Nová jídelna.

Úpravy před novou ŠJ.

Z montáže hromosvodu na čp. 63.

Nový povrch na místní komunikaci.

Práce na protipovodňových opatřeních
v Horním Lánově.

Nový povrch na místní komunikaci spolu
s opravou zábradlí na mostě.

Úpravy před novou ŠJ.
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NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení občané,
je tu podzim a s ním třetí číslo Zpravodaje roku 2017.

1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Strategický rozvojový dokument Obce Lánov
6) Rozpočtová změna č. 4/2017
7) Nakládání s nemovitostmi obce
8) Smlouvy, různé, diskuze, závěr
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/03/17
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z
minulého jednání ZO, které se konalo dne 14. 6. 2017.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/03/17
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady za období od 14. 6.
2017.

Začnu připomínkou letošního září, kdy uplynulo 25 roků
od založení Vodárenské společnosti. Postarala se dobře
o celý vodohospodářský obor v údolí Malého Labe,
provozuje vodovod v Černém Dole a Rudníku. Patří velké
poděkování jejím zaměstnancům jak současným, tak
minulým a především vedoucímu společnosti panu Pavlu
Stránskému. Podmínky v oboru její činnosti se postupně
mění, stejně jako tomu bylo v minulosti, a jsem přesvědčen,
že si své místo dokáže najít. Více o činnosti Vodárenské
společnosti je v samostatné příloze tohoto Zpravodaje.
Přeji, ať se stále daří v dalším období.
Rozběhl se konkrétními akcemi projekt s polskými
městy Karpaczí a Szklarskou Porębou s názvem „Poznejme
se více“. Máme zkušenosti z minulých více jak 15 let a je
na nás, abychom byli důstojnými partnery, a to přesto,
že jsme pouze obec.
Když píši tyto řádky, tak finálními pracemi je
dokončována investice obce s názvem „Stravovací zařízení
ZŠ v Lánově“. Prostě školní kuchyň a jídelna. Slavnostní
zahájení provozu bude 16. listopadu odpoledne. Chceme
poděkovat tvůrcům a popřát budoucímu provozovateli, aby
stavba dobře sloužila jemu, dětem i ostatním.
Na posledním Zastupitelstvu byla schválena základní
verze „Strategie rozvoje obce“ a žádost o dotaci na její
finální znění. Takový dokument musí mít všechny obce
a města, která chtějí žádat o jakoukoliv dotaci z národních
zdrojů. Je to proto, aby se nestávalo jako v minulosti,
že finančně dotované investice v následujícím provozu
neplnily předpokládané cíle. Obec možnost získání dotace
na Strategii rozvoje využila k řešení jejich povinností u:
cestní sítě, veřejného osvětlení, místních vodotečí, vzrostlé
zeleně (stromy mimo les), vysokorychlostního internetu
či hledání možnosti částečné energetické soběstačnosti.
U toho všeho je potřeba vědět co dál a jak na to. Bude-li
žádost úspěšná, otevře se možnost dalšího rozvoje v těchto
oblastech, nebude-li, musíme se uskromnit.
Součástí schválené první verze strategie je příloha
s návrhem potřebných investic do konce roku 2018
a do konce roku 2024. Zatím je ruka páně otevřena. Nebude
tomu tak na věky.

Usnesení č. 9/03/17
3) Usnesení č. 26/04/13 z 19. 9. 2013 ve věci koupě p. p. č.
1719 o výměře 21 m2. Jedná se o část pozemku, na které je
stavba chodníku.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Vážení občané, těším se na Vás při setkání v nové školní
jídelně.
Vancl Jiří, starosta

Usnesení č. 10/03/17
4) Usnesení č. 27/04/13 z 19. 9. 2013 ve věci koupě p. p. č.
1720 o výměře 65 m2. Jedná se o část pozemku, na které je
stavba chodníku.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, dne
10. 8. 2017, od 17.30
Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů zastupitelstva
Usnesení č. 1/03/17
ZO určuje zapisovatelem p. Kováře a ověřovateli zápisu
Mgr. Jakubcovou a Ing. Kalenského.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/03/17
Navržený program

Usnesení č. 5/03/17
ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument Obce
Lánov 2017 – 2018.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/03/17
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2017.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/03/17
Místostarosta přednesl znění přílohy č. 1 – nakládání
s nemovitostmi obce, byly předloženy potřebné podklady
(mapy, GP). O každém bodu přílohy č. 1 se hlasovalo
jednotlivě. ZO potvrzuje své:
1) Usnesení č. 23/04/14 z 18. 12. 2014 ve věci koupě p. p. č.
411/2 o výměře 120 m2 se zřízením VB na části nemovitosti.
Jedná se o část pozemku, na kterém je umístěna čerpací
stanice (ČS 4) a dvě trasy kanalizačního potrubí.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/03/17
2) Usnesení č. 25/04/14 z 18. 12. 2014 ve věci koupě p. p. č.
1176/22 o výměře 118 m2. Jedná se o části pozemků, které
jsou v těsné blízkosti „Terminálu“ a jsou v nich uloženy
inženýrské sítě.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Usnesení č. 11 /03/17
5) Usnesení č. 15/03/13 z 27. 6. 2013 ve věci bezúplatného
převodu p. p. č. 1191/3 v k. ú. PL o výměře 78 m2. Jedná se
o pozemek ve vlastnictví státu, který plní funkci
silničního pomocného pozemku pro MK p. p. č. 1505/3
v k. ú. PL s asfaltovým povrchem z roku 2001.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12 /03/17
6) Usnesení č. 8/03/12 z 6. 9. 2012 ve věci odkoupení p. p. č.
2979/2 (7 m2) a p. č. 2983/2 (29 m2) v celkové výměře 36 m2.
Jedná se o pozemky dle GP č. 524-684/2011, kde důvodem
ke koupi je skutečnost, že tyto části původních pozemků
(p. č. 2979 a p. č. 2983 oba v k. ú. HL) jsou dle PD pod
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stavbou místní komunikace „za Baronem v HL“ a v jejím
trvalém záboru.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13 /03/17
7) Usnesení č. 9/03/12 z 6. 9. 2012 ve věci odkoupení p. p. č.
2
3228 o výměře 48 m . Jedná se o pozemek dle GP č. 524684/2011, kde důvodem ke koupi je skutečnost, že tato část
původního pozemku (st. 39 v k. ú. HL) jsou dle PD pod
stavbou MK „za Baronem v HL“ a v jejím trvalém záboru.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/03/17
8) Usnesení č. 1, písmeno „l“ z 10. 3. 2011 ve věci prodeje
p. p. č. 3227 o výměře 31 m2. Jedná se o část pozemku,
na které stojí přístavba RD a oplocení.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/03/17
ZO schvaluje nabídku f. SWING na vybavení nového
Stravovacího zařízení ZŠ Lánov, kuchyňské vybavení –
porcelán, příbory, nádobí atd., cena 76 500 Kč + DPH.
Záruka prodloužena o 100 %.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/03/17
ZO schvaluje smlouvu č. DS2017/02315 mezi Obcí Lánov
a Královéhradeckým krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu
HK kraje na zpracování PD, akce: „Dokompletace stokové
sítě v obci Lánov“, výše 240 000 Kč na úhradu uznatelných
nákladů na realizaci projektu.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/03/17
ZO schvaluje Dodatek č. 1 k SOD/202/2016 mezi Obcí
Lánov a f. HNH spol. s. r. o. Hrabačov, akce „Rekonstrukce
místní komunikace k lomu – 3. etapa“, zvýšení ceny o dílo,
výsledná cena 56 886 Kč vč. DPH.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/03/17
ZO schvaluje vynaložené finanční prostředky z rozpočtové
položky č. 3119 na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ
PL, 2. patro, do výše 80 000 Kč vč. DPH a rekonstrukci WC
dívek v ZŠ Lánov, do výše 120 120 Kč vč. DPH. Předpoklad
nákladů (materiály, doprava a nákl. práce) viz. příloha č. 2.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 19/03/17
ZO schvaluje aktualizaci harmonogramu jednání ZO
na 2. pololetí 2017.
(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Zapsal: Kovář Bedřich
Ověřovatelé: Mgr. Jakubcová Dana, Ing. Kalenský Josef
Starosta: Ing. Vancl Jiří

VÝBĚR PROJEKTU EVROPSKOU KOMISÍ

V roce 2017 byl projekt přeshraniční spolupráce
s názvem „Spolupráce a výměna zkušeností mezi hasiči
v obcích Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz“,
CZ.3.22/1.3.00/09.01555 vybrán Evropskou komisí
(DG REGIO – DG Regional and Urban Policy) jako
vzorový projekt přeshraniční spolupráce.
Prostřednictvím DG REGIO byl připraven a zpracován
text o projektu, který obsahuje informace o jednotlivých
akcích, o náplni celého projektu, o jeho přínosu území
a dalších aktivitách a bude sloužit jako podklad v rámci jeho
schválení Evropskou komisí.
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Díky této aktivitě budou výsledky projektu sdíleny
s veřejností na stránkách DS REGIO.
I tento výběr Evropské komise dokazuje, že projekt byl
skutečně kvalitní a přínosný.
Bedřich Kovář, místostarosta

INFORMACE O PROJEKTU
„POZNEJME SE VÍCE”

Informace o projektu „Poznejme se více“
Registrační číslo projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000099
Investor:
Obec Lánov
Koordinátor: RegionalDevelopment Agency
Realizace:
2017 – 2020
V roce 2017 Obec Lánov začala realizovat projekt
s názvem „Poznejme se více“, reg. číslo:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000099. Projekt byl
předložen v rámci 1. výzvy do prioritní osy 4 – Spolupráce
institucí a komunit.
Partnery tohoto projektu jsou Obec Lánov, Miasto
Szklarska Poręba a Gmina Karpacz.
Při realizaci projektu se uskuteční několik společných
akcí jak na české, tak na polské straně. Jedná se například
o setkání dobrovolných hasičů, klubů důchodců,
sportovních akcí ve spolupráci se základní školou
a tělovýchovnou jednotou či vzájemné setkání úředníků
všech tří partnerů. V rámci pořádání těchto akcí dojde též
k nakoupení potřebného vybavení.
Cílem tohoto projektu je přispění ke zvýšení intenzity
a prohloubení spolupráce výše uvedených spolků
a komodit, také vzájemné poznání a propojení a posílení
sounáležitosti obyvatelstva na obou stranách Krkonoš,
dále vytvoření nových mezilidských vztahů a stálých
kontaktů a poznání vzájemné kultury a jazyka.
Náplní projektu je společná tříletá realizace sportovních
a společensko-kulturních aktivit u všech tří partnerů.
Jelikož se příhraniční regiony vyznačují velkou
různorodostí, tento projekt přispěje k ustálení vzájemných
vztahů jednotlivých spolků a komunit.
Jednotlivé akce projektu jsou připravené tak, aby byly
přístupné pro širokou škálu účastnících se osob (děti
ze škol, mladí i dospělí hasiči, členové spolků všech
partnerů a další). Na obou stranách hranice je počet
obyvatel žijících na území partnerů cca 14000 osob.
Všechny zúčastněné spolky a skupiny mohou dále využít
veškeré výstupy v rámci tohoto projektu pro svůj další
rozvoj a posílení své činnosti.
Projekt je realizován v rámci programu Interreg V – A
Česká republika – Polsko a je spolufinancován
prostřednictvím EU z Evropského fondu pro regionální
rozvoj a Státního rozpočtu ČR.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
Ve třetím čtvrtletí roku 2017 se v červnu narodili Tobiáš
Kandyra, Tereza Etrichová a Karolína Košťálová,
v červenci pak Jakub Renner, v srpnu Filip Jirka a Viktorie
Lenčová. Vítáme Vás v Lánově!

V období od 11. 6. do 10. 9. 2017 dovršili svá významná
životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dál po roce) tito naši
občané:
paní Květoslava Vytlačilová
pan Zdeněk Hörnich
paní Anna Pacáková
pan Zdeněk Kynčl
paní Jana Ryglová
paní Elvíra Blažková
paní Anna Bláhová
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší i velmi smutné události.
V červnu nás navždy opustil pan Jaroslav Heller a v září
paní Věra Kleplová, pan Pavel Gašparík a pan Miloslav
Hartig, který se v srpnu dožil 91 let. Dovolte mi jménem
Obce Lánov vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým
rodinám.
Karolina Boková
Pozn.: Jistě jste si, vážení čtenáři, všimli, že již u jmen
jubilantů neuvádím jejich konkrétní věk. Důvodem je zákon
na ochranu osobních údajů. A zatímco v r. 2011 nám
na školení tuto záležitost kupodivu prezentovali jako
možnou, nyní je tomu jinak. Pro zveřejnění věku bych
potřebovala jejich písemný souhlas, a to z organizačních
důvodů bohužel není možné. Pokud ovšem někdo z vás
budoucích oslavenců chce být v příštím Zpravodaji uveden
se vším všudy, prosím ozvěte se mi a já Vás ráda zařadím.

Z DĚNÍ V OBCI
BYTOVÝCH VÁNOČNÍ TURNAJ
V SÁLOVÉ KOPANÉ
V letošním roce pořádáme o Vánocích, po Štědrém dnu,
dne 25.12.2017 již DVACÁTÝ ŠESTÝ ročník turnaje
v sálové kopané, ve sportovní hale při ZŠ Lánov.
Turnaj je určen pro lánovské i přespolní sportovce.

Kdy: pondělí 25.12.2017 cca 8 – 16 hod.
Občerstvení: místní bufet nebo vlastní
Přihlášky: do 10.12.2017 na mail pulpmi@seznam.cz
nebo tel. 603 508914 Pulpán M., 603 825842Hartig J.
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 Pulpán Milan ml.,
Hartig Jiří, Závodník Stanislav st.

KRKONOŠSKÉ KLÁNÍ 2017
Dne 5. 8. 2017 jsme opět pořádali Krkonošské klání,
letos po čtrnácté. S přípravami se začalo už ve středu, kdy se
posekalo hřiště a okolí a všechna tráva se odvozila
a uklidilo se to. Ve čtvrtek se ohradilo hřiště a příjezdové
cesty, aby jezdci, ale i diváci věděli, kudy mají chodit.
Ve čtvrtek se navážely překážky, museli jsme je vozit
dopoledne, protože u budovy, kde je máme uložené, mají
dělníci, co dělají úpravy na cestách, stroje. Pomáhali nám
Martin Kříž, Lada Foubíková, Gábina Viniklářová a moje
celá rodina Kopeckých. Odpoledne přivezli Jirku
Novotného a ten pomohl Lucce postavit parkur. Parkur byl
dobře postavený, ale opět se našel jezdec, který měl k tomu
připomínky.
V pátek odpoledne se navozily stany, lavice a stoly a vše
potřebné na konání klání. Celkem se přihlásilo 66 jezdců
a 56 koní, ale někteří jezdci se odhlásili z důvodu
onemocnění koně, nenastartování auta a některým se prostě
nechtělo, ale i tak bylo jezdců hodně, a to 57 a 42 koní.
Výsledky startu
Křížkový parkur - děti Hrubošová Anna - Megan
Křížkový parkur - begani Tošovská Bára - Peri
Křížkový parkur - dospělí Olhová Simona - Čiko
ZM pony
- Berrová Sofie - Bessy
ZM koně
- Hrubošová Anna - Megan
Z junioři
- Jonová Tereza - Milouš
Z dospělí
- Komárková Tereza - Fler
ZL dospělí
- Komárková Tereza - Fler
Skok mohutnosti - Zemanová Klára - Angie 160 cm
Pavlová Kateřina - Sheitan 140 cm
Zemanová Klára - Fler 120 cm
Western dospělí - Olhová Simona - Čiko
junioři - Kulhánková Jitka - Griff
Western děti s vodičem - Hladký Patrik - Čip
Western begani - Čadílek Jan - Pepa

Kategorie: 2002 a starší
Hrací systém: 3 + 1 (max. 6 hráčů v týmu) pro 8 týmů
Systém: 2 skupiny a play off
Startovné: 500 Kč/tým

Letos bylo hodně pádů, ale vše bez zranění jezdce
a koně. Po dekorování jezdců a koní začaly soutěže pro
diváky, i těchto soutěží se zúčastní dost lidí.
Abychom mohli dělat takovéto klání, tak máme
sponzory, kterým chci tímto moc poděkovat, a jsou to Obec
Lánov, ZOD Lánov, Tomáš Urban - Okna Trutnov,
Jaroslava Viniklářová, Milan Erben a Diana Novotná,
Martin Holas st., František Jiřišta, Pavel Vališka - truhlárna
H. Lánov, Robert Čermák - Kolo pro život, Jaromír
Nechanický Prost. Lánov, Josef Vydra ml. Bolkov, Martin
Suk Zruč, Prohippo - potřeby pro koně Dvůr Králové,
Michaela Havlová H. Lánov, Klára Vymětalová Černý Důl,
Hospoda u Kotyků Roztoky u Jilemnice, Pavla Zázvorková

5

veterin. ordinace Vrchlabí, Klára Zemanová, Penzion
Baron Horní Lánov, JK No Limits Prost. Lánov, hasiči
Horní Lánov, hasiči Dolní Dvůr.
A v neposlední řadě musím moc poděkovat všem
kamarádům, co nám po celý den konání klání pomáhali.
Jsou to Jiří Šedivý, Tonda Kopecký, Vojta Suchý, Eva
Lokvencová, Iva Korábová, Michal Machačka, Petr Jandík,
Saša Koráb, Katka Kopecká, Gabča Viniklářová, Slávek
Pulpán, Jarča Viniklářová, Boženka Vaníčková, Katka
Vrábliková, Verunka Suchá, Lada Foubíková, Míra Foubík,
Hela Foubíková, Jiří Kučera, Lucka Kopecká, Bára
Holasová, Jan Olha, Jiří Novotný, Tereza Kalenská, Petr
Hájek, Jitka Capoušková, Karel Capoušek ml.
Byla i velká návštěvnost, diváků bylo hodně, na to, že je
v ten den Porciunkule v Hostinném. Příští rok máme
XV. Krkonošské klání, takže se máte opět na co těšit,
budeme se snažit, aby to bylo dobře připravené, ale i tak se
najdou lidi, kterým se nezavděčíme, ale s tím už nic
nenaděláme.
Ještě jednou moc děkuji všem sponzorům a pomocníkům, co se snažili, aby vše dobře šlapalo. Ale velký dík
patří i jezdcům a jejích koním a též divákům, co přišli jezdce
a koně podpořit svým potleskem.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ŽÁKŮ LÁNOVSKÉ ŠKOLY
Setkávání bývalých žáků se stala již tradicí a letos
v červnu proběhla dokonce čtyři. 3. června se po 54 letech
od ukončení školy sešlo v Lánovském Dvoře 19 školních
kamarádů - organizátory byli Marie Vlková, Jiřina
Švermová a Stanislav Závodník.
Stejného dne se sešli v restauraci Partyzán ve Vrchlabí
i žáci „šedesátníci“ - organizace Marta Koníčková, roz.
Beyerová.
Za týden pokračovala třídní setkání opět ve Vrchlabí byli to absolventi ročníku 1956, organizátory byly jako
vždy Eva Šímová a Margita Erbenová. Nechyběl také - opět
jako vždy - Roland Beránek, žijící již řadu let v Německu.
V sobotu pak pokračovalo další setkání absolventů
z r. 1966 v Hotelu Harmonie v Lánově. Organizátory byla
nerozlučná trojka: Hana Pešinová (Janečková), Regina
Bartoníčková (Janouchová) a Jana Havránková
(Kovářová).
Řada z našich bývalých žáků už dnes také aktivně
pracuje v našem klubu. Myslím, že není moc obcí, které by
se touto tradicí mohly pochlubit jako Lánov.
Jana Lacinová

POSLEDNÍ POKLADY KRAKONOŠOVY ZAHRÁDKY
Jak jsem slíbila, tak jsem učinila. V průběhu června jsem
vyrazila s fotoaparátem na onen kousek louky, abych
poprvé viděla další orchidej.
Tou byla Pětiprstka žežulník (obr. 1). Nádherná, až 50
cm vysoká rostlinka. Její květy jsou světle růžové. Na louce
kvetla v červnu. Několik desítek těchto růžových krásek
společně s orlíčkem zdobilo celou louku. Ale i tato květina
je chráněná jako silně ohrožený druh naší květeny.
Další moje kroky vedly na Brod. Kolem potoka zde roste
nádherná Lilie zlatohlávek (obr. 2). Hned za prvním brodem
jsem si vyhlédla asi šest rostlin. Pět z nich mělo krásné
růžové květy s tmavě růžovými skvrnami. Ta šestá byla
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vanilková s tmavě růžovými skvrnami. Ta byla
nejkrásnější. Lilie dorůstají až 150 cm. Vyhovuje jim
vápenec, kterého tu mají dostatek. Bohužel se rozrůstají
hodně pomalu a jejich nevykvetlé vršky milují lesní zvířata.
I proto tato lilie patří ke vzácnějším druhům a podle zákona
je chráněná jako ohrožený druh.
Teď se podíváme zpátky na louku nad lom. Tady se
chystá do květu Kruštík tmavočervený (obr. 3). Tato
orchidejka u nás roste vzácně a je vázána na vápenité
podloží. Tady rostou poněkud drobnější rostliny. Viděla
jsem jich bohužel jen pár. Její květy jsou výrazně tmavě
vínové s nažloutlým středem květu. U nás ji řadíme mezi
druhy chráněné zákonem a ohrožené.
Nakonec jsem hledala Hnilák lysý (obr. 4). Ten roste
na stráni naproti lomu. Když jsem ho viděla poprvé,
připadal mi jako z jiného světa. Drobná, parazitická,
nezelená a voskově žlutá rostlinka s malými kvítky.
Tvarem připomíná hůl. Jeho záměna je možná za příbuzný
hnilák smrkový, který roste převážně v jehličnatých lesích.
Hnilák lysý u nás roste velmi vzácně. Proto je řazen mezi
druhy silně ohrožené.
Tímto končí sezóna pátrání po chráněných rostlinách
v našem okolí. Snad se zase na jaře poštěstí najít něco
zajímavého. Pokud ano, pokusím se s Vámi opět podělit .
Barbora Mertlíková

25 LET VODÁRENKY
V pátek 15. září se konala oslava 25 let od založení
Vodárenské společnosti Lánov.
V prostoru společnosti byl připraven velký stan
s posezením a bohatým pohoštěním, které poskytovala milá
obsluha.

