ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Vážení občané Lánova,
v průběhu listopadu jste byli informováni o změnách
v odpadové legislativě. Mnohé z Vás poplatek nemile překvapil, vezměte ale prosím na vědomí, že zákonná povinnost úhrady poplatku se vztahuje na všechny obyvatele.
Zopakujme si důležité informace:
- Vaše smlouvy s firmou Marius Pedersen budou
hromadně vypovězeny ke konci roku 2021 a nová
smlouva už bude uzavřena přímo mezi Obcí Lánov
a firmou MP.
- Přihlášení k poplatku prosím proveďte pomocí zaslaného formuláře (případně elektronicky na www.
lanov.cz/obec/odpady), nebo osobně nejpozději do 15.
ledna 2022.
- Podrobné informace (např. kdy a jak platit) budou včas
zveřejněny.
- Popelnice s Vámi vyřídí firma Marius Pedersen, která
Vám je nabídne k odkoupení. Ceny pro odkup se budou
lišit stářím smlouvy takto:
nádoby 60 – 120 l:
smlouva uzavřená v r. 2007 až 2010
popelnice přenechána zdarma
smlouva uzavřená v r. 2011 až 2014
cena popelnice 200 Kč/ks
smlouva uzavřená v r. 2015 až 2018
cena popelnice 400 Kč/ks
smlouva uzavřená v r. 2019 až 2021
cena popelnice 600 Kč/ks
Sdružení vlastníků – nádoby 1100 l cena 500 Kč/ks
Informace pro ty z Vás, kteří nevlastní popelnici.
- řešíme dohodu s firmou Marius Pedersen, o výsledku
budete včas informováni. Případné další dotazy Vám
zodpoví paní Jaroslava Kučerová: 493 314 599.
Jak jsem již psala, náklady na svoz komunálního odpadu
v obci Lánov budou přesahovat částku 1 200 000 Kč, což
bylo rozhodující pro určení výše poplatku jednotlivým
osobám. Obec platí rovněž poplatky za objemný, nebezpečný a bio odpad (dalších víc než 100 000 Kč ročně).
Dalším nákladem, což mnoho lidí netuší, je úhrada
za plastový odpad: za každou tunu platila ještě donedávna
obec 1 500 Kč (od října 605 Kč). Pravda je, že částečně (asi
třetinou) se nám náklady na tříděný odpad vrací.
Neméně důležitá informace je, že každý rok bude stoupat
poplatek za odvoz komunálního odpadu (skládkovné)
a zároveň se bude snižovat počet kilogramů, do kterých se
musíme průměrně na občana za rok vejít, abychom dosáhli
na slevu - pro rok 2022 to bude 190 kg/osoba/rok. Například
za rok 2020 to v Lánově vycházelo 185 kg/osoba/rok.
Věřte, že mne samotnou výše poplatku nijak netěší. Dle
mého vlastního názoru se tento zákon prostě nepovedl (mohl
být udělán lépe), protože cílem zákona bylo snížit množství
komunálního odpadu. Podle mě je nejlepší, když odpad
(třeba obal zboží) prostě vůbec nevznikne. Některé zboží
kupujeme bez obalů (např. pečivo) a jiné je zabaleno dvakrát
(sluchátka, zubní pasty atd.). Bohužel tento zákon přenesl
povinnost na obce a potažmo občana…

Vlastní příklad: Dosud moje čtyřčlenná rodina používala
pouze odpadové pytle, a to cca tři do roka za cenu
90 Kč/pytel, protože zbylý odpad vytřídíme. Původním
důvodem používání pytlů byl fakt, že k nám firma Marius
Pedersen nezajíždí. Nyní budeme platit 2 600 Kč/rok a ještě
bychom si měli pořídit popelnici. Chci tím říct, že rozumím
Vašim výtkám, nicméně nový odpadový zákon nám mnoho
možností nenabídl.
Chtěla bych v této souvislosti požádat ty, kteří zde bydlí,
ale nemají tu trvalý pobyt, aby se tu k němu přihlásili.
Odpadne tím riziko, že budou muset platit za odpady dvakrát
– tedy v místě trvalého pobytu a zároveň tam, kde opravdu
bydlí.
Příští rok je zkušební, učíme se, co nám nová obecně
závazná vyhláška přinese, zda budeme lépe třídit a taky koho
bychom měli od poplatku osvobodit. Prosím mějte trpělivost.
Byla bych ráda, kdybychom do budoucna dokázali
odpady vážit u každého domu a následně pak občany, kteří
budou důsledně třídit a tím pádem budou mít nejméně
komunálního odpadu, dokázali finančně odměnit. Zatím
jsme želbohu v tomto směru nedokázali se svozovou firmou
najít společné řešení.
Jsme si vědomi toho, že nastavený systém vybírání
poplatků není úplně spravedlivý, bohužel. Samozřejmě si
můžete říct, že za peníze, které odvádíte, třídit nebudete,
jenže výsledek pak bude horší pro všechny obyvatele
Lánova.
Proto Vás prosím TŘIĎTE A TŘIĎTE HODNĚ,
ať všichni společně platíme co nejméně.
Na závěr bych Vám ráda popřála klid a pohodu, hezké
svátky a do nového roku jen to dobré, hlavně zdraví.
Eliška Rojtová, starostka

Poděkování
Chtěla bych jménem svým a hlavně jménem Obce
Lánov poděkovat paní Margitě Capouškové za práci pro
Klub důchodců, za organizaci akcí a výjezdů a v neposlední
řadě za přípravu a realizaci společných setkání s Poláky
v rámci projektu „Poznejme se více“. Klobouk dolů, jak to
Margita všechno zvládá, navíc s úsměvem a grácií.
Eliška Rojtová, starostka
U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce
Lánov dne 30. 9. 2021
Doba konání: 17:30 –20:30
Přítomni: viz prezenční listina
Omluven: M. Janků, J. Šedivý, M. Kreislová, J. Koudelka
Neomluven: M. Kuřík
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka E. Rojtová zahájila jednání zastupitelstva
a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starostka E. Rojtová navrhla p. L. Šedivou jako zapisovatelku a p. Jiřího Vališku a p. Danu Jakubcovou jako ověřovatele zápisu z jednání.
K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebylo
připomínek.
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Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
2. Schválení programu jednání
Místostarostka L. Šedivá přednesla návrh programu
dnešního jednání zastupitelstva.
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtové opatření č. 5/2021
6) Nakládání s nemovitostmi Obce
7) Smlouvy
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění
usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 24. 6. 2021. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/5/21 – ZO bere na vědomí.
4. Zpráva o činnosti rady obce
Místostarostka Ladislava Šedivá přednesla Zprávu
o činnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva dne
24. 6. 2021 do jednání rady obce dne 16. 9. 2021 (dále jen
„Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
5. Rozpočtové opatření č. 5/2021
Starostka Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila rozpočtové
opatření č. 5/2021, vysvětlila jednotlivé změny ve výdajové
a příjmové části a uvedla, že členové finančního výboru
projednali rozpočtové opatření dne 30. 9. 2021
a doporučují zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2021 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu
6. Nakládání s nemovitostmi obce
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. p. č. 2109/5 o výměře 17 m2
(ostatní plocha/jiná plocha) v k. ú. Horní Lánov panu ...,
který vzniká oddělením dle GPL č. 624-69/2021 z pozemku
p. p. č. 2109/3 o výměře 145 m2 (ostatní plocha/ostatní
komunikace) v k. ú. Horní Lánov. Prodejní cena nově vzniklé
nemovitosti je stanovena dohodou s ohledem na podmínky
prodeje v částce 125 Kč/m2, celkem 2 125 Kč se splatností
před vkladem vlastnického práva do KN, kdy nabyvatel
souhlasí se zřízením věcného břemene na „p. p. č. 2109/5“
pro služebnost inženýrské sítě (§ 1267 OZ) ve prospěch
Obce Lánov, a to bezúplatně na dobu neurčitou. Nabyvatel
zároveň uhradí Obci předem 1/3 ceny na potřebný geometrický plán č. 624-69/2021 v částce 2 335 Kč a dále kupující
uhradí předem náklady na vypracování návrhu kupní
smlouvy a další administrativní úkony Obce Lánov ve výši
1 000 Kč a poplatky spojené s podáním Návrhu na vklad do
katastru nemovitostí. ZO dále pověřuje starostku podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 6/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu
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Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje prodej
nově vzniklého pozemku p. p. č. 2109/6 o výměře 66 m2
(ostatní plocha/jiná plocha) a nově vzniklého pozemku
p. p. č. 2261/4 o výměře 4 m2 (vodní plocha/jiná plocha)
v k. ú. Horní Lánov manželům (SJM) ... a ..., které vznikají
oddělením dle GPL č. 624-69/2021 z pozemku p. p. č. 2109/3
o výměře 145 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace)
2
a z pozemku p. p. č. 2261/2 o výměře 637 m (vodní plocha/tok umělý) v k. ú. Horní Lánov. Prodejní cena nově vzniklých nemovitostí je stanovena dohodou s ohledem na
2
podmínky prodeje v částce 125 Kč/m , tj. celkem 8 750 Kč se
splatností před vkladem vlastnického práva do KN, kdy
nabyvatelé souhlasí se zřízením věcného břemene na „p. p. č.
2109/6“ pro služebnost inženýrské sítě (dle § 1267 OZ)
ve prospěch Obce Lánov, a to bezúplatně na dobu neurčitou,
dále s předkupním právem na „p. p. č. 2261/4“ ve prospěch
Obce Lánov a též s prodejem pozemku p. p. č. 103 o výměře
8 m2 v k. ú. Horní Lánov za shodnou cenu, tj. 1 m2 bude
ohodnocen stejnou částkou, za jakou bude Obec Lánov
2
prodávat, tj. 125 Kč/m . Nabyvatelé zároveň uhradí obci
předem 1/3 ceny za potřebný geometrický plán č. 62469/2021 v částce 2 335 Kč a dále uhradí náklady za vypracování návrhu kupní smlouvy a další administrativní úkony
Obce Lánov ve výši 1 000 Kč a poplatky spojené s podáním
Návrhu na vklad do katastru nemovitostí. ZO dále pověřuje
starostku podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/5/21 - ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje nabytí
pozemku p. p. č. 103 o výměře 8 m2 (zahrada) v k. ú. Horní
Lánov (SJM) ... a ... , za celkovou cenu 1 000 Kč, tj. 125
Kč/m2 s tím, že se jedná o majetkoprávní vypořádání
v souvislosti s prodejem pozemku p. č. 2109/6 v k. ú. Horní
Lánov vzniklého oddělením dle GPL č. 624-69/2021
z pozemku p. p. č. 2109/3 o výměře 145 m2 (ostatní plocha/jiná komunikace). Obec Lánov zároveň uhradí poplatky
spojené s podáním Návrhu na vklad do katastru nemovitostí,
a to převodem na základě výzvy katastrálního úřadu. ZO dále
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu
7. Smlouvy
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Příkazní
smlouvu mezi Obcí Lánov a GRANTIS Consulting, s. r. o.,
Třída SNP, Hradec Králové. Smlouva se týká poradenství a
konzultační činnosti při akci „Cyklotrasa č. 22, cyklostezka
Lánov – Čistá v Krkonoších 1. úsek“. Schváleno RO usnesením 2/14/21 dne 2. 9. 2021.
Usnesení č. 9/5/21 – ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Smlouvu o
d í l o m e z i O b c í L á n o v a Z & D s t a v b y, s . r. o . ,
na stavbu s názvem „Technické řešení kanalizace, lokalita
č.7 (Seidlov)“. Schváleno RO usnesením 1/12/21 dne
15. 7. 2021.
Usnesení č. 10/5/21 – ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Smlouvu
o dílo mezi Obcí Lánov a OBIS, spol. s r. o., Přibyslavská
200, 509 01 Nová Paka na stavbu s názvem „Technické
řešení kanalizace, lokalita č. 1 (vodárenská – vlek). Schváleno RO usnesením 2/12/21 dne 15. 7. 2021.
Usnesení č. 11/5/21 – ZO bere na vědomí dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Smlouvu o
dílo mezi Obcí Lánov a Čerpadla Vrchlabí, s. r. o., která se

týká technologických úprav pro čerpání a řízení tepelných
čerpadel při ZŠ Lánov. Schváleno RO usnesením 3/15/21
dne 16. 9. 2021.
Usnesení č. 12/5/21 – ZO bere na vědomí dle návrhu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu
o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Lánov
na vypracování dokumentace pro vypořádání společného
povolení (DUSP) + projektové dokumentace pro provádění
stavby (PSDP), včetně výkazu výměr, rozpočtů a autorského
dozoru veřejné zakázky: „III/32552 Lánov – Prosečné,
rekonstrukce silnice v km 0,000 – 8,870“. ZO pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo člena hodnotící
komise p. Alenu Purmovou a náhradníka starostku
p. Elišku Rojtovou při výběru dodavatele veřejné zakázky:
„III/32552 Lánov – Prosečné, rekonstrukce silnice v km
0,000 - 8,871“.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
8. Různé
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Výroční
zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/2021.
Usnesení č. 15/5/21 – ZO bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí akční plán
rozvoje Základní školy a Mateřské školy Lánov – Škola pro
21. století.
Usnesení č. 16/5/21 – ZO bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje vyčlenění
prostředků na vlastní podíl v rozpočtu na dofinancování akce
„Výstavba modulových kabin, šatny a zázemí v areálu hřiště
v obci Lánov“. Jedná se o povinnou spoluúčast ve výši 30 %
z celkové části na vybudování v rámci dotačního titulu
z Národní sportovní agentury – Specifická výzva 11/2021 –
Regiony 2021. Toto usnesení je zároveň i odkazem na
Usnesení č. 1/14/21, kde rada obce dne 2. září 2021 projednala a schválila záměr výstavby nových kabin a úprav volejbalového hřiště na p. p. č. 1107/8 v k. ú. Prostřední Lánov.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 17/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje úpravu Vnitřní
směrnice č. 3/2021 – Nakládání s nemovitostmi obce – pravidla pronájmů pozemků ve vlastnictví Obce Lánov, která se
doplňuje o bod č. 5 - Minimální částka pro všechny uvedené
způsoby pronájmu činí 100 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje souhlas
s možností převodu pozemkových parcel číslo 928/18
o výměře 1 225 m2, 928/22 o výměře 114 m2, 928/23
o výměře 1 423 m2, 928/25 o výměře 2 413 m2, 928/29
o výměře 1 356 m2, 928/32 o výměře 268 m2, vše v k. ú.
Černý Důl, do vlastnictví Obce Lánov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2 – Nové Město za předpokladu, že budoucí
nabytí bude možné provést bezúplatným převodem.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/5/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
Ověřovatelé: Jiří Vališka, Dana Jakubcová
Starostka: Eliška Rojtová

U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce
Lánov konaného dne 4. 11. 2021
Doba konání: 17:30 - 21:00
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: p. M. Knapíková Kavánová, p. M. Janků,
p. R. Schliegsbir, p. J. Vališka
Hosté: Mgr. Koniková – ředitelka školy
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Starostka Eliška Rojtová zahájila jednání zastupitelstva
a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Navrhla p. L. Šedivou jako zapisovatelku a p. Markétu
Kreislovou a p. Jiřího Šarouna jako ověřovatele zápisu
z jednání. K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebylo
připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 1/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
2. Schválení programu jednání
Místostarostka L. Šedivá přednesla návrh programu
dnešního jednání zastupitelstva.
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtové opatření č. 6/2021
6) Stav požární ochrany
7) Nakládání s nemovitostmi obce
8) Smlouvy
9) Obecně závazné vyhlášky
10) Různé
11) Diskuse
12) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
3. Plnění usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění
usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se konalo
dne 30. 9. 2021. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/6/21 – ZO bere na vědomí.
4. Zpráva o činnosti rady obce
Místostarostka Ladislava Šedivá přednesla Zprávu
o činnosti rady obce za období od jednání zastupitelstva dne
30. 9. 2021 do jednání rady obce dne 21. 10. 2021 (dále jen
„Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2021
Starostka, Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila rozpočtové
opatření č. 6/2021, vysvětlila jednotlivé změny ve výdajové
a příjmové části, uvedla, že členové finančního výboru
projednali rozpočtové opatření dne 4. 11. 2021. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/6/2021 – ZO schvaluje dle návrhu.
6. Zpráva o stavu požární ochrany
Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o stavu požární
ochrany obce.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/6/2021 – ZO schvaluje dle návrhu.
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7. Nakládání s nemovitostmi obce
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje směnu
nově vzniklého pozemku p. p. č. 1260/3 o výměře 867 m2,
který byl na základě GPL č. 1202-25/2020 oddělen
z pozemku p. p. č. 1260 (druh pozemku: orná půda) o výměře
2
5 729 m , který je ve výlučném vlastnictví obce Lánov, a to
za nově vzniklé pozemky p. p. č. 1309/9 o výměře 806 m2
a p. p. č. 1309/10 o výměře 61 m2, které byly na základě GPL
č. 1202-25/2020 odděleny z pozemků p. p. č. 1309/4 (druh
pozemku: orná půda) o výměře 15 374 m2 a p. p. č. 1309/5
2
(druh pozemku: orná půda) o výměře 1 261 m , které jsou ve
spoluvlastnictví pana ..., nar. ..., trvale bytem ... a paní ..., nar.
..., trvale bytem ..., to vše v k. ú. Prostřední Lánov. Obec
Lánov uhradí náklady za poplatky spojené s podáním Návrhu
na vklad do katastru nemovitostí. ZO dále pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.

výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu. Výzva bude
zaslána minimálně 3 dodavatelům, kteří budou vybráni na
základě průzkumu trhu a referencí. ZO navrhuje a schvaluje
členy hodnotící komise: Milan Ježek, Jiří Koudelka, Alena
Purmová, Jiří Vališka, Eliška Rojtová, náhradníci: Ladislava
Šedivá, Jiří Šaroun.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/6/21 – ZO schvaluje dle návrh.
Ověřovatelé: Markéta Kreislová, Jiří Šaroun
Starostka: Eliška Rojtová

Opravená cesta ke hřbitovu
Ve spolupráci s Technickými službami města
Špindlerův Mlýn a Obcí Dolní Lánov se nám podařilo
opravit část cesty ke hřbitovu a přilehlé parkoviště.
Doufám, že bude dobře sloužit.
E. Rojtová, starostka

8. Smlouvy
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o dílo
č. 064/LA/2021 – Oprava cesty ke hřbitovu – zhotovitel
Služby města Špindlerův Mlýn.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Smlouvu o
realizaci díla „Lánovská stezka“ číslo: 61/LA/2021, zhotovitel Greenboss, s. r. o.
Usnesení č. 9/6/21 – ZO bere na vědomí dle návrhu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících číslo: 4000240974 se společností GasNet,
s. r. o. Potřeba přeložky je vyvolána realizací stavby:
„Bezpečně přes Malé Labe – Lánov - Most č. 4“.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
9. Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Schvaluje sazbu poplatku na rok
2022 ve výši 650 Kč/osoba.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 11/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
10. Různé
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje Pasport
místních komunikací Obce Lánov pro katastrální území
Horní Lánov a Prostřední Lánov, který byl vypracován
panem Pavlem Neckářem. V pasportu jsou doplněny
pozemky (čísla parcel) pod jednotlivými místními komunikacemi dle aktuálních mapových podkladů katastru nemovitostí ve správním území obce Lánov a byl zhotoven přehled
vlastníků pod těmito komunikacemi. ZO pověřuje starostku
podpisem Žádosti o zařazení pozemních komunikací
na území obce Lánov a radu vyhotovením Operačního plánu
zimní údržby místních komunikací.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/6/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup traktoru střední
velikosti o výkonu 90-100 HP. Součástí traktoru bude čelní
nakladač včetně sklopné lopaty a zadní nastavitelná radlice
na sníh s gumovým břitem. Předpokládaná cena včetně
DPH 1.990.000,- Kč, předpokládaná realizace zakázky je
ve 4. čtvrtletí 2021. Výběrové řízení bude formou uzavřené
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Nová místa na tříděný odpad
Konečně jsme se v listopadu dočkali dalších kontejnerů na tříděný odpad, a to:
1. nad plynovou stanicí u školy v Prostředním Lánově,
2. před Penzionem Baron v Horním Lánově,
3. u skládky bioodpadu v Horním Lánově.
Eliška Rojtová, starostka

Seznam odpadových hnízd
Pro upřesnění o tříděném odpadu: na stránkách obce
je seznam odpadových "hnízd" přímo s mapičkou:
https://www.lanov.cz/obec/odpady/mista-pro-odkladaniodpadu/.
Prosím neodkládejte odpad mimo kontejnery, může se
stát, že ho odpadová firma odmítne naložit.
Plasty se vyvážejí v úterý a papír ve čtvrtek.
(viz tabulka na druhé straně)
Eliška Rojtová, starostka

Společenská rubrika
V září 2021 se narodily Laura Schmidtová a Anna
Rozsypalová, v listopadu pak Lota Sládková. Vítáme Vás
v Lánově a přejeme hodně štěstí do života!
V období od 6. 8. 2021 do 19. 11. 2021 dovršili svá
významná životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále
po roce) níže uvedení spoluobčané:
pan Vlastislav Zámrský
paní Věra Kynská
pan Josef Vytlačil
pan Zdeněk Kubeš

pit. Takový výběr krásných a neokoukaných ozdob snad nikdo z nás neviděl.
Z prodejny jsme vycházeli s plnými
taškami.
Autobus nás převezl ke Kuksu –
nejdříve nás čekal oběd v restauraci
Na sýpce, která je těsně vedle hospitalu
Kuks. Poté následovala prohlídka
hospitalu s průvodkyní. Po prohlídce
vnitřních prostor jsme přešli do depozitu, kde jsou umístěny originály soch
M. B. Brauna – Ctnosti a Neřesti.
I k těmto sochám podala paní průvodkyně poutavá vysvětlení, pan tlumočník se musel hodně činit, aby stačil
překládat. Na závěr jsme si prohlédli
park s květinovými a bylinkovými
záhony. Pro zájemce byla i možnost
prohlídky šporkovské hrobky.
Následoval návrat do restaurace
v Lánovském dvoře, kde nás čekala
večeře a posezení s hudbou. Zábava
byla veselá, došlo i na tanečky.
Společně strávený den se chýlí ke
konci, polští účastníci se s námi loučí
vlastní tematickou písničkou.

