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Úvodník

Ustavující veøejné zasedání

Lány

V pondělí 10. listopadu 2014 se zastupitelé sešli
na ustavujícím veřejném zasedání v novém
volebním období. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Zvolení dvou místostarostů. V souladu s § 84
odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon
funkce starosty obce bude jeden člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
· Veřejnou volbu starosty a místostarosty.
· Starostou obce Lány pana Karla Skleničku.
· Prvním místostarostou obce Lány pana JUDr.
Ernesta Kosára a druhou místostarostkou
obce Lány paní Ing. Ivanu Píšovou.
· Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba
výbory budou tříčlenné. Předsedou
finančního výboru byl zvolen pan Ing.
Vlastimil Hořejší. Předsedou kontrolního
výboru byla zvolena paní Alena Hlavsová.

Dovolím si prosincový úvodník pojmout
jako otevřený dopis části lánské
mládeže, která v poslední době moc
nepřispívá k dobrému jménu naší obce.
V měsíci říjnu a listopadu letošního roku
došlo k několika vandalismům nejen na
majetku obce, ale na i soukromém
majetku. Začalo to zničením plotu u
jednoho rodinného domu v Lesní ulici.
Pokračovalo to rozbitím skleníku na
zahradě v ulici Pod Kopaninou a
vyvrcholilo posprejováním
autobusových zastávek u hřbitova a v
Lesní ulici, zaparkovaného autobusu a
budovy na parkovišti u hřbitova. A to
zastávka u lánského hřbitova byla v
polovině října kompletně
zrekonstruována! Viníci některých
přestupků jsou již známi, na ostatním
pracuje Policie České republiky. Vážená
nudící se mládeži (doufám, že pouze
malá části), pokud nemáte co dělat a
nudíte se, přijďte za mnou na obecní
úřad a já Vám dám několik nápadů, jak
lépe využít volný čas a neničit cizí
majetek. Máme v naší obci velké
množství sportovních a společenských
spolků, je zde dost sportovišť, klubovna
pro mladé, posilovna a další možnosti. V
případě, že si myslíte, že nejlepší využití
volného času je ho strávit na autobusové
zastávce, tak je to pouze na Vás. Ale v
tom případě neničte obecní ani
soukromý majetek. Lány je stále dobrá
adresa a věřím, že nejen zastupitelstvo,
ale i velká většina našich spoluobčanů
udělá vše pro to, aby i nadále zůstala.
Vážení spoluobčané, protože se blíží
konec letošního roku, dovolte mi, abych
Vám popřál příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, osobních úspěchů
a spokojenosti v novém roce 2015.

· Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena

zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč/měsíčně
(v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích). Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil.
· Odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva a předsedy komise ve výši
1.300,- Kč/měsíčně (v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích). Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru a komise.
· Odměnu za výkon funkce místostarostů jako
neuvolněných členů zastupitelstva obce ve
výši 13.600,- Kč/měsíčně (v souladu s § 72 a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích). Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Pokračování na str. 2...

Novinky v adventní výzdobì obce
V sobotu 29. listopadu byl již po deváté slavnostně
rozsvícen vánoční stromek na lánském náměstí
před obecním úřadem. Stejně jako v
předcházejících letech, tak i letos byla výzdoba
obce doplněna o novinky. Díky
lánskému spoluobčanu,
řezbáři a nově také zastupiteli
Ing. Oldřichu Poláškovi byl
náš obecní betlém doplněn o
další 3 sochy. Jedná se
o 2 sochy králů /prozatím, ten
třetí bude doplněn příští rok/ a
sochu andělíčka. Další
novinkou je zvonkohra,
umístěná na střeše obecního
úřadu. Tato zvonkohra bude
využívána nejen po dobu
adventu a Vánoc, ale i po celý
rok. V době adventu bude hrát
3 x denně /v 8, v 16 a v 18
hodin/ vánoční melodie.
Během roku bude hrát 2x
denně /v 7 hodin ráno a v 19
hodin večer/. V tuto dobu

budou hrány písně dle náhodného výběru
naprogramovaných melodií zvonkohry, kterých
je cca 200.
Karel Sklenička

Karel Sklenička

Pozvánka na veøejné zasedání

Pozvánka na ples

Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná 15.
prosince 2014 od 18:00 hodin v sále nad
hospodou Narpa.