Ve 14:00 přivítal přítomné šéf Vodárenky pan Pavel
Stránský a v krátkém projevu vtipně shrnul svou
mnohaletou činnost. Po něm připojil svůj proslov starosta
obce, Ing. Jiří Vancl, v kterém panu Stránskému poděkoval
za jeho dlouhé působení a výbornou práci jeho i jeho týmu.
Během celého odpoledne si návštěvníci mohli
prohlédnout exponáty vztahující se k různým opravám
vodovodu a sérii fotografií dokumentující mnohé opravy
a úpravy téhož. Nechyběly ani snímky z výstavby nové
budovy Vodárenské společnosti a z budování nové čističky
odpadních vod v prostoru u jídelny ZŠ. Díky nim si aspoň
člověk trochu uvědomil, kolik děr už tu bylo v obci
vykopáno a kolik práce za tou samozřejmou dodávkou pitné
vody stojí. Zajímavá byla také návštěva útrob samotné
čističky, ze které byl mimo jiné krásný výhled na Černou
horu, zahalenou mračny.
Na památku jsme si mohli odnést propisku, někdo i hrnek
a hlavně šikovný prospekt shrnující slovem i obrazem
historii Vodárenky.
Oslava probíhala ve velice příjemném a přátelském
duchu. V sousedském hovoru se hezky zavzpomínalo,
dozvěděla jsem spoustu informací ze života Lánováků,
no a samozřejmě také ze zákulisí nelehkého údělu našich
vodáků☺
Karolina Boková

Šéf Vodárenské společnosti pan Stránský
v kruhu své rodiny na oslavě 25 let společnosti.

prezence o půl hodiny dříve (takže jsme musely vstát v ještě
nekřesťanštější čas) a v celostátním kalendáři turistických
akcí dokonce uvedl termín konání o den později (a dva lidé
opravu přišli - a my nikde, info zavřeno). Člověku na
pořadatelské hrdosti rovněž nepřidá, když se u prezence
účastníků jeden chlapec své maminky otráveně ptá:
„Co tady děláme?“ Nejvíc nás ovšem rozesmál pán, který
nám přišel jen oznámit, že nejde.
A takhle to u nás chodí.
Ale neberte nás vážně, vlastně berte a příští rok k nám
na pochod určitě přijďte:-) Zatím se nám všichni
zúčastnivší vrátili a až na úplné kverulanty byli dokonce
i bloudiví pochodníci s akcí vždy spokojeni. Zmožení,
ale spokojení. Nikde jinde toho prý tolik nedostanou!
Karolina Boková

ZŠ a MŠ LÁNOV
HRAJEME SI S RODIČI, HRAJEME SI S DĚTMI
Je krásné letní počasí a to je známka toho, že se dětem
blíží prázdniny. I dětičky v Mateřské škole si umí poslední
školkové dny hezky užít.
Paní učitelka Maruška Veselá s kolegyňkami pro ně
připravila krásné odpoledne, které bylo nejen pro děti,
ale i pro jejich rodiče nebo prarodiče.
Setkání bylo naplánováno na čtvrtek 22. 6. 2017, sraz
byl v 15,30 u budovy B. Nejdříve jsme obdrželi herní
plánky, paní učitelka Maruška Faltusová nám vysvětlila
pravidla hry – jdeme cestičkou odvahy a postupujeme podle
červených fáborků. Za chvilku na nás čeká překvapení.
Na trase jsou připravena stanoviště pro plnění zajímavých
úkolů. A tak se děti s doprovodem cestou naučily kočírovat
koně pod vedením Líby, s paní učitelkou Maruškou si
zopakovaly názvy lučních kytiček, které se naučily během
procházek v přírodě, u Zdeny si zazpívaly veselou písničku
„Když jsem já sloužil…“, šikovnost si všichni ověřili
házením šišek na obličej šaška za vydatného fandění
od Bárya nakonec nás všechny čekalo přebrodění potoka.
Naštěstí jsme si mohli půjčit „gumáky“ od Jany. Fáborky
nás dovedly až do školní zahrady. Tam byla,
k velikému našemu překvapení, připravena hranička dříví

VÝSTUP NA SNĚŽKU
Během příprav pochodu se vždy dostáváme do jakési
organizátorské horečky a stávají se nám „věci“. Ani 13.
ročník výstupu, který se konal 24. června, nebyl výjimkou.
Když jedna z organizátorek při vyzvedávání tatranek pro
účastníky v krámě prohodí, že se v tom přestává ztrácet,
když málem okrade paní Luksíkovou o stovku a šlohne
panu Mihalovi jeho sekanou, co si o tom máte myslet.
A když potom na kruháči místo blinkru upaží druhá
organizátorka v kabině pravou rukou, tak to už vážně někdo
může pochybovat o jejím duševním zdraví. Jestliže pak při
značení cesty navíc potká botou psí výtvor a druhá se jí
v autě ptá, jestli si nehladila mokrého psa, to už prostě jen
dokresluje zemitou atmosféru. Hlavně že je léto a dá se
větrat, že?
Jmenovat všechny příhody nelze. Nicméně nejsme
jediné, kdo blbne. Tak například na poslední chvíli jsme
odhalily, že KČT na svých stránkách uveřejnil dobu

Děti poznávaly luční kytičky.

na opékání buřtů. Kolem ohniště byly lavičky, na stolečku
připraveny buřty i pitíčka – to nám bodlo, je krásně, úkolky
jsme splnili a máme na něco dobrého chuť. Některé
maminky přinesly domácí koláče a jiné pamlsky pro děti.
Než se rozhořel oheň, rozběhly se děti po školní zahradě
a společně si zařádily. Prázdniny už klepou na dveře a po
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nich odejdou starší děti do předškolní třídy, tak si to tady
ještě musí užít.
Čas rychle utíká, buřty jsou snědené, pití vypito, děti
utrmácené, je čas k návratu domů. Postupně jsme se
vytráceli a odchod nakonec urychlily černé mraky, které se
na nás ženou od Horního Lánova. Všichni jsme si užili
báječné odpoledne. Veliké díky patří nejen p. učitelce
Marušce, ale i všem, kdo se na něm podílel.
Takhle krásně si hrají děti z Mateřské školy v budově B
se svojí paní učitelkou Maruškou.
Lída Kučerová

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MŠ
Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme.
Čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi.
Někdy taky malujeme, zpíváme i cvičíme,
pohádku si vyslechneme a pak chvilku dřímáme.

Přijel jsem na autobusák do Vrchlabí, tam jsem se sešel
se třídou. Šli jsme pěšky do hasičárny. Přivítal nás hasič
a představil nám hasičská auta. První auto bylo na všechny
případy. Druhé v sobě mělo hodně vody. Třetí bylo lesní
speciál, čtvrté bylo osobní a pátý byl Bobr, který měl pásy.
Pak jsme šli na záchranku. Projel jsem se s Ondrou
na vozíku. Pak jsme šli na zmrzlinu a zpátky do Lánova.
Erik Karásek
19. 6. 2017 jsme jeli do Vrchlabí do hasičárny. Sraz byl
v Lánově na autobusáku v 7.10 hod. Když jsme dojeli,
rozdělili jsme se do dvou týmů 5. A a 5. B. Nejdříve jsme šli
do hasičárny a nejvíc mě tam zaujalo hasičské auto obojživelník a tyč. Potom jsme se vyměnili, 5. B šla
k hasičům a my na záchrannou službu. To mě bavilo víc,
mohli jsme si tam vyzkoušet pár věcí např.: lehátko, tep
nebo EKG. Bylo to celkem hezké, ale bylo veliké teplo.
Nakonec jsme šli na dopravní hřiště. Tam jsme nemohli
bez helmy, takže jsme dělali policii.
Karolína Kociánová

Sluníčka jsme se nabažili a přivítali jsme v mateřské
škole nové děti, které se rozdělily do čtyř tříd s názvem
Koťátka, Berušky, Včeličky, Žabičky. Pro některé děti byl
první den bez maminky a tatínka nelehký. V hlavičkách se
jim rodila otázka „ Jakpak to zvládnu sám bez maminky
a tatínka?“ Někdy ukápla slzička nejen dětem, ale
i rodičům, kteří se poprvé museli odpoutat od svých dětí.
Brzy slzičky uschly, všechny děti se skamarádily
a za aktivní pomoci paní učitelek jsme se pustili do
výchovně vzdělávacích činností.
Dominantním cílem naší výchovné práce je, aby se děti
mezi sebou poznaly, dobře sžily se svými vrstevníky.
Snažíme se vytvořit příjemné, laskavé, klidné a přátelské
prostředí, ve kterém se budou děti cítit spokojeně. Důsledně
dbáme na to, aby každé dítě dle svých schopností mělo
možnost získat nové informace a dovednosti. Cílem úsilí
učitelek je osobní rozvoj každého jedince s ohledem na jeho
potřeby, nadání a zájmy. Pohodové, otevřené klima
v mateřské škole, dítě aktivní, samostatné a sebejisté
zlepšuje spolupráci s rodiči a rodiče zpětně pozitivně
ovlivňuje. Dny prožité v radosti jsou hlavním cílem naší
práce a náplní života dětí v našich mateřských školách.
Čeká nás spousta zábavy, her, divadel, sportovních
aktivit, výletů a zajímavých činností. Všechny činnosti jsou
směřovány k tomu, aby den ve školce byl pro děti
příjemným prožitkem.
P.S. Na začátku školního roku jsme přivítali dvě nové
paní učitelky: Zuzanu.Kölerovou a Lucii Neubauerovou.
Přejeme jim dobrý start v MŠ.
Za MŠ Marcela Tužová

U HASIČŮ
V pondělí 19. 6. jsme jeli s 5. B autobusem do Vrchlabí
na hasiče. Tam jsme se dozvěděli zajímavé informace
o hasičských autech. Viděli jsme, jak se sjíždí po tyči.
Potom jsme šli na záchranku. Ukázali nám vybavení
sanitky. Pak jsme došli na dopravní hřiště. Nejdříve jezdila
5. B a potom my. Mně prasklo kolo u koloběžky, a tak jsem
musela jezdit na kole. Potom jsme šli ke škole a cestou jsme
si mohli koupit zmrzlinu, dále jsme se osvěžili vodou.
Aneta Vacková
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PŘESPÁNÍ 5.B VE ŠKOLE A VÝLET

V úterý navečer 20. 6. dorazilo 13 žáků 5. B do školy.
Čekalo je jejich první přespání ve škole. Žáci se rozdělili
do tří skupinek a obsadili různá místa v tělocvičně. Během
večera hráli hry, poslouchali písničky, tancovali, sledovali
filmy a "blbli". Kolem půlnoci postupně začali usínat,
protože je následující den čekal výlet. Druhý den ráno jsme
přímo ze školy odešli na autobusové nádraží, odkud
jsme odjeli pod kopec Žalý. Pěšky jsme zdolali kopec,
vystoupali na rozhlednu, lanovkou jsme sjeli do Herlíkovic,
osvěžili se zmrzlinou a poté nás čekala dvouhodinová
túra do Měsíčního údolí, kde na nás čekalo závěrečné
opékání buřtů. Následně jsme se vrátili do Lánova, kde
výlet 5. B skončil.
Hana Rudišová

PŘEHAZOVANÁ
Dne 28. 6. 2017 Valentýna Martinová a Lucie Klazarová
společně s p. uč. Krulišovou uspořádaly turnaj
v přehazované.
Velmi aktivně se zúčastnily čtyři týmy ze ZŠ Lánov
a další tým z DD Dolní Lánov. Turnaj probíhal na principu
utkání každý s každým. A zvítězit měl tým s nejvíce
vítězstvími. Od začátku hrály všechny týmy s obrovským
nasazením, za velké podpory nadšených diváků. Nakonec

zvítězil tým Tomáše Javora z deváté třídy. Poté se vyhlásili
dva nejlepší hráči z každého týmu.
Turnaj byl nezapomenutelným zážitkem pro všechny.
Těšíme se na další rok
Lucie Klazarová

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

pohádkové kulisy. Město má svou atmosféru jistě i díky
útulným kavárnám a restauracím.
Metodicko-jazykový kurz německého jazyka jsem
absolvovala s dalšími pedagogy z Polska, Bulharska,
Maďarska i Ghany. Všechny nás potěšila vysoká úroveň
studia, lektorky byly vždy opravdu precizně připravené,
velmi příjemné a ochotné. Získala jsem nejen nové
vědomosti, ale i spoustu návodů a materiálů pro zlepšení
své vlastní výuky, tedy výuky našich žáků.
Opět jsem se přesvědčila, že studium cizího jazyka
v jeho „rodné zemi“ je, a to se nedá nic dělat, přínosnější
a lákavější než „doma“, všem mohu jen a jen doporučit.
A výběrem města Regensburg, podobného naší Praze, ani
jazykové školy Horizonte vůbec nic nezkazíte, naopak.
Eva Křivohlávková

Ze zahájení nového školního roku.

Dne 4. 9. jsme v naší škole v Lánově zahájili nový školní
rok. Sešli jsme se po prázdninách všichni odpočati a plni
očekávání, co nám nový školní rok přinese. Nejvíce se
zřejmě těšili naši nováčci, žáci a žákyně obou prvních tříd.
Jejich paní učitelky Zdeňka Šutová a Barbora Tichá je
za pomoci žáků a žákyň 9. třídy tradičně provedly branou do
školních lavic. Naše škola však nepřivítala nové děti jen
v prvních třídách, ale o žáčky se rozrostly i další třídy: 2. A,
3., 4. A, 6. A, 6. B i 7. Naši školu tedy celkem navštěvuje
262 chlapců a dívek.
Co nás v letošním školním roce čeká? Zřejmě nejvíce
očekávanou akcí bude otevření nové školní jídelny, jejíž
stavba se dokončuje, a tak 16. 11. plánujeme slavnostní
otevření, které bychom rádi spojili s podzimním (zimním)
tvořením pro rodiče i žáky. S potěšením vás rádi přivítáme.
Dne 14. 12. proběhne již tradiční vánoční jarmark,
na kterém si nejen můžete koupit krásné výrobky našich
žáků, ale i poslechnout příjemné vánoční vystoupení.
V tomto školním roce navážeme s projektem na loňský,
protože pokračujeme s přírodními živly, tentokrát budeme
zkoumat vzduch, v jehož duchu se budou odvíjet
i projektové dny.
Letos se již začala připravovat stavba dalšího objektu
u školy – Polytechnického a jazykově komunikačního
centra ZŠ Lánov.
Mgr. Radmila Koniková

ZA VZDĚLÁNÍM V REGENSBURGU

Regensburg je malebné město na jihu Německa,
ve spolkové zemi Bavorsko. Přímo v centru historické části,
zapsané na seznamu památek světového kulturního
dědictví UNESCO, se nachází jazyková škola Horizonte,
kde jsem měla možnost strávit dva srpnové týdny. Město
i škola na mě působily velmi příjemně. Procházky
středověkými uličkami se jen tak neomrzí, tvoří přímo

Název projektu: Zvýšení kvality výuky německého
a anglického jazyka na ZŠ Lánov
Registrační číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA101-023098
Tento projekt je realizován za finanční podpory
Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor.
Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise ani
Národní agentury a Evropská komise ani Národní agentura
neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

PROJEKTOVÝ DEN
Dne 14. 9. jsme v naší škole prožili první projektový den
na téma - VZDUCH. Žáci i žákyně z celé školy se prolétli
patnácti stanovišti, na kterých měli možnost se s daným
tématem podrobněji seznámit buď přímo, nebo ne zcela
přímo, ale jistě s tématem vzduch souvisela. Děti skládaly
vlaštovky, vyráběly tibetské praporky, obeznámily se
s větrem a jeho typy i atmosférou, také si zasportovaly
či zastřílely ze vzduchovky. Celé dopoledne se všem líbilo
a už se těšíme na další.
Nina Javorová

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
A PORADENSTVÍ PRO DOMÁCÍ PÉČI
O SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ
Pečujete doma o své nemocné rodiče? Ubývají Vám
s věkem síly a hůř se pohybujete? Vrátili jste se Vy nebo člen
Vaší rodiny z nemocnice a potřebujete v rámci
rekonvalescence pomoc a podporu? Pokud ano, pomohou
Vám kompenzační pomůcky, laicky řečeno vozíky,
chodítka, berle, polohovací lůžka, nástavce na WC,
zvedáky a jiné. Pokud zjistíte, že konkrétní pomůcku
potřebujete, můžete se obrátit na naši půjčovnu
kompenzačních pomůcek, která má ve své nabídce více
než 150 pomůcek.
Půjčovna je Vám k dispozici od pondělí do pátku vždy
od 7:00 do 15:30 na adrese Opolského 148 v Nové Pace.
Půjčovnu najdete v areálu bývalého kláštera v nově
rekonstruované budově Centrum bez bariér. Můžete přijít
kdykoliv v uvedeném čase nebo si sjednat schůzku
na telefonu 724 994 024 nebo e-mailu pomucky@zbb.cz
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Pracovnice půjčovny Vám poradí, jaká pomůcka je pro
Vás nejvhodnější, její použití si můžete u nás i vyzkoušet
a vybranou pomůcku Vám můžeme dovézt a nainstalovat
na místo, které si určíte.
Cena za půjčení pomůcky je stanovena ve zvláštním
ceníku, který naleznete na našich webových stránkách
http://zbb.cz/cenik-kompenzacnich-pomucek. Ceny jsou
velice příznivé, pohybují se od 5 do 30,-Kč za pomůcku
na den, v závislosti na typu pomůcky. Ceny jsou stanoveny
tak, aby zapůjčení pomůcky bylo skutečně dostupné pro
každého a pomohlo vyřešit náročnou situaci, kterou domácí
péče bezesporu je.
Pomůcku si u nás můžete půjčit i tzv. na zkoušku,
v případě, že zvažuje pořízení vlastní pomůcky.
S celým procesem vyřizování žádosti o pomůcku
a příspěvek na její pořízení Vám rovněž pomůžeme
v půjčovně kompenzačních pomůcek a pracovnice
odborného sociálního poradenství Vám pomůže vyřešit
i další záležitosti, spojené s domácí péčí (nároky na dávky
státní sociální podpory a příspěvky související s invaliditou,
bezbariérové úpravy bytů, apod.).
Život bez bariér poskytuje odborné poradenství nejenom
pro osoby se zdravotním postižením a seniory, ale také pro
ty, kteří o ně pečují – rodinné příslušníky a jiné blízké osoby.
Služba je bezplatná a můžete se na nás obrátit telefonicky –
727 952 639 nebo e-mailem – sluzby@zbb.cz a domluvit si
schůzku. Můžeme Vás také navštívit u Vás doma (vždy
ve středu - 10:00 – 14:00 hod.) nebo nás najdete v Centru
bez bariér, Opolského 148 v Nové Pace (areál bývalého
kláštera) ve čtvrtek od 7:00 do 15:00.
Za Centrum bez bariér Marie Vokurková

WWW.ZNICENEKOSTELY.CZ
Prosba o pomoc
Vážení čtenáři, dovolte, abych se na Vás obrátila
s následující prosbou.
Pomáhám svému bratrovi Michalu Valenčíkovi při práci
na webových stránkách www.znicenekostely.cz
Tyto stránky shromažďují informace o zničených
a poškozených kostelech, kaplích, kapličkách a synagogách
v České republice a jejich fotografie. Zničených či téměř
zničených sakrálních staveb je zde momentálně evidováno
asi 3800. Cílem je ukázat veřejnosti, o kolik zajímavých
staveb tato země zejména v druhé polovině 20. století často
zbytečně přišla. Fotografie či nákresy těchto staveb také
nezřídka slouží k obnově zejména menších staveb
a stavbiček v původní podobě.
K řadě zničených staveb nám zatím historické fotografie
úplně chybějí, případně je jich málo, proto Vás chci požádat
o jejich skeny, pokud se nacházejí ve Vašich sbírkách.
A budu vděčná i za informaci, ze kterého roku (alespoň
přibližně) fotografie pocházejí.
Pokud byste měli i další informace k těmto zničeným
sakrálním stavbám (datum postavení či zboření, zasvěcení,
důvody, jež k demolici stavby vedly), velmi je
uvítáme.Pokud byste měli také informace (či fotografie)
k ostatním drobným sakrálním stavbám, které nejsou v níže
uvedeném seznamu, rovněž je uvítáme.

10

Ve Vašem případě se jedná o tyto sakrální stavby:
• kaplička u modré turistické cesty z Vrchlabí do Horního
Lánova a Dolního Dvora, v k. ú. Horní Lánov, na p. p.
3090, souřadnice 50.636824°N, 15.631832°E (pozemek
pana Huberta Waňka, západně od Vápenického potoka,
pod cestou Rumovkou)
• kaplička na kraji Prostředního Lánova vlevo u silnice
směrem na Čistou v Krkonoších, v k. ú. Prostřední
Lánov, na p. p. 1636/8, souřadnice 50.618072°N,
15.6657°E (vedle domu čp. 168 pana Jiřího Šimůnka)
• kaplička (či křížek?) u bývalé cesty, v k. ú. Prostřední
Lánov, na p. p. 567/5, souřadnice 50.60689°N,
15.647374°E (v polích za dolnolánovským kostelem
mezi Dolním Lánovem a Podhůřím)
• kaplička v Horním Lánově u silnice mezi čp. 5 a čp. 8
(Lissnerovi), blízko čp. 8
• kaplička v Horním Lánově u Penzionu Bílý hořec ev. č.
47 (před štítem domu u zadní cesty)
• kaplička v Horním Lánově u čp. 102 (Šafaříkovi), při
odbočce na most k Sehnalovým
• zvonička v H. Lánově na kopci nad čp. 138 (Chromí)
• evangelický kostel v Prostředním Lánově, v k. ú.
Prostřední Lánov, na p. p. 1375/2 a st. p. 189, souřadnice
50.61372°N, 15.659556°E (místo dnešní ZŠ)
• křížek v Horním Lánově u čp. 188 (p. Tuček naproti
hospodě, blíž k Labi)
• křížek v Horním Lánově zezadu u kravína (u cesty
u skladováku)
• křížek v Horním Lánově u křižovatky cesty Rumovky
a modré tur. cesty
• křížek v Horním Lánově před čp. 127 (Seifertovi),
u mostu přes Labe
Vaše fotografie či jiné dokumenty vztahující se k těmto
drobným památkám můžete donést do lánovského
infocentra, kde je paní Boková pro nás naskenuje a Vám
vzápětí vrátí. Případné skeny si zároveň uloží
do lánovského obecního archivu starých fotografií.
Za jakýkoli obrázek jakékoli sakrální památky z Lánova
budeme obě opravdu vděčné.
Děkuji Vám za případnou spolupráci při rozšiřování naší
internetové encyklopedie.
Jana Valenčíková, Nad Primaskou 36, Praha 10, 100 00,
Jana.valencikova@seznam.cz.