šek Antonín Špork vybudoval domov
pro přestárlé veterány, o které pečoval
řád milosrdných bratří. Areál je
proslulý monumentálním kostelem
Nejsvětější Trojice, cyklem nástěnných maleb Tance smrti, alegoriemi
Cností a Neřestí z dílny Matyáše
Brauna a jednou z nejstarších lékáren –
U granátového jablka.
V klenutém prostoru krypty kostela
Nejsvětější Trojice, šporkovské hrobce, se návštěvníci seznámili s příběhem
pochovaných členů rodu Šporků.
Poslední byla prohlídka zámecké
zahrady.
Setkání zakončili senioři opět
v Lánovském dvoře, kde se občerstvili
a následně pobavili při reprodukované
hudbě.
Setkání bylo posledním setkáním
seniorů v rámci projektu „Poznejme se
více“, ale za období spolupráce si čeští
a polští senioři vybudovali velmi dobré
vztahy a plánují dále udržovat kontakt
a vzájemné návštěvy i po skončení
projektu.
Ladislava Šedivá

Za účastníky z klubu důchodců
Lidmila Kučerová

Setkání seniorů
V letošním roce končí projekt
přeshraniční spolupráce mezi partnery
Lánov, Karpacz a Szklarska Poręba
pod názvem „Poznejme se více“.
Covid překazil uskutečnění některých
plánovaných akcí, proto jsme se od září
snažili uskutečnit co nejvíce akcí.
Na středu 6. 10. 2021 připravili
důchodci za pomoci Obce „Setkání
seniorů“.
Program setkání byl velice zajímavý - exkurze ve výrobním závodě
Vánoční ozdoby ve Dvoře Králové nad
Labem a prohlídka hospitalu Kuks.
Setkání začalo po příjezdu polských účastníků přivítáním a občerstvením v Lánovském dvoře.
Společně poté všichni přejeli do
Dvora Králové nad Labem do výrobního závodu Vánočních ozdob.
Exkurze byla velice zajímavá, účastníci se seznámili s celým procesem
výroby ozdob, od vyfukování různých
tvarů, po různé způsoby barvení, ruční
malování, kompletaci a balení. Spousta
účastníků si zakoupila na památku
ozdoby v podnikové prodejně.
Následoval přejezd do Kuksu, kde
se procházkou od čerpací stanice
přešlo do areálu hospitalu Kuks a kde
měli účastníci zajištěný oběd v hospodě Na sýpce. Při prohlídce hospitalu
se senioři seznámili s historií této
barokní památky, ve které hrabě Franti-
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Paní Beata Holek, naše paní starostka
a místostarostka, pan Feliks Rosik
a naše Margita Capoušková.

Projekt „Poznejme se více“
- setkání úředníků u nás
Realizace projektu se v loňském
roce zpozdila kvůli přísným covidovým omezením. Proto pokračujeme
letos. Setkání úředníků z Karpacze,
Szklarské Poręby a Lánova bylo naplánováno na čtvrtek 14. října 2021.
Hosty jsme uvítali malým občerstvením, u kterého proběhlo vzájemné
seznámení a pro pobavení i prozkoušení z českých a polských slovíček,
které připravila Kája Boková z infocentra. Ještěže máme tlumočníka
Michala, neboť se v našich znalostech
ukázaly mezery.
Následuje další bod programu.
I když venku lehce poprchává, odjíždíme do Vrchlabí, kde nás čeká
prohlídka zámku, ve kterém sídlí
městský úřad. Při prohlídce obdivujeme původní nábytek v malé
zasedačce a krásná kachlová kamna

ze 16. století. Zámkem nás provedl
tajemník p. P. Řehák, který nám
zároveň přednesl jeho stručnou historii.
Prohlídka Vrchlabí dále pokračuje
se skvělou průvodkyní Lidmilou
Kučerovou. Nejdříve jsme navštívili
zámeckou kapli včetně hrobky. Poté
následoval klášterní kostel sv. Augustina, kde jsme vystoupali na kůr
a prohlédli si varhany. Prohlídku jsme
zakončili v kostele sv. Vavřince. Ani
my místní jsme zdaleka nevěděli, kolik
zajímavostí vrchlabské památky
skrývají.
Návštěva města je korunována
obědem v restauraci Švejk ve Vrchlabí,
a potom jsme se vrátili zpět do Lánova.
Na rozloučenou jsme si dopřáli šálek
kávy a malé občerstvení. Polská
skupina nám před odjezdem zarecitovala vtipnou báseň, kterou složili právě
k tomuto projektu a se kterou se vždy
loučí. Navzdory uplakanému počasí
jsou tváře rozzářené, společně strávený
den se vydařil.
Eliška Rojtová

„Poznejme se více“ - setkání
úředníků na polské straně
Tímto rokem nám po 5 letech končí
projekt Poznejme se více. Na jednu
stranu je to úleva (administrace je
někdy strašná), ale na stranu druhou je
to i trochu smutné, protože díky potkávání se s polskými kolegy-úředníky,
důchodci, tlumočníky, průvodci a dalšími jsme poznali mnoho prima lidí
z druhé strany hor.
Poslední akcí projektu byl na 10.
listopad naplánovaný zajímavý výlet
do Polska = setkání úředníků II. Měli
jsme přes Královec dojet do Karpacze,
přesunout se následně s polskými
hostiteli k lanovce na Kopu, pochodovat k chatě Samotnia u Malého rybníka
pod Sněžkou, kde měl být oběd, a pak
se vrátit pěšky do Karpacze a absolvovat prohlídku dřevěného kostelíka
Wang.
Začátek nevypadal zrovna dobře:
na úřadě v Karpaczi nás nikdo nevítal,

jedné účastnici bylo velice špatně, náš
autobus nechtěl nastartovat a lanovka
na Kopu kvůli silnému větru nejela.
Ale postupně se vše více či méně
zdárně vyřešilo a vysvětlilo a my se
s trochu upraveným programem vydali
ke kostelu Wang, a pak pěšky k chatě
Samotnia.
I když to už člověk ví, přesto ho
překvapí, že polská strana Krkonoš je
prostě trochu jiná, ale taky moc krásná.
V půli cesty k Malému stavu nás zastihl
silný vítr a my už chápali, proč lanovka
nejede. Pořádně jsme se chůzí zahřáli
a odměnou nám byla krásná scenerie
u Malého stavu a výtečný oběd v útulné
chatě Samotnia. Zpáteční cesta vedla
přes Biały jar, kde lavina v roce 1968
zabila 19 lidí. Další úsek byl v jednom
místě pro značnou prudkost a kluzkost
docela dobrodružný, ale naštěstí si
nikdo nohu nezlomil a ani neupadl.
Následný nekonečný sestup dolů pak
naštěstí také skončil.
V Karpaczi jsme se ještě trochu
posilnili a po závěrečných milých
proslovech a vzájemném předávání
dárků jsme se rozloučili a vydali na
cestu domů. Unavení, ale spokojení.
Karolina Boková

Po zahájení se jezdci a diváci vydali
na trať. Letošního huberta vedly
jezdkyně Jitka Kulhánková s koněm
Mája a Simona Olhová s Apolem.
Na dlouhé louce se udělal dostih lehcí
koně, pony a begani (těžký kůň).
Lehký kůň - první místo obsadila
Nikola Ziegelheimová s kobylkou
Safira.
V pony zvítězila Kristýnka Kulhánková s Bingem.
Těžký kůň - zvítězila LuciVenclová
s koněm Tonda.
Na půlce bylo občerstvení - guláš,
klobásy, káva a něco sladkého k tomu.
Po příjezdu zpět na místo konání jezdci
skákali mini-maxi.
1. místo Lenka Horská - Ronny
2. místo Nikola Ziegelheimová - Safira
3. místo Tereza Jonová - Mony
4. místo Jitka Kulhánková - Mája
5. místo Lucie Šrutková - Beru
Na této soutěži se hezky předvedly
jezdkyně Terka Erbenová s Ebou
a Kristýnka Kulhánková s poníkem
Bingo. Dívky předvedly hezkou
podívanou.
A nakonec jezdci trhali cukroví ze
sedla koně, který skákal menší skok.
A než jsme se rozešli, bylo dekorování
jezdců a koní.
V převleku byly oceněny děti Martin Halada, Jiří Tomeš a Maruška
Ouzká. Dospělí - Simona Olhová,
Lucie Olhová a Lucie Kopecká.
Všichni jezdci dostali spoustu cukroví.
Musím pochválit jezdce za ukázněnou jízdu na hubertu. Letos bylo méně
diváků, ale byla dobrá parta lidí, co
nezkazí žádnou srandu. Děkuji všem
jezdcům, koním a divákům za účast
a těším se na příští rok.
Za Ranč na kopečku Helena Kopecká.

XV. Hubertova jízda
Ve čtvrtek a v pátek před naším
hubertem jsme připravovali přírodní
překážky, kterých bylo patnáct. S přípravou nám pomáhali Olhovi, Pepa
Hofman ml. a moje rodina.
V sobotu po příjezdu na místo
konání se sešlo 29 koní s jezdci a jeden
kůň vedený na ruce. Přijeli jezdci
z Lužan, Nové Paky, Černého Dolu,
Kruhu a Horního Lánova.
Letos se jelo na téma indiáni. Vesměs
byli všichni jezdci v přestrojení.

Foto Nikola Ziegelheimová.

Žijí mezi námi a škodí
V několika minulých číslech
zpravodaje se dočítáme o tom, jak se
někteří naši spoluobčané aktivně podílí
na zkrášlování obce a zlepšování
prostředí. Mají můj obdiv, tyto aktivity
se v dnešní době už moc „nenosí“,

ale všichni se na pěkné věci rádi
podíváme.
Bohužel máme u nás i takové spoluobčany, kteří mají nutkání ty hezké
věci zničit. Velké zklamání je z toho,
že škodiči ničí i díla, která si pro radost
vytvořily samy děti. Naposledy to byla
barevná malba na zadní cestě, kudy
chodí děti do školy. Moje vnučky si tu
kresbu s různými motivy hezky přeskákaly a protančily, to se povedlo v pátek.
Když jsme si to šly zopakovat v pondělí, bylo zářivé sluníčko zamatlané
nějakým černým olejem. Kdo byl
autorem této zkázy? Čí to byl nápad,
hned to zničit? Bylo to jiné dítě, byl to
dospělák? Mají snad někteří lidé ve své
mysli prioritně nastaveno, že je potřeba
všechno pěkné hned zničit?
V létě jsme se mohli posadit na
nové lavičky u rybníčka za školou, ale
dlouho nám to nevydrželo. Ani jsme
nestačili autorovi poděkovat a už
naběhl nějaký škodič a část jich poškodil. Proč?
Kromě toho se tu dějí i jiné věci,
které jsou bohužel dost hrůzné.
Koncem října tohoto roku nějaký velmi
zlý člověk pohodil otrávené návnady
v okolí letiště, kterými se přiotrávilo
několik psů. Není to jediný případ, už
v září 2018 byly pohozeny otrávené
návnady na louce u fotbalového
a dětského hřiště. I tam se tehdy
přiotrávili dva psi. Jak málo tenkrát
stačilo, aby návnadu našlo malé dítě.
Nejnovějším přírůstkem do škoditelské galerie se stalo posprejování
domu čp. 23 v Prostředním Lánově
iniciálami MGC. Opravdu důležitý
vzkaz, že...
Tak i takoví lidé tu mezi námi žijí.
Škodiče se většinou nepodaří chytit při
činu, tak nám nezbývá než si bezmocně
ponadávat a pomyslet si něco o božích
mlýnech.
Věřím ale, že se autoři všech
pěkných výtvorů nenechají odradit
a svými příštími akcemi nalákají další
dobrovolníky. I když se o všech
zkrášlovacích akcích pokaždé nepíše,
vím, že si o nich lidičkové v obci
vypráví a chválí. I malá pěkná drobnost
udělá mnoha lidem radost.
Lída Kučerová

Ocenění dárců krve
Oblastní spolek Českého
červeného kříže ocenil na slavnostním
setkání 25. listopadu a 2. prosince 2021
v Trutnově mnohonásobné bezpříspěvkové dárce krve a plazmy. Mezi nimi
byli i tito naši občané:
Zlatý kříž 3. třídy (80 odběrů):
Josef Matras
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Zlatá plaketa MUDr. Janského
(40 odběrů):
Jan Rypl
Jiří Koudelka
Blahopřejeme a moc děkujeme!
Karolina Boková.

Poděkování
Sociální komise pod vedením
paní Lenky Vocáskové pro nás starší
(60, 61, 70 a 71 let) uspořádala dne
22. října Stříbrný podvečer ve školní
jídelně Základní školy Lánov. Byl to
pro nás starší v dnešní covidové době
balzám na duši. Členky sociální
komise a paní starostka se během
večera o nás moc hezky staraly, dostali
jsme občerstvení a při tom nám k poslechu krásně hráli členové místní
hudební skupiny pod vedením Davida
Rojta. Moc se nám to všem líbilo a za to
pořadatelům patří poděkování.
Hana Brothánková

za vynikající obědy a stále dobrou
náladu. Takhle nikdy nezhubneme! ☺
Věra Maternová a Marcela Šulitková

Klub důchodců
v roce 2021
Naši činnost i naše společné schůzky
řídil i v tomto roce covid-19. Vzhledem
ke špatné epidemiologické situaci jsme
se mohli potkávat pouze venku na
procházkách přírodou. Pro mnohé
z nás to byl jediný kontakt s ostatními
lidmi. Společné schůzky jsme obnovili
až počátkem června. Všichni jsme se
radovali, že můžeme sdílet hezké
chvilky u kávy a něčeho dobrého.
První náš výlet se konal až v srpnu.
Navštívili jsme zámek v Litomyšli,
obdivovali jsme tamní divadlo. Také
zámecké zahrady nás okouzlily.
Poobědovali jsme v Penzionu Bludička
a po dobrém jídle jsme ještě zašli na
kávičku se zákuskem. Vše se vydařilo,
i když počasí nám trochu nepřálo.

Dodatečné poděkování
Chtěla bych jménem všech,
kteří mají rádi staré věci, srdečně
poděkovat pánům Miroslavu Tryznovi,
Josefu Vydrovi, Vladimíru Máslovi
a Jiřímu Šarounovi, že asi v roce 2018
sestavili rozvalená, malá boží muka,
takže opět stojí při polní cestě na Hartu,
tak jako tomu kdysi bývalo. Na zachovalý podstavec tam chtěli nejdřív
položit jakýkoliv kámen, ale pak
náhodou o dvě pole dál našli zrovna
ten pískovec, který tam původně
patřil a který jim nedaleko pracující
p. Šaroun naložil na plošinu. O pár let
později našel Štefan Šulava detektorem vedle v poli rezavý kříž, zřejmě
také pozůstatek z této drobné památky.
Někdo doplnil i dřevěný křížek. Podle
zde položených předmětů (šnečí ulity,
kameny a podobně) je znát, že se tu lidé
rádi zastavují.
Karolina Boková

Pošťácké poděkování
Chtěly bychom touto cestou
poděkovat všem kuchařkám a vedoucí
stravování ve školní jídelně v Lánově
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V září se uskutečnil společný oběd
v Lánovském dvoře. Posezení s přátelským povídáním bylo sice krátké, ale
hezké.
28. září jsme navštívili Janské
Lázně, kde se konal Kulinářský den
sv. Václava. Protože se některým z nás
špatně chodí, dovezl nás autobus až
na kolonádu, kde byla spousta stánků
s různými pochutinami, zajímavými
předměty či knihami. Šéfkuchař Radek
Pálka předváděl různá kulinářská
umění i s ochutnávkou krkonošských
jídel. K poslechu hrála kapela
Generace 75. Byl to velmi pěkný
zážitek. Plánujeme také nějaké předvánoční posezení, ale nikdo neví, zda se
uskuteční.
Chtěla bych touto cestou a jménem
všech členů klubu důchodců poděkovat p. Aničce Hájkové za její obětavost
a za to, jak se v této nelehké době
o chod klubu stará.
Za KD Lánov Jaromíra Půlpánová