Obec Lány Vás ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka zve na REPREZENTAČNÍ PLES.
Koná se v sobotu 17. ledna 2015 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát kapela K-BAND. Těšit se můžete na ukázky společenských tanců
a na bohatou tombolu.
Vstupenky za 150,- Kč budou v předprodeji od 15. prosince na Obecním úřadu v Lánech.
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Co se dìje na radnici
·

·

·
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·
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·

Starosta ustanovil obecní komise a
jejich předsedy jako své poradní
orgány.
Zastupitelé byli informováni o právě
probíhající rekonstrukci
chlapeckých toalet v přízemí 1.
stupně lánské základní školy.
Starosta informoval o časové
prodlevě při dokončování nové
veřejné toalety v hasičské zbrojnici .
Smlouva s RWE GasNet, s.r.o. na
převod vlastnictví nově
vybudovaných plynových přípojek v
ulici Křivoklátské (u rybníka) byla
podepsaná a do rozpočtu obce se vrátí
částka 193.000,- Kč.
Zastupitelé dostali za úkol provést
inventarizaci majetku a závazků obce
do 12. ledna 2015.
Probíhají přípravy na obecní ples,
který se bude konat již 17. 1.2015 ve
spolupráci s Muzeem T. G. M.
Termín pro doložení vyúčtování
letošních příspěvků spolkům končí
30. ledna 2015.
Schůzka zastupitelů a zástupců
zájmových spolků k příspěvkovému
řízení pro rok 2015 proběhne v únoru
2015. Předmětem bude zhodnocení
vyúčtování za předchozí rok.
Ředitelka Mateřské školy Lány paní
Vaněčková informovala o uzavření
školky v době vánoční od 22. 12. 2014
do 2. ledna 2015.

Zmìna cen vody
Vodárny Kladno - Mělník a.s. oznamují,
že od 1. ledna 2015 dochází ke zvýšení
cen pro všechny odběratele takto:
Vodné - 53,24,- Kč včetně DPH z m3.
Stočné - 39,68,- Kč včetně DPH za m3.

Zimní provoz sbìrného dvora
V prosinci, lednu a únoru bude sběrný
dvůr otevřen pouze v sobotu od 9:00 do
12:00 hodin s možností uložení
objemného odpadu a elektroodpadu,
bez možnosti uložení bioodpadu (vyjma
vánočních stromečků).

Inzerujte v únoru ZDARMA
Zveřejníme adresář všech lánských a
vašírovských podnikatelů.
Pokud máte o inzerci zájem, zašlete své
kontaktní údaje (ve formátu – název,
adresa, telefonické spojení, případně
odkaz na www.stránky) na e-mail:
zpravodaj@lany.cz nebo je doručte na
Obecní úřad v Lánech k rukám Lenky
Hrotíkové. Maximální velikost inzerce je
150 znaků bez mezer. Uzávěrka pro
posílání inzerce je 25. ledna 2015.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Pøíprava rozpoètu na rok 2015
Zastupitelé obce na svých pracovních poradách
připravují návrh nejdůležitějšího dokumentu
obce – rozpočtu obce. Jednou z hlavních akcí v
roce 2015 bude zateplení budovy Domu s
pečovatelskou službou, na kterou jsme získali
dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Další velkou investicí bude čtvrtá etapa
rekonstrukce chodníků na místních
komunikacích. Připravuje se i projekt a
následovat bude žádost o dotaci na dokončení
chodníku v Zámecké ulici od kruhového objezdu
u statku až ke stávajícímu chodníku u bývalé
vrátnice do areálu Školního zemědělského

podniku. Plánujeme i další rozšíření kamerového
systému, tentokrát se bude jednat o oblast
lánského hřbitova a parkoviště před ním. Do
kapitoly komunikace budou alokovány finanční
prostředky na pokračování rekonstrukcí
asfaltových povrchů na dalších místních
komunikací. Bližší informace o rozpočtu na rok
2015 se naši spoluobčané dozvědí na veřejném
zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pondělí 15. prosince od 18:00 hodin v sále nad
Narpou.
Karel Sklenička