TELEFONICKÉ VZKAZY PRO IC
Občas obdržím v době své nepřítomnosti zprávu
na záznamník telefonu. To je naprosto v pořádku, každou
co nejdříve vyřizuji. V případě dotazu je ale potřeba
zanechat ve zprávě i číslo telefonu, neboť na našem přístroji
se toto bohužel nezobrazuje. Těm, kteří telefon na sebe
neuvedli, jsem bohužel nemohla zavolat s informací zpět.
Karolina Boková

PORADENSTVÍ LIDEM V NOUZI

Aufori poskytuje Terénní program od roku 2015 v celém
Královéhradeckém kraji. Za klienty docházíme nejčastěji
do jejich domácností, setkáváme se s nimi na místech, která

jsou pro ně nejvíce vyhovující. Na Trutnovsku v rámci
terénního programu řešíme s klienty nejčastěji dluhovou
problematiku, nezaměstnanost, hrozbu ztráty bydlení,
nevyhovující stav bydlení a poskytujeme klientům pomoc
při jednání na úřadech a dalších institucích.
Naše působení ilustruje příběh pana Karla. Pan Karel
bydlí v městském bytě, pobírá částečný invalidní důchod.
Dlouho si nemohl nalézt zaměstnání, dostal se do
finančních potíží a vznikl mu dluh na nájemném. S pomocí
terénní pracovnice se zaregistroval na úřadu práce a zažádal
o příspěvek na bydlení, na který mu vznikl nárok. Společně
s terénní pracovnicí vypracovali životopis, na jehož základě
zanedlouho získal zaměstnání v chráněných dílnách. To mu
umožnilo zažádat o splátkový kalendář a postupně dluh
splatit. Díky tomu se panu Karlovi podařilo udržet si
bydlení.
V rámci naší služby řešíme i jiná témata. V případě
potřeby jsme schopni nasměrovat klienty tam, kde jim
poskytnou odbornou pomoc podle jejich specifické situace.
Autorka: Bc. Petra Rojíková
Kontakty:
Bc. Petra Rojíková, terénní sociální pracovnice, e-mail:
rojikova.aufori@gmail.com, tel.: 773 043 635
Martina Emanovská, terénní pracovnice, e-mail:
emanovska.aufori@gmail.com, tel.: 773 194 379

PŘISPĚJTE DO VÝZNAMNÉHO VÝZKUMU
Vybrané domácnosti naší obce budou přizvány k účasti
na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud
neznámé pohledy na společenské vztahy v české
společnosti. Výzkum v rámci Mezinárodního programu
sociálního výzkumu ISSP připravili odborníci z Akademie
věd ČR a bude v něm osloveno 4500 náhodně vybraných
domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení
tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v naší
obci by měli navštívit poprvé v termínu 15. 9. – 10. 11. 2017
a pak znovu v dalších termínech až do konce listopadu
2017.
Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované
vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým
i zahraničním vědcům a mohou být základem pro
zlepšování sociální politiky. Vyplnění dotazníku
s tazatelem trvá přibližně 40 minut. Účastníci výzkumu
obdrží malý dárek.
Za Obec Lánov Karolina Boková

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Pro dospělé:
Baby motýlí masáže - Markéta Křížková
Doba jedová 2 - Anna Strunecká
Lipová alej - František Nepil
Prvok, Šampón, Tečka a Karel - Patrik Hartl
Temná hmota - Blake Crouch
Vládce noci - David Morrell
I města mají vši - Milena Holcová
Záhady Orientu - Arnošt Vašíček
Skládačka - John Lutz
Jerúldelger - Ian Manook

Pro mládež:
Bubákov a Strašákov - Radek Adamec
Kapřík Metlík - útěk - Jan Opatřil
Sára - o věčném přátelství - Esther Hicks
Syn pekel - v moci démonů - Michaela Burdová
Na odkazu http://online.mktrutnov.cz/lanov/ se
prostřednictvím on-line katalogu dozvíte, jaké knihy jsou v
lánovské knihovně aktuálně k dispozici. To, zda je Vámi
hledaná kniha půjčená či nikoli, se tam dozvíte tak,
že rozkliknete název knihy. Zobrazí-li se vám více knih
najednou, kliknete na tlačítko dole Zobraz jen dokumenty,
které jsou nyní k dispozici. Po rozkliknutí Autor začíná
zjistíte, jaké spisovatele v knihovně máme a jaké jejich
knihy. Na nejnovější přírůstky se podíváte, pokud zvolíte
proklik Seznamy a novinky (nebo vám seznam posledně
přivezených knih mohu okopírovat). V Téma začíná se
můžete podívat, jaká klíčová hesla by vám mohla být při
vyhledávání knih užitečná.
Zvažuji, že od příštího čísla již nebudu zveřejňovat tento
příspěvek. Ti, kteří vlastní počítač, se na knihy (nové
i starší) mohou podívat doma a ti, kteří jej nemají, mohou
knihovnu osobně navštívit. Pokud ji navštívit nemohou,
také nemá smysl seznam nových knih psát. Navíc jde
myslím o plýtvání cenným místem ve Zpravodaji.
Co myslíte? Vidíte to jinak?
Karolina Boková

SPOLKOVÁ ČINNOST
KD STATKY LÁNOV
V letošním letním období jsme připravili tři poznávací
zájezdy - všechny s velkým zájmem našich členů.
První na konci června provedl účastníky Polskem,
navštívili zámek Grodno, palmárium a město Wałbrzych,
zasvěcený doprovod zajistil p. František Jirásko.
Velmi náročný, hlavně na organizaci, byl zájezd
do Prahy. Tam čekala účastníky prohlídka zázemí ND:
v podzemí základní kameny a dokumenty, seznámení
s hledištěm i jevištěm a zlatým hřebem programu byla
návštěva horní venkovní galerie obrácené do Národní třídy.
Tam jsme uviděli krásně opravené a bohatě pozlacené múzy
od Bohuslava Schnircha. Po stranách vznikly pylony
s portály, které zdobí reliéfy, a v nikách sochy Lumíra
Záboje. Bronzová sousoší „Trojspřeží“ s postavou Vítězství
jsou umístěna na pylony po stranách průčelí, byla
zhotovena v letech 1910 - 11. Tvůrci byli Fr. Rous ml.,
Emanuel Hallmann a Lad. Šaloun podle modelů
B. Schnircha z r. 1888. Sochy i zábradlí pozlacené a ozářené
sluncem s nezapomenutelným pohledem na Hradčany se
vryly do paměti všech. Je k nevíře, že i zde vandalové
odlupovali zlaté plíšky, takže v dosahu lidských rukou
musely být nahrazeny nátěrem se směsí zlata.
Odtud jsme po nábřeží individuálně doputovali
k náplavce pod nemocnicí u sv. Františka. Objednaný
parník s námi proplul ke Karlovu mostu proti proudu
Vltavy a zpět po proudu ke Střeleckému ostrovu.
Působivým způsobem nás celou plavbu informoval hlas
z mikrofonu a seznamoval s nejvýznamnějšími starými
i novými stavbami na pobřeží. Účinek navíc zvyšovala
hudba Smetanovy Vltavy.
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Plni nezapomenutelných dojmů
jsme se pak vraceli domů. Díky všem
za kázeň, organizátorům za odvahu.
Děkuje všech 90 účastníků.
Z trochu jiného soudku byl
na konci léta zájezd do našeho KH
kraje. Začal návštěvou Nového Města
nad Metují. Tam jsme navštívili podnik
na výrobu hodinek - dříve Prim, pak
Elton a nyní zase Prim. Protože nás
bylo 70, rozdělili nás do 3 skupin,
každou doprovázel odborně zdatný
zástupce podniku.
Rozum se nám zastavoval nad
precizní prací 50 zaměstnanců
(převážně žen) kteří pracují s přesností
tisícin mm. Kromě několika mužů
hodinářů zde pracují hlavně ženy, které
se zaučují dva roky i více let. Hodinky
jsou vyráběny a dozdobeny dle přání
zákazníků, např. nápisy, věnování,
obrázky, diamanty a další, pracuje se tu
hlavně se stříbrem, zlatem, platinou.
Ceny jsou vysoké, ale překvapilo
nás, že z 90 % jsou nakupujícími naši
občané (my mezi ně nepatříme).
Cesta pokračovala dál do Opočna,
kde byl zajištěn oběd - opět na 2
skupiny. Pak pokračovala návštěva
zámku. Všichni si se zájmem vyposlechli vyprávění o historii i boji
o majetek, který stále pokračuje. Byli
nadšeni sbírkami a bohatstvím zámku.
Po zastávce na občerstvení
(zmrzlina, káva i pivečko) se všichni
plni dojmů a spokojeně vrátili
v podvečer domů.
Za KD Jana Lacinová

KLUB DŮCHODCŮ
LÁNOV
Naše zájezdy, které pořádáme
každý rok, jsme začali 10. května
do Žďáru nad Sázavou na Zelenou
horu.
Dalším naším výletem byl Maják
a muzeum slavného Járy Cimrmana
v Příchovicích.
V červenci jsme byli na prohlídce
zámku Hrubá Skála. Odpoledne
následovala prohlídka kostelů
v Turnově s průvodkyní v dobovém
kostýmu.
Zámek Hluboká nad Vltavou znají
jistě mnozí z vás. S prohlídkou zámku
i parku jsme byli spokojeni.
Nyní plánujeme ještě poslední
zájezd v tomto roce.
Děkujeme OÚ Lánov a OÚ Dolní
Lánov, že nám přispívají na činnost
klubu.
Za KD napsala Věra Volmutová
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Z výletu na Hrubou skálu.

Při cestě z výletu 23. 8. náš autobus
vybržďoval řidič v osobním autě.
Díky šikovnosti a zručnosti řidiče
p. Schejbala jsme dojeli v pořádku
domů. Patří mu dík od nás všech.
Důchodci Lánov

OB LÁNOVY
Vážení přátelé kultury a příznivci
Osvětové besedy Lánovy, dovolte mi
zavzpomínat na dvě velmi zdařilé
a uskutečněné akce v jarním a letním
čase.
První akce byl zájezd do divadla
Hybernia na muzikál Mefisto
s návštěvou botanického parku
v Centru Botanikus v Ostré u Lysé nad
Labem. Byla zima, počasí se mračilo,
na datum 20. 5. až překvapivě hodně,
ale po příjezdu do Ostré byla hned
možnost teplého občerstvení a hned se
naši mohli pustit do tvořivých dílen,
byli jsme očekáváni, a tak si v určeném
čase „ rozchodu“ mohli vyrobit něco
z přírodních výrobků, jako je vlastní
hadrová panenka, vlastní papír, hrnek
z hlíny, voňavý polštářek, vlněná taška.
Z místní pekárny si všichni odváželi
úžasně voňavé koláče a preclíky
a drobilo se v autobuse až do Prahy.
V Hybernii nás přikoval do sedadel
svou silou hlasu Pepa Vojtek a baletním
scénickým tancem dvojice tanečníků
představující nebe a peklo jsme se zase
nechávali povznášet.
Opět se kombinace zážitku
rozkvetlá příroda a kultura povedla.
Druhá vzpomínka je na akci Tajný
výlet pro rodiče a děti, se kterým každý
rok dělám opravdu tajnosti, aby to mělo
ten půvab překvapení. Vždy mi to dá
dost práce vymyslet zajímavý okruh
a „našpikovat” jej zážitky, turistikou
a kulturou, aby to chytlo všechny
věkové kategorie dětí a aby to byl
zajímavý námět na prázdninové akce
rodičů a dětí. Dětští účastníci vždy
dostanou dárky, prospekty a třeba
i diplomy. Letos jsem využila akce
běžící v Českém ráji „Putování

za pověstmi Českého ráje“. Dětem
jsem zakoupila knížku a s ní jsme
vyrazili doslova za roh, do Semil podél
Jizery, děti cestou poslouchaly příběh
víly Jizeríny a hned v muzeu na výstavě
loutek ji mohly vidět. Další zastavení
bylo v Lomnice nad Popelkou.
V tamním muzeu na nás byli
nachystáni. Dostali jsme odborný
výklad od pana ředitele, ale omráčila
nás doslova velikost expozice. Jako
třešnička na dortu byla připravenost
personálu z muzea v nabídce
lomnických sucharů, mňam. Potom
hurá na zmrzlinu a hurá na oběd na
Ploužnici. A už jsme nasedali s plným
bříškem a pan Zelinka nás komfortně
vyvezl na vrchol hory Tábor. Pěší
výšlap vlahým lesem na cca 4 km byl
pro všechny velkým překvapením,
protože o Allainově věži nikdo
nevěděl. Tam nám malý Capoušek jun.
přečetl příběh o hoře Tábor
a „namotivovaní“ jsme cestou sbírali
kamení, abychom jej také mohli odložit
u kříže na vrcholu. Ten den nám počasí
opravdu přálo, takže únava z horka se
projevovala, ale vše klaplo, jak mělo.
Přejezd do Jičína, posbírání odměny
za celodenní putování v IC Jičín,
usazení dětí do divadla ve dvorečku,
dospělých na kávu v kavárně, no skvělé
zakončení výletu. Vraceli jsme se
se spícími malými účastníky.
Tak zase příště přátelé.
A připomínám akce podzim, zima
2017:
21.10. - vinobraní v Dolním Lánově,
přijďte ochutnat dobrá a kvalitní vína
ze Žerotína u Strážnice, bude to
opravdu degustace, nebude žádná
zábava, nebojte se rámusu, jen si trochu
zazpíváme u vína – důchodci mají
ochutnávku za 90,-Kč.
4.11. - muzikál Madagaskar
v Pardubicích, rodiče a děti
prosinec - datum si ještě vyberete
z nabídky adventních koncertů
Za OB Lánovy Naděžda Bezstarosti

Tajný výlet pro rodiče s dětmi
- čtení jednoho z příběhů.

JE NÁS VÍC, NEBUDEME SE BÁT
VLKA NIC A ANI SOUPEŘŮ

SDH HORNÍ LÁNOV
I když jsme se na delší dobu
ve Zpravodaji odmlčeli, neznamená to,
že bychom neměli žádnou činnost.
Naopak akcí máme spoustu, a tak
na něco prostě nezbývá čas.
I v letošním roce se naši mladí
hasiči zapojili do série závodů v běhu
na 60 m překážek, kde se většina
umísťuje na předních místech. Nejlépe
si v přípravce vedou Jiřík Šedivý
a Jakub Roušal, v mladších chlapcích

Ne, to nebude o pohádce, ale spíše
o povzbuzení a nové výzvě pro oddíl
stolního tenisu TJ Lánov do nového
ročníku 2017-18. To víc značí, že se
nám vrátili 2 hráči, a je třeba říci
dobří hráči z TTC Vrchlabí Brázda,
čímž se rozrostl kádr oddílu na 15
hráčů, což dává reálný předpoklad
postavit třetí družstvo a zařadit jej
do soutěží regionálního přeboru
regionu Trutnov (RP). A nyní to
překvapení a povzbuzení. Dilema bylo,
že družstvo kvalitou hráčů má na soutěž
Rp2, ale dle regulí má začít v nejnižší
soutěži. Dva měsíce jsme usilovali
o zařazení do RP2, byly tu jisté
možnosti, ženám soutěž někdo
přepustí, měli jsme to rozjednané
s družstvem, které sestupovalo z RP1,
ale nevyšlo to. Tak jsme družstvo chtě Krajská soutěž dorostu, kde dorostenky vybojovaly
nechtě přihlásili do RP3 a smířili se
první místo a postup na MČR do Zlína.
s realitou, bohužel pro nás to navíc
znamenalo, že máme 2 družstva v jedné Lukáš Vaníček, mladší dívky Šárka
soutěži. Když jsme to přijali jako Šedivá, starší dívky Karolína
hotovou věc a oznámili hráčům, že RP2 Horníková, Eliška Antošová, Iva
nebude, ozvali se nám z regionálního Vaníčková a v starších chlapcích Filip
svazu, že jedno družstvo se nepřihlásilo Záruba, Jakub Rutar a Matěj Rojt.
do RP2 a nabídli nám přeřadit jedno Dle výsledků soutěží v celoroční
naše družstvo z RP3 do RP2. Když něco soutěži budeme mít zřejmě dva držitele
má dopadnout, tak to prostě dopadne, nejvyšší mety – přeborníka okresu
ať už se člověk snaží nebo ne. Takže Trutnov – v přípravce Jiříka Šedivého
TJ Lánov oddíl st. tenisu má zařazena a v mladších chlapcích Lukáše
svá družstva ve všech soutěžích Vaníčka.
Okresní kola pro nás také byla
organizovaných OSST Trutnov.
úspěšná,
mladší obsadili 3.místo
V jednotlivých družstvech nás
budou reprezentovat tito hráči: a starší se letos opět probojovali
v soutěži RP3 družstvo ve složení Jiří na krajské kolo, kde skončili pátí.
Ani kolektivy dorostu nezůstaly
Blažek, Jan Hlava, Josef Kalenský
a Stanislav Matěják, v soutěžiRP2 pozadu. Dorostenci obsadili 2.místo
ve složení Josef Erlebach, Vladislav a dorostenky se probojovaly na krajské
Čivrný, Bohumil Svoboda a Josef kolo. Na krajském kole v Hradci
Pištora, v soutěžiRP1 ve složení Jan Králové vybojovaly postup na
Goll, Miloš Erlebach, Jaroslav Mistrovství ČR do Zlína. I když se
Matějásko a Michal Mikeška. Jsou v současné době jedná o nový kolektiv
zde uvedeni pouze hráči základu dorostenek, které o ta lepší umístění
družstev, takže takto vkročíme dne 23. budou teprve bojovat, dá se říci,
9. 2017 do nové sezóny bez bázně že účast na MČR pro ně byla dobrá
a hany připraveni obstát ve všech zkušenost. Celé mistrovství se snažily
soutěžích a dosáhnout co nejlepších o co nejlepší výsledky, i když skončily
umístění, i když jsme si vědomi, na 13. místě, ostudu neudělaly, nic
že s tímto cílem nejdeme do soutěží nezkazily, jen proti nim byla zkušenější
sami. Ale o tom to je, ať jsme třeba biti, a ostřílenější děvčata. Snad příští rok.
Po pěkném umístění na okrskové
hlavně že se pereme.
soutěži bojovali na okresním kole
Přejme všem hráčům úspěšnou v požárním sportu i naši muži a ženy.
sezónu a o průběhu soutěží se budeme Výsledek byl super – muži 3.místo
snažit informovat na KTV Lánov.
a ženy 2.místo.
Muži a ženy doplněné dorostem se
V Lánově dne 8. září 2017 za stolní
zúčastnili
také dvou nočních soutěží –
tenis Miroslav Hlava.
ve Zlaté Olešnici muži 2.místo, ženy

3. a 4.místo. Další soutěží byla noční
soutěž v Dubenci – ženy 4. a 5.místo
a muži 8.místo, a to proti týmům se
silnými požárními stroji, úzkými
ligovými hadicemi a my s naší
stařičkou PS 12… super.
Nechyběly ani kulturní akce, jako
je tradiční hasičský ples, karneval,
první týden v září se uskutečnila již
4. hornolánovská hasičská pouť. Jsme
rádi, že naše akce mají své příznivce,
a za to všem návštěvníkům patří
poděkování. Nezaháleli ani členové
výjezdové jednotky. Absolvovali
pravidelná školení – velitelé, strojníci,
držitelé dýchací techniky a další.
V letošním roce byla naše jednotka již
vícekrát povolána k výjezdům i mimo
obec.
Pokud se týče brigádnické činnosti, tak hodně času vyžaduje údržba
hasičského hřiště, okolí hasičárny
a domečku, ve kterém je zázemí pro
výjezdovou jednotku a mladé hasiče.
Muži také natřeli věž a vrata u staré
historické hasičárny. Hodně času muži
také věnují údržbě hasičské techniky,
zejména té, která slouží na soutěže.
I v letošním roce jsme uspořádali
pro mladé hasiče tradiční letní
výcvikový tábor, tentokrát v autokempu Jinolice. I když nehlásili hezké
počasí, nakonec nám přálo a tento
pobyt jsme mohli využít i ke koupání.
Velkým úkolem pro nás je zahájení
a plnění nového projektu přeshraniční
spolupráce „Poznejme se více“. První
akcí byla účast našich zástupců
na setkání historických vozidel
v Polsku spojeném s předáváním
zkušeností a informací o činnosti.
V současné době připravujeme
na měsíc říjen akci v Horním Lánově,
a to školení první pomoci a požární
bezpečnosti pro členy výjezdových
jednotek a mladých hasičů z Karpacze
a Szklarské Poręby.
A co čeká naše mladé hasiče?
Připravují se na účast na pohárové
soutěži v Libňatově, okresním kole
v ZPV v Havlovicích, a to jak družstva
mladších a starších, tak i dorostu.
Mezitím si stačíme ještě udělat výlet do
Tonga v Hradci Králové. Dále se
chceme v měsíci říjnu zúčastnit halové
soutěže v Miletíně.
V sobotu 7. října 2017 budeme
pořádat v Horním Lánově 4.
Hornolánovské šedesátky za účasti cca
240 závodníků nejen z našeho okresu.
Věříme, že se na výkony mladých
hasičů přijdete podívat a naše
hornolánovské závodníky podpořit.
Ladislava Šedivá
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
- POZNEJME SE VÍCE

HISTORICKÉ OKÉNKO

V sobotu l. 7. 2017 jsme byli
pozváni hasiči z Karpacze na akci
setkání historických vozidel. V 9 hodin
vyjelo 18 členů našeho sboru oběma
našimi zásahovými vozidly na tuto
akci. Cestou nás zdržel cyklistický
závod, podobný u nás oblíbenému
Kolu pro život, který probíhal
ve Szklarské Porębě. Do Karpacze
jsme proto přijeli akorát v okamžiku,
kdy se auta řadila ke spanilé jízdě
městem. Na čelo spanilé jízdy byla
zařazena naše Avie 30, která patřila
mezi nejstarší vozidla. Této akce se
zúčastnili hasiči i z jiných obcí a měst
nejen z České republiky a Polska, ale
setkali jsme se zde i se zástupci
Německa. Po průjezdu městem zůstala

LÁNOVSKO
A KRKONOŠSKÝ SPOLEK
Asi by se podivili otcové zakladatelé spolku, vzniklého jejich
péčí roku 1885, do jehož emblému
zvolili drobný a skromný kvítek
prvosenky nejmenší (Primula minima).

Emblém spolku nám ochotně poskytl
pan Antonín Tichý.

