ZPRAVODAJ
LÁNOV
DOLNÍ LÁNOV
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jaro 1/2022

č. 60

2007 - 2022
15 let Zpravodaje
60 čísel

28. březen - DEN UČITELŮ
Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery...
28. března je Den učitelů a vzpomínky se upínají ke
školním létům, která jsme společně prožili. Ze sbírky
jsme vybrali fotografie z doby od konce 60. až do 90.
let minulého století. Babičky a dědové, vzpomínáte si?
Současnému učitelskému sboru všech lánovských
škol přejeme především hodně zdraví a úspěšná léta
protkaná trpělivostí a láskou.
1973/74: Stojící: Stránská Dana, Čejková Milena, Pršalová
Jaroslava, Pochop Jaroslav, Lacina Vladimír, Vaňouček
Bohumil, Moos Josef . Sedící: Krulová Jitka, Lacinová Jana,
Jirásko František, Bäumlová Jiřina, Vondrová Růžena.

ZŠ Lánov - učitelský sbor 1969/70: Stojící: Pochop Jaroslav,
Pohl Oldřich, Vondrová Růžena, Jirousková Milena, Bäumlová
Jiřina, Lacina Vladimír, Doupovec Bohuslav, Barák Miloš,
Moos Josef . Sedící: Stránská Dana, Krulová Jitka, Čejková
Milena, Lacinová Jana, Pršalová Jaroslava,
Cupáková Michala, Baráková Alena.

1971/72: Stojící vzadu: Měšťánek František, Moos Josef, Pochop
Jaroslav, Barák Miloš, Lacina Vladimír. Stojící uprostřed:
Stránská Dana, Baráková Alena, Pršalová Jaroslava,
Šuniková Jana, Sedící: Krulová Jitka, Bäumlová Jiřina,
Čejková Milena, Lacinová Jana, Vondrová Růžena.

1989/90: Zleva: Vaníčková Alena, Jirásko František, Lacinová
Jana, Lacina Vladimír, Zawadská Dana, Vaňouček Bohumil,
Tauchmanová Jana, Stránská Dana, Pršalová Jaroslava, Jakubcová
Dana, Varníček Josef, Schliegsbirová Zdenka, Zámečník Luděk.

Stojící: Zámečník Luděk, Čermáková Olga, Lacina Vladimír,
Vaníčková Alena, Zawadská Dana, Jirásko František.
Sedící: Vaňouček Bohumil, Krulová Jitka, Pršalová Jaroslava,
Lacinová Jana, Hendrychová Iva, Stránská Dana.

Učitel, to je osobnost, v pubertě ho však máme dost.
Jeho práce každodenní lehký chleba není.
Krotit všechny lumpíky, psát červené puntíky.
Vědomostmi, znalostmi vystrnadit hlouposti.
Naučit nás číst a psát, další zase počítat.
Jeho snaha, píle dosáhne však zdárného cíle.
Až když jsme pak dospělí, každý z nás je ocení.
Že to s námi nevzdali, do hlav nám vše nacpali.
Ale v tuto chvíli aspoň básní děkujeme.
Naši milí učitelé, děkujeme za Vaši práci pro nás
a všechny naše následovníky.

1972/73: Stojící: Čejková Milena, Pršalová Jaroslava, Lacinová
Jana, Bäumlová Jiřina, Vondrová Růžena, Baráková Alena,
Pochop Jaroslav. Sedící: Jirásko František, Moos Josef,
Krulová Jitka, Lacina Vladimír, Barák Miloš.
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Ke dni učitelů Vám přejeme
pevné nervy a zdraví a radost z vykonané práce!
Přejí všichni Vaši bývalí i současní žáci.
Sestavil Závodník Stanislav, foto poskytla Stránská Dana.

ZPRÁVY Z OBCE LÁNOV
Z ÚŘADU
Milí Lánováci,
je začátek jara, tak by se slušelo mít jasno v tom, co budeme
celý letošní rok dělat☺ Popravdě musíme mít jasno,
už když sestavujeme rozpočet. Ráda bych vás tedy seznámila s naplánovanými investicemi pro rok 2022.
Zde jsou:
- Zřejmě největší plánovanou akcí bude cyklostezka
z Lánova do Čisté – na podruhé se nám podařilo získat
dotaci, byť zatím jen na 1. úsek, tedy na hranici katastru
Lánova (odbočka ke kravínu za betonárkou). Bude to
akce na letošní rok za skoro 20 milionů Kč. Výběrové
řízení vyhrála firma M - silnice, a. s., a předpokládám
(článek píšu 15. února), že hned, jak se na jaře umoudří
počasí, výstavba započne.
- Další plánovanou akcí je výstavba dvou kanalizací, a to
„Seidlov“ a „Pod vlekem“. Obojí je již vysoutěženo
a smlouvy jsou podepsány. Doufejme tedy, že počasí na
jaře bude příznivější než loni a bude možné obě akce
spustit brzy.
- Akcí, kterou se také podařilo projektově připravit a u níž
zároveň máme za sebou i výběrové řízení a můžeme se
tedy pustit do práce, je oprava kanalizace na pozemku
pod čp. 23 v Prostředním Lánově.
- Naučná stezka do Vrchlabí je další akcí, na kterou se nám
podařilo díky MAS Krkonoše získat peníze. Hned na jaře
firma Greenboss, která vyhrála výběrové řízení, začne
kácet a následně by během léta a podzimu mělo vzniknout 6 zastavení s naučnými a herními prvky nejen pro
děti. Na jejím začátku u památné lípy, kterou sázel Pepa
Kalenský, bude postaven altán s ohništěm.
- Co se týče mostu číslo 4, tedy mostu u Malínských,
máme podanou žádost na stavební povolení. Doufám,
že se do přestavby tohoto mostu pustíme ještě letos.
Velmi ale záleží na tom, jak naši žádost posoudí stavební
úřad a taky jak rychle se nám podaří vybrat zhotovitele.
- Střecha na faře už letos prostě „musí“ dopadnout, ovšem
člověk míní, pánbůh mění. Majitel firmy, která měla
novou střechu dělat už loni, měl bohužel těžkou nehodu
a do těchto dnů leží v nemocnici.
- Na sakrální památky se nám bohužel nepodařilo sehnat
dotace tak, jak jsme zamýšleli. Původně jsme podali
celkem 4 žádosti. Uspěli jsme však pouze s jednou.
Pokud sledujete svět dotací, víte, že zrovna tento dotační
titul byl „rozebrán“ během pouhých 40 minut! Já sama
jsem tedy nakloněna rozhodnutí, pustit se do oprav
křížků a pomníčků svépomocí, projekty máme hotové
a vyměření pozemků rovněž. Myslím si, že v tomto
směru zůstáváme našim předkům věru hodně dlužni a je
potřeba začít neutěšený stav sakrálních památek řešit.
Tolik, milí spoluobčané, k plánovaným akcím. Bude jich
poměrně dost a to ještě nevíme, které neplánované nás
překvapí.
Ráda bych zde zmínila ještě jednu věc, a to letošní zimní
údržbu. Jsem si vědoma toho, že nebyla vždy ideální,
a zkusím zde vysvětlit, proč tomu tak bylo. V listopadu nám
vypověděla smlouvu firma, jejíž řidiči Lánov uklízeli dlouhá
léta a znali tedy všechny uličky a problémová místa velmi

dobře. Bohužel se potýkají s nedostatkem personálu, takže
jsme narychlo museli shánět náhradu. Do toho jsme koupili
nový traktor a hledali zkušeného řidiče i na něj. Jsem proto
velmi vděčná ZODu (Zemědělské a obchodní družstvo)
Lánov za to, že nám doslova vytrhli trn z paty a šli do zimní
údržby se svým strojem s námi. Všem nám bylo jasné, že to
nebude zrovna lehké, přesto se pánové Šourek a Jančula
zhostili svého úkolu velmi dobře a já jim za to děkuji. Nebýt
zdravotních problémů, jezdili by jistě celou zimu. Nakonec
nám díky covidu a karanténám vyhrnovali i mnozí další
řidiči ze ZODu, děkuji tedy rovněž panu Cermanovi, panu
Vališkovi a zejména pak panu Sehnalovi. Momentálně náš
traktor řídí pan Minka a myslím, že se toho zhostil také velmi
dobře.
Pokud tedy občas došlo k nějakým problémům a nebylo
všude třeba vyhrnuto včas a tak, jak jste zvyklí, tak se omlouvám, ale zároveň myslím, že pánové odvedli za daných
podmínek maximum, a jsem jim za to vděčná.
Lánováci, přeji nám všem krásné jaro, doufám, že bude
teplejší a vlídnější než to loňské, kdy byl duben nejchladnější
za posledních 80 let a celkově bylo spíše sychravo a mokro,
než cokoli jiného. Těšme se, třeba nás jaro překvapí☺
Eliška Rojtová, starostka

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov konaného dne 16. 12. 2021
Doba konání: 17:30 –20:45
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Ing. M. Janků, Mgr. Z. Brejšová, Mgr. D. Jakubcová, Mgr. M. Půlpán
Hosté: Mgr. R. 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 Dominiku Erbenovou
a Jaroslava Šedivého jako ověřovatele zápisu z jednání.
K zápisu z minulého jednání zastupitelstva nebylo
připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/7/21 – 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. 7/2021
6) Plnění úkolů za rok 2021
7) Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 – 2025
8) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov na rok 2022
9) Návrh rozpočtu obce na rok 2022
10) Grantový program pro rok 2022
11) Plán inventur 2021 a jmenování inventarizačních komisí
12) Smlouvy
13) Obecně závazné vyhlášky a směrnice obce
14) Různé
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15)
16)

Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/7/21 – 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 4. 11. 2021. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/7/21 – 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
4. 11. 2021 do jednání rady obce dne 9. 12. 2021 (dále jen
„Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
5. Rozpočtové opatření č. 7/2021
Starostka Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila
rozpočtové opatření č. 7/2021, vysvětlila jednotlivé změny
ve výdajové a příjmové části a uvedla, že členové finančního
výboru projednali rozpočtové opatření dne 15. 12. 2021.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021
bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/7/2021 – ZO schvaluje dle návrhu.
6. Plnění hlavních úkolů obce za rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje „Plnění hlavních
úkolů obce za rok 2021“ – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 6/7/2021 – ZO schvaluje dle návrhu.
7. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 – 2025
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobý
výhled Obce Lánov na rok 2023 – 2025 dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 7/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
8. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov na rok 2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet ZŠ
a MŠ Lánov na rok 2022 – dle přílohy. Rozpočet ZŠ a MŠ byl
dne 15. 12. 2021 projednán finančním výborem, který ho
vzal na vědomí – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 8/7/2021 – ZO schvaluje dle návrhu.
9. Návrh rozpočtu obce Lánov na rok 2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet Obce
Lánov na rok 2022 – dle přílohy. Rozpočet Obce Lánov byl
projednán a schválen finančním výborem dne 15. 12. 2021 –
dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/7/2021 – ZO schvaluje dle návrhu.
10. Grantový program 2022
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje grantový
program na rok 2022 – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 10/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
11. Plán inventur 2021 a jmenování inventarizačních
komisí
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje plán inventur
2021 a jmenování inventarizačních komisí – dle přílohy.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 11/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu.
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12. Smlouvy
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Smlouvu na
dodávku kolového traktoru s příslušenstvím číslo: 66/LA/2021, prodávající Vobosystém, s. r. o., Chmeliště 20,
285 04 Vavřinec.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 12/7/21 – ZO bere na vědomí dle návrhu
13. Obecně závazné vyhlášky a směrnice obce
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Lánov ze dne 16. 6. 2015.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 13/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Vnitřní
směrnici č. 6/2021 Příspěvek na doplňkové penzijní spoření
a penzijní připojištění se státním příspěvkem pro zaměstnance Obce na hlavní pracovní poměr a uvolněné zastupitele, a to ve výši 500 Kč měsíčně, na základě podání žádosti
a splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 14/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu
14. Různé
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje výši ceny
za vodné 14,96 Kč/m3 bez DPH. Cena vodného zůstává
stejná jako v roce 2021.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 15/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podání
žádosti o dotaci z fondu Ministerstva obrany a Ministerstva
zemědělství ČR na obnovu válečných hrobů a sakrálních
památek a schvaluje investiční záměr k realizaci obnovy
válečných hrobů a sakrálních památek (viz příloha).
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 16/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje nájemce
uvolněných obecních bytů pro nové nájemce dle návrhu
bytové komise.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 17/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje odepsání
pohledávek za neplatiče internetu z let 2018 a 2019. Jedná se
o nájemce, kteří se odstěhovali z obce a neodhlásili se
z poplatků za internet. Celková částka je 20200,- Kč (seznam
viz příloha).
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 18/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje stanovení
termínů konání jednání zastupitelstva obce v první polovině
roku 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 19/7/21 – ZO schvaluje dle návrhu
Ověřovatelé: Dominika Erbenová, Jaroslav Šedivý
Starostka: Eliška Rojtová

USNESENÍ z jednání Zastupitelstva
obce Lánov konaného dne 3. 2. 2022
Doba konání: 17:30 –19:30
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: M. Kreislová, Ing. M. Janků

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 Mgr. Brejšovou
a J. Koudelku jako ověřovatele zápisu z jednání. K zápisu
z minulého jednání zastupitelstva nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. 1/1/22 – 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. 1/2022
6) Nakládání s nemovitostmi obce
7) Smlouvy
8) Různé
9) Diskuse
10) Závěr
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 2/1/22 – 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 16. 12. 2021. Ke zprávě nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 3/1/22 – 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
16. 12. 2021 do jednání rady obce dne 19. 1. 2022 (dále jen
„Zpráva“). Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 4/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2022
Starostka Eliška Rojtová přednesla a zdůvodnila rozpočtové
opatření č. 1/2022, vysvětlila jednotlivé změny ve výdajové
části a uvedla, že členové finančního výboru projednali
rozpočtové opatření dne 3. 2. 2022 a doporučili zastupitelům
ke schválení. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové
opatření č. 1/2022 bez připomínek.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 5/1/2022 – ZO schvaluje dle návrhu.
6. Nakládání s nemovitostmi obce
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje uzavření
Smlouvy o výpůjčce na následující pozemky, a to p. p. č.
3046 o výměře 5 213 m2 (ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha) a p. p. č. 3047 o výměře 2 217 m2 (ostatní
plocha/neplodná půda) při stanovení podmínek, kdy si
předmětné pozemky vypůjčuje Sbor dobrovolných hasičů –
Horní Lánov, IČO: 65715781, pro potřeby hasičského sboru
s ohledem na dlouhodobou činnost s mládeží s tím,
že výpůjčka je sjednána na dobu neurčitou, viz příloha.
ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. 6/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu.
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje nabytí
pozemku p. p. č. 799/1 o výměře 3 594 m2 (lesní pozemek)
v k. ú. Prostřední Lánov od Lesů České republiky, s. p.,

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08
Hradec Králové, IČO: 421 96 451 za maximální cenu
160 001,- Kč, a to na základě podmínek výběrového řízení
(S_1077_18_172). Obec Lánov zároveň uhradí správní
poplatek spojený s podáním Návrhu na vklad do katastru
nemovitostí. ZO zároveň pověřuje starostku podáním nabídky, dále zajištěním nezpřístupnění informace ve věci
výše ceny do doby 8. 2. 2022 do 10:00 hodin a podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č.7/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu.
7. Smlouvy
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vybraného dodavatele
na plnění veřejné zakázky „CYKLOTRASA č. 22, Cyklostezka Lánov – Čistá v Krkonoších – 1. úsek“ společnost MSILNICE, a. s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530
03 Pardubice, IČ 42196868. Cena za plnění bude činit:
14 770 695,51 Kč bez DPH, tj. 17 872 541, 57 Kč včetně
21 % DPH. Dodavatele na základě doporučení výběrové
komise schválila rada obce usnesením č. 2/1/22 dne 19. 1.
2022 a pověřila starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 8/1/22 – ZO bere na vědomí.
Zastupitelstvo obce Lánov projednalo a schvaluje uzavření
Smlouvy o zápůjčce ve výši 230.000,00 Kč na provozní
výdaje Vodárenské společnosti Lánov, spol. s r. o., IČO:
47470411 na dobu 10 let s tím, že každý rok k 31. 7. bude
uhrazeno 10 % jistiny, viz příloha. Smluvní úrok ze zápůjčky
bude ve výši roční inflace za předcházející kalendářní rok.
Jedná se o pokrytí finanční jistoty, kterou bylo nutné složit
na účet Městyse Černý Důl v rámci podmínek koncesního
řízení, a to před uzavřením koncesní smlouvy na desetileté
provozování splaškové kanalizace. ZO pověřuje starostku
podpisem Smlouvy o zápůjčce.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. 9/1/22 – ZO schvaluje dle návrhu.
8. Různé
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zvýšení ceny stočného
na 42,38 Kč/m3 bez DPH, a to s platností od 1. 1. 2022. Cena
je stanovena dle finanční analýzy projektu výstavby kanalizace a je automaticky zvyšována dle výše inflace za uplynulý
kalendářní rok.
Usnesení č. 10/1/22 – ZO bere na vědomí.
Ověřovatelé: Mgr. Zdeňka Brejšová, Jiří Koudelka
Starostka: Eliška Rojtová

Kabelová televize Lánov a internet
Vážení uživatelé kabelové televize, po delší době
bych Vás rád informoval o několika změnách, které se
během posledního roku udály.
V rámci lineárního vysílání došlo ke změnám zejména
na programu Eurosport CZ, kde se přešlo na plné HD
rozlišení. Naopak opačným směrem se vydala společnost
Prima v DVB-T2 formátu, kde došlo ke snížení rozlišení
a tím i kvality obrazu. Nicméně uživatelé KTV si tyto
programy mohou naladit ve formátu DVB-T v HD rozlišení
stejně jako ostatní duplikované programy v HD rozlišení.
Nově vzniklé programy skupiny Nova v naší nabídce
naleznete také. Doporučuji na webu obce vyhledat aktuální
seznam vysílaných programů.
Co je pro uživatele nové, je spuštění IPTV. Jedná se
o televizi přes internet, která přináší komfortnější funkce
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sledování. Plný týdenní archiv televizních programů
s možností přeskakování reklam, nahrávání v kapacitě
120 hodin a možnost sledovat vysílání na více zařízeních
a platformách.
Ke sledování potřebujete jen vysokorychlostní internet,
aplikaci ve vaší chytré TV nebo případně lze TV doplnit
o IPTV set-top-box. Na PC a chytrém telefonu vám stačí
webový prohlížeč nebo aplikace. Ceník a nabídky TV
programů jsou uvedeny na webu obce Lánov v sekci obec/kabelová televize. Služba byla testována na síti KTV Lánov od
léta 2021 a můžeme nabídnout uživatelům vysokou kvalitu
přenášeného obrazu.
Ve službě internetu jsme v roce 2021 přistoupili
k dalšímu dělení sítě, konkrétně od obecního úřadu směr
Dolní Lánov. Tímto došlo k dvojnásobnému navýšení přenosové rychlosti. Nyní již dosahují klienti rychlostí jako
v dalších částech sítě, tedy 300+ Mb/s ve směru ke klientovi.
Jen upozorňuji, že testování rychlosti internetu se provádí
přes síťový kabel zapojený přímo do modemu nebo routeru,
který má rozhraní umožňující rychlost 1 Gb/s a dostatečný
výkon.
V letošním roce chceme rozšířit síť v rámci stavby cyklostezky směrem na Kovářov, až na konec katastru obce Lánov.
Dále bude probíhat inovace a servisní činnost na dílčích
částech a příprava na větší inovaci v roce 2023.
Přeji hezký začátek jara, Radovan Jákl.

