v KD "Děvín" Dolní Lánov. Pokud jste
působili v rádiu Kulíšek, tak se, prosíme, ozvěte na mail:
kulisek.studio@centrum.cz
Jana Tauchmanová a Jiří Hübner

S paní Marií Kubátovou.

vlastní dovolené. Velký podíl na realizaci výstavby měl
p. Karel Capoušek, tehdejší předseda MNV. Provozovatelem byl ČSSS (Státní statek) a na provozu se finančně
podílely závody, které poskytly sdružené prostředky na její
výstavbu. Tyto závody měly vyhrazená místa pro děti svých
zaměstnanců, takže např. Kablo dováželo do školky 7 - 10
dětí.
Po roce 1989 a po zániku Státního statku se stala zřizovatelem Obec Lánov. 1. 1. 2003 byl utvořen jeden správní
subjekt, takže MŠ se stala součástí ZŠ Lánov.
Během let postupně docházelo k malým či větším
úpravám interiéru i exteriéru MŠ. Největší byla v roce 2009,
kdy byly panely nahrazeny cihlami, zasazena nová okna,
předělávalo se i topení.
Za 40 let se ve školce vystřídalo nejen mnoho dětí, ale
i pedagogických a provozních zaměstnanců. Nejstabilnější
(pouze s malými obměnami - př. mateřská dovolená, stěhování...) a nejdéle sloužící personál byl v letech 1984 -2005.
Rozuměli jsme si jak po stránce pracovní, tak i lidské.
Společně jsme se podíleli na realizaci výchovně vzdělávacího programu, připravovali pro děti různé soutěže,
vystoupení na veřejnosti, ukázková zaměstnání pro rodiče,
hry pro rodiče s dětmi.... mnoho a mnoho dalších činností,
a to i ve svém volnu.
Školku zdobily nejen práce dětí, ale i učitelek, o čemž se
mohli rodiče a přátelé MŠ přesvědčit na "Dni otevřených
dveří", a to jak v roce 1999 (20 let od otevření MŠ), tak
i v roce 2009 (30 let), kdy se sešli jak současní, tak i bývalí
zaměstnanci MŠ, představitelé obce a i ti, kteří se na
výstavbě podíleli. Vždycky to bylo milé setkání.
Na “Den otevřených dveří“ ke 40. výročí otevření MŠ se
teprve čeká. Myslím, že i nová nastupující generace učitelek
se má čím pochlubit. Jsou nápadité a šikovné.
S dětmi jsme zažili mnoho legrace, máme na co vzpomínat a ony doufám také. Příkladem jsou jejich „průpovídky“.
Martínek: „My pojedeme na dovolenou k moři, ale teď
ještě ne, protože tam ještě nenapustili vodu.“
Matěj: „Já mám doma hru, tam jsou sprostá slova.
To je akorát pro paní učitelku.“
Nikolka: Brala do ruky papírové žabičky a mačkala je.
Uč.:„Nikolko, nech je, ať je nezmačkáš, nebo co jim děláš?“
Nikolka: „Ony si začaly.“
Vojta ke kamarádovi: „Budem stavět, vole?“
Učitelka: „Vojto!“. Vojta dá ruku na pusu a pronese:
„Pardon, já jsem si to zase neuvědomil.“
Marie Faltusová

ZŠ A MŠ LÁNOV
40 let MŠ v Prostředním Lánově
1. září 2019 to bylo 40 let, kdy byla slavnostně
přestřižena páska a otevřely se tak dveře nové Mateřské
školy v Prostředním Lánově.
O stavbě nové MŠ se začalo uvažovat již v roce 1972, ale
protože se nepodařilo sdružit finanční prostředky, začaly se
plány uskutečňovat až v roce 1975. Se samotnou stavbou
se začalo v říjnu 1976 a dokončena byla v červenci 1979.
Celková hodnota činila 1 410 000,-Kčs. Finančně se
podílely Čsl. státní lesy, n. p. Tiba, n. p. Tesla, Kablo a AZNP.
Na stavbě pracovali v hojné míře naši spoluobčané,
pracovalo se o sobotách a nedělích, mnozí pomáhali i o své
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Zahradní slavnost a otevření Polytechnického a jazykově komunikačního centra
Dne 5. 9. 2019 jsme se sešli za přítomnosti naší paní
ředitelky i zástupců Obecního úřadu ve škole i kolem školy,
abychom oficiálně otevřeli polytechnický a jazykově
komunikační areál. Velmi nás potěšila četná návštěvnost z
řad rodičů, prarodičů i přátel školy.
Celé odpoledne probíhalo ve velmi příjemné a přátelské
atmosféře. Všichni měli možnost si pečlivě prohlédnout
nové prostory školy, které jsou opravdu jedinečné a nádherné. Žáci naší školy již budou mít možnost plně využívat při
výuce krásnou, moderně vybavenou kuchyni i cvičný byt,
velkou přednáškovou aulu, kterou lze proměnit v menší
jazykové učebny, krásnou pracovní dílnu i keramickou

knihovnici nejpozději do 29. 5. 2020.
Témata čtenářské výzvy jsou:
• Kniha, ve které hraje důležitou roli zvíře
• Kniha, která má více než 100 stran
• Audiokniha
• Encyklopedie na téma Příroda
• Komiks
Nina Javorová

Lánov v ohrožení

Slavnostní zahájení - projevy představitelů školy,
obce a stavební firmy.

dílnu, své pěstitelské schopnosti mohou procvičit v překrásném skleníku. Velmi se na práci v novém těšíme.
Slavnostní otevření doprovázela zahradní slavnost,
na které prezentovali svoje aktivity naši žáci. Předvedli
pěkná, někdy i vtipná vystoupení, také se svými učiteli
zorganizovali zábavné soutěže a rozmanité dílny. Dále byla
možnost občerstvit se u stánku penzionu Baron a poslechnout si písně Nikoly Bílé v doprovodu její kapely. Drobné
dárečky jsme si mohli koupit u tradičních prodejců. V nové
aule jsme zavzpomínali na nedávno zesnulého pana starostu
Kalenského.
Děkujeme všem realizátorům krásné přístavby a všem,
kteří pomohli s organizací celé akce.
Nina Javorová

Při procházení Lánovem jsem si všimla, že se v této
oblasti rozmohla zákeřná a pravděpodobně rychle se rozšiřující nemoc…Nezdravilka! Tato nemoc zasahovala většinou žáky, kteří opustili základní školu. Často jsem se uklidňovala a s úsměvem vzpomněla na výrok z filmu Vratné
lahve, kde se ptá pedagog žáka, proč ho nezdraví a on
odpoví: „Protože nás neučíte!“ Myslím ale, že humor to
nezachrání. Nemoc je agresivní, v posledních dvou týdnech
se rozmohla i mezi žáky druhého stupně základní školy.
Až na vzácné exempláře zasáhla všechny. Dokonce prorůstá
i prvním stupněm!
Prosím zákonné zástupce: zastavte se v uspěchané době
a poučte své děti o nejzákladnějším pravidlu etiky…tedy
zdravit známé dospělé osoby. Je opravdu smutné, když jsem
prošla kolem 23 žáků na autobusovém nádraží v Lánově
(kolem jednoho hloučku šesti žáků jsem neprošla přímo)
a nikdo nepozdravil. Na škole učím dvanáct let a zná mě tedy
jistě žák deváté, osmé, sedmé i čtvrté třídy, kteří zde čekali
na autobus nebo doprovázeli kamarády. Většina se mi
zpříma podívala do očí a…..nic.
Zkusme společně tuto epidemii zastavit!
Ivana Malínská

INFO Z ÍČKA
Parte pro tetřívka

Zábavný program poté sledovalo množství lidí.

Čtenářská výzva
Pro tento školní rok jsem pro své malé i velké čtenáře připravila jedinečnou soutěž na podporu čtenářské
gramotnosti, ve které žáci nesoutěží mezi sebou, ale každý je
vyzyvatelem sám sebe. Do výzvy se mohou zapojit i rodiče
a děti, které do naší školy nechodí. Dotazník k vyplnění je
k dispozici v knihovně školy.
Knihovna a čítárna v ZŠ Lánov vyhlašuje pro školní
rok 2019/2020 čtenářskou soutěž ČTENÁŘSKÁ VÝZVA
pro malé i velké čtenáře.
Soutěž je určena všem, kteří touží objevovat krásné
knihy, a tak čelit své vlastní výzvě.
V průběhu školního roku přečtěte celkem 5 knih podle
předem daných témat. To znamená 1 kniha – 1 téma. Knihu
lze použít pouze jednou.
Do předem připraveného dotazníku zapište vámi
přečtené knihy. Odevzdejte v knihovně školy paní

Letošní rok je vyhlášen rokem tetřívka.
Za posledních 40 let prý zmizelo z krajiny 80% populace
tohoto opeřence.
12. července se v Krkonošském deníku objevil zajímavý
článek* o tom, že se na několika místech v horách mezi
Harrachovem a Sněžkou objevilo pohřební oznámení
v češtině, polštině a němčině, informující o vyhynutí tetřívka. Ještě zajímavější pro nás je, že to byla aktivita Vojtěcha
Hepnara z Horního Lánova, studenta 1. ročníku Fakulty
umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem v ateliéru skla. Parte rozmístil během své
noční túry. Tímto počinem chtěl vzbudit rozruch a upozornit
na kritický stav tohoto krásného ptáka, způsobený kromě
jiných faktorů i nesvědomitým chováním některých
návštěvníků Krkonoš.
Správa KRNAP o záměru dopředu nevěděla a například
ředitel Robin Böhnisch na parte v terénu narazil náhodou
a považoval ho za aktivitu polských kolegů, zatímco Poláci
zas podezřívali kolegy z české strany hor. Vyjádřil se v tom
smyslu, že tato iniciativa je fantastickou zprávou pro
všechny ochranáře a že za ni moc děkuje. Mně nezbývá než
se připojit k tomuto názoru.
Karolina Boková
*Tetřívkovi vystavili na horách parte, https://krkonossky.
denik.cz/zpravy_region/tetrivkovi-uz-vys tavili-na-horachparte-je-za-tim-student-z-horniho-lanova-20190712.html
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Život v íčku
Občas se mě lidi ptají, jestli mi
tu samotné v infocentru není smutno,
a že tu mám takový klídek, že, a co tu
vlastně celý dlouhý den dělám. Ále, co
by, sbírám perličky, které z některých
lidí v infocentrech občas vypadnou,
a tak Vám tady k pobavení nějaké
předkládám:
Návštěvnice infocentra v Černém
Dole se mé kolegyně ptala, zda by jí
nemohla doporučit nějakou trasu na
Sněžku, ale bez lesů, protože lesy nemá
ráda, protože jsou hnusné a špinavé.
Jeden pán se tam zas telefonicky
dotazoval, jestli jsou potřeba do
Černého Dolu zimní pneumatiky a zda
bude v zimě sníh.
Kolegyně v Janských Lázních
měly tyto zážitky:
Jeden návštěvník se ptal: „Tady je
ten Ještěd, jo?“ Holt zrovna jako
Trutnov a Turnov, tak i ta šťopka
na Černé hoře a na Ještědu přijde
někomu prostě stejná.
Starší pán tamtéž se v budově
lanovky na Černou horu ptal: „Tady je
ta Sněžka?“„Ne, jste v budově lanovky
na Černou horu v Janských Lázních.“
„A jak to mám vědět, já tady ještě nikdy
nebyl.“
Pár středního věku: „Jak se odtud
dostaneme na tu věž?“ Je myšlena
Stezka v korunách stromů. „Před
budovou doleva po zelené značce 800
metrů.“ „A jak se dostanu zpátky?“
„Kdy se tady stmívá?“
A jeden telefonát: „Budeme
s vašimi údaji nakládat podle GDPR“

„To je mi úplně jedno, já nejsem
technickej typ.“
V Lánově to byly například tyto
příhody:
„Je už nový Veselý výlet?“ „Ne,
ještě není.“ „Jak to?“
„Máte tu vůbec nějaké ptáky? Už
jsem tady několik dní a ještě jsem
žádného neviděla.“
„Aha. Já si to myslel, že ta lanovka
vozí kámen. Švagr říkal, že určitě
hnůj.“
Holanďan se mě ptal, kde se tu dá
provozovat „canoeing“, tak jsem mu
řekla o Malé Skále. Pak se zeptal na
„canyoning“. Protože jsem tam slyšela
zas tu kánoi, řekla jsem, že už jsem mu
na to teď odpověděla. Když jsme si to
vysvětlili a já zjistila, že to není o kánoi
a co to asi je (spouštění se po vodopádu
a po skále do vody), musela jsem mu
sdělit, že to tu nemáme. Dost se divil,
že to tu nejde a že jsem to neznala, a byl
vyloženě zklamaný.
Tentýž den večer jsme s kolegyní
značily vycházkové okruhy v Č. Dole
a povídaly si o nemožných turistech.
Zjistily jsme tak, že poté, co se mě ten
chlap ptal na „canyoning“, jel do
Č. Dolu a tam se ptal, se stejným
výsledkem, na totéž.
Dva Nizozemci drželi v ruce leták
bozkovských jeskyní a ptali se, jestli tu
je v ČR taková jeskyně, ale ledová. Prý
tam sice byli, ale nepamatují si, jestli to
bylo na Slovensku nebo u nás.
A na závěr zážitek mé záskokařky, která nemá oprávnění ověřovat:

Nové knihy
Zde je ochutnávka z nových knih:
- Lidová kultura z Krkonoš ve světle Národopisné
výstavy českoslovanské 1895 - Daniel Dědovský a kol.
- Jan Nepomuk hrabě Harrach - Jan Luštinec
- Po stopách předků - Petr Dresler a kol.
- Stalkeři - Paul Fincher
- Pawlowská Halina - Dá-li pánbůh zdraví, i hříchy budou
- Krvavý slunovrat - Viveca Sten
- Říjnový seznam - Jeffery Deaver
Audioknihy:
- Bohové Gothamu - Faye Lyndsay
- Cizinka - Diana Gabaldon
- Julius a Albert - Miroslav Horníček
- V lese visí anděl - Samuel Bjørk
- Ze světa lesních samot - Karel Klostermann
- Vánoce - Jaroslav Major
- Kouzelný kalendář - Jostein Gaarder
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„Člověk, co chtěl ověřit podpis, se
děsně naštval, řekl mi, co tady dělám,
když jsem tu k ničemu. Nepomohlo
moje vysvětlování. Ještě venku nadával, že to tu je na hovno, když to
neslouží občanům...“
Tak to vidíte, tahle práce je prostě
terno - děláme tu h... a ještě nám za to
platí.
Karolina Boková

Máme tady zeměžluč
Na konci srpna jsem byla
na výpravě po naší vesnici s panem
Ctiborem Košťálem, který pro nás
fotografuje Lánov a Dolní Lánov
do připravované publikace. Ta by měla
mimochodem vyjít v druhé půli roku
2020.
Ó, jaké bylo moje překvapení
a potěšení, když jsem v Horním
Lánově náhodou nalezla 5 rostlinek
zeměžluče s jejími krásnými růžovými
kvítky! Kontrolní ochutnávka jednoho
pidilistu (ano, byl hořký) potvrdila
určení druhu. V kraji je zeměžluč
možná hojná, ale tady je to teprve můj
třetí nález za život - 1 ožvejkaná
rostlinka ve Fořtě, druhá malá nad
Černým Dolem a teď najednou tohle!
A to byl jen letmý pohled, třeba se jich
tam skrývalo víc. Když k tomu ještě
přiberete fakt, že i panu Janu Štursovi,
odborníkovi na přírodu Krkonoš, stojí
zeměžluč za zmínku (že v Č. Dole
právě kvete), tak to už tedy její výskyt
v Lánově určitě něco znamená☺
Karolina Boková

- Obrazy ze Starého zákona - Renáta Fučíková
- Obrazy z Nového zákona - Renáta Fučíková
- Země příběhů - Chris Colfer
- Projekt pes - Lucie Hlavinková
- Za zvířátky do lesa - Zuzana Kovaříková
- 3x Bubáček - Daniela Krolupperová
- Vánoční večírek Pipi Dlouhé punčochy
Astrid Lindgrenová
Na odkaze:
http://knihovnalanov.webk.cz/pages/uvod.html pod
záložkou On line katalog (nebo také přímo přes
https://trutnov.tritius.cz/library/lanov/) se prostřednictvím
tohoto katalogu dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské
knihovně aktuálně k dispozici. I zde je možné podívat se
do novinek (záložka Novinky) nebo do klíčových slov
(záložka Rejstříky).
Karolina Boková

AKCE DOLNÍHO LÁNOVA, LÁNOVA A DOLNÍHO DVORA
LISTOPAD
- Setkání u kapličky sv. Huberta - 1. 11. 2019, Dolní Lánov, kaplička 16:00. Vzpomínková akce k uctění patrona myslivců,
občerstvení z myslivecké kuchyně. Pořadatel: Myslivecký spolek „Malá Sněžka“ Dolní Lánov, Mil. Tomíček, tel. 602 213 866
- Památka zesnulých - 2. 11. 2019 Dolní Lánov, hřbitov 14:00
- Oslava výročí Radia Kulíšek - 25 let (ne pro veřejnost) 9. 11. 2019, Dolní Lánov, KD. Pořadatel: Jana Tauchmanová
- Setkání seniorů - 15. 11. 2019, Dolní Lánov, KD 17:00
- Mikulášská besídka - 30. 11. 2019, Lánov, sál v Horním Lánově.Tradiční mikulášská besídka - scénky, pohádky, tanečky,
písničky. Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
- Muzikál We will rock you (QUEEN) - 30. 11. 2019 od 9:00 do 24:00. Divadlo (v Kongresovém centru) a poznání pro rodiče a
děti. Pořadatel: L.A.SOBĚ, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498

PROSINEC

-

-

-

Vánoční štrůdlování - 26. 12. 2019, Lánov - Horní Lánov. Soutěž o nejlepší sladký nebo slaný štrůdl.
Pořadatel: Přátelé koní z Ranče na Kopečku, Helena Kopecká, tel. 604 915 523
Tradiční vánoční jarmark - prosinec 2019, Lánov, škola. Pořadatel: ZŠ a MŠ Lánov,
tel. 499 432 212, tel. 730 126 829, info@zslanov.cz
Zpívání u vánočního stromu - prosinec 2019, Lánov. 25. ročník zpívání vánočních koled s hudební skupinou NAVÁHUTĚ
(Nahodilé vánoční hudební těleso). Svařák, grog nebo čaj zdarma a malý dárek pro všechny návštěvníky. Součástí je malý
jarmareček šikovných místních výrobců v růžové stodole.
Pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov, tel. 499 432 083, infocentrum@lanov.cz
Adventní koncert - 7. 12. 2019, Dle aktuální nabídky.Pořadatel: L.A.SOBĚ, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
Mikulášská besídka - 7. 12. 2019, Dolní Dvůr, Penzion Mlynářka. Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin Bělovský
(ve spolupráci s SDH Dolní Dvůr a Flér - Tvořilka Dolní Dvůr), 499 522 376, 739 416 335
Sousedské setkání s koledami - 15. 12. 2019, Lánov, hasičský domeček Horní Lánov. Předvánoční sousedské setkání.
Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
Hraní u vánočního stromu - 21. 12. 2019, Dolní Dvůr . 10. ročník zpívání koled u vánočního stromu se skupinou NAVÁHUTĚ
v malebném prostředí dolnodvorského náměstíčka. Nedílnou součástí je i pestrý jarmark, kde si vybere opravdu každý, a také
rozdávání betlémského světla z rukou místních skautů. Nechybí samozřejmě ani občerstvení.
Pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr, David Neumann, tel. 739 416 335
Zpívání u vánočního stromu - 23. 12. 2019, Dolní Lánov, vánoční strom 17:00. Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Dolní Lánov
s pásmem vánočních písní a koled, malé pohoštění na osvěžení a zahřátí.
Pořadatel: SPOZ, Obec Dolní Lánov, Miloslav Tomíček, tel. 602 213 866, tomicek.miloslav@seznam.cz
Betlémské světlo - 24. 12. 2019, Prostřední Lánov, Dolní Lánov
Pořadatel: Skautský oddíl Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
Vánoční turnaj v sálové kopané - 25. 12. 2019, Lánov, sportovní hala v ZŠ. 28. ročník utkání v sálové kopané, kategorie 1999
a starší, hrací systém 3 + 1 (max. 7 hráčů), dvě skupiny a následné play-off, startovné 500 Kč/družstvo, vstup pouze v sálové
obuvi, občerstvení vlastní nebo místní bufet. Pořadatel: Milan Půlpán, tel. 603 508 914, pulpmi@seznam.cz
Vánoční koncert - v týdnu po Štědrém dnu 2019 Dolní Dvůr, kostel sv. Josefa. Netradiční koncert v kostele.
Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin Bělovský (ve spolupráci s SDH Dolní Dvůr a Flér - Tvořilka Dolní Dvůr),
tel: 499 522 376, 739 416 335

LEDEN
- Myslivecký ples - 17. 1. 2020, Dolní Lánov, KD. Pořadatel: Myslivecký spolek „Malá Sněžka“ Dolní Lánov,
Miloslav Tomíček, tel. 602 213 866, tomicek.miloslav@seznam.cz
Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce
mailem, dejte mi vědět.
* L.A.SOBĚ je spolek vzniklý z původní OB Lánovy, více informací v článku paní Bezstarosti, který je otištěn v části pro Dolní Lánov.
Karolina Boková

Zdroj: www.onlineomalovanky.cz

NAJDEŠ NA OBRÁZKU
8 ROZDÍLŮ?
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Podzim v Krkonoších
Září, říjen a listopad jsou v horách měsíce měnících
se barev, jedinečných vůní a občas i bubnujícího deště,
období podzimních divadel, koncertů, přednášek, jarmarků,
ale i pestrých možností turistiky a cyklo-turistiky.
Pro inspiraci vám doporučujeme propagační materiál
„Za krkonošskými výhledy s novým průvodcem“. Brožurka
Krkonošské výhledy napoví, kde všude se můžete rozhlédnout po krkonošských horách a údolích. Fotografie zachycují dvacet výhledových míst včetně rozhleden v celém
pohoří. Popisky horizontů včetně kót pomohou lépe se
zorientovat. Některá místa najdete na hlavních trasách,
za dalšími budete muset vyrazit i do méně známých koutů
našich nejvyšších hor. Všechna jsou opatřena GPS souřadnicemi. Z brožurky se také dozvíte zajímavosti z historie
i současnosti rozhleden a míst, která vám umožní unikátní
výhledy široko daleko.
Brožurka je k dispozici v elektronické podobě v sekci
Propagační materiály na webu www.krkonose.eu/cs/propa
gacni-materialy i v tištěné verzi v krkonošských informačních centrech.
Dáša Palátková

Dobrý tip na fajnový den
Pod koordinační taktovkou Krkonoš – svazku měst
a obcí vznikly „Výleťáky“ - krátké videopořady internetového portálu Stream.cz s doporučením na zajímavá místa
na fajnový výlet.
Pěší „Výleťáky“ zavedou do méně známých či frekventovaných míst nejvyšších českých hor. Cyklo „Výleťáky“
nabídnou milovníkům cyklistiky varianty výletů s využitím
Krkonošského cyklobusu a lanovky, která převáží kola a dál

Regionální produkty
a zážitky se představují
„Jsem patriot a mám rád Krkonoše
a sport,“ tak zněla slova Jiřího Vondráka z Rudníku při prezentaci jeho činnosti před certifikační komisí regionální značky. Pan Vondrák se dlouhá léta
zabývá mushingem a kynologií psů. Je
vůdcem čtyřicetičlenné smečky
a nabízí zájemcům v Krkonoších projížďky se psím spřežením. Denně vstává před svítáním, aby se nejdříve
postaral o svůj zvířecí tým, pak až
o sebe. „V létě musím chytit ještě rosu,
která začíná mizet okolo čtvrté,“ říká
Jiří Vondrák. Regionální značka
KRKONOŠE - originální produkt
se v červenci rozrostla o „zážitek“
a právě o certifikaci zážitku Projížďka
psím spřežením bojoval i několikanásobný vítěz mushingu.
Dalším úspěšným „zážitkem“ se
stala Krkonošská pivní stezka,
která spojuje toulky přírodou s ochutnávkou horských piv Fries, Medvěd,
Trautenberk, Sněžka, Hendrych
(od místních minipivovarů). Pivovarnictví má v Krkonoších dlouholetou
tradici a zmínky o něm sahají až do
středověku.
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zavedou po značených cyklotrasách dlouhými sjezdy
na kole do údolí.
Pořady „Výleťák“ si můžete prohlédnout na www.stre
am.cz, https://www.televizeseznam.cz/video/vyletak/
Dáša Palátková

Nový propagační materiál
– Pojizerským Pacifikem
Pro lidičky, kteří by se chtěli vozit vláčkem a zajímá je
vidět v blízké okolí, je zpracována nová mapka s vybranými
tipy. „Obohatila tzv. knihovničku Svazku Krkonoše, nabízí
turistům i milovníkům železnice užitečné i zajímavé informace o regionální železniční trati. Pojizerským Pacifikem se
můžete svést z Martinic v Krkonoších do Jilemnice, Hrabačova, Víchové nad Jizerou, Horní Sytové, Poniklé, Jablonce
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a zase zpět,“ seznámila
Alena Pacholíková,“ manažerka Svazku Krkonoše a doplnila: „Dozvíte se například, kdy byla železniční stanice
v Martinicích v Krkonoších vyhlášena kulturní památkou
ČR, jaká atraktivní místa v okolí tratě můžete navštívit nebo
kterou naučnou stezku si projít. Také jsme pro vás naplánovali několik pěších výletů do okolí železniční tratě.
A samozřejmostí je přehledná turistická mapa s vyznačením
železniční tratě Pojizerského Pacifiku, turistických pěších
tras, naučných stezek a zajímavostí, za kterými se můžete
vypravit z některé železniční zastávky. Získat mapu můžete
v krkonošských turistických informačních centrech a na
vybraných železničních stanicích. Ke stažení je na
webových stránkách www.krkonose.eu.“

Pivovar Trautenberk si registroval pod regionální značku Krkonoš svá
„klíšťata“, nepasterizovaná piva,
jejichž unikátní PET litrovky navrhl
designér Karel Čapek. Pivovar pro
turisty připravil speciální dárkové
balení se čtyřmi třetinkovými lahvemi,
které jsou nejen díky skvělému obsahu
jedinečným suvenýrem z Krkonoš.
A víte, že název pivovaru Trauteneberk
není odvozen od pohádkové postavy
z Krkonošských pohádek, ale od
německého názvu města Trutnov –
Trautenau a kopce – berg?
Návštěvníci hor mohou při svých
toulkách obdivovat dřevěné plastiky
od Petra Spurného, které zdobí Hadí
stezku v Rudníku nebo obce a hotely
v Krkonoších. V minulosti se dřevo
vždy pojilo se sklem, proto navážeme
další úspěšnou žadatelkou o regionální
značku Evou Edler, reprezentantkou
taveného skla a mozaiky. Paní Edler
je členkou Mezinárodní asociace
moderních mozaikářů. Výrobu taveného skla zájemcům ráda představuje
ve své dílně v Rudníku. Svá díla, která
jsou vhodná do interiérů hotelů a veřejných prostor, vystavuje v Čechách
i v zahraničí.

