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NĚKOLIK POZNÁMEK STAROSTY OBCE LÁNOV
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vám na tomto místě popřát zdraví, optimismus
a dobrý rok 2019.
S ohledem na čtvrtletní periodicitu našeho zpravodaje
Vám až nyní děkuji za Vaši volbu kandidátů do obecního
zastupitelstva v říjnových komunálních volbách. Jsem rád
za omlazený a aktivní tým zastupitelů a děkujeme za Vaši
důvěru.
Také děkuji všem spoluobčanům a spolupracovníkům,
kteří v roce minulém svým aktivním přístupem přispěli
k řešení každodenních problémů a starostí, kteří pomohli
a přispěli k obohacení společného soužití lánovských občanů.
Je před námi nový rok plný výzev a kromě každodenního
zajištění chodu obce nás čeká realizace započatých projektů
a staveb a také zahájení prací na projektech nových.
Na prvním pracovním jednání nového zastupitelstva dne
18. 12. 2018 bylo schváleno mimo jiné plnění rozpočtu za rok
2018 a jako jeden ze základních dokumentů obce byl schválen
rozpočet na rok 2019. Rozpočet byl koncipován jako přebytkový s předpokládanými příjmy ve výši 51,6 mil. a předpokládanými výdaji ve výši 46,4 mil. Z rozdílu mezi příjmy
a výdaji ve výši 5,2 mil. předpokládáme úhradu splátky kontokorentu ve výši 3,0 mil., k doplacení kontokorentu tak na rok
2020 zbyde částka 2,8 mil. Schváleným rozpočtem je také dán
základní směr plánovaných investic. Jednou z největších je
dokončení stavby „Polytechnické a jazykově komunikační
centrum ZŠ Lánov, čp.155“ u základní školy, změna topného
systému oproti původnímu záměru, jeho vybavení vnitřním
zařízením a usilování o získání dotace na počítačové vybavení. Poskytnutá dotace na vlastní stavbu je podmíněna následnou realizací pětiletého projektu na vzdělávání a spolupráci s
pěti dalšími základními školami.
Dalším již započatým projektem je „Obec Lánov strategicky plánuje a řídí“. Součástí tohoto projektu je i provedení
dotazníkového průzkumu, který bude vložen do tohoto zpravodaje. S dotazníkem lze pracovat v podobě tištěné i elektronické. Ve spolupráci s firmou Communal Servis & Consulting
se na Vás obracíme s otázkami, které nás zajímají, a Vaše odpovědi nám pomohou určit, kterým směrem se ubírat při rozhodování v jednotlivých oblastech. Rádi přivítáme i věcné připomínky k jiným problémům, které jsme zde nepodchytili.
Dotovaný projekt má být ukončen v říjnu 2019.
Dalším započatým projektem je cyklostezka Lánov Čistá. Dokončujeme práce pro vydání územního rozhodnutí,
je podepsána smlouva s projekční firmou na zpracování
podrobnějšího projektu pro následné vydání stavebního povolení a podaří-li se zajistit financování stavby, bude vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele.
Dalšími projekty jsou: česko-polská spolupráce
„Poznejme se více“; příprava reprezentativní knihy o Lánově
Horním, Prostředním i Dolním, s termínem vydání podzim
2020; příprava stavebních parcel v lokalitě „Nad strží“; zateplení objektu čp. 63 - bývalého sídla Vodárenské společnosti;
přestavba čp. 100 - bývalé školní jídelny; práce na komplexních pozemkových úpravách v Prostředním Lánově, rekonstrukce úseku starých kanalizací, které nesplňují požadované
parametry, zejména vodonepropustnosti; dokončení sanace
sesuvu u Matyášů; opravy cest, mosty, ...
Mezi věci nově zařazené do programu prací na rok 2019 je
zahájení prací na novém územním plánu, studie centra obce náměstíčka, stodoly, parku, chodníků, studie víceúčelového
sportoviště blízkého přírodě u základní školy na bývalé Otma-

rově louce a u rybníčku (předpokládáme travnaté fotbalové
hřiště, kriket, petanque, venkovní fitness, zasněžovaná běžecká dráha a pod., další podněty vítané), opravoa střechy, a popř.
i výměna oken na společenském sále v Horním Lánově,
pokračování prací na kabinách a zázemí TJ Lánov, projekt
na opravy drobných sakrálních památek, opravy cest a komunikací, doplnění dopravních značek a měření rychlosti
a opatření k zlepšení bezpečnosti v obci.
Zcela jistě rádi podpoříme spolkové i soukromé aktivity
občanů, které budou přínosem a obohatí život v naší obci.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na jaro a setkávání
v roce 2019.
Josef Kalenský, starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov
konaného dne 18. 12. 2018
Omluven: Janků, Kuřík Hosté: Ing. arch. Pospíšil
Usnesení č. 1/05/18
ZO určuje zapisovatelem p. Rojtovou a volí ověřovateli zápisu p. Brejšovou a p. Vališku. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 2/05/18
Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu jednání
3) Plnění usnesení zastupitelstva
4) Zpráva o činnosti rady obce
5) Rozpočtová změna č. 6/2018
6) Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Lánov na rok 2019
7) Plnění rozpočtu za rok 2018
8) Rozpočet obce na rok 2019
9) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Lánov 2020 - 2022
10) Plnění hlavních úkolů obce za rok 2018
11) Kontrola vzájemných smluv s KVK
12) Nakládání s nemovitostmi obce
13) Smlouvy
14) Různé, diskuze, závěr
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 3/05/18
ZO bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva, které se konalo dne 10. 9. 2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 4/05/18
ZO schvaluje zprávu o činnosti rady za období od 10. 9. 2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 5/05/18
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 6/05/18
ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Lánov pro rok 2019.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 7/05/18
ZO schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce v roce 2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 8/05/18
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 9/05/18
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020 2022.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 10/05/18
ZO bere na vědomí zprávu o plnění hlavních úkolů obce za rok
2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 11/05/18
ZO bere na vědomí zprávu o plnění vzájemné smlouvy
s KVK.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 12/05/18
ZO schvaluje:
1) Kupní smlouvu č. D994180434 mezi obcí Lánov a Povodím Labe, s. p. ve věci prodeje nově vzniklého p. p. č. 2952/2
v k. ú. HL z majetku obce Lánov do vlastnictví ČR s právem
hospodařit pro kupující, který vznikl dle GPL č. 599-165/2018
z p. p. č. 2952 v k. ú. HL, obci Lánov. Kupní cena je stanovena
dohodou na podkladě znal. posudku č. 3982/247/2018 ze dne
25. 10. 2018.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 13/05/18
2) Bezúplatný převod zemědělského p. p. č. 129 o výměře
117 m2 (zahrada), který vznikl dle GPL č. 1033-68/2018 v k. ú.
PL z vlastnictví ČR, kde příslušnost hospodařit s majetkem
státu má SPÚ Praha 3, do vlastnictví obce Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 14/05/18
3) Bezúplatný převod zemědělského p. p. č. 1171/2 o výměře
1 552 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. PL z vlastnictví ČR, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu má SPÚ Praha 3, do
vlastnictví obce Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 15/05/18
4) Záměr prodeje části pozemku z p. č. 1404/6 o předpokládané výměře cca 4 000 m2 (orná půda) v k. ú. PL ve věci vybudování sídla firmy v průmyslové zóně.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 16/05/18
5) Směnu p. p. č. 3019 v k. ú. HL o výměře 15 391 m2 (trvalý
travní porost) ve vlastnictví obce Lánov za p. p. č. 2709 v k. ú.
HL o výměře 15 616 m2 (trvalý travní porost) ve vlastnictví
ČR, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu má SPÚ
Praha 3.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 17/05/18
6) Zásady hospodaření s nemovitostmi pro obec Lánov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 18/05/18
ZO schvaluje zvýšení měsíční odměny předsedům výborů
zastupitelstva od 1. 1. 2019, a to na částku 2 500 Kč.
(Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 2)
Usnesení č. 19/05/18
ZO schvaluje odměny členům výborů, komisí a dalším aktivistům za rok 2018 – viz příloha č. 2.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 20/05/18
ZO schvaluje návrh na uzavření pracovního poměru se zastupitelem/zastupitelkou na dobu neurčitou.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 21/05/18
ZO schvaluje Dodatek číslo 3 zřizovací listiny Základní
a mateřské školy Lánov, okres Trutnov.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 22/05/18
ZO schvaluje Grantový program obce Lánov na rok 2019.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 23/05/18
ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2018 pro práci s osobními
údaji (tzv. GDPR).
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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Usnesení č. 24/05/18
ZO schvaluje vnitřní směrnici č. 4/2018 inventarizace majetku a závazků.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 25/05/18
ZO potvrzuje a aktualizuje své Usnesení č. 11/02/16, bod 1),
písmeno „e“ ze dne 2. 6. 2016 ve věci odkoupení p. p. p. č.
1754 o výměře 59 m2 a p. p. č. 1768/1 o výměře 15 m2, kde
cena bude stanovená dohodou dle znaleckého posudku zadaného dle pravidel ŘSD ČR.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 26/05/18
ZO pověřuje RO rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího dodavatele ve věci veřejné zakázky, akce „PŘÍSTAVBA POLYTECHNICKÉHO A JAZYKOVĚ KOMUNIKAČNÍHO
CENTRA ZŠ LÁNOV – VNITŘNÍ VYBAVENÍ“, a starostu
obce pověřuje podpisem smlouvy.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 27/05/18
ZO rozhodlo v souladu s § 44 Stavebního zákona o pořízení
Územního plánu obce Lánov. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 28/05/18
ZO volí ve smyslu § 47/ 1 S. Z. pro funkci určeného zastupitele paní Markétu Kreislovou. (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 29/05/18
ZO ukládá určenému zastupiteli informovat úřad územního
plánování o rozhodnutí zastupitelstva o pořízení ÚP a dále
zahájit úkony související se zpracováním návrhu zadání ÚP
dle § 47/ 1 S. Z.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Usnesení č. 30/05/18
ZO schvaluje harmonogram jednání zastupitelstva obce
Lánov na rok 2019 – viz příloha č. 2.
(Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0)
Ověřovatelé: Zdeňka Brejšová, Jiří Vališka
Starosta: Ing. Kalenský Josef

ZPRÁVY Z OBCE
DOPRAVNÍ AUTOMOBIL - LÁNOV
V roce 2018 poskytl Královéhradecký kraj Obci Lánov
účelovou investiční dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na financování výdajů vynaložených na realizaci
projektu s názvem „Dopravní automobil – Lánov“,
č. 18RRD11-0006 v celkové výši 300.000 Kč.
Dotace je určena na zvýšení
akceschopnosti jednotek požární
ochrany zřizovaných obcemi v
Královéhradeckém kraji

POVOLENÍ KE KÁCENÍ DŘEVIN
ROSTOUCÍCH MIMO LES
. Stromy rostoucí mimo les mají právní ochranu. Strom je
toho, z jehož pozemku vyrůstá, neboli vlastník pozemku
vlastní strom a má práva, ale též povinnosti dané zákonem.
Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je
povinností vlastníků.
Náš vřelý vztah si současná zeleň určitě zaslouží, neboť
pomalu, ale jistě ubývá. Vážíme-li si vzrostlých stromů, které
do dnešních dnů mají za sebou desítky a někdy i stovky let, tak
to vypovídá o nás samých, tj. o naší společnosti. Dřeviny mají

klíčový význam pro kvalitu života obyvatel, zejména
ve městech.
Právní úprava v této problematice doznala postupem času
různých změn, např. v jedné době (cca 0,5 roku) bylo možné
kácet na své oplocené zahradě jakýkoliv strom. Teď je to však
jinak!
Bez povolení mohou být v současné době káceny pouze
ovocné dřeviny veřejnosti nepřístupné, tj. zaplocené, a to na
pozemcích v zastavěném území, evidovaných v katastru
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a
nádvoří a ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
Pro lepší orientaci jaké stromy a keře na zahradách, u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích lze kácet bez povolení, připravilo Ministerstvo životního prostředí seznam ovocných dřevin.
Pro bližší představu přinášíme informaci, že ovocnými
dřevinami jsou zpravidla myšleny dřeviny, které záměrně
vysazujeme a pěstujeme za primárním účelem sklizně a konzumace jejich plodů. Pro jednodušší orientaci lze využít
následující seznam ovocných dřevin: angrešt, rybíz,
broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec (aronie, takzvaný černý jeřáb), jeřáb obecný moravský (sladkoplodý), kdouloň, líska obecná, mandloň obecná, meruňka, morušovník, ořešák
vlašský, maliník, slivoň, třešeň, višeň apod.
Dojde-li na skutečnost, že je nutné pokácení jiné dřeviny
(o obvodu kmene od 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad
zemí) nebo zapojeného porostu dřevin, kde celková plocha
přesahuje 40 m2, tak žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku, či nájemce nebo
jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku,
na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Žádost obsahuje především níže uvedené náležitosti:
a) jméno, datum narození a adresu žadatele,
b) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny
nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres, např.
postačí snímek z katastrální mapy se zákresem stromů nebo
zákresem stromů do výkresu
c) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru
nemovitostí,
d) specifikaci dřevin, o jejichž kácení je žádáno, zejména
jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního
zákresu s podrobnějšími údaji o dřevině, je-li zdravá, prosychající, má-li dutiny v kmeni apod., dále v jaké roste vzdálenosti od nemovitostí,
e) udání obvodu kmene stromů ve výšce 130 cm nad zemí,
f) zdůvodnění žádosti - důvody musí být závažné,
g) podpis osoby, která žádá nebo jedná jménem žadatele.
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3.
běžného roku.
Žádosti pro katastrální území Prostředního Lánova,
a to v oblasti od silnice I/14 na jih, jsou na Obecním úřadě
v Lánově vyřizovány panem Jaroslavem Hančem, e-mail:
hanc@lanov.cz, telefon 499 432 051. Vzor žádosti je uveden
na webových stránkách obce Lánov, případně je možné si
žádost vyzvednout na OÚ Lánov.
Žádosti pro katastrální území Prostředního Lánova,
a to v oblasti od silnice I/14 na sever a pro katastrální území
Horního Lánova, tj. v ochranném pásmu KRNAP jsou vyřizovány Správou KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí,
e-mail: podatelna@krnap.cz, telefon 499 456 515. Vzor
žádosti je uveden na webových stránkách Správy KRNAP,
případně je možné si žádost vyzvednout na OÚ Lánov.
Zpracoval: Jaroslav Hanč

STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI
ÚZEMÍ SVAZKU KRKONOŠE
Nejen obec Lánov si vytváří svoji strategii rozvoje,
aby potenciál, který má, dobře a efektivně sloužil, ale i širší
území, v tomto případě území čtyřiceti obcí a měst tvořící
Svazek Krkonoše, přemýšlí o svých možnostech a společném
rozvoji.
V rámci Integrované strategie rozvoje území Svazku, která vznikla v r. 2013, je nyní připravován dokument posuzující
konkurenceschopnost v porovnání s ostatními oblastmi
republiky.
Několik otázek a odpovědí:
1) Proč?
Není pochyb o tom, že mezi různě velkými oblastmi (regiony) probíhá soutěž o obyvatele, pracovní příležitosti, vybavenost službami, možnosti bydlení, finanční zdroje na investice atd. Obyvatelé, především mladší část populace, se stěhují
tam, kde mají lepší podmínky, a jiná území ztrácejí.
2) Jak jsme na tom v rámci území Svazku?
Neslavně, a to přesto, že v období 2010 až 2020 probíhá
druhá demografická vlna, jako doznívající důsledek druhé světové války. Třetí vlna už nebude.
3) Kde je problém?
Přesto, že jsme územím s pestrým hospodářským zázemím a celkem slušně vybaveným službami, jsme ale územím
periferním se špatnou dopravní dostupností, z velké části bývalé Sudety, s minimem nerostných surovin, bez důležitých strategických podniků.
4) Co s tím?
Řešení existuje a je dané aktivitou lidí. Klíčová je stabilizace trvale bydlících obyvatel, a to nejen v počtu, ale též
ve věkové a vzdělanostní struktuře. Nečekejme, že úbytek
obyvatel a především ztráty části mladé generace bude někdo
za nás řešit. Nebude, maximálně nám, budeme-li mít vlastní
invenci a energii, s řešením pomůže. Pro část území Svazku
(v oblasti Trutnovska) je velkou příležitostí připravovaná
a budovaná dálnice D 11 do Polska. Obce a města mají též
v rukou základní a střední školství, což jsou potenciál
a perspektiva, jedny z rozhodujících. Musí však být pro
absolventy škol slušně placené a perspektivní zaměstnání,
plus dostupné bydlení.
O tom, a mnoha dalších aspektech života v našem regionu
je tvořící se Strategie konkurenceschopnosti, jejíž tvorby se
může každý svým dílem účastnit.
Ing. Jiří Vancl

ZPRÁVA O PROJEKTU „SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA
ZKUŠENOSTÍ MEZI HASIČI V OBCÍCH LÁNOV,
SZKLARSKA PORĘBA A KARPACZ“

Číslo projektu: CZ.3.22/1.3.00/09.01555
V průběhu roku 2013 začala Obec Lánov realizovat projekt podpořený z fondu EU. Projekt byl ukončen k 30. 9. 2015.
Projekt byl předložen ke schválení v rámci 3. výzvy Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013
již v roce 2010, až v roce 2013 byly alokovány dostatečné
finanční prostředky na jeho realizaci.
Záměrem projektu bylo podpořit spolupráci jednotek dob-
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rovolných hasičů tří subjektů (uvedeni v názvu). Jednalo se
o společná cvičení, předávání zkušeností se zásahy, o výchovu mládeže a také byla v rámci projektu rekonstruována
hasičská zbrojnice vč. klubového zázemí. Všichni partneři
projektu uspořádali řadu aktivit pro mladé i dospělé hasiče,
zakoupili potřebné vybavení a byl vytvořen česko-polský
informační letáček.
Cílem projektu bylo zlepšit pracovní a sociální zázemí pro
hasiče, rozšířit jejich vybavení a prohloubit vzájemné vztahy
a spolupráci. Realizací tohoto projektu se upevnily vzájemné
přeshraniční vztahy, jak česká, tak polská strana získala nové
informace a nové zkušenosti a došlo ke zmírnění případných
ekonomických či sociálních rozdílů.
Na polské straně tento projekt přinesl výrazné zlepšení,
a to založení nových skupin mladých hasičů (do té chvíle byly
zakládány pouze skupiny dospělých). Na české straně realizace projektu přinesla značná pozitiva především ve zlepšení
vnímání úlohy dobrovolných hasičů občany, kteří se mohli
seznámit s novým vybavením a činnostmi Sboru dobrovolných hasičů. Rozvinul se též zájem mladých o tyto aktivity.
Cílem projektu nebylo zřízení žádné pracovní pozice.
Místostarosta obce Lánov, Bedřich Kovář, o tomto projektu řekl: „Česko-polský projekt hasičů byl úspěšný, velmi
přínosný a do regionu vnesl nové povědomí o sborech dobrovolných hasičů a jejich činnostech a nastartoval s polskou stranou vzájemné přátelské vztahy“.
Zpracovala: Bc. Lenka Stříbrná, asistentka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE LÁNOV
V srpnu se narodila Amálie Koutová, v září Viktorie
Lissnerová, Marek Starý a Šimon Rubín, v říjnu Jakub Hrdina
a v listopadu Matouš Prostý. Vítáme tyto dvě holčičky a čtyři
kluky v Lánově a ať se jim tu mezi námi líbí.
V období od 1. 9. 2018 do 3. 1. 2019 dovršili svá významná životní jubilea (70, 75, 80, 85 let a dále po roce) níže uvedení spoluobčané:
pan Milan Chráska
pan František Jiřišta
pan Stanislav Závodník
paní Marie Vraštilová
pan Jiří Franců
paní Anna Martinů
paní Věra Tomíčková
paní Hana Stránská
pan Ludvík Lacuška
pan František Mašek
pan Jindřich Sýkora
paní Miluše Černá
pan Jiří Jína
paní Milada Chrásková
paní Marie Červená
paní Vlasta Pospíšilová
paní Jana Štolbová
paní Miluše Fingerová
Všem jubilantům srdečně přejeme všechno nejlepší, mnoho štěstí a zdraví.
Život nám bohužel přináší také smutné události. V poslední
čtvrti roku 2018 nás navždy opustili tito naši občané:
v září pan Josef Jon, v říjnu pan Jiří Lemberk a paní
Libuše Blažková, v listopadu pan Jaroslav Hejduk a v prosinci pan František Kynčl a paní Dagmar Štěpánková.
Dovolte mi jménem Obce Lánov vyjádřit upřímnou soustrast
pozůstalým rodinám a přátelům.
Karolina Boková

STATISTIKA POHYBU OBYVATEL LÁNOVA V r. 2018

Připravila Karolina Boková

Z DĚNÍ V OBCI
MISTROVSTVÍ ČR V ATLETICE - ŽACTVO
Mistrovství České republiky žactva v atletice se uskutečnilo 22. a 23. září 2018 v Jablonci nad Nisou. Velkým úspěchem byla již samotná nominace na mistrovství. Magdaléna
Půlpánová, naše rodačka a studentka jilemnického gymnázia,
se nominovala hned ve dvou disciplínách kategorie starší
žákyně: v hodu diskem a hodu oštěpem. Ačkoli počasí
nepřálo velkým výkonům, padlo několik českých rekordů.
Magdalénka Půlpánová obsadila v sobotním závodu v hodu
diskem pěkné 6. místo výkonem 35,43 m. Nedělní závod
v hodu oštěpem byl pro ni šťastný a úspěšný. Splnila si svůj
sen a obsadila 3. místo výkonem 38,39 m a bronzová medaile
z MČR je velkým úspěchem.
Magdaléna Půlpánová je velmi všestranný sportovec,
v zimě závodně lyžuje, věnuje se sjezdovému lyžování
a v celorepublikových tabulkách se též nemá za co stydět.
Letos na podzim začala s fotbalem, hraje za MFK Trutnov,
2. dorostenecká liga. Není tedy divu, že již několikrát byla
pozvána na slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Vrchlabí za rok 2016 a 2017.
Jaromíra Půlpánová

VZPOMÍNKA
16. ledna 2019 to bude rok, co nás navždy
opustila naše maminka, babička a švagrová,
paní Helena Vydrová. Vy, co jste ji znali,
zavzpomínejte spolu s námi.
Dcera Helena, syn Jan, vnučka Martina a vnuk Dominik
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Magdaléna Půlpánová při hodu oštěpem.