Hornolánovští hasiči v Karpaczi.

všechna vozidla stát v pěší zóně, kde
probíhalo uvítání všech účastníků jak
ze strany hasičů, tak i obyvatel
a návštěvníků města. Celou akci
doprovázel kulturní program, hudba,
akce pro děti, různé hry, účastníci se
mohli podívat na město z výšky plošiny
hasičského vozidla.
Překvapil nás i velký zájem všech
účastníků o prohlídku všech hasičských vozidel jak historických, tak
i současných, kterých na tuto akci
přijely desítky.
Po 17. hodině opět vozidla
vyrazila městem a svoji jízdu ukončila
u hasičské zbrojnice v Karpaczi.
U hasičské zbrojnice pro nás polští
hasiči připravili grilování. I když nám
počasí již moc nepřálo a zahnalo nás
do vnitřních prostor, byli jsme rádi,
že jsme si mohli prohlédnout prostory
zbrojnice. Velice nás potěšilo, že zde
úspěšně pracují s dětmi a mají i s jejich
soutěžní činností již první úspěchy.
Celá akce, která byla první akcí
v rámci programu Poznejme se více,
byla velice zdařilá a pro nás znamenala
i příjemné setkání nejen s našimi přáteli
z Karpacze a Szklarské Poręby.
Ladislava Šedivá
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Krkonošský spolek (Riesengebirgsverein - RGV) se osamostatnil
od Horského spolku pro Čechy,
existujícího od roku 1880 s ústředím
v Praze, aby mohl lépe plnit vlastní
úkoly na poli rozvoje cestovního
ruchu a milované horské přírody
v Krkonoších.
Podivil by se změnám zejména
český učitel Eduard Rudolf Petrák,
který stál v čele všech hlavních činností
spolku, jak vyhlížejí jeho milované
hory po sto třiceti dvou letech. Pracoval
neúnavně pro spolek, dokud nebyl
donucen německými nacionalistickými
živly svou práci pro hory opustit. Jeho
útočištěm se stala Praha.
Historie spolku je pestrá, zajímavá
a beze sporu záslužná, odmyslíme-li si
ovšem bojovný nacionalismus vrchlabského vedení, které vedlo spolek
do náručí Henleinovy strany. K tomuto
názoru o něm jsem došel před lety
(r. 1978) při psaní diplomní práce.
Dostalo se v ní však velmi málo
prostoru o činnosti jednotlivých
skupin, hlavně v horách. Nechť jsou
nadcházející řádky omluvou, patřící
skupinám v údolí Malého Labe, to je
Dolnímu Dvoru a Lánovům. Pozornost
budeme věnovat nejprve skupině,
soustřeďující členy z tehdejších tří
samostatných obcí: Lánova Horního,
Prostředního a Dolního.

Skromné počátky
S jistou dávkou pýchy ve výroční
zprávě k 50. výročí trvání Krkonošského spolku (RGV) v jeho Ročence
na rok 1936 předseda Otto Wiesner
uvádí, že lánovská místní skupina
Rakouského Krkonošského spolku
(OesterreichischerRiesengebirgsverein
- ORGV) je mezi prvními, která se
účastní založení spolku. Přívlastek
Rakouský používá spolek proto, aby se
odlišil od bratrského spolku na severní
pruské straně krkonošského pohoří.
Po první světové válce a se vznikem
Československa figuruje spolek
s novým názvem (nikoli bez
nacionalistického přídechu) jako
DeutscherRiesengebirgsverein SitzHohenelbe (Německý Krkonošský
spolek - sídlem Vrchlabí).
Den 9. červen 1885 je datem
narození lánovské skupiny RGV, u jejíž
kolébky je pozdější dlouholetý
předseda, továrník Emil Weiss.
Pokladníkem byl zvolen dolnolánovský Gustav Böhm. Skupina o 33
členech se má čile k světu.
Vzorný nástup a léta stagnace
První roky trvání lánovského
spolku RGV pod dobrým vedením
Emila Weisse probíhaly podle
spolkového hesla Frischauf (Svižně
vzhůru!). Ne nadarmo byl předseda
Emil Weiss později jmenován čestným
členem.
Členská základna po založení se
dělila striktně podle výše placeného
členského příspěvku do tří skupin.
První elitní část tvořili tzv. Gründeři
(zakladatelé) po složení jednorázové
částky ve výši nejméně 50 zl., později
100 K. V Lánově jich bylo pět: dva
členové továrnické rodiny Marie a Ivan
Böhmovi, podnikatel Otto Ehinger
starší, další továrník Louis Waengler
a stolní společnost Quodlibet. Další
skupinou, počet jejíchž členů se s dobou
měnil, byli Förderer (zámožní
podporovatelé) a konečně řadoví
členové.
Lánovská skupina se činně
účastnila svým podílem na hromadných
akcích RGV, např. důležité části
krkonošské hřebenovky Sněžka Pomezní (dříve Hübnerovy) Boudy
a při budování původní železné
rozhledny na Žalém roku 1890.
V roce 1887 samostatně vytýčila,
vyznačkovala a opatřila informačními
tabulkami cestu Horní Lánov Vápenice.
Lánovští nezapomínali ani na
vlastní prostředí obcí. Na Kostelní vrch

vysázeli kolem cesty roku 1890
na vlastní náklad (35 zl.) alej o 37
stromech. Postarali se o úpravu zdiva
kolem hřbitova atd.
Továrnu Emila Weisse však stihl
katastrofální požár, který donutil
majitele objekt prodat. Ten onemocněl
a odstěhoval se do Žatce. Skupina tak
ztratila snaživého předsedu.
Léta 1893 - 1926 jsou obdobím,
kdy ve funkci předsedy lánovské
skupiny RGV působí hornolánovský
továrník Otto Ehinger. Stagnace
v činnosti, na níž má jistou vinu
osobnost předsedy, ale také těžká
válečná léta, se projevuje předně
v poklesu členské základny. Ročenka
spolku v roce 1918 vykazuje pouhých
14 (!) členů. Trochu málo, uvědomímeli si, že všechny Lánovy tehdy měly
kolem čtyř tisíc pěti set obyvatel!
Nové agilní vedení
Roku 1926 pro vysoký věk odstupuje z funkce předsedy lánovské
skupiny RGV Otto Ehinger a přichází
do ní nový čerstvý vítr. Je to zásluhou
dobře pracujících předních funkcionářů. Předsedou se stává truhlářský
mistr Otto Wiesner z Prostředního
Lánova a později inž. Schirmer
z Dolního Lánova. Jejich pravou rukou
se ovšem stal zástupce, hornolánovský
řídící učitel Johann Gall.
Nutný předpoklad pro jakoukoli
činnost spolku byl solidní finanční
základ, kterého bylo možno dosáhnout
hlavně zvýšením počtu přispívajících
členů. Hlavní výbor ve Vrchlabí šetřil
na subvencích a spíš počítal s odvodem
části z příspěvků a z výtěžku
pravidelné sbírky o tzv. Blumentagu
(květinový den) o svatodušních
svátcích. Proto v ohnisku vzornosti
výboru byla členská základna.
Už koncem roku 1926 počet členů
vzrostl ze 44 na 91 a v roce 1934
dokonce na 140 osob. V roce 1935
v statistice mizí skupina zakladatelů,
v počtu 18 přetrvává skupina
podporovatelů, ale vzrostla skupina
řadových členů na 102 osob, celkem
tedy 120 členů. Získaný solidní
peněžní základ spolu se subvencemi
od hlavního výboru a zmnožený
o dary umožňuje především údržbu,
značkování a vybavování orientačními
tabulkami šesti turistických cest.
V čele tohoto úsilí je neúnavný Johann
Gall, jenž se stává roku 1930 předsedou
spolku.
K cestě Horní Lánov - Vápenice
o délce 2,8 km přibývají další: Horní
Lánov - Benýšky (2,8 km), zvaná

Cestou Johanna Galla, Horní Lánov Černý Důl (2 km), Prostřední Lánov Bienertův vrch (2 km), Prostřední
Lánov - Dolní Lánov (1,2 km) a Dolní
Lánov - Vrchlabí (4 km). Nepodařilo se
však prosadit záměr spolku o spojení
Dolního Lánova a Lázní Fořt.
Většina těchto značených vycházkových tras během druhé světové války
zanikla. K jejich konci přispělo
i scelování pozemků při kolektivizaci
zemědělství. Jistou renesanci těchto
procházkových tras na různých místech
v podobě naučných stezek možno jen
vítat. Najde tato činnost odezvu
i na Lánovsku?
Na závěr
Labutí píseň nejen Krkonošskému
spolku, ale i dalším organizacím
zazněla brzy po obsazení pohraničí,
kdy tzv. Sudetengau se stala součástí
Hitlerovy Třetí říše. Hořký konec
Krkonošského spolku zachycuje
poslední útlý svazeček Ročenky za léta
1939-40. Spolek se hlásí pod
upraveným názvem Riesengebirgsverein – LandesgruppeSudetengau,
Hohenelbe.
Po Krkonošském spolku zůstala
kvalitní síť značených cest v horách
i podhůří a Krkonošské muzeum
s galerií a bohatou knihovnou ve
Vrchlabí, na jejichž vzniku se finančně
i jinak jistou měrou podílela také
lánovská místní skupina.
Pokračování (zaměřené na Dolní Dvůr)
příště.
František Jirásko

SEZÓNA V PEKLE
Fenomén přírodních amfiteátrů je
spojen s uvolněním spolkového života
v poslední třetině 19. století a oživením
Rousseauových idejí o návratu
k přírodě. Vlastenecké spolky
ochotníků se z tradičních hradních
nádvoří a romantických zřícenin
stále častěji uchylovaly se svými
představeními i do volné přírody.
Kde to dovolovala konfigurace
terénu, vznikala přirozená hlediště
s jednoduchým vybavením, jak je
známe z mnoha míst v Čechách i na
Moravě. Některá s dlouholetou tradicí
jsou stále udržována. Většina jich ale
časem zanikla, stejně jako lesní divadlo
v Horním Lánově na historické
pohlednici, kde strohé dřevěné lavice
ještě svítí novotou. V regionu bývalo
podobné divadlo také v Horním Starém
Městě u Trutnova, vybavené rovněž
pevným základem scény, známé

z mnoha černobílých i barevných
dobových pohlednic. Divadelními
hrami ožívalo i nádvoří na Břecštejně,
ještě dříve, než je zastínily zahradní
slavnosti na později prezidentském
Hrádečku.
Tak jako v mnoha místech vnitrozemí
byli hybnou silou kulturního dění
Sokolové, v pohraničních oblastech
s většinou německého obyvatelstva
bývali divadelníci zastřešeni celostátním Svazem Němců v Čechách
založeným v Praze už v roce 1894.
V Horním Lánově se lokální pobočka
oddělila od té celolánovské z roku 1898
ještě před Velkou válkou, konkrétně
v roce 1909. Činnost divadelních
ochotníků výrazně aktivovala přístavba
velkého sálu u někdejší Goderovy
pekárny známé později jako Hostinec
u pošty, v němž v roce 1923 přibylo
jeviště vybavené moderní technikou.
Divadlo se hrálo často a sál mnohdy
zájmu návštěvníků ani nestačil. Nápad
vybudovat alternativní hlediště pod
širým nebem se pravděpodobně zrodil
velmi záhy. Romantická zvlněná
krajina se vzácnou květenou kolem
Pekla na jihovýchodním svahu
údolíčka Pekelského potoka nabízela
k podobnému účelu hned několik
dispozic. Bohužel v podzemí je největší
známé ložisko dolomitu v České
republice s charakteristickým narůžovělým „krkonošským mramorem",
které nenasytně požírá činný lom.
S nuceným vystěhováním většiny
původních obyvatel po druhé světové
válce divadlo osiřelo a stále méně
patrné terénní úpravy jsou dávno
porostlé vzrostlým lesem. Jeho přesná
lokalizace činí potíže i těm několika
málo žijícím místním předválečným
rodákům. Z neodeslané pohlednice
s vybledlým razítkem divadelního
spolku se podrobnější informace
o činnosti ochotníků v Horním Lánově,
o osobnostech z řad divadelníků nebo
vzniku amfiteátru pochopitelně vyčíst
nedají, ale za badatelský pokus by to
určitě stálo. Zvedne nějaký jiný Tonda
z údolí Malého Labe hozenou rukavici?
Antonín Tichý

Pohlednici lesního divadla laskavě poskytl
pan Roland Zirm.
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Spisovatelem kroniky a posledním
řídícím učitelem byl Josef Futschig
(1884 - 1947).
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky přepsali Johann
Doll z NSR (roky 1918 - 1945)
a Karolina Boková (1917 - 1918),
z němčiny přeložily paní učitelka Hana
Jüptnerová z Vrchlabí (1943 - 1945)
a poněkud kostrbatěji (1917 - 1942)
K. Boková.
Připravila K. Boková.
Školní rok 1917 - 1918
K zahájení nového školního roku
1917-18 byli žáci školy v Horním
Lánově zavedeni v sobotu 15. září
1917 do kostela v Dolním Lánově, aby
se zúčastnili prosebné mše a vyprosili si
boží pomoc za šťastný začátek a průběh
nového školního roku. Po návratu
z kostela a následujícího dne se potom
v učebně 4. třídy konal zápis nových
dětí. Jako takoví se přihlásili 11 chlapců
a 10 dívek, a jelikož 1 chlapec a 2 dívky
1. třídy museli opakovat, činil počet
k začátku školního roku 1917-18
12 chlapců i dívek, dohromady 24 žáků.
Stav žáků ostatních tří tříd, změny
kvůli příchodům, přestěhováním
a odchodům během školního roku a tím
pozměněný stav žáků na konci téhož
jsou patrné z následující tabulky.
Ze 167 dětí zapsaných na začátku
školního roku bylo 5 chlapců a 5 dívek
Na začátku Přírůstek

Úbytek

Na konci

Třída

Trochu delší dodatek
Tu rukavici aspoň lehce pozvednu
tím, že připojím několik zajímavostí
na toto téma, které jsem načerpala
z německé publikace pana Rolanda
Zirma o Lánovech*.
Jako důvod oddělení hornolánovské
pobočky od té celolánovské (Horní,
Prostřední a Dolní Lánov dohromady),
jež měla sídlo v Dolním Lánově, se zde
uvádí velká vzdálenost a z toho
plynoucí obtíže s účastí na společných
akcích.
Prvním předsedou hornolánovské
pobočky byl učitel Adolf Stuchlik,
tajemníkem od r. 1917 učitel Josef
Futschig, který sepisoval hornolánovskou školní kroniku, jejíž
zveřejňování na stránkách Zpravodaje
máme v plánu. Někteří z činovníků
padli ve Velké válce a museli být
nahrazeni jinými.
Hlavními úkoly bylo uskutečnění
každoroční velikonoční sbírky, prodej
spolkového zboží všeho druhu
(pohlednice, známky, zapalovače,
krém na boty a pod.) a podpora sirotků,
studentů a jiných.
V roce 1911 si mohli zřídit vlastní
knihovnu, neboť kvůli zrušení
vrchlabské spolkové knihovny obdrželi
mnohé knihy.
Prvním podnikem pobočky byl
spolkový ples roku 1910. Dalšími
akcemi byly například Den matek
a vystoupení mužského pěveckého
sboru u pomníku padlých na dušičky.
Místní skupina se také účastnila mnoha
spolkových oslav, ať už místních jako
třeba v Dolním Dvoře, Rokytnici,
u Zálesní Lhoty, v Trutnově, nebo těch
vzdálenějších - v Broumově, České
Lípě, Karlových Varech a Ústí.
V r. 1923 bylo zřízeno, jak se již
píše v článku pana Tichého, vlastní
divadlo. V rozmezí let 1923 až 1936
bylo odehráno 80 her (!), a to od
lidových her, přes operety a frašky
až po drama. Hlavně v letech 1923

pokračovat z různých důvodů vyšuměl,
ale nyní se jej opět ujímáme. Tentokrát
ale začneme pěkně od začátku.

Chlapci
Děvčata
Celkem
Chlapci
Děvčata
Celkem
Chlapci
Děvčata
Celkem
Chlapci
Děvčata
Celkem

Razítko lesního divadla místní skupiny
Horní Lánov při Svazu Němců v Čechách.

až 1928 byly hry často navíc
i opakovány, někdy byl odehrán jeden
kus až třikrát. Nejméně bylo
představení v r. 1923 - 2 hry
(2 představení), naopak nejvíc jich bylo
v r. 1929 - 10 her (díky reprízám
dokonce 13 představení) a v r. 1935 také 10 her (10 představení). Hostovaly
zde i cizí herecké skupiny a naopak
ta hornolánovská hrála například
v Horním Starém Městě, Vrchlabí,
Pilníkově a Dolní Branné. Velká část
herců byla z Horního Lánova, někteří
pak z vedlejších obcí.
V červnu 1934 se v lesním divadle
konala oslava vrchlabské pobočky
Svazu Němců v Čechách. Účast
v slavnostním průvodu byla tak vysoká,
že vyvstaly pochybnosti, zda se všichni
do lesního divadla vejdou. Domy
v Horním Lánově byly krásně
ozdobeny květinami a vlajkami.
Putovní vlajku vrchlabské pobočky
obdržela pobočka Prostřední Lánov
za nejsilnější účast.
O roce 1936 se v publikaci hovoří
jako o politováníhodném, neboť se
velmi málo hrálo - dílem kvůli počasí
a dílem kvůli přespolním slavnostem.
Na závěr kapitoly o divadle
v Horním Lánově se v knize píše,
že o dalším provozu divadla nejsou
k dispozici žádné další podklady
a že stávajícím výčtem divadelních
aktivit hornolánovského ochotnického
divadla, které na jevišti hospody
U Goderbäcka (dnešní hospoda čp. 64,
vyhořela v r. 1928) a v lesním divadle
po 14 let podstatně určovalo dění
ve vesnici, končí úspěšné období
v údolí Malého Labe.
Lesní divadlo podle tří pamětníků
mělo stávat ve stráni nad vrátnicí
do lomu v Horním Lánově. Dnes je toto
místo ovšem k nepoznání proměněné
a jen s notnou dávkou fantazie si do něj
člověk dokáže promítnout jeviště se
dvěma domečky a hlediště, jak je
vidíme na staré pohlednici.

I.
II.
III.
IV.
I. IV.

12
29
32
22
95

12
22
21
17
72

24
51 2
53
39
167 2

2 2
2
8
2 12

1 1
2
2
3 11
4 16

12
29
30
14
85

11 23
22 51
21 51
14 28
68 153

evangelického, všechny ostatní
katolického vyznání. 1 chlapec a 1
dívka, kteří navštěvovali hornolánovskou školu, aby se naučili
německému jazyku, byli české, všichni
ostatní německé národní příslušnosti.
Protože kvůli dalšímu trvání války
a vojenské službě pana učitele
Vinzenze Dontha chyběla ve škole
KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY
1 učitelská síla, bylo proto v 1. a 4. třídy
HORNÍ LÁNOV 1917-1945 celý školní rok vyučováno polodenně,
zatímco obě ostatní třídy užívaly
V roce 2010 jsme ve Zpravodaji celodenního vyučování.
č. 13 uvedli závěrečné kapitoly
Pokračování na straně 17
z hornolánovské školní kroniky. Záměr
* Roland Zirm: Das Kleine
Elbetal - Band 2 - Mittellangenau OberlangenauundNachträgezu
Band 1 - Niederlangenau,
GemeindenimRiesengebirge,
Sudetenland
Karolina Boková

motto:

jak šel čas…je to již 25 let

Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. 1992 -2017
Trocha historie neuškodí
Vodní zdroje a vodovod pro Lánov, Dolní Lánov a Prosečné (WASSERWERK – LANGENAU
–PROSCHWITZ) byly v povodí Zlatého potoka vybudovány roku 1911, První severočeskou
vodárenskou stavební společnos z Ús nad Labem. Projekt stavby byl povolen výměrem
tehdejšího okresního hejtmanství ve Vrchlabí č. 3747 z 23. března 1910. Dílo bylo kolaudováno
výměrem téhož úřadu č. 1330 ze dne 15. ledna 1912. Důvodem výstavby, jak vyplývá
z žádos dotčených obcí o poskytnu podpory z veřejných prostředků adresované
C. k. Ministerstvu zemědělství ve Vídni (již tehdy existovaly dotace z centra), byl přetrvávající
nedostatek pitné vody v lokalitě.
Citujeme ze stavebního povolení: (doslovný překlad) Provedení pro obce Střední, Dolní, Horní
Lánov a Prosečné projektováno, výkresem a popisem odpovídaje zákonu, znázorněný vodovod je
s ohledem na z veřejných sanitárních ohledů přikazatelná nutnost zaopatření čtyř obcí s nalezenou
a dostačující pitnou a užitkovou vodou a s ohledem na proveditelnost a účelnost projektu jako
přípustný uznán. Obce Střední, Dolní, Horní Lánov a Prosečné trpí již více roků na vysoce nepříznivé
pitné a užitkové vodní poměry, takže v posledních 10 letech se vyskytlo podle úředních záznamů 55
onemocnění tyfusem ve 4 obcích. Takže v posledních 10 letech v těchto 4 obcích s celkovým počtem
obyvatel 5349 skoro každý stý obyvatel onemocněl na tyfus. Průběh epidemií byl většinou velmi
těžký a obnášel průměrnou úmrtnost 22 %. Celé obce Horního a Středního Lánova trpěly také

na citelný nedostatek vody. K tomu ještě nutno dodat, že obce
provozují významný chov dobytka a hospodaření a obstarávají
zásobování zeleninou, mlékem a máslem město Vrchlabí a letní
byty, zvl. Lázně Fořt, Janské Lázně a Špindlerův Mlýn a Dolní Dvůr.
Bude tedy 4 obcím Dolnímu, Střednímu, Hornímu Lánovu
a Prosečné uděleno povolení k projektovanému provedení tohoto
zařízení v zde uvedeném obsahu tohoto poznatku. (konec
doslovného překladu z originálu)
Z hlediska množství podchycených zdrojů se jedná o jeden
z nejrozsáhlejších gravitačních jímacích systémů, jaké byly na
počátku dvacátého stole ve východních Krkonoších vybudovány,
a již proto si zaslouží pozornost a ochranu jako vysoce funkční
technická památka na dovednost a nebývale náročnou práci
našich předků. Celkově je tento
systém tvořen 16 původními
zářezy svedenými do osmi jímek
doplněnými později inﬁltrací
povrchové vody ze Zlatého
Projektová dokumentace 1908
potoka. Celková délka vodovodního systému ve výše uvedených obcích čítá 51 km potrubního
systému a dva vodojemy. Jeden je v Dolním Dvoře, druhý v Dolním
Lánově a mají celkovou kapacitu akumulace 800 m3.
Nutno konstatovat s ohledem na další vývoj, že v dnešní
obci Rudník a městysu Černý Důl je taktéž v tomto období stavěn
nový vodovodní řad. Z technického hlediska je vodovod stavěn
v Černém Dole z li nového potrubí, které je s úspěchem
provozováno dodnes. V ostatních obcích byl vodovod vystavěn
z ocelového předizolovaného potrubí, což se ukázalo historicky
Projektová dokumentace 1908
jako méně trvanlivé.
Drobné zajímavos : prameniště je cca 1000 m n. m
v Dolním Dvoře údolí Hádek, průměrná roční teplota je
zde okolo 5 °C, průměrný úhrn srážek je v dané oblas
od 900 do 1300 mm.
V uvedených obcích žilo v dané době 5349 obyvatel
(dnes 3164 dle ČSÚ) a bylo chováno 2394 kusů
skotu. Při projektování vodovodu se vycházelo
z denní spotřeby 5 litrů na obyvatele! (pozn. aut.)
a 10 - 20 litrů pro skot.