Dáša Palátková

Blanku Kučerovou znají lidé
spíše pod názvem Oblak (Omalovánky Blanky Kučerové). S ilustrátorkou
Evou Hanoutovou spolupracují při
výrobě vzdělávacích rodinných sešitů
na cesty. V současnosti mají ve své
nabídce 6 vlastivědných krkonošských
omalovánek. Výrobě však nejdříve
předchází emoční mapa a dotazníkové
šetření dané obce. V omalovánkách je
myšleno i na regionální produkty,
slavné osoby, kulturní a přírodní
památky.
„Poctivá práce, kvalitní a výborné
hovězí maso, přátelští a ochotní majitelé se skvělým přístupem”, tak zněla
slova Kateřiny Čadilové z Asociace
regionálních značek při předání kontaktu na paní Řehořkovou z Bio farmy.
Farmu naleznete v obci Horní Branná,
obklopenou lesy a loukami. Dnes farma obhospodařuje 65 ha pozemků
v ekologickém režimu. Status ekologického hospodářství má od roku
2010. Manželé Řehořkovi navázali na
rodinnou tradici chovu skotu, která se
datuje od roku 1868 a od letošního roku
se mohou pochlubit i vlastní bourárnou. Při ekologické porážce nesmějí
zvířata čekat ani vidět další poražená

zvířata nebo jejich ostatky. Na dobytek
se nesmí používat elektrické pohaněče,
protože stresový hormon negativně
ovlivňuje kvalitu masa.
“Vaříme z lokálních surovin
pravou domácí kuchyni, kterou ocení
milovníci zdravé stravy i milovníci
poctivého jídla z masa. Muži ocení
fortelnou "chlapskou" stravu z hovězího masa, pro ženy jsou připravena
jídla ze zeleniny, obilnin a pseudoobilnin. Dětem uvaříme chutná lehká
jídla z telecího masa”, sdělila nám při
osobní návštěvě majitelka farmy.
Navíc zde můžete zakoupit i stařené
(vyzrálé) maso. Suché zrání neboli
„staření“ probíhá tak, že se celé
čtvrtky býka nebo jalovice vyvěsí
v místnosti o teplotě od 0 do
maximálně 4°C.
Za suchého proudění vzduchu se
v mase odehrávají důležité chemické
procesy. Suché zrání masa je výrazně
náročnější na jeho kvalitu, technické
vybavení a hygienické podmínky.
Vlivem suchého vzduchu z chladícího
výparníku dochází k mnohem vyšším
úbytkům hmotnosti. Maso ztrácí vodu,
což vede k nižší ekonomické výtěžnosti. Odměnou je však jeho výrazná
barva, vůně a plně rozvinutá chuť bez
nádechu kyselosti.
Farma krom výborného jídla
a ubytování nabízí i vzdělávácí aktivity
týkající se problematiky venkova,
farmaření, zdravého životního stylu
a ekologického zemědělství.
„Široký sortiment osobních
ochranných pracovních prostředků
dobré kvality za přijatelné ceny
s dlouhou životností pro všechna
odvětví průmyslné a řemeslné výroby”, to je ve zkratce představení
firmy z Hostinného, která převzala
v tomto roce chráněnou dílnu ROS
ZEFYRA. Chráněná dílna vznikla
v roce 2010 jako firma zaměřená
na sociální podnikání a zabývala se
reklamními technologiemi. Pomáhala
a zaměstnávala zhruba 14 lidí se
zdravotním znevýhodněním a nabízela
firmám využítí tzv. náhradního plnění
(odběr výrobků a služeb na bázi společenské solidarity).
Celou dobu se o obchod stará
kreativní Lenka Špetlová Máslová,
kterou lidé v Hostinném dobře znají
jako pořadatelku vánočních jarmarků v klášteře nebo autorku paličkované krajky a malovaných obrazů.
Paní Lenka je i autorkou kreativních
sad Šikulka nebo filcových naučných
sad ROS ZEFYRA, které získaly
ocenění regionální značky Krkonoše
originální produkt. Kreativní sady se

zaměřují na procvičování jemné
motoriky, kladou důraz na místní
suroviny, faunu a floru a mají za cíl
rozvíjet u dětí představivost hravou
a zábavnou formou. Balení je doplněno
o místní pověsti a pohádky. Tyto regionální produkty si rychle našly své
příznivce z řad měst a firem jako je
např. Správa KRNAP, Špindlerův
Mlýn, Hostinné, Friesovy boudy, ZOO
Liberec, či regionální informační
centra.
Místní akční skupina Krkonoše
(MAS Krkonoše), sídlící nad infocentrem v Lánově, je koordinátorem
regionální značky Krkonoš. Na území
Krkonoš se můžete při nákupech
setkat s výrobky označenými speciálním logem Krkonoše – originální
produkt®. Tato značka znamená,
že výrobky prošly přísným procesem
certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Krkonoších. Místní původ však není jedinou
podmínkou pro udělení značky.
Značené výrobky musí přispívat
k dobrému jménu regionu, proto musí
být také kvalitní, šetrné vůči životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu
ke Krkonošům. MAS Krkonoše
pomáhá místním farmářům a výrobcům s propagací, s odbytem jejich
produktů, konkurencí a vzájemnou
spoluprací. Podrobnější informace
o značce: www.regionalni-znacky.cz
/krkonose/.

Kdo byli členové?
Třeba Rojtovi, naše Marie, manželé
Lacinovi, Iva Farská, Kamila Kubešová a další. To jsme si taky užívali.
Tam zpívali Šnajdrovi, zpívali jsme
ruské písničky, ty Leninské hory
a takové ty, a i recitace v tom byla, to
bylo hezké. Já myslím, že to bylo
takové tři čtyři roky, možná i víc.
Marie, ta to bude vědět, ale není doma.
Je na filmu ve Vrchlabí, s titulky, to já
nevidím, já jsem slepá, víte, teda slepá
úplně ne, ale mizerně na tom jsem nemůžu číst, nejvíc mně vadí, že už od
minulého března vlastně jsem nehrála
na klavír. Jsem měla děti, že jo, šest
dětí. Já nevidím absolutně do not.
(Pozn. red.: Zakládajícími členy
byli dle kroniky Jaroslava Pršalová,
Zdena Čiháková, Stanislava Buriánková, Marie Faltusová, Gabriela Glücksmannová, Jarmila Jandová, Marie
Jínová, Jana Lacinová, Vladimír
Lacina, Miloslava Pacholíková, Věra
Rojtová, Jiří Rojt, Václav Šnajdr a
Marcela Tužová. Po čase se přidali
Milada Tryznová, Věra Hejduková,
Bořek Janda, Kamila Kubešová, Marie
Jandová, Iva Farská, Dráža Šnajdrová, Lída Kašlíková a Věra Klingrová).
Jak často jste se scházeli na zkoušku?
Každý týden, ve škole. A docela nás
bylo, taky se to střídalo, někdy nás bylo
deset, někdy víc. Ne nějaký velký sbor,
to nebyl, ale zpívali jsme i trojhlasé
písničky.

Petra Hartmanová, MAS Krkonoše

Partitury jste získávali kde?
Já mám plno zpěvníků, takže jsem
vybírala, a oni taky měli třeba, já tady
ještě mám Rojtové Špalíčka. To už
jsem jí kolikrát chtěla říct, že jí to mám
vrátit (smích). Jí to musím vrátit, ale já
na to vždycky zapomenu.

Rozhovor s Jaroslavou
Pršalovou (r. 1934)

Repertoár?
Hodně těch ruských písní a národní
písničky, ne nějakou klasiku, to ne,
i když taky jsme zpívali - zpívá Ódu na
radost od Beethovena (smích). Já jsem
taky přišla tím pádem, co jsem tomu
hlasu dávala zabrat, tak jsem přišla
o hlas, tak to byl taky jeden z důvodů,
proč jsem toho pak nechala. Byla jsem
šest neděl v lázních. ... Hodně roků
jsem učila první třídu a to je náročné na
hlas, s těmi malými dětmi, no a pak
zpěv.

Dokončení z minula...
Kdy a proč Hlahol vznikl?
Vím, že skončil v 89. roce, protože tam
se to střetlo, kvůli politice vzniklo
takové napětí a jakási nechuť se spolu
dál scházet. Pak taky už nebyly žádné
takové akce, jako byly. Jsme chodili
zpívat s Hlaholem taky na MDŽ, jsme
zpívali v Dolním Lánově nebo
v Prosečném nebo kde to bylo. A tak se
to tam nějak rozvařilo.
Odkdy tedy a kdo to založil?
Já, no ale nevím, od kolikátého roku,
akorát vím, že to skončilo v roce
osmdesát devět. (Pozn. red.: Podle
kroniky sboru vznikl 11. 1. 1984.)

Neuvažovala jste někdy o vzkříšení
Hlaholu?
Dvakrát jsme o tom s naší Marií mluvily, ale... (smích).
Vystupovali jste tedy v tom Dolním
Lánově...
No a v Prosečném jsme někde
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u kravína zpívali. Jo a ještě jsme
zpívali, to vím - dole v Prosečném
byla pekárna, nebo co to tam bylo,
u pekárny venku, lilo jak z konve
a my tam zpívali; něco otvírali nebo
co.
No a taky s tím gymplem, to
bylo hrozného ježdění, po celém
Trutnovsku, s Květou Bucharovou..
A jak jste se přesouvali?
Auty, ono těch aut moc nebylo, ale
když něco bylo, když jsme potřebovali, tak se to sehnalo tady.
Taky jste byla v lyžařském oddíle.
Můj muž, když sem přišel v šestapadesátým, on závodil na lyžích
a docela dobře, tak hned jak sem
přišel do kopců, tak si vzal do hlavy,
že teda něco tady s lyžováním
udělá. Tak začal a vlastně jeho
zásluhou je tady vlek. Ale to tam
takhle nepište, to by si řekli, že se
vytahujeme. I když ti lyžaři všichni
vědí, že původcem všeho byl on.
A on byl sportovec teda, dokonce
tady ještě s Jardou Svatým, on byl
fanda do sportu celkově, nejvíc teda
lyže, tak s tím Jardou zkoumali,
že by dali do kupy tady ten rybník,
jak teď se s ním dělalo. A to byl ještě
rybník v dobrém stavu. Tak oni šli
po potoce a došli až na Černou horu,
kde byl někde pramen tohohle
potoka, který to napájí. Já nevím,
takhle to říkali. Zjišťovali, jestli to
prostě stojí za to. Ona jim to stejně
potom zatrhla trutnovská hygiena.
Chtěli z toho udělat koupání,
koupaliště, a v zimě led. Jinak se
chodilo na rybník k letišti.
Proč se tam přestalo chodit?
Jestli rybáři? Já nevím. Tam jsme
chodili zkratkou, vždycky jsme šli
pěšky ze školy.
Co byste si přála?