PODZIMNÍ AKCE RANČE NA KOPEČKU
Dne 29. 9. jsme pořádali Hubertovu jízdu na téma
Šmoulové a Mimoni.
Zúčastnilo se dvacet tři jezdců a koní. Přijeli jezdci z Paky,
Černého Dolu, z Liberecka, Mladých Buků, Lužan, Dolního
Lánova, z Roztok, z Kněžické chalupy a z Horního Lánova.
Někteří jezdci byli v přestrojení a slušelo jim to, ale i diváků
bylo hodně za Mimoně.
Jel se i dostih:
Lehký kůň - 1. Hanka Čadová - Klea
2. Jitka Kulhánková - Majka
3. Lenka Matuchová - Sanvio
Began - 1. Milan Erben - Eba
2. Diana Novotná - Gábi
3. Lucie Kopecká - Lima
Pony - 1. Bára Papoušková - Lukáš
2. Eliška Repišťánová - Kyta
3. Lucie Olhová - Ryn
Přestrojený jezdec na první byla Kristýnka Kulhánková,
druhá byla Lucie Kopecká a třetí Michala Jerychová. A diváci
- první Jiří Tomeš, druhá Sabina Kotyková a třetí Filip Kotyk.
Huberta si všichni užili. Diváků bylo oproti jiným rokům
hodně. Po příjezdu zpět na plácek jezdci ještě trhali cukroví
a nakonec bylo vyhlášení vítězů. Rozdalo se cukroví a akce se
ukončila.
A za čtrnáct dní nato naše Lucka pořádala nultý ročník
Hornolánovského potahání.
Této soutěže se zúčastnila i naše Lucka s Limou. Byla to
soutěž, kde kočí ukázal, jak je sehraný se svým koněm na
různých překážkách. Sice byli jen tři soutěžící, ale i tak bylo
na co koukat. Jelo se dvoukolově a bylo to na čas a čistotu.
Nejlepší byl a první místo obsadil Lukáš Hrodek - Bari,
druhý byl Martin Kříž - Lord a třetí byla Lucie Kopecká
s Limou.
Bylo i občerstvení s posezením, přišlo i pár lidí, kteří řekli,
že to bylo fajn i při tak malé účasti koní. Doufám, že v roce
2019 už bude účast větší.
A rok jsme zakončili Vánočním štrůdlováním, které se
konalo 26. 12.
Sešlo se pár lidí, kteří upekli štrůdl. V soutěži bylo pět
sladkých a jeden slaný štrůdl. Za sladký štrůdl byla první
Hanka Horáčková a naše Lucka za slaný štrůdl. A pak byla dvě
druhá místa, a to Verunka Suchá a Lucie Kopecká, a dvě třetí
místa Hela Foubíková a Tereza Kalenská. Děvčata dostala
stužku a čokoládu. Večer jsme si pěkně užili a tímto jsme
zakončili rok 2018.
Za Ranč na Kopečku Helena Kopecká

Hornolánovské potahání - zleva Lukáš Hrodek s Barim,
Martin Kříž s Lordem a Lucie Kopecká s Limou.

OSLAVY 100 LET OD VZNIKU
SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Obec Lánov, ZŠ a MŠ Lánov a SDH Horní Lánov
zorganizovaly v říjnu oslavy 100 let od vzniku naší republiky.
Nejdříve se slavilo ve škole, a to na deštivý čtvrtek 25. 10.
2018. Probíhaly zde třídní projekty zaměřené na výročí
a zábavné aktivity pro rodiče a žáky. Odpoledne se konalo
slavnostní otevření zrekonstruované budovy „B“ a nově
postaveného víceúčelového sportoviště. Návštěvníci mohli
v nové jídelně shlédnout velké množství starých fotografií
a zajímavých předmětů z dávné minulosti, které z domova

Oslavy v ZŠ - výstava starých fotografií,
tiskovin a předmětů v jídelně.

nanosily děti. K prohlédnutí zde bylo i množství různých
kronik. V patře budovy se navíc konala beseda nad vzácnými
archiváliemi Lánova s ředitelem trutnovského archivu,
panem Romanem Reilem. Tematicky vyzdobenou školou se
neslo bubnování dětí a rodičů z tělocvičny. Představilo se také
Centrum náhradní rodinné péče DAR z Vrchlabí. Občerstvení
zajistil penzion Baron z Horního Lánova.
V sobotu 27. 10. dopoledne se u růžové stodoly vedle
kruhového objezdu v Prostředním Lánově konalo slavnostní
zasazení lípy - Stromu svobody. Na to, že bylo nevlídné počasí
(ale nepršelo), se tu sešlo docela dost lidí. Po proslovu pana
starosty zazpívaly děti z MŠ Ach, synku, synku a Čížečku,
čížečku, a kdo chtěl, mohl k lípě přihodit lopatu hlíny.
Ta postupně zakryla láhev s obrázky dětí z MŠ v Prostředním
Lánově a se současným leteckým pohledem na Lánov. Poté se
účastníci trousili do čerstvě vyklizené a vybílené klenuté
místnosti ve stodole, aby si zde prohlédli pět nových panelů se
starými fotografiemi a s povídáním o historii Lánova, kterou
pro nás vytvořil archiv v Trutnově ve spolupráci s jilemnickou
Gentianou. Součástí výstavy byla i sbírka různých starých
písemností z obecního úřadu a portréty význačných osobností. Při občerstvení se živě diskutovalo o vystavených předmětech a panelech. Člověk se mimo jiné dozvěděl, že v této
stodole, která byla kdysi součástí hospodářství zbourané
hospody „Na Růžku“, byli kdysi umístěni hřebci na připouštění klisen.
Odpoledne proběhlo podobné sázení lípy - Stromu
svobody také v Horním Lánově, za kravínem u retenční
nádrže vybudované nedávno u cesty Rumovky. I tady se sešlo
hodně lidí. Po projevu pana starosty všichni zazpívali Ach,
synku, synku a další písně v kole kolem stromu, a i zde lidé
postupně házeli lopaty hlíny k mladé lípě. Láhev - časová
kapsle u jejích kořenů - obsahovala kromě leteckého fota
Lánova obrázky dětí z MŠ v Horním Lánově. Poté se účastníci
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Sázení lípy v Prostředním Lánově.

odebrali do kulturního domu, kde se v předsálí nacházela
výstava starých fotografií z Lánova, seřazených do tematických celků, jako například továrny, hospody, školy a podobně.
Bylo fajn, že vystavené obrázky podnítily mnohou diskuzi
a vzpomínku. Výstava byla obohacena mnoha starými
tiskovinami z první republiky. Večer potom v sále k tanci
a poslechu hrála kapela Black Jack. O občerstvení se postarali
hornolánovští hasiči.
Velký dík patří VŠEM, kteří se podíleli na přípravách
těchto oslav, ať už dětem a učitelům ve škole, zaměstnancům
obecního úřadu, mým kamarádkám, hasičům v Horním
Lánově nebo chlapům, kteří narychlo vyklidili a zútulnili
prostor ve stodole.
Na závěr přání - ať se těm lípám daří a prospívají zrovna
tak, jako Lánov.
Karolina Boková

Sázení lípy v Horním Lánově.

Výstava starých fotografií na sále v Horním Lánově.

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

VÁNOČNÍ TURNAJ V LÁNOVĚ

7. prosince se v Lánově po dvacáté čtvrté konalo Zpívání
u vánočního stromu se skupinou NaVáHuTě. Již desátým
rokem bylo obohaceno o jarmárek místních šikovných
výrobců, a že bylo na co koukat!
Lidi z nás mají legraci a tvrdí, že se dá s jistotou tvrdit,
že ať už vybereme jakékoliv datum, v den konání bude
z oblohy jistojistě padat něco mokrého. Ani tentokrát se
nemýlili. Padalo a celkem slušně. Nicméně v danou dobu se
v prostoru mezi „růžovou“ stodolou a čp. 51 sešla velká
skupina drsných Lánováků, kteří nedbali sloty a vydrželi
až do konce a i déle! Snad to bylo těmi bramboráky nebo
svařákem, čerti vědí.
Obec má nyní několik vlastních pivních setů, dva nové
větší stany s vánočními světýlky a prima prostor v růžové
stodole. Tato místnost, připravená, nazdobená a vytopená pro
jarmarečnice, se krásně osvědčila, a kolegové při všech
přípravách před i po vydatně pomáhali. To se to pak panečku
organizuje!
Až na ten déšť a na to, že jsem si prskavkami málem
podpálila oblečení, se vše dařilo a lidé si zpívání, nakupování
nebo jen prohlížení hezkých výrobků, občerstvení či družení
užili.
Příště budou možná i klobásy! Jen ta kapela trochu
vyhrožuje, že se napříště přejmenuje na DůVáHuTě (Důchodcovské Vánoční Hudební Těleso).
Karolina Boková

27. ročník turnaje v sálové kopané 25. prosince 2018
ovládla nakonec zkušenost. Seznam týmů se tentokrát
omladil. Turnajem suverénně prošel tým TORZO LEGIE.
Ve skupině "A" se sešly mladší a nové týmy, ve skupině "B"
dva týmy bývalých vítězů a týmy s pozměněnými názvy, ale se
zkušenostmi z minulých ročníků. Pořadí ve skupinách určilo
týmy do play-off čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále se prosadila
hráčská zkušenost týmů skupiny "A".
Čtvrtfinále: V prvním čtvrtfinále narazily zkušenosti
TORZA LEGIE na snaživé mládí a výsledek 4:0 pro TORZO
je pochvalou pro mladý tým NETÁHLA. Potom se utkaly
mladé týmy - LANGUSŤÁCI proti MĚJETOJEDNO.
Ale jedno to nebylo, po slibném začátku se výsledek překulil
na stranu LANGUSŤÁKŮ 5:2. V dalším utkání se střetly
týmy s finálovou účastí. Loňští finalisté týmu KÁMEN
podlehli PRIBINÁČKŮM jednoznačně 1:5. V posledním
čtvrtfinále nastoupil tým ARSENAL, jenž překvapivě vyhrál
základní skupinu, proti doposud nevýraznému týmu TOHLENENI4. Po urputném boji ARSENAL překvapivě prohrál 2:5.
V prvním semifinále se potkali několikanásobní vítězové
TORZO LEGIE s týmem LANGUSŤÁCI a v pohodovém
tempu zkušeně vyhráli 6:0. Ve druhém semifinále zkušený
tým PRIBINÁČCI narazil na čtvrtfinálové překvapení - tým
TOHLENENI4. Utkání to bylo velmi dramatické a střelecky
se rychleji prosazoval tým TOHLENENI4 a zvítězil 3:2. Kdo
viděl, nechtěl věřit neproduktivnosti poraženého týmu. Zato
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u vítězů vynikal svou šikovností SRNSKÝ Jan, střelec všech
tří branek svého týmu. Svou rychlostí a magickou technikou
jednoznačně přispěl k postupu do finále.
O třetí místo v turnaji bojovaly týmy PRIBINÁČCI
a LANGUSŤÁCI. V utkání lépe začal tým LANGUSŤÁCI
a rychle vedl 2:0. Poté už na hřišti kralovala zkušenost
a produktivita týmu PRIBINÁČCI. Vítězství 7:2 dalo
zavzpomínat na střelecké výkony v minulých letech.
PRIBINÁČCI skončili třetí a na čtvrtém místě se umístil tým
LANGUSŤÁCI. Na finálové zápasy z minulosti navazuje
opět tým TORZA LEGIE. Tentokrát má proti sobě nevýrazný
tým ze základní skupiny, ale také tým, který se neuvěřitelně
zvedl v play-off zápasech. TOHLENENI4 byl ve finále silným
soupeřem, ale zkušenosti hráčů TORZA LEGIE, a ještě
s dobrým brankářem vzadu, vcelku v poklidu soupeře
přehrály. V zápase lépe začal tým Torza a příležitosti využil.
TORZO LEGIE porazilo TOHLENENI4 na konečných 3:0.
Vítězem turnaje se stal tým TORZO LEGIE a získal svůj
jubilejní desátý titul.
Vánoční turnaj v sálové kopané ve výsledcích.
Skupina A
1. místo TORZO LEGIE
9 bodů
10 : 1 skóre
2. místo PRIBINÁČCI
3 bodů
10 : 5
3. místo MĚJETOJEDNO
3 bodů
7 : 10
4. místo TOHLENENI4
3 bodů
5 : 16
Skupina B
1. místo ARSENAL
9 bodů
10 : 4
2. místo LANGUSŤÁCI
6 bodů
7: 2
3. místo KÁMEN
3 bodů
4: 6
4. místo NETÁHLA
0 bodů
1 : 10
Konečné pořadí turnaje:
1. místo TORZO LEGIE
2. místo TOHLENENI4
3. místo PRIBINÁČCI
4. místo LANGUSŤÁCI
5.- 8. místo NETÁHLA, MĚJETOJEDNO,
KÁMEN, ARSENAL
Střelci turnaje: 1. místo SRNSKÝ Jan 8 branek
2. místo KADAVÝ Lukáš 7 branek
3. místo HAVEL Martin 6 branek
Nejlepší brankář: Kobr Jindřich
Poděkování organizátorům turnaje: Půlpán Milan
s manželkou Michaelou, Hartig Jiří nejml. se sestrou
Marcelou
Zapsal Stanislav Závodník sen.

Vítěz turnaje 2018 - TORZO LEGIE. Stojící VAŠEK Otakar,
SCHAUER Martin, HAVEL Martin, SCHAUER Pavel,
dole KOBR Jiří, KOBR Jindřich, PŮLPÁN Milan.

ZŠ a MŠ LÁNOV
PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE KRKONOŠE
Využili jsme krásného počasí a vyrazili jsme na exkurzi na
hřebeny Krkonoš. Trasa vedla ze Špindlerovky přes Poledník,
kolem Velkého a Malého stavu na Luční boudu a Kozími
hřbety do Špindlu. Ačkoliv jsme ušli pouze 15 kilometrů, nohy
nás bolely pořádně. Zachránilo nás osvěžení ve Svatopetrském potoce, které jsme spojili s házením žabek, a také
výborná zmrzlina v centru Špindlu. Obohatili jsme znalosti
o Krkonoších, navštívili jsme méně známá, ale přesto
impozantní místa a vyzkoušeli naši tělesnou zdatnost.
Nina Javorová

ADAPTAČNÍ DEN
Dne 18. září se naše třída 6. A zúčastnila adaptačního
kurzu. Během něj proběhlo seznamování s novými spolužáky
z Dolního Lánova v rámci her, které vyžadovaly spolupráci
všech zúčastněných. Určili jsme si pravidla chování ve třídě
i k sobě navzájem. Odpoledne jsme se s třídním učitelem
vypravili do blízkého okolí. Společně jsme hráli sportovní
i logické hry. Naše třída si den užila.
Veronika Slezáková

TMA PŘEDE MNOU
V pondělí 17. 9. vyrazily třetí třídy autobusem do Vrchlabí
na program Tma přede mnou. Program měl dětem přiblížit
svět nevidomých. Sami jsme si se zavázanýma očima
vyzkoušeli, jak vnímáme okolí pomocí hmatu. Vnímali jsme
předměty nejen dotykem rukou, ale i nohama. Na besedě
s nevidomými manželi jsme mohli sami klást dotazy, na které
nám paní velmi ochotně odpovídala.
Co na to děti:
- Šli jsme do parku a v tom parku byla čtyři stanoviště a tam
jsme plnili úkoly. E. Ž.
- Šli jsme parkem a vyprávěli si o stromech. Došli jsme tam.
Rozdělili jsme se do skupinek. První stanoviště bylo, že jsme
si sundali boty. N. F.
- Nejvíc se mi líbil bosý chodníček, na kterém jsme rozpoznávali věci. Pak jsme šli na besedu se slepou paní, která tam měla
vodícího pejska Brigitku a vyprávěla o svém životě. J. K.
- Dozvěděl jsem se, že existuje mluvící telefon. Byli jsme
v zámku, svačili jsme. A. S.
- Měli jsme zavázané oči a šli jsme podle provázku a ošahávali
jsme kůry. K. D.
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- Podle hmatu jsme poznávali předměty.
V. Ž.
- Nejvíc se mi líbila Brigitka. Cestou
zpátky jsme šli po cyklostezce. B. N.
Eva Hájková

DOPISOVÁNÍ S JAPONSKEM
Každý rok jsou žáci naší školy
zapojeni do projektu dopisování
s japonskými žáky a letošní školní rok
nebude výjimkou. Letos si budou se 40
japonskými žáky ze školy Tokai Junior
High School z města Nagoya dopisovat
celkem tři skupiny (8. a 9. třída). Minulý
týden dorazily první dopisy a každý žák
se již trochu seznámil se svým japonským dopisovatelem, se kterým bude
udržovat korespondenci po celý školní
rok. Za celý školní rok si vymění 3-4
dopisy. Letos jsme se s paní učitelkou
Amandou domluvily, že se v dopisech
zaměříme na téma škola, aby obě strany
lépe poznaly odlišné vzdělávací systémy. Tato výměna probíhá v rámci
anglického jazyka a žáci samozřejmě
píší v anglickém jazyce a procvičují si
tím anglickou gramatiku a slovíčka.
Z minulých let víme, že někteří žáci jsou
v kontaktu se svými japonskými kamarády i nadále. Třeba i letos se něco
takového povede.
Na další spolupráci se těší paní. uč.
Rudišová a pan uč. Šafránek.
Hana Rudišová

BĚH ZÁMECKÝM PARKEM
VE VRCHLABÍ
Tradiční Běh zámeckým parkem měl
letos velmi netradiční počasí – bylo
sluníčko a teplo. Do Vrchlabí jsme se
letos vydali s velmi početnou výpravou
– celkem naši školu reprezentovalo 45
dětí. Dvě bronzové medaile vybojovali
páťák Radim Vosáhlo a třeťačka Rozálie
Havlíčková, další děti získaly hezká
umístění do desátého místa - Matěj
Jandík 5., Tadeáš Maxa 7., Jiří Šedivý,
Michal Koldovský a Natálie Sýsová 8.
místo. V konkurenci asi 300 dětí
z Vrchlabí a okolí se neztratily ani
ostatní naše děti. A nejdůležitější je, že si
všichni dobře zaběhali a měli ze svých
výkonů radost.
Olga Čermáková

ADAPTAČNÍ DEN 6.B
V pondělí 17. 9. proběhl v 6. B
adaptační den.
Měli jsme tři hodiny s paní učitelkou
Malínskou a dvě hodiny s paní zástupkyní Křelinovou. S paní učitelkou
Malínskou jsme dělali taková kormidla,
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do kterých jsme měli napsat, k čemu
bychom byli, kdybychom ztroskotali.
S paní zástupkyní jsme šli ven a měli
jsme týmy, šlapali jsme po kamenech
a měli jsme se dostat na druhou stranu
bez toho, abychom se dotkli země.
Všechna cvičení nám měla pomoct,
abychom se lépe poznali a něco se
dověděli i o nových spolužácích.
Po obědě jsme vyrazili na výlet na
kolech, jeli jsme do Fořtu přes letiště
a do Rudníku. Bylo to velké vyjíždění
kopců a zase sjíždění. Ochutnali jsme
místní zdravou vodu, prohlédli si
zámek, hřbitov, lázně i jezero a jeli zpět.
Byl to hezký výlet.
Gábina Čivrná, Eliška Holubcová, 6. B

PROJEKTOVÝ DEN
Dne 27. 9. jsme v naší škole prožili
projektový den na téma – Sport v České
republice.
Žáci byli rozděleni do týmů napříč
všemi třídami, družstva byla pojmenována podle našich významných sportovců. Ráno jsme se všichni rozehřáli
příjemnou a netradiční rozcvičkou –
zumbou, kterou pro nás připravila paní
učitelka Skalková. Dále už děti ve svých
skupinách postupně procházely jednotlivá stanoviště, na kterých plnily úkoly,
které si pro ně učitelé připravili. Všechna sportovní zastavení byla pestrá,
zábavná a naučná. Každý žák se mohl
v něčem prosadit, pro sebe samého
objevit něco nového, neznámého
i obohacujícího. Celkem na děti čekalo
22 zastavení, na některých si aktivně
zasportovaly – běh, fotbal atletika,
chůze na chůdách, házení šipek, hod
na cíl, v ostatních se mohly dovědět
mnoho zajímavých informací ze života
sportu. Měli jsme tu čest, že si na nás
udělala čas a přišla nám vyprávět o své
sportovní kariéře sympatická a milá
Katka Šafránková, naše výborná kladivářka. Na dalších stanovištích děti
tvořily, skládaly puzzle, ale také se
seznámily s úspěchy Emila Zátopka
a dověděly se, že všem známá píseň
„Když nemůžeš, tak přidej víc..“ je
vlastně motto našeho nejlepšího atleta.
Celý projektový den se všem líbil
a už se těšíme na další.
Nina Javorová

POZNÁMKA
Říkám si, že je škoda, že nikdo
ze ZŠ, nebo i někdo jiný, nepíše vedle
těch skvělých věcí z činnosti školy také
o negativech. Například o případech
šikany, těžkostech zaměstnanců
ve školní jídelně, nebo o tom, že děti,
ale často bohužel i učitelky nezdraví,

nebo o bezohlednosti rodičů-řidičů při
výsadku dětí u školy. Nemyslím to
škodolibě, ale tak, že to jsou věci, které
mnoho lidí trápí a asi by se o nich mělo
vědět a mluvit.
Karolina Boková