Společenská rubrika
V prosinci 2021 se nenarodilo žádné dítě.
V období od 20. 11. 2021 do 15. 2. 2022 dovršili svá
významná životní jubilea (uvádíme 70, 75, 80, 85 let a dále
po roce) níže uvedení spoluobčané:
pan František Liška
paní Alena Schejbalová
paní Hana Jakubcová
pan Bedřich Kovář
pan Stanislav Faltus
pan Pavel Farský
pan František Mašek
paní Miluše Černá

paní Eva Marková
pan Vlastimil Lokvenc
paní Jiřina Ryplová
paní Ladislava Gyšovová
paní Marie Procházková
pan Jiří Blažek
paní Alena Hebká
paní Miluše Fingerová

Všem oslavencům srdečně přejeme všechno nejlepší, mnoho
štěstí a zdraví.
V lednu nás bohužel navždy opustila paní Jiřina
Hrušková. Dovolte mi prosím jménem Obce Lánov vyjádřit
upřímnou soustrast pozůstalé rodině, přátelům a blízkým.
Karolina Boková

DĚNÍ V OBCI
Už jsme doběhali
Zase po roce tu uvádím seznam zvířat, která na
úseku 5,5 km, což je vzdálenost mezi mým bydlištěm v Čisté
a prací v Lánově, nepřežila střet s vozidlem.
Rok 2021 - celkem 66 zvířat
Ptáci - 35 (z toho 3x kos, 2x vrabec, 1x červenka,
1x drozd, 1x káně, 1x rehek, 1x stehlík, 1x koňadra, 1x
vlaštovka).
Veverka - 6
Srnčí - 5
Zajíc - 5
Kočka - 5
Kuna - 3
Užovka - 3
Ježek - 1
Krtek - 1
Slepýš - 1
Něco - 1
Nejvíc smrtelných střetnutí bylo v červnu (13), srpnu
(12), září (10), červenci (9) a dubnu (8).
Nejvíc obětí bylo zase v Čisté (25), v lese pod lanovkou
(10), na Kovářově a v Lánově po devíti, u koupaliště v Čisté
a u truhlářství TOJIBA/betonárky po šesti. U pily p. Ponce
u Lánova jedna.
Karolina Boková

„Obec obci“
Mezi obce postižené tornádem jsme i díky vám
rozdělili téměř 50 milionů korun. Děkujeme!
Jménem Sdružení místních samospráv ČR bych Vám
všem ráda poděkovala za to, že jste se zapojili do projektu
finanční pomoci obcím, které v loňském roce zasáhlo ničivé
tornádo. Vlna solidarity, kterou tato kalamita vyvolala mezi
samosprávami, mile překvapila nás i obdarované obce.
Obcím postiženým červnovým tornádem jsme začátkem
října předali práva k nakládání s transparentními účty,
na nichž se během léta shromažďovala finanční pomoc
od stovek obcí z celé ČR. Celkem se podařilo díky solidaritě
samospráv získat 49 837 317 Kč, které mohou obce využít
na řešení škod způsobených živelnou katastrofou dle svého
vlastního uvážení, podle priorit každé z nich.
Výše uvedená finanční pomoc byla mezi obce dle
rozhodnutí samotných dárců rozdělena následovně:
Hrušky:
8 511 600,37 Kč
Lužice:
5 673 623,37 Kč
Mikulčice:
6 233 872,32 Kč
Moravská Nová Ves:
7 070 220,32 Kč
Kryry (místní část Stebno):
3 294 703,32 Kč
Hodonín (místní části Pánov):
2 405 853,34 Kč
Hodonín (místní část Bažantnice): 2 251 789,32 Kč
Týnec:
3 252 765,32 Kč
Tvrdonice:
2 889 520,32 Kč
Na konci roku 2021 došlo i k rozdělení prostředků
z nepojmenovaného účtu, který nebyl určen konkrétně žádné
z postižených obcí. Rada SMS ČR rozhodla, že celková
částka ve výši 8 253 369 Kč bude rozdělena mezi pět
nejpostiženějších obcí: Hrušky, Lužice, Moravská Nová Ves,
Hodonín a Mikulčice.
Všechny transparentní účty vedla bezplatně Česká
spořitelna, i jí tedy patří náš dík.

Připravila Karolina Boková
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S vedením postižených obcí jsme v kontaktu a ráda bych
Vám tlumočila i jejich díky a upřímnou vděčnost. Jak si jistě
umíte představit, ve všech obcích přišly peníze vhod a již

nyní jsou vynakládány na projekty obnovy. Od všech
obdarovaných máme informace o tom, na co prostředky
z projektu využívají. Jen pár příkladů: V Hruškách finance
použili na opravu střechy a výměnu oken ZŠ a opravu
střechy tělocvičny. V roce 2022 budou pokračovat opravou
fasády, výměnou podlah ve škole (původní parkety jsou
poničeny vodou, byly jen lokálně vyspraveny, aby mohla
fungovat škola), opravena byla střecha kostela sv.
Bartoloměje, jehož vlastníkem je obec. Moravská Nová Ves
má nyní opravené zdravotní středisko, MŠ, jednu budovu ZŠ
pro 2. stupeň a finance byly použity i na úpravu veřejného
prostranství. Lužice hlásí, že mají opraveno veřejné
osvětlení, rozhlas, zaplatili za odklízení odpadu a zeleně.
Obec staví zdravotní středisko, které se na základě
rozhodnutí statika muselo zbourat. V Mikulčicích budou
peníze použity na opravu klubovny pro děti, opravu střech
ZŠ, MŠ, kulturního domu a sportovní haly. V Hodoníně
peníze pomohly s opravou sportovní haly, psího útulku,
ZOO, základní školy i s opravou městských bytových domů.
Tvrdonice po tornádu bývalou budovu školy přestaví na
komunitní centrum (nyní je po akutní opravě - tj. výmalba
a pořízení interaktivní tabule, slouží dětem z Hrušek). Dále
finance použili na výsadbu zeleně, která nahradí tu, jež byla
ze 2/3 zničena, např. lipová alej. V Týnci použili prostředky
na opravu zdravotního střediska a služebny městské policie.
Část peněz, které dostali, navíc rozdělili mezi postiženější
obce (Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín, Moravská Nová
Ves - tam má Týnec matriční úřad, byla tam zničena základní
škola, kam chodí děti z Týnce do školy). Ve Stebně
připravují projekty obnovy místní návsi, veřejné zeleně
v centrální části obce a opravu hřbitovní zdi.
Dovolte, abych Vám závěrem ještě jednou poděkovala,
že jste se do našeho projektu „Obec obci“ zapojili. Věřím,
že solidarita mezi samosprávami - a lidmi - je něco, co nás
dokáže přenést i přes nečekané tragédie. A že naše dobré
skutky se nám, byť často oklikou,vrátí.
Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení
místních samospráv ČR

Autogramiáda na letišti
Na zdejším letišti se 5. února konala autogramiáda
knihy Mluví k vám kapitán, a to konkrétně kapitán největšího
dopravního letadla na světě Airbusu A380, pan David Hecl.
Na letiště dorazilo 50 fanoušků letectví a této knihy
Martina Moravce a Davida Hecla. Kapacita místa konání
byla okolo padesáti míst, takže bylo plno.
Akce se konala v restauraci Green House, kterou
provozuje pan Vlado Andraško se svojí manželkou. Vlado je
velký fanoušek letectví, který letištní restauraci vdechl
aviatickou atmosféru, a lidé se k němu rádi vrací.
Jeho cílem pro rok 2022 je pořádat akce s leteckou
tématikou a využívat tak krásného prostředí letiště.
Když zjistil, že je možné uspořádat autogramiádu
Martina Moravce a Davida Hecla, kteří společně přivedli na
svět knihu Mluví k vám kapitán, neváhal ani minutu
a okamžitě se do organizace akce pustil.
Počasí o víkendu nepřálo venkovním aktivitám jako
je výstava letadel, proto autogramiáda proběhla v restauraci
pana Andraška. Její ryze letecký interiér se líbil
návštěvníkům i autorům knihy.
David Hecl a Martin Moravec nejprve představili knihu
a pak pan Hecl vyprávěl o své cestě do cockpitu Airbusu
A380, kdy se jako jediný Čech stal jeho kapitánem. Nejdelší
část pak tvořil prostor pro dotazy, kde se účastníci ukázali
jako velmi edukovaní letečtí fanoušci, kteří se ptali i na
technické specifikace letadla nebo na pilotní život.
Následovala samotná autogramiáda knihy, která mne
osobně opět velmi překvapila, protože řada lidí přišla
už s vlastní knížkou. Ta se nedá koupit ve Vrchlabí, takže
si ji museli objednat na e-shopu, nebo pořídit jinde, což jsme
s kolegyní ocenily a přišlo nám to milé.
Velmi nás překvapil velký zájem ze strany obyvatel
Lánova a Vrchlabí. Největším překvapením byl více než
70letý pán z Vrchlabí, který přišel na akci se slovy: "Já jsem
přijel na kole, mě letectví moc zajímá, a když jsem slyšel, že
tady bude taková letecká osobnost, musel jsem dorazit."
Na celou autogramiádu dohlížel sám Krakonoš a lyžník
Petr Nedoma. Autoři knihy z nich byli nadšení a návštěvníci
také.
Sabina Pucherová

Lyžník pan Nedoma,
pilot pan Hecl
a pán hor Krakonoš
se sojkou.

Autogramiáda

Foto:
Sabina
Pucherová

7

Rozhovor s pilotem
Airbusu A380 Davidem Heclem

leteckou práci a přípravu pro zkoušku
leteckého instruktora.

U příležitosti výše zmíněné autogramiády knihy Mluví k vám kapitán
jsem se prvního českého kapitána
největšího dopravního letadla na světě,
pana Davida Hecla, zeptala na pár věcí.

Co říkáte na prostředí letiště?
Jak už jsem vzpomenul v první
otázce, samozřejmě prostředí letiště je
skvělé, je fantastické, ty pohledy jsou
nádherné, především pro piloty, kteří
přilétávají z tzv. rovinných letišť,
kterých je v České republice většina,
a vlastně to specifikum letiště ve
Vrchlabí je to, že ho můžeme pova-

Kdy jste poprvé slyšel o letišti ve
Vrchlabí?
O letišti ve Vrchlabí jsem určitě
slyšel již hodně dávno. Možná již před
tím, než jsem začal létat, protože letiště
ve Vrchlabí má svoji tradici a řekl bych,
že po celé republice mezi všemi letci
i neletci má svoje jméno a je velice
známé. Já poprvé jsem vyrazil na
letiště ve Vrchlabí na jaře roku 1995,
kdy jako tehdejší nastupující vedoucí
letového výcviku ve škole Herbst Aero
v Brně, tenkrát ještě na letišti ve
Slatině, jsem si musel rozšířit svou
pilotní kvalifikaci na kvalifikaci
leteckého instruktora a v té době jedno
z míst, kde tuto kvalifikaci bylo možné
získat, bylo právě letiště ve Vrchlabí
nebo Letecká škola při Aeroklubu
ve Vrchlabí, kam jsem na jaře toho roku
1995 vyrazil a tu kvalifikaci leteckého
instruktora tady získal.
A jak se vám tu létalo?
Létalo se mi zde skvěle a dovedu si
představit, že stejně jako mně tak
každému letci, který na letišti ve
Vrchlabí kdy přiletěl a odletěl,
zůstanou nezapomenutelné pohledy
z okna právě na panorama Krkonoš,
což jsou pohledy, které ve spojení
s letištěm ve Vrchlabí jsou ojedinělé,
minimálně v České republice. Takže ty
zážitky z létání na letišti ve Vrchlabí
jsou jenom ty pozitivní, krásné,
nezapomenutelné.
Máte nějakou zajímavou vzpomínku
na zdejší létání?
Moje vzpomínky samozřejmě jsou
skvělé na létání ve Vrchlabí, nicméně
při mém týdenním pobytu to byl
řekněme pracovní pobyt, protože mým
hlavním cílem a úkolem bylo získat
kvalifikaci leteckého instruktora, takže
celou tu dobu jsem strávil buď v letadle
létáním s místním instruktorem panem
Kuncem, který mě vlastně provedl
celým výcvikem na leteckého instruktora, no a v době mimo, kterou jsem
nestrávil v tom letadle, tak to byla
vlastně teoretická příprava a studium
a samostudium právě pro přípravu na
získání této kvalifikace. Tento výcvik
byl završen poté zkouškou, kterou jsem
nelétal na letišti ve Vrchlabí, nicméně
vzpomínka na to letiště jako taková
je samozřejmě skvělá, neméně na
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letiště a všem, kteří se účastnili na
přípravě této skvělé akce, a především
bychom chtěli poděkovat všem, kteří
se na autogramiádu a představení
knihy dostavili a kladli téměř hodinu
a půl skvělé otázky. Je zcela evidentní,
že Vrchlabí je letecké město, tudíž byly
to všechno fundované otázky, na které
se skvěle odpovídalo a vlastně se tak
vytvořila fantastická, velice příjemná,
až bych řekl rodinná atmosféra v Green
House na letišti a s Martinem jsme si
odvezli jen ty nejlepší vzpomínky na
skvělou akci a věřím, že kdybychom
byli pozváni znovu na podobnou akci,
tak že velice rádi přijedeme. Díky
a hezký den!
Ptala se a fotila Sabina Pucherová

Halušky pana Vlada

Spisovatel Martin Moravec, vládce hor
Krakonoš (pochopitelně se sojkou)
a pilot Airbusu David Hecl.

žovat téměř za horské letiště, protože ta
severní strana vrchlabského letiště, ale
už když se k tomu letišti přilétá z jihu,
nebo zpět odlétá, tak jsou to vlastně
pohledy, které opravdu jsou pro místní
prostředí velice typické a v rámci
České republiky ojedinělé.
Přiletíte se sem někdy podívat?
Musím se přiznat k tomu, že na letiště
ve Vrchlabí jsem od svého výcviku
v roce 1995 nepřiletěl, nicméně
samozřejmě děkuju za otázku, beru to
skoro jako svoje pozvání či povinnost,
jednou do letadla sednout a vrátit se
zpět na místo činu, nejen z toho
důvodu, že jsem tady v té době létal,
ale již z toho důvodu, jak jsem
vzpomínal, kdy přílet a odlet na to
letiště je prostě krásný a nezapomenutelný, a považoval bych to za
jakýsi svůj příspěvek za to zde provést
své přistání a vzlet na podporu
a propagaci letiště Vrchlabí v široké
letecké veřejnosti.
Jak hodnotíte autogramiádu, která se
konala 5. 2. 2022?
Naše autogramiáda s Martinem
Moravcem byla skvělá, byla fantastická, byla povedená, tímto ještě
jednou chceme poděkovat vedení

Letiště Vrchlabí je známé
svým náročným terénem a termikou,
která vyškolila nejednoho letce. Jeho
poloha na rozhraní Krkonošského
národního parku mu přináší pověst
jednoho z nejkrásnějších letišť v České
republice. O tom ale nebude tento
článek.
Na letišti začíná být pověstná úplně
jiná věc. A to jsou úžasné pravé
slovenské halušky pana Vladimíra
Andraška.
Jednoho zimního dne se to okolo
poledne hemžilo na letišti parašutisty.
Jednalo se o standardní výcvik
výsadku z vrtulníku Sokol Armády

České republiky, který zde probíhá
tradičně řadu let jako součást výcviku
přežití, pro který AČR Krkonoše
využívá také řadu let. Trénují se
například případy zavalení v lavině,
přežití v extrémních podmínkách nebo
například záchrana raněných a sou-

činnost se složkami IZS, která v praxi
funguje skvěle.
Ovšem hojný výskyt parašutistů
a letců na vrchlabském letišti značí
jediné. Restaurace Green House má co
nabídnout jak letcům, tak i těm, kteří
mají rádi hezké prostředí a pohled
na letadla. Aby se drželi tématu, nabízí
jedinečné letecké limonády a pilotní
pivo! Proto se může stát, že se s parašutisty a piloty na letišti budete setkávat stále častěji.
Sabina Pucherová
Foto Lubomír Sklenár

Pták roku 2022
a nebezpečí z krmítek
Letošním ptákem roku se v celostátní kampani České společnosti
ornitologické (ČSO) stal zvonek
zelený. Důvodem bylo ubývání tohoto
poměrně běžného ptačího druhu,
které má na svědomí ptačí choroba
trichomonóza. Tu ale pomáhají šířit
lidé při jinak jistě záslužném přikrmování ptáků.
Tato nemoc snižuje početní stavy
zvonků nejen v Krkonoších a Česku,
ale v celé Evropě. Postihuje horní část
trávicího ústrojí. Jde o infekční nemoc
vyvolanou parazitickým prvokem
bičenkou drůbeží, která způsobuje
zneprůchodnění trávicích cest – ptáci
se pak nemohou nažrat a časem
umírají. Právě zvonek (a také pěnkava)
je k tomuto onemocnění nejcitlivější.
Nákaza se objevila ve Velké Británii
v r. 2005, první zvonci uhynulí na
trichomonózu byli v Česku zjištěni
v r. 2012. A od té doby u nás zvonků,
ale i dalších zrnožravých ptáků, ubývá.
A to tak výrazně, že v rámci Jednotného programu sčítání ptáků bylo
v minulém roce napočítáno oproti
r. 2011 pouze 31 % zvonků zelených.
Dvě třetiny předtím relativně stabilní
populace druhu prostě zmizely.
Jak takto nemocného ptáka
poznáte? Bývá netečný, má načepýřené peří. Přesněji to popisuje Zdeněk
Vermouzek, ředitel kanceláře ČSO:
„Pták často nemá sílu uletět, v krmítku
zdánlivě pospává. Může mít přivřené
oči, problémy s dýcháním. Ptákům
napadeným bičenkami tečou sliny,
často mají mokré opeření kolem
zobáku, těžce polykají, vyplivují
potravu. Mnohdy hynou přímo na
krmítku či v jeho blízkosti. Smysluplná
léčba volně žijících ptáků s trichomonózou není možná. Nákaza není
na člověka ani další savce přenosná,
pro ptáky je ale vysoce infekční. Pokud
ptáka s trichomonózou pozorujeme,
je potřeba přestat s přikrmováním

aspoň na dva týdny, všechna krmítka
vyčistit a nechat důkladně vysušit –
bičenku drůbeží sucho spolehlivě
zabije – a výskyt ohlásit na webu
birdlife.cz/choroby. Zároveň je nutné
informovat sousedy, kteří mají
krmítka.“
Pak ještě radí, jak se máme chovat,
aby naše přikrmování ptactva nebylo
spíš na škodu než k užitku: „Abychom
se vyhnuli trichomonóze na krmítku, je
klíčová prevence. Denně z krmítka
odstraňujeme zbytky potravy a trus.
Pravidelně pítko i krmítko čistíme a po
umytí necháme důkladně vysušit.
Ideálně používáme závěsná krmítka se
zásobníky, kde se ptáci nesdružují
ve velkých hejnech, namísto velkých
dřevěných krmítek, ve kterých ptáci
stojí v potravě a která se špatně čistí,“
upřesňuje Zdeněk Vermouzek.
Také letos v únoru vydala ČSO
zvláštní číslo časopisu Ptačí svět,
téměř celé věnované zvonkovi.
Časopis je volně dostupný i v elektronické podobě na stránkách ČSO
www.birdlife.cz.
Dle článku Jiřího Dvořáka Pták
roku 2022 - zvonek zelený v časopisu
Krkonoše-Jizerské hory č. 2/2022 se
svolením redakce připravila
Karolina Boková.