Vodojem Dolní Dvůr

Přeskočme čas do dnešní doby
Vodovodní systém Lánov – Prosečné byl
v závěrečném období před priva zací provozován
podnikem Vodovody a kanalizace Trutnov, středisko
Lánov, později převedeno do Hos nného. Toto
středisko provozovalo vodovody v okolních obcích
a mj. dříve i Špindlerův Mlýn. Provoz vodovodu
Lánov byl udržován bez zásadních inves c, což se
projevilo ve velkých ztrátách a v sedmdesátých
letech minulého stole hrozila stavební uzávěra
v Lánově pro nedostatek pitné vody. Bylo proto
Vodojem Dolní Lánov
přikročeno k částečné rekonstrukci vodovodního
řadu v Horním a Prostředním Lánově včetně částečné výměny vodovodních přípojek. Největší
problémy s poruchovos vodovodních řadů byly u bývalých zemědělských objektů (statků)
a kravínů, kde vytékající a v podzemí proudící močůvka prak cky „rozpus la" ocelové vodovodní
potrubí. V tomto období dosahují ztráty v potrubí obrovských hodnot, dá se hovořit o 500 % i více.
Velkou poruchovost vykazovaly nové vodovodní řady vybudované v osmdesátých letech min. st.
z materiálu polyetylén.
V osmdesátých letech min. st. vzniká koncept vodárenské soustavy Vrchlabí – Jilemnice – Dolní
Branná – Lánov a výhledově Hos nné. Byl postaven přivaděč z Vrchlabí do Dolní Branné a Lánova.
S využitím stávajícího prameniště Hádek pro Lánov se uvažovalo pouze doplňkově.

Zásadní změna 1992
Na základě nega vních zkušenos se současným způsobem provozování vodovodního řadu
bylo Obcí Lánov rozhodnuto o založení vlastní vodárenské společnos . Toto se událo notářským
zápisem ze dne 28. srpna 1992 a byla založena Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. se
základním kapitálem složeným Obcí Lánov ve výši 100 s. Kč - v dnešní době (2017) je již základní
kapitál ve výši 1,5 mil. Kč - vše Obec Lánov.
Prvním jednatelem byl Pavel Stránský a jeho zástupcem Lubomír Rain.
Po několika jednáních s Vak Trutnov došlo na tehdy „revoluční" událost. Společnost si pronajala
vodovodní řad Obce Lánov a od roku 1993 jej provozovala s m, že bylo nutno přikupovat pitnou
vodu z Vrchlabí a zároveň byla voda prodávána stávajícímu majiteli, který provozoval zbytek
vodovodu Lánov – Prosečné.
První sídlo společnos bylo v Lánově č.p. 61, dřívější sídlo DOS Lánov, byla zde to ž v provozu
pevná telefonní linka. Později se společnost přestěhovala na adresu Lánov čp. 63 a nyní Lánov
čp. 391.

V počátcích si společnost musela postupně obhájit
své místo v podnikání. Bylo třeba hlasováno o tom,
zda je nutné mít osobní montážní automobil či zemní
stroj (bagr).
Dohodou mezi Obcí Lánov a FNM ČR dochází
v únoru 1994 na základě priva začního projektu
k převodu vodovodních řadů včetně příslušenství
na obec. Tím bylo umožněno zahájit cílenou opravu
stávajícího vodovodního řadu a provádět výměnu
vodovodních řadů z PE materiálů, jak již bylo výše
upozorněno.
Přemostění Malého Labe Lánov - vodovod, kanalizace
Důležitým úsekem činnos společnos v této době
bylo vedení stavby – Kabelová televize Lánov v devadesátých letech min. st.. Tato stavba byla
prováděna z důvodu špatného televizního signálu v obci. Byla položena základní kabelová síť
včetně kabelových přípojek k jednotlivým domům o celkové délce cca 16 km.
Díky této stavbě má možnost prak cky každý dům v Lánově připojení na kabelovou televizi
včetně internetu.

Další rozvoj společnos
Převodem vodárenského majetku na ostatní okolní obce bylo
zahájeno jednání o pronájmu, případně provozování
vodovodních a kanalizačních řadů v těchto obcích. V Černém
Dole provozuje společnost vodovodní a kanalizační řady od roku
1996, v Dolním Lánově a v Prosečné od roku 1995. V Obci Rudník
má v pronájmu vodovodní a kanalizační řad od roku 2001.
Lánov - Vzhledem k velkým ztrátám ve vodovodním potrubí
a nemožnos zajištění spolehlivého provozu vodovodu bylo
společnos v roce 1995 inicializováno výběrové řízení na
dodávku projektových prací na obnovu vodovodu Lánov –
Prosečné za účas odpovědných zástupců všech dotčených
obcí. Komisí byla vybrána firma VIS Hradec Králové. Tím byla
započata velmi rozsáhlá rekonstrukce - výstavba vodovodních
řadů v Obcích Lánov, Dolní Lánov a Prosečné včetně
rekonstrukce vodojemu Dolní Lánov a výstavby nového
Výstavba vodovodu Prosečné
odběrného místa povrchové vody Dolní Dvůr a záložního vrtu
Dolní Dvůr.
Společnost prováděla výstavbu nového vodovodního řadu v Prosečné včetně přípojek vody.
V Dolním Lánově a Lánově prováděla výstavbu nových vodovodních přípojek. Vysoká poruchovost
výtlaku v Dolním Lánově si vyžádala výměnu potrubí v délce 1,9 km, což prováděla naše společnost.
V Lánově dále prováděla výstavbu prodloužení vodovodního řadu na Kovársko, lokalitách
Pod Špičkou, Za Ozdravovnou a záložního vrtu Dolní Dvůr Hádek. Ostatní čás inves ce realizoval
BAK Trutnov. Toto vše bylo zajišťováno při běžném zajištění provozu a neustálém odstraňování
provozních poruch.

Ostatní obce
Černý Důl – situace v obci (dnes městys) z hlediska vodovodních řadů byla obdobná jako
v Lánově. Stav vodovodní sítě byl těžko provozuschopný – stálé poruchy, nemožnost regulace
apod. Na základě podnětu od společnos a za její součinnos byla provedena výstavba nového
vodojemu u úpravny vody, rekonstrukce stávajícího vodojemu, vybudovány redukční stanice.

Vodojem Černý Důl - náměstí

Úpravna vody Černý Důl - pískové iltry

Úpravna vody a vodojem Černý Důl

Vodovod je zde gravitační s vodojemem na počátku vodovodu - nejvyšší místo. Je možno
konstatovat, že základní čás vodovodu jsou proto nyní plně provozuschopné. Otazníkem je
původní vodovodní li nové potrubí z roku 1910.
Společnost zde také prováděla výměnu přivaděče v délce cca 1,1 km včetně rekonstrukce
ﬁltračních zařízení na úpravně vody, výstavbu nového vod. řadu Větrná Hůrka apod.
Rudník – situace v obci z hlediska vodovodních řadů byla obdobná jako ve výše jmenovaných
obcích. V obci již byla provedena částečná rekonstrukce vodovodních řadů včetně prameniště
Bolkov, ale přesto stav vodovodní sítě nedovoloval
zajištění spolehlivého provozu. Nejhorší situace
byla v místních částech Bolkov, Arnultovice
a Janovice. Místní část Janovice byla řešena celkovou
rekonstrukcí, kterou prováděla naše společnost.
Na základě podnětu od společnos a za její
součinnos byla provedena rekonstrukce vodovodu
v Arnultovicích, středu obce, Bolkově a výstavba
nového vodojemu. Zde se společnost podílela
výstavbou nových přípojek vody.
Vodojem Rudník - Lípa
V červnu 2013 pos hla obec blesková povodeň.
Vlivem sesuvů půdy a snížením dna vodních toků došlo k poškození vodárenského zařízení v místní
čás Bolkov, Javorník, Arnultovice a Rudník. I přes značné poškození se podařilo udržet zásobování
pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
Společnost prováděla odstranění veškerých škod na vodohospodářské infrastruktuře.
Dolní Dvůr - v obci provozuje společnost dva lokální zdroje pitné vody a úpravu vody Sluneční
stráň pro lokalitu nových rodinných domků. Na základě podnětu společnos bude v roce 2017
provedeno rozšíření odběratelů z úpravny pitné vody za účelem zrušení nevyhovujícího zdroje
vody. Kanalizační řad zde neprovozujeme.

Odkanalizování obcí – splašková kanalizace
Lánov – splašková kanalizace v obci
při zahájení činnos společnos nebyla.
Postupně vznikaly u obecních domů
domovní čis rny odpadních vod,
z lokality Za Ozdravovnou byla splašková
kanalizace ukončena v soukromé ČOV.
Rozvoj obce si vyžádal výstavbu nové
jednotné kanalizace a ČOV, kde téměř
každý objekt v Lánově má možnost
připojení na kanalizaci. Zde společnost
spolupracovala se stavební společnos
při výstavbě kanalizace, připojení
jednotlivých objektů a zprovoznění ČOV.
Otazníkem je nátok balastních vod
z původních čás kanalizace na ČOV.
Obec připravuje rekonstrukci původních
kanalizací.

Čistírna odpadních vod Lánov

Černý Důl – splašková kanalizace v obci při zahájení činnos společnos prak cky nebyla.
V provozu byla pouze ČOV Mileta, kde byly napojeny domy Milety, závod a hotel Aurum. Z důvodu
nutnos rozvoje území byla obcí
vybudována splašková kanalizace
v místní čás Černý Důl, která je přes
čerpací stanice ukončena na ČOV
Mileta.
V září 2017 bude zahájena
výstavba nové kanalizace pro celý
městys, která bude ukončena
ČOV v místní čás Čistá a dojde
k odpojení čerpání splašků do ČOV
Mileta.

Čerpací stanice splašků Weber
Černý Důl

Rudník – splašková kanalizace v obci
při zahájení činnos společnos byla
v několika místních částech řešena
lokálními obecními ČOV. Místní část
Terezín byla odkanalizována do sep ku.
Tato situace trvá do dnešních dní, kdy
největší problém je s provozem sep ku
Terezín. Na základě podnětu společnos
proběhla rekonstrukce ČOV Leopoldov
a Lázně Fořt.
V současné době je intenzivně
připravována výstavba nové splaškové
kanalizace v místní čás Arnultovice
a celé centrální čás obce včetně
Terezína. Kanalizace nebude ukončena
ČOV, splašky budou předávány do kanalizace a ČOV Hos nné.

Černý Důl - zase to teče jinam

Několik čísel – společnost v současné době provozuje 107 km vodovodních řadů, vodovodních
přípojek je celkem 2238. Roční výroba je 362 s. m3 pitné vody. Počet připojených obyvatel
na vodovodní řady je celkem 6017 plus hotely, průmyslové podniky apod.
Dále provozujeme 26 km kanalizací včetně 550 kanalizačních přípojek. Ročně vyčis me 103 s.
m3 splaškových vod na 4 ČOV plus čerpání na ČOV Mileta Černý Důl. Odpadní vody odvádíme
od 1548 obyvatel.
Závěrem
Lze konstatovat, že za dobu činnos společnos došlo v území její činnos k zásadnímu posunu
ve výstavbě a provozování vodovodů a kanalizací. Rozhodující objekty jsou zrekonstruovány
a automa zovány včetně řízení provozu pomocí dálkových radiových přenosů a centrálního
dispečinku. Je m položen základ pro další úspěšný a spolehlivý provoz vodovodů a kanalizací
ve spolupráci společnos a obcí.
Vypracoval Stránský Pavel L.P. září 2017

Provozní objekt Lánov u ČOV

Čerpací stanice a vodojem DPS Rudník

Odběrné místo povrchové vody Dolní Dvůr Hádek

Demolice bývalé továrny - stavba ČOV Lánov

Armaturní komora vodojem náměstí v Černém Dole

Automatická tlaková stanice Rudník Javorník

V 1. a 4. třídě vyučoval ředitel školy
pan Albert Feist, v 2. třídě slečna
učitelka Marie Mateasko a ve 3. třídě
pan učitel Josef Futschig. Vyučování
katolického náboženství bylo jako
v předešlém roce v obou nižších
třídách vykonáváno panem kaplanem
P. Josefem Scharfem, v obou vyšších
panem farářem P. Benjaminem
Kornerem. Jelikož byl také učitel
evangelického náboženství, pan farář
Heinrich Zinnecker z Prostředního
Lánova, hned po začátku školního
roku povolán k vojenské službě,
poskytoval za něj výuku evangelického
náboženství evangelický farář
z Vrchlabí, pan Hermann Gottlieb,
a evangelické děti z Horního Lánova
musely za touto výukou chodit
každý čtvrtek odpoledne do školy
v Prostředním Lánově. Výuka ručních
prací byla zrovna jako v minulém roce
vedena v 3. a 4. třídě slečnou učitelkou
Marií Mateasko, ve 2. třídě slečnou
Hedwig Winkler, učitelkou ručních
prací v Dolním Dvoře. V celém
učitelském sboru panovala vždy ta
nejlepší shoda.
3. listopadu 1917 se konala
slavnostní bohoslužba v dolnolánovském farním kostele s účastí
školních dětí pod vedením jejich
učitele, na oslavu jmenin Jeho
veličenstva, císaře Karla I., připadající
na následující den, na neděli, a zároveň
osvobození města Görz (SV Itálie,
na hranici se Slovinskem) z rukou
nepřítele. Rovněž byly děti vedeny
do kostela 27. dubna a 9. května 1918
u příležitosti jmenin, popř. narozenin
Jejího veličenstva císařovny Zity.
Oslava narozenin Jeho veličenstva
císaře Karla I. připadá na 17. srpna
o prázdninách.
2. prosince se slavil památný den
nástupu na trůn zesnulého Jeho
veličenstva císaře Franze Josefa I.
vlasteneckým projevem k dětem
ve škole a jako 8. Den ochrany
dětí (Kinderschutztag) sbírkou
dobrovolných příspěvků školních dětí.
Sbírka dala obnos 55 K 66 h, které bylo
posláno na okres do Vrchlabí.
Ve školním roce 1917-18 byli
katoličtí žáci 3. a 4. třídy třikrát na
svatém přijímání v kostele, a to 26., 27.
října 1917, 10., 11. května a 21., 22.
června 1918. Také se děti zúčastnily
prosebného procesí 6., 7. a 8. května,
jakož i Fronleichnamsfestu (svátek
nejsvětějšího těla a krve Krista,
významný katolický svátek církevního
roku) 30. května 1918. Náboženské

úkony nebyly v tomto školním roce
vykonávány.
8. března 1918 se dopoledne konala
inspekce hornolánovské školy k. k.
okresním školním inspektorem panem
císařským radou Wenzelem Finkem
a nevztahovala se také na 1. třídu, neboť
tato měla jen odpolední vyučování.
V tomto školním roce nejsou žádné
další návštěvy školních úředních osob k
zaznamenání.
V uplynulém školním roce mezi
četnými nařízeními k. k. školského
úřadu, která se objevilá zčásti
ve věstníku, z části v úředním listu, jsou
ta následující s klíčovými slovy znovu
vydávána, částečně kvůli jejich trvající
působnosti, částečně kvůli okolnostem
vytvořeným dlouhým trváním světové
války s obzvláštním významem.
Výnos z 31/1 1918, č. 305. Merlík
se jako podpůrná rostlina pokusně
zavádí do školních zahrad.
Výnos z 15/2 1918, č. 505.
Vyučující osoby se nesmějí přiblížit
nevhodnému zaměstnání, které nemá
se školou žádnou souvislost.
Výnos z 13/3 1918, č. 924. Opatření
k opevnění proti válečným škodám na
naše školství.
Výnos z 15/3 1918, č. 943. Školní
děti nesmějí být využívány ke sbírkám
peněz.
Výnos z 21/3 1918, č. 993.
Spolupráce školy při zřízení a podpoře
zahrádek jakožto válečných zahrad.
Výnos z 13/4 1918, č. 325. Zákaz
účasti dětí na demonstracích.
Výnos z 8/4 1918, č. 1198.
Očkování ve škole bydlících osob.
Výnos z 14/5 1918, č. 1472.
Výchova školní mládeže k zemědělským pracem.
Výnos z 18/6 1918, č. 1929.
Výchova školních dětí k hubení
ovocných škůdců.
Výnos z 19/6 1918, č. 1934. Dětem
je zakázána návštěva kina i během
prázdnin.
Zdravotní stav školních dětí byl
během celého školního roku
uspokojivý. Naproti tomu onemocněl
ředitel školy během velikonočních
prázdnin ischiasem a musel ještě
několik dní po prázdninách ležet.
Přesto neutrpělo vyučování 1. a 4. třídy
žádné přerušení, neboť zbylé učitelské
síly včetně obou vyučujících
katolického náboženství v obou třídách
nemocného školního ředitele
zastoupily.
Ve školním roce 1917-18 přišly
škole v Horním Lánově za lístky na
knihy pro chudé 6 kusů nových knih

pro chudé, a to 1 malý katechismus,
1 zpěvník vlasteneckých písní 2. část,
2 slabikáře a 2 kusy učebnic 2. část., a to
činila zásoba potřebných knih pro
chudé: pro 1. třídu ...*, pro 2. ...*, pro 3.
...* a pro 4. třídu ...* kusů. Z těchto bylo
...* žákům a ...* žákyním 1. třídy ...*,
...* dětem 2. třídy ...*, ...* žákům 3.
třídy ...* a ...* dětem 4. třídy ...* knih
pro chudé vypůjčeno. Kromě
vyjmenovaných knih pro chudé je ještě
také ...* kusů nepoužitých knih reálií
z k. k. školského knižního
nakladatelství.
* vynechané místo nebylo v kronice
doplněno,
K tomu do žákovské knihovny
v tomto školním roce kromě dvou kusů
od Rakousko-německé mládeže
nepřibyly žádné nové knihy, oproti
tomu muselo být několik zle
poškozených knížek vyřazeno, takže
stav žákovské knihovny klesl na 72
čísel. Ze 45 žáků 3. třídy byla žákovská
knihovna využita v 178 případech,
ze 34 žáků 4. třídy v 353 případech.
Protože by pořízení několika
žádoucích učebních pomůcek
v důsledku panující drahoty všech
surovin a pracovních sil bylo spojeno
s příliš velkými výdaji, některé ani
nebyly vůbec k dostání, byly
k obohacení sbírky učebních pomůcek
zakoupeny jen následující nástěnné
tabule: osel, moucha domácí, krokodýl,
jedle, smrk, modřín, dub, buk a vinná
réva. Žádné dary na učební pomůcky
nejsou bohužel v uplynulém školním
roce k zaznamenání, jen ředitel školy
zhotovil několik nástěnných tabulí pro
výuku počtů a spoustu nových destiček
s písmeny pro písmenkové krabičky
(pro sestavování slov z písmen).
Akciový pivovar ve Vrchlabí
daroval z výnosu obchodního roku
1917 naší škole obnos 15 K, německý
konzumní spolek (Konsumverein)
v Prostředním Lánově 20 K, konzumní
spolek (Konsumverein) v Dolním
Dvoře 10 K. Tyto částky byly určeny
k pořízení učebních pomůcek, popř.
vánoční nadílky pro chudé děti. Jelikož
ale kvůli vysoké ceně žádné učební
pomůcky nebyly pořízeny a ani žádná
vánoční nadílka nebyla v plánu, byly
zmíněné příspěvky dočasně výnosně
investovány (fond na harmonium), aby
byly jednou použity k zamýšlenému
účelu. Dobrotivým dárcům budiž také
na tomto místě vyřčen patřičný dík!
Pokračování příště.