Já vůbec nevím. Já jsem tady spokojená, furt. Jo a ještě co jsem chtěla říct že si myslím, že škola měla ohromnou
kliku na ředitele. Aspoň si to já
myslím. Protože od pana Pochopa,
který to zakládal, pak pokračoval
Jirásko, po Jiráskovi tady byla krátce
Krulová, to teda byla moje kamarádka, tak tu hodnotit nechci, a po
Krulové už přišel Martin, tak ten byl
taky bezvadný. On byl takový zdrženlivý, spíš byl vědátor, historik. Totéž
jako Jirásko, ten to přeci má v
malíčku, ty polské Krkonoše a to
všecko. No a teď tu ředitelku, to
nemůžu hodnotit, protože tam nejsem,
tak nevím. Ale myslím si, že opravdu
všichni ředitelé tady tu školu pozvedli. A i třeba z výboru Capoušek, ten
vlastně tady začínal s tou školou, když
on předsedoval, tak to se začalo stavět
za něj. To si myslím, že si teda taky
užili. Já na Jiráska nedám dopustit
vůbec.
A jak vzpomínáte na evangelický
kostel?
Hrála jsem tam na mších. Já věděla to,
co oni říkali - že není vysvěcený.
Dokonce jsme tam zažili, že se tam
dělaly pohřby. (Pozn. red.: Např.
rodiče Lídy Kučerové měli v tomto
kostele svatbu. Lída ale bohužel
nemůže najít fotku☺)
Dál se hovořilo o učitelích na gymplu
ve Vrchlabí a tady, např. o učiteli
Pohlovi...
Paní Pršalová (PP): Tady bylo
pionýrské hospodářství, tady byly
ještě skleníky u splavu. Tam měli dřív
zahradnictví Opočenští.
Lída Kučerová (LK): My jsme tam
chodili do králíkářského kroužku
a Pohl dělal včelaře a vedoucího toho
hospodářství. To jsme měli schůzky

každý týden, pak byl ještě přírodopisný
kroužek, to jsem chodila s Lacinou.
A tenhle Pohl, když tam chodil brácha, tak
se jich ptal, proč se přihlásili do včelařského kroužku, a brácha řekl: „Protože
mám rád med (smích).“ Včelíny byly, jak
se jde k rybníku, u márnice. A to já si
pamatuju, když se naši dostěhovali, tak
přišli máminy prarodiče s nimi a ti tady
jsou pohřbení. A s babičkou Vojtíškovou,
tady jí nikdo jinak neřekl, jsem chodila na
hřbitov, hnedka za márnicí jsme se daly
doprava a tam byl nějaký čtvrtý hrob
a tam ona měla ty své rodiče. Ona se
jmenovala Devátá a ten děda Devátý asi
zemřel později než babička, to vím,
že máma vypravovala, že se akorát narodil
ten brácha nejstarší a děda zemřel.
PP: Já jsem vaší babičce zpívala
u hrobu. Asi dvakrát jsme tam zpívaly.
A co to hospodářství?
PP: O prázdninách měli pionýři služby.
LK: Tam bylo záhonů a ty skleníky vytápěný, králíci! My jsme měli služby, museli
jsme tam chodit krmit, a ještě tam byla
meteostanice u těch skleníků a chodili jsme
zapisovat srážky, když byl déšť. ... A
nedejbože, když někdo zapomněl k těm
králíkům dojít. A my jsme si tam sušili
seno, kydali jsme, přehazovali jsme kompost, a pak jsme odevzdávali králíky do
školní jídelny. A zeleninu... V Dolním
Lánově nad kostelem byl sad, tam se ještě
chodilo něco dělat.
PP: Tam byly nové stromečky vysázené.
Tady nebylo asi místo. Jsme tam chodili na
pracovní vyučování. Taky jsem to jeden
čas učila.
LK: Nepamatuju ale, kdo měl pracovní
vyučování, ty dílny na třináctce?
PP: Miloš Barák. ...
LK: ... Já už jsem se chystala na ten gympl
a koncem srpna tu bylo několik stánků

Fotografie z činnosti sboru pocházejí z kroniky Hlaholu.
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proti okupantům, taková podpisová akce. Jsem se domluvila s holkama a šly jsme to podepisovat. Kdoví, kde to
pak nakonec skončilo. Už nemám, koho se zeptat, protože
mí vrstevníci se odtud vypařili. ... Stánek stál tady u toho
mostu, jak se jde k jídelně, pak někdo říkal, že byl ještě
někde u křižovatky. ... Tam měl někdo kempinkový stůl
a na tom byl sešit a tam bylo předepsáno: „Nesouhlasím se
vstupem okupantů.“, nebo něco v tom smyslu. ...Já si tedy
nepamatuju, kdo na těch arších byl, mně bylo patnáct.
Kdoví, co s tím udělali, kde to skončilo.
PP: No spálili to. ...
Děkujeme za rozhovor.
V květnu 2019 se ptaly
Karolina Boková a Lída Kučerová.
Kronika Hlaholu je k nahlédnutí v infocentru.

Fotografie jsou z 21. srpna 1968 - Rusové v Lánově. Z bývalé pošty fotil pan Šnajdr.

(archiv Mileny Knapíkové Kavánové, věnovala paní Falladová)

Lánov a naši sousedé

Opět r.1968 (archiv Mileny Knapíkové Kavánové).

7. část

Seriál na pokračování

Horní Branná - nejen harrachovská
nekropole

- čerpáno z rukopisu publikace
s pracovním názvem Vlastivědné
toulky krkonošským podhůřím, která
pojednává o obcích bývalého vrchlabského okresu a kterou sepsal pan
František Jirásko

Obec Horní Branná zaujímá dnes –
a bylo to i v minulosti – výjimečné
postavení mezi vesnicemi západu
krkonošského podhůří. Svým založením se sice nevymyká z obvyklého
schematu horských lánových vsí,

rozložených podél potoka, ale přece je
hodně jiná, jinak zajímavá. Přesvědčíme se o tom již při první procházce,
kdy naši pozornost upoutají na
zemědělskou ves odlišné stavby. Jde
nejen o zámek, ale také o honosné
harrachovské mauzoleum a budovu
starobylého špitálu, který dodnes
slouží jako domov pro přestárlé. Mezi
zbytky roubenek a novými rodinnými
domky najdeme několik stavení, připo-
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mínajících starou plátenickou slávu
(mandlovna, Střížkův dům).
Potok Sovinka tvoří pomyslnou
osu obce a spojuje ji s Valteřicemi,
kdysi samostatnou vsí, dnes ale jako
osada, příslušející k Horní Branné.
Jeho vody daly vsi pravděpodobně její
jméno. V době prudkého jarního tání
nebo za letních průtrží mračen jsou
i nyní notně zakalené. Podle odborníků
branný potok znamená kalný, zakalený. Však také v nejstarších záznamech
o existenci obce o výši církevního
desátku z roku 1352 čteme Brenna
inferior a Brenna superior, tj. Branná
Dolní a Horní. V době Karla IV.
náležely obě vsi podle výše desátku
6 grošů mezi středně zámožné a lidnaté
s českou populací, jež se tu usadila již
o století dříve, tedy v polovině 13.
století.
Původně byla Horní Branná
zřejmě drobným rytířským zbožím,
patřícím různým vladykům a dokonce
se o ni dělila štěpanická a vrchlabská
vrchnost. V 80. letech 14. století se
poměry ustálily a Horní Branná s řadou
dalších vsí v okolí se stala majetkem
štěpanické větve panského rodu
Valdštejnů. Štěpanické panství si
Valdštejnové rozdělili roku 1492 na
dvě části: jilemnickou a horskou. Její
správa se z Štěpanického hradu již
počátkem 16. století přesunula
z nehostinné pevnosti nad údolím
potoka Cedronu do Horní Branné.
Hrad zpustl.
Jako panské sídlo v Branné
sloužila Valdštejnům zprvu stará tvrz.
Proto tu Zdeněk z Valdštejna vystavěl
roku 1572 dnešní renesanční zámek.
Význam Horní Branné jako panského
sídla a hospodářské správy dominia
velmi vzrostl. Zdeněk z Valdštejna dal
také na místě starého dřevěného kostelíku postavit roku 1557 nový kamenný
farní kostel sv. Mikuláše. Starý rodový
majetek však prodal Adam mladší
z Valdštejna roku 1606 panu Václavu
mladšímu z Hustířan.
Jeho jméno a jeho manželky je
spojeno s historií pobytu Jana Ámose
Komenského a jeho pozdější schovanky, mladičké Kristiny Poniatowské. Ta
našla nakrátko útulek na branském
zámku před odchodem hloučku
exulantů počátkem roku 1628 do
polského Lešna.
V držení pana Záruby, který se stal
leníkem frýdlantského vévody generalissima Albrechta z Valdštejna, se
Branná dlouho neudržela. Po Zárubově
smrti branské panství vévoda roku
1632 velkomyslně daroval svému
švagrovi, císařskému plukovníku
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Ottovi Bedřichu z Harrachu. Tento
rakouský rod byl velmi dobře zapsán u
vídeňského dvora po generacích jako
vojáci, dvořané, diplomati a hospodáři.
V Krkonoších zakotvili hospodářsky
a někteří z nich částečně i citově.
Význam Horní Branné roku 1701
stoupl ještě více. Tehdy přikoupil hrabě
Ferdinand Bonaventura z Harrachu od
Františka Haranta z Bezdružic panství
Jilemnice a rozšířil tak harrachovské
horské dominium. Jeho hospodářská
správa zůstala na branském zámku.
Poddaní zámecké vrchnosti
z Branné se živili zemědělstvím
a chovem dobytka. O jejich osudu se
často rozhodovalo během třicetileté
války, kdy trpěli průtahy vojsk císařských i cizích. Zvlášť se nevyznamenali roku 1646 Švédové, kteří obec
vydrancovali a zapálili i zámek. Oheň
zničil celé druhé dřevěné patro
a ochozy.
Už během 16. století se Branští
stali většinou nekatolíky. Po uzavření
míru roku 1648 ve vestfálských
městech Münsteru a Osnabrücku
získaly úřady volnou ruku k provádění
rekatolizace.
K násilné formě dochází i v Horní
Branné, přestože v té době je správcem
panství pražský arcibiskup a kardinál
Arnošt Vojtěch z Harrachu, známý
prosazováním mírných forem pokatoličťování proti radikálním jezuitům.
Přes tlak správy panství na
hromadný přestup poddaných od víry
předků odpověděli konšelé obce
horebranské vrchnosti jednoznačně
odmítavě. Mnoho poddaných uteklo
přes hory do Slezska. Ze samotné vsi
pak prý 570 poddaných osob! V květnu
1651 opakoval arcibiskup přísný
pokyn se zdůrazněním, aby poddaní
neopouštěli grunty. Z každé vsi mělo
být vzato 4-5 rukojmí. Odpovědí
branských poddaných bylo 6. června
1651 povstání. To bylo podobně jako
ve Vrchlabí potlačeno vojskem.
Rekatolizace však přes odpor lidu
pokračovala více méně úspěšně dál.
Hodně napomohlo zintenzívnění stálé
duchovní péče. Hrabě Alois z Harrachu
dal roku 1710 v Branné postavit novou
farní budovu. Zdejší farnost měla
dosud v péči čtyři filiální obvody
s kostely ve Štěpanicích, Poniklé,
Jilemnici a Jablonci nad Jizerou. Ty se
roku 1721 staly samostatnými farnostmi. Ale málo platné! Zejména v zátiší
horských obcí v hlubokém utajení ve
víře předků přetrvávali dál tajní
evangelíci.
Krom zemědělství a chovu
dobytka se v Horní Branné od druhé

poloviny 17. století rozšířilo předení
a domácká tkalcovina. Tuto činnost
počínaje pěstováním lnu podporovala
vrchnost, protože jí v podobě dávek ze
stavu, tkalcovského groše a úroku
přinášela zisky. K rozkvětu textilní
výroby dochází v l8. století. Hraběcí
branská plátenická manufaktura
zaměstnávala 28 tkalců. Její výrobky
z dodané příze putovaly i do Vídně
pro potřeby císařského dvora.
Výnosem Marie Terezie byla tato
výroba zbavena cechovních omezení
a vrchnostenských dávek. V té době
působil v Horní Branné negociant
František Antonín Střížek (17441791).
Založil si vlastní obchod s přízí
a vykupoval utkané plátno od domáckých tkalců. Toto zboží prodával
v Evropě i do zámoří přes přístavy
v Terstu, Janově a v Hamburku. Přitom
velice zbohatl, o čemž svědčí jeho
výstavná rezidence, sloužící nejen
k bydlení, ale i k obchodní činnosti.
Střížek zemřel poměrně mlád (47 let),
jak hlásí jeho náhrobek s českým
textem ve zdi kostela sv. Mikuláše.
Osud jeho domu je nejistý. Podaří se ho
zachránit před hrozící zkázou jako
jedinečnou architektonickou památku?
Období vlády Marie Terezie je ovšem
také ve znamení velkého nevolnického
povstání, které zachvátilo celé severovýchodní Čechy. Nejsou doklady
o tom, že by Horní Branná jako sídlo
panství, podobně jako třeba Vlčice,
bylo ohniskem bouře proti vrchnosti.
Nicméně sem dne 23. března 1775
dorazily houfy vzbouřenců od Vrchlabí
a Hostinného, požadující zrušení
roboty a poddanství. Po potlačení bouří
dochází na rozhodnutí vrchností
k možnosti nahradit robotní povinnost
peněžní částkou. Toho bylo v Branné
s hraběcím svolením vrchním
Erbenem využito. Další uvolnění
přinesl roku 1781 poddaným patent
Josefa II. o zrušení nevolnictví.
Ke konečnému osvobození sedláků
došlo však až roku 1848.
Je až obdivuhodné, jakou silou si
Horní Branná udržela svůj český
národní charakter. Vždyť Harrachové
až na čestnou výjimku v osobě Jana
Nepomuka (+ 1909) pěstovali své
úřední německo-rakouské vlastenectví. Zanedbatelný nebyl ani stálý tlak
německojazyčného sousedství Vrchlabska a Hostinska. A přece! Češtinu
akceptovali chtě nechtě panští úředníci
ze zámku, pokud ovšem nebyla
jejich mateřštinou. Někteří totiž
přicházeli z českého vnitrozemí
(Hrádek u Nechanic). Ochotně češtinu