Výsledek soutěže
Lánovský sněhulák 2022
Do 7. ročníku této soutěže se letos
přihlásilo 18 účastníků, tedy o dva více
nežli vloni.
Opět můžeme směle říci, že kreativitu nikdo rozhodně nebrzdil a vznikla
tak pěkná řádka opravdu povedených
sněhuláků. Škoda jen, že je nemůžeme
pro potěchu široké veřejnosti vystavit
pohromadě někde v obci, jako třeba na
našem useklém kruháči.
Porota, složená z paní starostky,
paní Kučerové a paní Srnské, za přísného dozoru všech kontrolních
a bezpečnostních složek obce, vylosovala tyto výherce:
Jakub a Matyáš Rennerovi
z Prostředního Lánova
Maruška Kuchařová
z Prostředního Lánova
Tomášek Farský
z Prostředního Lánova
Moc jim gratulujeme k výhře
a prosíme je, aby se neprodleně
dostavili do infocentra pro své
zasloužené odměny. Ale malý dárek
čeká i na všechny ostatní snaživé
a šikovné stavitele, takže neváhejte
a přijďte také.

Vypadá to, že se nám akce pěkně
ujala, a tak se i příští zimu můžete těšit
na další ročník.
Karolina Boková

Lyžařský výcvik
sedmých tříd
V týdnu před jarními prázdninami
vyrazili sedmáci na lyžařský výcvik
na Hanapetr. Počasí na nás bylo velmi
vlídné (kromě neděle, kdy lilo jako
z konve), sněhová nadílka byla také
dostatečná. Od pondělí do pátku jsme
se dopoledne i odpoledne věnovali
pilování lyžařské techniky na sjezdovkách i běžkách, a to formou nejrůznějších cvičení a her k nácviku dovedností. Podmínky zejména pro sjezdování byly přímo skvělé. Po návratu
z odpoledního lyžování jsme ještě
budovali stavby ze sněhu a díky
týmové spolupráci vznikly v závějích
unikátní bunkry. Večer probíhaly
krátké přednášky s lyžařskou či
horskou tématikou a společné hry
k utužení kolektivu.
Všechny děti celý pobyt zvládly
s velkou pochvalou a týden na horách
si podle ohlasů užily.
A co děti o výcviku napsaly? Tak
například:
Bylo to fajn. Jídlo výborné. Aktivity mě
taky bavily.
Líbilo se mi tu. Jídlo bylo výborné.
Já se naučila lépe jezdit na lyžích.
Výlet jsem si užil. Mohl by se opakovat.
Líbilo se mi nejvíc lyžování a volný čas.
Bylo to fajn. Jen příště možná povolit
mobily.
Jídlo bylo super. Víc mne bavilo
sjezdování než chození na běžky.
Bylo to v poho.
Fotografie jsou na webu školy.
O.Čermáková, T.Korbelář,
L. Kučerová

Turnaj ve smíšené
přehazované pro první stupeň
Ve čtvrtek 24. 2. jsme se zúčastnili
okresního turnaje ve smíšené přehazované. Hraje se jako šestková
přehazovaná, ale na hřišti musí hrát
vždy dvě děvčata. Naši borci sehráli
pět vyrovnaných zápasů a obsadili
krásné třetí místo. Gratulujeme celému
týmu ve složení Jirka Vališka, Jirka
Matyáš, Aleš Vencl, Izabela Kavánová,
Josefína Haláčková, Pavlína Poláková,
Jana Davidová, Barča Jedličková
a Jirka Píďa Šedivý.
Jaroslava Krulišová
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Výstava obrázků
Miroslava Šusteka
Přijďte se do infocentra podívat na
malou výstavu krásných obrázků, které
na dřevěné desky namaloval pan
Miroslav Šustek z Lánova. Výstava
maleb převážně chalup z Lánovů
a okolí je otevřena v otvírací době
infocentra (viz dále v kontaktních
údajích). Vstup je zdarma.
Karolina Boková

Klub důchodců
bývalého státního statku
Klub důchodců bývalého státního
statku ještě v listopadu uskutečnil
zájezd do divadla v Úpici na „zpívajícího právníka“, JUDr. Ivo Jahelku.
Večer nám pan právník zpříjemnil
vtipnými a moudrými příběhy ze
života i ze soudní síně, proloženými
vtipnými písněmi. Motto pana Jahelky
je: „Dobrý humor, slovo, smích – nejít
na to, byl by hřích.“ To se potvrdilo
a my rozesmátí a s veselou náladou
odjížděli domů. Museli jsme konstatovat, že humor léčí.
Plánovaný vánoční koncert s Danielem Hůlkou a Kamilou Nývltovou se
na základě covidových opatření přeložil na letošní rok.
Náš spolek také zaslal menší
příspěvek dvěma moravským obcím
postiženým tornádem. Každá koruna je
dobrá, a když přispěje pár lidí, spolků
a firem, tak už se dá něco pořídit
a pomoci.
Při listopadové výborové schůzi
p. Capoušková připravila pro členy
výboru překvapení a pozvala je do
místní svíčkárny, kde si mohli vytvořit
vlastní svíčky a udělat tak radost sobě,
č l e n ů m r o d i n y, z n á m ý m n e b o
kamarádům. Pro členy výboru to bylo
inspirující a zajímavé. Odnášeli si
domů pěkné výrobky a zakoupili dárky
na Vánoce.
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V prosinci se konala výroční
členská schůze. Na ní p. Capoušková
zhodnotila práci výboru za celý rok
2021. Vzhledem k pandemii se
uskutečnilo méně akcí. Většina jich
byla až ve druhé polovině roku, kdy
opatření byla již mírnější. Přesto se
všem moc líbily, dodaly trochu energie,
optimismu a naděje v lepší nastupující
rok 2022.
Letošní závěrečná schůzka byla
decentnější, bez hudebního doprovodu, ale zato s pěknou vánoční
výzdobou p. Faltusové. O slavnostní
pohoštění se postaraly p. Faltusová,
Štolbová a Janečková – moc děkujeme.
Poděkovat, podívat se a popovídat si
mezi nás přišla také paní starostka.
Vzhledem k tomu, že jsme se
nemohli setkávat, jsme si mezi
ostatními spolky a mateřskou školou
poslali vzájemně vánoční gratulace.
Konec roku a začátek nového roku
nás zasáhl nemilými zprávami:
v sobotu 25. prosince zemřela paní
Jaroslava Mejsnarová – zakládající
členka našeho spolku a začátkem roku
zemřela paní Anděla Houdková, která
se starala o oblast Čisté v Krkonoších.
Moc oběma děkujeme za jejich práci
a budeme na ně vzpomínat.
I když rok 2022 nezačal pro náš
spolek pěkně, přesto již plánujeme
nové zájezdy a divadelní představení.
První návštěva byla 8. února tradičně
do Úpice na divadelní představení
Královna Dagmar, které nastudoval
Spolek divadelních ochotníků Aloise
Jiráska v Úpici. Královna Dagmar –
česká princezna, která pocházel z rodu
Přemyslovců, byla v Dánsku velice
oblíbená. Byla jakousi spojnicí mezi
českým královstvím a severní Evropou. Měla několik přání pro lid, která
se jí podařilo uskutečnit, byla laskavá
a toužila po spravedlnosti. „Přišla
z české země královna Dagmar, přinesla mír všem bez pokoje, svobodu
spoutaným a vítězící láskou získala si
dánská srdce! Mír, svobodu a lásku ať
hlásá její památka! Vždycky v budoucnu oběma národům!“ Toto téma
zaujalo spisovatele Ludvíka Kunderu
a ve spolupráci s dramaturgem Miloslavem Klímou napsali předlohu.
Divadelní ochotníci v Úpici ji ztvárnili
krásně,vyzdvihli, že základní lidské
vlastnosti a problémy jsou stále stejné,
a to bez ohledu na to, ve kterém století
se odehrávají. Co říci na závěr –
zkrátka nádhera.
Na jarní období, ale ještě v únoru,
spolek připravuje zájezd do divadla
v Úpici na Sedm pádů Honzy Dědka,

výlet na Zahradu Čech do Litoměřic
a návštěvu Polska (Kudowa Zdrój).
Přejeme všem v jarním období
hodně zdravíčka a sil a těšíme se na
vzájemná setkání.
Dagmar Zaplatílková

ZŠ A MŠ LÁNOV
Mateřské školy
v Lánově
Oddělení Koťat a Berušek
Prosinec je asi nejvíce oblíbeným
měsícem dětí. Hned v prvních dnech
někoho navštíví Barborka, pak je sice
maličko krizový den, ale ten jsme se
snažili dětem odlehčit "Pekelným
pátkem". Tolik čertíků jako tento den
v MŠ nikdy nebylo. Dopoledne plné
her a soutěží uteklo jako voda. Poté nás
v pondělí navštívil Mikuláš s anděly
a čerty a kupodivu po čertí párty už byl
veliký strach z pekelníků překonán.
Po delší době, díky covidovým
opatřením, jsme se dočkali divadelního
představení. A byl to úžasný zážitek,
děti byly spokojené, na pohádku krásně
reagovaly.
Abychom si zimu trochu ozvláštnili,
nachystali jsme pro děti "Sněhulákový
den". Na děti čekal Olaf, který měl
nachystáno mnoho her i soutěží.
Na úvod děti musely překonat ledovec
a projít přes zamrzlou řeku. Zábavy by
bylo určitě i více, jen kdyby zima byla
opravdu zimou.
Oddělení Včely
Předvánoční dopoledne si děti
z Horního Lánova zpříjemnily návštěvou svíčkárny Rodas, kde se s radostí
daly do tvoření vánočních dárečků.
Máčely svíčky v barevných politurách
a vrstvily koupelové soli do sáčku.
Také lití vosku do oříškových skořápek
děti moc bavilo. Krásně zabalené
dárečky si děti odnesly domů. Ještě
jednou děkujeme za hezký zážitek,
za pomoc při tvoření a vřelý přístup.
Nový rok Včeličky začaly legendou
o třech králích. Děti si vyslechly celý
příběh a zároveň si objasnily pojmy:
zlato, kadidlo, myrha a hvězda. Nakonec si vyrobily papírové koruny,
které si starší děti označily písmeny
K+M+B, mladším označení provedla
paní učitelka. Na řadu přišly i různé
kostýmy a za zpěvu písně My tři
králové si děti prožily cestu do
Betléma.
Oddělení předškoláků – Sovy
Stejně jako naše ostatní třídy, tak
i nejstarší školkové děti navštívil

pozdravit i paní starostka Eliška
Rojtová, se kterou jsme si přátelsky
popovídali a dozvěděli se spousty
nových informací.
Z obecního úřadu si odnášíme nejen
zajímavé a nové informace, ale i drobné dárečky. Děkujeme paní Kučerové
i paní starostce za možnost návštěvy
obecního úřadu.
Pavla Tunklová

Včelky jako tři králové.

v prosinci Ježíšek. Vánoční dárky
udělaly dětem samozřejmě nemalou
radost.
Po Novém roce jsme se sešli téměř
v plném počtu a mohli si naplno užívat
zimní radovánky. Tento rok se nám
konečně podařilo zúčastnit se lyžařského výcviku. Celý týden děti společně s instruktory pilovaly na svahu
techniku. V pátek se nám i rodičům
mohly předvést při závěrečném slalomu. Na všechny děti čekal v cíli
zasloužený diplom a na nejrychlejší
závodníky medaile. Jsme rádi, že se
letos podařilo zajistit kurz i pro mladší
děti. Takže kromě nejmenších Koťátek
mohli lyžovat všichni školkáčci.
Ještě bychom na závěr zmínili,
že naše školky nebyly od začátku
školního roku ani jednou zavřené.
I když to leckdy nebylo lehké, tak toto
covidové období jsme ustáli se ctí.
Nutno podotknout, že i díky rodičům,
kteří k tomuto problému přistupovali
velmi zodpovědně a pokud měli
v rodině podezření na tuto nemoc, děti
do školky neposílali. My jen doufáme,
že takové omezení bylo už opravdu
poslední a my se budeme moct naplno
věnovat školkovému životu.
Kolektiv MŠ

Třeťáci
na obecním úřadě
Ve čtvrtek 2. prosince žáci 3. B
v rámci prvouky navštívili Obecní úřad
v Lánově.
Byli jsme mile přivítáni v zasedací
místnosti pracovnicí úřadu paní
Kučerovou. Paní Kučerová nás seznámila se základními informacemi o obci
Lánov a také nám vysvětlila k čemu
zasedací místnost slouží. Dál nám
umožnila nahlédnout do místní kroniky, kde byla spousta zajímavých věcí
nejenom z historie Lánova. Přišla nás

se povezou do psího útulku v Trutnově.
Celý listopad děti nosily pamlsky,
na kterých jsme se domluvili
s majitelkou útulku. A tak jsme 13. 12.
do auta nakládali pamlsky ve tvaru
kostiček, kroužků, ale i konzervy,
granule, drůbeží pařátky a jiné
dobroty a vezli je do útulku. Usměvavá
majitelka nás přijala a pomohla nám
vynosit dobroty z auta. Pak už byla
chvilka pro pózování s Bertíkem (jeden
z pejsků), aby se vědělo, že je vše
ve správných rukách. Prohlídka útulku
byla rychlá, pejsků zde v současné
době je devět a v budově bylo šest
koček.
Nejvíce nás chytil za srdce osud
nově přivezeného pejska. Někdo ho
přivázal k lavičce ve městě, byl
vyhublý na kost. Právě si prochází
nutnou karanténou, dává se mu
pravidelná strava, zvyká si na přítomnost lidí. Po včerejší návštěvě se rýsuje
i možný nový majitel.
Už se s kolegyní těšíme na jarní
návštěvu. Tentokrát bude i s dětmi
z obou třetích tříd.
Ivana Malínská a PavlaTunklová

Vánoční pečení v 5. A
V pátek 3.12. jsme si s dětmi
udělali vánoční pečení perníčků.
Společně jsme si připravili chutnou
svačinku a uvařili si teplý čaj. Celé
odpoledne jsme si užili dosyta ☺
Podávala se rybí a česneková pomazánka vyrobená dětmi. Paní učitelka
připravila pomazánku hermelínovou
a paní asistentka nám udělala celerovomrkvovou. Děti si upekly i houstičky.
Společně jsme zasedli k prostřenému
stolu a posvačili. Bylo to moc fajn
strávené dopoledne.
Barbora Mertlíková

Mikuláš s andělem
na atletice
Ne, nesportovaly s námi bytosti
nebeské, přišly navštívit naše atlety.
Trénink byl plný pekelných her
a vánočních úkolů. Děti si trénink moc
užily a konec celý protančily. A protože
jsou to děti hodné a šikovné, nebylo
třeba čerta zvát. Atleti jim předvedli
abecedu a Mikuláš s andílkem přinesli
sladké balíčky.
Barbora Mertlíková

Charita tak trochu
jinam…
Co se stane, když bude prosincové
téma směřovat jinam než k lidem?
Udělá mnoho radosti někde jinde.
Bylo rozhodnuto – dárečky od třeťáků
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Školní turnaj v míčových hrách
o pohár třídních učitelek
Jednoho dne kolegyni Krulišovou
napadlo udělat dětem turnaj v přehazované. Samozřejmě jsem souhlasila, jak
jinak. Turnaj jsme s kolegyní naplánovaly na pondělí 6. 12. 2021. Celkem se
zúčastnilo 6 týmů, které s plným
nasazením hrály proti sobě. Každé
družstvo chtělo vyhrát, ale jak to tak
bývá, někdo poslední být musí. Po
dvouhodinových soubojích nakonec
první místo obsadily dva týmy, a to
Borci z 6. A a Popeláři z 6. B. Sladkou
odměnu dostal každý, kdo se zúčastnil
turnaje. Diplom obdrželi ti, kteří se
umístili na třetím, druhém a prvním
místě. Vítězové jako bonus obdrželi
Pohár třídních učitelek, který je putovní. Myslím si, že se dětem sportovní
klání líbilo, a budeme se těšit na další.
Adéla Lorencová, Jaroslava Krulišová

Vánoční pečení
Abychom se již naladili na
vánoční atmosféru, vyzkoušeli jsme si
ve čtvrtek 8. 12. během Jazykového
klubíku pečení německého vánočního
cukroví - spekulantek (Spekulatius)
a přípravu vánočního dětského punče.
Cílem bylo přiblížit dětem Vánoce
v Německu.
Na výpomoc jsme pozvali ještě pár
dětí ze třídy 4. B. Děti se pečení nebály
a pracovaly opravdu s chutí a elánem.
Během pečení si ještě stihly ozdobit
papírový sáček, aby si cukroví mohly
odnést s sebou domů.
Výsledkem bylo 10 plechů cukroví,
3 litry vánočního punče (o který se děti
rozdělily se zmrzlými spolužáky, kteří
se právě vraceli z běžek) a krásně
ozdobené pytlíčky na cukroví.
Jana Reilová a Zdeňka Brejšová

Volitelný tělocvik
V letošním školním roce
čekala na žáky osmých a devátých tříd
novinka, a to volitelný tělocvik. Žáci
měli kromě klasické hodiny také
možnost volby aktivity, kterou by
v hodinách tělesné výchovy chtěli
dělat. Mohli vybírat většinou ze čtyř
aktivit, které pro ně tělocvikáři připravili: od tradičních kolektivních aktivit
jako např. fotbal, florbal, přehazovaná,
vybíjená, přes individuální sporty jako
např. běh na lyžích, švihadla, indiánský
běh a základy jógy až po méně tradičních her jako rugby, ringo, holomajzna,
račí fotbal nebo brännball a discgolf.
Mohli rozvíjet svoji fyzickou zdatnost
při kruhových trénincích a gymnastice,
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nebo se naučit něco z masáží a zdravotní tělesné výchovy. Na závěr kalendářního roku jsme připravili pro žáky
těchto tříd turnaj v přehazované, při
kterém nebyla nouze o zábavu, akci
a napětí. A hlavně o to, že si všichni
zasportovali společně.
Všechny aktivity pro žáky pečlivě
vybíral a připravoval tým tělocvikářů
naší školy tak, aby si mohli přijít na své
všichni. Tahle možnost volby je na
základních školách něco opravdu
netradičního a žáci ji určitě uvítali.
Věříme, že se tímto způsobem podaří
nalákat více dětí k pravidelnému
pohybu. Těšíme se tedy na další hodiny
tělocviku a jsme zvědaví, co za aktivity
nás čeká v novém roce.
Tým tělocvikářů ZŠ a MŠ Lánov

střelby. Dále ve florbalovém slalomu
a na závěr ve střelbě na cíl, kdy se
snažili všichni trefit branku přes celé
hřiště. Ve všech disciplínách poměřili
své síly a dovednosti a ukázali, co vše
umí s florbalovým míčkem. Po dovednostním zápolení se rozdělili do dvou
týmů a sehráli mezi sebou menší
utkání, při kterém byly vidět pěkné
akce a ještě lepší zákroky brankářů.
Na závěr celého vánočního tréninku
byli oceněni ti nejlepší a každý si
odnesl i drobnou sladkost. Gratuluji
vítězům a všem zúčastněným děkuji
za velmi dobré nasazení při dovednostních soutěžích, ale také při vánočním
zápase.
Přeji Vám hodně zdraví a florbalových zážitků v nadcházejícím roce.
Libor Spurný

Vánoční turnaj
ve florbale
V pondělí 20. 12. 2021 byl pro žáky
2. stupně ZŠ Lánov připraven Vánoční
turnaj ve florbale. Byl první ze série
tří turnajů, které proběhnou v tomto
školním roce. Cílem těchto turnajů je
zasportovat si, pobavit se a prohloubit
vztahy žáků na 2. stupni. Do celé série
turnajů se nakonec přihlásilo osm týmů
napříč ročníky celého 2. stupně.
Dokonce se vytvořila i smíšená
družstva a jedno zcela dívčí družstvo,
které je potřeba vyzdvihnout, protože
děvčata se ničeho nezalekla a velmi
statečně bojovala v každém zápase.
Všechny týmy mezi sebou odehrály 28
zápasů, během kterých byly vidět
pěkné akce, souboje a ještě lepší
zákroky brankářů. Z vítězství se
nakonec radovalo družstvo „Já jsem
kytka“ ve složení Martin Vosáhlo, Jiří
Mrkva, Vojtěch Žďárský, Matěj Pour,
Martin Šmatár a Matyáš Mata.
Gratuluji vítězům a všem zúčastněným děkuji za velmi dobré nasazení při
celém turnaji, dodržování zásad fair
play a vytvoření velmi dobré atmosféry
během turnaje. Těším se už na další
turnaj, který nás bude čekat kolem
Velikonoc. A nyní všem přeji hodně
zdraví v nadcházejícím roce.
Libor Spurný

Vánoční kroužek florbalu
V úterý 21. 12. 2021 byl pro
žáky ZŠ Lánov, kteří navštěvují florbalový kroužek, připraven menší vánoční
zápas a dovednostní soutěže. Své síly
poměřili nejdříve mladší a potom
i starší žáci ve střelbě na přesnost, kde
bylo potřeba spojit přesnost a rychlost

Florbalový turnaj
Ve čtvrtek 13. ledna 2022
proběhlo v Městské sportovní hale
v Hostinném okresní kolo florbalového
turnaje pod názvem ČEPS Cup. Turnaj
byl určen pro žáky prvního stupně
základních škol a žáci naší školy se
zúčastnili také. Pro naše žáky to byla
velmi cenná zkušenost, protože všichni
zúčastnění s florbalem teprve začínají,
až na několik výjimek, ale rozhodně se
v konkurenci dalších škol neztratili.
To nakonec potvrdili tím, že obsadili
velmi pěkné druhé místo a tím si zajistili účast v kole krajském. Doufám,
že to je pro ně další motivace k tomu,
aby na sobě pracovali i nadále a byli
z florbalu stále nadšeni jako doposud.
Všem zúčastněným velice děkuji
za předvedené výkony a reprezentaci
naší školy a jdeme trénovat dál.
Libor Spurný

Florbalový turnaj II.