25. ŘÍJEN 2018
Slavnostní otevření budovy B
a sportovního hřiště.
Oslava 100. výročí založení Československé republiky
„Prší nám štěstí, vítr nese radost
a zima rozehřívá přátelství.“ Tento
den byl již od rána výjimečný. Probíhaly
třídní projektové dny zaměřené
na 100. výročí založení Československé
republiky.
Ve tři hodiny se otevřela budova B,
kde máme další oddělení školní družiny
a mateřské školy. Virtuálně jsme vpustili
žáky na nové sportovní hřiště. V celé
Základní škole bylo rušno. Jídelnu
zaplavily předměty současné i historické, žáci druhého stupně připravili
neuvěřitelnou výstavu právě k výročí
republiky. Také aktivity ve třídách
směřovaly k naší krásné vlasti. Rodiče
s dětmi se zapojili do bubnování, sportování, soutěží, kvízů.
Občerstvení ve spolupráci s obcí
(finanční příspěvek) zajistil penzion
Baron. Ve vestibulu se představilo
Centrum náhradní rodinné péče DAR
z Vrchlabí. S úsměvem podávali sladké
palačinky a horký jablečný nápoj.
Děkuji všem za přípravu slavnostního dne.
Mgr. Radmila Koniková

ŠKOLNÍ VÝLET
DO POLSKA
V pátek ráno jsme vyjeli z Lánova
od školy autobusem, který nás odvezl
do městečka Karpacz.
Tam jsme přestoupili k Polákům
do jejich autobusu a jeli jsme do Wroclawi. Společně jsme navštívili multimediální fontánu a dále 3D kino. Také jsme se
podívali na most Milenců, na kterém
byly pověšené zámky. Všichni jsme se
šli podívat do kostela v centru města a po
obchůdcích, kde si děti něco koupily.
Ve městě jsme byli na obědě v mrakodrapu, který se jmenuje Sky Tower.
Jídlo bylo dobré.
Všichni jsme se vrátili do Karpacze,
přestoupili jsme do našeho autobusu
a jeli jsme do Lánova. Výlet se všem
moc líbil.
Martin a Kryštof Jírovi

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Dne 9. 11. jsme si s žáky osmé
a deváté třídy připomněli smutné výročí
Křišťálové noci, protižidovského
pogromu v Německu, v Rakousku
i v Sudetech z 9. 11. na 10. 11. 1938, při
kterém přišly o život desítky Židů,
mnoho dalších bylo zatčeno a odvlečeno
do koncentračních táborů, byl ničen
židovský majetek.
K připomenutí této strašlivé události
jsme již podruhé navštívili trutnovské
UFFO, kde jsme měli jedinečnou příležitost setkat se s RNDr. Michaelou
Vidlákovou, která patří mezi málo Židů
přeživších druhou světovou válku. Paní
Vidláková, které je nyní 82 let, působí
neuvěřitelně vitálním dojmem, a tak je

V první části jsme si připomněli hrůzy
komunistické totality u nás v Československu zejména na konci 40. let i v 50.
letech - vraždu Milady Horákové,
Heliodora Píky i Josefa Toufara, ale
i pozdější sebeupálení Jana Palacha
a Jana Zajíce. V druhé části jsme zhlédli
film Jan Palach, vyprávějící o osudu
studenta, který se rozhodl k tak výraznému demonstrativnímu činu.
Tímto celým dopolednem nás
provázel smutek nad osudy lidí trpících
za totalitního režimu, ale zároveň radost
z toho, že my sami můžeme žít v demokratické době. Také jsme si připomenuli
výročí 17. listopadu.
Z ohlasů žáků mohu usoudit, že byli
s programem spokojeni. Někteří odcházeli velmi zamyšleni.
Nina Javorová

FOTBALOVÝ TURNAJ

Paní Michaela Vidláková.

schopna, ale i ochotna o hrůzách, které
její rodina prožila, vyprávět žákům
a studentům. Všichni v sále, který byl
zaplněn do posledního místečka, velmi
napjatě poslouchali její vyprávění.
Svým vyprávěním opravdu dokázala
mladé publikum strhnout a uhranout,
a tak jsme měli jedinečnou možnost
vyslechnout si příběh její a celé její
rodiny. Ona sama s rodiči přežila válku
v ghettu v Terezíně, aniž by přišli o život.
Takové štěstí neměli její prarodiče, ani
ostatní z rodiny. Popisovala, jak žili před
válkou a jak se jim do života nenápadně
vplížil fašismus i konečné řešení židovské otázky.
Na základě ohlasů našich žáků si
dovoluji říci, že toto setkání bylo fantastické, některé očko dětí nezůstalo suché.
Věřím, že i v příštím roce se nám
naskytne tato pozoruhodná šance setkat
se s přeživším.
Nina Javorová

JAN PALACH
Dne 15. 11. jsme s žáky osmé
a deváté třídy navštívili Kulturní dům
Střelnice ve Vrchlabí, kde si pro nás
připravili ojedinělý program trvající
celé dopoledne. Program se skládal
ze dvou částí, kterými nás prováděl pan
ředitel Střelnice Vladimír Jindra.

V pátek 23. listopadu 2018 proběhl
ve sportovní hale v Hostinném okrskový
turnaj v halové kopané, kterého se
zúčastnili i vybraní žáci naší školy. Celý
turnaj byl velice vyrovnaný a všechna
družstva předváděla vynikající výkony,
žádné nebylo předem jasným favoritem.
Naše družstvo se ve vyrovnané konkurenci opravdu neztratilo a vybojovalo
krásné čtvrté místo. Proto všem zúčastněným děkuji a gratuluji k velmi dobrému výsledku.
Libor Spurný

MISTROVSTVÍ SVĚTA
VE FLORBALU
Na začátku prosince hostila Praha
největší sportovní akci v České republice v roce 2018, Mistrovství světa ve
florbalu, a žáci naší školy měli možnost
se této jedinečné události zúčastnit také.
5. prosince jsme tedy vyrazili do Prahy
do O2 Arény na dva osmifinálové
zápasy. V prvním osmifinálovém zápase
se proti sobě postavily výběry Slovenska a Lotyšska. Slovenská reprezentace
vyhrála svoji skupinu bez ztráty bodu
a naopak Lotyšsko sice skončilo
v základní skupině poslední, ale dokázalo porazit český výběr, takže se čekal
zajímavý zápas. Z vítězství a postupu do
čtvrtfinále se nakonec radovalo Lotyšsko. Ve druhém zápase proti sobě
nastoupily reprezentace Estonska
a Dánska a tento zápas byl naopak
zajímavý tím, že vítěz se postaví
ve čtvrtfinále proti českému výběru.
Po velmi vyrovnaném souboji se radovala nakonec reprezentace Dánska.
Během obou zápasů panovala vynikající
atmosféra a všichni si ji náramně užívali.

Fanoušci z Lánova.

Celý tento dopolední zápasový program
sledovalo dohromady přes 12 tisíc
diváků a podporovaly všechny týmy.
Diváci byli během přestávek zapojeni
do několika soutěží, které probíhaly
přímo v hledišti, nebo, kdo měl štěstí,
tak si zasoutěžil dokonce i na hrací
ploše. I naši žáci se aktivně snažili
zapojit a někteří byli dokonce úspěšní
a mohli si vyzvednout drobné ceny. Dále
si mohli vyzkoušet střelbu na branku,
nechat se vyfotit jako čeští reprezentanti
nebo si pořídit suvenýry ve funshopu.
Naši žáci, hlavně ti, kteří navštěvují
florbalový kroužek, si pořídili oficiální
míček tohoto mistroství světa, a dokonce si ho nechali podepsat některými
hráči Estonska, Dánska, Lotyšska,
Slovenska a dokonce i českými reprezentanty. Bylo vidět, že si to opravdu
všichni užívají, a ještě tak podpořili
úžasnou atmosféru celého šampionátu,
který byl ze všech stran hodnocen jako
výjimečný. Celý šampionát překonal
hned několik historických rekordů, ale
mezi ty největší určitě patří divácký
rekord. V součtu přišlo na všechna
utkání domácího Mistrovství světa ve
florbalu 181 518 diváků a my mohli být
u toho.
Libor Spurný

PROJEKT
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Ježíškova vnoučata je projekt Českého rozhlasu. V předvánočním čase se
snaží splnit přání lidem, kteří dárek
nedostali celou věčnost. Tedy osamělým
babičkám a dědům v domovech pro
seniory. Letos byla vypsána výzva, ve
které se sbírala vánoční přání od dětí.
Hned jak jsem se o tom dozvěděla,
rozhodla jsem se oslovit žáky naší školy.
Byl na to týden. Během týdne se povedlo
nasbírat 177 přání z celé naší školy.
Některé třídy vyráběly během hodin,
jiné děti zase nosily přání samostatně.
Vyrábělo se i doma. Velice mě překvapilo, kolik dětí s dobrým srdcem ve škole
máme. Všechna tato přáníčka jsem
odeslala do Českého rozhlasu, kde
budou společně s malým dárečkem
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zabalena a poslána do domovů všem
dědům a babičkám, a to do Štědrého dne.
Touto akcí jsem se snažila našim žákům
ukázat, že i o Vánocích jsou lidé, kteří
nikoho nemají nebo o ně jejich rodiny
nemají zájem. Že i tito senioři mají duši
a city a že i taková maličkost, jako je
přání, jim dokáže vykouzlit úsměv právě
o Vánocích. Myslím si, že to má smysl,
dělat radost těm, kteří jsou jen staří,
ne nepotřební. Děkuji tímto všem, kteří
se podíleli na tomto projektu a přispěli.
Díky děti!
Barbora Mertlíková

že s námi tímto způsobem spolupracujete. Vaše děti jsou jistě také rády, když
mohou nabídnout něco svého. Když
jsme se nakupováním unavili, mohli
jsme spočinout u libých tónů hudby,
které si pro nás naši žáčci s jejich doprovodem připravili.
Vážení a milí rodiče, prarodiče
a přátelé, velmi Vám děkujeme za finanční podporu, která se vrátí zpět vašim
dětem jako příspěvek na třídní aktivity.
Nina Javorová

BÍLÝ TESÁK V UFFU

Dne 20. 12. nás navštívila maminka
naší žákyně paní Soňa Šťastná, aby se
s námi znovu podělila o své cestovatelské zážitky. V září tohoto roku se
s partou přátel rozhodla prozkoumat pro
sebe novou destinaci - Thajsko. Hodinu
a půl, a to dokonce dvakrát za sebou,
dokázala žáky svým poutavým vyprávěním zaujmout. Nechtěli jsme ochudit
o přednášku žádnou třídu z druhého
stupně, museli jsme tedy žactvo rozdělit
na dvě skupiny. Paní Šťastné velmi
děkujeme za ochotu a krásné vyprávění.
Nina Javorová

Dne 29. 11. žáci šestých i sedmých
tříd se svým pedagogickým doprovodem vyrazili do trutnovského UFFA,
aby zhlédli představení Bílý tesák
v podání Divadla Drak z Hradce Králové. Představení bylo dramatizací světově známé knihy Bílý tesák od spisovatele Jacka Londona. Autor nás provádí
životem psa Bílého tesáka, který je
křížencem vlka a psa a který má od
přírody do vínku nadělenou divokost.
Musí se ale naučit podřizovat lidem
a vyjít s ostatními psy. Nedokáže se jen
tak začlenit do smečky psů ani lidí, není
přijímán a sám obtížně přijímá. Jeho
jinakost ho předurčuje být buď tím
prvním mezi všemi, nebo posledním.
Dramatizace knihy nám tak představila
život Bílého tesáka se vší krutostí,
drsností i divokostí. Žákům se přestavení líbilo a sami přiznávali, že jim chvílemi běhal mráz po zádech.
Nina Javorová

VÁNOČNÍ JARMARK

Dne 13. prosince se brány naší školy
otevřely dětem, rodičům, prarodičům
i přátelům školy, abychom si prožili
chvilku adventního času pospolu. Vše
bylo krásně, svátečně nachystáno, a tak
ve tři hodiny mohl jarmark začít.
O stánky jednotlivých tříd se pečlivě
starali žáci pod vedením a dohledem
svých třídních učitelů. Na stolech
malých i velkých žáčků se nacházely
překrásné výrobky z dílen šikovných
dětí, učitelů, ale i z vašich domácích
dílen, milí rodiče. Jsme velmi potěšeni,

12

THAJSKO

SPORTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Předvánoční čas jsme využili také ke
sportování. Ve středu 1. stupeň vyzkoušel v týmech nejrůznější formy pohybu –
děti šplhaly po žebřinách, houpaly se
na kruzích, házely míčem na cíl, skákaly
na trampolíně, překonávaly překážkovou dráhu a podobně. Starší děti měly
ve čtvrtek turnaj v míčových hrách,
ve vzájemných zápasech si 10 týmů
zahrálo florbal, přehazovanou a házenou. Předvánoční sportování jsme si
všichni moc užili.
Olga Čermáková

den, kdy všichni měli na sobě oblečení
s proužky. V průběhu měsíců děti chodily do kroužků flétny, výtvarného
a tanečků.
Paní učitelky nacvičovaly program
na vánoční besídky a také společně
s dětmi vyráběly dárečky a výrobky na
vánoční jarmark. Odměnou pro děti byly
úsměvy rodičů a dárky od Ježíška, které
našly v každém oddělení pod vánočním
stromečkem.
Opravdu nebyla žádná šance se
v MŠ nudit.
A co nás čeká v brzké době? Lyžařský kurz, zimní olympiáda, divadlo,
atd…
Přejeme všem rodičům a dětem vše
nejlepší v roce 2019, děkujeme za přízeň
i pomoc při různých akcích a nám všem,
kteří se starají o děti, hodně kreativity,
pevné nervy a dobrý pocit z odvedené
práce.
Kolektiv MŠ

VENKOVSKÉ INFOCENTRUM
MIKROREGIONU INFORMUJE

ZASE TO GDPR
V letním zpravodaji jsem psala,
že u fotek již nebudu uvádět popisky
obsahující jména zobrazených lidí, a to
kvůli novému nařízení EU o ochraně
osobních údajů (GDPR), které začalo
platit 25. 5. 2018. Koncem října se ke
mně ale dostalo stanovisko Úřadu pro
ochranu osobních údajů, že běžné
reportážní fotky z akcí je možné nadále
uveřejňovat bez souhlasu, a to i s popisky (obsahujícími jména) pod nimi.
Nevím, jestli se mám smát nebo
plakat...
Karolina Boková

NOVINKY Z MŠ

SOUTĚŽ
LÁNOVSKÝ SNĚHULÁK 2019

Je to až neskutečné, ale první čtvrtletí je úspěšně za námi. Děti si již zvykly
na paní učitelky, které se snaží o to, aby
pobyt ve školce byl co nejkreativnější
a nejzajímavější.
Během nezvykle teplého podzimu
jsme byly s dětmi na několika turistických výletech, navštívilo nás divadlo,
děti každý měsíc absolvovaly kurz
“Malého stavitele“ a také probíraly
přírodu s pracovníky KRNAP.
Proběhla podzimní olympiáda, do
školky přišly pracovnice ČČK, které
formou hry dětem povídaly o základech
první pomoci, a také si děti přišla
poslechnout paní logopedka.
V listopadu byl ve školce proužkovaný

Vážení čtenáři, infocentrum Lánov
vyhlašuje 4. ročník soutěže Lánovský
sněhulák 2019.
Ve druhém ročníku jsme měli účastníka jen jednoho, ale již v ročníku
následujícím, díky vlně solidarity s námi
organizátorkami, se sešlo soutěžících o
mnoho více. Řekly jsme si tedy, že to má
smysl a že jedeme dál!
Náležitosti sněhových panáčků
jsou tyto: sněhuláci musí být ze sněhu,
o minimální výšce 70 cm a musí být
postaveni v zimní sezóně 2018/2019.
Stavět můžou jak Lánováci, tak obyvatelé Dolního Lánova a Dolního Dvora, a to
v jakémkoli z těchto tří katastrů.
Vytvořené dílo vyfoťte a zašlete

spolu se svými kontaktními údaji na
adresu infocentrum@lanov.cz nebo se
s fotoaparátem/mobilem dostavte přímo
do infocentra; v tom případě prosím
nezapomeňte kabel.
Porota ve složení Boková, Stříbrná a
Knapíková Kavánová vybere tři nejlepší
výtvory, které budou oceněny. Výsledek
soutěže se dozvíte v jarním zpravodaji.
Stavte, foťte, posílejte! Těšíme se na
vaše výtvory.
Za všechny porotkyně Karolina Boková

OCENĚNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÉHO
DÁRCOVSTVÍ KRVE
Český červený kříž ocenil v roce
2018 bezpříspěvkové dárce krve a mezi
nimi i tyto občany našich tří obcí:
● Bronzová plaketa MUDr. Janského
(10 odběrů):
Blažková Eva (Dolní Lánov)
● Zlatá plaketa MUDr. Janského (40
odběrů):
Kovář Jaroslav (Lánov)
Škoda Petr (Lánov)
Trýzna Jarmil (Lánov)
● Zlatý kříž 2. třídy (120 odběrů):
Adolf Miroslav (Dolní Lánov)
● Zlatý kříž 1. třídy (160 odběrů):
Blažek Jiří (Lánov)
● Plaketa Dar krve - dar života (250
odběrů):
Najbrt Petr (Lánov)
Blahopřejeme a děkujeme!
Bronzová plaketa je dárcům zasílána
průběžně během roku, dárci za 20, 40
a 80 odběrů jsou oceňováni na slavnostním shromáždění v Koncertní síni
Bohuslava Martinů v Trutnově. Oceňování s vyšším počtem odběrů (120, 160
a 250) má na starosti již Praha.
Zároveň doplňuji informaci, že
v současné době ČČK s nemocnicemi
a dalšími zařízeními řeší systém předávání a zpracování osobních údajů, a to
i dalším stranám, tzn. například nám.
Získávání těchto podkladů je dlouhodobě nespolehlivé, a pokud se tedy snad
někdy stalo, že jsem někoho neuvedla,
velice se omlouvám, ale bylo to bohužel
způsobeno právě těmito nesnázemi.
Ve spolupráci s ČČK v Trutnově
připravila Karolina Boková.

NOVÉ KNIHY
Zde je ochutnávka z nových knih:
Pro dospělé:
180 let tradice výroby papíru v Hostinném - Miloš Lešikar

Pec pod Sněžkou - putování horským městem od minulosti k dnešku - P. Zahradník
Zpověď tajemníka: ve službách Dagmar Havlové a Václava Havla - Miloš Rýc
Rytíři země české - Dagmar Štětinová
Lori: múza K. H. Máchy - Dagmar Štětinová
Svědek obžaloby (souběžný text v angličtině) - Agatha Christie
Jedenáct prezidentů - Libor Budinský
Devátý hrob - Stefan Ahnhem
Lví silou, vzletem sokolím: První republika - mýtus a realita - Vladimír Mertlík
Nejsem mrtvá - Anne Frasier
Žena, po které se slehla zem - Lone Theils
Bílá místa české historie 5 - Jiří Bílek
Líná máma - Anna Bykova
Úspěšný trénink dospělého psa - Kath. Schlegl-Kofler
Zaklínač (komplet) - Andrzej Sapkowski
Pro děti:
Houby: podivuhodné skutečnosti ze života hub,
o kterých jste neměli tušení - Liliana Fabisińska
Petronela, jabloňová čarodějka - Sabine Städing
Zvířata - Ondřej Hník
Krtek a sněhulák - Zdeněk Miler
Můj anděl strážný - Victoria Schwab
Svět podle Norma - Jonathan Meres
Knihovna Lánov, tak jako mnohé další knihovny v okolí spravované přes
společný server knihovny v Trutnově, přešla na nový program Tritius. S tím je
spojená změna ve vyhledávání knížek a proto zde uvádím nové odkazy. Na odkazu
http://knihovnalanov.webk.cz/pages/uvod.html pod záložkou On line katalog
(nebo přímo přes https://trutnov.tritius.cz/library/lanov/) se prostřednictvím
tohoto katalogu dozvíte, jaké knihy jsou v lánovské knihovně aktuálně k dispozici.
Musím bohužel přiznat, že sama se s novým programem sžívám poněkud prkenně
a že zdaleka neumím vše, co jsem běžně ovládala v předchozím programu,
v Claviu.
Karolina Boková

EVIDENCE PSŮ V LÁNOVĚ
Milí Lánováci! Apeluju tímto na
všechny, kteří jste to ještě neudělali prosím přihlaste své psy na obci!
V půlce ledna jsem s novou místostarostkou, Eliškou Rojtovou, řešila další
případ potulujícího se psa. Možná si
řeknete, že o nic nejde, že by se sám
domů vrátil. Ale kdybyste viděli, jak
v tom hustém provozu tady na kruháči
a blízkém okolí běhá přes silnici, možná
byste si to nemysleli. Pes běhal přes
cestu sem a tam a v hustém provozu
z toho bylo člověku ouzko. Jednomu
kvůli psovi, že ho něco zajede a bude
v bolestech trpět, druhému kvůli tomu,
že kolize způsobí škodu na autě či zdraví
člověka.
Kdyby tento pes byl přihlášen,
majitele bychom poměrně snadno
dohledali. Vím, že to něco stojí, ale má to
smysl. Také má velký smysl dávat psovi
na krk obojek s telefonním číslem!
Opakuju znova - Lánov bohužel
nemá žádnou smlouvu ani s městskou
policií nebo někým jiným kvůli odchytu,
ani s nějakým útulkem, kam by bylo
možno psa umístit. Proto nám, prosím,
pomozte svým dílem - přihlaste své psy

na obci nebo aspoň neoficiálně v infocentru a nechte tu na sebe telefon!
Karolina Boková