17

ROZHOVOR
S JANOU LACINOVOU
Paní Lacinová dlouhá léta vedla
kroniku Lánova. Práce takového
kronikáře je nevděčná, ale přitom
velice důležitá, nikdo ji moc nevidí
a ocení ji mnohdy spíš až budoucí
generace.
V kolikátém roce jste přišla do
Lánova?
1. září 1953.
Jaké byly první dojmy?
Byla jsem zmatená, neměla jsem
zkušenosti, maminka nemocná. Ona
moje maminka byla totiž hrozně těžce
nemocná, proto jsem požádala na
fakultě, aby mně umožnili studia
dokončit dálkově. Takže já jsem přišla
sem do školy a byla jsem, jako když
hodíte nahýho do trní. Nevěděla jsem
nic. Ředitelem byl tenkrát Jaroslav
Pochop a ten taky začínal, protože
předtím řídil jenom dvojtřídku, čili
nevěděl taky nic. Když jsem se na něco
zeptala, říkal: „Jo, holka, to si budeš
muset někam zajet a vyptat se.“ To bylo
celé. Nebo teď přemýšlím, jaké to bylo.
Dneska učitelky nastupují, dají jim byt
a já nevím, co všecko jim nabídnou.
Já jsem měla kufírek, v tom jsem měla
takovou slabou deku a polštář a říkám,
ale já nemám kde bydlet a spát. Pan
Pochop řekl: „Tak to vem tamhle přes
most naproti škole u silnice a tam to ber
po barákách a ptej se, jestli by tam
někde neměli volnou místnost.“
Takovéhle byly podmínky nástupu
do školy, žádná sranda. Dostala jsem se
tady až k paní Goldmannové (P. Lánov
89) a bydlela jsem nad chodbou,
místnůstka taková úzká, jednoduché
okno. Tam, když jsem o půlnoci
přiložila do kamínek a měla jsem tam
hrnec s vodou, ráno byla voda do půlky
vyvařená a v té půlce byl led. Přitom
jsem studovala, dostudovala jsem,
akorát o půl roku jsem dělala státnici
déle než ti moji, co jsem s nimi v Praze
začínala, takže jsem to vlastně stihla,
a přitom já už měla dva roky praxi, pro
mě to byla výhoda. Ale nebylo to vůbec
nic jednoduchého.
A první dojmy z vesnice?
První dojem - žili jsme všichni
dohromady, krásně. My chodili
pomáhat jézéďákům na pole. Oni třeba
řekli, budeme dělat to a to, nešli byste?
No samozřejmě, že jo. Já jsem dělala asi
30 let předsedkyni Sboru pro občanské
záležitosti a nejdřív ještě Svaz žen, tak
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zas když jsme dělali něco my, oni
chodili pomáhat nám. My jsme uvázali
Tondovi Vališkovi a Kopeckému
čelenku, bílou zástěrku s kraječkami
a oni zas obsluhovali nás. No prostě šli
lidi dohromady. Tady se to scházelo
Na Růžku v hospodě, zazpívali jsme si,
zatancovali všichni, nebyl mezi námi
žádný rozdíl a vesnice šla dohromady.
My jsme se všichni znali navzájem,
pomalu jsme si všichni tykali, oni nám
a my už pak jim na konci taky
samozřejmě. To už se nikdy nedá
dohromady.
Takže můj úplně první dojem tatínek mě sem vezl na motorce
z Bělohradu a museli jsme se stavovat
na okrese - a to bylo ještě tady
ve Vrchlabí - a tam mně dali možnost
vybrat si buď Lánov školu, anebo
Rudník. Já jsem říkala, tady mám blíž
Lánov, tak ten Lánov. A první můj
dojem? Jak jsme přijeli tadyhle
na kopeček k Šimůnkovým, tam byla
cedule Lánov zbořená v příkopě. Takže
můj první dojem - já ji stále vidím,
tu ceduli Lánov a bylo to v příkopě, tak
to byl můj první hrozný dojem (smích).
Pak jsem přišla do školy a ta se ještě
dodělávala poslední dny, protože tam
byla původně dvojtřídka a mateřská
škola a teď z toho najednou byla
osmiletá střední škola.
To se tam všechno vešlo?
No, vešlo, taky jsme učili dokonce
i na směny. Ale ze začátku jo, no vešlo.
Učilo se tady v té budově, pak byly tři
třídy téhleté osmiletky na faře, nahoře
až u stropu tam byla první třída, ale
v tom prostředku a dole byly dvě třídy.
Jenomže to byly tenkrát třídy ne jako
dneska. Ve třídě jsem já měla třeba 44 45 dětí. A co my jsme všecko s těmi
dětmi ale stihli dělat! My jsme s nimi
byli vlastně pořád. No byli jsme
svobodní, byli jsme mladí, měli jsme
elán a byli jsme téměř všichni stejně
staří, co jsme tady nastoupili.
Kdo s vámi ještě učil?
V tu dobu tady byla Mařenka Jará,
ta pocházela z Jičína, měla ještě dvě
sestry, byly to všecky tři kantorky.
Jedna učila v Liberci, ale ta pak
podepsala to odsouzení Milady
Horákové, takže ji vyhodili na hodinu,
a druhá její sestra učila v Hostinném.
Pak odsud Mařenka odešla, učila
na nějaké průmyslovce v Jičíně, ale pak
se všecky sešly ke konci života. Ještě to
byl Ladislav Pšenička, ten si pak
namluvil tady Inku Fišerovou, paní
Jobáková byla její sestra tady, co pak

byli Kavanovi (Prostřední Lánov 170,
železářství). Ten první rok vůbec sem
nastoupili povinně dva staří profesoři
z Jičína a ti tady nebyli ani rok, jakmile
to šlo, odešli zase zpátky pryč. Dali je
sem, protože ta škola tady musela
fungovat, když ji otevřeli v tom
třiapadesátém roce, no a nebyli kantoři.
Nejen, že nebyli kantoři, nebyl
nábytek, ten se sháněl po půdách škol
okolních. Já jsem sem nastoupila, když
byla otevřená škola, a odtud taky šla
do důchodu, takže já jsem tady skončila
celou svou životní dráhu. Ale abych
pokračovala, tak Ladislav Pšenička,
Vladimír Lacina, můj pozdější muž,
pak později sem přišel Josef Moos
z Vrchlabí, Eva Hrabová, ona se tenkrát
jmenovala Novotná, z Vrchlabí a ta
tady byla taky několik let. Kdo tady
ještě učil na tom druhém stupni... Pak
ještě z těch starých, protože nebyl
matikář, tak pan učitel Kulhánek a to už
byl opravdu stařeček pro nás. Brzo
odešel do Všestar u Hradce Králové
a tam byl v domově důchodců. Pak tady
byl asi dva roky, ale to byl taky starší
kantor, pocházel z Bělohradu,
František Pařízek. Tady byla spousta
mladých lidí, kteří přišli a byli tady rok
a během roku už si sehnali něco blíž,
hodně děvčat z Vrchlabí, například
Jocelyne Weberová - její rodiče měli
před Špindlem chalupu, nad tím
mlejnem. Tady vlastně nastupovala
skoro každý rok mladá děvčata, hlavně
na národní školu do tříd na prvním
stupni, ale ta tady opravdu vydržela
nejvýš rok, nebo ani ne celý rok, a zase
odešla. Prostě nechtěla být na vesnici.
Bylo jich hodně. To se střídalo děsně
moc. Ale na druhém stupni, to se to tak
nějak ustálilo, tak jsme měli takovou
pěknou partu, že jsme byli všichni
poměrně stejně staří, tak jsme si
vyhovovali, rozuměli, no a vlastně jsme
v té škole žili. My jsme tam přišli ráno
už v půl sedmé nebo ještě dřív
a odcházeli jsme tak večír třeba v deset.
Než jsme opravili sešity a to všecko.
My jsme s těmi dětmi toho hodně taky
dělali, chodili jsme s nimi ven na výlety.
Ještě tady byl z těch významnějších
Olda Pól, tady učil na druhém stupni,
pak byl ve Vrchlabí ředitelem a byl pak
taky inspektorem. Končil v Rudníku,
než šel do důchodu. Přišel Miloš Barák
a jeho budoucí paní Alena Brandejská z
Paky, pak se vzali a byli tady mnoho let
a odešli do Paky, protože ona tam
měla rodiče. Nesmím zapomenout
na profesora Beera, Láďu Kadečku,
z Moravy přišli Jožka Hubáček, Olga
Ratkovská a Bohuslav Doupovec,

mnoho let manželé Frýdovi, na I. stupni
Jaroslava Faltusová - Pršalová (jediná
z Lánova, první roky působila na
Semilsku), Dana Stránská, Milena
Čejková a řada dalších. Z Nového
Bydžova přišel Josef Žižka a Mirek
Kučera.
Z těch, co tady hned po válce
nastoupili, zbyl někdo?
Poslední mohykán. První a poslední
(s úsměvem). Ale že jsme byli všichni
tak přibližně stejně staří, vycházeli
jsme si vstříc a celkem nám to klapalo.
Ten špatný první dojem jste si pak
opravila?
No tak jistě, on pak ji někdo sebral
a postavili to, ale ten první dojem, když
vjíždíte do Lánova a vidíte v příkopě
spadlou ceduli Lánov, tak to jsem teda
zůstala úplně tuhá.
Jak jste se dostala ke psaní obecní
kroniky?
Prvním kronikářem tady byl pan
farář Tichý, potom po něm náš ředitel
Pochop, ten to dělal taky mnoho let,
pak byla, ale to bylo jen chvilku, možná
tři čtyři roky, Gelina Goldmannová.
Ta najednou odešla a teď se zjistilo,
že nikdo kroniku nepíše, tak mně řekli,
to bys teda měla psát jako češtinářka ty.
Kdo Vás oslovil?
Asi pravděpodobně Vladimír
Buriánek, který vedl OB, jejímiž jsme
byli členy.
To jste nemohla říct ne?
Ne, no to nešlo, že jo.
Jak dlouho jste kroniku vedla?
Přes dvacet let, už ale nevím přesně
kolik. (pozn. red.: do 31. 12. 2014)
Někdo vás zaučil nebo vás do toho
hodili?
Hodili. Žádná zkušená.
Jak jste postupovala?
Tak hlavní věc - kalendář, tam jsem
si denně zapisovala, pokud se něco
stalo. Denně jsem si tam zapisovala
taky počasí, protože sice někteří říkali,
že to do kroniky nepatří, ale já jsem
tvrdila, že patří, protože počasí
ovlivňuje život v obci. Takže jsem si
každé ráno zapisovala a večer ještě taky
a pak jsem si vždycky za celý měsíc
udělala takový úhrn. A jinak všecko, co
se kde stalo, co se kde šustlo, jsem vedla
v evidenci.
Psala jste průběžně nebo až na konci
roku?
Když bylo něco většího, tak jsem si

to napsala podrobněji, abych to
nezapomněla. Ke konci roku, to jsem
začínala tak v říjnu, jsem začínala dávat
dohromady jednotlivé zprávy a ze
začátku jsem je dokonce musela dávat
ke kontrole na obecní úřad a teprve pak
jsem to mohla přepisovat a udělat
čistopis do kroniky. To dělal starosta.

Hledala jsem, i na úřadě s p. Hančem,
prostě jsme se nedohledali, u některých
nevíme, komu to patřilo nebo komu to
patří. Většinou jsou to asi stejně
rekreačky. Tak to tam mám jako
poslední obrázek a toho si vážím.

Jaká jsou nejdůležitější pravidla?
No, mít zájem a s obcí žít, protože
jinak se to nedá. Ten zájem je na prvním
Kde jste získávala informace o dění?
Hlavně tím, že jsem tam musela si místě. A pak teda vytrvalost, protože
dojít, zeptat se, když tady něco otevřeli, jsem taky třeba někam šla třikrát, než
tenkrát tady byla spousta všelijakých jsem získala, co jsem potřebovala.
podniků, výroben, tak tam jedině dojít,
vyptat se, seznámit se s nimi a takhle se Co vám přišlo nejtěžší?
Nejdůležitější a nejobtížnější bylo,
to získávalo. No jo, chození, protože to
když
jsem už dala zápisky dohromady,
si člověk nemůže vymyslet. Já jsem
když
jsem měla všechny koncepty, tak
třeba věděla, že tamhle na Kovářově
pak
to
přepisovat, čistopis. Chvíli jsem
byla nejdřív mlékárna, potom tam byla
u
toho
seděla, chvíli stála, protože
pražírna kávy a prodejna, pak tam byla
ta
kronika
byla veliká, já jsem ji u nás
truhlárna, která dělala nějaké takové ty
ani
neměla
kam položit. No ale musela
ozdobné součásti, dveře, okna pro
jsem
vždycky
psát třeba jenom hodinu,
historické budov. Tam bylo všude
hodinu
a
půl
a konec a zase jsem
potřeba jít, prohlédnout si to, promluvit
to
musela
nechat
na další den, prostě
se zaměstnanci, aby se to mohlo podle
nedalo
se
to.
V
té kronice se totiž
pravdy zapsat.
správně nesmí škrtat, nesmí přepisovat
Kdo byli ilustrátoři?
písmena. A když se to stane, ta chyba,
Ilustrátoři tady žádní nebyli, to jsem tak co jsem s tím udělala - dala jsem to
teprve začala já, protože mně to myslím do závorky a vedle napsala
připadalo takové smutné a holé. správně, ale nemá se to stát. Mně se to
Domluvila jsem se tenkrát s panem stalo opravdu málokdy. Ale právě to
Klustem tady nad Tibou (P. Lánov 64), bylo nejnáročnější.
byl to vlastně takový laik, sám se
všecko naučil. Já jsem říkala, jestli by Bylo těžké vybírat nebo nebylo z čeho?
Člověk musel mít určitý plán
mně každý rok na začátku jako úvodní
a
podle
toho, jak sledoval dění v obci,
list nenakreslil nějakou zajímavou,
si
zapisovat
hesla a podle toho pak dělat
významnou budovu tady v Lánově.
si
už
ten
„šmírák“.
A on měl úžasný cit pro barvy a pro
přesnost, takže ty první roky každý rok Lišilo se Vaše zapisování na začátku
něco udělal. Bohužel mně odešel dřív a na konci?
a pak ne a ne někoho sehnat. To mně
No lišilo, protože ze začátku třeba
někdo udělal jeden obrázek, další mně pan farář Tichý čerpal historii z nějaké
zas udělal další obrázek a už to prostě církevní kroniky. Byl evangelickým
nikdy nebylo ono, až teprve když jsem farářem, a když na tu faru přišel, tak tam
teď končila kroniku, jsem si říkala, měl ještě nějaké zápisy těch svých
chci, aby to mělo úroveň. Jezdí sem předchůdců německé, z němčiny, tak
z Německa náš bývalý žák Hugo Honc. on to prostě čerpal odtamtud. No a pak
Máme tady ve vesnici ještě pár už když tady žil, sledoval, co tady bylo,
roubenek, požádala jsem ho, jestli by třeba gumárna a jak se tam pracovalo.
mně mohl několik prostě těch Ale pak už, když to měl ředitel Pochop,
nejstarších a těch klasických roubenek tak tam hlavně - kdo splnil plán, když
zachytit. On to skutečně udělal, je jich nesplnil tohle, že za to musel odevzdat
tam šest. Tady nejstarší vlastně jsou třeba 60 vajec navíc, prostě tyhlety
Chráskovi (P. Lánov 36), jenže to je věci, co byly.
zapadlé, to se nedalo, z toho by nic
Myslela jsem rozdíly za Vašeho
nebylo, ale tamhle Zelinkovi (P. Lánov
34), to je hned za obchodem, mezi vedení.
No, taky se lišilo, protože tam
obchodem a střediskem, a další pak
z Horního Lánova, prostě šest. Krásně zase chtěli, aby se tam psalo, co se
to udělal na zvláštní arch papíru, takže ve vesnici, nějaká ta zasedání a takové,
já jsem to do kroniky jenom takhle co se tam projednávalo. Kdežto pak
založila a jen okraje jsem nalepila. Pan přišli na to, že to je blbost. Pak už jsem
starosta si přál, aby tam bylo zapsáno, jenom napsala, že se třeba čtyřikrát
kdo tam bydlí, nebo komu to patří. do roka konalo zasedání nebo něco
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takového, a všímala jsem si víc života pomník je pod Strážným, a ti tam mají
v současné době, co nás zajímalo nebo aspoň desku, kde je napsáno památce
co se tady nového vybudovalo pro lidi. obětem I. a II. světové války. Vždyť
ať to byl, kdo byl, ale byli to lidi, kteří
Měla jste na konci psaní lepší/horší položili život. A já jsem říkala, vždyť
pocit než na začátku?
tady, když vám to Láďa takhle krásně
Lepší to bylo tím, že se opravdu upravil, tak co by to dalo, tu desku dát
člověk zabýval životem v obci a ne tak udělat. A nemusela se tam ani psát
politikou, to bylo určitě lepší, no ale jména, prostě památce obětem I. a II.
náročné to bylo stejně, protože člověk světové války.
si to musel stejně vždycky sehnat, pak
ověřit, jestli to opravdu tak bylo, Ptala jste se někdy třeba Vašeho muže,
že ještě si případně měl s tím šmírákem jak co napsat?
No myslím, že ani ne (smích).
za tím člověkem dojít, ukázat mu to,
jestli to odpovídá a tak. No ale Protože jeho spíš zajímaly jiné věci,
příroda a takové ty výlety, co jsme
rozhodně pro mě to bylo lepší.
s dětmi dělali, a tohleto byla moje
Dělala byste něco jinak, než povolují doména. Samozřejmě jsme se nad
pravidla?
nějakou věcí přeli, jestli to je takhle
Abych vám řekla pravdu, tak já nebo takhle, ale většinou jsem s tím
jsem několikrát byla na nějakém aktivu vystačila sama. Protože my jsme s tou
kronikářů v Trutnově, ale mně to tam obcí skutečně žili. Od té doby, co jsme
nikdy moc nedalo. Stejně si to člověk sem přišli.
musí udělat podle sebe, protože každý
má jiné podmínky. V Trutnově, kde Po Bělohradě se Vám nestýskalo?
mají fůru akcí a věcí, které se tam dějí,
Ale tak ze začátku jsem jezdila
tak s těmi se to vůbec nedá srovnat. domů do Bělohradu, ale za nějaký rok
A oni zase nám těžko budou radit. už ne. Teď už, když tam jedu, tak tam
A třeba tady v Dolním Dvoře, se jedu jenom se podívat. Já už tam mám
pamatuju, kronikář to byl taky můj taky málo těch vrstevníků, k ségře,
bývalý žák, Novotný, ti to mají zase no a hlavně tam mám paní, s kterou
ještě horší než my, protože tam toho je jsem bydlela v Poděbradech v lázních.
míň, tam si to taky museli dělat podle To byla teda náhoda, když ji ke mně
svého a ne podle toho, co by nařizovali. dali do pokoje po operaci srdce a my
Čili já myslím, že každá obec, každý jsme se domluvily, že ona je
kronikář ví, kde žije, v jakém prostředí, z Bělohradu a já zase že jsem
a co je asi nejdůležitější, aby se z Lánova a že tady byli Maternovi
uchovalo pro ty další generace.
a ona že je Maternová, tak to byla
Já jsem kolikrát dělala takhle taková náhoda. A teď když já tam jedu,
besedu, ještě když jsem dělala ve Svazu dáme si sraz.
žen nebo ve Sboru pro občanské
záležitosti, že jsem vzala kroniku, že A kde jste tu bydlela v těch
jsem z toho něco vybrala. Nebo i děti ze podnájmech?
No u Goldmannové, pak manžel
školy přišly sem na něco se zeptat, našla
jsem něco zajímavého, že jsem jim z bydlel dole u paní Krebsové, dnes tam
toho přečetla. Ale každá obec to musí bydlí Vaníčkovi (P. Lánov 146), vedle
mít specifické, protože to se nedá podle Havlíčkových, pak jsme dostali byt
tady u Haklů, teď jsou tam Hanušovi
jednoho foršriftu.
(P. Lánov 201). Tady na Obecním úřadě
Je tu něco, po čem se Vám stýská?
bydlela paní Chadimová a odešla
Tak vzpomínáme na to, co tady za dcerou do Hradce Králové. Tak ten
bylo, že jo, samozřejmě, vzpomínáme byt nám přidělili s podmínkou, že budu
tady na hospodu na křižovatce, protože uklízet Obecní úřad. Tak jsme ho vzali.
tam se vlastně všechno odehrávalo, tam
jsme se setkávali, tam jsme si zpívali, Tam jste jak dlouho?
No to jsou zase čísla, to je moje síla.
tancovali, divadla - taky jsme tam třeba
Počkejte,
přece na to přijdu, protože
zpívali. No a pak já myslím, že je škoda,
děti
ještě
chodily tady do školy
že tamten náš pomník, jak je za
obecním úřadem, že chátrá. Tenkrát se do základky. To bych dlouho počítala.
do toho dal Láďa Kadavý, že to očistil Prostě jsem to vzala pod podmínkou,
celé, vykácel to tam, krásně upravil, že tam je záchod, my jsme tady měli
vysekal křoví, no a chtěl tam zasadit u Haklů jenom normálně ten větrací,
nějaké kytičky. Na výboru jsem říkala, když byl vítr, tak papíry zezdola lítaly
že by bylo potřeba dát tam aspoň nahoru, suchý se tomu říkalo, v patře.
nějakou desku, protože úplně tentýž Neměli jsme tam žádnou koupelnu, nic,
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takže děti, když přišly domů, postavila
jsem je do umyvadla a takhle jsem
jednoho po druhém omyla. A když nám
řekli, že tady, sice ve sklepě, je vana,
to už pro nás i pro ty děti bylo velké
plus. Proto jsme to taky vzali.
Co se Vám na Lánově líbí?
Mně se líbí, že to je na horách,
my jsme milovali turistiku, cestování.
Našemu klukovi byly dva roky a už
s námi dokázal chodit celý den. To jsme
třeba dojeli do Špindlu, tam jsme někde
vyšli nahoru a pak jsme chodili po těch
vrcholech a došli jsme až do Lánova
večer. Prostě jsme byli zvyklí chodit.
My jsme třeba měli jít povinně
na průvod 1. máje s dětmi, tak to jsme
se museli sejít tady na křižovatce
s praporem do dvojstupu u kina, tomu
se říkalo Suchardovo náměstí, protože
pan Sucharda vlastně to kino tady
zahájil a provozoval ze začátku, sešli
jsme se s dětmi, děti ze školy sem
musely přijít a my s nimi pěšky
s praporem do Vrchlabí museli dojít,
no a tam se zařadit do průvodu. Teď ale
většina dětí měla rodiče zaměstnané
v továrnách, takže ti zas chodili s těmi
továrnami, jenže ti jim tam dávali třeba
nějakou svačinu a nějaké dárky, no tak
ony ty děti stejně pak zdrhly k rodičům,
takže my už jsme si aspoň vymohli,
že zpátky už je nepovedeme, že jim tam
dáme prostě rozchod. Takže zpátky
už chodili s těmi svými rodiči.
Takovéhle my jsme tady měli radosti.
A taky se pamatuju, že jsme třeba šli
odtud, bylo mnoho sněhu, napadl sníh
na 1. máje a my jsme se celou cestu
až do Vrchlabí klouzali, šli jsme
ve sněhu. Nikdo si nezlomil nohu,
tenkrát byly děti takové šikovné. Když
jsme mluvili o tom Rolandovi
Berankovi, vzpomínám si, že oni denně
tam z Hanapetrovy paseky chodili
do Dolního Dvora až na křižovatku
ke kostelu a teprve odtamtud jeli
do školy. takhle přišli mokří, tenkrát
žádné oblečení. Vždycky kolem kamen
židle, oni se museli svléknout, tam jsme
jim to rozvěsili, aby, než půjdou
odpoledne domů, jim to aspoň trochu
uschlo. Ale přitom se nestalo, nebere mi
to mozek, že by jednou ty děti nepřišly,
protože byl velký sníh nebo
že bylo špatné počasí. Ty děti vždycky
do školy přišly. Tak to jsou takové
vzpomínky.
Takže ty Krkonoše, ty nám prostě
učarovaly, pak nejen Krkonoše, my
jsme cestovali i jinde, ale Krkonoše
jsme teda prolezli, a proto mě tak

strašně mrzelo, když pak Vláďa odešel sádlem, ale vždycky říká: „Máš, máš?“
Já říkám: „Mám.“ Tak jsme vyměnily.
a pak já už jsem prostě nemohla.
Pro mě to bylo, jéžiš, něco! Zůstaly
V Čisté říkáme potoku potok, tady jsme spolu tak věrné kamarádky
Malému Labi prostě Labe?
dodneška.
Ano, Labe.
Co byste popřála nové kronikářce - Děkuji za rozhovor.
Karolina Boková
Lídě Kučerové?