Klub nadaných dětí

Ve středu 2. února 2022
proběhlo ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem krajské finále florbalového turnaje pod názvem ČEPS Cup.
Přes drobné komplikace s odjezdem na
finálový turnaj jsme nakonec všichni
v pořádku dorazili na místo určení
a mohli jsme hrát. Turnaje se zúčastnily
týmy, které postoupily z okresních kol,
takže úroveň byla již mnohem vyšší.
A jsem velice rád, že náš tým se v této
konkurenci neztratil, svých soupeřů se
nezalekl a naopak patřil mezi týmy,
které bojovaly o umístění na stupních
vítězů. Muselo se čekat až do posledního zápasu, jak to vlastně dopadne.
Nakonec z toho bylo sice nepopulární
čtvrté místo, ale kluci se rozhodně
nemají za co stydět. Předváděli
výborné a bojovné výkony vždy až
do konce zápasu. Jejich výborné
výkony byly oceněny i jednou individuální cenou, a to cenou pro nejlepšího
brankáře celého turnaje, kterou získal
Filip Hejral. Věřím, že celý tento turnaj
si všichni velice užili a získali tak
obrovskou motivaci do dalšího tréninku. Teď opravdu vědí, že když budou
chtít a budou na sobě stále pracovat, tak
jsou schopní hrát vyrovnané zápasy
opravdu s každým týmem.

Ve středu 12. 1. se sešel Klub
nadaných dětí, kde jsme strávili
příjemné a i zábavné odpoledne. Tentokrát to bylo setkání v zeměpisném
duchu a žáci si mohli vyzkoušet různé
zeměpisné hry a poznat něco nového ze
světa i z Evropy. Zahráli jsme si
zeměpisného hada, hru „V kostce!
Svět“ nebo hru „Kde leží Uppsala“.
Děkuji všem zúčastněným za hezky
strávené odpoledne a budu se těšit
příště. Určitě jsou v klubu vítani i ti,
kteří tu ještě nebyli.
A co vy? Kolik věcí ze světa si
dokážete zapamatovat za 10 sekund?
Nebo víte, kde leží Uppsala nebo jiná
evropská či světová města?

Chci tímto poděkovat všem chlapcům, kteří se zúčastnili jak okresního
kola, tak i krajského finále, za vynikající reprezentaci naší školy a přeji jim
spoustu dalších sportovních úspěchů.

Mikroskopování

Náš tým:
brankář – Filip Hejral, hráči – Jiří
Vališka, Aleš Vencl, Patrik Votruba,
Matěj Vališka, František Brejša,
Jiří Matyáš, Antonín Žďárský, Jonatan
Světlík, František Javor, Jan Tuček,
Denys Juryk, Martin Materna
Libor Spurný

Libor Spurný

učili nastavit správně světlo, zaostřovat, hledat v preparátu. Myslím, že pro
některé to byla zároveň i lekce trpělivosti, jemné práce a zručnosti. Dále
pokračovali zhotovováním vodních
preparátů, jako např. motýlí šupiny,
obyčejná vata, rozcupovaný papír,
mechový lístek, křídlo vážky, řasa
chlorella atd. Od pracovních stolů se
ozývaly výkřiky údivu, když pod
mikroskop vložili třeba jen nános
prachu a běžnou špínu z bedýnky.
Některé preparáty jsme vyfotili pomocí kamery, a tak jsme si zdokumentovali naše objevy. Těší mě, že žáci
projevili zájem o další mikroskopování, a tak myslím, že v dalším dílu
by se mohli naučit tvořit tenké řezy,
vlastní preparáty pomocí bezové duše
a na jaře pak hned jak voda „ožije“,
by mohli zkoumat breberky žijící
v kaluži, rybníku či v jiném ekosystému. V přízemí bude během tohoto
týdne viset na nástěnce u přírodovědné
učebny motivační plakát k mikroskopování zhotovený z fotek různých
preparátů. Můžete se pokochat tajemným mikrosvětem.
Jana Ryndová

Klub nadaných dětí
I další lednové středy 19. a 26.
se sešel Klub nadaných dětí a obě
setkání byla plná zeměpisných souřadnic, hledání indicií a tajemných symbolů. Všichni zúčastnění si vedli velmi
dobře, i když občas potřebovali
drobnou nápovědu, ale nakonec se
dostali vždy, kam potřebovali, a získali
tak indicii pro další setkání. Děkuji
všem zúčastněným za hezky strávená
odpoledne a budu se těšit příště.
A jsem opravdu zvědavý, jak se vám
bude dařit.
Libor Spurný

Chemičák a chemíček
v 1. pololetí
V pondělí 17. ledna se někteří
žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili přírodopisného semináře Mikroskopování.
Běžně mají žáci při vyučování alespoň
jednou za pololetí laboratorní práci
s mikroskopem. Jelikož někteří projevili zájem věnovat se tomu hlouběji
a byli ochotni přijít i po vyučování,
ač mají sami spoustu kroužků,
rozhodla jsem se pro možnost odpoledního semináře. Během něho si zopakovali základy práce s mikroskopem
a pustili se do prohlížení nejprve
trvalých preparátů, jako např. roztěr
lidské krve, pavoučí noha atd. Zde se

Od října letošního školního roku
začal nově probíhat kroužek s chemickým zaměřením – Chemíček pro
mladší žáky a Chemičák pro starší.
Zajímavé je, že obě tyto skupiny
spojuje hlavně touha po výbuchu☺
Kdykoli chystáme laboratorní nádobí
a chemikálie, často slyším: „A bouchne
to?“ Zatím jsem žáky asi zklamala
v tom smyslu, že pokus s výbuchem
dosud nebyl, ale kdo ví, třeba někdy
...☺ Žáci mají také k dispozici laboratorní pláště, které nám sehnala paní
Jáklová. Tímto bych jí chtěla ještě
jednou poděkovat. Je milé vidět žáky
v bílých pláštích. Dokonce si už zvykli
ohrnovat rukávy, za které jsem je často
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kárala, protože o ně málem zakopávali☺ V samém počátku jsme kroužek
začali stavěním aparatury pro filtraci a
ověřováním si adsorpčních vlastností
aktivního uhlí. Zkusili jsme i divoké
bubliny z běžně dostupných látek.
Pokusy si děti mají možnost i natáčet
na video, takže si myslím, že už
nějakou tu svoji sbírku pokusů ve svém
mobilu mají. Soli železa jsme využili
pro tajná písma a červené zelí
pro přípravu vlastního indikátoru.
Chromatografií si zkusily oddělit
barviva z červené papriky a z hnědé
fixy. To bylo překvapení, když zjistili,
že jejich hnědá fixa je složená
z několika barev. Několikrát jsme pro
úspěch zopakovali chemického hada
a trochu zasmradili školu. Zkusili jsme
si připravit kyslík v laboratorních
podmínkách a dokázat ho žhnoucí
špejlí. Se škrobem jsme provedli pár
pokusů také. Nejdříve ho ale žáci izolovali z brambor, poté dokázali Lugolovým roztokem a nako-nec jeho zrna
shlédli pod mikroskopem. Vše ukončoval hravý pokus na reologii kapalin.
Jelikož jsme našli pěkné množství
skleněných trubic, zkusili si je žáci
různě ohýbat v plynovém kahanu do
zajímavých tvarů. Zdá se, že se nám
ve škole objevila „prazvláštní třída
smrtelníků, kteréž jakýsi nesmrtelný
pud pohání ku vyhledávání rozkoší
v dýmu a v parách, plamenech
a mouru“☺
Mladým chemikům zdar a hodně
nového poznání v oblasti této všudypřítomné vědy!
Jana Ryndová

Šachový turnaj
V úterý 1. února odpoledne
jsme v rámci Klubu nadaných žáků
uspořádali školní šachový turnaj.
Přišlo celkem 14 žáků. Strávili jsme
společně velmi příjemné a inspirativní
odpoledne. Navzájem jsme se poučili
o pravidlech i závodní hry (máme mezi
sebou spolužáky, kteří hrají nebo
hráli šachy závodně). Zahráli jsme si
vzájemně řadu partií. Cílem nebylo
vyhrát, porazit soupeře, ale něco se
přiučit, nechat se inspirovat. Všichni se
mezi sebou podporovali, povzbuzo-
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vali. Nakonec jsme společně vybrali ne
jedno, ale dvě družstva šachových
mistrů, kteří budou naši školu reprezentovat v Hostinném.
Všem zúčastněným děkujeme za
velmi milé a podnětné odpoledne.
Soňa Matyášová, Iveta Boháčová

Lyžování 5. B
v Dolním Dvoře
Protože má naše třída 5. B ráda
pohyb, vydali jsme se společně na
sjezdovky do Dolního Dvora. A to
hned dvakrát! První lyžařský den 19. 1.
byl více organizovaný a připomínal
lyžařský výcvik. Zopakovali jsme si
techniku správné jízdy (v pluhu
i paralelně) i zásady chování na
sjezdovce. Začátečníkům se věnovala
s obrovskou trpělivostí a laskavostí
paní učitelka Brejšová, díky níž téměř
všichni vyjeli na konci dne vlekem
nahoru. Pokročilejší lyžaře si vzal pod
svá křídla pan učitel Korbelář. Obrovský dík patří našemu Tomovi Lokvencovi, z kterého se na konci dne stal
fotograf a pořídil nám krásné akční
fotky.
Na druhém lyžařském dni 2. 2. jsme
díky bohaté sněhové nadílce měli zcela
odlišné podmínky. Sněhu bylo hodně
a byl těžký. Doprovod nám tentokrát
dělala zkušená lyžařka paní učitelka
Krulišová. Tento den jsme si udělali
volnější, kromě pár organizovaných
jízd jsme nechali dětem více prostoru
pro užití si svahu dle svého gusta.
Kromě lyžování byl vždy posilňujícím
zážitkem místní kiosek a vynikající
hranolky a čokoláda.
Děkuji učitelům, kteří s námi jeli,
i žákům za trpělivost. Těším se na
příště.
Lenka Kučerová

INFO Z ÍČKA
Nové knihy
Zde je ochutnávka z nových knih:

Pro dospělé:
- Radka Třeštíková - Dobře mi tak
- Josef Klíma - Jak zabít dvakrát:
kriminální případy Kláry Radové
- Petra Hřebíková - Mateřství jako
z reklamy (na Lexaurin)
- Václav Větvička - Moje prosluněná
dobrá jitra
- Lucie Korcová - Mezi vlky
- Michal Vrba - Zeptej se ďábla
- M. Harasimová - Jak chutná strach
- Stéphanie Bonvicini - Louis Vuitton:
životní sága
- Petr Jaroněk - Ospalá slovanská díra
- Jan Bauer - Ztracený diadém
- Chris Ryan - Lovci hlav
- Stefanie Zweig - Nikde v Africe
- Jonas Jonasson - Sladká pomsta
- Ben Kane - Střet impérií
- David Yoon - Verze nula
- Laura Purcell - Záhada panství
- Martin Goffa - Ženská na odstřel
- David Jackson - Ani muk
Pro děti:
- Ella Moohheart - Mína a kočky:
Stínkovi je smutno
- J. Duddle - Piráti a mořská obluda
- Astrid Foss - Sestry ze sněhového
království
- Linda Chapman - Osudoví kamarádi
- Graham Wise - Schovávaná v džungli
- Ludvík Středa - Trápení s bludičkou
- Barbora Haplová -Vladana a Prasopes
- Monica Pierazzi Mitri - Můj kamarád
papoušek
- Bakonyi Selingerová - Co sežral
žralok
- Kateřina Pantovič - Justýnka
a asistenční jednorožec

- Émilie Chazerand - Pravdivý příběh
o prasátku
Na webovém odkaze https:
//knihovnalanov.webk.cz pod záložkou On line katalog se dozvíte, jaké
knihy jsou v lánovské knihovně
aktuálně k dispozici. Zde je možné
podívat se do novinek (záložka Novinky) nebo do klíčových slov užitečných
pro hledání (záložka Rejstříky).
Z časopisů si tu můžete půjčit
měsíčníky Koktejl, dTest, Bydlení
a Krkonoše-Jizerské hory a týdeníky
Květy a Vlastu.
Karolina Boková

V hlavní roli Krkonoše
Drsné a zároveň romantické
zimní prostředí nejvyšších českých hor
inspirovalo řadu filmařů. Do našich
srdcí se zapsalo stejně, jako osudy
hlavních hrdinů. Jaké příběhy byly
v Krkonoších vyprávěny?
Špindlerův Mlýn proslavili filmaři
hned několikrát. Místem zvaným
Studené koleno, po cestě z Vrchlabí,
vezl autobus studenty ve filmu
Sněženky a machři (1982) režiséra
Karla Smyczka. Další záběry filmu
byly pořízeny třeba v Peci pod Sněžkou
a u Moravské boudy. Na špindlerovském autobusovém nádraží vystupoval
z dopravního prostředku Jiří Hrzán
ve filmu Homolka a tobolka (1972),
po Bílém mostě v centru pak Homolkovi kráčeli při příjezdu do města.
Hláška z filmu: „To jsou panoramata!“
u našinců působí úsměv na tváři
dodnes, zvláště v době, kdy hory
pokrývá neprostupná hustá mlha.
Na blízkém parkovišti v centru
Špindlerova Mlýna Josef Abrhám
alias Dalibor Vrána nezákonně inkasoval peníze od turistického zájezdu
ve filmu Vrchní, prchni (1980).
Mnohem později tu zloději zahodili
ukradené snowboardy Rendyho
a Jáchyma ve filmu Snowboarďáci
(2004), přičemž své první jízdy
zkoušeli ve středisku Svatý Petr, kde
také stojí hotel Olympie. Ve stejném
hotelu Olympie ve Sv. Petru padaly
klapky i dvou dalších snímků, Pan Tau
na horách (1970) a Jak vytrhnout
velrybě stoličku (1977).
S tebou mě baví svět, nejúspěšnější veselohra minulého století
natočená v roce 1982, sice pojednává
o expedici YDYKSEB, ale odehrává se
převážně v malebné zasněžené krajině
a v horské chalupě v obci Dolní Dvůr.
Půvabný filmový příběh Krakonoš
a lyžníci z r. 1981 natočila režisérka

Věra Šimková - Plívová převážně
v malebném prostředí zasněženého
Harrachova a Rokytnice nad Jizerou.
Komedie Miloše Formana Hoří,
má panenko z roku 1967 našla své
zázemí pro natáčení v Kulturním domě
Střelnice ve Vrchlabí. Zde se odehrává
většina scén z filmu, ve kterém získali
své role i někteří občané města.
A co třeba Synové hor, Padesátka,
nebo Čert ví proč? V jakých lokalitách
se tyto filmy natáčely, zjistíte na
www.krkonose.eu
Nový film Poslední závod připomíná nejsilnější z krkonošských příběhů. Ten příběh znáte - příběh přátelství,
obětavosti, pevné vůle a síly ducha.
Odehrál se před více než 100 lety, v bílé
náruči zimních hor, ale rezonuje
dodnes.
Jste si ale jistí, že ten příběh znáte
celý? Slyšeli jste již dříve jméno
Emmerich Rath? Odpovědí je nový
film Poslední závod, který vstoupí
v březnu do českých kin.
Film režiséra Tomáše Hodana se
natáčel 32 dní na autentických místech
Krkonoš. Celý štáb čelil extrémnímu a
vrtkavému horskému počasí, o to
pravdivější a silnější tak jistě jejich
vyprávění bude. Herci, v čele s Kryštofem Hádkem (Bohumil Hanč),
Markem Adamczykem (Emmerich
Rath) a Vladimírem Pokorným
(Václav Vrbata), prošli kurzem otužování, aby náročné natáčení zvládli.
Do kin film vstoupí přesně v den 109.
výročí tragického závodu. Tedy 24.
března 2022. Budete u toho?
Z podkladů Dáši Palátkové
zpracovala Alena Cejnarová
DMO Krkonoše – svazek měst a obcí

nímu rozvoji na území od Špindlerova
Mlýna po Královec. Novou předsedkyní spolku se koncem roku 2021 stala
paní starostka Eliška Rojtová.
MAS Krkonoše se věnuje nejrůznějším tématům života na venkově.
Je také koordinátorem regionální
značky Krkonoše originální produkt®,
která staví na šetrnosti k životnímu
prostředí, využívání tradičních technologických postupů výroby a podpoře
oceňovaných drobných řemeslníků
a výrobců z turistického regionu
Krkonoš. Přispívá tedy k soběstačnosti
regionu a udržitelnosti Krkonoš.
Každým rokem na jaře a na podzim
probíhá certifikace nových zájemců
o značku. Jarní certifikace se uskuteční
24. 3. 2022. Do poloviny března kancelář MAS přijímá žádosti nových
zájemců o regionální značku.
Výhody, které Vám regionální
značka nabízí:
- zajímavé marketingové spojení na
Krkonoše
- prezentaci na společném webu
a sociálních sítích
- prezentaci a podporu oblastní
destinační společnosti Krkonoš
a informačních center
- možnost účastnit se společných
prezentací a projektů
- možnost seznámit se s jinými
výrobci a vytvořit nová partnerství
- možnost získat grant z Libereckého
kraje a Královéhradeckého kraje
- možnost zapojit se do kampaní
www.lksobe.cz a www.regionysobe.cz
- posílení sounáležitosti Krkonoš
Více o regionální značce se dozvíte na
www.regionalniznacky.cz/krkonose
Petra Hartmanová, Místní akční
skupina Krkonoše, z.s.