přijímali duchovní i na branské faře
ve styku se svými ovečkami.
V období národního obrození
na faře působil kaplan a později farář
Josef Mirovít Král (1789 - 1841). Jako
literát a horlivý milovník českého
jazyka byl jedním z volného kruhu
členů východočeské literární družiny
kolem Pospíšilova knihtlačitelství
v Hradci Králové. Přátelil se s libuňským jemnostpánem P. Antonínem
Markem na Jičínsku. Branská fara byla
oblíbeným místem návštěv vlastenců
z Prahy nebo odjinud s cílem poznat
krásy Krkonoš. Na faře se vlastenecky
zpívalo a muzicírovalo.
Horní Branná se dostala do celonárodního českého povědomí jako rodné
hnízdo Jana Slavomíra Tomíčka (1806
- 1866). Tento žurnalista a spisovatel se
tam dostal poněkud nešťastně příliš
ukvapenou kritikou Máchova Máje.
Přitom se zapomíná na jeho další
užitečná díla jako Doba prvního člověčenstva, za něž byl stíhán církevními
úřady. Často byla používána i jeho
Česká mluvnice.
V řadě literátů původem z Horní
Branné možno pokračovat málem do
současnosti. Od zapomenutého
Bohumila Františka Hakla (1827 1904) přes stále čteného Josefa Šíra
(1859 - 1920), k Zdeňku Pochopovi
(1930 - 2000) a Antonii Hofmanové
(1923 - 2009).
Mezi těmi, kteří patří na hornobranský Slavín, je hudební skladatel
a sbormistr pražského Hlaholu František Kaván (1813 - 1896), lesní inženýr
Ludvík Šmíd (1841 - 1895), fotografumělec Ing. Jiří Havel (1931)
a zakladatel Krkonošského spolku
(RGV) Eduard Rudolf Petrák (1855 1931) s bratrem, učitelem a vlastivědným pracovníkem Josefem (1851 1932). Mezi ně po právu náleží zasloužilý branský kronikář Josef Janda
(1881 - 1954), jehož rozsáhlá
rukopisná pozůstalost dosud nebyla
zpracována.
Je zajímavé, že lidnatou Horní
Brannou nepoznamenalo žádnou
velkou tovární stavbou období
průmyslové revoluce. Na vymoženostech doby se však obec podílela.
Napojila se na elektrickou síť, dostala
spojení telegrafem a telefonem. Roku
1871 byla přes území vsi ukončena
další část železniční trati Kunčice Stará Paka. O zastávku osobních vlaků
se ale se sousední Dolní Brannou podílí
teprve od 1. února 1908.
Od šedesátých let 19. století se
zvolna počíná rozvíjet spolkový život.
V Horní Branné jsou to jako první

divadelní ochotníci, kteří začali hrát už
v roce 1865. Vystoupili s první hrou
Manžel bez ženy. Nacvičili dokonce
i hru s místní tématikou Kristina Poniatowská. Hrálo se ještě i po druhé
světové válce, někdy i za hostování
předních profesionálních umělců
z Prahy. Škoda, že spolek ukončil roku
1978 činnost.
V roce 1876 zahájil svou činnost
Sbor dobrovolných hasičů. Spolek se
těšil velké pozornosti u čelných
představitelů obce. Prvním předsedou
se stal František Šír, starosta obce,
a ve funkci v čele Sboru setrval až do
roku 1891. Prvním velitelem Sboru byl
Eduard Peldrián, obchodník plátnem
z čp. 215.
Výrazně vlasteneckou náplň měla
vedle tělovýchovy jednota Sokol,
založená v roce 1895, kdy ji zprvu
tvořilo 27 mužů. Zájem o pestrou
činnost jednoty byl však veliký a v roce
1899 má již 109 členů. Postupně
vznikají jednotlivé odbory, např. roku
1905 ženský, od roku 1910 lyžařský,
později ale i pěvecký a dramatický.
Válka odchodem mnoha mužů na
frontu, kde padli, poněkud ochromila
spolkovou činnost. Ta se opět vzpamatovala se vznikem Československé
republiky a jistým vyvrcholením
aktivity bylo slavnostní otevření
sokolovny dne 18. srpna 1929.
Po zřízení protektorátu však byla
činnost Sokola 12. dubna 1941 zastavena a spolkový majetek zkonfiskován.
Během doby působily v obci i další
spolky a sdružení, kterých historik
obce Ludvík Schmidt udává neuvěřitelný počet – devětadvacet!
První světová válka téměř každou
rodinu nějak postihla. Na bojiště
v nenáviděných rakouských polních
uniformách narukovalo z Horní
Branné 448 mužů. Z nich devět desítek
padlo a další se vrátili jako invalidé
s poškozeným zdravím. Za národní
svobodu v zahraničí bojovalo 28 legionářů.
Rok 1938 obsazením pohraničí
a zřízením tzv. Sudetengau z Horní
Branné učinil hraniční výspu. Státní
silnice Liberec – Vrchlabí od ní jako
nová hranice odřízla Valteřice a další
české horské obce. Dolní Branná se
stala jen Hennersdorfem a na nejbližší
vlak bylo nutno chodit do Martinic.
Válka přinesla lidem různé útrapy
i ztráty na lidských životech. Proto
bylo uvítáno osvobození od fašismu a
konec války roku 1945. Mohl dál
pokračovat čilý společenský život
z doby předválečné.

Horní Branná se může chlubit
především stavbou renesančního
zámku. Jeho dnešní podoba se zachovala po řadě úprav a přestaveb. Jeho
návštěvou zahajme procházku obcí.
Nádvoří, do něhož se vchází
dvěma branami, je obklopeno ze tří
stran budovami. Hlavní z nich
v přízemí s arkádami je v patře vyzdobena figurálními a rostlinnými sgrafity.
Za Harrachů celý objekt sloužil lesmistrovskému úřadu. Byly tu kanceláře,
byty úředníků, konírny, kočárovna,
pivovar a vinopalna.
Dnes v hlavní budově sídlí obecní
úřad a veřejnosti slouží pamětní síň
a malé muzeum Jana Ámose Komenského.
Hned naproti zámku stojí budova
školy, postavená roku 1888 na místě
bývalého rybníčku, podle plánů
místního rodáka, stavitele Jana Vejrycha. V 60. letech 20. století byla rozšířena a zmodernizována.
Odtud nedaleko zaujímá dominantní postavení uprostřed hřbitova
kostel sv. Václava. Je v jádru pozdně
gotický, později v období renesance
přestavovaný. Patří k němu i pozdější
budova fary.
Další dva objekty, jaksi výjimečné,
jež nemá žádná obec v okolí, našly své
místo u cesty do Jilemnice. Vpravo se
rozkládá harrachovský špitál s kaplí sv.
Aloise. Dal ho postavit roku 1710
hrabě Alois z Harrachu pro 12 přestárlých služebníků panství (6 mužů a 6
žen). Po rozsáhlé přestavbě a modernizaci, která nezakryla barokní původ
stavby, slouží jako dům pečovatelské
služby pro seniory.
Hned naproti budově špitálu stojí
objekt rodového mauzolea Harrachů
s hrobkou. Osmiboká stavba v novobyzantském slohu dostala za úkol nahradit nevyhovující hrobku ve špitální
kapli. Se stavbou započal ve čtyřicátých letech 19. století hrabě František
Arnošt. Byla dokončena roku 1870.
Roku 1875 sem byly přeneseny ostatky
jeho předků a je tu i on sám roku 1884
pochován, podobně jako jeho nástupce.
Jan Nepomuk hrabě z Harrachu
(1828 - 1909) patří mezi nejoblíbenější
z tohoto rodu v Krkonoších. Jako
příslušník konzervativního křídla
české šlechty spolupracoval s českými
politiky Palackým a Riegrem, podporoval český živel v Krkonoších a stál
u rozvoje turistiky a lyžování. Snažil se
hovořit česky. Jeho pohřeb byl
v Branné roku 1909 velkou událostí.
Se jménem Jana z Harrachu jsou
spojovány počátky lyžování v Krkono-
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ších. Jedním z ohnisek výroby prvních
lyží byla i Horní Branná. Hrabě po
návštěvě Světové výstavy roku 1892
v Kristiánii (dnes Oslo) zde poznal, že
by lyže, u nás dosud neznámé, mohly
dobře sloužit v zimě jako dopravní
prostředek na sněhu. Proto byly
správou panství ještě v témže roce
objednány dva páry ski. Jeden
z Norska a druhý z Vídně. Podle jejich
vzoru hned v lednu 1893 začal hornobranský kolář Bedřich Soukup vyrábět
první jasanky, k nimž sedlář Štěpán Šír
zhotovoval rákosové vázání s dvěma
koženými řemeny. Pro hajné jich prý
vyrobili 36 párů. Jízda na ski se pak
lavinově rozšířila jako sport i v Horní
Branné.

Kronika obecné školy
Horní Lánov 1917-1945
(9. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1927 - 28
Školní rok a pravidelná výuka byly
zahájeny 1. září. Podle výnosu
z Vrchlabí byla panu řídícímu učiteli
Johannu Bilasovi povolena od 1. 9.
do 31. 10. 1927 dovolená na zotavenou. Vedení školy na tuto dobu převzal
učitel Josef Futschig. Jako zastupující
učitel byl ustanoven pan učitel Oskar
Rober.
Stav žáků v jednotlivých třídách
činil k 1. 9. 1927:
1. třída 20 chlapců a 18 dívek = 38 žáků
2. třída 9 chlapců a 18 děvčat = 27 žáků
3. třída 18 chlapců a 18 děvčat = 36
žáků
Celkem 47 chlapců a 54 děvčat
= 101 žáků. Z toho bylo 96 katolických
a 5 evangelických žáků.
Učitelský sbor:
1. třída řídící učitel Johann Bilas
/ Oskar Rober
2. třída učitel Josef Futschig
3. třída učitel Vinzenz Donth
Učitelka ručních prací sl. Hedwig
Winkler. Učitel katolického náboženství farář Th. Kulhanek, evangelického
náboženství farář H. Zinnecker.
10. 10. 1927 přišel na inspekci
školy pan okresní školní inspektor
Josef Rössler, a to do 3. třídy p. učitele
Vinzenze Dontha a 1., 2., 3. třídy sl.
Hedwig Winklerové - ženské ruční
práce a nauka o vedení domácnosti.
V říjnu - měsíci ochrany dětí se na
škole vybralo 160 Kč.
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Od 27. do 29. října 1927 byla na
škole při příležitosti státního svátku
vyvěšena vlajka a žáci byli poučeni
o významu tohoto dne.
Za 600 korun bylo pořízeno malé
školní harmonium.
Za přítomnosti předsedy Místní
školní rady pana Ing. L. Haberla a
jejího člena pana Langa se ve škole 22.
12. 1927 konala vánoční nadílka pro
chudé žáky. Na 48 dětí bylo pamatováno s učením a oblečením.
Na vánoční dary se sešlo:
Obecní úřad Horní Lánov
500 Kč
Pan Ing. L. Haberl
300 Kč
Firma M. Doctor
200 Kč
Zemská místní skupina (?)
100 Kč
Pan Otto Ehinger
100 Kč
Zemědělská záložna Vrchlabí 150 Kč
(15 spořitelních knížek s vkladem10 Kč)
Pan J. Gall
100 Kč
Pivovar Vrchlabí
30 Kč
Celkem
1.480 Kč
Pololetí se uzavřelo 31. ledna
1928. 16. prosince 1927 naši školu
podruhé navštívil pan okresní školní
inspektor.
Žákovská knihovna se nachází
v dobrém stavu a obsahuje toho času
166 svazků. Učitelská knihovna
obsahuje 182 svazků.
7. března 1927, v den narození
hlavy státu - pana prezidenta Masaryka, byla na škole vyvěšena vlajka
a byly jednoduše, ale vřele oslaveny
jeho 77. narozeniny. Brněnské výstavy
se škola bohužel kvůli nedostatku
finančních prostředků nemohla
zúčastnit.
Na kongres kreslení (výtvarný
kongres?) v Praze nebyl zaslán žádný
materiál.
Na konci března 1928 odstoupil
pan okresní školní inspektor Josef
Rössler ze svého těžkého a odpovědného úřadu. Vedení školy a celý učitelský sbor litoval jeho odchodu
a písemně mu poděkoval za stále
prokazovanou přízeň škole a učitelům.
Byl to otevřený a upřímný německý
člověk, kterému byla líheň našeho
vyrůstajícího pokolení svatou věcí.
Úřad okresního školního inspektora
převzal 1. dubna 1929 pan profesor
R. Föhst.
13. května 1928 se žáci zúčastnili
veřejné oslavy Dne matek a připravili
díky své píli a řádnému chování svým
rodičům a obyvatelům obce mnoho
radosti.
Absolventi východočeské lidové
univerzity v Křinicích u Broumova
uspořádali 9. a 10. června 1928
v Horním Lánově setkání. Večer bylo
zahájeno zpíváním u válečného

pomníku a zdravicí ředitele lidové
univerzity H. Friedricha W. Wiederlicha z Křinic. Následovaly lidové tance
při svitu pochodní pod širým nebem.
Uvítací večer zakončila píseň Dobrou
noc.
Nedělní dopoledne přineslo
turnerská cvičení a ranní oslavu. Poté
následovaly oddělené konzultace
a přednášky pro chlapce a dívky, které
náležitě objasnily hodnotu a podstatu
lidové univerzity. Odpoledne šli absolventi do hor.
Zdejší majitel továrny, pan Ing. L.
Haberl, který se již řadu let projevuje
jako přítel školy a dětí, i letos předal
vedení školy na uspořádání žákovského výletu 300 korun. Na ten samý
účel darovala Spořitelna a záložna
v Horním Lánově 150 korun a pan Lath
50 korun.
Školní docházka od 1. 9. 1927 do
28. 6. 1928 (neuvádíme).
Školní rok byl uzavřen 28. června
1928. Školní mládež se zúčastnila
děkovné bohoslužby.
Pokračování příště.