Porota ve složení Boková, Stříbrná
a Knapíková Kavánová vybere tři
nejlepší výtvory, které budou oceněny.
Výsledek soutěže se dozvíte v jarním
Zpravodaji.
Stavte, foťte, posílejte! Těšíme se
na vaše výtvory.
Karolina Boková

Aby ji pořád zajímal život obce,
dařilo se jí a aby měla z té práce
SOUTĚŽ
opravdu radost. Aby věděla, že po ní
něco zůstalo, že snad ti lidi, i když už Lánovský sněhulák 2018
třeba ani ona to nepovede, že jí
Vážení čtenáři, infocentrum Lánov
poděkují dodatečně.
vyhlašuje 3. ročník soutěže Lánovský
Jak že zní recept na tu pomazánku od sněhulák 2018. Ve druhém ročníku
jsme měli sice pouhopouhý jeden
Vaší maminky?
příspěvek,
ale řekly jsme si, že tedy
Jo, za války a po válce, co dělala
do
třetice
všeho
dobrého a zlého to
maminka! Tenkrát nic nebylo, dnes už
s
Vámi
ještě
jednou
zkusíme:-)
by se nedělala, že jo. Tenkrát byl
Sněhuláci
musí
být ze sněhu,
margarín jenom, tak ona dala ten
margarín, do toho hořčici, pak se do o minimální výšce 70 cm a musí být
toho dala cibulka nakrájená, okurky postaveni v zimní sezóně 2017/2018.
kyselé nakrájené, trochu soli, trochu Stavět můžou jak Lánováci, tak
pepře asi, no a tím mně mazala obyvatelé Dolního Lánova a Dolního
takovéhle dva krajíce. To mně Dvora, a to v jakémkoli z těchto tří
rozpůlila, tak to jsem měla na svačinu, katastrů.
Vytvořené dílo vyfoťte a zašlete
k obědu a ještě na tu svačinu odpolední.
Ale jak jsem vám tenkrát říkala, moje spolu se svými kontaktními údaji
spolužačka, co jsme spolu ve škole na adresu infocentrum@lanov.cz nebo
seděly, ta měla tetičku v Semilech se s fotoaparátem/mobilem dostavte
na konci a ti měli krávu a měli i prase, přímo do infocentra; v tom případě
sice načerno. Ona měla třeba chleba se prosím nezapomeňte kabel.

Sněhulák. Foto www.pxhere.com

OBEC LÁNOV - KONTAKTY, ÚŘEDNÍ A ORDINAČNÍ HODINY

Zdravotní středisko Lánov
MUDr. Zdeněk KUŽEL

Obecní úřad Lánov
Lánov 200
543 41 LÁNOV

Starosta

Ing. Jiří Vancl

vancl@lanov.cz

499 432 211

Místostarosta

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Asistentka
Tel., fax

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

informace:
obec@lanov.cz

Účetnictví

Eva Indráková

indrakova@lanov.cz

499 432 234

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

- praktický zubní lékař -

Po: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

Út: 8:00 -12:00

13:00 -15:00

St:

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Pá: 8:00 -12:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Otevírací doba:

Venkovské
infocentrum
mikroregionu

v mezisezóně:

v sezóně:

červenec a srpen

Po:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po: zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

So:
Ne:

7:30 - 12:00 (jen leden a únor)

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

E-mail:

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

tel.:
499 432 298

tel.:
499 432 182

pro nemocné

pro zvané děti

Po: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

Út: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

St:

13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá: 7:30 -10:00

10:30 -12:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

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

tel.:
499 522 344

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

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

10:00 - 13:00
12:00 - 18:00
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AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
LISTOPAD 2017
Zájezd na muzikál do Prahy. Pořadatel: OB Lánovy
Martinský lampionový průvod, Dolní Dvůr. Pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr, není jisté konání akce!
Setkání u kapličky sv. Huberta, Dolní Lánov, u kapličky, vzpomínková akce k uctění patrona myslivců,
občerstvení zajištěno.
Pořadatel: MS „Malá Sněžka“ Dolní Lánov
Památka zesnulých, Dolní Lánov, hřbitov, 14:00
Zájezd na muzikál Madagaskar v Pardubicích pro rodiče a děti. Pořadatel: OB Lánovy
Setkání seniorů, KD Dolní Lánov, 18:00 hod. Pořadatel: SPOZ + Obec Lánov
Martinský lampionový průvod, Lánov, průvod od restaurace Lánovský Dvůr k ZŠ s lampiony.
Není jisté konání akce!
Pořadatel: ZŠ Lánov
Zdobení a rozsvícení vánočního stromu na náměstí, Dolní Dvůr.
Pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr

listopad
listopad
3. 11.
4. 11.
4. 11.
10. 11.
11. 11.
26. 11.

PROSINEC 2017
Zpívání u vánočního stromu, Lánov, 23. ročník zpívání vánočních koled s originální hudební skupinou
NAVÁHUTĚ, svařák, grog nebo čaj zdarma a malý dárek pro všechny návštěvníky, malý jarmareček
šikovných místních výrobců na OÚ.
Pořadatel: Infocentrum a Obec Lánov
Adventní koncert dle aktuální nabídky. Pořadatel: OB Lánovy
Turnaj příchozích ve volejbale, tělocvična Lánov. Pořadatel: Jaroslava Krulišová
Mikulášská besídka, KD Dolní Lánov, zábava pro děti s Mikulášem, čertem a andělem.
Pořadatel: ZŠ a MŠ Dolní Lánov
Mikulášská besídka, Dolní Dvůr. Pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
Turnaj ve stolním tenise, KD Dolní Lánov. Pořadatel: SK Dolní Lánov
Mikulášská besídka, sál v Horním Lánově, tradiční besídka - scénky, pohádky, tanečky, písničky.
Pořadatel: SDH Horní Lánov
Zpívání u vánočního stromu, Dolní Dvůr náměstí, 10. ročník zpívání koled u vánočního stromu se skupinou
NAVÁHUTĚ, pestrý jarmark, občerstvení.
Pořadatel: Obec a SDH Dolní Dvůr
Sousedské setkání, hřiště v Horním Lánově, předvánoční sousedské setkání u hasičského domečku.
Pořadatel: SDH Horní Lánov
Zpívání u vánočního stromu, Dolní Lánov, děti ze ZŠ zazpívají pásmo koled za doprovodu různých
hudebních nástrojů, u právě rozsvíceného stromu u bývalé hasičárny je připraveno i malé občerstvení.
Pořadatel: ZŠ a MŠ a Obec Dolní Lánov
Betlémské světlo, Prostřední Lánov, Dolní Lánov a Prosečné, rozdávání světla probíhá za doprovodu
vánočních koled a v Dolním Dvoře při zpívání pod vánočním stromem.
Pořadatel: Skautský oddíl Lánov
Vánoční turnaj v sálové kopané, Lánov - sportovní hala ZŠ, 26. ročník utkání

prosinec

prosinec
prosinec
prosinec
2. 12.
2. 12.
4. 12.
16. 12.
17. 12.
22. 12.
24. 12.
25. 12.

LEDEN 2018
19. 01. 2018

Myslivecký ples, KD Dolní Lánov. Pořadatel: MS „Malá Sněžka“ Dolní Lánov

ÚNOR 2018
únor 2018

Turnaj ve stolním tenise, KD Dolní Lánov.
vstup pouze v sálové obuvi, občerstvení vlastní nebo místní bufet.
Pořadatel: SK Dolní Lánov

Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv
z obce mailem, přihlaste se mi v infocentru.
Mnoho akcí pořádá i Správa KRNAP. Prostřednictvím registračního formuláře na http://akce.krnap.cz/registrace/
si snadno můžete zajistit jejich zasílání.
Karolina Boková
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ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV
informace:

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

Starosta: JUDr. Miloslav Tomíček

Účetnictví, evidence obyvatel:
ou@dolnilanov.cz
Martina Schoberová

Místostarosta:
Jiří Svatý

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané,
tak nám ten letní čas nějak rychle utekl. Uvědomil jsem
si to ve chvíli, když jsem navštívil naši Základní školu při
příležitosti zahájení nového školního roku. Byla radost
pohledět do veselých, odpočinutých, opálených tváří
školáků. Někteří se přiznali, že by ještě doma nějaký měsíc
vydrželi. A právě začátkem nového školního roku vlastně
začíná podzimní čas.
Dovolte mi tedy, abych vás spoluobčany seznámil,
co bylo v obci během léta uděláno. Největší akcí byla
oprava obecních komunikací, kdy na celkové ploše téměř
2 000 m2 byl položen živičný povrch. Tím se zlepšuje
sjízdnost na obecních cestách a je to i předpoklad pro lepší
úklid sněhu v zimních měsících. Dokončen byl chodník
u kostela, který spojuje spodní a horní hřbitov.Byla udělána
nová střecha nad Obecním úřadem, nezapomněli jsme
na Základní školu, kde byly v učebnách vyměněny
podlahové krytiny, akumulační kamna a provedeny úpravy
sociálního zařízení v mateřské škole. Vyměněna byla
poškozená část veřejného osvětlení na spodním konci obce.
Opraveny byly opěrné zdi u lávek přes Malé Labe u Nosku
a Máslů. Pravidelnou úpravou zeleně se zlepšuje vzhled
obce a zde je třeba poděkovat všem občanům naší obce,
kteří se starají o okolí svého bydliště. Všechny tyto akce
byly provedeny bez dotačních financí.
Samostatnou kapitolou a noční můrou jsou naši hasiči.
Když už jsme měli pocit, že jednotka sboru dobrovolných
hasičů u nás v obci je akceschopná, došlo k jejímu rozpadu.
Jednotka SDH, která má podporu obce jak materiální,
tak finanční, nebyla schopná se za celý rok sejít a účastnit
se jediné hasičské soutěže. Jediná akce, kterou členové
SDH udělali, byly čarodějnice. Vzhledem k tomu, že obec
ze zákona má povinnost zajistit na svém katastru požární
ochranu majetku svých občanů, požádáme o tuto službu
hasiče z některé okolní obce. S kterou obcí bude tato služba
smluvně zajištěna, o tom budou naši občané včas
informováni. Pokud by měl někdo ze spoluobčanů zájem

tomicek.miloslav@seznam.cz

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

-------

14:00 - 17:00

spolupracovat na úseku požární ochrany, bude vítán a stal
by se součástí SDH, která tuto službu bude zajišťovat.
V současné době se provádějí na objektu hasičské zbrojnice
úpravy, jako jsou malování a položení nové podlahové
krytiny, aby byl tento objekt provozuschopný. Zde chci
poděkovat paní Evě Jedličkové za provedený úklid
hasičárny po opravách.
S uspokojením lze konstatovat, že pomohla žádost
na Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor dopravy
a silničního hospodářství ohledně údržby silnice III. třídy,
která prochází naší obcí. Žádost byla podána společně s obcí
Lánov a Prosečné. Podařilo se dosáhnout toho, že část této
silnice byla opravena výspravkovou soupravou, kterou se
provádí výsprava výtluků a prasklin na vozovce za pomocí
drceného kameniva a živičné emulze. Bylo obnoveno
vodorovné dopravní značení, o které jsme žádali už v roce
2016. Doufám, že návštěva náměstka královéhradeckého
hejtmana pro dopravu Mgr. Červíčka, která se má
uskutečnit u nás v obci koncem září 2017 za účelem
seznámení se stavem silnice a provozem, nám pomůže
ke zlepšení stavu této vozovky.
Rád bych vás informoval o službě, kterou nabízí Měst.
úřad Vrchlabí. Jde o terénní sociální pracovnici Bc. Evu
Fejtovou ze sociálního a zdravotního odboru Měst. úřadu
(tel. 499 405 749, mobil 733 674 901), která zajišťuje
a nabízí občanům bezplatné sociální poradenství
v oblastech: důchodové pojištění, nezaměstnanost,
zdravotní postižení, péče o seniory, problematika dluhů,
exekucí, dávky státní sociální podpory apod.
Při příležitosti 25. výročí vzniku Vodárenské společnosti
Lánov s.r.o., která spravuje v obci Dolní Lánov vodovodní
sítě, přejeme hodně úspěchu v jejich činnosti a co nejméně
poruch na vodovodním zařízení. Za obec Dolní Lánov
děkuji kolektivu pracovníků této společnosti za velmi
dobrou spolupráci a kvalitní údržbu vodovodu
a vodárenských zařízení v naší obci.
Závěrem mi dovolte popřát Vám, spoluobčanům, klidné
prožití zbytku letošního roku. Klidné a pohodové prožití
svátků vánočních, pevné zdraví v roce 2018.
S pozdravem JUDr. Miloslav Tomíček - starosta
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Z DĚNÍ V OBCI

TŘÍDĚNÍ ODPADU V DOLNÍM LÁNOVĚ
Elektroodpad
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali k recyklaci 70 televizí,
13 monitorů a 3 235 kg drobného elektra. Snaha obyvatel
obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů
2
CO nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 70 televizí, 13 monitorů a 3 235 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 89,31Mh elektřiny,
5 823,95 litrů ropy, 362,92 m3 vody a 2,32 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 17,26 tun CO2ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 75,45 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Ostatní přehled odpadového hospodářství v naší obci:

Jak sami můžete vidět v tabulce, bohužel i přes
úspěšné třídění různých druhů odpadů je nejvýznamnější
nákladovou položkou odstraňování směsného komunálního odpadu a objemného odpadu, který skončí na skládce.
Objemný odpad je vlastně směsný komunální odpad,
který se odkládá do velkoobjemových kontejnerů
za Obecním úřadem. V těchto kontejnerech končí všechno
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možné i to, co sem nepatří, jako je železo, papír, sklo, apod.
Dále nemluvě o kontejneru na hřbitově a kontejnerech
a koších na zastávkách obce. Kontejner na hřbitově je určen
na směsný komunální odpad ze hřbitova, jako jsou
svíčky,bioodpad apod. ale ne židle, skříně, matrace.
Zastávky nejsou odkladové místo, aby se zde
v kontejnerech na plast a vedle nich objevovaly kýble se
sutí, oděvy, okna apod. V malých koších určených pouze
pro odpad na zastávkách jsou narvané pytle z domácností se
směsným komunálem. Mládež a kohokoliv jiného, kdo se
na zastávkách zdržuje, prosíme - nepřevracejte odpadkové
koše, nedělejte nepořádek na veřejném prostranství, vždyť
to vypadá někdy jak na skládce. V dnešní době každý odpad
jde někam uložit. Plast, sklo, papír, železo, nebezpečný
odpad, oděvy, elektroodpad, bioodpad, objemný odpad –
vše, na co si vzpomenete, má v naší obci své místo.
Prosíme občany o malé zamyšlení nad touto situací.
Pro představu každý občan Dolního Lánova v roce 2016
vyprodukoval cca 249 kg směsného komunálního odpadu
(v přepočtu celkového množství odpadu na počet obyvatel
obce), což je obrovské množství. Souvisí to s naší životní
úrovní a velikostí obalů, na kterých výrobci potravin
a spotřebního zboží zrovna nešetří, a proto je nezbytné stále
třídit, třídit a třídit.
Na závěr bych chtěla připomenout splatnost
místních poplatků.
Místní poplatek ze psů, který činí pro rok 2017 částku
80,- za prvního psa a 240,- Kč za druhého a každého dalšího
psa. Splatnost je do 30. 4. 2017. Poplatek se platí ze psů
starších 3 měsíce. Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů činí 300,- Kč
na trvale žijící osobu na rok. Splatnost je do 30. 9. 2017.
Martina Schoberová, účetní
Pozn. red.: V září jsem byla fotit u kostela v Dolním
Lánově. Chtěla bych moc pochválit obec Dolní Lánov
za krásně upravený a vzorně posekaný prostor hřbitova
okolo kostela. K. Boková

Certifikát enviromentálního vyúčtování Dolní Lánov.

MYSLIVECKÝ SPOLEK „MALÁ SNĚŽKA”
Je tu opět čas, kdy se z hor ozývá jelení vábení,
v polovině září začíná jelení říje. To vše znamená předzvěst
podzimu. Tak jako zvěř se v tomto čase připravuje
na zimu, myslivci připravují podmínky pro co nejlepší
její přežití v zimním období. Krmná zařízení jsou
doplněna senem, jádrem. Zvěř je přikrmována i dužnatým
krmivem (jablka, řepa).
Největším problémem pro myslivce je snižování stavu
černé zvěře, která páchá škody na polních plodinách.
Zemědělci si často na myslivce stěžují, že věnují malou
pozornost tomuto problému. Opak je často pravdou.
Hodiny, které i členové našeho mysliveckého spolku věnují
lovu – čekané na černou zvěř, se nedají spočítat. Zhotovili
jsme v loňském roce a v letošním roce téměř dvě desítky
přenosných posedů, aby se nechala tato lovecká zařízení
přesouvat dle potřeby. Ze strany zemědělců je třeba vytvořit
podmínky, aby bylo možné toto zařízení efektivně využívat.
Polní plodiny (kukuřice, řepka a obilí) jsou zasety těsně
po kraje lesa, nebo navazují často na sebe. Pokud nedojde
ke spolupráci a dohodě mezi myslivci a zemědělci, že se
mezi jednotlivými plodinami nechají volné pruhy, aby se
zde mohla postavit lovecká zařízení, na problému se nic
nezmění. Velké plochy zemědělských plodin jsou ten
nejpřirozenější kryt s dostatkem potravy pro černou zvěř.
Z lesa je zvěř vytlačována právě do polí z důvodu velkého
pohybu lidí po lese často se psy, převážně v letním období,
kdy je houbařská sezóna a na poli probíhá v tu dobu
dozrávání zemědělských plodin, na kterých černá zvěř
páchá v té době největší škody.
Hlavní činnost myslivců v podzimním období:
Říjen:
V tomto měsíci začínají první hony na divoké kachny
(bažanty zde v přírodě již nemáme). Myslivci pokračují
v plánovaném odstřelu holé zvěře srnčí, aby došlo k její
redukci na plánované stavy stanovené pro danou honitbu.
Krmelce plní kvalitním senem, doplňují sůl do slanisek,
začínají přikrmovat spárkatou zvěř jadrným krmivem.
Myslivci věnují největší pozornost odstřelu zvěře černé,
kdy se pro to zlepšují podmínky právě po sklizni
kukuřičných lánů. Je to i doba, kdy je možné myslivcům
nabídnout nasbírané kaštany.

o tukové zásoby, stresuje se, což má za následek často
zvýšené riziko úhynu, a to hlavně v případě vyšší sněhové
pokrývky. Na druhou polovinu tohoto měsíce se plánují
pouze společné hony na zvěř černou.
Právě podzim je jedno z krásných období, kdy nám
příroda vydává své plody, nádherně se zbarvuje
do krásných barev. Proto si přírodu chraňme i v tomto
období při našich pobytech v ní. Dopřejme obyvatelům
přírody hlavně klid.
V rámci dodržování mysliveckých tradic se uskuteční
dne 3. listopadu 2017 od 16 hodin již 11. setkání
dolnolánovských myslivců s občany u kapličky
Sv. Huberta. Všichni přátelé přírody a myslivosti jsou
zváni.
S pozdravem Myslivosti zdar Miloslav Tomíček

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Již po třinácté se dne 29. července 2017 konal tradiční
turnaj v malé kopané „O pohár starosty obce Dolní Lánov“.
V minulosti se počet šestičlenných družstev pohyboval
od 15 do 24 družstev. V letošním roce se turnaje zúčastnilo
pouze sedm družstev a z toho důvodu se hrálo systémem
„každý s každým“. Není znám důvod, proč se snížil počet
družstev, ale na druhou stranu bylo znát, že zápasy měly
vysokou kvalitu a hrálo se s vysokým nasazením.
Pořadí družstev:
Vítězem se stalo družstvo TROSEČNÍCI z Vrchlabí,
2. MEXICKÁ VLNA, 3. LEGENDY ze Studence, 4. DNA
Trutnov, 4. PEPEK Úbislavice, 6. INTEX STAV Kušnír,
JALAPENÓS Mladé Buky.
Samotné hřiště bylo dobře připravené, hrálo se
za ideálního počasí (oblačno, teplota kolem 20 - 22°C),
i když ještě dva dny před sobotou, co se turnaj konal, se nad
Dolním Lánovem proháněly dešťové přeháňky.
Pro sportovce a hosty bylo připraveno bohaté občerstvení,
děti mohly využít herní prvky na dětském hřišti a skákací
hrad. Sportovní den byl ukončen taneční zábavou pod
širým nebem. Je třeba poděkovat správci sportovního
areálu Luboši Losenickému, členům SK Dolní Lánov
a myslivcům za přípravu tohoto sportovního dne
a organizaci turnaje, který se každoročně koná při
příležitosti svátku sv. Jakuba - patrona místního kostela.
S přáním sportu zdar Miloslav Tomíček

Listopad:
Listopad je měsícem, kdy si myslivci připomínají
patrona myslivosti sv. Huberta, je také měsícem, kdy
začínají společné hony na zajíce. Dopředu jsou
naplánované společné hony, jejich organizace. V této době
myslivci nezapomínají na přikrmování zvěře spárkaté.
Pokračuje odstřel srnčí zvěře holé, zvěře škodné, jako jsou
liška, jezevec, kuna apod. Měsíc listopad je měsícem, kdy je
povolen lov téměř všech druhu zvěře srstnaté a pernaté.
Samozřejmě pokračuje zvýšená pozornost odstřelu černé
zvěře.
Prosinec:
S posledním měsícem v roce nekončí jen kalendářní rok,
ale také hlavní lovecká sezóna, jak zvěře spárkaté, tak
i zvěře drobné. Myslivci častěji navštěvují krmná zařízení,
kdy pravidelně doplňují do koryt jadrné krmivo (oves).
Dokončuje se plánovaný odstřel spárkaté zvěře, ale už jen
minimálně. V druhé polovině měsíce prosince se dopřává
zvěři klid, jelikož časté rušení zvěři neprospívá. Přichází

1. místo si vybojovali Trosečníci z Vrchlabí.
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AKCE V DOLNÍM LÁNOVĚ
Listopad 2017 - únor 2018
3. 11. 2017
4. 11. 2017
10. 11. 2017
Prosinec
22. 12. 2017
19. 01. 2018
Únor 2018

16:00 hod. setkání u kapličky Sv. Huberta,
MS Dolní Lánov
14:00 hod. památka zesnulých - hřbitov
18:00 hod. setkání seniorů KD Dol. Lánov,
SPOZ + obec
2017 Mikulášská besídka (datum bude
ještě upřesněno), ZŠ a MŠ
17:00 hod. zpívání u vánočního stromu,
ZŠ a MŠ + obec
Myslivecký ples KD, myslivecký spolek
Turnaj ve stolním tenise KD (datum bude
upřesněno), SK Dolní Lánov

V druhém týdnu se konal pro děti příměstský tábor.
Po celou dobu jsme měli nabitý program plný výletů,
netradičních lesních her, sportovních soutěží a cyklovýletů
po lesních cestách. Nechybělo opékání vuřtů u ohně,
zpívání s kytarou a pyžamová diskotéka s přespáním
ve škole. Starší děti mohly dokonce prožít nečekanou noční
stezku odvahy po budově školy. Po celou dobu nám přálo
příjemné letní počasí. Všichni jsme společně prožili mnoho
dobrodružství, překvapení a nezapomenutelných zážitků.
Za pedagogy a děti bych chtěla poděkovat také všem
rodičům, kteří si pro nás připravili výborné koláče
a dezerty, panu Jindříškovi, jenž nám zpestřil večer hrou
na kytaru. Společně jsme si zazpívali a pak znaveni zalehli
do spacáků. Poslední den jsme se vydali hledat tajný
poklad, poradili jsme si se všemi úkoly a pomocí indícií
získali cennou truhlu.