MAS KRKONOŠE
podporuje venkov dotačními příležitostmi i značkou
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, nákup zemědělské techniky a naučné stezky. To je
jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených Místní
akční skupinou Krkonoše v celkovém objemu 95 milionů korun.
Zkratka MAS, tedy místní akční
skupina, je označení neziskového
spolku (členové - obce, podnikatelé
a neziskovky), který působí v Krkonoších od roku 2005 a pomáhá regionál-
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Kronika obecné školy
Horní Lánov 1917-1945
(17. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý,
z kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny
přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1935 - 36
Nový školní rok byl zahájen 2. září
1935. Stav žáků činil celkem 115 žáků
(podrobnou tabulku neuvádíme).
Z toho bylo 99 katolických a 16 evangelických.
Výnosem zemské školní rady
v Praze byla pro školní rok 1935-36
schválena nepovinná výuka českého
jazyka. Učitelský sbor zůstal týž jako
v předešlém roce.
Učební plány byly výnosem ...
změněny a schváleny. Slečně Elisabeth
Futschig, vystudované kandidátce na
učitelství, byla 2. 10. 1935 schválena
hospitace na zdejší obecné škole.
Sbírka na ochranu dětí v měsíci
říjnu vynesla na naší škole 65 Kč.
26. 10. 1935 v 10:00 dopoledne
proběhla na škole důstojná oslava
státního svátku, při čemž byli žáci
poučení o významu tohoto svátku.
Na škole visela od 26. do 29. října
vlajka.
Hospitantka sl. E. Futschig byla od
1. 11. 1935 přijata jako učitelská
praktikantka ve Fořtě. Výnosem
z Vrchlabí z 25. 10. 1935 byl pan
Heinrich Gall, abiturient z Dolního
Dvora, přidělen zdejší škole jako
hospitant.
Pomocná kniha Karla Bernda,
dějepis pro obecné školy, 2. díl, byla
dle výnosu ... schválena. Může být na
školách vrchlabského školního okresu
používána.
Pan prezident Masaryk při slavnostním státním aktu na zámku
v Lánech oznámil 14. 12. 1935 své
odstoupení. Velmi se zasloužil
o spravedlnost a právo. Byl vynikající
učitel a rádce a vůdce našeho státu
a získal nesmírné zásluhy o zem a lid.
18. 12. 1935 byl 340 hlasy prezidentem
zvolen ministr zahraničí dr. Eduard
Beneš.
Na vánoční dary přišlo:
Pan Ing. L. Haberl, továrník
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300 Kč

Ferdinand Bayer, továrník
200 Kč
Reiffeisen pokladna H. Lánov 300 Kč
Živnostenská banka Pr. Lánov 100 Kč
Pivovar Vrchlabí
60 Kč
Firma Doctor Prostřední Lánov 50 Kč
Obec Horní Lánov
320 Kč
Dohromady
1.330 korun.
Vánoční nadílka se konala 21. 12.
1935 ve škole a bylo podarováno 71
dětí prádlem, oblečením a botami.
Vánoční prázdniny trvaly od 21. 12.
1935 do 6. 1. 1936 včetně.
Na dary výživové pomoci pro
potřebné školní děti přišlo:
z ministerstva pro sociální péči 265 Kč
z hospodářské okresní záložny 190 Kč
od tělocvičného spolku "Dub" Horní
Lánov a Prostřední Lánov 230 Kč.
71 dětí dostalo 1/4 litru teplého
mléka, a to v lednu - 426 porcí v 6
dnech, v únoru - 781 porcí v 11 dnech,
v březnu 568 porcí v 8 dnech, celkem –
1.778 porcí v 25 dnech.
22. ledna 1936 vykonal inspekci
naší školy pan okresní školní inspektor
Rudolf Föhst. Ve všech třídách byly
výsledky velice dobré.
Pan zubní technik Friedrich Erben
z Prostředního Lánova vyšetřil 22. 1.
1936 zuby žákům 1. ročníku, přičemž
byla každému dítěti vystavena zubní
karta.
Pololetí se uzavřelo 31. 1. 1936
a školní zprávy byly distribuovány
podle nových předpisů. Pololetní
prázdniny trvaly od 31. 1. 1936 do 4. 2.
1936 včetně. Druhé pololetí začalo
5. 2. 1936.
7. března 1936 byly na naší škole
během vyučování důstojně a srdečně
oslaveny 86. narozeniny pana prezidenta republiky dr. Masaryka. Na škole
visela celý den vlajka.
Výnosem z 25. 3. 1936 byla panu
řídícímu učiteli Johannu Bilasovi
schválena od 1. 4. do 31. 8. 1936
dovolená. Zastupováním byla pověřena pomocná učitelka Irmgard
Jüngling. Vedení školy přebírá pan
učitel Josef Futschig. Převzetí se
konalo 31. 3. 1936 za přítomnosti
učitelského sboru a pana předsedy
místní školní rady pana Ing. L. Haberla. 1. dubna 1936 přebírá pan farář
Machka v 1. třídě vyučování náboženství, které dosud vyučoval pan O. L.
Bilas.
Prostřednictvím okresního školního výboru získala škola do vlastnictví nejnovější mapu sudetoněmeckých
zemí a uhradila za to místní školní radě
87 Kč.

Zemský školní rada výnosem z 30. 4.
1936 schválil zavedení učebnice
"Hospodyně a matka" od Adolfa Schlegela k užívání na obecných a měšťanských školách.
28. květen - narozeniny pana prezidenta E. Beneše - byl ve všech třídách
důstojně a zpěvem státní hymny
oslaven. Škola nesla, zrovna jako
ostatní veřejné budovy, vlajkovou
výzdobu.
6. 6. 1936 byli učitelé povoláni do
Hostinného, aby navrhli změny učebních osnov. Zase znovu se musí
pokaždé konstatovat, že škola nebude
mít nikdy klid, jedna reforma stíhá
druhou a při panující "nouzi o učební
pomůcky" se výuka musí nutně
ocitnout v nouzi. Sdružení rodičů tu
neexistuje, ani dosud nikdo v tomto
směru žádné přání nevyslovil.
2. a 3. třídy podnikly 18. 6. 1936
opravdu pěkně vydařený výlet na Žalý
a k přehradě do Špindlerova Mlýna.
V nejlepší náladě se všichni žáci vrátili
zpět.
Učitelé se také účastnili podepisování tzv. branné půjčky poté, co okresní
školní výbor vyhlásil striktní výzvu.
Částka pro každého učitele byla
500 Kč.
Školní docházka byla po celý
školní rok velice dobrá, činila 97,13 %.
Omluvených zameškání bylo 2,87 %.
Zápis se konal 28. – 30. června a dal
takovýto výsledek:
třída - 24 chlapců a 18 děvčat = 42 žáků
třída - 21 chlapců a 16 děvčat = 37 žáků
třída - 21 chlapců a 29 děvčat = 50 žáků
Celkem 129 žáků.
První třídu v příštím školním roce
převezme pan učitel Donth, 2. třídu
učitel Futschig a 3. třídu nová učitelská
síla.
24. 6. 1936 uspořádal učitelský
sbor svému na odpočinek odcházejícímu řídícímu učiteli, panu J Bilasovi,
srdečný rozlučkový den. První třída
byla svátečně vyzdobena a za přítomnosti učitelů, školní mládeže, místní
školní rady, zástupců obce a spolků
připomněl učitel Josef Futschig životní
dílo dobrého učitele a kolegy. Jeho
delší výklad následovalo ocenění
a přání. Po skončení projevů vzdaly
děti panu řídícímu učiteli hold básní
a písní. Pan řídící pohnutými slovy
poděkoval a předáním dvou pohárů
přátelství věnovaných učitelským
sborem oslava skončila.
Konec školního roku nastal 27. 6.
1936.

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
14. část
Zprávy o krajině v 14. století
Století vlády prvních Lucemburků
je bohatší na písemné dokumenty, což
jsou listiny vydávané panovníkem,
příslušníky šlechty, kláštery a arcibiskupskou kanceláří. Díky novodobým
sbírkám těchto vzácných písemností se
můžeme dopracovat k malé mapě
našeho mikroregionu a vyznačit na ní
jména osad s prvními zmínkami o nich.
Tyto letopočty ovšem nejsou údaji
o jejich založení, k němuž došlo
zpravidla o sto i více let dříve.
Začněme těmi nejstaršími. Patří
sem benediktinské proboštství Opatovického kláštera Cella S. Mariae poblíž
soutoku Labe a Malého Labe (asi 1250)
a město Hostinné - Arnow (asi 1270)
s klíčovým významem pro místní
ekonomický rozvoj.
Heřmanovy Sejfy (dnes Rudník) se
prvně připomíná roku 1354 a Janem
z Turgova je tu správcem fary ustanoven plebán Kynlin.
Javorník vystupuje v témže roce
jako Sejfy jako obec s filiálním kostelem pod jménem Nahor (něm. Mohren). V roce 1359 je tu ustanoven
plebánem Bohuněk.
Lánov má v roce 1355 také kostel,
v němž je farářem Mikuláš. Dolní
Lánov je připomenut ještě roku 1359.*
Vlčice – ves má roku 1355 nejen
také kostel s farářem Mikulášem, ale
i tvrz se sídlem Ulmanna z Neules.
I Dolní Olešnice má kostel v roce
1360. Od roku 1367 je tu farářem
Tomáš ze Starého Trutnova.
Čermná má podle dvou zpráv
z roku 1362 nejen kostel s farářem
Janem z Třebnice, ale patrně i dvě
tvrze. V jedné se připomíná Tyčko
z Třemešné a v druhé paní Kateřina,
patrně jeho příbuzná.
Chotěvice roku 1362 jsou vsí
s kostelem, ale také drobným zbožím
trojice vladyků Arnolta, Jindřicha
a Mikuláše z Kolína.
V Brusnici u Hostinného je roku
1362 farářem instalován kněz Hrzek
za přítomnosti Hynka Krušiny z Miletína.

Vrchlabí – ves s farářem Janem je
roku 1359 majetkem pana Haška
z Vrchlabí.
Pilníkov roku 1363 dostal nového
faráře Jana z Heřmanových Sejfů
za přítomnosti Bolka ze Svídnice
ve Slezsku.
Z dosavadního shromážděného
materiálu vyplývá, že do konce 14.
století byl kolonizační proces zhruba
ukončen. Pokud čtenář postrádá
písemné zmínky o dalších obcích,
s jejichž existencí v tomto období
možno počítat, jsme odkázáni na
prameny pozdější. Jde např. o Prosečné, Arnultovice, Fořt a Čistou v Krkonoších.
Celkově lze shrnout, že Hostinsko
s Vrchlabskem je plně osídlenou krajinou s řadou zemědělských obcí
s městským výrobním a obchodním
centrem v Hostinném. Tvoří součást
trutnovského manského kraje, který
roku 1392 král Václav IV. odstoupil své
manželce. Město a okolí s krátkými
přestávkami ovládli páni z Turgova,
původem z Míšně, krátce se tu uplatnil
Purkart, purkrabí magdeburský
a vévoda Bolko Opolský. Některé obce
jsou zbožím drobné šlechty, která tu
buduje tvrze (Vlčice, Chotěvice,
Čermná, Vrchlabí, Javorník).
* Pozn. red.: V knize Lánov a Dolní
Lánov z r. 2020 uvádí historik Pavel
Zahradník na str. 16 toto: "Německý
historik Erhard Müller uvedl jako
první zmínku již rok 1355, kdy měl být
k lánovskému kostelu uveden kněz
Mikuláš. Tento výklad později převzali
Antonín Hejna i František Jirásko.
Na základě rozboru místních i osobních jmen v zápisu v konfirmačních
knihách z roku 1355 je však zřejmé,
že se nejedná o Lánov, ale o Długopole
(Langenau) v Kladsku, které bylo
rovněž v té době součástí pražské
arcidiecéze. Správný údaj první
písemné zmínky o obci i o kostele je
tedy rok 1359, který uvádí rovněž
ve své publikaci Roland Zirm."
Poustka Panny Marie
(13. - 15. století)
Protože hlavní část existence
Poustky P. Marie (Cella S. Mariae)
spadá do 14. století, věnujeme jí
zvláštní oddíl našeho vyprávění.
Zopakujeme údaje o jejím založení,
které spadá nepochybně do období
před rokem 1250. Je to část rozsáhlé
invaze benediktinského řádu do oblastí
v našem sousedství. Jde např. o obdarování Policka a Broumovska králem

Přemyslem I. břevnovským mnichům
(1213) nebo dar slezské kněžny Anny,
manželky Boleslava II. Pobožného
opatovickým mnichům roku 1242.
K převzetí krajiny, zvané Cressebor
(Křesobor – Krzeszów), a založení
kláštera benediktiny došlo nepochybně
už před kolonizační vlnou k nám
ze Slezska.
První písemná zpráva o proboštství
pochází zřejmě z roku 1270 a my se k ní
vracíme ze dvou důvodů. Předně
abychom zdůraznili, že královna
Kunhuta v listině vystupuje jako
ochránkyně již existující Poustky
a nikoli jako zakladatelka. Dále pak
kvůli existenci dvou jmen. První jméno
Přibík jako dřívější majitel obdarování
je vyloženě českého původu. Oříškem
ovšem zůstává druhé, pomístní jméno
Heinrichowe, kde jsou pokusy o
vysvětlení bez většího výsledku. Snad
původní jméno Klášterské Lhoty?
Do přibližně stejné doby (1270)
spadá spor města Hostinného s benediktiny o patrocinium, tj. zasvěcení
kostela Panně Marii, jehož používalo
již proboštství. Král kupodivu rozhodl
ve prospěch mnichů. Pak víc jak půl
století o klášterci postrádáme jakoukoli
zprávu. Lze vyslovit jen domněnky, jak
si zdejší mniši a jejich hospodářství
stáli. Dobře nebo špatně? Spíš to druhé.
Vzhledem k velké vzdálenosti od
mateřského kláštera v Opatovicích
unikalo proboštství opatově pozornosti. Stalo se proto dokonce středem
zájmu pražského arcibiskupa a nakonec i papežské kurie.
V 40. letech 14. století klášterec asi
značně sešel, chyběli tu mniši a střídali
se tu probošti. V důsledku toho nebyly
konány řádně služby boží a také hospodářství se nenacházelo v pořádku.
Zásluhou opata Neplacha došlo roku
1348 k nápravě poměrů. Pověřil tímto
úkolem nového probošta Lva. Ten od
arcibiskupa Arnošta z Pardubic již 4.
července téhož roku dostal konkrétní
pokyny k nápravným opatřením. Cella
Sanctae Mariae in Albea seu Vorchlab
olim Heinrichs nuncupata (Poustka sv.
Marie na Labi jinak Vorchlab kdysi
zvaná Heinrichs) měla vydržovat sedm
bratří, a to pět mnichů a dva konvrše
(služebné bratry). Opatření byla schválena roku 1349 papežem Klimentem
VI.
Ke zlepšení hospodářské situace
získalo proboštství od opata Neplacha
ve vnitrozemí k užitku ves Benátky se
dvorem a dalším příslušenstvím. Pro
její odlehlost byla ves po konsolidaci
poměrů odstoupena zpět a místo ní
získává klášterec roku 1372 obec
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Kalnou s farou (1381) a zřejmě i Čistou
(u Horek). O zlepšení hospodářského
stavu proboštství svědčí i výše pololetního desátku roku 1384 ve výši 30
grošů, která se rovnala desátku trutnovskému.
Husitská doba znamená konec
proboštství. Bylo vypáleno buď již
roku 1421, nebo roku 1424 v zimě při
obléhání Hostinného bratrstvem Jana
Žižky. Majetků klášterství se záhy
zmocnili Krušinové z Lichtenburka
a na Kumburce v rozsahu: vsi Kunčice,
Lhota, Slemeno, Ždírnice (Horní
i Dolní), tři lidé v Borovnici a popluží
v Hostinném. Držení tohoto církevního
úchvatu Krušinům v roce 1436 potvrdil
císař Zikmund.
Neméně zajímavou i pro laika je
otázka umístění objektu klášterce, jenž
byl centrem jeho zboží. Starší topografové a historikové byli svedeni jménem
Vorchlab a umisťovali ho v dnešním
Vrchlabí. V pozdějším zájmu o místo
v 19. století správně předpokládali
místní badatelé jeho lokalizaci podle
řady pomístních jmen v prostoru poblíž
Klášterské Lhoty (něm. Monchsdorf,
doslovně Mnišská Ves). Uveďme tu
i pověst o původu gotické sošky Panny
Marie v chrámu sv. Václava v Dolní
Kalné. Byla prý nalezena rolníkem
někdy v době pobělohorské při orbě
u Lhoty. Z čestného místa na oltáři
musela být bezpečně uložena, protože
kostel byl několikrát vykraden.
Potvrzením úvah o umístění
Poustky byla pak stavba železnice
v roce 1869. Při zemních pracích
v prostoru mezi odbočkou silničky na
Slemeno a Lhotou, tam, kde se silnice
nejvíc blíží k tělesu železniční trati,
bylo nalezeno množství předmětů,
které však byly po ukončení prací
odvezeny do Vídně. Tam jsou dnes
nezvěstné.
Místní badatel z Hostinného
K. Juthner uveřejnil výsledky svého
výzkumu roku 1896 a zakreslil též
situační plánek, v němž figuruje
klášterní zahrada, věžní návrší
(Turmhubel), hřbitov, zbytky zdiva,
nález meče atd. Moderní revizní archeologický průzkum bohužel znemožňuje prostor obalovny na přípravu
silničního materiálu.