Křižovatka třikrát jinak
Obrázek č. 1: Jedná se patrně
o nejstarší fotografii křižovatky (max.
r. 1897). Dům vlevo je původní
hospoda čp. 38 (pozdější „Na Růžku“)
ještě před požárem. Zrovna jako
hospoda v Horním Lánově čp. 64 se
nazývala „Zur Post“, „U Pošty“.
Za majitele Karla Wintera zde od 20.
let 19. století byl hotel, oceňování
dobytka a jateční družstvo s prodejem
masa a uzenin. Budova vpravo sloužila
jako pošta, prodejna novin a knih,
později prodejna zeleniny a mlékárna.
Zbourána byla v 70. letech kvůli rozšíření křižovatky. Malá stavbička
s jedním oknem je mýtný domeček.
Dnešní zdravotní středisko (v archivu
v Trutnově je uložen stavební plán od
Ing. Kleofase Hollmanna z Vrchlabí
z r. 1924), ani dům čp. 115 paní Zaplatílkové (v tomtéž archivu mají plán
Otto Hüttera a Augustina Beraneka
z Vrchlabí z r. 1939) ještě nestojí.
Obrázek č. 2: Vlevo hospoda
Na Růžku" a prodejna masa a uzenin.
Po zrušení masny zde bylo kadeřnictví
paní Jindřiškové, pak prodej textilu.
Po pětačtyřicátem tu chvíli bydleli za
války nasazení Češi - Jebavý, Farský
a Kovář. Po válce hospodu vlastnili
Lukešovi, od r. 1952 do r. 1956 tu pod
Jednotou působil jako číšník p. Brádler
a jeho žena zde vařila a obsluhovala
pumpu, která měla 2 nádoby po 5
litrech, takže se vždy natankovalo 5 l.

Už tehdy byla vzadu zmrzlina. Pak
se přestěhovali do Černého Dolu.
Od r. 1958 tu také pod Jednotou dělal
vedoucího pan Kubeš. V době jeho
dovolené, kdy tu zastupoval pan Pospíšil, tu vznikl oheň a byla nutná rekonstrukce, prováděná státním statkem asi
dva roky. Hospodským tu ke konci byl
například Jaroslav Vydra, který vzadu
točil zmrzlinu. Původní vchod do
hospody byl na rohu budovy. Hrálo se
tu i divadlo, konaly zábavy, hospoda
byla dlouho kulturním centrem obce. V
přízemí domu čp. 115 sídlily postupně
holičství, drogerie Vojtíškových,
potraviny Jednota, textil paní Kobrlové, drogerie INA AGAVE, chovatelské
potřeby paní Capouškové a dnes
pobočka banky. V kopci byla třicítka!
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Obrázek č. 3: Současný stav,
komentář není nutný.
Mám-li tam chybu, přijďte mi to říct!
Karolina Boková
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OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
LÁNOV

Starostka

Eliška Rojtová

Místostarostka

Markéta Kreislová mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

starosta@lanov.cz

499 432 211

3

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LÁNOV
MUDr. Zdeněk KUŽEL
- praktický zubní lékař -

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00
13:00 -15:00

Asistentka

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Út:

Odborný referent

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

St:

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Čt:

8:00 -12:00

obec@lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Pá:

8:00 -12:00

www.lanov.cz

Pracovník ITC

Radovan Jákl, DiS

admin@lanov.cz

607 602 738

Investiční technik

Ing. Jan Šilar

silar@lanov.cz

724 621 093

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Otevírací doba:

VENKOVSKÉ

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

červenec a srpen

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

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

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

infocentrum@lanov.cz

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Referent: Karolina Boková

So:
Ne:

499 432 083

9:00 - 12:00 (jen leden a únor)

vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

So:

7:30 - 11:30

Ne:

9:00 - 12:00

Provozní Po:
doba
Út:
kanceláře: St:

7:30 - 16:00

Čt:
Pá:

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

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

13:00 -18:00

12:00 - 16:00

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

10:30 -13:00

Út:

10:30 -13:00

7:30 -10:00

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

499 432 182

pro zvané a zdravé děti

Po: 7:30 -10:00
St:

v sezóně:

v mezisezóně:

8:00 -12:00

499 432 298

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

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

ODBĚRY, INJEKCE

pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

499 522 344

AKUTNÍ STAVY JEN OBJEDNANÍ

Po:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

12:00 - 18:00

kancelář
499 522 331 + záznam
Jaroslav Hanč, jednatel
725 951 522
Sochor Petr, vedoucí společnosti, havárie
605 167 421
Knapíková Kavánová Milena, účetní
602 300 234
Stránský Pavel, vyjádření k sítím
603 226 060
Materna Jiří, provoz a havárie
605 265 094
Šedivý Milan
605 253 467
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ LÁNOV
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

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

Úřední hodiny:

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

Obecní knihovna:

Středa

www.dolnilanov.cz
499 522 216

Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
letní období nám nějak rychle uběhlo, školní prázdniny si
děti jistě užily a odpočaté se vrátily zpět do školních lavic,
a tím skončil i čas letních dovolených. Samozřejmě se
právem ptáte, co dělala obec během teplých letních dnů
v průběhu léta.
Byly dokončeny opravy místních komunikací, dokončeno parkoviště u základní školy se zpevněným povrchem.
Dnes můžeme konstatovat, že z devadesáti devíti procent
jsou příjezdové komunikace, které jsou v majetku obce
a vedou k obytným domům, zpevněné živičným povrchem.
Zahájeny byly práce na vybudování dílny pro praktickou výchovu našich žáků ve zdejší základní škole s předpokladem, že dílna bude dokončena do konce září letošního
roku. Zde budou žáci získávat první praktické dovednosti.
Samotná základní škola byla během prázdnin vymalována
dle požadavku vedení školy. V současné době jsou v opravě
hodiny ze školní budovy, které budou opraveny během
podzimu.
Vzhledem k tomu, že naše obec nemá pro případ
mimořádných událostí žádné možnosti náhradního ubytování, tak i tuto otázku řešilo zastupitelstvo během letního
období. Naskytla se možnost odkoupení domu čp. 207
v Dolním Lánově, Po důkladném zvážení této možnosti
a prohlídce objektu se zastupitelstvo rozhodlo tento dům
koupit a vybudovat v něm 3 – 4 bytové jednotky, které budou
sloužit pro případ bytové nouze občanů naší obce. Během
zimy budou provedeny projekční práce, aby se v příštím
roce mohlo přistoupit k rekonstrukci objektu.
Další z věcí, kterou již velmi dlouho řešíme, je výstavba
chodníku pro pěší před školou v délce necelých 600 m. Je to
proces, který díky administrativním úkonům trvá neskutečně dlouho (stavební zákon a další vyhlášky, které
se ke stavebnímu řízení vztahují). Vzhledem k tomu,
že na tuto stavební akci chceme získat státní dotaci od
Státního fondu dopravní infrastruktury, musí být projekt
dopředu s touto institucí konzultován a projektant je
povinen plnit připomínky, které SFDI k této stavbě dá.
Ale doufám, že příští rok bude tato akce realizována.
To samé se děje i ve věci obnovy 2,32 ha lesa, který byl
v roce 2018 zničen požárem. Byla podána žádost na Státní
zemědělský investiční fond, abychom získali peníze
na obnovu lesního porostu. Stále jsme doplňovali některé
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14:00 - 17:00

požadavky úředníků, abychom získali dotaci na tuto akci.
Dnes můžeme s uspokojením konstatovat, že trpělivost se
nám vyplatila, dotaci na tuto akci jsme získali a můžeme
zahájit práce na obnově obecního lesa.
Jednou z věcí, na kterou jsem v posledním vydání
Zpravodaje upozorňoval, byla otázka zvýšení ceny za odběr
pitné vody v naší obci z důvodu vytváření rezervního fondu
na opravy a obnovy vodohospodářských zařízení, které jsou
v majetku obce. Z tohoto důvodu došlo od 1. července 2019
ke zvýšení ceny pitné vody z 10 Kč na 13 Kč/m3 (bez DPH),
čímž jsme splnili povinnosti nám dané zák. č. 274/2000 Sb.
a vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.,
vše v platném znění.
Obec se také postupně připravuje na změnu zákona
o odpadech, která nás v následujících letech čeká. O tom
v článku paní účetní Martiny Schoberové.
Chtěl bych připomenout, že od 1. 1. 2020 bude povinností majitelů psů nechat svým miláčkům umístit čip
s evidenčním číslem. Toto zajišťují veterinární lékaři.
MVDr. Martin Kučera proto přijede do naší obce pravděpodobně v měsíci říjnu (včas oznámíme místo a čas) a provede
umístění čipu. Psa bez čipu nebude možno očkovat proti
vzteklině.
Další změnou je, že z důvodu vyššího věku a z rodinných důvodů skončila paní Berta Mihoková svou činnost
v obecní knihovně, kterou po mnoho let velice odborně
a pečlivě vedla. Za tuto práci jí ještě jednou děkujeme
a přejeme jí hodně zdraví do dalších let. Novu knihovnicí je
Ing. Michaela Kavanová. Přejeme jí, aby měla hodně
návštěvníků a čtenářů a práce se jí v nově rekonstruované
knihovně líbila.
V posledních měsících tohoto roku budou dokončovány
některé projekty, které jsme si na tento rok naplánovali, jako
např. změna vytápění v části objektu obecního úřadu, kde se
vytápí pevnými palivy. Provedeny budou také práce v rámci
ošetření a zdravotního řezu lip u kostela a lípy u bývalé
restaurace Dřevěnka, která je státem chráněným stromem.
Do konce roku proběhnou v naší obci některé sportovní
a společenské akce, které jsou uvedeny na jiném místě
Zpravodaje.
Závěrem mi, spoluobčané, dovolte popřát Vám
příjemné prožití zbytku tohoto roku a veselé a spokojené
svátky vánoční.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 26. 6. 2019
1/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a pověřuje zápisem z jednání Evu Losenickou.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
2/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ověřovatele zápisu ve složení Olga Finková a Slavomír
Vyklický.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
3/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/19 a 5/19.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
4/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce
za rok 2018 a Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2018
bez výhrad. Zastupitelé vyslovili souhlas s celoročním
hospodařením obce Dolní Lánov.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování
obnovy vodovodu v majetku obce Dolní Lánov na léta 2019
- 2028.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za spotřebu
pitné vody ve výši 13 Kč/m3 od 1. 7. 2019 (cena 14,95
vč. DPH).
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
7/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č.
428/2, k. ú. Dolní Lánov, vedený jako TTP o výměře 172 m2
za cenu 150 Kč/m2. Pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
8/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecních
pozemků p. č. 324, k. ú. Dolní Lánov, vedený jako TTP
o výměře 1 461 m2 a p. č. 291, k. ú. Dolní Lánov, vedený jako
zahrada o výměře 1 784 m2 za účelem sklizně zeleně pro
krmení skotu. Cena pronájmu 1 Kč + 1 Kč. Pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
9/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje jako zřizovatel
Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov rozšíření
základní školy z dvoutřídní na trojtřídní školu a současně
schvaluje udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků na počet
9 žáků v průměru na jednu třídu. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
10/4-19 Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční
dar ve výši 5 000 Kč (pěttisíckorunčeských) na podporu
společnosti Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, Praha 8.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- současný stav oprav místních komunikací v obci
- stav stavebních příprav a realizace dílny pro praktickou
výuku v ZŠ
- posílení obce o administrativního pracovníka
na částečný pracovní úvazek
- stav projektové dokumentace chodníku kolem školy
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 24. 7. 2019
1/5-19 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a zapisovatelem ustanovuje Janu Tumovou.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/5-19 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu
a návrhovou komisi ve složení Jiří Svatý, Libor Voděrek.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)