Opravy komunikací ve Vašírovì
V měsíci říjnu bylo ve Vašírově provedeno několik
menších oprav na místních komunikacích. Ve
spodní části Vašírova byly do komunikace
instalovány 2 horské vpusti, které budou
zachytávat přívalové vody z polí ze západní strany
pod Starým zámkem. Tyto práce byly provedeny
firmou Klika & Dvořák Kladno. Firma Dudášík
Lány provedla opravy asfaltového povrchu
komunikace na křižovatce u vašírovské kapličky.
Dále byla provedena úprava okolí pomníku

padlých z 1. světové války dle návrhu
Ing. Jaromíra Doležala. Stávající přístupový
chodník k pomníku byl nahrazen novým
chodníkem z čedičové dlažby. Z důvodu
stávajícího pohledového uzavření do vzrostlé
zeleně byla odstraněna část přerostlých tújí před
pomníkem. Vlastní pomník byl chemicky
vyčištěn.
Karel Sklenička

Ustavující veøejné zasedání
... pokračování ze str. 1
· Oddávajícími s právem užívání státního znaku
při obřadech pana Karla Skleničku, JUDr.
Ernesta Kosára, Romana Havelku, paní Ing.
Ivanu Píšovou a paní Dagmar Krátkou a
stanovuje oddávací den sobotu od 9:00 do
16:00 hodin v obřadní síni OÚ Lány,
Masarykovo náměstí čp. 9.
· Členy Školské rady Základní školy Lány paní
Ing. Ivanu Píšovou, paní Dagmar Krátkou,
pana Karla Pleinera.
· Dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. o

územním plánování a stavebním řádu pro
volební období od roku 2014 pana Karla
Skleničku jako zastupitele, který bude
spolupracovat při pořízení územního plánu
nebo změn územního plánu s Úřadem
architektury a územního plánování
Magistrátu města Kladna.
· Přijetí peněžního daru pro Základní školu
Lány v hodnotě 130.000,- Kč od Sdružení
rodičů a přátel školy s účelovým určením na
učebnice, pracovní sešity, učební pomůcky a
interaktivní techniku.
Lenka Hrotíková

Králové poklekli pod lánským vánoèním stromkem
„Nastal nám den veselý, v němž z panny čisté
narodil se syn boží.“ Slovy písně anonymního
skladatele z 16. století uvedli letos členové
lánského smíšeného pěveckého sboru Chorus
Laneum v předvečer první adventní neděle, kdy
tradičně v Lánech rozsvěcujeme vánoční strom.
K desítkám Lánských promluvil kněz
římskokatolické farnosti P. Mariusz Walczak a
posvětil adventní věnce, které si lidé přinesli ze
svých domovů. Ty jsou tradičním symbolem
odpočítávání čtyř týdnů adventu. Příjemně
jiskřivou atmosféru slavnosti vánočních světel
pomohly navodit žačky Kristýny Bartošové ze

základní umělecké školy v Novém Strašecí. Na
lesní roh zahrála Kateřina Krátká, na housle
Tereza Lagová. Vesele pobíhající děti potěšil,
kromě rozsvícených stromů, dřevěný betlém z
řezbářské dílny Oldřicha Poláška a nová
zvonkohra.
Členové kulturní komise přejí všem Lánským,
aby duch pospolitosti, přátelství, naděje a
veselosti, který se nesel společně prožitým
večerem, navštívil během vánočních svátků i
lánské domovy. Šťastné a veselé Vánoce!
Roman Havelka,
předseda kulturní komise
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Kulturní komise obce Lány Vás v sobotu 13. prosince od 10:00 do 17:00 hodin opět zve do
lánské sokolovny na den s vánočními tradicemi nazvaný

VOÒAVÝ ADVENT
11:00 vystoupí děti ze Základní umělecké školy Stochov
· 14:00 vyhlášení vítěze letošní soutěže v petanque
14:30 vystoupí Kateřina Krátká, Tereza Lagová, Kristýna Bartošová ze ZUŠ v Novém Strašecí
· 15:00 vystoupí děti z lánské mateřské školy ze tříd Zajíčci a Sovičky s vánočním pásmem
· 16:00 vyhlášení vítěze Zlatého šafránu o nejchutnější vanilkové rohlíčky
· 17:00 loutková pohádka Hloupá žába (divadlo Taška)
Roman Havelka, kulturní komise obce Lány
·