Poklad z lázní
Z kraje nového roku jsem se
s detektorem kovů vypravil na novou
lokalitu, kterou jsem měl delší čas
připravenou a nastudovanou díky
starým mapám. Konkrétně se jedná
o dnes již zaniklé lázně ve Fořtě.
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Už v 17. století se regionem nesly
zvěsti o studánce se zázračnou vodou,
která uzdravila slepou dívku. V roce
1754 nechal majitel panství Forst Ignaz
Dominik Chorinsky von Ledska postavit kapli, která byla zasvěcena Panně
Marii. Dnes bychom tomu říkali
reklamní tahák, jak lázně zviditelnit,
především prostřednictvím poutníků.
Z kraje 19. století byl k poutní kapli
a lázeňskému domu postaven hostinec
s tanečním parketem. V roce 1864 byl
na místě tanečního parketu postaven
nový zděný hostinec. Největší rozmach
přišel okolo roku 1880, kdy byly postaveny dvě budovy, které stojí dodnes Gasthaus Forsthaus (Myslivna)
a naproti Vila Maria. Vysokou návštěvnost lázní v té době potvrzuje i skutečnost, že zde byla zřízena pošta, která
fungovala vždy od května do září.
Lázně jako takové byly zrušeny v roce
1922 z důvodu výstavby chemické
továrny na umělé hedvábí v sousedství.

dlouho vzpomínat. Nález, který nemá
s lázněmi naprosto nic společného.
Nález, který tam ležel dávno před
příjezdem prvních lázeňských hostů.
V ruce jsem měl malou tenkou
minci a na hraně prosvítalo stříbro.
Jednalo se o malý groš Rudolfa II.
z konce 16. století. Uložil jsem ho do
krabičky, vzal do ruky detektor a v tom
se mi srdce rozbušilo. Okolo něj bylo
několik dalších signálů a já jsem
začínal tušit, čeho jsem právě
svědkem. Nakonec na ploše cca 2 x 3
metry v hloubce 20 – 30 cm bylo 16
stříbrných mincí různých nominálů
z let 1529 – 1588. Co se týče tehdejší
hodnoty, mohlo se jednat o cca 1-2
denní plat běžného člověka, takže se
určitě nebavíme o žádném ukrytém
bohatství, ale pravděpodobně jde
o „vysypanou kapsu“.
„Podle zachovaných mincí jde
o hotovost, která se dostala do země

Mapka Lázní Fořt z turistického průvodce W. Patschowského Forstbad bei Arnau
im böhmischen Riesengebirge, 1900 (sbírka Krkonošského muzea ve Vrchlabí).

Lokalita se zdála zajímavá. Stovky
lázeňských hostů, pravděpodobně
spíše movitější lidé. To by bylo, aby
sem tam něco při svých procházkách
neztratili. Procházel jsem les a tahal
jednu pivní zátku za druhou, do toho
víčka z tvrdého alkoholu a další běžný
odpad 20. století, kdy třídění odpadu
probíhalo stylem: co jde spálit, půjde
do kamen, a co ne, půjde za barák do
lesa. Asi po 4 hodinách v lese se mi
povedl nález, na který budu ještě

před koncem 16. století. Na základě
provenience byl jejich vlastníkem
pravděpodobně někdo místní a vzhledem k zastoupeným nominálům to
nebyl nikdo extra bohatý – ražby běžně
používané při každodenních drobných
peněžních transakcích. Klíčový problém spočívá v tom, jestli máme před
sebou skutečně celou původní hotovost. V tuto chvíli to nelze říci stoprocentně. Podle aktuální velikosti
a struktury souboru jej můžeme vidět

spíše jako malý ztrátový materiál.
Na místě nyní rostoucí porost v podobě
kulturních smrků však v žádném
případě není původní. Je otázkou,
kolikrát zde v minulosti byly uskutečněny lesní práce (těžba, výsadba).
V rámci nich musíme předpokládat
přesuny zeminy a nelze tak vyloučit,
že nalezené mince tvoří jen část někdejšího většího celku (teoreticky i záměrně
ukrytého)“, uvedl PhDr. Vojtěch
Brádle, numismatik Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Seznam mincí:
- Karl II. Franz von Innerösterreich 3Krejcar – 1582, 1587 a 1588
- Kempten (město) – 3Krejcar – 1553
- Rudolf II. Habsburský – Bílý groš
- Rudolf II. Habsburský – Malý groš
(Maley gross) cca 1582-1588
- Friedrich (Württemberg-Mömpelgard) – 3Krejcar – 1585
- Ferdinand II. Tyrolský – 3Krejcar
- Zikmund I. Starý – Groš korunní –
1529
- Ferdinand I. – 3Krejcar – 1550
- Ferdinand I. – Krejcar
Foto nálezu naleznete na zadní
straně Zpravodaje.
Lukáš Tuček

2007 - 2022
15 let Zpravodaje
Vážení a milý přátelé.
dovolte mi, abych jako grafik a spolutvůrce Zpravodaje napsal také několik
málo řádků.
Nezdá se jak ten čas letí, ale je to již
15 let, co naše reklamní studio oslovil
tehdejší pan starosta Ing. Jiří Vancl
s nápadem vydávat obecní Zpravodaj.
Jako nejvhodnější se jevilo čtvrtletní vydávání. Inspirováni několika
obecními zpravodaji okolních obcí
jsme se pustili do práce a relativně
v krátkém čase jsme připravili maketu
časopisu. Zadání a představu jsme měli
od začátku zcela jasnou. Fakticky
přesně a stručně to shrnuje pan starosta
hned v úvodu prvního článku, prvního
čísla Zpravodaje, píše zde:
"Obec jej chtěla vydávat již dříve,
nakonec na něj vždy nezbyl čas. Tak jak
služby Infocentra vrůstají do života
obce, je toto nejvhodnější místo, které
může garantovat, že lze pravidelně náš
čtvrtletník připravovat. Obsah bude
složen z aktuálních informací, pravidelných rubrik, trochu historie z činnosti spolků a podobně. Vydáván bude
černobíle, výjimečně barevná fota,
něco málo inzerce. K Vám se dostane

roznáškou do domů a firem, k dispozici
bude též v Infocentru. Veškeré náklady
hradí obec z rozpočtu. Tisk zajišťuje
firma SPOIT."
Od začátku se nabízela i myšlenka,
že by časem mohl Zpravodaj, z logiky
věci, být informační cestou také pro
sousední dvě obce Dolní Lánov a Dolní
Dvůr. Vždyť všechny tři obce leží
v údolí Malého Labe, plynule na sebe
navazují a v mnoha věcech vzájemně
spolupracují. Stalo se tak velmi brzy.
Projekt se zalíbil a v druhém čísle se již
dočtete informace i z Dolního Lánova
a od čísla 5 (jaro 2008) také z Dolního
Dvora.
Jak zmiňoval pan starosta v citovaném článku výše - redakcí a mozkem
čtvrtletníku je Infocentrum v Lánově.
Zde se soustředí všechny články,
fotografie a informace, které ovlivňují

to, jak bude další číslo obsahově
vypadat. Prvních 8 čísel všechny
podklady připravovala pracovnice
Infocentra slečna Kateřina Kalenská,
kterou od čísla 9 (jaro 2009) vystřídala
Karolina Boková. Rád bych také
vzpomenul další lidičky, kteří se pravidelně nějakou měrou podíleli na tvorbě
čtvrtletníku: Ivoš Havlíček, který mi
dodával fotografie na titulku a fota
z činnosti úřadu a Nina Krkčmářová,
která několik let byla korektorkou
textu a hlídala nám pravopis. Korektury pro nás dnes provádí paní Marta
Hrušková z Vrchlabí.
Další na které rád a opravdu často
vzpomínám, a kteří už nejsou bohužel
mezi námi, je Pepa Kalenský a pan
František Jirásko. Pepa - výborný
fotograf a kamarád mne pravidelně
zásoboval fotografiemi na titulku,
leteckými snímky, fotkami Lánova
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a okolí a nebo momentkami přírody. Pan Jirásko, výtečný
znalec místní historie a Krkonoš při svých návštěvách, vždy
přidal nějakou místní perličku a já se na jeho návštěvu
pokaždé těšil. Samozřejmě nesmím zapomenout ani na
nekonečně dlouhou řadu přispěvatelů, kteří svými články
pravidelně zásobovali Zpravodaj informacemi o dění a životě
v jednotlivých obcích.
Připravil jsem si pro vás několik zajímavých statistických čísel, které se mi podařilo vytáhnout z počítačových dat:
– za 15 let se připravilo a vytisklo 60 čísel Zpravodaje
– celkový náklad je 59 540 distribuovaných kusů
– pokud by jste ze všech 60 čísel udělali knihu, měla by
úctyhodných 888 listů - tedy 1 776 stran
– bylo oboustranně potištěno 440 596 listů papíru formátu A3
– tento papír vážil přibližně 3500kg
– na výrobu tohoto papíru padlo min. 11 vzrostlých smrků
– v 60 číslech Zpravodaje se nachází:
- 206 744 řádků textu
- 1 127 571 slov (čtete správně, více než jeden milion slov)
- text obsahuje 7 279 044 znaků (= úhozů do klávesnice)
- bylo použito 5 642 rastrových obrázků, z toho tvoří
přibližně 2/3 fotografie, zbytek jsou další grafické prvky.

Lánov pomáhá
Ukrajině!
Obec Lánov vyhlásila sbírku věcí na pomoc Ukrajině.
Během týdne se sešlo obrovské množství jak od Lánováků,
tak i od lidí z jiných obcí. Ve středu 9. 3. 2022 jsme vypravili
kamion k ukrajinským hranicím. Všem dárcům opravdu
srdečně děkujeme, Vaše solidarita je neuvěřitelná!
Eliška Rojtová, starostka

Doufám, že některé informace byli pro vás zajímavé
a nové. Jsem rád, že jsem mohl být coby grafik po celou dobu
u toho, neboť Zpravodaj vnímám také jako kroniku života
obcí v našem hezkém údolí Malého Labe. Přeji mu ze srdce
mnoho dalších let a neutuchající zájem čtenářů.
Rád bych touto cestou poděkoval Karolině Bokové za
její pečlivost, svědomitost, nápaditost, poctivou práci
a trpělivost s kterou k tvorbě Zpravodaje přistupuje.
Zdeněk Máslo ml.

KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD
LÁNOV

Starostka

Eliška Rojtová

Místostarostka

Ladislava Šedivá mistostarosta@lanov.cz

starosta@lanov.cz

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

499 432 220
725 951 722

Út:

13:00 -15:00

ucetni@lanov.cz

499 432 234

St:

hanc@lanov.cz

499 432 051

Čt:

8:00 -12:00

admin@lanov.cz

607 602 738

Pá:

8:00 -12:00

asistentka@lanov.cz 493 314 598

Provoz obce

Milan Ježek

provoz@lanov.cz

Účetnictví

Ilona Kobrlová

obec@lanov.cz

Pozemky, stavby

Jaroslav Hanč

www.lanov.cz

ITC, kabelová TV

Radovan Jákl, DiS

Investice

Alena Purmová

investice@lanov.cz 722 992 103

Poplatky

Jaroslava Kučerová

poplatky@lanov.cz

8:00 - 11:30

INFOCENTRUM
MIKROREGIONU

v mezisezóně:

12:30 - 17:00

v sezóně:

červenec, srpen

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

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

infocentrum@lanov.cz

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)
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8:00 - 12:00

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

www.vodalanov.cz

Pá:

Po:

Provozní doba
kanceláře:

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

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

499 432 182

7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -13:00
13:30 -16:00

Čt:

7:30 -10:00

10:30 -14:00

Pá:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

MUDr. Iva KOSINOVÁ
- praktický lékař -

ODBĚRY, INJEKCE

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

pro zvané a zdravé děti

Po:
St:

Po:

499 432 083

8:00 -12:00

493 314 599

Otevírací doba:

VENKOVSKÉ

499 432 298

- praktický zubní lékař -

13:00 -15:00

Renata Srnská

Pondělí a Středa

MUDr. Zdeněk KUŽEL

Po: 8:00 -12:00

Asistentka

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Úřední hodiny:

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LÁNOV

16:00 -18:30
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,
dovolte mi popřát Vám všem hodně zdraví v roce 2022.
Začíná poměrně optimisticky, blýská se na návrat k normálu. Místo covidové krize však hrozí ta energetická a inflační.
Tak uvidíme.
Letošní rok každopádně bude posledním v tomto volebním období a na podzim se v říjnu uskuteční komunální
volby, z kterých vzejde nové zastupitelstvo obce.
Pro letošní rok schválilo zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet ve výši 15 224 459 Kč, kde výdaje na provoz obce činí
11 996 459 Kč, na investice zbývá 3 225 000 Kč. Hlavním
úkolem pro letošní rok bude dokončení rekonstrukce domu
čp. 207 se třemi bytovými jednotkami. Dále věnujeme pozornost opravám komunikace a mostům, kterých máme v naší
obci 13. Samozřejmě nebude opomíjena zeleň (zpracováváme pasport hřbitova s návrhem řešení nového ozelenění),
údržba školy a dalších objektů obce i lesních porostů.
Podporujeme dotačním příspěvkem obecní prodejnu
a v menší míře i různé spolky a kluby činné na území obce.
Doufejme, že i sportovní a kulturní akce, které obec také
podporuje, nebo se na nich podílí.
Poslední úspěšnou akcí, která se uskutečnila v loňském
roce, bylo zpívání u vánočního stromu, kterého se účastnilo
nebývalé množství občanů obce a více než polovina dětí
z naší základní školy. Bylo vidět, že lidem chybí vzájemný
kontakt a společná setkání. Tímto děkuji dětem základní
školy a paní učitelce Pulpánové i paní ředitelce za krásné
zpestření akce.
Jednou z věcí, kterou zastupitelstvo intenzivně řešilo
koncem minulého roku, bylo nakládání s odpady. Těm se
ještě budu věnovat v samostatném článku. Museli jsme
reagovat na rapidně stoupající ceny za skládkování komunálního odpadu a sílící tlak státu (EU) na snižování množství
komunálního odpadu a jeho důsledné třídění.
Na podzim také končí lhůta pro výměnu kotlů na tuhá
paliva I. a II. třídy a pomoci s tím mají i nové kotlíkové
dotace.
Závěrem bych Vám, vážení spoluobčané, chtěl popřát
brzký nástup jara a mnoho úspěchů v letošním roce.
Ing. Pavel Šimůnek,
starosta obce

O odpadech
V prosinci roku 2020 přijatý zákon o odpadech
radikálním způsobem změnil situaci v obcích, které nově
zodpovídají za odpad produkovaný jejich občany. Stát tlačí
na obce (a ty pak na občany), aby se snižovalo množství
nevytříděného komunálního odpadu. Každý rok se zvyšuje
cena za jeho ukládání na skládku a v roce 2030 skončí
možnost skládkování úplně. V současné době průměrně
produkuje jeden občan obce 261 kg směsného komunálního
odpadu za rok. Toto množství se musí do roku 2030 snížit na
maximálně 120 kg na osobu za rok. Obec Dolní Lánov se
rozhodla řešit tuto situaci zavedením systému třídění odpadů
systémem „Door to door“ a každý občan má 4 různé kontejnery na třídění přímo u svého domu, plasty, papír a BIO
odpad. Dále lze třídit sklo, plechovky a oleje – nádoby na
třídění jsou umístěny na zastávce u kostela, za obecním
úřadem, u obecní prodejny a u nové zástavby rodinných
domů u čp. 223. Za obecním úřadem jsou také kontejnery
na velkoobjemový odpad a místa zpětného odběru pro
elektroodpad a nebezpečný odpad, kovy jsou k uložení
naproti obecnímu úřadu u Myslivny.
Každý podnikající subjekt na území obce má podle
zákona povinnost mít uzavřenou smlouvu na svoz a likvidaci jím produkovaného odpadu.
Pro přehled uvádím množství vyprodukovaného
odpadu obce za poslední dva roky.
Druh odpadu

Katalogové Množství v tunách Množství v t
číslo
rok 2021
rok 2020

Komunální odpad
Objemný odpad
Plasty
Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad

200301
200307
200139
200101
200102
200201

172,39700
22,0000
17,1167
12,4238
12,9633
97,0000

123,355
26,86
16,18
9,6
11,80
167,600

Železo a ocel
Barvy, tiskařské barvy, lepidla

170405
200127

1,150
0,480

0
0,170

Obaly obsahující zbytky nebezpeč. látek

150110

0,010

0,116

Obec se na nákladech za likvidaci odpadů podílí 43%
z celkové částky.
Druh odpadu
200301, 200307
200139, 200101, 200102
200127, 150110

Náklady v Kč
610 955,85
218 261,28
5 699,35

Třídit odpady je v zájmu každého z nás, aby nedocházelo
k navyšování ceny za odpady.
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Upozorňujeme občany, že při svozu odpadu je potřeba
viditelně vystrčit z řady nádob danou popelnici s tím
druhem odpadu, který má být ten den svezen, a přisunout do vzdálenosti maximálně 1 m od komunikace, jinak
svozová firma odpad nevyveze.
Ing. Pavel Šimůnek, starosta obce
Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Dolní Lánov konané dne 8. 12. 2021
1/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání a zápisem
pověřuje Mgr. Evu Losenickou. (pro 9, proti 0, zdržel se 0)
2/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovací a návrhovou komisi
ve složení J. Tumová, JUDr. M.Tomíček.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
3/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021
a 9/2021.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
4/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje předběžné rozpočtové
opatření č. 10 k rozpočtu za rok 2021 za období od data 1. 12.
2021 do 31. 12. 2021 bez určení konkrétní výše v Kč pro
vyrovnání rozpočtu/naplnění rozpočtu na 100% dle skutečných schválených příjmů a výdajů. Provedené rozpočtové
změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních částkách k informování zastupitelstva na prvním
zasedání roku 2022.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
5/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu
včetně příloh č. 1 a č. 2 obce Dolní Lánov na rok 2022 jako
vyrovnaný ve výši příjmů 15.224.459,- Kč a výdajů ve výši
15.224.459,- Kč.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
6/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled obce
Dolní Lánov na roky 2023-2025.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
7/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022
a střednědobého výhledu příspěvkové organizace Základní
a mateřské školy Dolní Lánov na rok 2023 – 2024, jako
vyrovnaný v nákladech a příjmech.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
8/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje POV – plán hlavních investičních a neinvestičních akcí na rok 2022.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
9/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby místních
komunikací obce Dolní Lánov na zimní období 2021 - 2022.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
10/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění a poskytování pečovatelské služby pro občany obce
Dolní Lánov uzavřené dne 30. 8. 2019 s Pečovatelskou
službou Vrchlabí.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
11/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje darování předmětu výpůjčky
podle smluv o výpůjčce a darování č. 1- 38 ze dne 11. 1. 2016
do vlastnictví vypůjčitelů. V souvislosti s tím budou
kompostéry vyřazeny z majetku obce.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
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12/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje odepsání zmařené investice
na účtu 042/0010 ve výši 85.818,- Kč.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
13/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje novou Směrnici k zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
14/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán jednání zastupitelstva
v roce 2022.
(pro 8, proti 0, zdržel se 1)
15/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď ze smlouvy
O shromažďování a likvidaci odpadu podobného komunálnímu produkovaného původcem odpadu s firmou Služby
města Vrchlabí, příspěvková organizace, 543 01 Vrchlabí,
Jihoslovanská 441 ze dne 23. 4. 2021 dohodou ke dni 31. 12.
2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem výpovědi
ze smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
16/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu na svoz odpadu
s firmou Transport Trutnov, s.r.o., V Aleji 131, 541 01
Trutnov od 1. 1. 2022. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
17/8-21
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar Centru
psychologické podpory, z.s., Horní Lánov 67, 543 41 Lánov
ve výši 5.000,- Kč.
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Zastupitelstvo bere na vědomí:
- Výši členského příspěvku Místní akční skupiny Krkonoše
pro rok 2022 ve výši 10,- Kč na trvale žijícího obyvatele.
- Žádost Okresního soudu v Trutnově
- Výsledky výběrového řízení - automobil
Místostarosta: Bc. Jiří Svatý v.r.
Starosta: Ing. Pavel Šimůnek v.r.