Klub důchodců
bývalého statku Lánov
Plánovaný výlet za poznáním se konal
ve čtvrtek 9. září 2021. Těšíme se na
prohlídku hradu a zámku Frýdlant
a kláštera v Hejnicích. O výlet je velký
zájem – přihlásilo se nás 60 a musí být
vypraveny 2 autobusy.
Začínáme prohlídkou hradu a zámku Frýdlant. Rozlehlý komplex se tyčí
na čedičové skále nad řekou Smědou.
Památka je ve vlastnictví státu. S průvodkyní procházíme obvyklé sbírky
nábytku, vybavení a také sbírky zbraní
a dýmek. Obdivujeme dětský pokojíček, koupelnu a dochovanou kuchyň.
Krásná je i zámecká obrazárna.
Na konci prohlídky nám paní průvodkyně sdělila, že jsme zdolali asi 300
schodů, navštívili jsme 27 místností
a celkem jsme našlapali 1 km.
Po prohlídce máme volnou procházku po městě s tím, že si individuálně zajistíme oběd.
Po obědě nás čeká prohlídka barokního kláštera v nedalekých Hejnicích.
Koncem 17. století ho nechal vystavět
hrabě František z Gallasu pro řád
františkánů. Ti zde působili téměř 300
let. V r. 1950 byl klášter na 5 let přeměněn na vězení pro řeholníky a řeholnice. Po r. 2000 byl opraven a otevřel se
veřejnosti.
V současné době bývalý klášter
slouží jako vzdělávací a poutní dům, je
zde restaurace, galerie a infocentrum.
Při naší prohlídce nám byl umožněn
i vstup do hrobky. Pěkný zážitek
z prohlídky byl umocněn tím, že zde
probíhala výstava jiřinek a konala se tu
soutěž o nejhezčí květinovou vazbu.
Výlet jsme si užili moc hezky, k tomu
přispělo i pěkné, slunečné počasí.
Léto skončilo a my se těšíme na
kulturní zážitky. Ty nám nabízí divadlo
v Úpici. Konečně se mohou uskutečnit
představení, která byla v plánu už
v r. 2020, ale kvůli covidu musela být
zrušena. První představení – komedie
„Když se zhasne“, se koná 7. 10. 2021
a láká svým obsazením – Ivo Šmoldas,
Michaela Kuklová, Miluše Bittnerová
a Jiří Langmajer. Těžko si lze přestavit
humornější kus. Úsměv na rtech
vyvolá už jen představa, že má Ivo
Šmoldas předvádět svůdníka. Ve vyprodaném hledišti se smích ozýval od
začátku do konce.
Další představení dne 27. 10. 2021
nebylo klasické divadlo, ale vtipné
povídání ve stylu TALK SHOW. Jeho
protagonisty jsou ohlášeni Ivo Šmoldas a MUDr. Radim Uzel. Na začátku
představení je bohužel ohlášeno, že se
kvůli nemoci nemohl dostavit pan

Ivo Šmoldas. Místo něho se komické
role ujala Sandra Pogodová. Účast
Radima Uzla napovídá, jakým směrem
by se mohly hovory ubírat. Bylo to
skutečně tak, u lechtivých historek
a vtipů se téměř nepřetržitě smálo celé
hlediště. Kromě bavičů vystoupil
během představení italský zpěvák,
žijící v Praze, a zazpíval původní
italské hity, které byly známé i u nás
v českém překladu. Celý program se
všem moc líbil. Bylo to jako milé
pohlazení v době, kdy se opět nekontrolovaně rozjíždí nákaza koronavirem
a možná dojde opět k různým omezením.
Z divadla máme ještě pozvánku na
vystoupení Iva Jahelky a také na
vánoční koncert, který je plánován
na 2. 12. 2021. Věříme, že se uskuteční.
Máme za sebou další rok, který
s sebou opět přinesl různá omezení,
ale i tak se nám podařilo zažít několik společných a vydařených akcí.
Do nového roku přejeme všem spoluobčanům hlavně hodně zdraví, životní
pohodu a mnoho pěkných zážitků.
Margita Capoušková
a Lída Kučerová

SDH Horní Lánov
v roce 2021
Rok 2021 byl pro hasiče z Horního
Lánova opět rokem ve znamení covidu.
Vládní opatření z důvodu šíření nákazy
covidu se odrazilo i na průběhu školení
výjezdové jednotky, některá školení
byla přesunuta až na období, kdy to
situace dovolovala.
Do současné doby měla JSDH
Horní Lánov celkem 11 výjezdů, z toho
6 bylo do Dolního Lánov (požár dílny
29. 1., požár skládky pneumatik 30. 4.,
1. 9., 2. 9., požár skladovací haly 1. 11.
a naposledy zahoření komína v rodinném domku 8. 11.), dvakrát vyjížděli
do Černého Dolu (1x požár dřevěné
chaty, 1x požár komína), jednou
odstraňovali spadlý strom v Dolním
Dvoře. Dva zásahy byly v obci, jednou
požár tújí a jednou vyprošťování osoby
spadlé do Labe.
K požárům vyjíždí jednotka zpravidla dvěma vozidly, a to s CAS MAN
a vozidlem AVIE, které je vybaveno
PS 12. Jednotka převážně zajišťuje
dálkovou dopravu vod pomocí PS 12
z vodního zdroje a druhá jednotka
zasahuje buď přímo u požáru, nebo
zajišťuje kyvadlovou dopravu vody
pomocí CAS. Nové vozidlo DA MAN
využívá jednotka k výjezdu, kde není
potřeba doprava vody.
CAS MAN byl také využit při
zavlažování vysázených stromků

v letním období, zavlažování osázeného kruhového objezdu v Lánově,
čistění propustků v obci.
Z kulturních akcí se nám podařilo
uspořádat hasičskou pouť. Jedná se
o tradiční akci známou již i v okolí,
a tak letošní návštěvnost hodně překročila očekávání. Zásluhu na tom mělo
i krásné počasí, které po oba dva dny
tuto akci provázelo.
Podařilo se nám uspořádat 7. ročník
Hornolánovských šedesátek, soutěže
pro mladé hasiče od 3 do 15 let v běhu
na 60 m. I když v letošním roce byla
účast menší, zúčastnilo se pouze 138
závodníků (z toho bylo z Horního
Lánova 29), závod se povedl.
Soutěží jsme v letošním roce
zvládli o proti roku 2020 více. Okresní
kolo hry Plamen se konalo z důvodu
omezení na dvou místech, v Radvanicích a v Jívce. Naše družstva se
umístila opět velmi pěkně, mladší
1. místo a starší 3. místo. Současně
s touto soutěží probíhala i soutěž
dorostu, naše dorostenky vybojovaly
1. místo a dorostenci 2. místo.
Na krajské soutěži dorostu pak
skončily naše dorostenky na 2. místě.
Okresního kola dospělých se zúčastnili
jak muži, tak i ženy. Ženy obsadily 2.
místo a postoupily na krajskou soutěž,
kde na medailové umístění nedosáhly.
Dospěláci se pak zúčastnili noční
pohárové soutěže v Rudníku, kde ženy
obsadily 1. místo a muži 3. místo. Další
pohárovou soutěží, kde se představily
naše ženy, byla pohárová soutěž
v Pilníkově, kde skončily na 2. místě.
Na pohárové soutěži v Rudníku se
v požárním útoku předvedli i naši
mladí hasiči, mladší obsadili 1. a 2.
místo, starší 1. místo. Zúčastnili se
i pohárové soutěže v Libňatově v disciplínách ZPV a štafeta požárních dvojic.
V ZPV se jim nedařilo, ale ve štafetě
mladší získali 1. a 3. místo a starší
1. místo. Dále se zúčastnili soutěží
v běhu na 60 m jednotlivců, a to
v Hostinném a v Libřicích. Z obou
závodů si vezli naši závodníci řadu
medailí a jsme rádi, že i po odmlce si
dokázali udržet dobré výsledky.
Důležitou soutěží byla pro mladé
hasiče a dorost soutěž v ZPV v Arnultovicích. Jedná se o první disciplínu pro
celoroční soutěž, která pokračuje
v jarních měsících. Pro hornolánovské
mladé hasiče to byl opět úspěšný
víkend. V sobotu si starší vybojovali
6. místo a mladší 1. místo. V neděli na
trať vyrazili naše dorostenky a dorostenci, děvčata s přehledem vyhrála
a právem si vezla zlaté medaile a dorostenci obsadili 2. místo.

V srpnu se nám podařilo uskutečnit
letní tábor, v letošním roce opět
v Poděbradech za účasti 42 dětí. Tábor
jsme využili k přípravě na podzimní
branný závod. Účastníci si užili
i koupání, soutěží družstev, nočních
hlídek, bobříka odvahy i výletů.
Nejvíce se jim líbila jízda na poděbradském vyhlídkovém kole.
Koncem října jsme pro mladé
hasiče uspořádali výlet do Funparku
a IQ centra do Liberce.
Na konec letošního roku jsme měli
naplánovanou Mikulášskou besídku,
připravovali jsme ji v jiné podobě.
Mělo se jednat o čertovský rej za účasti
dětí v maskách čertíků, andělů a Mikulášů. Bohužel zhoršující se situace nám
opět plány překazila.
Ještě stále věříme, že se nám aspoň
podaří uspořádat „Sousedské setkání“,
abychom se společně mohli naladit
do vánoční atmosféry.
Ladislava Šedivá

Závod ZPV Arnultovice;
dorostenky 1. místo, dorostenci 2. místo.

Naše ženy - závod pohárovka v Pilníkově.

Závod na 60 m jednotlivců v Hostinném.
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ZŠ A MŠ LÁNOV
Mateřská škola Lánov
Největší změnou tohoto roku
byl přesun předškoláků na budovu B
a přejmenování třídy na Sovičky.
Na obědy chodíme do jídelny školy
a naši malí strávníci dělají kuchařkám
opravdovou radost. Blízkost školy
nám umožňuje užívat všechny její
prostory, zejména úžasné polytechnické centrum. V září jsme například
ve skleníku pod vedením paní učitelky
Ryndové zasadili semínka ředkviček,
které jsme chodili pravidelně zalévat,
a nyní již naši úrodu sklízíme. S naší
paní asistentkou Martinů využíváme
také keramickou dílnu, kde jsme si
udělali krásné sovičky. Pravidelně
navštěvujeme cvičnou kuchyňku, kde
si děti upekly jablíčka v županu nebo
halloweenské dobroty. Také chodíme
do tělocvičny a v budoucnu bychom
také rádi vyzkoušeli dílnu. Velkou
výhodu vidíme především v tom,
že děti budou již na školu zvyklé
a nebude pro ně přechod do první třídy
tak náročný.

Pekaři z Horního Lánova.

Do školky u hřiště na začátku
školního roku přijela Tess a její pes
Lukas. Děti s Lukasem zkoušely různé
psí kusy a poté ho odměnily dobrotou.
Dále byla na programu návštěva
papoušků, kteří za námi přijeli a představili se v plné kráse. Dozvěděli jsme
se zajímavosti o jejich životě. Na měsíc
říjen byl vyhlášen sraz všech “skřítků
Podzimníčků”. Děti s pomocí rodičů
doma vytvořily skřítka z přírodních
materiálů a poté proběhla ve školce
výstava. Čas neúprosně letí, říjen se
překulil a naše školka se proměnila ve
strašidelný zámek. Děti se začarovaly
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ve strašidla a čekal je den plný zábavy,
soutěží, strašení a výprava do tajemné
komnaty. Hlavním cílem týdne bylo
děti seznámit se svátkem Dušiček.
U včeliček si děti zase užily turistické vycházky po okolí Horního
Lánova spojené s výletem do Dolního
Dvora. Zdolávaly přírodní překážky,
poslechly si zvonkohru, pozorovaly
hospodářská zvířata a měnící se
podzimní přírodu kolem nás. Počasí
nám přálo, užili jsme si krásné
dopoledne. Stále se něčemu učíme
a tak jsme si zahráli na pekařky
a pekaře! Společně jsme si pečení užili
a vše děti s chutí snědly. Mňam, to byla
dobrota!
Kolektiv MŠ

Vodácký kurz
osmých tříd
Pondělí, krásný slunečný den, na který
jsme všichni čekali, a my vyrážíme
vlakem na Malou Skálu do Autokempu
Ostrov. Po pár přestupech vlakem
dorážíme na místo, kde se ubytováváme. Někteří v chatkách a někteří
v karavanech. První odpolední den
jsme strávili tréninkem na kánoích.
Zprvu to nevypadalo moc dobře, ale
jak se říká, nedej na první dojem.
Po chvilce na vodě už byli všichni
nadšeni. Jez, který zvládli sjet na konci
rozcvičky, toho byl důkazem. Navečer
jsme podnikli výšlap na vyhlídku na
Malou Skálu a pak už večeře a do
postýlek, ať jsme odpočatí na následující den.
Druhý den jsme kolem desáté už
seděli v kánoích a směřovali do Dolánek. Žáci byli úžasní, respektovali
veškerá nařízení a povely. Cesta na
vodě utíkala rychle. Na dětech bylo
vidět, jak si to užívají a jsou spokojené.
Bylo i pár jedinců, co se stačili během
jízdy „udělat“. To víte, jako správní
vodáci jsme byli seznámeni i s vodáckým slangem. V Dolánkách jsme
vyměnili kánoe za koloběžky a zpáteční cestu jsme strávili v krásné
přírodě za krásného počasí. Na konci
cesty nás čekala sladká odměna
v podobě zmrzliny. Po večeři jsme
zapálili ohýnek, u kterého jsme zahráli
pár her, a pak už na kutě po tak náročném dni.
Poslední den jsme po snídani odjeli
vlakem do Vrchlabí a pěšky směr
Lánov. Před školou čekalo žáky překvapení v podobě předávání medailí
a diplomů.
Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že výlet se nám moc
líbil. Odvezli jsme si spoustu zážitků

a děkujeme všem, kteří tuto akci naplánovali a uskutečnili. Málem bych
zapomněla - velké díky patří také
POČASÍ.
Ahooooooooooooooooj!
Za celý tým Soňa Matyášová

Přespolní běh
v Dolní Branné
Ve středu 13. 10. se naše škola zúčastnila závodů - přespolního běhu v Dolní
Branné na Bakově. Deset žáků
1. stupně poměřilo své síly a odhodlání
se školami z Dolního Lánova, Černého
Dolu, Dolní Branné a Horní Branné,
Harty a Kunčic. Děti se závodů
zhostily zodpovědně. Rozběhaly se,
rozcvičily a posilnily se před startem
svačinkou. Protože se střídalo sluníčko
s deštěm, klenula se nad závodištěm
krásná duha. 1. - 2. třída běžela 500
metrů, 3. - 4. třída 800 metrů a 5. třída
1000 metrů.
Našim žákům se zadařilo a ukořistili pro ZŠ Lánov dvě zlata, jedno
stříbro a jeden bronz. V nejmladší
kategorii dívky 1. třída vyhrála
Kristýna Tošovská. Po zprůměrování
časů dívek ze všech kategorií vyhrála
Kristýna také pohár pro nejrychlejší
běžkyni dne. V kategorii dívky 2. třída
získala zlatou medaili Ludmila Jebavá.
V kategorii dívky 4. třída získala cenný
bronz Markéta Tošovská. Zadařilo se
také chlapcům. Na trati 800 metrů
vybojoval stříbrnou medaili Adam
Farský (kategorie chlapci 3. třída).
Krásnou "bramboru" vybojoval mezi
nejstaršími chlapci Filip Hejral. Výborný běh a velkou snahu předvedli
také Jan Malínský, Lucie Kučerová,
Matěj Máslo, Denis Juryk a Nela
Hrdinová.
Všem zúčastněným gratulujeme
za předvedené výkony a chválíme,
že se vypořádali s chladným počasím.
Olga Čermáková a Lenka Kučerová

5. B v Baldově světě
V úterý 7. 9. jsme celá třída
5. B vyrazili na školní výlet do
Mladých Buků do zábavního areálu
Baldův svět. Po menším zabloudění

u kostela sv. Kateřiny v Mladých
Bukách jsme našli správnou cestu
a dorazili do areálu, kde jsme strávili
celé dopoledne. Děti a my učitelé jsme
se společně vyřádili na různých atrakcích, nadlábli se vlastní svačinou
i v místním kiosku. Před návratem zpět
jsme strávili čas povídáním o bivakování v přírodě a hraním v místním lese.
Prošli jsme obec Mladé Buky, místní
dětské hřiště s majákem i pirátskou lodí
a před příjezdem autobusu mávali
všem projíždějícím automobilům,
které na nás za odměnu troubily.
A přestože jsme nastoupili neočekávaně do jiného autobusu, než jsme
měli, a museli tak nečekaně přestupovat, vrátili jsme se všichni zpět do
Lánova. Byl to velmi hezký zážitek.
Kučerová, Brejšová
Páťáci v KCEV Krtek
V úterý 14. 9. se obě páté třídy ZŠ
Lánov vydaly na herně-vzdělávací
program do KCEV Krtek ve Vrchlabí.
Velmi hezký program s tématem Tma
přede mnou pro děti připravil KRNAP.
Cílem programu bylo vyzkoušet si
různé hry a aktivity se zavázanýma
očima, tak abychom se lépe vcítili do
života nevidomých lidí. Na čtyřech
stanovištích v klášterní zahradě si žáci
vyzkoušeli například to, jaké to je
chodit naboso se zavázanýma očima
pro různých materiálech (šišky, kameny, mech, větvičky, ...) nebo poznat po
hmatu kůži hada nebo srst veverky.
Dvě stanoviště byla zaměřená na
procvičení dvou smyslů - čichu
a sluchu. V druhé polovině programu
jsme se přesunuli do budovy Krtek, kde
jsme měli velmi krásnou přednášku
s nevidomou paní a jejím vodícím
pejskem. Děti byly zvídavé a ptaly se
na mnoho věcí. Program se nám velmi
líbil. Třída 5. B si exkurzi zpříjemnila
ještě sportovním zážitkem, protože se
z Lánova do Vrchlabí a zpět přepravovala na kolech.
Mertlíková, Kučerová,
Korbelář, Petržíková

Listování aneb jak
v pohodě přežít pubertu
Dne 5. 10. nás žáky osmých a devátých
tříd naše milé učitelky vzaly na Střelnici do Vrchlabí, abychom se v rámci
Listování (dramatizace knižních titulů)
dověděli, jak máme zvládnout pubertu.
Tomáš Hejlík a Věra Hollá nám
představili fakt dvě hustý cool knížky,
ze kterých nám šla hlava kolem (hlavně
našim učitelkám), ale nám se to líbilo,
i když to chvílema bylo dost na tělo.
Na druhou stranu, kdo s námi chce

o těchto pubertálních věcech vážně
dost těžkých mluvit? S kým chceme
mluvit my? S rodiči, s učiteli? No,
nevím, nevím, raději se hanbou
propadnout. No, a právě tady jsme si to
vyslechli úplně v klidu, bez trapnosti
a červenání. Chvíli nám Věra s Tomášem četli z knížek, chvíli povídali, ale
chvíli zas hráli nás holky a kluky, co to
máme fakticky někdy hrozivě těžký.
Kdyby někoho zajímaly ty knížky,
tak je to: Jak být holkou a Jak být
klukem. Kdo by měl zájem si je přečíst,
máme je ve školní knihovně.
Za žáky sepsala červenající se úča
Javorová

Celé Česko čte dětem
…a my čteme také a rádi.
I v tomto školním roce jsme se přihlásili do kampaně Celé Česko čte dětem,
protože v naší škole čtenářství, čtenářskou gramotnost i lásku ke knihám
podporujeme ve všech třídách a také
u všech žáků. Čtení a schopnost
porozumět čtenému je základem všeho
porozumění. Knihy, příběhy patří do
našich životů. V naší školní knihovně,
která své brány otvírá každý den
o velké přestávce, si jistě vybere čtenář
začátečník i čtenář pokročilý.
Já mám se čtenářstvím u žáčků na
druhém stupni velice dobré zkušenosti.
V hodinách českého jazyka jim poskytuji dostatek prostoru pro jejich vlastní
čtení, ale i pro naše společné čtení
stejného titulu. Většinou si každý najde
svou knihu, nebo kniha jeho, a pak je to
parádní jízda. Největší radost mi dělají
děti, které se knih nejprve bojí, tvrdí,
že je to nuda, ale když si najdou tu svou
knížku, rozzáří se jim oči a nemohou je
odtrhnout.
Zkuste si i vy, rodiče, udělat
společný čas nad knihou se svými
dětmi. Je zajímavé, že když jsou
dětičky malinké, čteme jim, ale jak
odrůstají, začneme jim říkat, že si mají
číst samy. Ano, to je jistě pravda, ale
proč ne také společně? Jeden přečtený
příběh = deset minut našeho času,
krásného času, kdy se i z nás dospělých
mohou stát piráti, zvířátka nebo jiná
postava, která prožívá vzrušující
dobrodružství. Kdo by tohle nechtěl
zažít?
Z celého srdce vám, milí rodiče,
přeji krásné chvilky nad knížkami
s vašimi milovanými dětmi.
Nina Javorová, knihovnice
a milovnice knih