·

Vánoèní koncert
Jako každý rok jsme pro umocnění krásné
vánoční atmosféry pro vás připravili koncert,
který se letos koná již v úterý 23. prosince od
18:00 hodin v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš v
Lánech.
Na programu budou půvabné české koledy v
úpravě sbormistra Vladimíra Doležala, zazní též
známé evropské koledy a pastorely a jako
bonbonek i krásná Mozartova árie v podání naší
sboristky Ilony Víchové za doprovodu sboru a
varhan. Varhanní spolupráci při letošním

koncertu přislíbil i laureát mnoha světových
soutěží, sólista pan Aleš Bárta.
Zveme nejen lánské i vašírovské spoluobčany, ale
také všechny příznivce hudby vůbec. Zanechte na
malý okamžik pletení vánoček, zdobení stromků
a veškerého shonu a přijďte si s námi užít
poklidnou chvilku s hudbou a popřát svým
známým či sousedům hezké Vánoce.
Srdečně zve
lánský pěvecký sbor Chorus Laneum.

DS Tyrš chystá premiéru a pøedání ceny Klobouk dolù
Již třináctým rokem patří předvečer Silvestra v
lánské sokolovně premiéře Divadelního spolku
Tyrš. Srdečně vás proto zveme, abyste se přišli
pobavit při komediální hře a prožili příjemný
kulturní večer.
Tento rok chystáme na 30. prosince od 20:00
hodin představení divadelní hry s názvem
Prachy!!! Autor Ray Cooney patří nesporně k
nejlepším i nejhranějším anglickým
komediografům a jeho brilantní fraška se s
obrovským úspěchem hrála po celém světě.
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého
manžela, účetního Henryho. Každou chvíli mají
přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když
konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce

okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu
ovšem pádný důvod: tři čtvrtě milionu liber.
Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší
než k nim přijít.
Divadlo Tyrš opět v rámci premiéry vyhlásí ve
spolupráci s obcí Lány a již oceněnými laureáty
dalšího nositele čestného ocenění Klobouk dolů.
Již podeváté jej získá občan Lán za významný a
nezištný přínos k propagaci a rozvoji obce.
Sejdeme se jako každý rok 30. prosince ve 20:00
hodin v lánské sokolovně. Předprodej vstupenek
bude zahájen 10. prosince v restauraci-cukrárně
Fontána a v Hospodě Narpa.
Roman Havelka, vedoucí DS TYRŠ

Betlémské svìtlo

Èesko zpívá koledy

Plamínek Betlémského světla si můžete z
lánského Muzea T. G. M. odnést 22. prosince v
odpoledním čase a 23. prosince od 8:00 hodin do
16:00 hodin.
Nejnovější vánoční tradice nazývaná Betlémské
světlo vznikla originálním propojením
dobrovolnictví a legend. V sobotu 20. prosince
2014 bude Betlémské světlo za spolupráce skautů
rozváženo vlaky po naší vlasti.
Je to plamínek zapalovaný každoročně před Vánoci
v betlémské jeskyni, v níž se podle tradice narodil
Ježíš Kristus, a rozvážený skauty do řady míst v
mnoha evropských a také v několika amerických
zemích. Zpravidla bývá nejprve letecky dopraven
do Vídně, odkud se dále rozváží většinou po
železnici. Zdroj: Wikipedie
Barbora Bednářová Šafránková

Lány se již podruhé připojí ke dvěma stovkám
měst a obcí po celé republice, kde se v jednu chvíli
sejdou občané, aby si zazpívali stejné koledy.
Kulturní komise obce Lány zve občany na setkání
s názvem Česko zpívá koledy.
Sejdeme se ve středu 10. prosince v 17:50 hodin
na náměstí před hospodou Narpa, abychom se v
18:00 hodin díky projektu Vltava-Labe-Press
připojili k celé republice. Zazpíváme si koledy
Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a
Pásli ovce Valaši. Zpěvníčky budou na místě.
Připraveno bude něco teplého pro zahřátí.
Nepropásněte možnost setkat se v adventním
čase se svými sousedy a přáteli při příjemné
příležitosti.
Roman Havelka, kulturní komise obce Lány