Vzpomínka
V březnu to bude již
pět let, co odešel pan Karel
Lexa, a v dubnu to budou
čtyři roky, co odešla i jeho
manželka, paní Miluše
Lexová.
Vzpomínáme.
Rodina

Vzpomínka na dobrého člověka
31. ledna 2022 uplynul rok od úmrtí pana Rolanda
Zirma, který dlouhá léta působil jako tzv. Heimatortsbetreuer, tedy jako jakýsi patron, předák německých krajanů
původem z Dolního a Prostředního Lánova.
Na jeho různorodou činnost jste mohli narazit třeba
tehdy, když jste hledali nějaké údaje v jeho dvou obsáhlých
publikacích o Lánovech, a nebo při každé návštěvě kostela
v Dolním Lánově, kde se významně zasadil o opravu brány
a instalaci desek padlých. Já sama jsem se pak důkladně
seznámila i s jeho ohromnou štědrostí, laskavostí, ochotou
pomoci a s tím, jak často byl v myšlenkách u svého Dolního
Lánova/Niederlangenau (nářečně Long'na). Pokud mohl,
každý rok do své bývalé domoviny jezdil a navštěvoval

tu svůj rodný dům čp. 195, známá
místa, své známé a přátele.
Udržoval kontakty a proud zpráviček mezi lánovskými krajany, rozesetými po celém Německu a jinde, a to
prostřednictvím telefonátů, dopisů
k narozeninám a článků v krajanském
měsíčníku Riesengebirgsheimatzeitung, nebo také při setkáních v Bensheimu a Marktoberdorfu či tady u nás.
Ve svých textech ve jmenovaném
měsíčníku vyzýval krajany ke spolupráci a připomínal jim mnoha fotografiemi jejich starou domovinu.
A pro tohle všechno motiv Sněžky
na jeho náhrobním kameni určitě není
tím posledním a jediným pojítkem
mezi ním a námi.
Karolina Boková

že jsou to správní „horalové“. Bez
odpoledního spaní vydržely celý týden
náročné výuky. Na každou hodinu se
děti moc těšily a určitě i rodiče viděli
jejich veliké pokroky. Tímto moc
děkujeme instruktorům za jejich
odvedenou práci!
Nyní zařazujeme do venkovních
aktivit i základy běžeckého lyžování,
takže kdo má doma běžky, nosí si je
s sebou do školy. Děti mají možnost
neomezené jízdy na rozsáhlém fotbalovém hřišti. Začátky nejsou vždy jednoduché a pro běžecké lyžování to platí
obzvlášť. Ale je vidět, že děti jsou
zocelené a mnohačetné pády je od jízdy
neodradí.
Kvůli nepříznivé situaci stále
odkládáme návštěvu divadla, ale
věříme, že na jaře se všichni uzdraví
a přijde ten správný čas na krásnou
loutkovou pohádku.
Bc. Tereza Haklová a Jana Rejdová

Ohlédnutí
za lyžařským kurzem

ZŠ A MŠ DOLNÍ LÁNOV
MŠ Dolní Lánov
Děti z mateřské školy v Dolním Lánově si naplno užívaly zimy
a sněhu. V lednu se necelá polovina
naší třídy zúčastnila výcviku v lyžařské
škole Ski Baron v Dolním Dvoře. Děti
byly opravdu moc šikovné a bylo vidět,

Od pondělí 17. 1. do pátku 21. 1. 2022
se žáci naší školy a děti z MŠ zúčastnili
lyžařského kurzu v Dolním Dvoře.
Jezdili jsme pravidelně každý den
v odpoledních hodinách. Po celou dobu
se dětem věnovali instruktoři z lyžařské školy Ski-Baron. Děti byly rozdělené podle dovednosti do několika
skupin pod zkušeným dohledem
skvělých instruktorů. Nejmladší začátečníci z MŠ se zdatně naučili sjet nejen
kopec, ale také správně chytit kotvu na
vlíčku a bez pádu se nechat vyvézt na
sjezdovku. Starší kamarádi ze ZŠ se na
sjezdovce už zdokonalovali v technice.
Týden byl zakončen závodem slalomu
na čas a každý závodník obdržel
diplom, medaili a drobný dárek. Děti si

lyžování velmi užily a navíc udělaly
veliké pokroky. Děkujeme lyžařské
škole Ski-Baron za výbornou spolupráci a v příštím roce se budeme těšit
na další kurz.
Anita Blažejová, ZŠ a MŠ Dolní Lánov

DĚNÍ V OBCI
Šachový kroužek
Vážení spoluobčané, chci vás
seznámit s činností našeho šachového
kroužku na Základní škole a Mateřské
škole v Dolním Lánově. Náš šachový
kroužek byl založen ve školním roce
2008/9, kdy ZŠ v Dolním Lánově začal
navštěvovat můj vnuk Dominik. Tehdy
jsem vyslyšel prosbu paní ředitelky
Ulvrové k rodičům a známým o spolupráci se školou. Na kroužek se přihlásilo 12 dětí z 1. - 5. třídy. Zájem dětí
i rodičů byl velký. Musel jsem děti
rozdělit na dvě skupiny. Polovina dětí
už znala základy hry od svých rodičů
a prarodičů. Mohli jsme proto pro děti
ze školy uspořádat ve spolupráci se
členy Sportovního klubu a s OÚ
v Dolním Lánově pět ročníků dolnolánovského Velikonočního turnaje mladých šachistů. Na těchto turnajích jsem
viděl i podporu a zájem přátel šachové
hry z okolních vesnic.
Současná doba pandemie nakažlivého viru COVID-19 nepříznivě ovlivnila i naši činnost uzavřením všech škol
ze zdravotních důvodů. Poslední
šachový kroužek jsme měli 9. 10. 2020
a začínali jsme až ve školním roce
2021/22 dne 6. října po roční přestávce.
Odešly nám 5. ročníky do jiných škol,
dvě dívenky odešly z důvodu úmrtí
rodičů a jedna dívenka ze zdravotních
důvodů. Dva chlapci, kteří do kroužku
chodili od 2. třídy, vlivem dlouhé
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Myslivecký spolek
"Malá Sněžka" Dolní Lánov

školní přestávky zlenivěli a z kroužku
se odhlásili bez vážných důvodů.
Z 9 přihlášených dětí nám zůstala tři
děvčata ze 4. třídy, a to Anitka Blažejová, Lucie Máslová, Adéla Lehká a tři
chlapci - Vojtěch Kapr, František Javor,
oba 4. třída, a Šimon Pulpán, 3. třída.
Nepomohl ani náš poutač na naší
školní nástěnce, kde jsem se záměrem
informovat široký okruh rodičů uvedl
ty nejzákladnější dobré vlastnosti,
které může dítě znalostí šachu získat
pro život. Ani příklad světového
velmistra Tala, který začínal ve
školním věku a v 16 letech se stal
mistrem (SSSR), nám nepomohl získat
aspoň jedno, nebo dvě děti z 1., nebo
2. třídy. Náš šachový kroužek úspěšně
používá počítačovou projekci, kde
mají děti větší možnosti poznat taje
šachové hry. Věřím pevně, že v příštím
školním roce bude situace pro všechny
školy příznivější po všech stránkách
a že náš kroužek získá i nějakého
prvňáčka. Děkuji celému učitelskému
sboru za dobrou spolupráci a rodičům
dětí za jejich podporu.
S přátelským pozdravem
Zdeněk Máslo st.

Příchodem jara v měsíci březnu
končí myslivecký rok (1. 4. – 31. 3.
následující rok). Myslivci v březnu
nebo začátkem dubna hodnotí svou
činnost za uplynulé období a schvalují
plán činnosti na další myslivecké
období. A to hlavně na úseku péče
o lesní zvěř, tj. zajištění kvalitní krmné
základny na zimu, opravy a údržby
krmných zařízení. Plánu lovu lesní
zvěře předchází sčítání zvěře v únoru,
kdy myslivecký hospodář zpracuje
podklady sčítání a předkládá návrh
odstřelu lesní zvěře na odbor životního
prostředí – úsek myslivosti Městského
úřadu ve Vrchlabí ke schválení.
Myslivci dále plánují údržbu a obnovu
loveckých zařízení. Dále si myslivecký
spolek zpracovává podklady na úseku
lovecké kynologie, jelikož má za
povinnost vlastnit určitý počet lovecky
upotřebitelných psů a plemen dle
výměry honitby. Spolek si musí na
myslivecký rok naplánovat a schválit
také hospodaření s finančními prostředky, údržbu vlastního movitého
a nemovitého majetku. Dolnolánovští
myslivci plánují každý rok i společenské akce, které hodlají uskutečnit,
nezapomínají na spolupráci s obcí
a hospodářskými subjekty, které se
v katastru obce nachází.
Členové MS v únoru kromě krmení
lesní zvěře zajistili léčení spárkaté
zvěře proti střečkovitosti, která trápí
hlavně srnčí zvěř. Jedná se o onemocnění, kdy samička střečka klade
vajíčka do srsti zvěře, nebo srnčí larvy
střečka nasaje při pasení. Z vajíček se
líhnou larvy, které se zavrtávají pod
kůži, nebo se dostávají do hrtanu
a hlavových dutin, kde mohou poškodit
mozkový obal, případně zvěři způsobují dýchací potíže. Takto napadená
zvěř je neklidná, dusí se, je celkově
oslabená. Takové kusy je pak nutné
střílet.
V jarních měsících, kdy končí
krmení, musí myslivci provést úklid
a dezinfekci krmných zařízení. Jednou
ze základních povinností myslivců
v tomto čase je ochrana nově narozené
generace mláďat lesní zvěře. Spočívá
ve spolupráci se zemědělci, aby v době
sklizně travnatých ploch vyrozuměli
myslivecký spolek o záměrech, kdy
a kde dojde k seči. Myslivci pak mají
čas tyto plochy projít.
V květnu začíná ze zákona o myslivosti průběžný odstřel srnčí zvěře.
Do té doby jsou nutné opravy lovec-
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kých zařízení. Samozřejmě že se
nezapomíná na odstřel zvěře škodné
a prasete divokého – zvěře černé.
Ale nejdůležitější, co čeká na
myslivce a všechny přátele přírody,
je zachovat v přírodě v tomto nejkrásnějším období roku co největší klid.
Zima je za námi a přichází jaro. Jsou
vyváděna mláďata lesní a polní zvěře,
která jsou velmi zranitelná hlavně ze
strany lidí, kteří se v přírodě chovají
velmi agresivně a nezodpovědně –
motorky, auta, volně pobíhající psi.
Závěrem bych chtěl připomenout,
že měsíc květen je měsícem lesů
a červen měsícem myslivosti. V případě nálezu mláďat zajíce polního
nebo srnčí zvěře ponechte je na místě,
i když u nich jejich matka není a
oznamte nález některému myslivci.
S přáním myslivosti a přírodě zdar,
myslivci z Dolního Lánova.
Miloslav Tomíček

Jak pokračují opravy
kostela sv. Jakuba
a fary v Dolním Lánově
Střešní krytina a krov kostela
Jak víte, na opravě kostela se již
několikátý rok pracuje. V roce 2021 se
pokračovalo na obnově krovu a výměně střešní krytiny. V krovu kostela
se provedla obnova poškozených
prvků - poškozené části byly vyřezány
a nahrazeny novými. Spoje byly realizovány tesařským způsobem. Dále
byla provedena obnova střešní krytiny
kostela. Stávající dožilá střešní krytina
byla demontována, bylo zkontrolováno bednění, poškozené části byly
vyměněny. Poté došlo k montáži nové
skládané střešní krytiny z šablon
Eternit Dacora. Práce probíhaly pod
dohledem pracovníků památkové
péče. Postupnou obnovou kostela sv.
Jakuba dochází ke zlepšení stavebně
technického stavu objektu a k zachování této významné kulturní památky
pro příští generace. Chceme, aby se
postupně opravila celá střecha kostela
sv. Jakuba. Vzhledem k finanční náročnosti celé akce práce probíhají po
etapách.
Fasáda kostela
Protože fasáda objektu je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu,
dochází k uvolňování velkých částí
nesoudržných omítek a ohrožení osob
pohybujících se v okolí kostela, kudy
prochází cesta na hřbitov. Zároveň jsou
ohroženi i samotní návštěvníci kostela.
Proto jsme přistoupili k postupnému

odbornému obnovení vnějších omítek
kostela. Fasáda kostela je v havarijním
stavu, nejprve se musí provádět stabilizace podkladních vrstev fasády. Právě
proto byly v roce 2021 zahájeny práce
na obnově fasády kostela. Nejprve
proběhly práce na stabilizaci podkladních vrstev omítek. Nesoudržné omítky byly opatrně otlučeny, provedla se
obnova poškozených míst fasády,
sestehování trhlin, obnova okapní
římsy a obnova soklu. Dále bylo provedeno odsolení omítek. Práce probíhají
po etapách. Rozsah prací závisí
na množství získaných finančních
prostředků.
Fara
I na faře postupně dochází k opravám. Za uplynulé období se podařilo
pod dohledem památkářů opravit
a restaurovat původní okna v prvním
patře. Pokračovaly též úklidové
a pomocné práce. Jsem rád, že nám
pomáhají dobrovolníci.
Pokračování obnovy střešní krytiny
a krovu kostela sv. Jakuba - farnost
zaplatila: 681 603 Kč.
Oprava poruch obvodového zdiva
kostela sv. Jakuba - farnost zaplatila:
487 630 Kč.
Využívám této příležitosti, abych
ze srdce poděkoval Vám všem, kdo
opravy kostela i fary v Dolním Lánově
podporujete. Mám radost, že se našel
sponzor, díky němuž jsme mohli dát
např. vyrobit nové boční dveře do
kostela. Vážím si pomoci štědrých
dárců - místních obyvatel i rodáků
a spolupráce mezi českou a německou
stranou. Oceňuji také pomoc našich
rodáků žijících v Německu, se kterými
máme dobrou spolupráci: paní Schindler a přátelům z Heimatkreis Hohenelbe/Riesengebirge. Paní Boková
z infocentra v Lánově nás díky znalostem němčiny vždy dokáže s přáteli
v Německu propojit.

Práce na statickém zajištění zdiva
a obnově korunní římsy.

Odstranění nesoudržných a poškozených
omítek, sanace trhlin na fasádě.

Pohled na dokončenou obnovu římsy.

Práce na obnově střešní krytiny kostela.

Demontáž stávající krytiny, kontrola krovu,
postupná montáž nové krytiny (říjen 2020).

Práce na statickém zajištění fasády –
stehování zdiva.

Věřím, že se našim společným
úsilím podaří opravy postupně realizovat, aby se zde místní i návštěvníci
cítili dobře.
P. Jiří Šlégr
Římskokatolická farnost –
děkanství Vrchlabí
nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349,
e-mail: kancelar@farnostvr.info
www.vikariatjilemnice.cz
Finanční dary na kostel v Dolním
Lánově lze poslat na číslo účtu:
1096020309/0800, variabilní symbol
999 a do poznámky pro příjemce:
Dar kostel.

Práce na obnově střešní krytiny kostela (2021).
Foto: kostel sv. Jakuba Dolní Lánov, autor P. Jiří Šlégr a Ing. Jiří Vágner
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Bedna
mého pradědečka
Pozn. red.: Paní Olga Hájková
z knihovny v Krkonošském muzeu ve
Vrchlabí mě laskavě upozornila na
vzpomínkové texty týkající se Dolního
Lánova, které vyšly v lednovém krajanském měsíčníku Riesengebirgsheimatzeitung, a poslala mi jejich skeny.
Autorkou je nám známá paní Verena
Schindler, jejíž příspěvky jsme v našem
zpravodaji již otiskovali. Poprosila
jsem ji o svolení ke zveřejnění.
Ve světničce mé babičky stojí malá
černá dřevěná bedna z první světové
války. Patřila jejímu otci Hermannu
Thostovi z Dolního Lánova. Bedna má
na víku kovové držadlo pro přenášení
a vpředu petlici k uzamčení. Pod tím se
ještě nachází zbytek vyrytého jména
majitele.
V této bedně si můj pradědeček
s sebou bral své věci, když v r. 1914
musel do války. Provázela ho celý jeho
život, i během odsunu. Dnes v ní
uchovávám to málo nářadí, které si
s sebou vzal do nového začátku:
šroubováky, nebozezy a nůžky.
Na velkých nůžkách je vyryto dobře
patrné velké T, počáteční písmeno
jména Thost. Obzvlášť nůžky byly
v domácnosti mých rodičů neustále
používány. Své zbylé nářadí hodil můj
pradědeček s těžkým srdcem do
Malého Labe, protože ho nechtěl
přenechat Čechům. Byl povoláním
zámečník a mnoho částí sám vyrobil.
Hermann Thost se narodil 24.
srpna 1873. Jeho matkou byla Josefa
Thost z Prostředního Lánova čp. 105,
dělnice v tkalcovně Leutzendorf &
Waengler. V říjnu 1896 se oženil se
svou velkou láskou Antonií Rilk,
dcerou kameníka Vinzenze Rilka
z Dolního Lánova. Mladý pár bydlel
nad tanečním sálem v domě Dominika
Erbena. Častokrát si v jejich světnici
zazpívali a také nohy roztančili. Dnes
se v tom domě nachází obecní úřad.
Jejich první dvě děti v útlém věku
zemřely; malý Fritz v roce a půl na
záškrt, protože penicilin ještě neexistoval - ztráta, která pradědečka ani za
celý život nepřebolela. Třetí dítě Franz
zemřel krátce po odsunu. Jejich čtvrté
dítě Paula, moje babička, dosáhla
s bezmála 97 lety požehnaného věku.
Hermann Thost měl své povolání
zámečníka rád, ačkoli byly pracovní
podmínky v přádelně ploché příze
Ferdinanda Böhma v Dolním Lánově
všechno, jen ne dobré: denně dlouhá
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pracovní doba, často také v neděli,
když se mašiny rozbily, špatný vzduch
v tovární hale, žádná dovolená, i přes
těžkou práci malá mzda. Skoro 40 let,
od r. 1891 až do r. 1929, tam můj pradědeček pracoval, až do té doby, kdy
přádelnu v důsledku inflace a hospodářského úpadku zavřeli. Poté šel do
Terezína do továrny na umělé hedvábí.
Cesta tam přes les a louky byla čtyři
kilometry dlouhá a musel ji překonávat
pěšky, zhruba od 5 hodin ráno. V létě to
nebyl žádný problém, ale v ledovém
chladu a s velkým množstvím sněhu
v zimě to bylo zlé. Když v noci nasněžilo, nebylo cestu vůbec vidět. Můj
pradědeček pak vyšel už trochu dřív
a zapichoval do sněhu hůlky, aby ženy,
které šly po něm, cestu lépe našly.
Někdy se šlo sněhovými návějemi
až po kolena, ve tmě s lucernami.
Kapesní lampa, kterou můj pradědeček
nosil vepředu na kabátě, aby měl ruce
volné, funguje ještě dnes.
Jeho milovaná Toni vstávala vždy
s ním, zatápěla a dělala snídani. Byla
dobrou duší rodiny. Svým krejčovským uměním si vydělávala zrovna
tolik jako její muž coby zámečník.
Za jejích časů ještě žádné vzdělávání
neexistovalo, učila se jen braní míry
a zhotovování střihů, ale byla velice
šikovná. Každý den ušila jedny šaty,
sukni nebo blůzu. Ráno brala míru,
v poledne se zkoušelo a večer byl
oděv hotový. Všechny švy začišťovala
v ruce křížkovým stehem – kolik práce
při módě předchozího století.
Vždy jsem ty pěkné šaty na starých
rodinných fotografiích obdivovala
a chtěla být také tak pěkně oblečená.
Mé dětské šaty, vyšívané babičkou
a prababičkou, mi má matka uschovala. Ještě si vzpomínám, jak jsem byla
na ně hrdá a jak ráda jsem si je oblékala.
Také pečlivě ušitá vesta od jediného
obleku mého pradědečka visí ještě
ve skříni.
Osobně jsem svého pradědečka
Hermanna Thosta už nepoznala, ale
znám ho z mnohých vyprávění. Zemřel
v r. 1950, rok před mým narozením.
Při odsunu 6. července 1946 mu bylo
73 let. Ztráta domova, cesta do neznáma a nový začátek v cizině na něj
velmi doléhaly. Rád by byl ještě trochu
pracoval ten, jehož ruce nikdy neodpočívaly. Malá polička na nádobí, kterou
pro rodinu vyrobil, ještě visí v mém
rodném domě ve Worbisu.
Verena Schindler, dcera Magdaleny
Drescher, rozené Thost, z Dolního
Lánova