Hurá do školy
Je středa 1. září 2021 a začíná
škola. Po předchozí dlouhé domácí

výuce se do ní těší snad všechny děti,
ale určitě se nejvíc těší noví prvňáčci.
Dnes jde poprvé do školy i moje
nejmladší vnučka. Nedá mi to a jdu se
podívat, jak se vstupuje do první třídy.
Můj vstup do první třídy jsem už dávno
zapomněla, přestože pro mě první třída
začínala v září 1959 zde na faře
v nejvyšším patře pod střechou, kam
vedly dřevěné schody a pod chůzí
vrzaly.
Každá škola má své osvědčené
rituály, jak prvňáčkům jejich první
důležitý vstup do života zpříjemnit
a aby si na něj natěšené děti uchovaly
pěkné vzpomínky.
Před školou je veliké hemžení, větší
děti si vyhledávají své spolužáky, se
kterými půjdou do dalšího ročníku.
Čestné místo je vyhrazeno prvňáčkům – mají připravené lavičky, na které
usedají, a jejich rodiče se staví za jejich
záda. Většina prvňáčků má na zádech
školní aktovku a dávají tím najevo,
že berou školu vážně.
Slova se ujímá ředitelka školy, paní
Radmila Koniková. Pronese uvítací
proslov a starším dětem poté oznámí,
která třída je určena pro jejich ročník
a kdo je jejich třídní učitel. Děti spořádaně odchází a zůstává pouze devátý
ročník.
Deváťáci se přímo účastní uvítacího ceremoniálu. Před vchodem do
budovy školy je připravena slavnostní
brána, kterou musí každý prvňáček
projít, a to za doprovodu jednoho
deváťáka – střídají se děvčata s chlapci.
Na některých „mazácích“ je vidět
pohled, který vše přehlíží, asi díky své
výšce, naopak někteří svého prvňáčka
i pomazlí. V bráně dostává každý nový
žáček od své budoucí třídní učitelky
hračku pro pěknou vzpomínku. Poté
nejmenší žáčci spolu se svými rodiči
odchází do třídy.
Všechno jsem si poctivě nafotila
a natočila krátké video, je to krásně
dojemné.
Celému zahajovacímu ceremoniálu
byla přítomna starostka naší obce
paní Eliška Rojtová. To považuji za
samozřejmé a vhodné, protože Obec
Lánov je zřizovatelem zdejší základní
a mateřské školy.
Co mě ale zaskočilo, bylo to,
že paní ředitelka nepředala slovo paní
starostce a nepožádala ji, aby i paní
starostka pronesla pár slov k zahájení
školního roku a aby přivítala prvňáčky.
Myslím, že to všichni přítomní očekávali.
Lidmila Kučerová
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Pěšky do školy
20. října jsme s třídou 9. A
zahájili malování zábavné cesty do
školy. Protože myslíme na bezpečnost
dětí, stane se z tohoto úseku cesty, po
dohodě s Obcí Lánov, obytná zóna.
Na cestu jsme použili nesmyvatelné barvy na doporučení obchodu ve
Vrchlabí, které uschnou 30 minut po
natření.
Jelikož byla takto malovaná cesta
časově náročná, rozdělili jsme si
malování do několika dní. Pokud nám
počasí dovolí, dokončíme cestu ještě
do prvních sněhových vloček a pokud
bude sníh rychlejší, dokončíme dílo
s prvními jarními paprsky.
Všem chodcům, řidičům i obyvatelům děkujeme za trpělivost při a po
našem malování.
Akce byla podpořena v programu
@Dobro-druzi @Nadace Via

poslední řadě jsme si vyzkoušeli speciální přístroj, který rozpozná intenzitu
infračerveného záření objektů. A tím
byla termovize.
Takto strávené dopoledne bylo pro
žáky značným přínosem a dovolím si
říct, že i značné rozšíření znalostí
v oblasti moderních technologií.
Soňa Matyášová

Logická olympiáda
V tomto školním roce se žáci
naší školy opět zúčastnili Logické
olympiády.
Výsledky žáků v kategorií A a B
jsou uvedeny níže:
Kategorie A (5. třída) - do soutěže
se zapojilo 13728 řešitelů:

Kategorie B (6. – 9. třída) - do soutěže se zapojilo 21091 řešitelů:

Zdeňka Brejšová

Zažijte budoucnost!

lené
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Žáci osmých a devátých tříd se
během jednoho říjnového týdne vydali
do Vrchlabí zažít budoucnost. Tento
projekt byl zaměřen na poznání moderního zázemí jedné z největších automobilek ve střední Evropě. Jednalo se
o moderní technologie, se kterými se
můžete setkat ve ŠKODA AUTO.
Žáci se mohli vydat na virtuální
prohlídku ŠKODA AUTO. Další
oblast byla zaměřena na 3D tiskárny.
Ty dokáží vytisknout téměř vše. Žáci si
vyzkoušeli fungování tiskárny od
návrhu objektu v počítači po samotný
3D tisk. Další oblast moderní technologie byla zaměřena na umělou inteligenci, která pomáhá při každodenních
činnostech ve ŠKODA AUTO. Měli
jsme i možnost shlédnout několik
speciálních robotů, které pomáhají
lidem zjednodušit jejich práci. A v ne-

Rádi bychom Vám všem poděkovali za zapojení se do soutěže. Vážíme si Vaší
snahy a doufáme, že se zúčastníte i v dalších letech.
Soňa Matyášová

Fotbalový turnaj
V úterý 26. října 2021 proběhl
na fotbalovém stadionu Vrchlabí
Vejsplachy okrskový turnaj v minikopané, kterého se zúčastnili i vybraní
žáci naší školy. Celý turnaj byl velice
vyrovnaný a všechna družstva předváděla vynikající výkony. Ale hlavně šlo
o to, aby si všichni zahráli a měli dobrý
pocit. Naše družstvo se ve vyrovnané
konkurenci opravdu neztratilo a vybojovalo krásné třetí místo. Proto všem
zúčastněným děkuji a gratuluji k velmi
dobrému výsledku.
Libor Spurný

nás“. Aktivity v měsíci září a říjen se
vztahují ke slovu HANDICAP.
První projektový den: PUTOVÁNÍ
S HANDICAPEM.
9. 9. 2021 do školy zavítala paní
Renata Moravcová s týmem úžasných
lidí, kteří během dopoledne přiblížili
žákům život zdravotně postiženého
člověka. Na jednotlivých stanovištích
si žáci vyzkoušeli různé úkoly. Jednalo
se například o čtení hmatem s klapkami
na očích, nalití sklenice za pomoci
zvukového indikátoru, zvážení potravin pomocí zvukové váhy, chůze
s klapkami na očích pomocí slepecké
hole… Nevšedním zážitkem byla
ukázka vodícího psa i životní příběhy
těchto lidí. Na závěr každý z žáků
dostal od nevidomé paní Moravcové
výborné pečené malinové srdíčko.
Věřím, že setkání bylo pro všechny
velkou životní zkušeností.
Radmila Koniková

Lánov Bez Limitů 2021

Florbalový turnaj
V pátek 5. listopadu 2021,
i přes veškerá nařízení a opatření,
proběhl ve sportovní hale v Hostinném
okrskový turnaj ve florbalu starších
žáků, kterého se zúčastnili i vybraní
žáci 8. a 9. tříd naší školy. Náš tým
předvedl velice bojovný výkon a byl
vyrovnaným soupeřem. K vidění byly
pohledné akce, krásné góly, výborné
zákroky brankářů a hrálo se opravdu ve
vysokém tempu. Žáci naší školy
nakonec skončili na pěkném třetím
místě a věřím, že pro všechny zúčastněné to byla znovu velká zkušenost.
Všem zúčastněným děkuji za předvedené výkony a reprezentaci naší školy.
Libor Spurný

Nové celoškolní téma
2021-2022
Školní rok 2021-2022 bude provázet
nové celoškolní téma „My a lidé okolo

V pondělí 18. 10. 2021 se žáci
druhého stupně zapojili do projektového dne v rámci našeho celoškolního
tématu "My a lidé okolo nás - HANDICAP".
Akce pod názvem Lánov Bez
Limitů 2021 se konala pod záštitou
projektu Univerzity Karlovy - Sport
Bez Limitů (SBL). Velký dík patří
instruktorům, kteří se akce zúčastnili:
Radka Břehová, Vít Šašek, Johan
Hansman, Jiří Pilař, Marek Kříž, Filip
Hruša, Jaroslav Tomek (studenti
a absolventi UK), dále za Sportovní
Club Jedličkova ústavu v Praze: Klára
Jelínková, Adéla Učňová a Samuel
Waage.
O postřehy, zážitky a zkušenosti
z projektového dne se s Vámi rádi
podělíme.
Radmila Koniková

Poděkování
Ráda bych poděkovala Univerzitě Karlově za krásnou akci Lánov
Bez Limitů, která se uskutečnila na
ZŠ a MŠ Lánov, v podkrkonošské
vesnici, 18. října.
Když jsme na naší ZŠ a MŠ
Lánov začali plánovat projektový den
s tématikou handicapu, vzpomněla
jsem si ihned na své šikovné kamarády
z Fakulty tělesné výchovy a sportu,
kteří se této oblasti věnují a mají bohaté
zkušenosti z praxe. Poprosila jsem
proto Jaroslava Tomka a Filipa Hrůšu
(absolventy FTVS UK), aby pro děti
z druhého stupně připravili „program
šitý na míru“. Moje přání představit
dětem různé druhy tělesného postižení

ve spojitosti se sportem splnili Filip
s Jarem a svým týmem nad moje očekávání. Celá akce se nesla v přátelské
atmosféře. Na jednotlivých stanovištích se dětem věnovali profesionálové
s lidským přístupem, proto to děti
velmi bavilo. Domnívám se, že akce
obohatila nejen děti, ale i nás – učitele.
Vyzkoušeli jsme si spoustu aktivit, ke
kterým bychom se jinak nedostali
(např. boccu, slepecký fotbal, osobní
asistenci aj.).
Myslím si, že akce tohoto typu,
u kterých není hlavním cílem finanční
zisk, ale čisté „setkání se s životem“,
mají smysl. Je potřeba, aby se děti
i dospělí setkali tváří v tvář s tématikou
handicapu a naučili se bez zábran
a přirozeně být lidem se zdravotním
omezením nápomocní.
Tímto bych ráda poděkovala
celému týmu za akci, která otevřela
(aspoň doufám) mnohým z nás oči
a zejména pak srdce.
Lenka Kučerová, učitelka ZŠ Lánov,
absolventka UK FTVS

Jazyková animace
V pátek 22. 10. 2021 se třídy
8. A, 8. B a 9. AB - němčináři seznámili
s živou Jazykovou animací.
Přijela za námi paní z Koordinačního centra Tandem a přiblížila žákům
německý jazyk herní formou. Z ohlasů
dětí vím, že se jim tato forma výuky
moc líbila a i já jsem načerpala inspiraci pro další vzdělávání.
Jazykovou animaci budeme mít
každé pololetí a myslím si, že se máme
na co těšit.
Tento projekt pořádá Koordinační
centrum česko-německých výměn
mládeže Tandem, a to jako projekt,
který velmi úspěšně běží již několik let.
Projekt „Němčina nekouše“ je financován Česko-německým fondem budoucnosti a německým velvyslanectvím
v Praze. Více o jazykové animaci:
www.jazykova-animace.info .
Zdeňka Brejšová
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Polsko
V rámci Projektu „Poznejme
se více“ se dne 6. 11. 2021 uskutečnil
zájezd do Polska do města Karpacz.
Zájezdu s environmentální, přírodovědnou tématikou se účastnili žáci ZŠ
Lánov s pedagogickým doprovodem
p. Ryndové a p. Matyášové. Naše
setkání s polskými protějšky začalo
v Karpaczi u tamější základní školy.
Spolu s organizátory, průvodci včetně
tlumočnice a s polskými rodinami jsme
se odebrali pěšky k muzeu Karkonoskie Tajemnice. Vstoupili jsme do
světa krkonošských mystérií. Seznámili jsme se s neobvyklým laborantem,
sklářem a mandragorou. Zde v pohádkovém parku jsme pomalu odhalovali
tajemství Krkonoš pomocí modelů,
dioramat a výjevů s voskovými figurínami. Dioramata byla zajímavě provedená. Svým ztvárněním nám dokonale
navozovala dojem skutečnosti. Nakonec jsme si pohráli s kamínky ametystu
a křišťálu v rámci workshopu a měli tak
možnost si vytvořit drobný suvenýr.
Příjemný den jsme ukončili výborným
obědem v jedné z restaurací, a poté
nám byly předány milé dárky jako
vzpomínka na tuto přátelskou návštěvu.
Jana Ryndová

Oddílové kontrolní
závody III.
Ve středu 10. 11. 2021 proběhly
kontrolní závody atletického oddílu
Vrchlabí. Místem konání byl „Kačák“.
Závodníci měli připravenou trať na
1 km. Závodů se účastnily děti
z Atletického kroužku naší školy,
některé jsou již členy AO. V tomto
kroužku máme i žáky Základní školy
Dolní Lánov. Tímto bych chtěla
poděkovat trenérkám Anitě Blažejové
a Hance Tošovské za skvělou přípravu
našich závodníků a závodníkům pogratulovat k parádním výkonům.
Umístění v kategorii atletická
minipřípravka – dívky ročníky 2014,
2015
1. Kristýna Tošovská – SK Vrchlabí
SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Lánov)

2. Kristýna Gregorová – SK Vrchlabí
SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Lánov)

4. Barbora Lehká – SK Vrchlabí
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SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Dolní Lánov)

5. Eliška Šedivá – ZŠ Lánov
Umístění v kategorii atletická
přípravka – dívky ročník 2012, 2013
1. Anita Blažejová – SK Vrchlabí
SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Dolní Lánov)

2. Markéta Tošovská – SK Vrchlabí
SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Lánov)

8. Eliška Farská – SK Vrchlabí
SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Dolní Lánov)

9. Nela Doležalová – SK Vrchlabí
SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Dolní Lánov)

12. Monika Jandová – ZŠ Lánov
Umístění v kategorii atletická
přípravka – dívky ročníky 2010,
2011
1. Adéla Lehká – SK Vrchlabí
SMOLA KONSTRUKCE (ZŠ Dolní Lánov)

Umístění v kategorii atletická
minipřípravka – chlapci ročníky
2014, 2015
2. Jan Malínský – ZŠ Lánov
3. Tobiáš Suchý – ZŠ Lánov
4. Martin Škoda – ZŠ Lánov
5. David Pajer – ZŠ Lánov
Barbora Mertlíková

Klub nadaných dětí
Ozoblockly? Cortex? Mici
Maki? Co to vlastně je? Na tyto otázky
jsme si odpověděli ve čtvrtek 18. 11.
a v úterý 23. 11. v Klubu nadaných dětí,
kde jsme opět strávili příjemné
odpoledne. Téma obou setkání bylo:
Ozoblockly (práce s Ozoboty),
zábavné hry (Cortex, Mici Maki),
rébusy a hlavolamy.
Odpoledne mělo dvě části. První
oblast byla směřována k Ozobotům.
Hlavním cílem bylo seznámit žáky
s jejich programováním v programu
OZOBLOCKLY. A žákům se vedlo.
Nejen že zvládli pochopit program, ale
i Ozobota vlastnoručně naprogramovat. Tento program má pět úrovní.
My jsme zvládli úroveň „Nováček“
a „Začátečník“. Věřím ale, že na
úroveň „Mistr“ se žáci dostanou velmi
rychle.
V druhé oblasti si žáci mohli
vyzkoušet logické hry a vyluštit úlohu
s traktory, náklaďáky a dalším
nářadím. Společně našli velmi rychle
jedno heslo. Z několika her si zahráli
chytrou, postřehovou hru CORTEX
(hru MICI MAKI žáci zavrhli jako
primitivní a nudnou).
Děkujeme všem zúčastněným za
hezky strávená odpoledne a budeme se
těšit příště. Určitě jsou u nás v klubu
vítaní i ti, kteří u nás ještě nebyli.
Boháčová, Matyášová

INFO Z ÍČKA
Sbírka Ligy
proti rakovině
Ve dnech 29. září až 1. října se v infocentru a na obecním úřadě opět
uskutečnila celonárodní sbírka v rámci
Českého dne proti rakovině, tentokrát
se zaměřením na nádorová onemocnění ledvin, močového měchýře
a prostaty. Pro zajímavost uvádím
výsledky i z předchozích let:
r. 2014 - 26 kvítků/705 Kč
r. 2015 - 33 ks/625 Kč
r. 2016 - 29 ks/841 Kč
r. 2017 - 44 ks/1.460 Kč
r. 2018 - 45 ks/1.598 Kč
r. 2019 - 27 ks/1.000 Kč
r. 2020 - 97 ks/3.033 Kč
r. 2021 - 82 ks/2.584 Kč
Kvůli epidemii COVID-19 bylo
konání letošního 25. ročníku také
přesunuto z tradičního květnového
termínu na konec září.
Všem dárcům za jejich příspěvky
srdečně děkujeme! Příští rok se do této
celorepublikové sbírky znovu zapojíme.
A já děkuji svým spolupracovnicím
Jarušce Kučerové a Renatě Srnské, bez
nichž by byl výtěžek poloviční.
Karolina Boková

SOUTĚŽ Lánovský
sněhulák 2022
Vážení čtenáři, infocentrum Lánov
vyhlašuje 7. ročník soutěže Lánovský
sněhulák.
Sněhuláci musí být ze sněhu, o minimální výšce 100 cm a musí být postaveni v zimní sezóně 2021/2022. Stavitelem musí být Lánovák nebo jeho
potomek (např. vnuk dědy z Lánova)
a dílko musí stát na katastru obce
Lánov. A platí, že 1 sněhulák = 1 soutěžící. Pouze v případě malého dítěte
může být 1 pomocník.
Sněhuláka vyfoťte a zašlete s kontaktem na sebe na adresu infocentrum@lanov.cz nebo se s fotoaparátem/mobilem dostavte přímo do
infocentra; v tom případě prosím
nezapomeňte kabel. Uzávěrka příjmu
vašich sněhuláků je 13. 2. 2022
(uzávěrka jarního zpravodaje).
Tři vylosované výtvory budou
oceněny. Výsledek soutěže se dozvíte
v jarním zpravodaji, na infokanálu
KTV, na webu a na FB Lánováci sami
sobě.
Stavte, foťte, posílejte! Těšíme se na
vaše výtvory.
Karolina Boková

Náš zpravodaj máme také
v elektronické podobě
Milí čtenáři, žiju roky v domnění, že
už všichni určitě víte, že náš zpravodaj
je možné si přečíst také v elektronické
podobě, a to na stránkách obce:
https://www.lanov.cz/kultura/lanov
sky-zpravodaj/ Možná si to ale myslím
celou dobu úplně špatně, a proto vás na
tuto možnost zde radši upozorňuji ☺
Karolina Boková

Knihovna
Na odkazu https://knihovnala
nov.webk.cz pod záložkou On line
katalog lze zjistit, zda je Vámi požadovaná kniha či autor v lánovské
knihovně k dispozici. Nebo se můžete
podívat do Novinek (vpravo pod Další
možnosti vyhledávání) na nejnovější
přírůstky. Užitečné je i hledání podle
autorů či klíčových slov v záložce
Rejstříky zcela nahoře.
Karolina Boková