3/5-19 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nemovitosti
čp. 207 Dolní Lánov na pozemku st. p. č. 295 o výměře 469
m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dolní
Lánov, pozemek p. č. 1/3 o výměře 122 m2 vedený jako
ostatní plocha, v k. ú Dolní Lánov, vše za cenu dle znaleckého posudku č. 571-16-2016 ze dne 28. 5. 2016 za účelem
vybudování obecních a sociálních bytů. Pověřuje starostu
obce podpisem kupní smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Informaci starosty o průběhu oprav MK
- Informaci o stavu příprav na vybudování odborné dílny
pro ZŠ
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 28. 8. 2019
1/6-19 Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání
a pověřuje zápisem z jednání Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/6-19 Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi
a ověřovatele zápisu ve složení Michal Trobl a Pavel
Šimůnek.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
3/6-19 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/19 a č. 7/19.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
4/6-19 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění a
poskytování pečovatelské služby pro občany obce Dolní
Lánov pečovatelskou službou města Vrchlabí. Pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
5/6-19 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019, kterou ruší Obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Lánov č. 4/2011 ze dne 27. 4. 2011.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
6/6-19 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019, kterou ruší Obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Lánov č. 3/2011 ze dne 27. 4. 2011.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
7/6-19 Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2019, kterou ruší Obecně závaznou vyhlášku
obce Dolní Lánov č. 6/2011 ze dne 27. 4. 2011.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
8/6-19 Zastupitelstvo schvaluje neúčelový finanční dar ve
výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na účast
občana obce v reprezentačním týmu ČR na Mistrovství
světa leteckých modelářů v roce 2019.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci:
- o stavu stavebních úprav dílny pro praktickou výuku
žáků ZŠ
- o opravách MK a odstavné plochy v obci
- o stavu projekčních příprav chodníků kolem ZŠ a MŠ
- o doplnění svozových míst odpadu novými kontejnery
- o přípravách kamerového systému u sběrného dvora
- o plánovaných akcích v období září - listopad 2019
Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý
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Z DĚNÍ V OBCI
Třídění odpadů v naší obci
Pro třídění plastu, skla a papíru jsou na území obce
Dolní Lánov k dispozici barevné kontejnery. Jedná se o 8
sběrných míst s celkem 26 kontejnery na tříděný odpad.
Od 21. 8. 2019 bylo přidáno na stanoviště 5 nových kontejnerů (2x papír + 3x plast). Vzhledem k tomu, že se obec
rozhodla vybudovat dílnu pro praktickou výuku žáků
základní školy v prostorách, kde se dříve shromažďoval
papír, bylo rozhodnuto přidat jedno nové stanoviště
u Základní školy a mateřské školy Dolní Lánov (1x kontejner na papír). V případě potřeby bude navýšeno.
V průběhu letních měsíců byla u každé nemovitosti
provedena inventura popelnic na směsný komunální odpad.
Obec svezla 18 ks nepotřebných popelnic, které se vrátily
Tech. službám Vrchlabí, a tím se snížila roční částka za svoz.
Ušetřené peníze se využijí třeba na nákup barevných kontejnerů na tříděný odpad. Pokud někdo v zimním období potřebuje druhou popelnici na popel, není problém přihlásit se na
obecním úřadě a popelnice mu bude přidělena.
Přehled sběrných míst:
Od 21. 8. 2019 přidáno 5 nádob (3x plast, 2x papír)
- U Vaníčků - plast 1x, sklo 1x (1500 l), papír 1x
Zastávka u kostela - plast 2x, sklo 1x (1100 l), papír 1x
- U Dřevěnky - plast 1x + plast 1x, sklo 1x (1500 l)
- U prodejny potravin - plast 1x + plast 1x,
sklo 1x (1100 l), papír 1x
- U ZŠ a MŠ Dolní Lánov - papír 1x
- U zastávky Šimůnkovi (pod školou) - plast 2x,
sklo 1x (1100 l), papír 1x
- Zástavba nových rodinných domků - plast 1x + plast 1x,
sklo 1x (1500 l), papír 1x
- Zastávka u Hrdličků - plast 1x, sklo 1x (1500 l), papír 1x
Kontejnery na plasty jsou vyváženy každý týden
v úterý a sklo je odváženo dle potřeby. Papír je vyvážen
každý pátek. Jedná se většinou o svoz v odpoledních až
večerních hodinách.
Martina Schoberová, účetní

prostředí v souladu s evropskými recyklačními cíli navrhlo
v novém zákoně o odpadech postupné zvyšování poplatku
za ukládání využitelných a recyklovatelných odpadů na
skládky, a to ze současných 500 Kč až na 1850 Kč v roce
2029. Růst skládkovacího poplatku je na základě zkušeností
z okolních států tím nejúčinnějším motivačním nástrojem k
cestě za zvyšující se recyklací odpadů. Proto
je to jen na nás - čím více vytřídíme, tím méně zaplatíme
jako obec a ve finále i občan za poplatek za odpady. Princip
třídící slevy je poměrně jednoduchý. Když bude obec dostatečně třídit, pak za skládkování zbylého odpadu z klasických
popelnic nezaplatí ani korunu navíc než dnes! Je to jen
a jen na nás. Ministerstvo zároveň posouvá datum konce
skládkování využitelných a recyklovatelných odpadů, a to
ze současného roku 2024 na rok 2030. Obce a města se musí
připravit na třídění, musí vzniknout recyklační kapacity
i nové energetické využití odpadů.
Martina Schoberová, účetní

Kontejnery nejsou skladiště
Kontejner na hřbitově je určen na směsný
komunální odpad ze hřbitova, jako jsou svíčky, bioodpad
apod. Židle, skříně, matrace - tedy odpad z domu sem
opravdu nepatří! U zastávek jsou kontejnery pouze na plast,
papír a sklo a ne proto, aby se vedle nich objevovaly věci,
které patří do směsného nebo objemného odpadu. V malých
koších na odpadky jsou pytle, skleněné a plastové lahve –
PROČ? Když jen pár kroků vedle je kontejner na sklo
a plast. Proč nehodíme sklenice a jiné sklo do kontejneru
a necháváme je v igelitkách vedle? Odpadkové koše
na zastávkách jsou převrácené. Zaměstnanci Obecního
úřadu nedělají nic jiného, než že uklízejí nepořádek kolem
kontejnerů a zastávek, to je opravdu na zamyšlení!!!
Prosím nedělejme si po obci nepořádek na veřejném
prostranství, někdy to vypadá jak na skládce. Plasty
do kontejnerů vysypávejte z pytlů, vejde se tam tak odpadu
víc, stejně tak papírové krabice je nutné vždy rozložit. Obec
dokonce uvažuje o zavedení kamerového systému na plochu
(sběrné místo) za Obecním úřadem a na hřbitově.

Novela o odpadech
Bohužel i přes úspěšné třídění různých druhů
odpadů je nejvýznamnější nákladovou položkou odstraňování směsného komunálního odpadu, který skončí na skládce. Proto apeluji na občany: TŘÍDIT, TŘÍDIT
a TŘÍDIT!!! Třídit je přitom tak snadné. Stačí dát bioodpad
do kompostéru nebo do kontejneru umístěného u obecní
garáže za Dřevěnkou, plasty, sklo a papír do kontejnerů
k tomu určených, které jsou rozmístěny po obci. Ostatní
odpad jako elektro, železo, nebezpečný odpad, objemný
odpad zajišťuje sběrné místo za Obecním úřadem
a u myslivny. Pokud třídění nezlepšíme, budeme si muset
značně připlatit. Pokud se nám nepodaří v roce 2020 vytřídit
mnohem více, obec nedosáhne na třídící slevu a budeme mít
likvidaci směsného odpadu každý rok dražší, v závislosti
na procentech vytřídění směsného odpadu. Podmínkou pro
uplatnění takové slevy bude dosažení vysoké míry třídění
vyprodukovaného komunálního odpadu. V roce 2020 bude
využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45% skla,
plastu, papíru, kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálního odpadu na
území obce a v roce 2027 až 75% . Aspoň to slibuje návrh
nového zákona o odpadech. Ministerstvo životního
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Na závěr bych chtěla připomenout splatnost místních poplatků.
Místní poplatek ze psů, který činí pro rok 2019 částku
80 Kč za prvního psa a 240 Kč za druhého a každého dalšího
- splatnost byla do 30. 4. 2019. Poplatek se platí ze psů
starších 3 měsíců.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí 300 Kč na trvale žijící osobu
na rok - splatnost byla do 30. 9. 2019.
Martina Schoberová, účetní

Akce říjen - prosinec 2019
a leden 2020
02.11. 2019
09.11. 2019
15.11. 2019
23.12. 2019
17.01. 2020

Památka zesnulých - hřbitov, 14.00 hod.
25 let Rádia Kulíšek - KD
Setkání seniorů - KD 17,00 hod.
Zpívání u vánočního stromu - 17.00 hod.
Myslivecký ples - KD

Myslivecký spolek Malá Sněžka
Jakmile na horách začne jelení říje, příroda se
převléká do pestrobarevného hávu, vydává své plody jako
jsou kaštany, žaludy, jeřabiny, jablka apod. a na keřích
i stromech spatřujeme stříbrné závoje pavučin, je jisté, že je
tady podzim. Léto uteklo jako voda v Malém Labi a příroda
se nás zeptá, co jsme jako myslivci dělali v letním čase,
jak jsme připraveni na zimní období strádání. Myslím,
že dolnolánovští myslivci mohou klidně odpovědět, že jsou
na zimu připraveni. Do krmelců navezli nebo navezou
objemové krmivo (seno), mají usušenou letninu, od místních zemědělců nakoupili dostatečné množství jádra (oves),
vykupují kaštany. Během léta byla opravena krmná a lovecká zařízení.
Příchodem podzimu končí doba lovu srnců a začíná
hlavní lovecká sezóna a hlavní péče o zvěř v nastávajícím
čase strádání. V říjnu se provádí odlov průběrných kusů
srnčí zvěře holé, která by nepřežila zimu, dále slabých
a přestárlých srn. Je povolen odstřel kachen a myslivci se
tedy schází u vodních ploch za účelem odlovu této pernaté
zvěře. Zvěři spárkaté se začíná předkládat jadrné krmivo a
doplňuje se sůl u krmných zařízení. Končí doplnění krmelců
objemovým krmivem. Samozřejmě se loví zvěř černá.
V listopadu nám příroda jasně ukazuje vrcholící
přípravu na nadcházející zimní měsíce. V této době je dobré
předkládat zvěři dužnaté krmivo, jako jsou jablka nebo řepa.
V listopadu také probíhá hlavní lovecká sezóna, kdy jsou
organizovány společné hony na zajíce. I když dnes jsou tyto
společné hony spíše společenskou událostí, kdy se myslivci
schází, aby se setkali s pozvanými hosty a společně se prošli
honitbou. Důvodem jsou stále nižší stavy této drobné zvěře.
Samozřejmě při těchto společných lovech věnují pozornost
i černé zvěři. Listopad je také měsíc, kdy si myslivecká
veřejnost připomíná svátek patrona myslivosti sv. Huberta.
Myslivci z Dolního Lánova si svátek tradičně připomenou
dne 1. 11. 2019 v 16.00 hod. u kapličky sv. Huberta, kam
zvou své spoluobčany, přátele přírody a myslivosti.
Prosinec je měsícem, kdy pro zvěř začíná delší období
strádání. Proto myslivci navštěvují a pravidelně kontrolují
krmná zařízení a doplňují je, aby zvěř měla stále přísun jak
objemového krmiva, tak jádra. V tomto měsíci by myslivci
měli mít splněný plán lovu nebo by k jeho naplnění mělo
chybět posledních několik kusů. Většinou se organizují
společné lovy na zvěř černou za účelem snižování jejího
stavu. Probíhá lov lišek, kun a další zvěře škodné, zákonem
povolené.
Podzim je jedno z nejkrásnějších období roku, láká lidi
k procházkám v přírodě, a proto si pamatujme, že zde
nejsme sami, ale jsou zde jiní obyvatelé lesů a polí, kteří si
zaslouží, abychom nerušili jejich klid.
Dolnolánovští myslivci přejí svým spoluobčanům co
nejpříjemnější prožití podzimu, krásné a veselé prožití
svátků vánočních. Zvou na návštěvu Mysliveckého plesu,
který se koná v kulturním domě 17. ledna 2020.

Školní tábor o prázdninách
Jako každým rokem, i letos jsme pro žáky školy
zorganizovali v červenci školní tábor. Od pondělí
15. července do pátku 19. července 2019 proběhl pobytový
tábor na chatě Ferra u Strážného s celotáborovou hrou
,,S Machem a Šebestovou do pohádek“. V týdnu od pondělí
22. července do pátku 26. července následoval příměstský
tábor, který byl zaměřený na poznávací výlety po horách,
netradiční lesní pohybové hry a cyklovýlet po lesních
cestách. Děti prožily pestré dva týdny plné dobrodružství,
nevšedních zážitků, sportování a pohybových her v přírodě.
V prvním týdnu jsme byli (již čtvrtým rokem) na horské
chatě Ferra, v klidné oblasti obklopené loukami a lesy
s výhledy na hlavní hřebeny Krkonoš. Hned v pondělí
k večeru jsme u chaty potkali Macha a Šebestovou. Díky
kouzelnému sluchátku jsme se všichni dostali do pohádek,
kde jsme každý den zažívali plno zábavných her, soutěžili,
luštili tajné šifry a rébusy a užili si mnoho zábavy. Večery
probíhaly formou veselých her s diskotékou, táboráku
u ohně a noční stezky odvahy. V závěru tábora na děti
samozřejmě čekal zasloužený poklad.
V druhém týdnu pokračoval příměstský tábor. V pondělí
jsme sportovali a hráli pohybové hry v lese. V úterý na nás
čekal výlet na Špindlerovku, odkud jsme dál pokračovali
podél Bílého Labe do Špindlerova Mlýna. Přálo nám krásné
teplé letní počasí, a tak jsme se cestou osvěžili u vodopádu
a pohráli si na dětském a naučném hřišti. Poté jsme přijeli
do Lánova na zahradu k paní Nedomové, kde jsme si postavili stany, udělali táborák, zahráli večerní hry a unavení
po celodenním nabitém programu usnuli ve stanech.
Ve středu ráno následoval další výlet, tentokrát do Janských
Lázní na Farmapark Muchomůrku. Zde se nachází přírodní
dětské hřiště s domácími zvířaty, včetně přírodních her
a atrakcí, houpaček na stromech a kuličkové dráhy. Děti si
zde užily plno zábavy a legrace.
Ve čtvrtek následoval výlet na Benecko. Nejdříve jsme
prošli Lufťákovu stezku plnou her a hádanek. Poté jsme se
naobědvali na horské chatě Pohlednička, kde jsme se
zároveň vykoupali a zahráli si vodní hry v místním bazénu.
V pátek jsme se vydali na výlet na kole po místních lesních
cestách, hráli lesní hry, tvořili z přírodnin a pomocí indícií
a šifer našli tajný poklad.
Po celé dva týdny nám počasí přálo. Za všechny mohu
říci, že se školní tábory vydařily. Děti si užily dny plné
dobrodružství a zážitků v přírodě. V příštím roce se opět
budeme těšit na školní tábor.
Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