OSVĚDČENÍ
Tímto se potvrzuje, že Hermann Thost,
narozený 24. srpna 1873 v Dolním
Lánově, byl v mé přádelně zaměstnán
k plné spokojenosti jako zámečník
od 26. července 1891 do 19. června
1929 a výpomocně byl využíván také
jako obsluha parního stroje.
Dolní Lánov, 19. června 1929
FERD. BÖHM
PŘÁDELNA PLOCHÉ PŘÍZE
Dolní Lánov u Vrchlabí
Čechy

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,
prostor v tomto čísle Zpravodaje jsem se rozhodl věnovat
úvodní informaci o připravovaném zavedení Mobilního
rozhlasu - nové komunikační platformy v naší obci.
Podle údajů ČSÚ bylo k 1. 1. 2021 v České republice
6253 obcí. Nejmenší obcí v celé republice je Vysoká Lhota
v okrese Pelhřimov se 14 obyvateli, v našem okrese jsou
nejmenší Stanovice s 57 obyvateli. 425 českých obcí má 100
a méně obyvatel, Dolní Dvůr je se svými 273 obyvateli na
2053. - 2067. místě v pořadí od nejmenšího počtu obyvatel.
Neoddělitelnou součástí naší obce je také 117 rekreačních
nemovitostí a 44 komerčních objektů užívaných pro ubytování s celkovou kapacitou 1100 lůžek. Z pohledu celkového
množství lidí, se kterými potřebuje obec komunikovat
a vzhledem k jejich různorodosti tedy Dolní Dvůr rozhodně
není malou obcí.
Fungování vedení naší obce a obecního úřadu odpovídá
obci prvního stupně. Neprovozujeme žádný „úřad“, já nebo
moje asistentka jsme po dohodě k dispozici téměř kdykoliv
pro kohokoliv, komu můžeme být nějak užiteční. Většinu
konkrétních záležitostí tak vyřídíme v přímé komunikaci,
která je a vždy musí být v obci naší velikosti základem.
Vedle přímé komunikace však musíme mít i obecnější
komunikační systém pro hromadné oslovení všech nebo
vybraných zájmových skupin. Historicky od doby předinternetové tato komunikace probíhala formou „lístečků do schránek“ a informací na obecní úřední desce a ve Zpravodaji.
Zásadní změnou pak bylo vytvoření obecních internetových
stránek a elektronické formy úřední desky. V době nedávno
minulé jsme tyto stránky významně inovovali, aby správně
fungovaly i na displejích mobilních zařízení, a zavedli jsme
možnost registrace odběru novinek, kdy zaregistrovanému
uživateli přichází do mailu oznámení o všech nově zveřejněných dokumentech. Pracujeme také s obecním Facebookem,
který používáme hlavně pro informace, které nelze nebo není
vhodné zveřejňovat na webových stránkách. Pro lepší orientaci v rozhodnutích obce jsme také začali zveřejňovat plné
znění zápisů ze zasedání zastupitelstva.
Všechny tyto způsoby komunikace mají své přednosti,
ale i své limity. Celospolečenské změny nemohou nemít vliv
i na obecní komunikaci.Vidíme, že návštěvnost na zasedá-

ních zastupitelstva je prakticky nulová, aktivní zájem o dění
v obci uvadá. Lístky ve schránkách mohou dnes sloužit už
snad jen pro nevyžádanou reklamu. Kolem úřední desky
už nechodíme, ale jezdíme auty. Ne pro každého je mailová
komunikace tím nejlepším způsobem, ne každý má chuť
a čas pravidelně sledovat novinky na webových stránkách.
Použití Facebooku je pro řadu lidí (včetně mě) nepředstavitelné. Doba coronavirová také omezila naše vzájemné setkávání a přímou komunikaci, maximum záležitostí se snažíme
vyřešit neosobně on-line.
S vědomím těchto základních faktů se zastupitelstvo
obce zabývalo vhodnými formami komunikace obce
a rozhodli jsme se zavést novou komunikační platformu –
Mobilní rozhlas. Jejími hlavními přednostmi ve srovnání
s dosavadním stavem jsou vyšší pružnost, adresnost
a možnost zpětné vazby.
Již v nejbližších dnech Vás budeme podrobně informovat o způsobech registrace a možnostech využívání platformy. Informace bude zveřejněna na webových stránkách,
rozešleme ji na známé mailové adresy a do domů s trvale
žijícími obyvateli půjde dokonce i formou letáku. Každý si
může zvolit pro něj nejlepší formu komunikace – aplikaci,
mail nebo SMS. Platforma umožňuje nejenom pasivní přijímání informací, ale i aktivní komunikaci. Chtěli bychom
také, aby i prostřednictvím této platformy byli chataři
a chalupáři daleko víc než doposud integrální součástí naší
obce.
Mobilní rozhlas není žádnou nevyzkoušenou novinkou.
V současné době ho používá už 2150 samospráv, zaregistrováno je přes 600 000 uživatelů. Nejbližší samosprávou, která
tuto platformu aktivně využívá, je město Vrchlabí, z menších
obcí pak Dolní Branná, Pilníkov nebo Nemojov.
Chci Vás tímto požádat, abyste se do Mobilního rozhlasu
naší obce zapojili a pomohli nám celý systém uvést do života.
Nepochybně bude trvat nějaký čas, než najdeme správnou
rovnováhu mezi obecními stránkami, obecním Facebookem
a Mobilním rozhlasem tak, aby se nám informace nekřížily,
ale doplňovaly.
Věřím však, že výsledkem bude systém, který bude
příjemný a užitečný pro všechny jeho uživatele.
Děkuji za spolupráci.
Martin Bělovský
starosta
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Odpadový systém obce Dolní Dvůr
v roce 2021
Zde je aktuální stav odpadového systému obce Dolní Dvůr.
Smluvní partneři:
- TRANSPORT Trutnov, a.s. (směsný odpad, plast, papír,
sklo)
- Marius Pedersen, a.s. (oleje, tuky, drobný kovový odpad,
velkoobjemový a nebezpečný odpad)
- REMA Systém, a.s. (elektroodpad)
Přehled sběrných nádob:
- popelnice směsný odpad 110 l u nemovitostí 63
Sběrná místa:
- kontejnery 1100 l směsný odpad
12
- kontejnery 1100 l plast
9
- kontejnery 1100 l papír
3
- kontejnery na sklo
6
- malý kontejner oleje a tuky
3
- malý kontejner drobný kovový odpad
6
Služby zajišťované vlastními silami a prostředky:
- odvoz směsného odpadu v případě, kdy nestačí sběrné
nádoby
- sběr biologického odpadu rostlinného původu včetně
svozu (svoz od 1. 4. do 30. 10.)
Další informace k provozu odpadového systému (svozové
dny apod.) jsou uvedeny na webových stránkách obce.
Bilance roku 2021
a) Hmotnost směsného odpadu
Směsný odpad celkem 111,3 t
(Limit pro snížený poplatek za ukládání odpadu 200 kg
na občana jsme překročili již v srpnu.)
b) Náklady odpadového systému
- pronájem sběrných nádob
35 106 Kč
Svoz a likvidace:
- směsný hromadný
271 334 Kč
- směsný popelnice
142 607 Kč
- tříděný
97 262 Kč
- objemný a nebezpečný
37 085 Kč
Celkové náklady
583 395 Kč
Poznámky:
- u pronájmu sběrných nádob využíváme v maximální
možné míře bezplatný pronájem EKO-KOM
- při odvozu směsného odpadu na skládku vlastními
prostředky (v roce 2021 celkem 34x) jsou do nákladů
zahrnuty pouze skládkovací poplatky
- náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu jsou již
sníženy o odměnu za zajištění míst zpětného odběru
EKO-KOM (106 404 Kč)
c) Příjmy odpadového systému
Příjmy z poplatků (občané a majitelé rekreačních
nemovitostí)
250 593 Kč
Příjmy ze smluv (podnikatelé)
119 533 Kč
Celkové příjmy
370 126 Kč
Rok 2021 byl i z pohledu odpadového hospodářství
specifický. Začátek roku byl ve znamení covidových
opatření, mnohá ubytovací zařízení v zimní sezóně hosty
neubytovávala, měli jsme dokonce omezený pohyb mezi
okresy, takže ani chalupářů nebylo tolik jako jindy. Těm
ubytovatelům, kteří svá ubytovací zařízení v zimě skutečně
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neprovozovali, jsme poskytli slevu 50% ze smluvní částky
za využití odpadového hospodářství.
Jak je vidět z uvedených údajů, odpadový systém obce je
i nadále ztrátový. Za rok 2021 je tato ztráta 213 269 Kč.
Tolik řeč čísel. Odpadový systém bude nepochybně jedním
z hlavních témat obce i v dalších letech s vědomím, že řešení
systémových a ekonomických parametrů systému v našich
podmínkách má mnohá úskalí.
Odpadový systém však nejsou jen čísla. Je to také stav
pořádku kolem sběrných míst a obecně v celé obci. A z tohoto
pohledu máme téměř vše ve vlastních rukou.
Na přiložených obrázcích můžete vidět, že ne všichni a ne
vždy dodrželi ta nejjednodušší pravidla ukládání odpadu.
Jsem rád, že se nám i díky Vám podařilo některé původce
takových kalamit dostihnout a přimět je k nápravě stavu.
Ale to je až řešení následků. Věřím, že pokud budeme do
kontejnerů dávat jen to, co tam doopravdy patří, a zejména
u plastů a papíru budeme objem odpadu minimalizovat,
můžeme tím pořádek v obci zcela zásadně ovlivnit.
Martin Bělovský, starosta

DĚNÍ V OBCI
Trutnovské Muzeum Podkrkonoší
Vás zve
28. ledna 2022 otevřelo muzeum výstavu „Pozdrav
z Krkonoš“ - výstavu krkonošských suvenýrů. Udělejte si čas
a jeďte se podívat na předměty, které znaly generace malých
i velkých návštěvníků z blízka i daleka. Ti dříve narození si
vzpomenou na drobné předměty, které si přiváželi ze
školních výletů. Ať už se jednalo o pohlednice-skládačky,
obrázky Sněžky a mapky, nebo nálepky a figurky. A ti mladší
se budou divit, co všechno se dá vyrobit pro radost a jak dříve
vypadaly horské boudy, v dnešní době téměř k nepoznání.
K hodně obdivovaným předmětům určitě patří sbírka pana
Jiřího Novotného z Dolního Dvora. Jedná se o větší množství
Krakonošů, malých i velkých, tlustších, hubených,
samozřejmě s nezbytným kloboukem. A další? Neuvěřitelný
orchestr skřítků, vyrobených pouze z materiálu, který pan
Novotný nachází v lese. Přijďte se podívat, určitě budete
potěšeni. Výstava je otevřena až do 29. května 2022.
Hana Homolová

Obec Dolní Dvůr vypisuje požadavek
na obsazení pracovní pozice
TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE
Náplň práce:
– běžná údržba a drobné opravy obecních budov
a ostatního majetku obce
– údržba zeleně, úklid veřejných prostranství a budov
– práce s obecním odpadovým systémem
– řízení a údržba obecní techniky
– zimní údržba místních komunikací a veřejných prostor
– ostatní převážně manuální práce
Požadavky:
– řidičské oprávnění B, T
– technická zdatnost
– zodpovědnost, komunikativnost, samostatnost, časová
flexibilita
– výhodou je řidičské oprávnění skupiny C a znalost
místních poměrů
Nabízíme:
– platové ohodnocení - 7. platová třída + motivační
osobní hodnocení (podle odborné zdatnosti a praxe –
celkem 27.000 – 40.000 Kč)
– 13. plat, 5 týdnů dovolené
– možnost zajištění zvýšení kvalifikace
– výhledově možnost služebního bytu
Pracovní poměr: trvalý - 40 hodin týdně (preferujeme)
možný i kratší úvazek nebo DPP
Možný termín nástupu: 1. 5. 2022 nebo podle dohody
Přihlášku (je k dispozici na webu obce) je možno
podat osobně na obecním úřadě v Dolním Dvoře, mailem
na adresu starosta@dolnidvur.cz, nebo do datové
schránky Obce Dolní Dvůr hzba6sn.
Podrobnější informace poskytne starosta obce Martin
Bělovský, tel.: 739416335, mail: starosta@dolnidvur.cz
Martin Bělovský, starosta obce

Foto Ondřej Vašata,
Muzeum Podkrkonoší
Trutnov,
a Hana Homolová.

Otevírací doba
Celoročně úterý až neděle
9-12, 13-17 hodin.

www.muzeumtrutnov.cz

29

Jak šel čas
Minulé léto bylo zahaleno pod
rouškou nekonání se akcí, proto pevně
doufáme, že letos to bude jinak.
Chystáme výstavu fotografií – „Jak šel
čas v Dolním Dvoře“. Akce bude
založena na porovnávání starých
fotografií s novými aktuálními snímky.
Proto Vás chceme požádat o spolupráci
a zapojení se do akce. Během jara
vybereme ze starých fotek a pohlednic
snímky, které chceme nafotit znovu
v aktuálním čase. Pokud máte doma
staré fotografie Dolního Dvora či
Vašeho domu, budeme rádi za zapůjčení. Materiál si pouze oskenujeme
a originál Vám ponecháme. Rádi
fotografujete? Také budeme rádi, když
se zapojíte do pořizování aktuálních
snímků podle původních obrázků.
Kontaktovat nás můžete na emailu
obec@dolnidvur.cz
Nikola Bílá a Hana Homolová

Morzini a historie
Luisina Údolí a Rudolfova
Čas od času dostávám otázku, po
které osobnosti a hlavně od kdy
je pojmenováno Luisino Údolí
a Rudolfov. V roce 1913 bylo úředně
stanoveno pojmenování horní části
Niederhofu Luisiným Údolím. Bylo to
na památku hraběnky Luisy (18321907), která měla několik jí milých
míst právě zde. Údolí kolem Husího
potoka, či vyhlídka nad cestou na úbočí
Liščí hory, kterou už asi nikdo přesně
nedokáže označit. Rudolfov dostal své
jméno v roce 1820 po Rudolfu Ferdinandovi Desiderovi (1752-1817),
dědečkovi Luisy.
Oba jsou potomky rodu pocházejícího ze severoitalského Furlánska.
Jejich prvním doloženým předkem byl
Anselm, rytíř z Mohru. Tomuto
statečnému obránci proti Turkům bylo
roku 1532 změněno jméno na von
Morzin. V polovině třicetileté války
(1618-1648) se rod usadil v Čechách.
Po násilné smrti Albrechta z Valdštejna
(1634) získal rod valdštejnské panství
Vrchlabí, které jim věnoval Ferdinand
II. Dva synové z rodu Morzinů byli
povýšeni do hraběcího stavu. V dlouhé
historii obou větví tohoto rodu figurují
výjimečné osobnosti, nejen ve vojenské kariéře, ale i jako mecenáši kulturního života.
Maxmilián Morzin (1673-1706) zakladatel augustiniánského kláštera
(1705) ve Vrchlabí. Jeho bratr Václav
(1675-1737), barokní mecenáš, nechal
postavit Morzinský palác (od roku
1925 rumunské velvyslanectví).
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Hraběnka Aloisie Morzinová, dcera posledního mužského potomka Rudolfa z Morzinů.
Namaloval Franz Schrotzberg, sbírka Krkonošského muzea Správy KRNAP Vrchlabí.

Dočasně podporoval italského
skladatele Antonia Vivaldiho (16781741), který mu věnoval cyklus
houslových koncertů Čtvero ročních
dob. U Ferdinanda Maxmiliána
Morzina (1693-1763) začínal skladatel
Joseph Haydn (1732-1809).
Samozřejmě se v tomto rozvětveném rodu našli jak doktoři práv
a teologie, tak hýřilové, na které byla
uvalena kuratela. To pak dával do
pořádku Rudolf Ferdinand Desider
(1752-1817), který úbytek příjmů
nahrazoval zvýšeným kácením lesů.
Tento Morzin byl roku 1806 přítomen
slavnostnímu vysvěcení dolnodvorského kostela.
Rokem 1833 se stal zletilým jeho
nejstarší syn Rudolf (1801-1881).
Tento poslední Morzin se stal dobrým
hospodářem svého panství a hlavně
vzdělaným lesním odborníkem.
Dodnes chodíme po jím zřízených
cestách - Idinou cestou z Hádku,
z Rudolfova Vilemínkou okolo Zlatého
Mlýna na Tetřeví boudy, nebo z Rudolfova na přední Rennerovy boudy.
Díky jeho osobnímu dohledu a orga-

nizačním zásahům bylo toto panství
prvotřídním lesním hospodářstvím.
Tento Morzin měl jedinou dceru,
hraběnku Aloisii (1832-1907), která se
provdala za c. k. komořího, hraběte
Hermana Czernina z Chudenic.
Panství v roce 1881 po smrti otce
zdědila a samostatně mu vládla až do
roku 1907, kdy do společné správy
přijala syna, hraběte Rudolfa Czernina
z Chudenic. V tomto roce také zemřela.
Její syn panství převzal a v roce 1908
požádal o spojení jmen a erbů na
Czernin-Morzin.
Použité zdroje:
- Milerová H., První Morzinové
v českých zemích, 2008
- Valenta A., Rodinný archiv ČernínůMorzinů 1535-1944, Zámrsk, 2012
- Renner W., Příspěvky a opisy listin
ke vzniku obce Niederhof a přiléhajícího pohoří v okrese Vrchlabí, 1937
- Zdeněk J., Vyprávění o Dolním
Dvoře, 1995
- www.ceskehory.cz, Morzinové
a Vrchlabí, 2009
Sestavila Hana Homolová

Objektivem z Dolního Lánova a Dolního Dvora.

Bouřka a průtrž 17. 2. 2022 v Dolním Lánově.

Bouřka a průtrž 17. 2. 2022 v Dolním Lánově.

Přestavba čp. 207 - Dolní Lánov.

Vyvrácená túje na hřbitově - Dolní Lánov.

Zimní údržba - Dolní Lánov.

Zimní údržba - Dolní Lánov.

Zima v Dolním Dvoře. Foto Josef Piňos.

Foto Hana Homolová. V Luisině údolí.

Modrá turistická na Dolní Dvůr.

Cestou na Tetřevky. Cestou na Zlatý Mlýn.
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Lánovský sněhulák 2022
Fotografie k článku na straně 9.

Jakub a Matyáš Rennerovi.

Tomášek Farský.

Maruška Kuchařová.

Poklad z lázní

Nalezené mince, jejich rub a líc. Fotografie k článku na straně 18. Foto Lukáš Tuček.
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