KALENDÁŘ S VÝBĚREM
TOP AKCÍ V KRKONOŠÍCH

Pro vaši snadnější orientaci vydal
Svazek Krkonoše přehled tradičně
pořádaných kulturních, sportovních
a společenských akcí v tzv. Kalendáři.
Jsou uvedeny bez data, ale s internetovými odkazy na jednotlivé pořadatele.
Alena Jahodová ze Svazku Krkonoše
doplňuje: „V klidu u počítače se s nabídkou můžete sami seznámit. Kalendář
vznikl ve spolupráci s krkonošskými
informačními centry, městy a obcemi.
Vytvořili jsme materiál zahrnující typické krkonošské události, které se konají
pravidelně každý rok a nabízejí bohatý
zážitek místním i turistům, dětem
i dospělým. Tištěný leták je k dostání
zdarma spolu s turistickými novinami
Krkonošská sezona v krkonošských
informačních centrech.“
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V elektronickém formátu si ho
Pokud i vy máte zájem zveřejnit
pořádanou událost, kontaktujte zpraco- můžete pročíst na webových stránkách
vatele Regionální turistické informační www.krkonose.eu
centrum Krkonoše, Vrchlabí na eDalší informace o aktuálním dění
mailové adrese:info@krkonose.eu.
z turistického regionu Krkonoše a ze

života Svazku Krkonoše najdete na:
www.krkonose.eu, www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a na
facebookovém profilu: www.facebook.com/Krkonose.eu
Dáša Palátková

AKCE DOLNÍHO DVORA, LÁNOVA A DOLNÍHO LÁNOVA
BŘEZEN
Masopust 10. 3. 2019 Dolní Lánov - Lánov, 12:30 od kostela v D. Lánově 6. ročník masopustního veselí. Průvod masek z Dolního do
Prostředního Lánova, ke kterému se po cestě může připojit každý. Za budovou OÚ v Lánově probíhají soutěže, hudební doprovod
kapely The Vain Glory, občerstvení za lidové ceny, teplé nápoje, příjemná atmosféra. Konec akce je naplánován na 16:00.
Pořadatel: Skautský oddíl Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
Hasičský ples 16. 3. 2019 Lánov, sál v Horním Lánově. Tradiční hasičský ples. Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá,
sdhhornilanov@seznam.cz
Dětský karneval 23. 3. 2019 Lánov, sál v Horním Lánově, Karneval pro děti v sále v Horním Lánově.
Pořadatel: SDH Horní Lánov, Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
Tradiční karneval pro děti 23. 3. 2019 KD Dolní Lánov. Zábava pro děti, soutěže, hry, dárky, tanec, občerstvení.
Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
Divadelní představení do škol 27. 3. 2019 ZŠ Lánov a ZŠ Dolní Lánov. Dopolední představení pro školy v KD Dolní Lánov Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila – Staré pověsti české, aneb pohádky pod Řípem. Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti,
tel. 606 600 498

DUBEN
Velikonoční turnaj v šachu pro děti a mládež 19. 4. 2019 KD Dolní Lánov
5. ročník turnaje v šachu. Pořadatel: SK Dolní Lánov, Zdeněk Máslo st., tel. 732 110 870, www.sachylanov.sweb.cz
Zájezd do Prahy - muzikál/činohra 27. 4. 2019 divadlo + překvapení
Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. 606 600 498
Pálení čarodějnic 30. 4. 2019 Lánov, hasičské hřiště v Horním Lánově. Pálení ohně, soutěže a hry. Pořadatel: SDH Horní Lánov,
Ladislava Šedivá, sdhhornilanov@seznam.cz
Pálení čarodějnic 30. 4. 2019 Dolní Lánov, u skautské klubovny Márnice 19:00
Pořadatel: Skautský oddíl Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz
Pálení čarodějnic 30. 4. 2019 Dolní Dvůr, Penzion FKC. Pálení ohně, soutěže pro děti (hod krysou, čarodějné úkoly, kouzelné
lektvary). Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin Bělovský (ve spolupráci s SDH Dolní Dvůr a Flér - Tvořilka Dolní Dvůr),
499 522 376, 739 416 335
Pálení čarodějnic 30. 4. 2019 Dolní Lánov, hřiště. Pořadatel: Myslivecký spolek „Malá Sněžka“ Dolní Lánov, Miloslav Tomíček,
tel. 602 213 866, tomicek.miloslav@seznam.cz

KVĚTEN
Psí agility závody květen 2019 Čistá v Krkonoších, kemp Slunečná. Závody agility s pejsky různých plemen a výkonnostních
kategorií, bohaté občerstvení zajištěno, diváci mohou přijít i se svými pejsky. Pořadatel: Barbora Štefanová, barborastefanova@seznam.cz, FB: Barbora Štefanová, www.agility-vrchlabi.weebly.com
Den létání pro veřejnost květen 2019 letiště Vrchlabí.
K dispozici budou lety na větroni se startem navijákem (stoupání až 20m/sec. do výšky 250 m) a lety motorizovaným větronem,
podrobnosti a rezervaci letu získáte na Facebooku a webu
Pořadatel: Krkonošský aeroklub Vrchlabí, Facebook: https://www.facebook.com/akvr.cz/, akvr@seznam.cz, www.kavr.cz
Okrsková soutěž 11. 5. 2019 fotbalové hřiště Lánov. Hasičská soutěž.
Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Jan Rypl, 732 228 666, rypl.jan@seznam.cz
Noc kostelů - nepotvrzeno!!! 24. 5. 2019 Dolní Lánov, kostel mezi 18:00 a 21:00
Nevšední návštěva svatostánků po celé republice - noční prohlídka prostor plus kulturní program.
Pořadatel: Římskokatolická farnost Vrchlabí, P. Jiří Šlégr, slegr@eljon.cz, tel. 499 422 899, 731 645 349, 731 598 996, ve spolupráci
se Skautským oddílem Lánov, Ondřej Filipčík, sokolator@seznam.cz, a ZŠ a MŠ Dolní Lánov, tel. 499 522 212
Slavnostní zahájení – otevření sportovního hřiště v Dolním Dvoře květen/červen 2019.
Volejbalový turnaj sousedních obcí a místních sportovních nadšenců. Pořadatel: Obec Dolní Dvůr, starosta Ing. Martin Bělovský
(ve spolupráci s SDH Dolní Dvůr a Flér - Tvořilka Dolní Dvůr), 499 522 376, 739 416 335
Chcete-li pomoci s propagací akce, kterou pořádáte, pošlete mi plakátek. Máte-li zájem o zasílání akcí z Krkonoš a zpráv z obce
mailem, dejte mi vědět.
Karolina Boková
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SPOLKOVÁ ČINNOST
ČTVRTSTOLETÍ, JAK TO LETÍ,
KULÍŠEK MÁ VÝROČÍ

Radio Kulíšek je parta chlapců
a děvčat, které baví rozhlas nejen poslouchat, ale i vytvářet. Pod vedením Jany
Ta u c h m a n o v é , t e h d e j š í u č i t e l k y
v ZŠ Lánov, založili v roce 1994 rádio
Kulíšek. Děti zpočátku zpestřovaly
přestávky spolužákům ve škole. V roce
1997 jim Obec Lánov umožnila vysílání
v obecním programu kabelového rozvodu. Následovala spolupráce s radiem
Domino, radiem OK, Hitrádiem Magic...
V roce 2000 byl Kulíšek mezi prvními internetovými rádii vysílajícími na
webu internetradia. Kamarádství s novými médii pokračuje. 5. 5. 2010 se rozeznělo Krkonošské turistické vysílání,
které se o čtyři roky později usídlilo
na rastv.cz. K vlajkové lodi – stanici
Lánov – přibyly stanice Kopidlno
a Lomnice nad Popelkou. A své posluchače si radio Kulíšek našlo i na internetu. Za 4,5 roku jich bylo 447 617. Konec
čísel a statistických údajů!
Za 25 let se do hry na rádio zapojila
pěkná řádka mladých, kteří si v praxi
zkouší, co všechno vysílání obnáší.
Kulíšek měl pobočky ve Špindlerově
Mlýně, Vrchlabí, Dvoře Králové nad
Labem, Rokytnici nad Jizerou, Jičíně,
Jilemnici, Hradci Králové, Pardubicích,
Brně a také v Banské Bystrici.
Na podzim 2019 plánujeme setkání
redaktorů, moderátorů, partnerů a přátel,
kteří se na vysílání radia Kulíšek podíleli. Pokud jste mezi nimi byli i vy, ozvěte
se, prosím, na mailovou adresu:
kulisek.studio@centrum.cz. Budeme
rádi, když se nás sejde co nejvíc.
Sledujte www.radio-kulisek.cz
a poslouchejte naše vysílání na rastv.cz!

byl založen výbor členů klubu, kteří se
sešli 9. 1 1979 v bytě manželů Veselých.
Byli to: Vrabcová, Veselá, Jandová,
Zemánková, Hofmanová, Kynčl. Vedoucí klubu se stala paní Veselá. Scházeli se
jednou za 14 dní v klubovně Sokola,
na MNV Lánov, v závodě TIBA, no
prostě tam, kde jim to bylo umožněno.
Začátek byl těžký, ale nevzdali to. Jezdili
na výlety, setkávali se s důchodci
z Vrchlabí a Radvanic. Od září 1988
převzala vedení klubu paní Volhejnová,
která pokračovala v zajišťování schůzek
a výletů. Bylo umožněno scházet se
v klubovně Požárního sboru v Prostředním Lánově. Později pak na OÚ Lánov
v zasedací místnosti, ale to již vedla klub
od roku 1998 do r. 2009 paní Věra Janků.
Schůzky se i nadále konají každých
14 dní. Jezdí se na výlety v letních
měsících, navštěvují se mateřské školy.
Vedoucí klubu od roku 2010 je paní Věra
Volmutová.
Dnes má klub přes 60 členů. Našim
přáním je, aby klub pokračoval v činnosti i v dalších letech. Poděkování patří
všem, kteří se na založení a fungování
klubu podíleli. Děkujeme OÚ Lánov
za jeho přispění na naši činnost. Dík patří
i OÚ Dolní Lánov za každoroční přispění na výlety. Buďme trpěliví a pokračujme v tom, co naše babičky a dědové
založili.
Za Klub důchodců Lánov napsala
Věra Volmutová.

Předsednictvo klubu důchodců v roce 1979
- Opočenský, Zelinka, Janda, Jandová,
Veselá, Kynčl, Pilařová

Jana Tauchmanová a Jiří Hübner

KLUB DŮCHODCŮ LÁNOV
SLAVÍ 40 LET!

Klub důchodců Lánov 2. června 2017.

KD STATKY LÁNOV

Klub byl založen 15. 12. 1978,
uplynulo tedy 40 let od založení Klubu
V období podzimu a začátku zimy
důchodců v Lánově.
jsme se věnovali hlavně poznávání
První nesmělé krůčky byly uskuteč- a kultuře. 22. srpna byl zorganizován
něny v jídelně závodu TIBA Lánov. Zde zájezd do Prahy na Ruzyňské letiště

(2 autobusy). S jeho prohlídkou nám
vydatně a zasvěceně pomáhal průvodce.
Seznámil nás se 3 terminály a zabezpečovací hasičskou technikou, která působí
i mimo letiště. Udivil nás i počet zaměstnanců letiště - 5.000 lidí. Vše proběhlo
cestou letištním autobusem. Prohlédli
jsme si všechny typy letadel a půl hodiny
jsme sledovali startovací plochu.
Po tomto zajímavém programu následoval oběd ve Velké Kopanině. Na zpáteční
cestě jsme navštívili Lidice - silným
zážitkem byla návštěva muzea a významných míst původní obce.
20. září odjeli naši členové do Litoměřic. Po náročné cestě bylo co obdivovat: květiny, ovoce, keře, ale i nábytek,
koření a další.
V rámci akce „Poznejme se více“
odjelo 10 účastníků 13. října do Karpacze, kde byl našimi přáteli připraven
zajímavý poznávací program - starobylý
kostelík Wang, muzeum minerálů,
muzeum sportu a turistiky, prohlídka
pěší zóny v Karpaczi a po obědě následovala výroba směsí bylinek pro různé
účely - zažívání, koupele, migrény
a další.
30. října byl věnován zájezd návštěvě
divadelního představení v Úpici „Herci
jsou unavení” a 28. listopadu pak koncertnímu vystoupení vynikajícího
muzikanta, zpěváka a milovníka hudby
meziválečného období Ondřeje Havelky.
24. října jsme jako každoročně
navštívili tržnici Kudowa Zdrój s cílem
nakoupit hlavně dušičkové květy
a nějakou tu dobrotu či doplnit šatník.
I u nás proběhla řada akcí s naší účastí
- vánoční besídka v MŠ, výstava jiřin v
H. Lánově či výstava fotografií z historie
činnosti našeho vesnického KD, která
zachycovala významné aktivity 40 let.
Měsíc prosinec byl rovněž náročný.
9. 12. jsme ve spolupráci s OB Lánovy
navštívili vánoční koncert v Náchodě,
obdobně pak 15. 12. muzikál Tři oříšky
pro Popelku v Praze. Svou účastí jsme
podpořili výroční schůze KD v Černém
Dole a v Harmonii u nás.
Samostatnou kapitolou by mohla být
naše výroční schůze 14. prosince, na
kterou byli pozváni i naši starostové
a zástupci KD v místě a z Černého Dolu.
Škoda, že mezi nás přišel jen Ing.
J. Kalenský - náš starosta. Dorazila ale
početná skupina z Č. Dolu a samozřejmě
s námi byly i zástupkyně KD naší obce.
O náročné a zajímavé akci, kterou
jsme připravili pro polské přátele, vás
informuje samostatná zpráva.
Přejeme všem našim členům - především aktivním desítkářům, aby jim
vydržel dosavadní elán a chuť pracovat,
přejeme i stálé zdraví a spokojenost
i radost ze společné práce.
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Totéž platí i pro všechny lánovské
organizace a spolky, které obohacují
naše občany. Díky a hodně úspěchů
v další činnosti!
Jana Lacinová

POZNEJME SE VÍCE
Společné setkání seniorů z příhraničí - Lánov, Szklarska Poręba a Karpacz
se uskutečnilo 24. listopadu 2018
tentokrát v Lánově - v hotelu Svět
Harmonie.
Přípravy programu se velmi zodpovědně ujala paní Margita Capoušková.
Setkání bylo plánované pro 50 osob,
z Polska dorazilo 30 osob, místních
seniorů bylo 20.
Po dřívějších návštěvách v Polsku
(3x S. Poręba, 1x Karpacz) pozvali
lánovští důchodci přátele z Polska na
„Vánoce v Čechách“ a aby se seznámili
s místním prostředím. Po příjezdu
polských přátel a po krátkém pohoštění
byl připraven autobus, který celou
skupinu převezl do Krkonošského
muzea v Jilemnici, umístěného v tamním zámku. S průvodcem jsme prošli
nejen expozici v hlavní budově, ale
i přilehlou výstavu počátků lyžování
v Krkonoších, nazvanou „Bílou stopou“. Z vystavených exponátů se nejvíce líbily dva pohyblivé historické
betlémy. Pan průvodce nám zajímavě
vysvětlil a přiblížil i další exponáty.
Díky tlumočnici se i polští přátelé
dozvěděli mnoho zajímavého o životě
našich předků. Při prohlídce vyhládlo,
na oběd jsme se vrátili do hotelu.
Odpolední program byl zahájen
ruční tvořivostí – zdobením vánočních
perníčků. Perníčky byly předem upečeny a ke zdobení připravila a přivezla
Eva Lokvencová čerstvou bílkovou
polevu. Hosté se do zdobení pustili
statečně, někteří už měli zkušenosti, jiní
byli začátečníci. Nakonec se podařilo
všechny perníčky ozdobit a čekalo se už
jen na zaschnutí polevy.
Další část programu byla naplánována na 16 hodin. Ještě zbývala asi hodinka, proto se několik hostů a hostitelů
vydalo na prohlídku obce. Cílem byla
školní budova s novým sportovním
areálem a jídelnou. Počasí bylo uplakané, ale procházka se líbila.
Na 16. hodinu byl opět přistaven
autobus, který nás dovezl do klášterního
kostela augustiniánů ve Vrchlabí. Zde
byla domluvena prohlídka s výkladem
a krátká ukázka hry na varhany. Tohoto
úkolu se výborně zhostili Radek
a Michal Hanušovi, lánovští rodáci
a oba vystudovaní varhaníci. Radek
přednesl ve zkratce historii kláštera
a Michal zahrál na varhany. Všichni
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přítomní měli možnost vystoupat na kůr
a prohlédnout si varhany zblízka. Vytvořila se příjemná atmosféra, hosté se
dotazovali na další podrobnosti a došlo
i na společné zazpívání. Prohlídka byla
velmi pěkná a zajímavá a dokonce si dva
přátelé z Polska na varhany i zahráli.
Zamýšlené dvě hodiny utekly jako voda,
autobus nás zase přepravil do hotelu, kde
byla připravena slavnostní večeře.
Jako překvapení večera se v 19 hodin
dostavilo 5 hudebníků, kteří přátelskou
pohodu podpořili zejména country
písničkami. Došlo i na tanečky. Zavládla
bezprostřední, veselá zábava. Zakončení
akce bylo plánováno na 22. hodinu.
Nechtělo se věřit, že to tak rychle uteklo.
Loučení bylo spojeno s přáním všeho
dobrého do nového roku.
Celé setkání se odvíjelo v duchu
dobré pohody a vydařilo se na výbornou.
Za to děkujeme hlavně Margitě. Rovněž
děkujeme všem aktivním členkám
a členům, kteří připravili bohaté občerstvení, a poděkování patří i personálu
hotelu Svět Harmonie, který připravil
hlavní pohoštění a po celou dobu setkání
se o nás pečlivě staral. Velké poděkování
za nezapomenutelné zážitky při
návštěvě kláštera patří bratrům Radkovi
a Michalovi Hanušovým.
Těšíme se na další vzájemná setkání.

zrušili královskou disciplínu – požární
útok. I když došlo k velkým dohadům,
bohužel vedoucí, kterým toto zrušení
disciplíny nahrálo, přehlasovali vedoucí,
kteří tuto disciplínu chtěli uskutečnit,
a tak naše dorostenky skončily na krajských závodech na 2. místě. Bylo to pro
ně velké zklamání, ale i o tom je požární
sport. Na soutěž dorostenek navazovala
soutěž starších. Po nepovedené první
disciplíně požárním útoku se starším
začalo dařit a celkově po dvoudenním
klání obsadili 4. místo.
Okresního kolo požárního sportu se
sešlo termínem opět se soutěží našeho
okrsku, a tak okresního kola se zúčastnilo pouze družstvo žen. Celkově obsadily
druhé místo.
V srpnu jsme uspořádali 24. výcvikový tábor mladých hasičů, tentokrát jsme
tábořili v kempu Semín u Přelouče.
Víkendový pobyt mladých hasičů se
uskutečnil již také tradičně na horské
chatě v Kořenově.

Lidmila Kučerová
a Dagmar Zaplatílková

SDH HORNÍ LÁNOV

Hornolánovská pouť.

Skončil rok 2018 a tak bych se chtěla
ohlédnout, jaký vlastně byl pro hasiče
z Horního Lánova.
Mladí hasiči se zúčastnili celé řady
soutěží, jak pohárových v útocích,
štafetách, tak i série závodů v běhu na
60 m jednotlivců. I v minulém roce tyto
soutěže pro ně byly úspěšné a opět
dosahovali umístění na medailových
pozicích. V soutěžích jednotlivců, kde
v každé soutěžní kategorii je velký počet
závodníků, se umísťovali na předních
místech a máme mezi sebou i přeborníky
okresu Trutnov – přípravka Jakub
Roušal, starší chlapci Jakub Rutar, druhé
místo v této kategorii patřilo Matěji
Rojtovi. V postupových soutěžích
mladých hasičů jsme měli celkem
5 družstev, v kategorii mladší 2 družstva,
v kategoriích starší, dorostenky a dorostenci po 1 družstvu. Dorostenky a starší
postoupili na krajské kolo do Náchoda.
Právě tady došlo u dorostenek k velkému
zklamání. Děvčata vyhrála první disciplínu – běh na 100 m s překážkami. Při
štafetě 4x100 m došlo k zaváhání a zde
skončila na 3. místě. Potom přišla dešťová přeháňka (trochu větší) a pořadatelé

Kulturní a společenské akce jsou
také již tradicí – hasičský ples, dětský
karneval, mikulášská besídka. Jsme rádi,
že si spoluobčané oblíbili i naši hornolánovskou pouť, a i když nám zpočátku
nepřálo počasí, tak neváhali a na pouť
přišli. Uspořádali jsme již 5. ročník
hornolánovských šedesátek a zde nám
naopak počasí přálo a účast 212 závodníků potvrdila, jak se dětem a jejich vedoucím na naší soutěži líbí. Poslední akcí pro
veřejnost je sousedské setkání s koledami. Jsme rádi, že jste si i tuto akci již
oblíbili a v předvánočním shonu se
dokážete sejít, poslechnout a zazpívat
koledy a nebo jen tak popovídat.
Pro své členy ještě pořádáme retro
večer, kde prezentujeme fotografie
a videa za období od založení současných mladých hasičů, tj. od roku 1995.
V letošním roce se vydařila i předsilvestrovská diskotéka, i když nebyla
velká účast, ti, kdo přišli, nelitovali.
Zatímco my se soustředíme na
soutěže a zábavu, je na našich členech
výjezdové jednotky, aby nám připravili
soutěžní materiál, opravili překážky,
provedli běžnou údržbu na technice.