S přáním přírodě a myslivosti zdar Miloslav Tomíček
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ DVŮR
Dolní Dvůr 78
543 42 Dolní DVŮR

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

tel.: 499 522 376

starosta@dolnidvur.cz

739 416 335

Místostarosta:

David Neumann

tel.: 734 607 399

Asistentka starosty:

Nikola Bílá

www.dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

499 522 376

Po 8:00 - 14:00

Z ÚŘADU

obec@dolnidvur.cz

Út 14:00 - 17:00

Čt 13:00 - 17:00

Z DĚNÍ V OBCI

Vážení sousedé, máme za sebou první krok v přípravě
změny číslo 1 našeho územního plánu. Na jednání zastupitelstva obce dne 4. 9. 2019 jsme posuzovali celkem 29
návrhů, 17 jsme přijali, 8 přijali s podmínkou a 4 zamítli.
Docela mě překvapilo, že nikdo ze žadatelů nepovažoval
za potřebné se tohoto zasedání zúčastnit. Nevím, jestli je to
tím, že konkrétní záměry nejsou pro žadatele až tak velkou
prioritou, nebo zda žadatelé věřili v naše objektivní rozhodování, nebo zda se jednoduše nikomu z nich tento termín
nehodil.
Ať tak či tak, příprava zadání změny územního plánu
pokročila a je tedy asi dobrý čas si říci, jaká je vize zastupitelstva o budoucnosti a rozvoji obce v dalších letech.
Už strategický rozvojový dokument říká, že by Dolní Dvůr
měl být místem příjemným k žití a atraktivním k návštěvě
a rekreaci. Tohoto cíle chceme docílit především zachováním přírodních i kulturních hodnot a charakteru obce jako
celku. Proto jsme při rozhodování nepodpořili ty návrhy,
které podle našeho názoru mohly vyvolat příliš radikální
zásahy do krajiny, nebo naopak zahuštění zástavby odporující charakteru roztroušené zástavby typické pro naši obec.

Poděkování
Chtěly bychom vyjádřit velké poděkování manželům Homolovým za laskavou a obětavou pomoc našemu
dědečkovi, panu Mařencovi. Něco takového se v dnešním
světě jen tak nevidí. Tak krásní a skromní lidé žijí v Dolním
Dvoře, že tomu nemůžeme v Praze uvěřit.
Jménem celé rodiny Marie a Dagmar Štětinovy

Kaplička
Kamenná kaplička na Rudném náměstí byla postavena horníky a hutníky a patří spolu s klenutým kamenným
mostem přes Kotelský potok k nejstarším stavebním památ-

Konkrétní záměry, které uvedeným kritériím vyhověly,
dostaly od obce zelenou a bude záležet na dalším postupu
přípravy změny územního plánu, zda se objeví také v jeho
finální verzi. Na potenciálních investorech potom bude
záležet, zda se objeví také ve skutečnosti.
Jedinou rozvojovou plochou pro výstavbu domů pro
bydlení, která je ve vlastnictví obce, zůstane v územním
plánu louka na Sluneční stráni naproti hotelu Česká farma.
Po delší diskuzi jsme se rozhodli připravit pro toto území
studii na výstavbu pouze dvou domů, která by kromě
parametrů uvažované výstavby měla také definovat ekonomické parametry tohoto záměru, tedy i jeho faktickou
proveditelnost.
Vážení sousedé, věřím, že další průběh přípravy
územního plánu budete se zájmem sledovat a jeho realizace
bude přínosem pro budoucnost naší krásné obce.
Martin Bělovský
Starosta obce
Kaplička v roce 1972.
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kám, vzniklým ještě před založením obce. Vybavená
zvonkem, oznamujícím začátek a konec díla, svolávala
i k modlitbám. Koncem 18. století, když byla zrušena huť,
zmizel z kapličky i zvonek. Obyvatelé obce se složili
a nechali ulít nový, zasvěcený svaté Barboře, s nápisem
„Anno 1804“. Při svěcení kostela v roce 1806 byl zvonek
přenesen do malé štíhlé věžičky, tzv. sanktusníku, aby
zvonil při zpěvu Sanctus a při jiných částech bohoslužby.
Kaplička byla pravděpodobně změněna a zvonička z ní
odstraněna. Důkazem je obraz od Antonína Mánesa (1784 –
1843), nazvaný „Dolní Dvůr ve Vrchlabí“, nyní v majetku
Národní galerie v Praze. V roce 1897 a 1900 kamenná
památka přestála velké povodně zaznamenané na několika
dobových fotografiích. Téměř na všech starých snímcích
Rudného náměstí z 30. a 40. let minulého století je kaplička
nepřehlédnutelná. Po válce se o ni krátce staraly slovenské
dělnice, které pracovaly v některé z místních továren.
V 50. letech 20. století, po ukradení sošky svatého Michala
z roku 1854, byla částečně zazděna nika a v jejím zbytku
umístěna plastická mapa Krkonoš. Do roku 2000 se
o kapličku občas postaraly něčí ochotné ruce. Před oslavami
400 let obce byla kaplička opravena, osazena novým
oknem, střecha renovována a vnitřek osvětlen. Uvnitř je
obraz archanděla Michaela, darovaný akademickou malířkou Jarmilou Havlíkovou (1923 – 2014) k výročí obce.
Rozměrem malá památka se řadí k pokladům dolnodvorského náměstí, tak jako kostel, zvonkohra a sochy sv. Josefa
a Jana Nepomuckého. Letos v červenci se kaplička dočkala

nového venkovního nátěru, okno bylo opakovaně nakonzervováno. Práce provedli manželé Homolovi. Sokl má
zvláštní úpravu, jeho oprava bude provedena odbornou
firmou.
Některé informace jsou z knížky J. Zděnka „Vyprávění
o Dolním Dvoře“, některé z archivu v Trutnově a jiné
ze vzpomínek svědků.
Karolina Boková

Krkonoše očima paní Vernerové

*Pozn. red.: Když se nakonec rozhodnu dobře, 21. 8. 2019,
https://pavelvrba.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=725160

To byl název výstavy, otevřené od 20. do 30. srpna
2019 v upravených prostorách tělocvičny v budově
Obecního úřadu. Třicet fotografií s tematikou krkonošské
krajiny vystavovala fotografka paní Irena Vernerová,
jednou nohou obyvatelka Dolního Dvora. Vybrala obrázky
ze všech ročních období, z mnoha míst. Obrázky snové,
lyrické, zimní i radostné jarní. Na vernisáži se sešlo velké
množství lidí z Jilemnice, Vrchlabí, Lánova, Dolního Dvora
i míst podstatně vzdálenějších. Výstavu zahájil starosta Ing.
Martin Bělovský. K tomu si dovoluji použít slov novináře
Pavla Vrby, který právě z takového místa přijel a napsal
článek do blogu iDNES.cz, zveřejněný 21. srpna. Lze ho
dohledat pod názvem „Když se nakonec rozhodnu dobře*.“
Cituji: „V projevu Ing. Bělovského mě velmi zaujala slova o
tom, že i v malé vesničce žijí lidé, obdaření umem dělat
krásné věci a o nichž se mnohdy vůbec neví. A že se na to
jejich umění přijde náhodou, což je škoda. A mezi takové lidi
patří právě Irena Vernerová se svou výstavou fotografií
Krkonoš. Zdánlivě nenápadná slova, o kterých jsem však
musel po dobu akce přemýšlet. Třeba právě o tom, že není
malých rolí, že krásné akce se dají dělat i v malé obci. A že je
dobré, když lidi umí kumšt, koníčky, či své povolání. Když
se to vše dělá poctivě a dobře. A když vedení obce takové
akce podporuje a propaguje.“ Po proslovu pana starosty
přidala několik slov autorka fotografií a pozvala přítomné,
kterých bylo opravdu velmi mnoho (určitě kolem stovky),
ke krásně připravenému bohatému pohoštění. Již během
slavnostního odpoledne byla prodána a zamluvena většina
obrázků. Závěrem opět citace novináře Pavla Vrby:
„Většina nádherných okamžiků, opravdu krásných
okamžiků plných emocí, při kterých má člověk i takové to
podivné mrazení v zádech, se skrývá ve zdánlivých maličkostech, či na zdánlivě malých akcích.“
Hana Homolová

Na začátku letošní renovace.

Po opravě. Už zbývá jen sokl.

Výstava před příchodem návštěvníků (foto Hana Homolová).

Autorka fotografií, paní Vernerová - uprostřed s kyticí
(foto Zdeněk Horák)
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Bohaté občerstvení bylo pastvou nejen pro jazyk, ale i pro oči.
(foto Zdeněk Horák)

Nohejbalový turnaj
17. srpna 2019 se na novém multifunkčním hřišti
za hotelem Morava konal nohejbalový turnaj. Pořádal ho
pan Meisnar z hotelu Morava. Pozvání přijali jeho známí
a příbuzní. Z Dolního Dvora jsme se zúčastnili i s panem
Meisnarem 4 hráči. Z Lánova přijelo jedno družstvo.
Pro vyrovnanost družstev jsme se rozlosovali a sestavili
4 družstva, plus družstvo Lánova. Turnaj se hrál podle pravidel nohejbalového svazu dvoukolově každý s každým.
Zvítězilo družstvo Lánova, které vyhrálo všechny zápasy,
druhé bylo mužstvo hotel Morava, třetí družstvo Praha.
Pro hráče bylo na hotelu Morava k dispozici občerstvení
a k obědu vynikající jelení guláš. Počasí nám přálo, krásně
jsme si zahráli a všichni byli spokojeni. Doufám, že tento
turnaj bude mít v příštím roce pokračování.

za netradiční ovocný koláč s aronií, nejmladší účastnici Tereze Marksové za úžasný koláč na plechu, paní Petržalové
a výherkyni za nejchutnější koláč „NEBE v HUBĚ“ Hance
Vondráškové. Dokonce jsme zaujali i tisk a v novinách
Krkonošský deník jsme zabrali malý článek o tom, jak se
v Krkonoších peče*. Tímto chci všem dámám poděkovat
za podporu.
Také bych chtěla poděkovat SDH Dolní Dvůr a všem
obyvatelům Dolního Dvora, kteří přidali ruku k dílu
a pomohli nám se stavbou a následně s úklidem stanů.
Letošní ročník byl zpestřen i o ohňostroj, který nám
sestavil na přání Petr Křížek z Dolního Lánova. Celý den nás
provázely kapely z daleka i okolí. Staročeské písničky nám
zahrálo Řehečské kvarteto, country muzikou nás potěšila
kapela Mustang. Kapela Jam and bazar nás potěšila hity
od slavné skupiny ABBA, ale také největšími hity 70. - 90.
let. Nakonec jsme trošku přitvrdili a závěr večera patřil
rockové kapele Tampelband.
Velký dík patří všem návštěvníkům, kteří přišli ochutnat
koláče, zatančit si a pobavit se, protože právě proto byla tato
akce stvořena.
Nikola Bílá
*Pozn. red.: Možno shlédnout na těchto 2 odkazech:
Na Vrchlabsku se pečou koláče do soutěže, 28. 8. 2019,
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/na-vrchlabskuse-pecou-kolace-do-souteze-20190828.html
FOTO: Dolní Dvůr provoněly koláče, napečené pro
soutěž, 8. 9. 2019,
https://krkonossky.denik.cz/zpravy_region/foto-dolni-dvurprovonely-kolace-napecene-pro-so
utez-20190908.html

Za tým hotel Morava Pavel Středa

Den obce
31. srpna 2019 proběhl v Dolním Dvoře tradiční
Den obce. Již od dvou hodin byla stanoviště plná dětí.
Všichni s radostí soutěžili, sportovali, kreslili a bavili se.
Na každém stanovišti mohli účastníci získat malý dáreček
nebo si nechat pomalovat obličej veselými obrázky.
Děkujeme Tvořilce (Fléru) a všem, kteří pomáhali s krásně
připraveným programem.
Letošní Den obce byl obohacený soutěží o dolnodvorský koláč. Nečekaně se nám sešlo 13 koláčů. Musím
poděkovat všem za úžasné nápady - Erice Strnadové
za čokoládové muffiny, Petře Voroninové za kelímkový
dezert - Panna cotta, Ivě Kohlíčkové za slaný cibulový
koláč, paní Neumannové za koláč tří kombinací, paní
Novotné za skvěle nadýchané buchty, Leoně Přívratské
a Ireně Marksové za kulaté koláče, paní Hrodkové

26

Malování
na obličej
a stříhání
poslepu.

Ze života obcí pohledem objektivu.

Dolní Lánov - oprava místních komunikací.

Dolní Lánov - oprava místních komunikací.

Dolní Lánov - oprava místních komunikací.

Krkonošské klání 2019 - foto Jana Oravcová.

Výstup Lánovských na Sněžku.

Krkonoše očima paní Vernerové - Dolní Dvůr.

KD - návštěva skalního hradu Sloup.

KD - návštěva sklárny Slávia v Novém Boru.
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U rybníčka za školou v Lánově. (foto Ivo Havlíček)
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