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
ŠKOLA ŽIJE I O PRÁZDNINÁCH
LETNÍ DRUŽINOVÝ TÁBOR 10. 7. - 21. 7. 2017
Letošní 14 denní družinový tábor jsme prožili v duchu
dobrodružství.
V prvním týdnu jsme navštívili opět chatu Ferra
u Strážného. Dostali jsme se do hlubin Lesního království,
kde žijí víly, skřítkové a ochranná strašidýlka. Kam
až paměť dosáhne, vládne zde veselá Duhová víla. Panuje
moudře celému Lesnímu království, dohlíží na všechny
místní bytosti… Avšak není na světě pouze dobro. Čas
od času převládne zloba, chamtivost, závist a hloupost.
Když se tyto lidské vlastnosti dostanou na povrch, když už
je jich tolik, že se pod nimi vše hezké ztratí, začne se jimi
živit temné zlo, zlo v podobě čaroděje Zlomyslína.
Duhovou vílu čaroděj proměnil v nemocný starý dub,
který nikdy nesměl plodit barevné duhové žaludy. Celé
království upadlo do bídy a zmatků. Zachránit Lesní
království mohly pouze odvážné děti! Podařilo se jim to?
Všichni jsme se snažili táhnout za jeden provaz.
Společnými silami jsme se odvážně vydali na cestu plnou
nástrah a plnili jeden přetěžký úkol za druhým. Postupně
síla Zlomyslína slábla a zakletý dubový strom se začal
usmívat. Každým dnem přicházela naděje, že Lesní
království bude opět zachráněno. Ke konci tábora jsme
našli tajnou mapu, která nás zavedla k pokladu Duhové víly.
Podařilo se! Duhovou vílu jsme zachránili a s ní i celé Lesní
království. Hurá!!!!! Dobro zvítězilo nad zlem a na všechny
čekal zasloužený poklad.

Každé dítě získalo nejenom odměny z truhly pokladu,
ale především zažilo nevšední dny plné zážitků,
dobrodružství a cenných zkušeností do života. Odměnou
pro nás pedagogy byl příjemně prožitý čas s dětmi, čas plný
radosti, veselé nálady a nezapomenutelných okamžiků.
Budeme se opět těšit na příští rok.
Za ZŠ a MŠ Dolní Lánov Anita Blažejová,
vychovatelka ŠD

PRINCIPY ETICKÉ VÝCHOVY
1. Každý člověk má svoji důstojnost – respektujme
individualitu druhých.
2. Člověk je bytost svobodná a zodpovědná – podporujme
žáky v samostatném a zodpovědném rozhodování.
3. Nejefektivnějším prostředkem učení je vlastní
zkušenost – za vhodných podmínek realizujme
zážitkové aktivity.
4. Pro vzdělávání je důležité výchovné společenství
založené na důvěře – podporujme toto společenství
častým vyjadřováním pozitivních citů.
5. Učitel výchovně působí především svým příkladem –
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zaměřme se na tento nejdůležitější prostředek výchovy tím,
že budeme pracovat na vlastní sebevýchově.
Tyto principy etické výchovy se snažíme dodržovat
v naší škole stále. Letos jsme však obdrželi dotaci
od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Po celý
rok pedagožky Základní školy zpracovávaly projektové
dny v tomto duchu. Finanční prostředky jsme vyčerpali
především na zakoupení potřebného materiálu –
zhotovování kulis, drobné dárky, zemina a bylinky,
textilie na zahrádku, samotvrdnoucí hmota pro zhotovení
vývěsek, apod. Také jsme měli divadlo s prvky etické
výchovy. A čeho jsme chtěli docílit my?
Především jsme se zaměřili na:
- vzájemnou spolupráci a zapojování žáků 1. ročníku
do skupinových prací
- komunikaci žáků mezi sebou (kouzelná slovíčka,
oslovení, omluva)
- v naší škole nejsi nikdy sám
- pomoc a přátelství
- říci si někomu o pomoc není ostuda
- všichni jsme si rovni /hodnocení druhých i sebe samých/
- co všechno dokážeme, pokud si vzájemně pomáháme
- hrdinou jsi každý den

Upravujeme skalku před školou.

V projektových dnech jsme navozovali různé situace,
s kterými se museli žáci vyrovnat. Spolupráce mezi
mladšími a staršími byla samozřejmostí a nikdo nezůstával
osamocen. Vyvrcholením byla asi společná práce
na bylinkové zahrádce a pocitovém chodníčku. Jsou u naší
školy a veřejnost se s nimi může seznámit. O bylinkách se
můžete ledacos dočíst na panelu, který pro nás zhotovil
obětavý tatínek p. Maisner. Moc mu děkujeme! Ostatní
zhotovovaly děti se svými učitelkami a myslím, že činnost
se jim líbila a výsledek ještě více.
Co jsme si však určitě všichni odnesli – dobrou
spolupráci a vzájemnou komunikaci.
Jitka Ulvrová

OBYVATELÉ DLE VĚKOVÝCH
KATEGORIÍ K 21. 9. 2017
Kategorie
Dospělí
Dospělí muži
Dospělé ženy

Počet
601
292
309

Děti 15 - 18 let
Děti 15 - 18 let - chlapci
Děti 15 - 18 let - dívky

24
11
13

Děti do 15 let
Děti do 15 let - chlapci
Děti do 15 let - dívky

138
64
74

Děti 6 - 7 let
Děti do 3 let

21
30

Celkem obyvatel

763

Průměrný věk obyvatel

40.5976408912

ZAHÁJENÍ ČIINOSTI ŠACHOVÉHO
KROUŽKU NA ZŠ DOLNÍ LÁNOV
Vážení čtenáři Zpravodaje,
oznamuji tímto všem rodičům dětí na ZŠ v Dolním Lánově,
že jsem byl před začátkem ŠK roku 2017/18 požádán paní
ředitelkou, zda bych nezvážil znovu zahájení "Šachového
kroužku". Po delším zvážení a hledání náhrady mezi
mladou generací, která již školu opustila jsme se nakonec
s paní ředitelkou dohodli, že kroužek bude jednou za 14 dní.
V následujícím volném týdnu si děti budou moci zahrát
vzájemně pod dohledem paní učitelky v "Družině".
Začali jsme 18. 10. 2017, přihlásilo se nám však pouze 5
dětí, ale my potřebujeme sudý počet. Vždyť ve ŠK roce
2013/14 bylo zapojeno 12 dětí. Žádám tímto rodiče, aby
zvážili možnost zapojení svého dítěte do našeho programu.
Škola má dnes velké možnosti v moderní výuce za pomoci
názorné projekce na magnetickou tabuli. Děti vidí názorně
na tabuli celou šachovnici, možnost ukázky pohybu figur
a v neposlední řadě i ukázky hraných partií velmistrů.
Chci tímto připomenout rodičům význam "ŠACHOVÉ
HRY", která zvyšuje u dětí tvůrčí myšlení, paměť, přesnost,
vůli a sebeovládání. Využívám proto této příležitosti, abych
tímto oznámením pro rodiče pozval mezi nás co nejvíce dětí
do našeho šachového kroužku. Rodiče mohou přihlásit děti
v ZŠ v Dolním Lánově.
S pozdravem " Šachu zdar" Zdeněk Máslo st.

VZPOMÍNKA
24. listopadu tomu bude již deset
let, co nás opustil náš milovaný manžel
a tatínek pan Alexandr Jančula.
Kdo jste ho znali a měli rádi, prosím
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka Hana, syn Pavel
s rodinou a dcera Alena s rodinou.

27

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr

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

tel.: 603 478 710

Dolní Dvůr 78
543 42 DOLNÍ DVŮR

belovskym@transcentrumbus.cz

Telefon OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Administrativní pracovnice: Miloslava Neumannová ucetni@dolnidvur.cz

informace:

www.dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po, Út, Čt, Pá
St

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPIS Z USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Dvůr konaného dne 28. 6. 2017
Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů
Přítomno: 5 zastupitelů
Omluveni: M. Stránský, D. Bednárová, Ing. Sazeček,
Vl. Čivrný
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo program
veřejného zasedání Zastupitelstva dne 28. 6. 2017
Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Zděnka.
Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo
ověřovatele zápisu pana Martina Mikule.
Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru pana Davida Neumanna.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy zvolilo člena
návrhového výboru Ladislava Homolu.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr vzalo na vědomí kontrolu
usnesení z minulých zasedání a zprávu o činnosti ZO.
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo
závěrečný účet obce Dolní Dvůr za rok 2016, (jehož součástí
je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření), a vyslovilo
souhlas s celoročním hospodařením obce Dolní Dvůr za rok
2016 bez výhrad.
Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr projednalo návrh účetní
závěrky obce Dolní Dvůr za rok 2016. Zastupitelstvo obce
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8:00 - 12:00
12:00 - 16:00
Dolní Dvůr nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla
v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 Vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Dolní
Dvůr v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) Zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pěti hlasy
schválilo účetní závěrku obce Dolní Dvůr sestavenou k 31.
12. 2016, vč. hospodářského výsledku za rok 2016, který
bude ke dni schválení účetní závěrky převeden na SU 432 –
výsledek hospodaření minulých účetních období.
Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2017, týkající se stanovení části
společného školského obvodu základní a mateřské školy pro
území obce Dolní Dvůr.
Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo
odhlučnění stěny v domě čp. 76 mezi byty nájemníků
p. XXX a p. XXX. Starostu obce pověřuje s uzavřením
smlouvy o dílo.
Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo dar
ve výši 10.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, IČO:
486 238 14. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k uzavření darovací smlouvy.
Usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo
vyhlášení výběrového řízení na provozovatele prodejny
a občerstvení v budově čp. 4 v Dolním Dvoře.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr pěti hlasy schválilo stanovy
Svazku obcí Horní Labe v předloženém znění s účinností
od 1. 7. 2017.
Přílohy: Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
V Dolním Dvoře dne 28. 6. 2017
Zapsal: Ing. Martin Bělovský
Ověřovatelé: Martin Zděnek, Martin Mikule
Starosta obce: David Neumann

Z DĚNÍ V OBCI

ČESKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2017
12. srpna, v rámci XI. ročníku festivalu (v D. Dvoře
ročník druhý), koncertoval v kostele sv. Josefa pan Pavel
Svoboda, rodák z Dobrušky, vynikající mladý mistr varhan.
Vystudoval konzervatoř v Pardubicích, absolvoval
Akademii múzických umění v Praze a po mnoha
interpretačních kurzech u významných varhaníků, stáži
v Berlíně a Nizozemsku dokončil doktorské studium
na Hudební akademii múzických umění v Praze.
Je držitelem cen v mezinárodních soutěžích, včetně
Pražského jara, má titul Bachpreisträger ze soutěže
v Lipsku. Mimo koncertování je dramaturgem
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka a předsedou
spolku PROVARHANY, zaměřující se na obnovu a ochranu
historických varhan. Na příklad v Dobrušce se podařilo
obnovit varhany zachráněné v roce 1954 z poničeného
evangelického kostela v Rudníku. Po 60 letech tento nástroj
z roku 1904 od firmy A. Schuster a syn ožil mimo jiné
i díky drobným darům, včetně „adopce“ 999 píšťal.
Na dolnodvorských varhanách jsme slyšeli díla skladatelů
J. S. Bacha, jeho syna Carla Emanuela Bacha, J. K. Kuchaře,
A. Dvořáka, R. Schumanna a Nielse Wilhelma Gade,
dánského skladatele a dirigenta. Tuto krásnou hudbu
vyslechlo 30 lidí. Sobotní večer byl obohacen odborným
výkladem, ukázkou nástroje a zodpovězením mnoha dotazů
ze strany posluchačů.
Pan Svoboda koncert uváděl sám, ke každému autorovi
i skladbě podal málo známé informace. Cíl festivalu, to jest
propagace historických varhan bez ohledu na velikost obce
nebo regionu, byl 12. 8. 2017 v Dolním Dvoře splněn.
Hana Homolová

DEN OBCE DOLNÍ DVŮR
Jako každý rok jsme se s prázdninami rozloučili 26. 8.
2017 Dnem obce v Dolním Dvoře. Počasí se vydařilo.
Mračna nás obcházela a sprchlo jen trošku před druhou
hodinou, než začaly soutěže pro děti. To nás ovšem
nevystrašilo a náš bohatý program mohl vesele pokračovat.
Děti soutěžily a objevilo se mnoho nových soutěžních
disciplín. Lovení jablíček si vyzkoušelo i pár odvážných
rodičů. Fotobednou s převleky jsme potěšili mnoho dětí.
S přibývajícím časem a smrákáním se odvážili vyfotit
i někteří dospělí. Na pódiu se chystala country kapela

Díky fotobedně s převleky se děti mohly parádně proměnit.

Mustang, která zahájila letošní ročník. Na děti čekalo další
překvapení. Tím byl neodolatelný kouzelník se svou
kouzelnou asistentkou. Kouzlil a dětem rozdával dobroty
a balónky. Po vyčerpání všech kouzel spustila jablonecká
mužská kapela, která nás bavila do 22:00 a dětičky se
pomalu začaly chystat do postýlek. Pro rodiče zábava
nekončila. Do pozdních hodin hrála kapela Barbarella.
Tančilo se a dokonce soutěžilo v dospěláckých soutěžích.
I když počasí bylo na pochybách, zábava dopadla dobře
a můžeme Vám prozradit, že příští rok nás navštíví známý
mladý zpěvák Jakub Děkan se svou kapelou, kapela
VzHáčka a další nová překvapení - hlavně pro děti, která
zatím neprozradíme. Těšíme se na Vás příští rok.
Kateřina Neumannová

DEN HASIČŮ V DOLNÍM DVOŘE
Dne 14. 6. 2017 jsme prožili krásné odpoledne s našimi
dobrovolnými hasiči. Bylo krásné horké letní odpoledne, a
tak nám hasiči chtěli představit své nové hasičské auto, pro
které si byli až za hranicemi České republiky. Pozváni byli
všichni z okolí, proto si připravili program pro děti i dospělé.
Děti si mohly zasoutěžit, vytáhnout si nějaké to štěstíčko
a nechat si na obličej namalovat něco krásného dle jejich
přání. Dospělí si pochutnali na vychlazených nápojích
v doprovodu příjemné hudby na přání od DJ Jirky Šádka.
Naši hasiči si také připravili ukázku požárního útoku, která
zaujala jak děti, tak rodiče, a tak bylo nové auto poprvé
zapojeno (i když do cvičného) boje s ohněm. Jelikož kluci
nemají špatné výsledky na soutěžích, vypadal zásah jako
opravdový. Poté, co se oheň podařilo překonat, mohly si děti
vyzkoušet stříkání z proudnice a pořádně si nový vůz
ze všech stran prohlédnout. Zábavný a příjemný den
zakončila večerní zábava pro rodiče, kteří se nechali unést
hudbou, zatančili si a pobavili se. Jsme rádi, že nám vyšlo
tak krásné počasí, hasičům děkujeme za akci a těšíme se
třeba zase příští rok.
Kateřina Neumannová

OBNOVA čp. 114 V DOLNÍM DVOŘE
V Krkonošském deníku z 23. 8. 2017 vyšel článek
novináře J. Brauna o historicky vzácné stavbě v D. Dvoře,
jejíž začátek sahá až do roku 1773. Od roku 2001 je tato
stavba označena Ministerstvem kultury a Národním
památkovým ústavem za kulturní památku jako cenný
doklad původní historické zástavby. Tento venkovský
poloroubený dům, značně zdevastovaný, polorozpadlý
a promočený začíná ožívat. Po dlouhé době a několika
držitelích nový majitel začal s obnovou střechy, starým
způsobem. Něco bylo nahrazeno úplně, zbylé části ošetřeny.
Nová střecha z ručně štípaného šindele a dlabanými
podokapními žlaby drženými dřevěnými úchyty stojí
za prohlédnutí. Vzhledem k tomu, že v původních
dřevěných částech domu sídlil dřevokazný hmyz, bylo
přikročeno k horkovzdušné sanaci.
Na tuto ojedinělou ukázku jsem byla spolu s vedoucí
infocentra K. Bokovou pozvána. Měly jsme možnost
prohlédnout si dům zevnitř a vyzkoušet, jaké je teplo
v uzavřené roubené části. Hlavně pak vyslechnout průvodní
slovo od odborníků, pana Marka Matějeka z metodického
pracoviště Thermosanace a pana Hynka Kundery,
realizačního technika, obsluhujícího výrobník tepla,
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ŽIJÍ TU S NÁMI -SMEJKALOVI
Manželé Smejkalovi, trvalým bydlištěm v Praze,
mnoho dnů však trávili a dodnes tráví v Dolním Dvoře.
Pan Zbyněk, rodák z Nového Bydžova, vystudoval Vysoké
učení technické v Brně, pak ekonomiku stavebnictví
na ČVUT v Praze.
V roce 1965 pozval Jiří Omasta, učitel v místní škole,
své kamarády z Nového Bydžova na Silvestra do Dolního
Dvora. Nynější kancelář starosty, dříve ředitelna, posloužila

Do plachtami utěsněného prostoru chalupy je vháněn horký vzduch.

thermokamery snímající teplotu celého objektu
a sledujícího značné množství různě umístěných
elektronických snímačů. Tato horkovzdušná sterilizace
dřeva je metoda, při které je zlikvidován aktivní dřevokazný
hmyz ve všech stadiích vývoje. Principem je nahřátí
a postupné prohřívání napadeného dřeva. Vháněný vzduch
má teplotu 80 až 120°C, výsledná teplota v ošetřovaném
dřevě musí mít 55°C. Při této teplotě je zcela zničen brouk,
kukla, larva i vajíčko. Thermosanace vynalezená v Dánsku
v roce 1929 je 100 % bezpečná a šetrná. Provedení včetně
příprav trvá 2-5 dnů.
H. Homolová, kronikářka

ZEMŘELA SPISOVATELKA
Ve věku 90 let zemřela
krátce po oslavě svých
narozenin naše „letní
sousedka“, paní Dagmar
Štětinová-Mařencová.
Do Luisina údolí jezdívala vždy v létě od roku
1969. Paní Štětinová,
nositelka mnoha významných cen, byla vedena jako
spisovatelka, novinářka,
ilustrátorka, básnířka,
autorka klasické literatury
pro děti a mládež. Bylo jí
vydáno 32 knih, tisíce
povídek, veršů, ilustrací,
přednášek a dramatizací. Nejvyšším vyznamenáním bylo
ocenění za celoživotní přínos kultuře. Motto jejího života
bylo udělat něco pro předky, ale i pro budoucí generace.
Hana Homolová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ ČERVENEC - ZÁŘÍ 2017
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

pan Zdeněk Zálabský
paní Hana Novotná
Oslavencům přejeme vše nejlepší, pevné zdraví,
štěstí a elánu do dalších let.
Zdeňka Hanuláková
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Magda a Zbyněk Smejkalovi.

jako nocležna partě studentů, byť do školy zatékalo a klenba
pod místností byla podepřena kládami. Dolní Dvůr se
studentům zalíbil a v roce 1966 zde koupili roubenku.
Začaly opravy, ale život bývalou společnost rozdělil. Někdo
odstoupil, někdo se odstěhoval hodně daleko. V roce 1980
už zůstali jen Smejkalovi. Většinu svého volného času
věnovali opravám. Nyní má roubenka původní vzhled.
V létě téhož roku se na svůj rodný dům přijel podívat
Dr. Erich Kraus, nynější vedoucí osobnost bývalých občanů
Dolního Dvora. V té době vzniklo dlouhé a užitečné
přátelství, trvající dodnes.
Během budování a zvelebování roubenky si
Smejkalovi našli čas na vyměření a vytyčení prodejny
potravin, zbyl čas a prostředky k opravě římsy kostela,
vyplnění poslední vůle paní Kyšerové, dárkyně zvonkohry,
realizovali kompletní opravy sochy sv. Jana Nepomuckého,
spolupracovali na opravě varhan. Podíleli se na
architektonickém zpracování návrhu úprav Rudného
náměstí a organizaci oslav 400 let obce. Velký podíl má pan
Smejkal na korespondenci s heraldiky při obnově znaku
a praporu obce. Odměnou mu bylo pozvání na slavnostní
předávání v Poslanecké sněmovně.
Manželé Magda a Zbyněk Smejkalovi jsou od 14.
června 2008 čestnými občany obce. Slavnostní jmenování
provedla starostka Ing. Ničová, za přítomnosti zástupce
Generálního konzulátu Drážďany, zástupce Saského
ministerstva vnitra a Dr. Ing. E. Krause. Mimo jiné
manželům poděkovala, že tomuto krásnému koutu Krkonoš
darovali čas, síly, city a prostředky. Přítomnost i historie
Dolního Dvora se jim stala koníčkem, jejich sbírka pohledů
a fotografií posloužila nejen panu Jaroslavu Zděnkovi
v knížce „Vyprávění…“, ale také při oslavách 400 let obce.
Panu Smejkalovi dodatečně přejeme k letošním
75. narozeninám hodně zdraví a pohody.
Autorizováno. H. Homolová,
kronikářka

OB Lánovy - divadlo na dvorečku...

Školní rok 2017 - 18.

Dolní Lánov - opravy komunikací.

Dolní Lánov - opravy komunikací.

Navijákový den 24. 6. 2017.

Výstup na Sněžku. Rodina Jáklových šťastně v cíli.

SDH H. Lánov. Závěrečný večer tábora - karneval - šmoulové.

Oslavy 25 let Vodárenské společnosti Lánov.

Dolní Dvůr - pan Svoboda seznamuje zájemce s královským nástrojem.

Den obce Dolní Dvůr - před objektivem fotobedny.
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