V roce 2018 vyjížděla naše jednotka
celkem k 18 zásahům. Ve většině případů vyjížděli oběma vozidly, jak cisternou CAS 20, tak Avií. Jsme rádi, že naše
jednotka má dostatek členů a v případě
potřeby se sejde dostačující počet členů
k zásahu a hlavně, že výjezd vozidel
k zásahu je rychlý. Jsme ale i rádi,
že v obci byly pouze dvě události, a to
zásah u poškozených střech silným
větrem a drobné zahoření komína
v rodinném domku. Díky schválené
žádosti o dotaci u KÚ KHK, kterou jsme
podali prostřednictvím OÚ, si další dva
členové jednotky rozšířili řidičské
oprávnění na skupinu „C“, a tím se
zlepšila akceschopnost výjezdové
jednotky. Členové jednotky, aby mohli k
požáru, musí každoročně absolvovat
celou řadu školení – velitelé, strojníci,
cyklická školení.
Nesmím opomenout ani brigádnickou činnost – sběr železa, sekání trávy
u domečku a hasičárny, odklízení sněhu
u domečku a hasičárny, údržba hasičského hřiště, sekání trávy, odstraňování
náletů, celkový úklid hřiště v jarních
měsících. Toto vše si naši členové
zajišťují sami.
V měsíci září jsme uskutečnili další
akci v rámci přeshraniční spolupráce
s polskými hasiči v projektu „Poznejme
se více“. Jednalo se o dvoudenní setkání
mladých hasičů za účasti 40 dětí a 4
dospělých z Horního Lánova, 20 dětí
a 2 dospělých z Karpacze a 20 dětí a 2
dospělých ze Szklarské Poręby.
Ubytováni a stravování jsme zajistili
v penzionu FKC v Dolním Dvoře,
sportovní zápolení probíhalo na našem
hasičském hřišti. Sobotní dopoledne
bylo soustředěno na trénink disciplín.
Následovala ukázka techniky hasičů
z HZS Vrchlabí. Odpoledne jsme si
zahráli šipkovanou směr Strážné, kde si
polští mladí hasiči vyzkoušeli dovednosti z naší disciplíny – ZPV (střelby,
azimut, technické prostředky atd.).
Následovala večeře v podobě rautu
a společná diskotéka.
Druhý den již probíhaly soutěže ve
štafetách a pak i v požárním útoku. Právě
požární útok jak polské mladé hasiče,
tak i jejich vedoucí velice zaujal, protože
oni požární útok v naší podobě neznají.
I díky týmu dospěláků z Horního
Lánova, kteří se po celou dobu starali
o zajištění všeho potřebného - občerstvení, rozhodčí na stanovištích, rozmístění překážek apod., bylo setkání velice
zdařilé.
Chtěla bych také poděkovat sponzorům, bez jejich příspěvku by hlavně naše
mládež neměla takové vybavení, nemohla by trénovat s kvalitním soutěžním
materiálem, na kvalitních překážkách.

Poděkování také patří všem členům,
kteří se do naší činnosti zapojují, a při
aktivitách našeho sboru to není opravdu
jednoduché. Poděkování patří i mladým
hasičům za jejich snažení a úspěchy
a i všem, kteří je na soutěže připravují.
Chtěla bych popřát všem členům,
mladým hasičům a hlavně i všem spoluobčanům v novém roce hodně zdraví,
spokojenosti, radosti a úspěchů.
Ladislava Šedivá

ROZHOVOR
Rozhovor s Josefem Kalenským
o myslivosti
Vzhledem k tomu, že na plesy
nechodím, na setkání spolků nechodíte
vy, do zpravodaje nic neposíláte a na
hony a schůze mě nezvete, jste pro mě
takový utajený spolek. Opravdu existujete?
Samozřejmě že existujeme. Na rozdíl
např. od dolnolánovských myslivců
nemáme žádného člena, který by se
staral o zviditelnění našeho spolku.
Většina činnosti našich členů směřuje
k individuálním aktivitám v honitbě,
pozorování zvěře, její ochraně, přikrmování v době nouze a lovu.
Pro veřejnost připravujeme každoročně již tradiční myslivecký ples na sále
v Horním Lánově s bohatou tombolou
a mysliveckou kuchyní. Vícekrát do
roka se scházíme s myslivci z okolních
honiteb na společných akcích, ať to jsou
hony na drobnou zvěř, naháňky na
divoká prasata nebo přátelská setkání.
Provoz spolku a jeho aktivity jsou řešeny
a plánovány na členských schůzích
a operativní věci řeší výbor spolku a jeho
zvolení funkcionáři.
Jak spolupracujete se zemědělci?
Výkon práva myslivosti probíhá
převážně na zemědělských a lesních
pozemcích. Vlastníci pozemků se
sdružují v Honebním společenství, které
pronajímá honební pozemky mysliveckému spolku. Bez spolupráce a vzájemné komunikace to není možné. Naším
zájmem je mimo jiné minimalizovat
škody na zvěři způsobené zemědělskou
činností a zájmem zemědělců ve vazbě
k myslivosti je minimalizovat škody na
zemědělských plodinách způsobených
divokou zvěří. Žijeme v průmyslové
a intenzivně využívané krajině a sladit
často rozporuplné zájmy všech nebývá
jednoduché.
Jako nadšený obdivovatel přírody,
ornitolog i myslivec mám obavy o zachování pestrosti krajiny, udržení vody
v krajině, klidu v přírodě a obecně
o vytváření dobrých podmínek pro volně

žijící živočichy a pestrou vegetaci.
Tlaky na intenzivní hospodářské
využití zemědělských ploch, chemizace,
širokozáběrová a těžká mechanizace
vedou k opačným trendům.
Myslím si, že spolupráce je rámcově
dobrá a největší škody způsobené na
pozemcích divokými prasaty se snažíme
řešit intenzivním odlovem a v mezích
možností i nápravou škod.
Kam až sahá vaše honitba, kryje se
s katastrem Lánova?
Myslivecký spolek Lánov vykonává
právo myslivosti na území o výměře
1.175 ha, z toho je 975 ha zemědělské
půdy, 120 ha lesy, 14 ha vodní plochy
a 66 ha ploch ostatních. Hranice naší
honitby nejsou totožné s katastrálními
hranicemi obce. Je zde více přihlíženo
k přírodním liniím, jako jsou hranice
lesa, vodoteče a pod. Honitba zasahuje
do katastru 6 obcí, a to samozřejmě do
Prostředního a Horního Lánova, dále
pak okrajově do Dolního Dvora, Dolního Lánova, Vrchlabí a Čisté v Krkonoších.
Kolik máte členů?
V současné době máme 19 členů,
z toho jsou dvě ženy. Tak jak máme
honitbu na území více katastrů, tak
i členové jsou z Horního, Prostředního
i Dolního Lánova, z Vrchlabí, Rudníku
i Dolního Dvora.
Máte mladé adepty? Jak probíhá jejich
výchova?
V současné době žádné adepty - tedy
zájemce o myslivost, kteří se připravují
na složení zkoušky z myslivosti, nemáme. Nedávní adepti buď již skončili,
nebo se stali členy ve zkušební lhůtě,
nebo řádnými členy našeho spolku.
Zvyklostí je, že případný adept je přidělen zkušenému myslivci a ten mu předává své zkušenosti. Adept pomáhá s péčí
o zvěř, účastní se společných akcí atd.
Chce-li se adept po složení zkoušky z
myslivosti stát řádným členem spolku, je
nejprve přijat na zkušební lhůtu a následně se stane řádným členem spolku.
Kolik a jaké psy máte?
Máme ve spolku 5 psů, a to českého
fouska, německého ohaře, malého
münsterlandského ohaře, labradorského
retrívra a dlouhosrstého jezevčíka.
Kam chodíte na kachny?
V naší honitbě máme jedinou vodní
plochu, kde se zdržují a kde také přikrmujeme a v podzimních dnech i lovíme
divoké kachny, a to je rybník za veterinárním střediskem ve Vrchlabí (středisko i rybník je na katastru Lánova).
Jak často se scházíte?
Scházíme se na výborových a členských schůzích, společných lovech, při
setkání s myslivci z okolních spolků
a organizování plesu.
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Členské schůze máme šestkrát do
roka a je třeba na nich projednat nutné
provozní a organizační věci. O společných lovech jsem se již zmínil a společných brigád mnoho neděláme, a když,
tak se týkají rozdělení a rozvozu krmiva
pro zvěř, výstavby nových mysliveckých zařízení, nebo sanace škod po
prasatech na zemědělských pozemcích.
Píšete si kroniku?
Nepíšeme. Kroniku psal naposled
Ing. Šnajdr. Na nějaké schůzi bylo
rozhodnuto, že ji mám dále psát já, ale já
jsem se této pocty vzdal a nikdo jiný se
toho neujal. Z činnosti spolku, ale
i z dění v přírodě dělám fotokroniku
a v digitální podobě ji členové dostávají.
Z každé schůze píšeme zápis a na výroční členské schůzi předkládají jednotliví
funkcionáři výroční zprávy. Tedy
záznamy z naší činnosti existují.
Čím to je, že je zvěř tak přemnožená?
Já si myslím, že nemůžeme mluvit
obecně o přemnožení zvěře, protože
víme, že nám úplně zmizeli bažanti, že
nám zmizely koroptve a jiná drobná
zvěř, která do té přírody zcela jistě patří.
Ani si nemyslím, že máme výrazně
přemnoženou zvěř škodnou. Je pravda,
že třeba před nějakými patnácti lety,
když se přestala používat plošná vakcinace lišek proti vzteklině, šla nahoru
populace lišek, že poté, co se dlouhé
roky chránili jezevci, šla nahoru populace jezevců, že se nám tady objevuje
celkem běžně už psík mývalovitý,
že tady jsou rozšíření norci, že se do
přírody vrací vydry a tak dále. Když
budeme mluvit o přemnožení, tak
v každém případě u zvěře černé a tam ty
příčiny, proč je přemnožená, jsou jasné
a evidentní. O tom je napsáno mnoho
článků vědeckých. Myslím, že černá
zvěř je velmi chytrá, inteligentní,
že nemá v přírodě přirozené nepřátele,
což dřív byli vlci, rysi a tak dále,
že zemědělským obhospodařováním
pozemků se jí tady předestírá plný stůl,
ať to jsou obilné lány nebo velké kukuřičné lány a tam v nadbytku zdrojů žije.
Také se obtížně loví.
Máš zbrojní pas, lovíš zvěř?
To jo. Já jsem si myslivecké zkoušky
udělal v sedmnácti letech poprvé, pak
druhé jsem si udělal na vysoké škole
v rámci předmětu myslivost, když jsem
byl v Praze na zemědělce. Do lesa
chodím úplně odmalička, zbrojní průkaz
mám, zkoušky z myslivosti dávno
a vždycky jsem spíš pozoroval a fotil,
občas lovil. Byl jsem členem v Horní
Kalné. Pak jsem byl chvíli loveckým
hostem ve Vrchlabí, protože jsem ve
Vrchlabí bydlel. Když jsem se přistěhoval do Lánova, tak jsem se po nějaké
době stal členem mysliveckého sdružení
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v Lánově. Každý rok ulovím třeba čtyři
pět kusů vysoké, podobný počet divokých prasat i škodné zvěře.
Kolik máš fotopastí nebo webkamer,
kde a kolik?
Fotopasti mám dvě a průběžně je
používám v místech, kam chodím lovit.
Získávají se z toho velmi dobré údaje
o pohybu zvěře a o tom, jestli se tam
objeví liška, psík mývalovitý, jestli tam
chodí srnčí nebo jestli už třeba přišli
jeleni z kopce.
Zvěř u fotopastí přikrmuješ?
Na místa, kam chci zvěř přilákat,
předkládám krmení. Jsem zastáncem
názoru, že předkládáné krmivo, ať na
újedišti, nebo vnadišti, má být v menším
množství a kvalitní. Jedná se o kukuřičnou siláž, kukuřičné klasy, jablka, ořezy
kořenové zeleniny, řepu. Předkládá-li se
krmení zdravé a pravidelně, zvěř si na to
ráda zvykne a občas přijde. Také raději
lovím zvěř v klidu a s možností bezpečného obeznámení se se zvěří.
Jakým způsobem sčítáte zvěř?
Na sčítání zvěře v honitbě je zpracovaná metodika a vyhlášeny termíny, kdy
sčítání zvěře proběhne. Kdo chodí do
lesa a do přírody, tak má také povědomí,
kolik a jaké zvěře se v různých částech
honitby vyskytuje, a to v celém průběhu
roku. Drobná zvěř a srnčí je v podstatě
stálá, zvěř černá a jelení migruje.
Jak Vám dopadl poslední hon?
Jsem přesvědčen, že dobře. Hospodář ještě před jeho vlastním ukončením
dal pokyn k ukončení odlovu zajíců,
protože jich bylo sloveno naplánovaných 23 kusů a je třeba nechat v honitbě
dostatečný počet zvěře k reprodukci.
Uloveny byly i 4 kachny divoké a 19
vypuštěných bažantů. Počasí nebylo zlé
a jak naši členové, tak i hosté byli spokojeni a také jsme se všichni v pořádku
vrátili domů.
Jak se vám daří hospodařit, jste
v plusu?
Jediným příjmem našich financí je
výtěžek z plesu a případného prodeje
zvěřiny. To nám pokrývá naše výdaje na
krmivo pro zvěř, pojištění, nájem honitby a další potřebné výdaje. Tedy nejsme
zatím v minusu.
Jak se vám osvědčilo to, že se na plese
nekouří?
I přes počáteční obavy ze snížení
počtu zájemců o náš ples jsem přesvědčen, že to byl krok správným směrem,
a kdo si chce zakouřit, tak to zvládne
na chodbě nebo venku.
Máš nějaký unikátní zážitek se zvěří
či nějakou mysliveckou historku?
Skoro každý pobyt v přírodě s sebou
přináší zajímavá a mnohdy až neuvěřitelná setkání. Často to souvisí s otázkou
nastavení našeho vnímání, našich

znalostí a vědomostí. Rád používám v
této souvislosti citát Alberta Einsteina
„Vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar
přírody.“. Mezi nezapomenutelné
zážitky patří pozorování medvědů
v Karpatech, kondorů andských v Peru,
albatrose královského, nebo mohutných
lvounů na divokém mořském pobřeží
Nového Zélandu, tok tetřívka nebo
tetřeva hlušce naposledy v Bělorusku…
Mnoho krásných a nezapomenutelných
zážitků mám zejména při focení ptáků
a zvířat, a to i v Lánově či Krkonoších.
Jedna z loveckých historek, kterou
bych málokomu věřil, se mi stala při
lovu černé zvěře. Přicházím v noci ke
kazatelně, je čerstvě nasněžíno asi 20 cm
prašanu a na vnadišti už stojí prase.
Opatrně vylezu po žebříku ke kazatelně
a prase je stále zaujaté krmením. Prase
je poměrně velké. Píšu SMS hospodářovi, ten mi za chvíli volá nazpátek
a sděluje mi, ať ho složím. Prase jsem
střelil a stále mám pochybnosti, že hůř
slyšelo.
Co vám dělá radost?
Radost nám dělá, když je v revíru
klid, když je tam dost zvěře, když zvěř
nedělá škody a nemusíme je řešit.
Radost nám dělá krásná příroda a setkání
se zvěří a určitě i setkání s kolegy, se
kterými se chceme setkat. Takže to jsou
takové radosti, které se nabalují na to,
že chodíme ven, že jsme rádi venku.
Co byste si přáli?
Určitě zdraví. Také to, aby tady byla
zachována příroda v celé své pestrosti,
aby nejen myslivcům přinášela radost,
potěšení a naplnění. Jako myslivci
bychom si určitě přáli, aby veřejnost
vnímala myslivost jako žádoucí
a potřebnou a prospěšnou činnost v naší
urbanizované krajině. A to je z velké
míry úkol pro nás samotné.
Děkujeme za rozhovor.
Ptaly se Karolina Boková a kronikářka
Lidmila Kučerová.

HISTORICKÉ OKÉNKO
LÁNOV A NAŠI
SOUSEDÉ
( Seriál na pokračování )
- čerpáno z rukopisu publikace s pracovním názvem Vlastivědné toulky krkonošským podhůřím, která pojednává o obcích bývalého vrchlabského okresu
a kterou sepsal pan František Jirásko.
4. část
Podhůří, kdysi Harta nejmladší obec Vrchlabska

Kdysi samostatná a značně rozsáhlá
obec je dnes součástí města Vrchlabí.
Postupně s ním splynula, jak se jeho
areál postupně šířil jižním směrem podél
řeky Labe. Úředně na účet města ztratila
obec Harta roku 1950 nejen samostatnost, ale také své původní jméno, takže
nyní hovoříme o Podhůří. Nicméně staré
pojmenování přežívá, a to nejen v ústech
starousedlíků. Rozumějí mu i zde
narozené a vyrostlé generace.
Podhůří se rozkládá v rozložitém
labském údolí jižně od Vrchlabí tam, kde
řeka opustila těsné sevření hor. Labe se
tu v minulosti často za povodní rozlévalo, až tomu udělala konec náročná
regulace koryta po velké vodě roku
1878. Práce byly ukončeny v roce 1905.
Podhůřím prochází silnice, kolem níž se
rozkládá poměrně hustá zástavba rodinných domků. Souběžně se silnicí
východněji jsou položeny koleje pobočné železničky od Kunčic do Vrchlabí. Ta
od 70. let 19. století sloužila dopravě
průmyslových výrobků z města do světa.
Pro osobní dopravu na trati vznikla
v Hartě zastávka teprve roku 1912.
V době sčítání lidu roku 1910 sestávala obec ze dvou součástí, či osad. Vlastní
Harta s 93 domy měla 930 obyvatel
a osada Liščí Kopec (Fuchsberg) s 38
domy a 301 obyvateli. Celkově jde
o poměrně značný počet 1231 osob.
Přesto však historie praví, že HartaPodhůří patří mezi nejmladší v bývalém
okrese Vrchlabí a její skromné počátky
se datují teprve koncem 18. století.
Rozmach vsi je potom dílem velmi
krátké doby jednoho století.
Před založením obce již v 16. století
na poměrně vhodné půdě pro zemědělství podle Labe existovaly dva panské
dvory. Jeden přímo v Hartě a druhý na
Liščím Kopci.
Ten první v Podhůří se prvně připomíná v roce 1574 jako poplužní dvůr pod
původním německým pojmenováním
Harta, což naznačuje, že zde zřejmě
převládal chov ovcí. V roce 1780 jeho
život končí zčásti s parcelací pozemků.
V souvislosti s existencí panského dvora
je vhodné připomenout i místní zámek.
Jeho historie není sice tak pestrá jako
u jeho druha v centru Vrchlabí z doby
Kryštofa z Gendorfu. Není též ani
předmětem takové péče, ač by to zasluhoval. Jeho nevýhodou je, že vznikl
daleko později, snad nedlouho před
rokem 1780. Jako jednopatrová prostá
stavba zámek sloužil potřebám lesního
úřadu vrchlabského panství až do 70. let
19. století. Tím jsme poněkud přerušili
řádky o vývoji obce, k nimž se později
vrátíme.
Zámek totiž koupil průmyslník
Viktor Krönig se záměrem učinit z něj

rodinné sídlo. Tehdy dochází k rozsáhlým úpravám v duchu tehdy módního
pseudorenesančního stylu. Budova byla
v severozápadní části doplněna o nezbytnou čtyřbokou dvoupatrovou věž.
Po posledních úpravách roku 1952
slouží prozaicky bytovým účelům.
Ten druhý dvůr na Liščím Kopci byl
základem drobného rytířského zboží s
dnes nezachovanou patrovou stavbou
tvrze či zámečku. Jako pán a majitel se tu
připomíná Hans Cetric z Karyše
(+ 1564), manžel jedné z početných dcer
Kryštofa z Gendorfu, Paule. Zeť Gendorfův byl známý pod přezdívkou
Fuchshanzí.
Dvůr a zámeček žily poklidným
životem až do parcelace pozemků dvora.
O rezidenci vrchlabského Fuchshanzího
se dovídáme, že šlo o budovu o dvou
poschodích z kamene o několika pokojích, kuchyni a skladištních místnostech
se sklepy. Za Morzinů koncem 17.
a v 18. století zámeček chátral a nakonec
zpustl. Jeho konec se datuje do počátku
19. století, kdy byly zbytky stavby
strženy. Materiál byl pak použit při
stavbách místních stavení a též při
stavbě papírny v Dolejším Vrchlabí.
Ale vraťme se zpět. Koncem 18.
století se tradiční hospodaření dvorů
začíná jevit jako nevýnosné. Proto a též
kvůli zadlužení přikračuje František
Xaver z Morzinu k parcelaci dvorů
a k prodeji jednotlivých dílů polností
okolním chalupníkům a tkalcům. Jim
byly rozděleny a rozprodány jednotlivé
pozemky. Lesy si vrchnost ale ponechala.
Tak byl rozparcelován dvůr v Hartě
roku 1780 a jeho některé hospodářské
budovy přestavěny k obytným účelům.
Zároveň nově vznikly drobné skupiny
domků pod jmény: Horní a Dolní domky. Čeští zájemci o půdu z Kalné dali za
vznik Českým domkům. Podobný
proces probíhal na Liščím Kopci,
v Borovničce a na Lánovsku, kde parcelací Nového Dvora vznikla osada Kovářov – Schmidtdorf.
Nicméně takřka jednorázový příliv
osadníků novou obec Hartu zařadil
zatím mezi ty drobné, ba velmi malé na
okolí. Ještě roku 1817 tu v 26 domech
žije jen 157 osob, tj. drobných hospodářů, domkářů a domáckých tkalců. Prudký rozmach obce s přičleněnou osadou
Liščí Kopec však na sebe nedal dlouho
čekat.
Vrchlabští podnikatelé záhy poznali
výhodnost zdejšího rovinatého terénu
v okolí Labe se stálým dostatkem vody
pro zřízení a provoz přírodních bělidel
plátna. Pracovala tu tři až do doby
nástupu nové technologie bělení chemickou cestou.