Krkonoše v muzeích
a galeriích
Vypravte se za historií i současností,
řemeslem, legendami, přírodními
zajímavostmi nebo jedinečnou technikou do některého z krkonošských
muzeí a galerií. Dozvíte se v nich
mnoho užitečných informací, které
inspirují k dalším cestám za poznáním.
Když vyrazíte s dětmi, jistě je
potěší návštěva výstavy Do Krakonošova ve Svobodě nad Úpou. V prostorách informačního centra najdete
pohádkový svět bájných bytostí se
zvuky krkonošského lesa a zpěvem
ptáků, nebo nahlédnete do podzemí
s permoníky. A zajisté tu potkáte i pána
hor, Krakonoše. Jedinečná legenda
o drakovi zase ožije v prostorách
Galerie Draka v Trutnově. Drak je
symbolem města a díky mechanickému divadlu, zvukovým i vizuálním
efektům na dračí téma se budete cítit
jako v jeho sluji. Malým i velkým
milovníkům ručních prací nabízí
ideální zázemí Tkalcovské muzeum
Dům pod jasanem v Trutnově Voletinách. Je to jedinečné místo, kde
vám přiblíží život v krkonošských
chalupách a řemesla, která si můžete
vyzkoušet. Ukázku řemesel a zručnost
místních obyvatel představí Výstava
starých řemesel, modelů budov,
Krakonošů a betlémů v Dolním
Dvoře. V prostorách obecního úřadu
se také dozvíte postupy dolování
a zpracování železné rudy nebo
svážení dřeva z hor. Nadšenci pro

řemesla by jistě neměli opomenout
Muzeum krkonošských řemesel
v Poniklé. V roubené stodole najdete
expozice věnující se zemědělství,
zpracování lnu, výrobě másla, ševcovině, truhlařině, tesařině, nebo také
hospůdku, módu a módní doplňky
první republiky a další. Stálou expozici
o ne vždy lehkém životě v Krkonoších
představuje Muzeum a galerie Starý
kravín v Rokytnici nad Jizerou ve
Františkově. K vidění jsou nástroje,
jimiž si lidé dříve obstarávali obživu,
světnice s předměty každodenního
používání či sbírka hasičské techniky.
Milovníci historie jistě rádi navštíví
Harmony Bunker Exposition ve
Špindlerově Mlýně. Unikátní výstavba protiatomového krytu v hotelu
Harmony Club byla zahájena v roce
1984 a nejspíš by nikoho nenapadlo,
že se stane veřejně přístupným místem.
Historii lyžařského sportu se věnuje
Ski museum v Harrachově. Expozice
mapuje vývoj harrachovského lyžování a k vidění tu jsou vítězné poháry
i medaile úspěšných harrachovských
lyžařů či ski staré více než sto let. Jeden
z důležitých dopravních prostředků
nejen pro cestovatele je vlak. A právě
v Krkonoších máme dvě jedinečné
tratě, o kterých se více dozvíte právě
v muzeu. Železniční muzeum Martinice v Krkonoších je věnováno hlavně
stanici Martinice, která byla v roce
2016 zapsána mezi kulturní památky
České republiky. A Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově představuje
expozici zaměřenou na současnost
i budoucnost ozubnicové trati
z Tanvaldu do Kořenova a navazující
trati do Szklarské Poręby. Spojení
historie, techniky a architektury nabízí
Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích. Muzeum bylo postaveno na
osmiboké kamenné věži šachtové
vápenky z 19. století, která je chráněnou kulturní památkou. Expozice
představuje na životech zdejších lidí
sedm století albeřického údolí. Stále
živou historií je krkonošské podzemí.
Významným lokalitám Berghaus
v Černém Dole a Kovárna v Obřím
dole se věnuje Muzeum podzemí
Krkonoš v Černém Dole. V prostorách obecního úřadu, i mimo něj, si
můžete prohlédnout historické fotografie a důlní exponáty, repliku dřevěné
stoupy na drcení rudy či důlní vozíky.
Pokud se vypravíte hlouběji do podhůří
Krkonoš, navštivte Městské muzeum
Hostinné, které sídlí v prostorách
zrekonstruovaného Františkánského
kláštera. Také příslušníkům řádu sv.
Františka, kteří ve městě působili, je

věnována část expozice. Najdete zde
mimo jiné originální kolekci vyřezávaných figurálních včelích úlů z konce
18. století.
Další krásné muzejní expozice,
které lze v Krkonoších navštívit, najdete na stránkách www.krkonose.eu/
muzea-galerie.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost
Krkonoše - svazek měst a obcí

MAS KRKONOŠE podporuje
venkov dotačními příležitostmi
Nové venkovní učebny, ale i vybavení
odborných učeben, bezbariérovost
škol, příměstské tábory, dětské kluby,
posílení terénních sociálních služeb
a nácvikových služeb či přechody pro
chodce. To je jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených
Místní akční skupinou Krkonoše.
Zkratka MAS, tedy místní akční
skupina, je označení neziskového
spolku, který působí v Krkonoších od
roku 2005 a pomáhá regionálnímu
rozvoji na území od Špindlerova
Mlýna po Královec. MASky jsou
nejblíže k žadatelům a mají přehled
o svém regionu, vědí, co kdo potřebuje,
a dokáží lépe nacílit dotace tam, kde je
to nejvíce potřeba. MAS Krkonoše za
poslední dva roky podpořila 27
projektů zaměřených na formální
i neformální vzdělávání, příměstské
tábory, dětské kluby, venkovní učebny,
inovace v IT a vybavení odborných
učeben. Dotace využité na tyto regionální projekty převyšují 40 milionů
korun z celkových 95 milionů korun
pro celé území MAS Krkonoše.
Místní akční skupina je nezávislým
společenstvím občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské
sféry a veřejné správy (obcí, svazků
obcí a institucí veřejné moci). Novou
předsedkyní se koncem roku stala paní
starostka Eliška Rojtová z Lánova.
V radě zůstává pan starosta Tomáš
Grégr/Obec Strážné, starosta Aleš
Maloch/Obec Rudník, Tomáš Hawel/
diakonie ČCE Vrchlabí, Hynek
Dvořák/Yellow Point, Karel Polívka/
Friesovy boudy a nově za podnikatele
Jan Chmelík/Ekofarma Arnultovice.
Kontrolní komise je zastoupena starostou Pavlem Mrázkem/Svazek obcí
Východní Krkonoše, starostkou
Dagmar Sahánkovou/Město Hostinné,
starostkou Jaroslavou Vanclovou/Obec
Dolní Kalná, Janem Basařem/Farma
Basařovi a nově starostou Martinem
Bělovským/Obec Dolní Dvůr.
MAS Krkonoše se věnuje nejrůznějším tématům života na venkově.
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Je také koordinátorem regionální
značky Krkonoše originální produkt®,
která staví na principech šetrnosti
k životnímu prostředí, využívání
tradičních technologických postupů
výroby a podpory oceňovaných
drobných řemeslníků a výrobců z turistického regionu Krkonoš. Přispívá tedy
k soběstačnosti regionu a udržitelnosti
Krkonoš. A právě propojování je to,
o co se místní akční skupina snaží. Dát
dohromady zástupce obcí, neziskových organizací, podnikatelů a další
lidi, kterým není lhostejné místo, kde
bydlí. A nejen zrealizované projekty na
území města Vrchlabí jsou ukázkou,
že takových nadšenců je mezi námi
stále dost.
Podpora vzdělávání právě přes
Místní akční skupiny bude pokračovat
i v novém programovém období 20212027. První infrastrukturní výzvy se
očekávají v druhé polovině roku 2022,
nicméně již nyní je čas začít. Ve spolupráci například se zřizovateli škol
stanovit priority v této oblasti a být na
projekty připraveni.
www.maskrkonose.cz,
www.regionalni-znacky.cz
Petra Hartmanová,
Místní akční skupina Krkonoše, z. s.

Internetová nákupní galerie
s certifikovanými produkty
Vážení přátelé kvalitních regionálních
produktů, k 15. výročí udělení prvních
certifikátů regionálních značek jsme
si daly dárek - internetovou nákupní
galerii s certifikovanými produkty
Poklady z regionů (https://www.pokla
dyzregionu.cz/).
Obchod jsme spustily snad symbolicky 21. 11. 2021 a první zákazníky
prosíme o shovívavost a zpětnou
vazbu. Na obchodě je určitě ještě
hodně co vylepšit, některé funkce,
a hlavně další výrobky budeme
doplňovat postupně v následujících
dnech.
Pokud máte sami certifikované
produkty, které byste chtěli v našem
obchodě nabídnout, napište, podíváme
se, co z Vašeho sortimentu by se hodilo
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do naší nabídky. Předem se ale omlouváme, že do Vánoc už nové výrobky
zpracovat nestihneme, ještě jich totiž
spousta čeká na zveřejnění.
Kateřina Čadilová, Jana Galuščáková
a Tereza Zatřepálková
Asociace regionálních značek (ARZ)
www.regionalni-znacky.cz
www.jistsrozumem.cz

ROZHOVOR
Rozhovor
s Pavlem Hájkem
Pavel Hájek z Horního Lánova 11.
září vybojoval v seriálu závodů
NOVA Cup 2021 v Třemošnici
motokrosové prvenství. Zeptal jsem
se ho tedy na pár věcí.
Jak zní celý titul?
Přeborník Východočeského kraje,
v kategorii veterán.
Je to obdivuhodné. Jak ses k tomuto
sportu dostal?
Okoukal jsem to v mládí od bratrů
Jirkových, Franta a Mirek, a i Petr
Kuchař. Sice jsou ještě maličko starší
než já, ale v té době, když jsem já
začínal, tak mně bylo nějakých 10 let.
To jsem je obdivoval, tady za Půlpánovými na kopci. Tak tím pro mě začala ta
má kariéra motokrosová. A postupně
na mě dohlížel, bych mohl říct, Franta
Jirka, který mně dal největší základy
v mé sportovní činnosti.
Takže jsi začínal na nějakých padesátkách?
No, měl jsem padesátku (motocykl
pionýr), ale na tom jsem nejezdil
závody, to bylo jen jako sranda kolem
baráku. To dřív ještě šlo, že si člověk
mohl jezdit všude. Dneska už jsou
všude soukromé pozemky, kde
každého vyhání. Dřív to bylo takové
uvolněnější, než to je v téhle době.
Všechno bylo všech.
Základy mně dával Kuchař, i u něj
jsem si mohl díly zajišťovat, protože
v dnešní době na internetu koupíš
všechno, ale dřív to nebylo.
A na závody ses dostal kdy?
To jsem se dostal, až když mně bylo
kolem těch osmnácti nebo sedmnácti
let. V sedmnácti letech jsem jel první
závod v Rudníku.
To´s musel být organizovaný, ne?
To jsem byl organizovaný ve Svazarmu
a to jsem byl taky ve Svazarmu Rudník,
protože bez toho by se člověk na
závody nedostal. Dřív to byla podmínka. Musel jsi mít nějaký motoklub,

který se tím zabýval. V dnešní době
můžeš být soukromník, nikdo se tě
neptá, jestli seš v nějaké organizaci.
Když máš prachy, můžeš jet cokoli,
můžeš jet pomalu i velký mistrák. Tam
jsi nejdřív musel vyjet tu kategorii, aby
ses dostal třeba do mistráku, byla třetí,
druhá, první třída a podle těch tří ses
zúčastňoval. Jako dřív. V dnešní době
na tom nezáleží, jestli máš jedničku,
dvojku, to nikdo nekontroluje.
Záleží jen na tobě, kolik jsi ochoten do
toho nacpat ...
A taky jak jedeš. Zúčastnit se můžeš.
Ale to pak už vidíš na sobě, jak bys jim
stačil, tak by ses tam nehrnul, že jo.
Na čem jezdíš v současnosti?
Na letošní sezónu jsem si pořídil model
rok 2001, je to Kawasaki čtyřtakt,
dvěstěpadesátka a na té se mně dobře
dařilo. Už to splňuje ty mé jezdecké
podmínky, co já vůbec můžu do toho
dát, po té jezdecké stránce a po té
finanční stránce je taky tak nějak
dostupná – pohybuje se to malinko přes
200 tisíc. Takže levná záležitost to moc
není, jako koníček, který si člověk
ufinancuje sám.
Ta mašina je sériovka, nebo to je
upravené?
Ta je sériová. Co mají ti, co jezdí profi,
to je už úplně jiná cena, mě co stojí celá
motorka, tak jim třeba stojí podvozek,
motor, nebo pérování. Ti jsou pak třeba
na milionu, to se nedá vůbec srovnat s
nějakými továrními. Tohleto je jako
hobby, motorka, co mám, prostě
amatérský stroj. Přijdeš do krámu,
řekneš, co chceš, jako motokrosovou
mašinu, a koupíš jakoukoliv značku.
V dnešní době, pokud má člověk
peníze, tak si vybere, co chce. I dělají
takové nábory, že mají různé reklamy,
ty firmy, kdy se člověk může zúčastnit
té reklamy a podle toho i si vybrat tam
tu motorku. Výběr je velký. Podle toho,
jak se na to cítí, hlavně finančně.
A tvoje mašina je tedy nějak upravená?
No samozřejmě má už vylepšené
pérování, mám na tom už i kvalitnější
startování – mám u ní už letošní model,
tahle 2001 má startér, kde nemusím
našlapovat. Je to pro mě jako veterána
velká úleva, protože když se jede
v blátě, nebo je nějaký problém,
člověku to spadne, už nemá takovou
sílu. Tím knoflíkem cvrnkne a ta
motorka mu hned běží, takže to je velké
plus.
Takže už se nestává, že tě startovačka
vzala přes holeň a zlámala ti nohu?
Už nemusím tlačit, abych to nastarto-

val. Teď prostě cvakne startér a už to
běží.
Jak k tvé sportovní zálibě přistupuje
rodina a kamarádi?
Tak z rodiny asi manželka je nejblíž, dá
se říct, že to trpí. Není to tak, že by mě
od toho zrazovala, nebo snažila se mně
v tom bránit. Protože pokud já musím
jezdit na ty závody o den dřív, tak jezdí
se mnou. Mám na to uzpůsobené auto,
kde se dá přespat. I na těch závodech mi
pak pomáhá. Když je třeba nepřízeň
počasí, bláto, prší, tak mně pomůže
helmu omýt, brýle připravuje, jídlo
připravuje – mám s sebou vařič –
ohřívá to. Takže od ní mám takovou
stoprocentní podporu. A i po té stránce
finanční máme ty peníze spolu, takže
mám i od ní takové svolení, že je to po
téhle stránce dobře.
A máš nějaké následovníky?
Co se týče následníka, tak syn mě do
toho malinko uvrtal, když jsem teď měl
tu přestávku. Když jsem jezdil jako
mladý, pak jsem měl třicetiletou
přestávku a teď ve stáří jsem znovu
začal, tak nějak jsme začali spolu
jezdit. Ale on se jenom tak párkrát
svezl, ale na závody jsem ho nedostal.
Já ale jsem si to chtěl zkusit, jestli se
budu moct ještě kamarádům, co jsem
s nimi dřív jezdil, dokázat vyrovnat
a ještě i porážet je. A jinak dcera, když
se mnou občas jedou, tak mě podporují,
ženou dopředu povzbuzováním.
A vnuci se ti necpou na mašinu?
Kluci jsou spíš po tátovi, spíš fotbalisti.
Nerad bych je do toho honil, nějak
lanařil, protože tenhle sport je moc
nebezpečný a moc drahý. Přeci jen ten
fotbal, když si vezme ty kopačky a ten
balon, má to malinko jednodušší než já.
Jak nákladný je to sport, sponzoruje tě
někdo? Za jaký tým či klub jezdíš?
Jsem členem rudnického týmu, to je
SMX Racing Team Rudník, který mě
celkově, můžu říct, jako amatéra
"sponzoruje". Dostáváme nějakou
materiální podporu, co se týče náhradních dílů, pak máme i vybavení, jako
třeba stan na závody. To jsem od nich
dostal, tak za to jim děkuju moc. Co se
týče finanční stránky, tak to si převážně
platím ze svého, protože sponzoři se
v dnešní době nehrnou a už si myslím,
že bych je já těžko sháněl. Ten druh
závodu, co já jezdím, ty krajské přebory, ... to by to muselo být na úrovni
mistráku, aby na to sponzoři líp přihlíželi, než na ty krajské přebory tady, to
je spíš taková jako nižší soutěž.
Takže jinak všechny náklady jdou za
tebou?

Všechno si musím platit ze svého. Z té
organizace v Rudníku dostáváme
nějaké ty oleje, mazací prostředky,
spreje na řetěz. Ale jinak 80 % si musím
hradit sám. Ať se jedná o pohonné
hmoty, vybavení motorky, gumy,
a všechno, co se týče toho, když se to
rozbije.
Máš nějakou statistiku, kolik ta
mašina spotřebuje průměrně během
závodu benzínu?
No, určitě se vejdu do těch 8 litrů.
Jezdíme čtyři rozjížďky. Ráno, když
přijdeme, máme seznámení s tratí, pak
je kvalifikace, pak první a druhý závod.
Většinou se to jezdí do 20 minut
maximálně. Takže, když si to vezmete,
tak to je 4x 20 minut, těch 8 litrů na to
stačí, ale když se pak jede na závody,
musím kupovat do auta benzín, takže
se to vyšplhá na daleko víc a není to jen
ta motorka, co zbaští. Náročné to
finančně určitě je.
A na vybavení, jako je přilba, oblečení
ti Rudník taky přispěje?
Musím se přiznat, že oblečení, dresy,
kterými děláme reklamu, co má ten
majitel Pavel Šmahel, který zajišťuje
ten Rudník, tak má sponzory a od nich
máme kalhoty, dresy, i přilbu jsem
dostal, rukavice, brýle, takže takové
věci jsem dostal. Ale polovinu si
musím taky hradit jako svoje. Boty,
helmu, nebo kalhoty sice od nich třeba
jedny na rok dostaneme, ale musím si
jich koupit i víc. Jsou potřeba – když je
mokro, ošklivo, potřebuju třeba troje
kalhoty na výměnu, když se člověk
namáchá, je mokrý, aby měl sucho. Ale
podporuje nás ten tým Rudník, dá se
říct, docela dobře. Nebo já jsem s ním
velmi spokojený, co dostanu.
Jak se fyzicky připravuješ na závody?
Samozřejmě se u tohoto sportu musí ta
fyzička dost udržovat, protože to je
hodně náročné. Každý si myslí, že se
člověk vozí na té motorce a že je to
jenom o tom vožení, ale není to pravda.
Začínám tak v polovině ledna s trénováním, když je v zimě možnost, tak na
těch běžkách. Jinak mám doma udělanou místnost, kde dvakrát týdně posiluju. A pak, když sleze sníh, a v létě se
snažím dvakrát týdně na kole jezdit
a v posilovně, co mám, taky dvakrát
týdně cvičit. A pak, když už se začne
jezdit, se to omezuje jenom na to kolo
občas, když nejsou závody každý
týden, i dvakrát týdně aspoň to chce jít
trénovat na motorce.
Co se týče úrazů, v mládí jsem na
tom byl, dá se říct, dobře. Sice jsem
měl, když jsem končil sezónu,
v Rudníku pád, při kterém do mě najel

spolujezdec, a měl jsem od páteře tři
výstupky zlomené. To byl můj největší
úraz. Teď v tomhle veteránském věku
jsem měl zlomený kotník, a pak jsem
měl pět žeber zlomených při dalším
závodě. To byly moje největší úrazy,
které jsem prodělal. Jinak takové ty
pohmožděniny, že člověk spadne
a odře si loket, nebo narazí si prst, tak to
je, dá se říct, normální skoro při
každém tréninku, když se spadne. Ale
musím to zaklepat, že letos jsem žádný
úraz neměl, takže letošní sezóna pro
mě byla moc dobrá a i úspěšná.
V roce 2021 se mně podařilo se stát
přeborníkem Východočeského kraje,
a pak ještě jezdím další přebor, nebo
seriál, a tam se mně taky podařilo
v obou vyhrát, tak jako úspěch pro mě.
Co je ta laťka, jak je nastavená jako
takhle, jsem dost spokojený s tím, co se
mně podařilo dovršit. A jestli to příští
rok ještě zopakuju, byl bych rád, ještě
bych chtěl tak aspoň dva tři roky, pokud
to zdraví dovolí, tak se ještě zúčastňovat těchhle závodů. A jestli to obhájím,
těžko říct, protože třeba přibývají
mladší jezdci do naší skupiny a ti
mladší jsou vždycky dravější, tak
nevím, jestli je pozávodím, ale budu se
snažit pro to udělat maximum, aby se
mně to ještě splnilo.
Děkuju Ti za rozhovor.
V listopadu se ptal Aleš Rojt.