V období druhé poloviny 19. století
zde jako houby po dešti vyrostly podniky různých odvětví textilní výroby.
Pero kronikáře tu zaznamenalo přádelny
a tkalcovny bavlny, apreturku a barvírnu, výrobu kapesníků a další. Vystřídala
se tu různá jména podnikatelů a jednotlivé podniky měly různý život, krátký
i delší, s občasnou změnou výrobního
programu.
Zvláštní pozornost zasluhuje činnost
podnikatelské rodiny Cypersů von
Landrecy, která vlastnila hned dvě
textilky v obci. Byla to především
přádelna a tkalcovna bavlny přímo
v Hartě (čp. 18), zaměstnávající 76 mužů
a 84 žen. V témže roce jako předchozí
závod, roku 1857, byla založena přádelna a tkalcovna bavlny na Liščím Kopci
(80 mužů a 90 žen), též v rukou Cypersů.
Z bratří Evžena a Viktora je třeba
připomenout druhého z nich. Viktor
Cypers von Landrecy (1857 – 1930) se
totiž značnou měrou podílel na založení
Krkonošského spolku a muzea ve
Vrchlabí (RGV). Jako mecenáš věnoval
muzeu svou bohatou sbírku přírodnin
a stovku knih odborné literatury.
Do nového 20. století Harta – Podhůří vstupuje sebevědomě jako průmyslová obec s počtem obyvatel, který, jak
jsme už dříve uvedli, s Liščím Kopcem
hodně převyšuje tisícovku. Na tomto
počtu se podílí už před první světovou
válkou značně sílící česká menšina mezi
továrním dělnictvem. Jde o 125 osob,
které při sčítání lidu roku 1910 uvedly
jako obcovací jazyk češtinu.
Období mezi dvěma světovými
válkami i později charakterizuje v místě
postupný útlum textilní výroby. Obec
však získává novou funkci sídlištního
charakteru. Dál roste počet obytných
domů, jejichž obyvatelé nacházejí
pracovní příležitosti ve Vrchlabí.
Po odsunu Němců zde nachází bytové
a pracovní příležitosti množství dosídlenců české i slovenské národnosti.
Obec se stává živým předměstím průmyslového Vrchlabí.
František Jirásko

NÁVRHY NA ZMĚNU MÍSTNÍHO NÁZVOSLOVÍ
V KRKONOŠÍCH A JEJICH PODHŮŘÍ
otištěné v časopise Náš hraničář
v roce 1946
Otištěno v časopise Krkonoše - Jizerské
hory 1/2009
Výměna obyvatelstva v části Krkonoš a jejich podhůří v roce 1945 a letech
následujících si vynutila rozsáhlé změny
v místním názvosloví. Vyskytovala se
zde totiž řada obcí či osad, které měly
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pouze německé názvy. U dalších obcí
zase jejich jména vycházela z překladu
německých názvů do češtiny, což často
nebylo zrovna ideální řešení. Pravděpodobně z okruhu členů či sympatizantů
Národní jednoty severočeské (do roku
1938 předního českého obranného
spolku) pochází celá řada návrhů na
změnu názvů obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, která byla v roce 1946
otisknuta na pokračování v periodiku
Náš hraničář. Jedná se pravděpodobně
o kolektivní dílo, při kterém se autoři
návrhů na nové místní názvosloví řídili
zásadami: „Jména česká, tak jak asi by
byla dávána v dobách české kolonizace
našich zemí. Kde není starých českých
jmen, použili jsme z části jmen obcí
zaniklých v bouřlivých dobách válečných, z části jmen jinoslovanských
stejně tvořených jako naše. Jinde zase
jsme užili obdob např. místo jména na ín
jména na ov, ice, a to proto, aby nová
česká jména byla odlišná od dosavadních jmen v našich zemích, ne pouhé
opakování. Myslíme, že tím se prospěje
také i poštám. Pokud jen možno, vyhýbáme se jménům dvoj nebo dokonce
víceslovným. Ale nerozpakujeme se užít
pro Čechy jmen, která například na
Moravě se už vyskytují, protože jmenovitě při menších obcích každý v Čechách
označí v adrese ‚Morava‘, když tam
něco posílá, jako zase Moravan označí
‚Čechy‘“. Nelze se ubránit dojmu, že
návrhy byly prováděny „shora“, tedy
bez potřebných znalostí místních reálií.
Některé jsou totiž opravdu velmi kuriózní a vyvolávají dnes úsměv. Posuďte
sami.
Velká pozornost byla v názvoslovných změnách věnována Vrchlabsku.
Pro Volský Důl byl navrhován název
Volmany, pro Krausovy Boudy Čerchovka, Fořt chtěli přejmenovat na
Úpolesy (podle zaniklé vsi na Moravě),
Liščí kopec na Liščí, Schmidtdorf
(od roku 1948 Kovársko, které je dnes
místní částí Dolního Lánova) na Smyky
a Pommerndorf (od roku 1947 Strážné)
na Poměřice. V prostoru východně od
Vrchlabí by vznikl slušný zmatek, pokud
by do praxe vstoupila jména, která
navrhovali pro tamní sídlištní jednotky.
Dolní Lánov se měl totiž přejmenovat na
Dalov, Horní Lánov na Dalonice, Prostřední Lánov na Dalevice a Malý Lánov
na Daletín. U Špindlerova Mlýna zase
padaly návrhy na Vřetenský Mlýn
(podle knihy Topographisches Postlexikon z roku 1855), Vřeteník, Vřetenář
či Vřetensko. V okolí Hostinného autoři
změn zaměřili pozornost na Heřmanovy
Sejfy (dnes součást Rudníku), které
chtěli přejmenovat na Smyky. Sousední
Leopold (nyní součást Rudníku) se měl
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stát Poldínem, Theresienthal (od roku
1948 Terezín, který je součástí Rudníku)
Terčínem či Terčidolem, Karlseck (od
roku 1947 Karlovka, která je dnes místní
částí Chotěvic) Karlosekami, Katharinadörfel (zaniklá Ves Svaté Kateřiny dnes
patří k Chotěvicím) Kateřinicemi
a Josefshöhe (nyní Josefská výšina,
která patří k Mostku) Jouzovem či
Jůzovem. U posledně dvou zmiňovaných míst ale autoři opomenuli, že již od
dvacátých let měly i české názvy
v podobě Vsi Svaté Kateřiny a Josefské
Výšiny.
V západních Krkonoších se měla
podle nich Hleďsebe (dnes součást
Rokytnice nad Jizerou) přejmenovat na
Videč (v 2. pádu Vidče) a Seifenbach
(od roku 1948 Rýžoviště, které je součástí Harrachova) na Žejbrov.
Ani Trutnovsko neušlo jejich zájmu.
Osadě Klinge (od roku 1947 Bystřice,
která je dnes součástí Mladých Buků) by
se podle nich nejlépe hodil název Čepelka, sousedním Dolním Sejfům jméno
Sesypka a Kalné Vodě Kalivody. Pro
Pilsdorf (od roku 1947 Pilníkov II, který
je dnes místní částí Pilníkova) navrhovali název Pilice, pro Silberštejn (dnes
Hrádeček, který je součástí Vlčic) zase
Stříbřice, Německá Brusnice (od roku
1947 Brusnice, která je dnes součásti
Hajnice) měla být pouze Brusnicí
a osada na Liščí hoře Haindorf (v roce
1947 byla přejmenována na Hajnici,
přičemž dnešní název Hajnice se používá pro obec vzniklou sloučením osady
Hajnice a několika dalších obcí v jeden
celek v roce 1949) Hajnovem. Také
v okolí Horního Maršova popustili uzdu
fantazii. Pro Suchý Důl navrhovali
název Sukdol, pro Sklenářovice Sklensko (podle samoty na Ždársku). Temný
Důl chtěli změnit na Tmáně, Velkou Úpu
na Úpu, Dolní Malou Úpu na Dolní
Úpku a Horní Malou Úpu na Horní
Úpku.

KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY
HORNÍ LÁNOV 1917-1945
(6. díl)
Materiál poskytl Ladislav Kadavý, z
kurentu do latinky převedli Karolina
Boková a Johann Doll, z němčiny přeložila Karolina Boková.
Školní rok 1924 - 1925
Školní rok byl zahájen 1. září 1924.
Katoličtí a evangeličtí žáci se zúčastnili
prosebné bohoslužby. Po návratu z
kostela byla zahájena výuka ve všech
třídách. Stav žáků v jednotlivých třídách
činil 2. 9. 1924:
1. třída 14 chlapců a 13 děvčat = 27 žáků
2. třída 20 chlapců a 16 děvčat = 36 žáků
3. třída 26 chlapců a 20 děvčat = 46 žáků
dohromady 60 chlapců a 49 děvčat = 109
žáků (+ 7)
Z toho bylo 104 katolických a 5 evangelických žáků.
Učitelský sbor vypadal následovně:
1. třída s. Hedwig Grunert
- zastupující učitelka
2. třída p. učitel Josef Futschig
3. třída p. učitel Vinzenz Donth
2. 9. 1925 se přistěhovalo 7 žáků.
Provizorním vedením školy byl
pověřen pan učitel Josef Futschig. 14.
října 1924 provedl prohlídku školy pan
okresní školní inspektor Josef Rössler.
Byl přítomen vyučování ve všech třech
třídách. Školní docházka byla dobrá.
Učitelská knihovna obsahuje 165
svazků. Žákovská knihovna obsahuje
150 svazků. Knihovny byly odrakouskovány (entösterreichert = zbaveny
všeho rakouského, slovo používané po
vzniku čsl. republiky).

Dle výnosu zemské školní rady 14. 9.
1924 č. ... byl učitel Johann Bilas jmenován def. (definitivním?) řídícím učiteAutoři změn doufali, že by se jejich lem na zdejší škole. Jmenovaný nastounávrhy mohly stát podkladem pro pil službu 1. 11. 1924 a převzal vedení
činnost příslušných úřadů a komisí, školy. Při jeho nástupu byl celým učitelkteré měly v pravomoci změnu místního ským sborem a všemi žáky srdečně přijat
názvosloví. Nevíme, jestli se články a pozdraven. Dojatý poděkoval řídící
z Našeho hraničáře dostaly ke kompe- u č i t e l J . B i l a s z a m i l é p ř i j e t í
tentním osobám, nicméně prakticky a poprosil o činnou pomoc u tak velké
žádný z těchto často kuriózních návrhů učitelské práce a těžce nesené odpovědse v praxi nerealizoval. Výjimku před- nosti a vyjádřil přání, aby se naše škola
stavuje jen přejmenování Německé stala místem klidné práce a aby z ní
Brusnice na Brusnici. Závěrem zbývá vycházeli zdatní lidé, k radosti rodičů
dodat, že na tehdejším trutnovském a učitelů, k blahu obce a k požehnání naší
okrese se začalo se změnou místního milované německé vlasti.
názvosloví již v roce 1945. Velký kus
Na tomto místě je také vyjádřen dík
práce na tomto poli tehdy odvedl peda- panu učiteli Josefu Futschigovi za
gog trutnovského gymnázia Jaroslav prozíravé prov. vedení školy.
Procházka (1889–1976).
Zast. učitelka sl. Hedwig Grunert byla
Ondřej Vašata dle výnosu okresního školského úřadu

z 11. 10. 1924 č. ... přeložena do Prostředního Lánova.
3. 11. na dušičky bylo bez vyučování.
Podle výnosu okresního školského
úřadu ve Vrchlabí z 4. 12. 1924 se konala
nová volba místní školní rady, která
měla tento výsledek:
pan Ing. Ludwig Haberl - předseda
pan řídící učitel Johann Bilas
- jeho zástupce
pan učitel Vinzenz Donth
- tajemník (zapisovatel)
Josef Lang - člen
Raimund Kraus - člen
Ferdinand Hamatschek - člen
Náhradníci:
pan učitel Josef Futschig
pan Johann Hanka - klempíř
pan Gustav Bönisch - tkadlec
O státním svátku 28. října 1924 byla
na škole vyvěšena státní vlajka. Na Den
dětí (Kinderschutztag) bylo ve škole
vybráno 140 Kč a zasláno na německou
zemskou komisi pro Ochranu dětí.
Na vánoční nadílku pro chudé žáky
darovala firma M. Doctor Prostřední
Lánov 200 Kč, obec Horní Lánov 500
Kč, ochotnický spolek Horní Lánov při
Svazu Němců v Čechách 300 Kč, pan
Otto Ehinger st. 50 Kč, pivovar Vrchlabí
20 Kč, paní M. Erben 5 Kč. Dohromady
1075 Kč, pan Ing. Haberl sešity.
22. 12. 1924 bylo 70 žákům rozděleno oblečení, boty a školní potřeby.
Na schůzi místní školní rady, konané
4. 2. 1925, předložil řídící učitel J. Bilas
účty. Byly překontrolovány příjmy
a výdaje členů bývalé místní školní rady
a učitelskému sboru byl za uskutečnění

vánoční nadílky vyjádřen dík.
5. 1. 1925 se naplno vyučovalo.
Obecní pamětní kniha bude vedena
řídícím učitelem v. v. Albertem Feistem.
Kvůli pohřbu svého otce dostal řídící
učitel J. Bilas osmidenní dovolenou (8.
2. - 16. 2.)
Podle výnosu zemské školské rady
v Praze z 11. 2. 1925 č. ... byla výuka
římskokatolického náboženství upravena. Má být vyučována ve 3 odděleních
v 6 hodinách týdně. Evangelická výuka
náboženství má být dle výnosu z 21. 3.
1925 č. ... poskytována v 1 oddělení
1 hodinu měsíčně. Proti tomuto výnosu
bylo církevním vedením evangelického
farního úřadu podáno odvolání.
7. března 1925 se k 75. narozeninám
pana prezidenta republiky ve škole
konala oslava, při níž řídící učitel J. Bilas
hovořil o významu tohoto dne. Všichni
žáci byli poděleni oslavným sborníkem.
Toho dne se nevyučovalo. Na školu byla
vyvěšena státní vlajka. Koncept projevu
je přiložen ke školní kronice, jakož
i oslavný sborník.
21. 5. 1925 po těžké operaci v Praze
zesnul pan Wenzel Fink, okresní školní
inspektor a ředitel měšťanské školy v. v.
Učitelský sbor v zesnulém oplakává
neúnavného podporovatele německého
školství a opravdového rádce. Vzpomínku na zemřelého chceme stále ctít.
Okresní školní výbor ve Vrchlabí udělil
přípisem z 11. 4. 1924 souhlas se zřízením válečného pomníku na školní
zahradě.
Výborem pro válečný pomník byl na
přední straně školy zřízen nový plot
a budova školy opatřena novým nátě-

rem. Za tuto obětavost byl ze strany
místní školní rady a vedení školy vyjádřen dík.
16. 8. 1925 má být odhalen válečný
pomník.
16. 5. bylo pravidelné vyučování.
V pondělí o letnicích bylo volno.
12 žáků bylo v tomto školním roce
bezplatně ošetřeno zubním technikem,
panem F. Erbenem z Prostředního
Lánova.
Jako přírůstek do žákovské knihovny obdržela škola 38 svazků, učitelská
knihovna 3 svazky.
V tomto školním roce bylo 511
výpůjček u 44 žáků.
Zdravotní stav během celého školního roku byl dobrý. Očkování podstoupilo 38 žáků.
5. června podnikli jednotliví třídní
učitelé se svými žáky výlet. 1. třída do
Strážného, na Rennerovy boudy
a Klínové boudy, 2. a 3. třída do Adršpachu a Teplic nad Metují. Pro tyto účely
věnoval pan Ing. Ludwig Haberl 300
korun.
Školní docházka v uplynulém
školním roce: tabulka (neuvádíme)
10 žákům 3. třídy bylo přiznáno propouštěcí vysvědčení a jedna žákyně 2.
třídy obdržela vysvědčení na odchodnou.
Školní rok byl ukončen 27. června
1925.
5. 7. 1925 byly v půl jedenácté v noci
ve 3. třídě na přední straně roztlučeny
2 okenní tabulky vápencovým kamenem.
(Pokračování příště)
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Obecní úřad Lánov

Starosta

Prostřední Lánov 200
543 41 LÁNOV

Místostarosta
Asistentka
Odborný referent

informace:
obec@lanov.cz

Účetnictví

www.lanov.cz

Pozemky, stavby

Úřední hodiny:

499 432 211

Bedřich Kovář

mistostarosta@lanov.cz

493 314 596

Po:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Bc. Lenka Stříbrná

asistentka@lanov.cz

493 314 598

Út:

8:00 -12:00

13:00 -15:00

Ivo Havlíček

havlicek@lanov.cz

499 432 220

St:

indrakova@lanov.cz

499 432 234

Jaroslav Hanč

hanc@lanov.cz

499 432 051

Radovan Jákl, DiS

admin@lanov.cz

607 602 738

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Otevírací doba:

infocentrum
mikroregionu

v sezóně:

v mezisezóně:

červenec a srpen

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Po:

zavřeno

zavřeno

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Út:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Prostřední Lánov čp. 39
543 41 Lánov

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

St:

7:30 - 11:30

12:00 - 17:00

tel./fax: 499 432 083

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Čt:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

Pá:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

So:
Ne:

9:00 - 12:00 (jen leden a únor)

So:

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

zavřeno

Ne:

9:00 - 12:00

zavřeno

E-mail:

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

provozní
Po:
doba
kanceláře: Út:

vodalanov@tiscali.cz

www.vodalanov.cz

- praktický zubní lékař -

13:00 -18:00

Čt:

8:00 -12:00

Pá:

8:00 -12:00

7:30 - 11:30

12:00 - 16:00

St:

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30

12:00 - 16:00
12:00 - 17:00

Čt:
Pá:

7:30 - 11:30
7:30 - 11:30

12:00 - 16:00
12:00 - 16:00

13:00 -15:00

MUDr. Hana KORDOVÁ
- dětské oddělení-

pro nemocné děti

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

tel.:
499 432 182

pro zvané a zdravé děti

Po:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

Út:

7:30 -10:00

10:30 -13:00

St:

Po:

TURISTICKÉ
INFOCENTRUM
A OBECNÍ KNIHOVNA

tel.:
499 432 298

starosta@lanov.cz

Pondělí a Středa

Venkovské

MUDr. Zdeněk KUŽEL

Ing. Josef Kalenský

Eva Indráková

Pracovník ITC

Zdravotní středisko Lánov

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 -

16:00 -18:30
pro tel. objednané
a návštěvy lékařem

tel.:
499 522 344

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

Út:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

Čt:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

Pá:

7:00 - 8:00

8:00 - 9:45

10:00 - 13:00

St:

10:00 - 13:00
12:00 - 18:00

kancelář
499 522 331 + záznam
Ing. Kalenský Josef, jednatel
725 951 522
Sochor Petr, vedoucí společnosti, havárie
605 167 421
Knapíková Kavánová Milena, účetní
602 300 234
Stránský Pavel, vyjádření k sítím
603 226 060
Materna Jiří, provoz a havárie
605 265 094
Šedivý Milan (dočasně nemoc)
605 253 467

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ LÁNOV
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY
Obecní úřad Dolní Lánov
Dolní Lánov 132
543 41 LÁNOV

www.dolnilanov.cz
Telefon:
499 522 216

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

Úřední hodiny:
Obecní knihovna:

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ LÁNOV
Vážení spoluobčané,
nejdříve mi dovolte, abych Vám všem na začátku letošního
roku popřál pevné zdraví, pohodový a klidný rok 2019. Vstupujeme do prvního roku nového volebního období 2019 –
2022. Je na místě poděkovat všem občanům, kteří přišli
k volbám a dali svůj hlas současnému zastupitelskému sboru
naší obce. V těchto volbách do zastupitelstva obce byly dvě
kandidátky, což dalo našim občanům možnost většího výběru.
V současné době má sdružení nezávislých kandidátů
„Za rozvoj obce“ zastoupení 9 členů v zastupitelstvu. Je na místě poděkovat za toto sdružení nezávislých kandidátů všem voli-
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Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa
------14:00 - 17:00

čům, kteří nám dali hlas. Z kandidátky nezávislých kandidátů
„Patrioti“ byli zvolení do zastupitelstva obce dva zástupci
(Libor Voděrek a Ing. Tomáš Hanč), kteří doplnili jedenáctičlenné zastupitelstvo naší obce.
Na tomto místě je mou povinnosti vzpomenout našeho spoluobčana Pavla Jančulu, který byl zvolen do zastupitelstva
obce již pro čtvrté volební období, ale než mohl začít vykonávat tuto funkci, náhle zemřel. Jednalo se o velmi aktivního člena zastupitelstva obce po celou dobu 12 let, kdy spolurozhodoval o dění v naší obci. Čest jeho památce.
Vzhledem k tomu, že vstupujeme do dalšího volebního
období, je vhodné se krátce ohlédnout alespoň za rokem minulým, tedy rokem 2018. Podařilo se nám opravit a zpevnit další
místní komunikace, které jsou ve vlastnictví obce, pozornost

byla věnována úpravě veřejných prostranství (parkové úpravy
u bývalé hasičárny k výročí 100 let vzniku republiky), provedena byla oprava objektu školy, máme nově upravenou
knihovnu, nezapomínalo se na úpravu zeleně po obci, velká
pozornost byla věnována obecním lesům, podařilo se zachovat
provoz obecní prodejny. Pozornost byla věnována i sportovněkulturním akcím. Zde je třeba poděkovat všem, kteří pomáhali
organizovat tyto akce. Jedná se stále o stejné lidi, které jsem již
několikrát v tomto zpravodaji jmenoval. Poděkování patří
i firmě Kovovýroba Kavan Jiří ml. za darovanou houpačku do
parku a majiteli pily Michalu Rodrovi za poskytnutí materiálu
na stůl a lavice, které budou instalovány do parku na jaře letošního roku. Na naší základní škole došlo ke změně na místě ředitelky. V katastru obce byly prováděny další drobné opravy
a úpravy, které zlepšují vzhled a život v naší obci.
Zastupitelstvo obce v listopadu na svém prvním ustavujícím jednání po volbách schválilo „Plán hlavních investičních
a neinvestičních akcí obce Dolní Lánov na rok 2019“
v rámci programu obnovy venkova, který vychází ze schváleného „Plánu hlavních akcí obce Dolní Lánov pro léta 2018 2022“ v rámci POV. V těchto dokumentech jsou obsaženy prioritní akce, které budou během dalších let realizovány a které
budou financovány z obecního rozpočtu, případně z dotací,
které se obci podaří získat. Na prosincovém jednání zastupitelstva obce byl schválen rozpočet na rok 2019. Jde o vyrovnaný
rozpočet na straně příjmů a výdajů a jedná se o částku ve výši
13 670 800,- Kč. Z tohoto čísla je patrno, že se ekonomice
v naší zemi daří a že se daří i podnikatelským subjektům v naší
obci. Projevuje se to na sdílených příjmech do obecní kasy.
Přesto budeme i v letošním roce vždy velice opatrní při rozhodování, kam budou peníze z obecního rozpočtu směrovány.
K tomu nám slouží i přijaté plánovací dokumenty.
Jednou z věcí, kterou bude muset zastupitelstvo obce
v letošním roce rozhodnout, je otázka ceny pitné vody. Již
v roce 2018 byla naše obec upozorněna Ministerstvem zemědělství, že z poplatku za spotřebu pitné vody obec nevytváří
dostatečně velkou rezervu finančních prostředků na obnovu
a opravy vodovodů, dopouští se přestupku jimi citovaného
zákona o vodovodech. A v případě prokázání přestupku může
příslušný vodoprávní úřad uložit pokutu až do výše 100 000,Kč. Nepředpokládám, že by došlo k nějakému drastickému
navýšení ceny pitné vody, ale k určité úpravě ceny bude muset
dojít. O tom a dalších problémech, které nastanou během roku
2019, bude zastupitelstvo odpovědně jednat a rozhodovat.
Věřím, že se nám v částečně pozměněném obsazení zastupitelstva obce bude dařit a podaří se nám splnit sliby, které jsme
před volbami voličům dali.
JUDr. Miloslav Tomíček - starosta

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Dolní
Lánov konané dne 5. listopadu 2018
1/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele
zápisu ve složení Jana Tumová, Jiří Pavliš a určuje zápisem
z jednání Evu Losenickou
(pro 11, proti 0, zdržel se 0 )
2/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání
(pro 11, proti 0, zdržel se 0 )
3/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k,
zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce budou čle-

nové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
4/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro nadcházející období
bude volen jeden místostarosta. (pro 11, proti 0, zdržel se 0)
5/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob volby starosty,
místostarosty, předsedů výboru a členů výboru.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
6/1-18
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce starosty obce Dolní
Lánov JUDr. Miloslava Tomíčka.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)
7/1-18
Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce místostarosty obce
Dolní Lánov Bc. Jiřího Svatého. (pro 10, proti 0, zdržel se 1)
8/1-18
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Oba výbory budou 3 členné.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
9/1-18
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou finančního výboru
Ing. Tomáše Hanče
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)
10/1-18
Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou kontrolního výboru
Olgu Finkovou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)
11/1-18
Zastupitelstvo obce zvolilo členy finančního výboru Michala
Trobla, Ing. Pavla Šimůnka.
(pro 9, proti 0, zdržel se 2)
12/1-18
Zastupitelstvo obce zvolilo členy kontrolního výboru Libora
Voděrka, Ing. Jiřího Pavliše.
(pro 9, proti 0, zdržel se 2)
13/1-18
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
10 000,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zasedání zastupitelstva obce tj. 05. 11. 2018.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)
14/1-18
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy
finančního a kontrolního výboru zastupitelstva obce ve výši
2 757,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 01. 12.
2018.
(pro 9, proti 0, zdržel se 11)
15/1-18
Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2, písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 379,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 01. 12. 2018.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
16/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
17/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje „Jednací řád zastupitelstva obce
Dolní Lánov“ a „Jednací a organizační řád výborů zastupitelstva obce Dolní Lánov“ beze změny přijatý 22. 08. 2007.
(pro 11 , proti 0, zdržel se 0)
18/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise
k provedení inventur majetku obce za rok 2018 ve složení Slavomír Vyklický-předseda, Michal Trobl-člen komise a Miloslav Tomíček - člen komise. Komise zahájí činnost 01.01.2019
a ukončí ji k 31. 01. 2019.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
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6/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled hospodaření obce Dolní Lánov na roky 2020 – 2022.
(pro 11, proti 0 , zdržel se 0)
7/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019
a střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace
Základní a mateřské školy Dolní Lánov na roky 2020 – 2021.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
8/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2018, O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpadů.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
9/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby místních
komunikací obce Dolní Lánov na zimní období 2018 – 2019.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
10/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej obecního pozemku p.č.
536/2 k.ú. Dolní Lánov, o výměře 50 m2, vedený jako ostatní
plocha za cenu 80,-Kč/m2. Pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
11/2-18
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu v rámci dotačního titulu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje č. 19RRD110 „Podpora provozu prodejen na venkově“ Pověřuje starostu podáním žádosti.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
12/2-18
Zastupitelstvo obce schvaluje neúčelový finanční dar členkám
SPOZ Dolní Lánov a členkám Osvětové besedy Lánovy
z Dolního Lánova.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
13/2-18
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce schvaluje 3. dodatek ke „Smlouvě na svoz
- Informaci o akcích v obci do konce roku 2018
odpadu“, -zvýšení poplatku za vývoz kontejneru z obce Dolní
Místostarosta Bc. Jiří Svatý v.r. Lánov uzavřené mezi poskytovatelem Transport Trutnov
Starosta JUDr. Miloslav Tomíček v.r. a zákazníkem Obec Dolní Lánov. Pověřuje starostu obce podpisem dodatku ke smlouvě.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Dolní Lánov Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
konané dne 12.12.2018
- Informaci k akcím leden 2019 – únor 2019.
1/2-18
Místostarosta Bc. Jiří Svatý v.r.
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva
Starosta JUDr. Miloslav Tomíček v.r.
obce a zápisem pověřuje Mgr. Evu Losenickou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0)
2/2-18
PLÁN HLAVNÍCH AKCÍ OBCE DOLNÍ LÁNOV
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu a návrhovou
komisi ve složení Jiří Svatý a Michal Trobl.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0) Plán hlavních akcí obce Dolní Lánov pro léta 2018 – 2022
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 05.11.2018
3/2-18
Oblasti:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/18.
(pro 10, proti 0, zdržel se 0) I) Obec a občan
4/2-18
II) Vzhled obce, komunikace a zeleň
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvy o právu provést III) Sport, volný čas
stavbu“ v souvislosti s výstavbou chodníku od čp.56 Dolní IV) Péče a ochrana majetku obce
Lánov po čp. 26 Dolní Lánov-stavební akce „Dolní Lánov- V) Péče o památky
Chodník pro pěší podél silnice III/32552“ uzavřené mezi VI) Ochrana životního prostředí
vlastníky stavbou dotčených pozemků a Obcí Dolní Lánov
I) Obec a občan
jako investorem. Pověřuje starostu obce podpisem smluv.
V
tomto volebním období navázat na práci, která byla v této
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
oblasti
započata minulým zastupitelstvem. Věnovat pozornost
5/2-18
hlavně
potřebám
obce a občanů, zlepšování života v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu včetně příloh č. 1 a 2 obce Dolní Lánov na rok 2019 jako vyrovna- a) Dokončení 1. změny územního plánu obce 2019 - 2021
ný ve výši příjmů 13 670 800,-Kč a výdajů ve výši b) Pokračovat na přípravě Pozemkových úprav v obci
2018 - 2022
13 670 800,-Kč.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
19/1-18
Zastupitelstvo schvaluje „Plán inventur majetku obce za rok
2018".
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
20/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje „ Plán hlavních akcí obce Dolní
Lánov pro léta 2018 – 2022“ v rámci Programu obnovy
venkova.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
21/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán hlavních investičních
a neinvestičních akcí obce Dolní Lánov na rok 2019“ v rámci
Programu obnovy venkova.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
22/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti“ č. IV-12-2015902/VB/03 uzavřenou mezi
Obcí Dolní Lánov jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8. Předmětem smlouvy je věcné břemeno – služebnost na pozemku p.č.
2906 v k.ú. Dolní Lánov, ostatní plocha – komunikace
v majetku obce Dolní Lánov. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
23/1-18
Zastupitelstvo obce jmenuje zástupce obce do školské rady při
Základní škole a mateřské škole Dolní Lánov Slavomíra
Vyklického a Janu Tumovou.
(pro 10, proti 0, zdržel se 1)
24/1-1
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Státní
zemědělský investiční fond v rámci PRV 14-20, 7. kolo –
Obnova lesního porostu pod názvem projektu „Obnova lesního porostu po kalamitě OÚ Dolní Lánov“.
(pro 11, proti 0, zdržel se 0 )
25/1-18
Zastupitelstvo obce schvaluje „Plán jednání zastupitelstva
obce na rok 2018 – 2019".
(pro 11, proti 0, zdržel se 0)
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c) Realizace chodníků (RD Jančula – zast. KAD Šimůnek)
2019 - 2021
d) Podpora výstavbě RD v obci dle ÚP 2018 - 2022
e) Projekt. práce pro bytovou nástavbu nad obec. prodejnou
2019 - 2020
f) Reagovat na klimat. změny - průzkum. práce na pit. vodu
2019 - 2020
g) Podpora spolkové činnosti v obci (SPOZ, OB, Sport .klub,
Mysl. spolek, pozornost pož. ochraně- příp.obnova JSDH)
2018 - 2022
h) Podpora obce provozu a zachování prodejny Potravin
v obci 2018 - 2022
i) Pokračovat v jednání s Krajským úřadem ohledně oprav
silnice 2018 - 2022
j) Hospodárné nakládání s fin. prostředky obce 2018 - 2022
k) Zajišťování sociálních služeb pro seniory 2018 - 2022
II) Vzhled obce, komunikace a zeleň
Pokračovat ve zpevňování přístupových komunikací k obydlím občanů a některých dalších ploch a v opravách stávajících
zpevněných cest, které jsou v majetku obce.
a) Opatření ke snížení provozu na MK Kunčice, Fořt, Lánov
2019 - 2020
b) Péče o zelené plochy-parčíky, rozšiřování a úprava
2018 - 2022
c) Doplňování obecní techniky pro údržbu a opravy v obci
2019 - 2022
d) Pravidelná údržba zeleně + příkopy 2019 - 2022
e) Výřezy náletových dřevin kolem místních komunikací
2018 - 2022
f) Zpevňování dalších místních komunikací k RD v obci
2019 - 2022
g) Zpevnění parkovacích ploch (u ZŠ, hřbitova) 2019 - 2021
h) Rozšíření parkovací plochy u KD 2019
ch) Věnovat pozornost veř. osvětlení, rozšiřování světelných
bodů 2018 - 2022
i) Stálá pozornost hřbitovu 2018 - 2022
III) Sport, volnočasové aktivity
Využívat stávající sportovní zařízení a společenské prostory
na akce pro veřejnost a podporovat spolkovou činnost
v obci.
a) Pravidelná údržba sportovního areálu 2018 - 2022
b) Podpora ze strany obce všem sportovním aktivitám
(turnaje v kopané, tenise, stol. tenise, nohejbal, volejbal,
šachy apod.) 2018 - 2022
c) Oprava a úprava travnatého hřiště 2019 - 2020
d) Podpora kulturních akcí za maximálního využití KD
2018 - 2022
e) Další zlepšování a doplňování areálu dětského hřiště
2019 - 2022
IV) Péče a ochrana majetku obce
Věnovat náležitou pozornost všem obecním objektům a jejich
stavebně technickému stavu
a) Vnitřní opravy v objektu ZŠ a MŠ 2019 -2022
b) Oprava oplocení u objektu ZŠ a MŠ 2019 - 2020
c) V hosp. objektu u ZŠ a MŠ vybudovat školní dílny pro
žáky školy 2019 - 2020
d) Zakoupení zahradní chatky pro potřeby školy 2019
e) Výměna topení z pevných paliv na elektr. vytápění v části
objektu obecního úřadu a bytové jednotky v čp. 132 vč.
zateplení 2019 - 2020
f) Vnitřní úpravy v objektu KD a OÚ vč. byt. jednotky
2019 - 2020
V) Ochrana životního prostředí
Jedním z důležitých úkolů obce musí být ochrana životního
prostředí.

a) Péče o obecní lesy dle Lesního hospod. plánu 2018 - 2022
b) Maximální pozornost věnovat odstraňování les. porostů
napadených kůrovcem a jejich obnově 2018 - 2022
c) Obnova lesního porostu poškozeného požárem (získání
dotace) 2019 - 2022
d) Pravidelná péče o obecní pozemky 2018 - 2022
e) Likvidace divokých skládek v katastru obce průběžně
f) Využívání sběrného místa NO občany - jeho úprava
průběžně
g) Jednat o možnosti vybudování malé vodní plochy
2018 - 2022
VI) Péče o památky v obci
a) Zahájení oprav hřbitovní zdi (chráněná památka)
2019 - 2020
b) Stálá pozornost údržbě hřbitovů - průběžně
c) Stálá pozornost památkovým místům - průběžně
Plán hlavních akcí obce Dolní Lánov pro léta 2018 až
2022 je přehled hlavních úkolů, kam budou směřovány finance z obecního rozpočtu a kam bude ze strany obce vyvíjena
snaha o získání dotací.
JUDr. Miloslav Tomíček, starosta

PLÁN HLAVNÍCH INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH
AKCÍ OBCE DOLNÍ LÁNOV NA ROK 2019
1) Místní komunikace:
Opravy asfaltových povrchů:
• Opravy obecních cesty - zpevnění povrchu k RD čp. 237,
čp. 244
• Průběžné opravy MK a účelových komunikací - propustky,
žlabovky, doplnění asfalt. povrchu
• Zpevnění odstavných ploch u ZŠ a hřbitova
• Rozšíření parkovací plochy u KD
• Výřezy náletů kolem MK a odstranění odumřelých stromů
• Vybudování nové přístupové komunikace Němeček dle
projektu
Oprava lávek a mostů přes Malé Labe:
• Oprava lávky domu čp. 1
• Prověrka mostů přes M. Labe - případné opravy - dle odbor.
posudků
• Dokončení úprav na mostě pod kostelem
2) Zeleň
• Pravidelná údržba zelených ploch v katastru obce
(v majetku obce)
• Svoz bioodpadu na skládku vč. štěpků
• Žádost o dotaci na vybudování vodní plochy, pozemek
p. č. 1097 a 1098/1 k. ú. D. Lánov
3) Údržba obecních objektů:
• Objekt Základ. a mateř. školy - opravy vnitřních omítek,
oprava sociálek v mateř. škole, vybudování praktické dílny
pro žáky ZŠ
• Kult. dům - nátěr dveří, malování, opravy v byt. jednotce
• Průběžné údržby hasičské zbrojnice, skladu a garáží,
prodejny potravin
• Pravidelná údržba a opravy obecního vodovodu ve spolupráci s fa. Vodárenská společnost Lánov, s.r.o.
• Změna vytápění části obecního objektu čp. 132 - obecní
úřad, jídelna, byt. jednotka
4) Sportovní areál:
• Oprava oplocení sport. areálu
• Pravidelná úprava a údržba celého sport. areálu
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5) Hřbitov:
• Pravidelná údržba zeleně hřbitova a jeho okolí - žádost
o dotaci
• Oprava části hřbitovní zdi
• Oprava opěrných zdí vyhlídkového místa u kostela
sv. Jakuba st.
6) Obecní lesy:
• Likvidace porostů napadených kůrovcem
• Těžební práce dle Lesního hospod. plánu
• Pěstební činnost (obnova po těžbě), péče o mladé porosty
• Oprava a doplnění Naučné stezky SRNEC
• Zahájení prací na obnově lesního porostu po požáru
7) Veřejné osvětlení
• Průběžná údržba VO a výřezy náletu kolem lamp
• Doplnění veřejného osvětlení
8) Projekční činnost:
• Dokončení projekčních prací na chodník od RD P. Jančula škola - zastávka BUS Šimůnkovi - žádost o dotaci na
realizaci
• Projekční prace na přístup. komunikace RD Němeček
a (RD Hylmar?)
• Zadání studie na přístavbu obecního bytu nad obecní
prodejnou potravin
• Změna územního plánu obce č. 1 - pokračování
9) Obecní záležitosti
• Podpora spolkové činnosti (SK, MS, SDH, SPOZ)
• Podpora sportovních a kulturních akcí v obci
• Životní jubilea občanů při 60, 65, 70, 75, 80 a výše - věc. dar
- SPOZ
• Pokračovat na administrativních úkonech pro pozemkové
úpravy v obci
Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 05.11.2018
JUDr. Miloslav Tomíček-starosta v. r.

Z DĚNÍ V OBCI

LOUČENÍ SE SPORTOVNÍ SEZONOU
Již 10. ročník Loučení se uskutečnil 29. 9. 2018 na sportovním hřišti za školou. Za chladného, ale slunečného počasí se
utkala čtyři družstva nejdříve v tradičním nohejbalu. Družstva
si změřila síly v přetahování lanem, vyzkoušela si, jak je těžké
trefit se míčkem, odpáleným tenisovou raketou, přes síť do
malé branky. Závěrečnou disciplínou bylo pojídání suchého
rohlíku na čas. Nejvíce bodů nasbíralo družstvo CESTÁŘŮ,
na druhém místě skončilo družstvo KOVO, třetí byla PÁTRAČKA a čtvrté místo obsadili PRASEČÁCI. Závěr sezony
se vydařil.
Eva Losenická

29. 9. 2018 Loučení se sportovní sezonou.
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TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE
17. 11. 2018 hostila sportovní hala VZ Bedřichov ve
Špindlerově Mlýně účastníky již 9. ročníku Tenisového turnaje ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo pět družstev, a tak se hrálo
systémem „každý s každým“. Vítězství obhájili Tomáš Karavan a Jiří Jína, 2. místo vybojovali A. Uhrin a D. Havel, 3. místo obsadili P. Havlíček a M. Půlpán, čtvrtí skončili Z. Drbohlav a M. Erben, pátí byli J. Svatý a P. Raabe.
Eva Losenická

AKCE V DOLNÍM LÁNOVĚ ÚNOR-DUBEN 2019
23. 02. 2019 Turnaj ve stolním tenise - KD
19. 04. 2019 Velikonoční turnaj v šachu pro děti a mládež KD
30. 04. 2019 Čarodějnice - hřiště u ZŠ a MŠ