Nejen chlebem živ
je člověk! ...
(výňatek z kroniky lomu v Horním
Lánově 1960-1965, laskavě zapůjčené
firmou KVK, a. s.)
Jednou si (Pepík Mejsnar z minulého dílu) zapomněl svačinu v našem
hanbinci, místo aby ji uložil do své
skříňky v dílně. Měl v ní chléb a kus
salámu. Když přišel na svačinu, sáhl
pro svou přesnídávku, ohmatal ji
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a povídá: "Podívejme se, podívejme se,
dneska mám taky přibalenou okurčičku." Těšiv se na příští pochutnáníčko,
rozbalil papír, a když viděl místo
okurčičky mrtvého krtka, kterého mu
tam někdo z dobráků přibalil, udělal
přesmutné oči a svačinu oknem
vyhodil do potoka. Tenkrát jsme Pepu
litovali a onomu "dobrákovi" od plic
nadali.
Podruhé si to ale vynahradil.
Mistr Horáček s ním svačil a nadával,
že mu stará dnes udělala místo kafe
žbryndu. Pepík si zato liboval, jakou
dnes má prima kávu místo melty. Oba
totiž měli stejné bandasky a hoši jim
jen vyměnili u nich víčka. A Pepík měl
bene.
Mistr Horáček měl vůbec smůlu. Láďa
Tauchmanů, drtíř, jednou seděl na
záchodě. Protože však v lomě nemáme
splachovací WC s ústředním topením,
nýbrž pravý venkovský hajzlík, umístěný přímo nad žumpou, stala se tato
podivuhodná příhoda, jejíž se stal
nevinnou obětí zmíněný mistr, který je
již t. č. dlouho v důchodu.
Joska Kracíků byl v této epizodě
aktérem číslo 3. Ten totiž hodil pod
Láďu do žumpy kamínek s průhledným
úmyslem, aby Láďu postříkal. Ten ho
ale škvírou zahlédl a přísahal mu ukrutnou pomstu. Jakmile spatřil, že Joska si
kráčí k hajzlíku, aby si ulehčil, jal se
hledati kámen přiměřené velikosti.
Protože však kámen hned nenašel,
Joska Kracíků měl čas ze záchodu
vyjíti, protože naň bouřil mistr Horáček, který se uvnitř pohodlně uvelebil.
Láďa mezitím úspěšně našel kámen
zvící solidního klobouku a se sardonickým chechtotem ďábla (viz Léon
Clifton, Tom Shark a podobnou klasiku) praštil balvanem do žumpy pod
záchodem a se slovy ulehčení: "Já ti
dám, ty vozembouchu!" vzal do
zaječích. Jak ubožák mistr H. vypadal,
si lze lehko domysliti tím spíše,
že obsah žumpy byl plný muších larev.
Vyletěl ze záchodu na "plac" a narazil
zrovna na Láďu, který se chechtal,
až mu slzely oči. "Kdo to hodil ten
kámen do hajzlu?", zařval důstojně.
Načež Láďa v domnění, že obětí byl
Joska, povídá upřímně: "Já, pane mistr.
To byla ale sranda, viďte?" "Já ti dám
srandu, ty pacholku svinská! Ta sranda
je teď celá na mým mundůru!”
Láďa zkoprněl a Joska Kracíků, který
číhal někde za bukem a poslouchal
tento dialog, myslil tenkrát, že ho to
ztrhá, jak se, mizera, chechtal.
Připravila Karolina Boková

20

Vrchlabí i v Rudníku, ovšem s pozdějším letopočtem z počátků 15. století.
Tím není vyloučeno, že tato zařízení
pracovala i dříve.

Popisek v kronice zní: Pepík Kracík
ještě při ruční výrobě v tzv. Horáčkovně,
kde dostávali dělníci pořádně zabrat.

Lánov a naši sousedé
Seriál na pokračování
- čerpáno z rukopisu s pracovním
názvem Vlastivědné toulky krkonošským podhůřím, v němž František
Jirásko pojednává o obcích bývalého
vrchlabského okresu a který v červenci
2021 vyšel jako kniha s názvem Toulky
podkrkonošskou minulostí
13. část

Nejen zemědělci ...
Předpokládejme, že s kolonizačním
proudem převážně rolnického obyvatelstva a s městskými řemeslníky
i kupci prošli naší krajinou a případně
se tu usadili, byť na krátkou dobu, další
cizinci. Hledali a se střídavým štěstím
nalézali nerostné bohatství. Legendární vyprávění nám představují
podnikavé Vlachy (Wallen), přišlé
bůhví odkud, snad z Itálie – Benátky,
pátrající po lesku drahých kovů, zlata,
stříbra a drahých kamenů. Po těchto
prospektorech se zachovaly nevelké
hromady propraného materiálu na
březích potoků v prostoru dnešního
Rudníku, tzv. sejpy. Na jejich činnost
asi ukazuje původní jméno Rudníku –
Heřmanovy Sejfy. V němčině sloveso
seifen značí práti, propírati, také zlatoa stříbronosný materiál.
V úctě přišlých osadníků byly
ovšem více užitkové kovy: železo
a měď. Zvlášť to první se stále více
uplatňovalo při výrobě dokonalejšího
zemědělského nářadí a nástrojů pro
denní potřebu. Naštěstí rudy pro
výrobu těchto kovů v potřebném
množství, zvláště v horských částech,
krajina poskytovala. Nejstarší doložená zmínka o kutišti a výrobě železa
z roku 1383 vede do Černého Dolu,
do prostoru nad Novou Vsí, v té době
pod vládou zástavních pánů Hostinného z rodu Turgovců.
Tato zařízení, nazývaná obvykle
železný hamr, jsou připomínána u nás
i jinde, tj. na Lánovsku, v Hořejším

Výroba železa byla ale na svou
dobu poměrně složitým procesem, na
němž se podíleli nejen lidé, ale i zvířata
(doprava materiálu) a svou silou
vodního proudu i horské bystřiny. Pro
každou železářskou huť pracovalo
nepříliš vzdálené kutiště nebo i několik, odkud horníci zásobovali huť
rudou. Ta se nacházela pravidelně
u vodního toku. Po úpravě rudy
drcením putovala do nízké pece –
dýmačky, v níž byl při přerušované
tavbě zhotoven polotovar – hroudy.
Topilo se dřevěným uhlím, vyrobeným
poblíž v milířích. Aby bylo v peci
dosaženo náležité teploty, vháněl se do
pece proud vzduchu měchy, poháněnými vodním kolem.
Hroudy surového železa pak putovaly dál do vlastního hamru, jehož
hlavní součástí bylo velké kladivo,
poháněné opět vodním kolem. Kladivo
silnými údery vykovávalo kusy kujného železa, zvané šíny. Z nich už pak
bylo možno v kovárně vyrábět různé
věci: sekery, nože, srpy, kosy nebo
i chladné zbraně.
Na opravdovém rozmachu krkonošského železářství se vedle Vrchlabska podílelo Černodolsko a Lánovsko.
Dochází k tomu však až později, v době
Kryštofa z Gendorfu v 16. století.
Tehdy místní hamry kryly nejen místní
potřebu, ale pracovaly dokonce na
vývoz.

Byla v Lánově busta T. G. M.?
– překvapivé odhalení
V minulém čísle Zpravodaje jsem se
vás, milí čtenáři, dotazovala, zda někdo
nevíte, byla-li v některém z Lánovů
busta Tomáše G. Masaryka. Odkazovala jsem se přitom na očité svědectví
paní Saskové z 50. let, jejíž syn mě
v této věci oslovil.
11. října mi byla konečně tato
záhada objasněna. Do infocentra totiž
vkročil pan Ladislav Blažek a sdělil mi,
že ona Masarykova busta, nebo lépe
řečeno hlava, se nacházela na pomníku
padlých u bývalé školy v Horním
Lánově čp. 148.
Jak určitě všichni a lépe než já víte,
původně byl tento pomník (zrovna tak
jako ten v Prostředním Lánově) vytvořen zdejším německým obyvatelstvem
pro oběti I. světové války. Po druhé
světové válce byla socha vojáka

Pomník v roce 1925.

shozena do Malého Labe, desky se
jmény odstraněny, německý nápis
a letopočet odtesány a byl vytesán
nový letopočet, obrys republiky, lipové
listy a pěticípá hvězda.
Hlava T. G. M. je pro mě ovšem
naprostou novinkou, tipovala jsem spíš
Dolní Lánov. Tato litinová hlava byla
prý umístěna vpravo od obrysu repub-

Tři přání
(Z Vrchlabska)
U Krakonošovy zahrádky v Krkonoších žili za dávných časů dva mladí
manželé, Adam a Ludmila. Okolní lid
je znal jako pověstné lakomce. Všeho
jim bylo málo, stále toužili po mamonu
a šidili sousedy. V noci snášeli na své
pole cizí snopy, přiorávali meze
a chytali slepice, které jim nepatřily.
Jednou na podzim seděli oba
u teplého krbu, pěkně se jim v útulné
jizbě hovořilo a žvýkali sladké křížaly.
A co tak hovořili, kde by zase někoho
ošidili, stálo před nimi hezké pachole,
maličké, že sotva dospělému člověku
sahalo po kolena. Ve světnici se rozjasnilo, jako když se zablýskne. Oba
manželé se polekali a nevěděli, co si
pacholík u nich přeje.
"Však víte, kdo jsem. Krakonoš,
váš dobrý přítel. Přicházím z křišťálového zámku uprostřed Sněžky, všecky
hory v okolí jsem naplnil drahým
kamením a vzácnými kovy a Labi
dávám hojnost vody. Mám velkou moc
ve svých rukou. Protože vím, že máte
velké tužby, zvolte si tři přání a já vám
je vyplním!”
Ludmila úžasem otvírala ústa.
Takový dobrý člověk k nim ještě nepřišel. Osmělila se a požádala Krakonoše:
"Jsi-li tak mocný a dobrý, jak pravíš,

Současná podoba pomníku s úpravami po r. 1945,
ovšem už bez T. G. M. a bez znaku.

liky, vlevo od republiky pak byl
litinový znak Rakouska-Uherska, kde
je stále patrný jakýsi oválný obrys
a dvě díry po ukotvení. Obojí zde
vydrželo do roku 1962 či 1963, kdy je
prý o přestávce krumpáčem zničil žák
Standa P.
Pan Blažek se podivoval nad tím,
že mi tuto skutečnost ještě nikdo jiný

přines mi tedy tucet hedvábných šátků,
deset živůtků se zlatým vyšíváním
a tisíc loket těch nejdražších krajek.”
"To nejde tak rychle, děvenko",
poučil ji Krakonoš. "Tvé přání splním
až ve vhodnou chvíli, třeba do osmi
dní. Rozmysli si dobře, čeho sobě
žádáš a neukvapuj se!”
Pak pachole zmizelo, ani nepozorovali jak. Oheň v krbu zapraskal a oba
manželé osaměli. Jeden měl více
nápadů než druhý, v hlavách se jim
rojilo na tisíce různých přání, nejraději
by byli chtěli všecko na světě. Ale
přece se jen neodvážili své přání nahlas
vyslovit. Když se dost nadumali, řekli
si, že mají ještě osm dní času a šli spát.
Zítřejšího dne měli k večeři brambory
na loupačku. Jak se večeře v kotlíku
vařila, létaly kolem ohniště jiskřičky,
vzplály a zase zhasly a při pohledu na
ně se dobře přemítalo. Pak hospodyně
vysypala uvařené brambory na okřín
a zavzdychla si:
"Kdybychom tak k těm zemákům
měli dobré jelítko:”
Sotva své přání vyslovila, už leželo
jelítko na míse. Vonělo po celé
místnosti a bylo radost na ně pohledět.
Adama však nepotěšilo. Takové
obyčejné přání si Ludmila vzpomněla!
Jako by nic lepšího nevěděla... Zakabonil se a mrzutě prohodil: "Aby ti jelito
přirostlo k nosu!"

neřekl, ale zároveň konstatoval,
že nikdo z jeho tehdejších spolužáků,
navštěvujících s ním hornolánovskou
školu, si na to nepamatuje.
Tímto panu Blažkovi srdečně za
jeho cennou vzpomínku děkuju.
Pomohl mi tak odhalit jednu malou
zdejší záhadu.
Karolina Boková

A jelítko opravdu přirostlo. Uvázlo
mezi nosem a ústy, jako by to byl tlustý
vojenský knír. Hospodyně naříkala
a bědovala a prosila Adama, aby ji té
šerednosti zbavil. Adam se zalekl moci
těch kouzel. Nezbylo než vyslovit třetí
přání, aby jelito zase odpadlo. A tak se
jim oběma vyplnilo třetí přání a měli
pokoj. Krakonoš k nim potom už nikdy
nepřišel, také ho nevolali. Přestali
toužit po zbohatnutí, spokojili se s tím,
co jim hospodářství přineslo. A nikomu
už neuškodili.
Z knihy Pověsti českého
severovýchodu z r. 1947
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obec@lanov.cz

www.lanov.cz

Úřední hodiny:

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

Starostka

Eliška Rojtová

Místostarostka

Ladislava Šedivá mistostarosta@lanov.cz

Asistentka

Renata Srnská

asistentka@lanov.cz 493 314 598

Provoz obce

Milan Ježek

provoz@lanov.cz

499 432 220
725 951 722

Út:

Účetnictví

Ilona Kobrlová

ucetni@lanov.cz

499 432 234

St:

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Čt:

8:00 -12:00

607 602 738

Pá:

8:00 -12:00

starosta@lanov.cz

ITC, kabelová TV

Radovan Jákl, DiS

admin@lanov.cz

Investice

Alena Purmová

investice@lanov.cz 722 992 103

Poplatky

Jaroslava Kučerová

poplatky@lanov.cz

Pondělí a Středa

8:00 - 11:30

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

v mezisezóně:

12:30 - 17:00

červenec, srpen

Po:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Po:

Út:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Út:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

St:

8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Čt:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Čt:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Pá:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Zřizovatel: Obecní úřad Lánov
Referent: Karolina Boková

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden, únor)

12:30 - 16:00

So:

8:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Ne:

9:00 - 12:00
7:30 - 16:00

Út:
St:

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

Čt:

7:30 - 12:00

(odečty, smlouvy, fakturace - vodné a stočné) Pá:

7:30 - 12:00

vodalanov@vodalanov.cz
info@vodalanov.cz
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8:00 - 12:00

Po:

Provozní doba
kanceláře:

www.vodalanov.cz

Pá:

499 432 298

- praktický zubní lékař -

Po: 8:00 -12:00
8:00 -12:00

13:00 -15:00
13:00 -15:00
13:00 -18:00
13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

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

499 432 182

pro zvané a zdravé děti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

St:

v sezóně:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

infocentrum@lanov.cz

MUDr. Zdeněk KUŽEL

493 314 599

Otevírací doba:

VENKOVSKÉ

499 432 083

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LÁNOV

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

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

ODBĚRY, INJEKCE

pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

499 522 344

AKUTNÍ STAVY JEN OBJEDNANÍ

Po:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

12:00 - 18:00

499 522 331 + záznam
Kancelář
721 142 981
Hanč Jaroslav, jednatel
602 300 234
Knapíková Kavánová Milena, účetní
732 891 565
Bachtík Tomáš, provoz a havárie
605 265 094
Materna Jiří, provoz a havárie
605 253 467
Šedivý Milan, provoz
603 226 060
Stránský Pavel, vyjádření k sítím

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

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

www.dolnilanov.cz
499 522 216

Úřední hodiny:

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

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

Obecní knihovna:

Středa

14:00 - 17:00

Z ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
je za námi rok 2021, můžeme se tedy ohlédnout za jeho
průběhem. Do úřadu jsem nastoupil 1. února 2021 a po
rychlém rozkoukání se na úřadu započaly jarní akce, vrcholící koronavirové epidemii navzdory. Léto pak proběhlo
prakticky bez omezení a chod úřadu i plánované stavby
probíhaly prakticky normálně.
Na podzim letošního roku jsme 1. 9. slavnostně přivítali
nové prvňáčky ve škole a samozřejmě i ostatní žáky naší
školy. Hned 2. 9. jsme měli v naší obci požár na skládce
pneumatik pod zemědělským letištěm, při němž zasahovalo
šest hasičských jednotek. Požár se pak ještě jednou opakoval. V září se také v obci jako každoročně opravovaly místní
komunikace; bez stálé péče, alespoň v minimální nezbytné
míře, by brzy nebyly sjízdné. Přesto i taková oprava stojí
stovky tisíc korun každý rok. 24. září byla také ve spolupráci s Obcí Lánov opravena cesta od fary ke hřbitovu,
včetně parkoviště. O den později se na hřišti uskutečnil
tradiční sportovní čtyřboj, kterého se účastnilo pět týmů.
1. října bylo Obci předáno dokončené oplocení školy.
Celý areál je teď nově uzavřený, velmi prokoukl a škola
i školka je opět o něco lepším místem pro vzdělávání
a výchovu našich nejmenších. Chtěl bych poděkovat zhotoviteli oplocení panu Jiřímu Kavánovi za velmi pěkné provedení stavby, výbornou spolupráci s Obcí a včasné předání
celé stavby.
8. a 9. října se uskutečnily volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. V Dolním Lánově vše proběhlo
bez jakýchkoliv připomínek kontrolních orgánů a s hojnou
účastí voličů. Chtěl bych také poděkovat všem členům
volební komise a zaměstnancům úřadu při jejich přípravě.
V minulém čísle jsem psal o akci Agility se psy, která se
v létě uskutečnila na hřišti. Pro velký úspěch proběhla 9. 10.
ještě jednou a opět bylo plno. Dne 16. 10. proběhlo v sále
místního úřadu dlouho očekávané „Vítání občánků“.
Protože se nemohlo uskutečnit po celé dva roky, některé
vítané děti již „běhaly“ po sále. Přesto si myslím, že se všem
rodičům i příbuzným vítání líbilo.
Větší společenskou akcí, která se uskutečnila na konci
října, bylo tradiční vinobraní, s hojnou účastí místních
i přespolních občanů. 1. listopadu vypukl další požár haly se
senem, u kterého zasahovalo 8 hasičských jednotek z okolí;
dohoření požáru trvalo několik dní.