MYSLIVECKÝ SPOLEK MALÁ SNĚŽKA
Jako každým rokem je příchod zimy pro veškerou lesní
zvěř počátkem doby strádání. Příroda je domovem pro různá
zvířata, můžeme pozorovat různé druhy živočichů, savce
a také ptáky. Všichni živočichové se lehce tomuto životnímu
prostředí přizpůsobí. Srst v zimě poskytuje zvířatům dostatečnou ochranu před mrazem a chladem.
Zima je pro některé lesní živočichy časem spánku, např.
ježci a jezevci celou zimu prospí. Některá zvířata si již na podzim vyhloubí noru, kde přečkají nejstudenější zimní období.
Život se v lese v zimě zpomalí a čeká na jaro. Když napadne
více sněhu a začne tuhá zima, tak se každý obyvatel lesa snaží
nakrmit tím, co se mu zrovna nabízí, aby kruté období dokázal
zvládnout a počátkem jara zase vyběhnout v plné síle se svými
mláďaty. V tomto období je třeba začít s přikrmováním. Zde je
nezastupitelná funkce myslivců, kteří mají plno práce, aby zvířata nestrádala. Krmí zvěř hlavně senem a krmivy jako je oves,
ječmen, kukuřice, žaludy nebo kaštany. U nás je dnes nejrozšířenějším obyvatelem v přírodě srnčí zvěř (mimo divoké prase)
a zajíc a těm věnují myslivci také největší pozornost. Zajíc
naběhá v zimě maraton za potravou a přežívají jen ti nejzdatnější. Proto myslivci dávají pro zajíce seno a oves do menších
krmných zařízení.
Když přátelé přírody přinesou zvířátkům v zimě nějaké
dobrůtky (jablka, brambory apod., ale vždy nenahnilá) do
krmítek, můžou je nejenom nakrmit, ale navíc je bude hřát dobrý pocit, že udělali dobrý skutek. Drobnému ptactvu do krmítek je vhodné dávat slunečnici, proso, pohanku či jiné zrniny.
Nevhodné jsou zbytky vařených potravin a to platí i pro lesní
zvěř. V tomto zimním období dochází k vývoji nové generace
zvěře hlavně u srnčího.
Průběh letošní zimy napovídá, že sněhová pokrývka bude
vyšší než minulé roky a počasí velmi proměnlivé, bude tedy
těžší pro zvěř přežít v dobré kondici. A proto je úkolem myslivců zajistit zvěři dostatečnou krmnou základnu pro toto období. Dále chránit zvěř před zbytečnými rušivými jevy. Proto
myslivci znovu žádají držitele psů, aby v tomto období
nepouštěli své psy ze svého dosahu, aby obyvatelé přírody
byli rušeni co nejméně.
Dolnolánovští myslivci si pro zimu zajistili dostatečnou
zásobu krmiva nákupem jádra (ovsa) a usušením objemového
krmiva (sena). To je jeden z úkolů myslivců v zimním období
na úseku péče a ochrany zvěře. Dalším úkolem je snižování
stavu škodné zvěře jako je liška a hlavně zvěř černá.
Dolnolánovští myslivci jsou aktivní i ve veřejném životě
v naší obci, kdy pomáhají při zajišťování a organizováni společensko-kulturních akcí a aktivní jsou členové MS i v zastu-

své výrobky prodávaly a za utržené peníze se jim pořídí sedací
vaky pro relaxační chvilky. K navození té správné vánoční
nálady zazpívali žáci pod vedením paní učitelky Půlpánové
pásmo vánočních koled. Nakupující měli možnost občerstvení. K dispozici byly nápoje teplé i studené, štrúdl, párky, utopenci. Všichni si akci pochvalovali.
Den po trzích jela parta devíti chlapců reprezentovat školu
na „Vánoční turnaj“ v kopané do Vrchlabí. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů – 4 z Vrchlabí, 1 ze Studence a 1 z Dolního Lánova.
Myslivosti zdar Miloslav Tomíček Náš tým se umístil na pátém místě.
Předvánoční čas je i časem dobrých činů. Žáci naší školy se
VZPOMÍNKA V TICHÉM ČASE
zapojili do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“,
který plní přání seniorům v pečovatelských domech, domoVzpomínka v tichém čase - hroby v domovině
vech důchodců. Naším malým příspěvkem byla vlastnoručně
(hřbitov Dolní Lánov)
vytvořená přání, která udělají seniorům radost. Nás potěšil
Pokaždé na Dušičky, když zapaluji svíčky na hrobě mých zájem našich žáků.
rodičů a prarodičů, musím myslet také na mé prapředky, na
Čas vánoční – čas koled. Naši školu navštívili žáci ZUŠ
jejich osamělé a opuštěné hroby, na kterých už žádné svíce z Vrchlabí, aby nám představili hudební nástroje – housle, vionehoří a na které už žádný náhrobní kámen neupomíná.
lu, violoncello, kontrabas, kytaru – seznámili nás s nimi
Kolik slz bylo kdysi na hrobech prolito: pro milované dítě, a zahráli koledy. Rádi jsme si s malými hudebníky zazpívali
starostlivého muže, dobrou matku, bratra a sestru. Kolik kvě- a obdivovali jejich umění hry na nástroje.
tin sem bylo přineseno, kolik svící zapáleno, kolik hodin stráPoslední den před vánočními svátky jsme čekali ve třídách
veno u hrobu. Bezpočtukrát se šlo cestou na hřbitov.
a školní družině na „Ježíška“. Třídu žáků 1. – 3. ročníku zaskoJak bolestné to muselo být, nechat všechny hroby za sebou,
čil příchod Ježíška. Přišel v noci, naděloval a zanechal
již jen zdálky se modlit za ty, kteří byli člověku milí a drazí „šlápoty“. Jak jen to udělal? … Čtvrťáci a páťáci dárky našli
tak dlouho, dokud sám nespočinul v cizí zemi.
pod vlastnoručně vyrobeným stromečkem. Než se dostali k
Moje matka mi vyprávěla, kde jsou pochováni: první dvě
rozbalování dárků, vyzkoušeli si několik tradičních vánočních
děti mých praprarodičů, malý Fritz a jeho sestřička Marie,
zvyků – věštění z cibule, lití olova – místo olova jsme použili
hned vlevo za hřbitovní zdí, kde byly dětské hroby, ve stejném
vosk ze svíček, rozkrojení jablíček, házení slupkou jablka,
hrobě se sestrou mé prababičky, střeženém mramorovým anděházení pantoflem, pouštění lodiček, věštění z jadérek jablka.
lem; dál nahoře skromný hrob mé praprababičky a vpravo
Vánoční atmosféru vytvářela vůně františka. Potom se všichni
u východu na starou cestu do Vrchlabí hrob mého prapraděpřemístili do školní družiny, kde je čekaly další dárky. S těmi
dečka Vinzenze Rilka, kameníka v Dolním Lánově.
si potom pořádně pohráli.
Při každé návštěvě jsem si na ně tiše zavzpomínala a zapáNáš advent vyvrcholil podvečerním setkáním u stromečku
lila svíčky.
v
Dolním
Lánově. I když bylo počasí nevlídné, sešla se většina
Tentokrát mě napadlo, že bych jim mohla vrátit jejich dávdětí
ze
základní
i mateřské školy, aby si společně s poslouchano vymazaná, zahlazená jména. Tak jsem je všechna voděodolným fixem napsala na tabulky a ty umístila na hrobová mís- jícími zazpívaly vánoční koledy. Vystoupení bylo příjemné,
ta - v naději, že si je přečtou také jiní a dozví se, kdo byl v této - obecenstvo velmi milé.
Chtěla bych jménem žáků, pedagogického sboru a ostatnaší rodině kdysi tak důvěrně známé a milé - vsi v údolí Maléních zaměstnanců poděkovat za podporu a do nového roku
ho Labe doma.
Napsala Verena Schindler v listopadu 2018 2019 popřát všem jen to nejlepší a co nejvíce dnů s úsměvem
Přeložily Karolina Boková a Hana Jüptnerová na tváři.
Mgr. Lenka Gažiková
pitelstvu obce. Zde nesmím zapomenout na Pavla Jančulu,
myslivce tělem a duší, který do své náhlé smrti vykonával funkci předsedy Mysliveckého spolku „Malá Sněžka“ Dolní
Lánov a patřil k nejaktivnějším a nejpracovitějším členům
tohoto spolku. Nikdy na něho nezapomeneme.
Poděkování od myslivců patří dětem z Dětského domova
Dolní Lánov za sběr žaludů pro náš myslivecký spolek.
Dolnolánovští myslivci přejí pevné zdraví, pohodu a hodně zážitků v přírodě všem přátelům přírody i v roce 2019.

ZŠ a MŠ DOLNÍ LÁNOV
ADVENT V ZŠ V DOLNÍM LÁNOVĚ
Měsíc prosinec je čekáním na Ježíška, měsícem obdarovávání, dobrých skutků, měsícem smíření a odpouštění.
Naše škola začala advent „Čertovským rejem“ pro všechny děti ze školy a širokého okolí. Všichni se sešli 3. prosince na
sále kulturního domu v Dolním Lánově. Nechyběla diskotéka,
soutěže pro děti i jejich rodiče, připraveno bylo i občerstvení.
Vrcholem byl příchod Mikuláše s andělem a neposednými čerty. Děti byly obdarovány dárky a příjemně unavené se vracely
domů. Mikuláš s čertem a andělem se 5. prosince objevili
i ve škole. Děti slíbily, že už nebudou tolik zlobit (jen trochu)
a budou se učit, aby dělaly všem radost.
Další týden byl ve znamení vánočního trhu, na který si děti
v rámci výtvarné výchovy, pracovních činností, školní družiny, kroužků „Šikulové“ a „přírodotechnického“, v mateřské
škole, doma ve spolupráci s rodiči i vlastní iniciativou připravily dárečky - výrobky vztahující se k vánočním svátkům. Děti

ÚČAST NA NATÁČENÍ POŘADU „KLUCI V AKCI”
Začátkem školního roku jsme byli společně s žáky školy
pozváni na natáčení
pořadu ,,Kluci v
akci“. Celá akce proběhla 26. září na horské chatě Ferra v Horním Lánově. Děti si
užily zábavné odpoZŠ a MŠ Dolní Lánov - jízda v terénu.
ledne plné sportovních aktivit v zákulisí kameramana. Program byl zpestřen
jízdou na kolech v terénu. Každý malý cyklista se naučil zdolávat i obtížné překážky. A samozřejmě nechybělo výborné jídlo, které pro nás uvařili ,,Kluci v akci“. Závěr dne byl zakončen společným opékáním špekáčků. Natáčení se vydařilo
a všichni jsme si odnesli plno zážitků.
Za pedagogy ZŠ a MŠ Dolní Lánov Anita Blažejová
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DOLNOLÁNOVSKÁ DRAKIÁDA
13. 10. 2018 byl nádherný slunný den s lehkým vánkem
a jako dělaný na výlet. Jsme však rádi, že ne všichni se
k tomuto rozhodli a zašli raději s dětmi na staré zemědělské
letiště na kopci mezi Dolním Lánovem a Fořtem, pod nákladní
lanovkou s vápencem. Zde se konalo tradiční pouštění draků
ať již vlastní výroby, které porota hodnotila zvlášť v kategorii,
(i když nebyla nejpočetnější), tak i draků koupených. Další
hodnocenou kategorií byl nejvýše létající drak, a že letos tedy
létali vysoko! Ne vždy se takto počasí vyvede, a tak dobrá nálada vládla jak mezi malými soutěžícími, kteří mohli také soutěžit a získávat drobné odměny za zdatnost ve skákání, hodu míčkem, poznávání přírodnin atd., tak i mezi dospělými, kteří se
vrátili do dětských let a radost z pouštění draků, které létají,
byla všudypřítomná. Drobné občerstvení dle možností místa
poskytlo žíznivým soutěžícím to správné zázemí, ať už
s dobrou kávou či džusem. Veškerá snaha zúčastněných byla
oceněna ve třech kategoriích, ti co se neumístili na stupních
vítězů, byli odměněni malou pozorností. Velký dík patří pořadateli SK Dolní Lánov a dalším pomáhajícím dobrým duším.

Těšíme se již na další ročník a doufáme, že letošní rekordy
(v účasti pouštějících draka - 32, výškou pouštěných draků
a množstvím slunečních paprsků) budou poraženy.
Karla Svatá, člen SK Dolní Lánov

ZPRÁVY Z OBCE DOLNÍ DVŮR
KONTAKTNÍ INFORMACE A ÚŘEDNÍ HODINY

Obecní úřad Dolní Dvůr
Dolní Dvůr 78
543 42 DOLNÍ DVŮR
informace:

www.dolnidvur.cz

Starosta:
Ing. Martin Bělovský

starosta@dolnidvur.cz

739 416 335

Místostarosta:

David Neumann

tel.: 734 607 399

Asistentka starosty:

Nikola Bílá

obec@dolnidvur.cz

Telefon OÚ Dolní Dvůr: 499 522 376
Úřední hodiny:

Po 8:00 - 14:00

SLOUPEK STAROSTY
OBCE DOLNÍ DVŮR
Vážení sousedé,
po osmi letech jsme měli v komunálních volbách v říjnu
2018 v Dolním Dvoře dvě kandidátky. Ať už byl příběh zrodu
a tvorby obou kandidátek jakýkoliv, dvě skutečnosti z toho
vyplývající jsou pozoruhodné.
Alespoň na nějaký čas se do obecní politiky aktivně zapojilo zhruba sedm procent všech našich obyvatel, takových
obcí nebude v České republice mnoho. Také volební účast
téměř 69% je vysoce nad průměrem okresu, kraje i celého
našeho státu.
Po osmi letech skončil ve funkci starosty obce pan David
Neumann. Jsem přesvědčen, že i na tomto místě zaslouží velké poděkování za celou dobu svého starostování a obdiv, jak
dokázal tuto pozici skloubit se svým náročným zaměstnáním.
Jsem velmi rád, že souhlasil s pokračováním svého působení
na obci v pozici místostarosty, mohu tak na jeho práci plynule
navázat a využít jeho zkušeností.
Stejně tak bych chtěl poděkovat všem končícím zastupite-
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tel.: 499 522 376

Út 14:00 - 17:00

Čt 13:00 - 17:00

lům za jejich aktivní a komunikativní přístup po celé uplynulé
funkční období.
V období po ustanovujícím zasedání nového zastupitelstva pokračovala realizace dvou projektů, které v příští letní
sezóně významně rozšíří nabídku pro sportovně založené
občany i návštěvníky Dolního Dvora.
Prakticky bylo dokončeno zázemí pro sportovní lezení
v bývalém lomu naproti hasičárně, kde byly za podpory dotace ze SFŽP provedeny zemní práce pro bezproblémový přístup a lokalita lomu byla vybavena kvalitním mobiliářem.
Všechny stavební práce byly také dokončeny na projektu
multifunkčního hřiště u hotelu Morava. Po dohodě s dodavatelem stavby jsme na jaro přesunuli pokládku sportovního
povrchu, aby nebyla negativně ovlivněna klimatickými podmínkami.
Dokončena byla také zásadní úprava parkoviště u hotelu
Morava.
Tradicí Dolního Dvora je také bohatý kulturní život. Rád
bych zde poděkoval všem, kteří se na organizaci akcí podílejí.
Mikulášská besídka potěšila především naše děti. Hraní
u vánočního stromu a netradiční koncert v kostele svatého

ZPÍVALO SE PO DESÁTÉ

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
Na základě rozhodnutí ministra
životního prostředí.
Celkové způsobilé výdaje: 136 005,-Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR: 115 604,-Kč
Výše příspěvku žadatele: 20 401,-Kč

Josefa přilákaly mnoho účastníků nejen z naší obce a úroveň
a atmosféra obou akcí je pro další ročníky velkým příslibem
a závazkem zároveň.
Prosincové zasedání zastupitelstva obce vytyčilo základní
investiční a rozvojové záměry pro další období. Podrobně jsou
popsány v jednotlivých usneseních, stručně řečeno bychom
rádi vyřešili stav a fungování obecních budov na náměstí,
vybudovali technické zázemí obce v lokalitě u hasičárny a
opravili místní komunikace a mosty. Naopak nebudeme
pokračovat ve snaze o propojení lyžařského areálu u hotelu
Morava směrem na Tetřeví boudy a SkiResort. Naše záměry
jsou zatím ve stádiu úvah a zahájení projektové přípravy,
o postupu jejich realizace bude zastupitelstvo obce pravidelně
informovat.
Martin Bělovský, starosta obce

Desáté zpívání u vánočního stromu se v D. Dvoře konalo
22. 12. 2018. Skupina NaVáHuTě se rozrostla a v dobré náladě nám hrála a zpívala, chráněná proti dešti v altánu. Ke zpěvu
se přidala značná část našich obyvatel (spíše obyvatelek). Těšili jsme se, že ke krásně vyzdobenému vánočnímu stromu vydrží sníh, ale déšť vykonal své. A jaká byla účast? Byla celkem
dobrá, štěstí přálo připraveným (deštníky, čepice, klobouky).
Tak jako vždy jsme měli něco dobrého k snědku, něco dobrého
pro zahřátí, něco pro potěšení. Ve stáncích nechyběla usměvavá obsluha. To nejlepší z našeho desátého sousedského setkání se určitě opět vydařilo. Všem pořadatelům, kteří nám tuto
zábavu připravili, děkujeme.
Hana Homolová

PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
K vánočním svátečním dnům patří v mnoha rodinách štědrovečerní návštěva kostela.
Letošní bohoslužbu, která se konala 24. 12. od 22 hodin
v kostele sv. Josefa v Dolním Dvoře, vedl pan Ivan Hanuš
z pověření pátera Jiřího Šlégra. Na varhany hrál pan Ondřej
Mejsnar. Slavnostní atmosféru bohoslužby slova umocnilo
počasí. Tak jako na obraze F. Hartmanna se na zhruba čtyřicet
návštěvníků při cestě domů mírně snášel sníh.
Hana Homolová

Z DĚNÍ V OBCI

MIKULÁŠ V DOLNÍM DVOŘE
V sobotu 8. 12. pozval OÚ Dolní Dvůr do penzionu Mlynářka místní děti na nadílku. Přišel Mikuláš, nahlédl do knihy,
hodné děti pochválil, a komu se nedařilo být hodným, tomu
domlouval. Čerti si připravili do pytlů dva neposluchy, které si
později odnesou, dárky předával krásný anděl. Pozvánky na
nadílku byly doručeny do všech čísel popisných. Oznámení
bylo na vývěsních tabulích i na webové stránce obce. Účast
byla poněkud menší, než v jiných letech, ale to přítomným
dětem nevadilo, zábavu si užívaly. Poděkování za přípravu
a provedení patří obětavým členkám kulturní komise
Lence Čermákové a Zdeně Hanulákové. Taktéž posíláme
poděkování pro Mikuláše, anděla i čerty.
Hana Homolová

Nedatovaný akvarel 44 x 43 cm v soukromé sbírce nazvaný
Cestou do kostela od dolnodvorského malíře Fritze Hartmanna.
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NETRADIČNÍ KONCERT V KOSTELE sv. JOSEFA
28. prosince se uskutečnil další z netradičních koncertů
pořádaných OÚ D. Dvůr. Zazpívat, potěšit a pobavit nás přišla
Nikita z kapely VzHáčka, Alibirock, Ondra (Jam&Bazar),
Martin (Koneckonců), Bára (Barbarella), Jirka (VzHáčka),
Mirka a další. Dlouho před začátkem bylo kolem kostela velké množství lidí, zaparkovat šlo už jen daleko od kostela. Ten
byl po otevření velice rychle zaplněn a další a další lidé přicházeli. Obecenstvo místní, chalupáři, Lánovští, lidé z blízka
i daleka. Zdálo se, že kapacita kostela byla několikrát překročena. Nějaká místa se našla i na kůru. Krásný program byl
odměněn velkým potleskem a ten zase dvěma přídavky. Aniž
bychom byli domluveni, tři z nás se nezávisle na sobě pustili
do počítání diváků. A věřte! Zpívání slyšelo kolem čtyř stovek
lidí, jeden labrador a jeden malý pejsek zachumlaný u své
paničky v bundě.
Hana Homolová

Barbarella, Mirka - Mustang, Jirka -Vzháčka). Na úžasnou
atmosféru 27. 12. 2018 jen tak nezapomeneme, již se těšíme
na příští rok.
Nikola Bílá

ZEMŘELA PANÍ DAGMAR ŠTĚPÁNKOVÁ
18. prosince 2018 ve věku 70 let zemřela velká optimistka,
paní Dáda Štěpánková, jejíž neuvěřitelnou životní energii
vyčerpala dlouhodobá nemoc. Ač rodačka z Prahy, povoláním
vedoucí metodik Pražského sdružení základní a rekreační
tělesné výchovy, organizovala od 70. do 90. let velké sportovní aktivity, včetně akcí v Dolním Dvoře. Do naší obce se přestěhovala v roce 1997, 11 let vedla místní obchod a přidala kulturní a sportovní činnost, na kterou mnoho z nás nikdy nezapomene. Značnou měrou přispěla při oslavách 400 let trvání
obce Dolní Dvůr. Před rekonstrukcí prodejny se přestěhovala
do Horního Lánova. Ještě několik let dojížděla a na malý úvazek pracovala jako recepční a koordinátor pro TJ SOKOL Žižkov. Dlouhodobá nemoc její život zakončila.
Hana Homolová

28. 12. 2018 - netradiční koncert v kostele sv. Josefa
v Dolním Dvoře.

VÁNOČNÍ KONCERT V DOLNÍM DVOŘE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA OBCE DOLNÍ DVŮR
V OBDOBÍ ŘÍJEN - PROSINEC 2018
OSLAVILI ŽIVOTNÍ JUBILEUM:

pan Jiří Šťastník
pan Karel Kliner
OÚ Dolní Dvůr přeje jubilantům vše jen to nejlepší,
pevné zdraví, hodně štěstí, síly a elánu do dalších let.
NAROZENÍ
Obec se rozrostla o miminko
Aničku Svobodovou
Miminku přejeme hodně zdravíčka a spokojenosti,
rodičům přejeme hodně radostí a trpělivosti
s malou slečnou
Velké poděkování patří všem návštěvníkům kostela
sv. Josefa v Dolním Dvoře, kde se konal netradiční koncert
vánoční kapely s názvem „Jamband+„ (Martin - Koneckonců,
Ondra - Jam&Bazar, Nikita - Alibirock, Vzháčka, Bára -
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Život bohužel přináší i smutek.
Navždy nás opustila paní Libuše Vladyková
a pan František Hájek.

Ze života obcí pohledem objektivu.

Opravy komunikací v Dolním Lánově.

Opravy komunikací v Dolním Lánově.

Opravy komunikací v Dolním Lánově.

Údržba zimní technikou v Dolním Lánově.

Údržba zimní technikou v Dolním Lánově.

Výsadba rostlin v parčíku v Dolním Lánově.

Výsadba rostlin v parčíku v Dolním Lánově.

Zpívání u vánočního stromu v Dolním Lánově.

Dolní Lánov - účastníci tenisového turnaje ve čtyřhře.

Mikulášská besídka v Horním Lánově 8.12.2018. (foto Fr. Liška)

Lánovští důchodci na návštěvě v Karpaczi
v rámci projektu Poznejme se více.

Advent v ZŠ v Dolním Lánově - pouštění lodiček.

Výstava fotografií a kronik ke 40. výročí založení Stříbrný podvečer v Lánově. (foto Bára Mertlíková)
KD Lánov (15. 12. 1978 - 15. 12. 2018).
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Razítka
Historická razítka různých obcí z domovských listů nalezených ve sklepě OÚ Lánov.

Připravila Karolina Boková.

Altrognitz Starý Rokytník z r. 1900

Altsedlowitz Starý Sedloňov z r. 1887

Branná
z r. 1879

Grossborowitz Borovnice
z r. 1890

Hackelsdorf Herlíkovice
z r. 1869

Hackelsdorf Herlíkovice
z r. 1869

Harta-Fuchsberg Podhůří-Liščí Kopec
z r. 1869

Hermanseifen - Rudník
z r. 1876

Niederhohenelbe Dolejší Vrchlabí
z r. 1884

Horní Kalná
z r. 1900

Proschwitz - Prosečné
z r. 1870

Pelsdorf - Kunčice
z.r. 1875

Ochsengraben Volský Důl (Špindlerův Mlýn)
z r. 1891

Komar Komárov (Vítězná)
z r. 1896

Mlázovice
z r. 1886

Pommerndorf - Strážné
z r. 1870

Spindelmühle Špindlerův Mlýn
z r§ 1881

Schwarzenberg Černá Hora (Janské Lázně)
z r. 1880

Studenec
z r. 1891

Gränzendorf Hranice (Rokytnice n. J.)
z r. 1890

Hackelsdorf Herlíkovice
z r. 1890

Wernersdorf Vernířovice (Žacléř)
z r. 1900

Grossbock Velká Bukovina
z r. 1900

Hackelsdorf Herlíkovice
z r. 1910

Rochlitz - Rokytnice
z r. 1891
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