Na začátku října proběhlo tradiční setkání u kapličky
svatého Huberta. V říjnu také skončila po čtrnáctidenním
přerušení inspekce ZŠ a MŠ Dolní Lánov, která neshledala
žádné významné nedostatky a kladně hodnotila práci
pedagogického sboru i paní ředitelky Lucie Konikové.
Před příchodem zimy byla prováděna podzimní údržba
zeleně v obci, parkových ploch a hřbitova. Technika byla
připravena na zimní údržbu, zazimováno bylo i sportoviště u
školy.
V současnosti připravujeme rozpočet na rok 2022,
o kterém úplně nevíme, jaký bude, ať už z hlediska rostoucí
inflace, nebo vývoje koronavirové epidemie. Vycházím však
z let předchozích a z predikcí odborníků.
Závěrem mi, vážení spoluobčané, dovolte popřát vám
pevné zdraví, klid a pohodu během vánočních svátků a vše
nejlepší v tom dalším roce, roce se třemi dvojkami, v roce
2022.
Ing. Pavel Šimůnek – starosta obce Dolní Lánov

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 25. 8. 2021
1/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Karlu Svatou.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
2/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi
ve složení M. Trobl a J. Pavliš.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
3/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

4/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje dotaci od SFDI na akci
„Chodník pro pěší podél silnice III/32552“ – ISPROFOND
5527510190 ve výši 3 358 532,- Kč. (pro 8, proti 0, zdržel se 0)
5/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor v suterénu obecního úřadu.
(pro 7, proti 0, zdržel se 1)
6/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení pořizování 1. změny
územního plánu.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)
7/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje určeného zastupitele pro
pořizování územně plánovací dokumentace obce Dolní
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Lánov, kterým bude do konce volebního období starosta
obce Ing. Pavel Šimůnek.
(pro 7, proti 0, zdržel se 1)
8/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení návrhu na změnu
územního plánu v krajině, Vodní nádrž „Dolní Lánov na p. č.
1097, 1098/1, 1098/3 a 1098/4, vše v k. ú. Dolní Lánov“.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

9/6-21
Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu č. PS
2158714217 s firmou Profesionálové, a. s., se sídlem Hradec
Králové, Haškova 1714/3, 500 02, zastoupena Ing. Bc.
Alenou Zahradníkovou, předsedou představenstva na akci
„Dolní Lánov – Chodník pro pěší podél silnice III/32552“.
(pro 8, proti 0, zdržel se 0)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Sportoviště revitalizace
2) Turnaj řemeslníků 25. 9.

(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

10/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 „O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“ s účinností od 1. 1. 2022. Schváleno
zastupitelstvem od 1. 1. 2022 částka 500,- Kč/rok za trvale
hlášenou osobu.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
11/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce za obecní úřad do
školské rady pana S. Vyklického a J. Kavána.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)

12/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje výběr varianty svozu odpadového hospodářství pro rok 2022 varianta KO-PL-KOPA+BIO 1x za měsíc/1x za 14 dní. Pověřuje starostu zahájením výběrového řízení na poskytovatele služeb.
(pro 9, proti 0, zdržel se 2)

Informace – různé:
1) Očkování bez registrace
2) Řešení odpadového hospodářství obce Dolní Lánov
v následujících letech
Místostarosta
Bc. Jiří Svatý

3

kalkulace od 1. 1. 2022 ve výši 20,- Kč/m bez DPH.

Starosta
Ing. Pavel Šimůnek

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konaného dne 27. 10. 2021
1/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

2/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou komisi ve složení J. Tumová a T. Hanč.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

3/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise
k provedení inventur majetku obce za rok 2021 ve složení
Slavomír Vyklický – předseda, Michal Trobl – člen komise
a Ing. Pavel Šimůnek – člen komise. Komise zahájí svoji
činnost 1. 1. 2022 a ukončí svoji činnost 31. 1. 2022.

13/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup osobního automobilu
4x4. Pověřuje starostu výběrovým řízením.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)

14/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nebytových prostor
2
v suterénu OÚ o výměře 30m do 31. 12. 2022. Nájemce pan
... od 1. 11. 2021. Nájem je stanoven na částku 3000,- Kč
měsíčně. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
15/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje vzhledem ke stoupajícím
cenám elektrické energie cenu pronájmu sklepní místnosti
2
v objektu čp. 164 v Dolním Lánově o celkové výměře 15 m
ve výši 2000,- Kč od 1. 1. 2022.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
16/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar
členkám SPOZ Dolní Lánov za činnost v roce 2021 ve výši
4500,- Kč.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)
17/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na rok 2022 pro
prodejnu Dolní Lánov ve výši 100.000,- Kč.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

(pro 10, proti 0, zdržel se 1)

4/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur obce za rok
2021.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Příkazní smlouvu s firmou Profesionálové č. PS
2100011001

5/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/21
a č. 7/21.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)

Místostarosta:
Bc. Jiří Svatý

6/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti
školy ve školním roce 2020/2021.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
7/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje z důvodu zvyšujících se cen
energie neinvestiční příspěvek na provoz školy ve výši
130.000,- Kč.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
8/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje odvod do fondu obnovy
vodovodu a kanalizace za rok 2021 částku 380.000,- Kč dle
plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku
Obce Dolní Lánov 2019-2028 na číslo účtu vedené
u Komerční banky.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)
9/7-21
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného dle předložené
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Starosta:
Ing. Pavel Šimůnek

ZŠ A MŠ DOLNÍ LÁNOV
Rok 2021
Měsíc se sešel s měsícem a my už za chvíli budeme
opět slavit konec roku 2021. Tento rok byl, alespoň pro naši
školu, rokem velkých změn.
Z kraje tohoto období jsme se museli stále věnovat
distanční výuce. Byla to složitá, ale přínosná lekce. Všem
nám dala nové poznatky a zkušenosti, se kterými bychom se
za normální výuky nikdy nepotkali. Díky distanční výuce
a dvěma projektům (Šablony II, Digitální kompetence
pedagogických pracovníků) jsme získali do školy nové
notebooky pro zaměstnance i pro děti. Veškerý personál
školy pracoval na 100% a za to jim patří velké díky.

Stejně jako covidová situace v republice, tak i okolí naší školy se měnilo
každým dnem. Obec Dolní Lánov nám
zkrášlila budovu novým plotem. Pod
okny školy vyrostlo několik krásných
zahradních prvků, určených k radovánkám našich dětí. Na jaře se určitě
budeme pyšnit novými rozkvetlými
záhony. Dokonce byl náš zřizovatel tak
hodný, že našel peníze i na nový sporák
a konvektomat do školní jídelny.
Kuchařkám tím ulehčil hodně práce.

2014 vybojovala Aneta Majerovičová
a v kategorii 2013 Eliška Farská.
Na pátých místech se umístili v kategorii 2014 Filip Pavliš a v kategorii 2013
Anička Jandejsková. Šesté místo
v kategoriích 2011 vybojovala Adéla
Lehká a Dominik Kejzlar. Na 8. místě
skončila Adéla Doležalová a na 9.
místě Nela Doležalová. Výborně běželi
a velikou snahu ukázali i další naši
závodníci Sabina Hassmannová,
Vojtěch Fencl a Šimon Půlpán.

S panem starostou Šimůnkem,
s bývalým starostou p. Tomíčkem
a celým kolektivem obecního úřadu je
skvělá spolupráce. Jsem za ni moc
vděčná. Jménem celé naší školy Vám
všem děkuji za podporu, které se nám
od vás dostává, za vstřícnost a hlavně
za pozitivní přístup k naší malé školičce. Slibujeme, že uděláme vše proto,
aby i nadále vzkvétala, jako doposud.

Všem našim sportovcům gratulujeme za výbornou reprezentaci ZŠ.
Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Mgr. Lucie Koniková – ředitelka školy

Děkujeme
za vaše hlasy

Čtyři medaile
ze zámeckého parku
Ve čtvrtek 7. října se patnáct žáků naší
školy zúčastnilo tradičního závodu
„Běh zámeckým parkem ve Vrchlabí“.
Děti od první do páté třídy čekala trať
v délce 1 km. Jednotlivé kategorie
startovaly hromadně. Všechny třídy
byly zastoupeny velkým počtem
závodníků z vrchlabských škol,
Špindlerova Mlýna, Benecka, Kunčic,
Podhůří atd. Závodilo přes 200 běžců.
Naši sportovci dali do závodu vše
a vybojovali si čtyři medaile a další
pěkná umístění do první šestky.
V kategorii dívek 2015 vybojovala
Bára Lehká 2. místo, v kategorii
chlapců 2013 vybojoval 2. místo
Šimon Pavliš a 3. místo Filip Čejka,
v kategorii dívek 2012 vyhrála zlatou
medaili Anita Blažejová. Krásnou
bramborovou medaili v kategorii dívek

čekala trať dlouhá 500 m, třetí a čtvrtou
třídu 800 m a pátou třídu 1 km. Jednotlivé kategorie startovaly hromadně.
Našim sportovcům se velmi dařilo
a získali dvě zlata, tři stříbra a jeden
bronz.
V kategorii dívek 1. třída doběhla
na 2. místě Bára Lehká a v kategorii
chlapců 1. třída doběhl Filip Pavliš
také na 2. místě. V kategorii chlapců
3. třída získal zlato Dominik Kejzlar
a na 3. místě doběhl Šimon Pavliš.
V kategorii dívek 4. třída zvítězila
Anita Blažejová a 2. místo získala
Adéla Lehká. Pro bramborovou
medaili si v druhé třídě doběhl Filip
Čejka a ve třetí třídě Eliška Farská.
Výborně běžely i Anetka Majerovičová na 5. místě a Anička Jandejsková
na 7. místě.
Všem závodníkům gratulujeme za
výbornou reprezentaci.

V květnu se naše škola přihlásila do
celorepublikové soutěže ,,HÝBEME
SE HEZKY ČESKY“, kterou připravilo PENNY ve spolupráci s Českou
obcí sokolskou a Asociací školních
klubů.
Naši chlapci na 2. a 3. místě.

Šest medailí z Bakova
Ve středu 13. října se deset
žáků naší školy zúčastnilo přespolního
běhu pro žáky 1. stupně základních
škol na Bakově, který pořádala
Základní a Mateřská škola Dolní
Branná ve spolupráci s Obcí Dolní
Branná. Do závodu bylo zapojeno
sedm škol z Dolní Branné a Horní
Branné, Černého Dolu, Kunčic,
Podhůří, Lánova a Dolního Lánova.
Děti z prvních a druhých tříd

Děkujeme za Vaši podporu v prvním kole online hlasování a ve druhém
finálovém kole hlasováním přímo na
prodejnách Penny. Ve finálovém kole
jsme celkově obsadili 2. místo. Pro náš
školní sportovní klub jsme vyhráli
finanční odměnu v hodnotě 5000,- Kč
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na zakoupení sportovních pomůcek
a dále balíček produktů zdravé výživy.
Více informací k našemu sportovnímu školnímu klubu najdete na
odkaze zde: https://www.hybemese
hezkycesky.cz/registrace/skolnisportovni-klub-zs-a-ms-dolni-lanov
Děkujeme za Vaši podporu!
Anita Blažejová,
ZŠ a MŠ Dolní Lánov

Myslivecký spolek
„Malá Sněžka“
Na zimní období, které již probíhá, se
myslivci připravují od jara. Nejen,
že opravují, ale často budují nová
krmná zařízení pro lesní zvěř, přes léto
zajišťují dostatek krmiva, aby je zima
nepřekvapila. Od října se začíná
s přikrmováním zvěře jádrem, aby tato
naše nejrozšířenější srnčí zvěř byla
dostatečně připravena na přežití zimy.
Samozřejmě, že k tomu patří zajištění
dostatečného množství objemového
krmení. U spárkaté zvěře – srnčí
a jelení zvěře dochází v průběhu listopadu a prosince k přestavbě trávicího
traktu a přizpůsobení metabolizmu na
zimní období. Zvěř postupně přechází
na suchý typ potravy, okusuje pupeny,
větvičky, jehličí, kůru stromů apod.
V tomto čase není nejlepší doba na
předkládání dužnatého krmiva u krmných zařízení, protože je často ničí
mráz a zvěř má po přemrzlé dužině
často trávicí problémy.
Do konce roku probíhají společné
lovy na zvěř drobnou, a to zajíce polního. Bažant nám z přírody již vymizel.
Je skutečností, že v současné době jsou
společné lovy spíše společenskou
událostí, kdy se na těchto loveckých
akcích potkávají kamarádi myslivci.
Každým rokem je patrný úbytek zaječí
zvěře v přírodě a tedy i výřady na konci
honu jsou stále chudší. V prosinci
a částečně i v lednu organizují myslivci
naháňky, a to na zvěř černoua škodnou.
Dolnolánovští myslivci ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Trutnov 16. listopadu organizačně
zajišťovali barvářské zkoušky loveckých psů ve své honitbě. V letošním
roce byla po loňské přestávce (z důvodu covid-19) organizována již
tradiční myslivecká akce Setkání
u kapličky sv. Huberta. Je to akce, kdy
se myslivci setkávají se svými spoluobčany u příležitosti svátku patrona
myslivosti sv. Huberta.
Dolnolánovští myslivci si přejí,
aby návštěvníci přírody zachovávali co
největší klid lesní a polní zvěři, která
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právě v tomto zimním období nejvíce
strádá a pro přežití potřebuje, aby byla
co nejméně rušena a stresována. Přeji
všem přátelům, kamarádům a spoluobčanům zdraví, pohodu v roce 2022,
sobě pak si přeji také hodně mysliveckých a loveckých zážitků.

Lánov, kteří se podíleli na realizaci
stavby, ale i již zesnulému Milanu
Beyerovi za vnitřní výzdobu kapličky
dřevořezbou a Jiřímu Barkovi za
pomoc při opracování pískovcových
základů. Poděkování patří též Soně
Žabové za současnou péči o kapličku.

S pozdravem Myslivosti zdar
Miloslav Tomíček

Kaplička sv. Huberta
V letošním roce si myslivci
z Dolního Lánova připomněli 15 let od
vysvěcení kapličky sv. Huberta,
patrona myslivosti.
Na podzim roku 2006 se tehdejší
myslivecké sdružení Malá Sněžka
Dolní Lánov dohodlo s novým
vedením obce Dolní Lánov, že
v parčíku naproti rodinnému domu
Jardy Cermana (Vaníčkovi) vybudují
kapličku sv. Huberta. Jako základ pro
tuto stavbu byl použit materiál z kapličky, která původně stála u kraje silnice
vedoucí z Hostinného do Vrchlabí, na
břehu potoka mezi domy Cermana J.
čp. 194 a Teichmana J. čp. 195. V té
době byla ve velmi špatném stavu
a hrozilo nebezpečí, že se zřítí do
přilehlé vodoteče. Na původní kapličce
se na klenáku nad vchodem dochoval
vytesaný letopočet její stavby (r. 1801),
takže se myslivcům podařilo v naší
obci zachovat 220 let starou památku.
Tato akce se povedla a dne 2. listopadu 2007 byla kaplička, za hojné
účasti dolnolánovských občanů a členů
mysliveckého spolku z Dolního
Lánova, vysvěcena farářem vrchlabské
římskokatolické farnosti ve jménu
patrona myslivců sv. Huberta při příležitosti jeho svátku. Od vysvěceni
kapličky se zde vždy pravidelně na
podzim v době zahájení hlavní myslivecké sezóny schází myslivci, aby
oslavili svátek svého patrona. Myslivci
mají radost, že se této akce účastní
i široká veřejnost, pro kterou mají vždy
připravené malé myslivecké pohoštění.
Pouze ve dvou případech se toto
setkání neuskutečnilo, a to v roce 2018
z důvodu náhlého úmrtí předsedy
mysliveckého spolku Pavla Jančuly,
den před touto akcí, a v roce 2020
z důvodu vyhlášeného opatření covid19. Zajímavostí je, že nám ani jednou
během třinácti setkání u kapličky sv.
Huberta nepršelo a akce proběhly za
přijatelných povětrnostních podmínek.
Asi nám patron počasí sv. Petr taky
přeje a se sv. Hubertem se domluvili.
Poděkovat je třeba nejenom myslivcům ze spolku Malá Sněžka Dolní

Původní kaple.

Kaple sv. Huberta po přestavbě.

Kdo byl a je sv. Hubert
Svatý Hubert, nar. 655 ve Francii,
pocházel z velmi bohaté šlechtické
rodiny, byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav. Byl považován
za zastánce spravedlnosti. Při jednom
lovu se nečekaně potkal s jelenem, jenž
měl mezi parožím zářící kříž. Jelen
k němu promluvil nadpřirozeným
hlasem a řekl mu: „Huberte, proč stále
lovíš a honíš zvěř? Je na čase, abys
hledal mě, který se za tebe obětoval.“
Po tomto zážitku se Hubert dal na
pokání a stal se knězem, později
působil jako biskup římskokatolické
církve v městě Lutych. Zemřel roku
727 a pohřben je v klášteře v Andin
v Ardenách. Církví byl prohlášen za
svatého a stal se patronem mimo jiných
povolání i lovců-myslivců. Svátek
sv. Huberta si myslivci připomínají
vždy 3. listopadu. Myslivci vždy při
ulovení zvěře děkují sv. Hubertovi
a často i bohyni lovu sv. Dianě, která
má svátek 4. ledna.
Myslivosti zdar
Miloslav Tomíček

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
DOLNÍ DVŮR
Dolní Dvůr 78
543 42 Dolní DVŮR

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

tel.: 739 416 335

starosta@dolnidvur.cz

tel.: 730 861 900

davidneumann.dd@gmail.com

Nikola Bílá

tel.: 777 686 805

obec@dolnidvur.cz

Úřední hodiny:

Po 8:00 - 17:00 (polední pauza 12:00 - 12:30)
Čt 14:00 - 17:30 Pá 8:00 - 12:00

Místostarosta:

David Neumann
Asistentka starosty:

www.dolnidvur.cz
499 522 376

Z ÚŘADU
Vážení sousedé,
ve svém příspěvku v minulém Zpravodaji jsem shrnul naše
infrastrukturní projekty, které jsme realizovali, v současné
době realizujeme a máme připravené do nejbližší budoucnosti.
Z hlediska finanční náročnosti a z hlediska neodkladnosti řešení jsou právě mosty, komunikace, obecní budovy
a veřejná prostranství stěžejní a je úkolem na několik volebních období vyřešit tuto problematiku do konečné podoby.
A to je ještě otázka, jestli v této oblasti vůbec nějaká konečná
podoba existuje.
Ale kromě velkých (na naše poměry) projektů se
zabýváme i dalšími, které nejsou o milionových nákladech,
ale jejich realizace utváří charakter obce možná víc, než
opravená silnice nebo most. Jsou to projekty související
s péčí o naše kulturní dědictví, kterými vyjadřujeme respekt
k historii a k těm, kteří tuto historii vytvářeli.
Velice si vážím toho, že se v této oblasti dlouhodobě daří
spojit obecní a privátní zdroje. Dlouhodobá angažovanost
manželů Smejkalových stála již u zrodu řady dolnodvorských projektů v minulosti. Zatím posledním konkrétním
vyjádřením jejich vztahu k naší obci je oprava sochy sv. Jana
Nepomuckého u kostela sv. Josefa. Manželé Smejkalovi
připravili projekt opravy a kompletně zajistili také její financování, přestože je socha majetkem obce. Rád bych jim tedy
i na těchto řádcích vyjádřil své poděkování a hluboký respekt
nejen za realizaci tohoto projektu, ale i za jejich dlouhodobý
aktivní zájem o naši obec.
Věřím, že hned vedle stojící sv. Josef nebude svému
„bratříčkovi“ (obě sochy jsou z roku 1822) jeho fešáckou
podobu závidět dlouho. Opravu máme projektově připravenou, realizovat ji budeme, až bude socha spolu i s kostelem
a přilehlým pozemkem v majetku obce. Ani na tuto opravu
nebude obec z hlediska financování sama, již jsme požádali
o dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti a garanci
finanční spoluúčasti máme i od bývalých německých obyvatel obce zastoupených panem Krausem. Je to tedy stejný
finanční model, který jsme uplatnili před čtyřmi lety u opravy
sochy Královny nebes. I zde musím vyjádřit velký dík všem
přispívajícím, zejména pak panu Krausovi. Velmi korektní
a přátelské vztahy mezi německými rodáky a vedením obce
jsou dlouhodobě především jeho zásluhou.

Na území naší obce máme také šest křížků podél cest. Tyto
drobné stavby pocházející z druhé poloviny 19. století nejsou
žádnými unikáty z pohledu architektonického ani historického, ale přesto si nepochybně zasluhují naši pozornost. Jsou
totiž svědectvím doby. Nejen té, kdy vznikly, ale i dalších
desetiletí, během kterých nabraly svoji současnou podobu.
Pouze křížek v Hádku je díky dlouhodobé péči v dobrém
stavu, stav těch ostatních je neutěšený. Vzhledem k tomu,
že téměř všechny jsou na pozemku a tedy i v majetku jiných
subjektů, než je obec, připravili jsme i zde model finanční
spolupráce mezi obcí a majitelem křížku, zásadní roli by zde
podobně jako v předchozím případě měly hrát dotační
prostředky. O dotační prostředky požádáme zkraje roku
2022. Pokud budeme úspěšní, rád bych navázal realizací,
ale vše bude záviset na kapacitě kameníků. Potěšila by mě
tedy i realizace postupná.
V roce 1924 byl na severní straně kostelního pozemku
odhalen pomník obětem 1. světové války. V původní podobě
byla centrálním prvkem pomníku plastika od Emila
Schwantnera a na stranách byly bronzové desky se jmény
padlých. Jak plastika, tak i desky postupem času z pomníku
zmizely, po druhé světové válce zde byla zasazena „lípa
svobody“ a pomník dostal nový význam. Bylo by výrazným
vyjádřením respektu k historii, kdyby se nám povedlo vrátit
pomníku jeho původní podobu a bylo by symbolické, kdyby
se to podařilo ke stému výročí jeho odhalení. Ale zatím jsme
na úplném začátku, ještě nemáme ani připravený projekt,
teprve pak nastane pátrání po možných zdrojích financování
a výběr vhodného partnera pro realizaci rekonstrukce.
Samostatnou kapitolou je náš hřbitov. Začalo se zde
pohřbívat od přelomu 19. a 20. století a máme zde 60 původních německých hrobů. Jen o několik z nich je pečováno,
o ostatní ne. Samotný zub času ani tak velkým problémem
není. Některé náhrobky byly poškozeny vandalismem, ještě
větší škody pak nadělaly původně malé milé tújky, které se
v průběhu let rozrostly do velkých a silných stromů, jejichž
kořeny rozvrátily vše, co jim přišlo do cesty.
Revitalizace hřbitova tak bude mít tři části. První bude
odstranění devastujících stromů, následovat budou kamenické a kovotepecké práce. I zde jsme v procesu projektové
přípravy, takže realizace projektu je věcí vzdálenější budoucnosti.
Žádný z uvedených projektů není svým rozsahem nijak
ohromující a není jeho účelem vytvářet turistické atrakce.
Chápeme je jako vyjádření našeho respektu k našim předkům
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a příspěvek k tomu, aby se tu naši obyvatelé, chalupáři
i návštěvníci cítili příjemně.
Podstatná je i myšlenka, že u všech revitalizovaných
objektů by měla následovat pravidelná údržba, aby jejich oku
lahodící stav byl zajištěný trvale.
Velmi mě potěšilo, že jsem se při diskuzi o těchto projektech
opakovaně setkal se zájmem o finanční spoluúčast jako
vyjádření zájmu o obec a její historii. Zvažuji proto, že
bychom u některých akcí otevřeli prostor pro takovou iniciativu.
Vážení sousedé,
toto číslo Zpravodaje vyjde na dohled od přelomu roku. Rád
bych Vám proto popřál do roku 2022 hodně zdraví a osobní
spokojenosti i pracovních úspěchů. Držme si vzájemně
palce, aby byl rok 2022 rokem normálním. Vím, že to je přání
neskromné, ale doufáme v to asi všichni.
Martin Bělovský, starosta

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
Dolní Dvůr konaného dne 3. 11. 2021
od 18:30 h. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Dvůr
Přítomni: Zastupitelé: Martin Bělovský, Ladislav Beránek,
Jiří Kučera, Andrea Zítková, David Neumann, Pavel
Hanulák, Martin Zděnek Omluveni: Martin Mikule,
Nikola Bílá Hosté: podle prezenční listiny
1. Zahájení
Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 18:35 pan Bělovský,
starosta. Konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva
obce a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Pan Bělovský přednesl program zasedání, který byl řádně vyvěšen na
úřední desce Obecního úřadu Dolní Dvůr dne 25. 10. 2021:
Program:
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu, jmenování
zapisovatele
3) Kontrola usnesení z minulých zasedání
4) Žádosti o dotace
5) Výběr dodavatele na opravu komunikace 14c
v Luisině údolí
6) Smlouva o příspěvku na skipasy pro místní děti
7) Darovací smlouva pro Obec Lánov
– příspěvek na děti v MŠ
8) Rozpočtová opatření
9) Vyhlášky o odpadech
10) Různé
11) Závěr
Pan Bělovský se dotázal, zda má někdo z přítomných
nějaký pozměňovací návrh k programu zasedání. Nikdo se
nepřihlásil. Následovalo hlasování o programu zasedání.
Návrh usnesení č. 2021/30:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce Dolní Dvůr dne 3. 11. 2021.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2021/30 bylo schváleno.

Poté následovalo hlasování pro p. Kučeru
Návrh usnesení 2021/32:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje za člena návrhové
komise pana Jiřího Kučeru.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 2021/32 bylo schváleno.
Zapisovatelem byla jmenován pan David Neumann.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni p. Martin Zděnek a p.
Pavel Hanulák. Zasedání vedl Martin Bělovský.
3. Kontrola usnesení z minulých zasedání
P. Bělovský provedl kontrolu usnesení z minulých zasedání
zastupitelstva:
2018/12/10 – tech. zázemí – probíhá projekt. příprava – trvá
2019/27 až 57, 65 až 67, 2020/10, 2020/24, 2020/30 – změna
č. 1 územního plánu – trvá
2020/25 – smlouva s pořizovatelem Změny č. 1 ÚP – trvá
2020/39 – oprava komunikace na Zimní stráň
a mostu M5 – trvá
2020/41 – oprava mostu M10 – trvá
2020/42 – oprava místní komunikace 14c – trvá
2020/47 – oprava mostu M7 – viz program
2020/50 – smlouva se zpracovatelem Změny č. 1 ÚP – trvá
2020/52 – převzetí kostela sv. Josefa – trvá
2021/29 – uzavření dodatku na komunikaci 4c
– dodatek uzavřen, splněno
Pan Bělovský vyzval přítomné k diskuzi. Do diskuze se
nikdo nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr bere na vědomí kontrolu
usnesení z minulých zasedání.
4. Žádosti o dotace
Usnesením zastupitelstva obce Dolní Dvůr č. 2020/47 byl
schválen záměr opravy mostu M7. Záměr se doposud nerealizoval. Projekt byl doplněn a rozpočet přímých stavebních
nákladů aktualizován. Po dokončení řízení o změně stavby
vypíšeme veřejnou zakázku na dodavatele, o dotační
prostředky požádáme jak z dotačního programu MMR, tak
i z dotačních programů KHK.
Návrh usnesení č. 2021/33:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr ruší své usnesení 2020/47
a schvaluje investiční záměr opravy místní komunikace 13c
v úseku mostu M7 podle projektu zpracovaného Projekčním
a průzkumným ateliérem Ing. Jan Chaloupský, s přímými
stavebními náklady podle rozpočtu uvedeného v příloze
zápisu.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2021/33 bylo schváleno

2. Volba návrhové komise
Pan Bělovský navrhl jako členy návrhové komise
p. Ladislava Beránka a p. Jiřího Kučeru. Nejdříve proběhlo
hlasování pro p. Beránka.

Návrh usnesení č. 2021/34:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje podání žádosti
o poskytnutí podpory na opravy mostu M7 podle investičního záměru zpracovaného Projekčním a průzkumným
ateliérem Ing. Jan Chaloupský, s přímými stavebními
náklady podle rozpočtu uvedeného v příloze zápisu, v rámci
aktuální výzvy MMR – podprogram Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul Podpora obnovy místních
komunikací.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2020/34 bylo schváleno

Návrh usnesení 2021/31:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje člena návrhové
komise pana Ladislava Beránka.
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 2021/31 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 2021/35:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje podání žádosti
o poskytnutí podpory na opravy mostu M7 podle investičního záměru zpracovaného Projekčním a průzkumným
ateliérem Ing. Jan Chaloupský, podle rozpočtu uvedeného
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v příloze zápisu, v rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje – Program obnovy venkova, účel 1 – Občanská vybavenost, veřejná prostranství a infrastruktura,
případně v rámci Individuální dotace.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2020/35 bylo schváleno
Pro plánovanou sanaci sochy sv. Josefa požádáme o dotaci
z Česko-německého fondu budoucnosti. Sanaci budeme
realizovat také s finanční podporou původních německých
obyvatel obce až po převodu sochy do majetku obce. Předpokládané celkové náklady 162.000 Kč, podíl obce 25%.
Návrh usnesení č. 2021/36:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje podání žádosti
o poskytnutí podpory na opravu sochy sv. Josefa z Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2020/36 bylo schváleno
5. Výběr dodavatele na opravu komunikace 14c
v Luisině údolí
Výběrové řízení na opravu části místní komunikace 14c
v Luisině údolí bylo vypsáno 16. 8. 2021, otevírání obálek
proběhlo 13. 9. 2021, vyhodnocení nabídek 27. 10. 2021.
Nabídku podalo 5 uchazečů, jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka firmy REPARE TRUTNOV.
Návrh usnesení č. 2021/37:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje jako zhotovitele
pro veřejnou zakázku “Rekonstrukce části místní komunikace 14c Luisino údolí“ společnost REPARE TRUTNOV,
s. r. o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČO: 64824781
a uzavření smlouvy o dílo s touto společností za cenu
1.762.402,45 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2021/37 bylo schváleno
6. Smlouva o příspěvku na skipasy pro místní děti
Jako v předchozích letech, i v nadcházející zimní sezóně
podpoří zastupitelstvo obce sportovní aktivitu místních dětí
příspěvkem 2.000,- Kč na celosezónní skipas. Opět platí, že
v případě zájmu je možný skipas i v areálu Luisino údolí.
Kombinace obou areálů možná není.
Návrh usnesení č. 2021/38:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr souhlasí s příspěvkem
2.000,- Kč na celosezónní skipas v areálu Ski Family,
případně v areálu Luisino údolí pro děti do 18 let trvale žijící
v Dolním Dvoře.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
usnesení č. 2021/38 bylo schváleno
7. Darovací smlouva pro Obec Lánov – příspěvek na
děti v MŠ
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr tradičně podporuje formou
daru ve výši 2.000 Kč/dítě provoz mateřské školy v Horním
Lánově.
Návrh usnesení č. 2021/39:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje dar 20.000,- Kč
pro Obec Lánov, IČO 00278041 jako příspěvek na úhradu
provozních nákladů mateřské školy v Horním Lánově.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2021/39 bylo schváleno
8. Rozpočtová opatření
Pan Bělovský informoval přítomné o tom, že dne 27. 10.
2021 zasedal finanční výbor obce, který projednal hospoda-

ření do 30. 9. 2021 a rozpočtová opatření č. 4/2021 a 5/2021,
která schválil starosta obce dne 31. 8. 2021, resp. 30. 9. 2021.
Rozpočtová opatření byla přijata v souladu se stanovenými
kompetencemi a následně o nich starosta informoval zastupitelstvo obce Dolní Dvůr.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 27. 10. 2021. Vzhledem k vývoji příjmové
stránky a předpokládaným změnám v příjmové i výdajové
stránce rozpočtu bylo připraveno rozpočtové opatření č.
6/2021, které je v příloze tohoto zápisu. Tímto rozpočtovým
opatřením dochází ke snížení celkového objemu rozpočtových příjmů o 73 032,95 Kč, ke snížení rozpočtových výdajů
o 1 235 000,00 Kč a ke snížení financování (předpokládané zapojení finančních prostředků do rozpočtu obce)
o 1 161 967,05 Kč.
Po zohlednění tohoto rozpočtového opatření činí:
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: 12 390 430,81 Kč
CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: 13 492 223,79 Kč
FINANCOVÁNÍ: 1 101 792,98 Kč
Návrh usnesení č. 2021/40:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2021 uvedené v příloze tohoto zápisu.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2021/40 bylo schváleno
9. Vyhlášky o odpadech
Vzhledem k legislativním změnám je nutné novelizovat
vyhlášky o odpadech. Proto byly připraveny verze odpovídající zákonným normám. Výše poplatku na rok 2021 se
nemění.
Návrh usnesení č. 2021/41:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje vydání obecně
závazné vyhlášky č. 2/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství, kterou se ruší OZV č. 2/2019.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2021/41 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2021/42:
Zastupitelstvo obce Dolní Dvůr schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se ruší OZV č. 3/2019.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2021/42 bylo schváleno.
10. Různé
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
11. Závěr
Pan Bělovský poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva obce Dolní Dvůr ukončil v 19:00 h.
Přílohy:
1) Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VZ Rekonstrukce části místní komunikace 14c
Luisino údolí
2) Smlouva na příspěvek na skipasy s Family Skiareál D. Dvůr
3) Darovací smlouva Obec Lánov
4) Rozpočtová opatření 4, 5 a 6/2021
5) OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
6) OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
7) Rozpočet stavebních nákladů na opravu mostu M7
V Dolním Dvoře dne 3. 11. 2021
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Předsezónní schůzka
podnikatelů
v cestovním ruchu
V zasedací místnosti obecního úřadu
proběhla dne 22. 10. 2021 informační
schůzka vedení obce a podnikatelů
v cestovním ruchu. Hlavním bodem
byly informace provozovatelů lyžařských areálů – společnosti Family
Skiareál Dolní Dvůr a pana Maděry o podmínkách pro nadcházející
sezónu. Věřím, že v čase expedice
Zpravodaje už bude sezóna v plném
proudu, proto na tomto místě neuvádím
podrobnosti, které zde byly řečeny.
Snad jen připomínám, že spolupráce ve
formě zvýhodněných celosezónních
skipasů pro místní děti stále trvá,
podmínky jsou stejné jako v minulých
letech.
Odpadový systém obce – vzhledem ke změně legislativy jsou vydané
nové vyhlášky. Systém kalkulace
smluvní částky pro ubytovací zařízení
se pro rok 2022 nemění. Vzhledem
k narůstajícím nákladům však do
budoucna lze předpokládat navýšení,
případně i úpravu samotného systému.
Poplatek z ubytování – pro rok
2022 zůstává ve výši 15,- Kč/osobu
a den. I když je nižší než v okolních
obcích, o jeho úpravě budeme uvažovat po zklidnění epidemiologické
situace a návratu k normálním podmínkám.
Zazněla informace o plánovaném
projektu zatraktivnění vyhlídkových
míst v obci jako prvků zábavné hry pro
děti i dospělé s využitím kreseb paní
Kateřiny Miler a odkazu na film
S tebou mě baví svět, který se v naší
obci natáčel. Pro využití potenciálu
tohoto projektu bude důležitá spolupráce s ubytovateli.
Věřím, že obdobné setkání může
být přínosem pro vzájemnou spolupráci nejen mezi ubytovateli a obcí, ale
i mezi podnikateli navzájem. Proto
bych rád, aby se stalo tradičním,
a příště snad bude i s větší účastí, než
tentokrát.
Martin Bělovský, starosta

Volby
V termínu 8. a 9. září 2021
probíhaly po celé České republice
volby do Poslanecké sněmovny, díky
kterým jsme opět mohli otevřít naši
volební místnost na obecním úřadě.
Pro naše starší občany jsme byli připraveni s přenosnou urnou, kterou jsme
využili hned na 4 místech. Děkujeme
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komisi složené z našich obyvatel
a především bychom chtěli touto
cestou poděkovat občanům Dolního
Dvora za jejich zodpovědný přístup
k volbám a tím vysokou volební účast
v naší obci, která činila přes 78 %.
Nikola Bílá

DĚNÍ V OBCI
Žije mezi námi
Pan Alojz Čechotovský oslavil své
devadesáté narozeniny.

Pan Čechotovský se narodil v listopadu 1931, v Sološnici, nedaleko
Malacek. Po válce se celá rodina
přestěhovala na Tachovsko, kde právě
začínala kůrovcová kalamita. V letech
1948–1949 absolvoval lesnické učiliště, zakončené odbornými zkouškami,
a tímto začala jeho lesnická kariéra.
V roce 1950 byl převelen do Špindlerova Mlýna. Po základní vojenské
službě pracoval jako lesník na Polesí
Špindlerův Mlýn, v revíru Kozí hřbety.
Tato oblast byla známa mnoha lavinami. Na jednom z těchto míst přišel
o život pan Červinka a student Hrdlička. Mimo svou práci se pan Čechotovský stal dobrovolným záchranářem
Horské služby. Za HS a TJ Špindlerův
Mlýn jako lesník a záchranář závodil
na lyžích. Se svými spolupracovníky
a kamarády se 18krát zúčastnil sedmdesátikilometrového Závodu desetičlenných hlídek po hřebenech Krkonoš. Na Jizerské 50 startoval pětkrát.
V letech 1957 - 1963 si doplnil vzdělání na Střední lesnické a technické
škole v Trutnově, zakončené maturitou.
V roce 1957 si koupil svého prvního bavorského barváře Kima,
„nejlepšího dohledávače v Krkonoších.“ V tomto roce byl přeložen na
Polesí Dolní Dvůr. Původně zamýšlený jeden rok v revíru se po přidělení
hájovny protáhl do důchodu. Nyní je
dolnodvorským občanem 64 let.
Během aktivní služby založil chovnou
stanici bavorských barvářů „Z Rudolfova dolu“. Za celou dobu chovu těchto
psů šla všechna štěňata do revírů
s jelení zvěří. Jedno ze štěnat se v
dospělosti stalo vítězem Mezinárodní
výstavy v Brně.
Dále pan Čechotovský vzpomíná
na rok 1970, kdy začal spolupracovat
s Výzkumným ústavem lesa a myslivosti ve Zbraslavi. K tomuto byla
vybudována přezimovací obůrka,

první v republice, ale i v celé Evropě.
Nejen že se zabránilo škodám na porostech, prováděly se i odchyty zvěře, její
značkování, očkování a léčení.
Podklady a poznatky byly využity.
V oboře byly natočeny dva filmy
o chovu jelení zvěře, nyní uložené
v archívu Českého mysliveckého
svazu v Mělníku.
Mimo svoji profesní činnost
pracoval několik let v zastupitelstvu
obce. Chodíval do škol a besedoval
s dětmi o životě v lese a jeho zvěři.
Mnozí pamětníci vzpomínají na první
lyžařské vleky, které pro dolnodvorské
děti provozoval. K jeho hezkým zážitkům a vzpomínkám se určitě řadí
spolupráce při natáčení filmu „S tebou
mně baví svět“. Pan Čechotovský říká:
"I v mém zralém důchodovém věku se
pořád věnuji myslivosti a nyní už jen
jednomu bavorskému barváři Děsovi.
Láska k přírodě a zvěři mně provází
celým životem.”
Článek zpracovala Hana Homolová podle podkladů od mezinárodního
rozhodčího pro posuzování výkonu
loveckých psů pana M. Pavlíka.
Foto dodala paní Edita Holubcová.