Kalendáø akcí
Prosinec/ Leden
10.12. Česko zpívá koledy od 18:00
hodin na náměstí (Obec Lány)
10. 12. Vánoční jarmark pro veřejnost
od 16:00 do 19:00 hodin v
historické budově ZŠ Lány
12.12. Valná hromada SDH T. G. M.
od 18:00 hodin v hasičské
zbrojnici
13.12. Voňavý advent od 10:00 do
17:00 hodin v lánské sokolovně
(Obec Lány)
15. 12. Vá n o č n í a k a d e m i e p r o
veřejnost pod vedením Báry
Ladrové od 17:30 hodin v
sokolovně ( TJ Sokol)
18.12. Vánoční posezení pro cvičitelky
a cvičenky sokola od 18:00
hodin ve Fontáně (TJ Sokol)
20.12. Vánoční buchec - turnaj ve
volejbale (TJ Sokol)
21.12. Vánoční cvičení pro ženy s
Míšou Kholovou od 10:00 do
11:30 hodin (TJ Sokol)
23.12. Vánoční koncert od 18:00
hodin v kostele Nejsvětějšího
Jména Ježíš, Lány (Obec Lány,
Chorus Laneum)
26.12. Turnaj ve stolním tenise
dospělých od 7:45 hodin (TJ
Sokol)
29.12. Turnaj ve stolním tenise pro
děti od 9:00 hodin (TJ Sokol)
30.12. Premiéra DS Tyrš od 20:00
hodin, předání ocenění
Klobouk dolů (TJ Sokol)
31.12. Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise pro veřejnost od 8:30
hodin (TJ Sokol)
1.1.
Novoroční vycházka, sraz ve
14:00 hodin na parkovišti proti
budově LS (Naše Lány)
12.1. Beseda Zlatokopem na Aljašce
od 19:15 hodin v klubovně
Domečku, vstup zdarma; (TJ
Sokol)
15. 1. Vernisáž výstavy Velký úklid v
17:00 hodin v Muzeu T. G. M. v
Lánech

Soutìž o nejchutnìjší
vanilkové rohlíèky
Předveďte všem své kulinářské umění a
získejte za svůj výrobek ocenění Zlatý
šafrán. Přineste své vanilkové rohlíčky v
sobotu 13. prosince od 10:00 do 15:00
hodin do lánské sokolovny. V případě
vítězství bude Vaše jméno zvěčněno na
putovním poháru Zlatý šafrán.
Eva Havelková
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Podìkování
Rádi bychom poděkovali touto cestou
Modelářskému klubu Lány a okolí za
uspořádání vzpomínky na pana Ing.
Bohumila Žáka, CSc., který byl
dlouholetým členem této organizace.
Zavírání mola dne 2. listopadu 2014 u
Židovského rybníka v Lánech se tak
stalo důstojným rozloučením s
člověkem, který se zapsal všem přátelům
a známým do mysli svým kamarádským
jednáním, upřímnou povahou a
rozvážným chováním. Tato vzpomínka
je pro nás útěchou, že měl kolem sebe
výbornou skupinu lidí stejného zájmu,
se kterými si dobře rozuměl a mezi nimiž
byl rád. Děkujeme.
Rodina

Podìkování
Děkujeme starostce Sokola a naší
cvičitelce Vendule Novákové za cvičení
pro seniorky, které vede vždy v úterý
dopoledne. Za všechny pravidelné
cvičenky Alena Hlavsová.

Podìkování
Děkujeme sdružení Naše Lány a Sboru
dobrovolných hasičů za zorganizování
lampionového průvodu.
Slaninovi, Lány

Bohoslužby ve vánoèním
oktávu v lánském kostele
Narození Páně 1. svátek vánoční
25. prosince - 15:00 hodin
sv. Štěpána 2. svátek vánoční
26. prosince - 15:00 hodin
Slavnost Matky Boží Panny Marie,
Nový rok
1. ledna - 15:00 hodin
Martina Hořejší

ENGLISH MINI
CLUB, Lány

ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy
Posvícení ve třídě Berušky
Před posvícením jsme si s dětmi vyprávěli o tom,
co to posvícení je, a chodili jsme sledovat, jak se
staví u rybníka atrakce. Protože jsme se nemohli
dočkat, připravili jsme si posvícení a
posvícenskou zábavu již v pátek ve školce.
Nejdříve si děti ve střelnici vystřelily papírovou
koulí krásnou růži pro maminku. Pak jsme to
pořádně roztočili na kolotoči při pohybové hře
Kolotoč. A samozřejmě nesměla chybět oblíbená
atrakce autíčka. K posvícení patří také řádné
hodování, a tak jsme chutně posvačili. A na závěr
každého posvícení musí být pěkná posvícenská
zábava – i my to umíme při tanci pořádně roztočit
a také si pěkně zazpívat. Bylo to fajn, ale
popravdě, stejně jsme se už těšili na ty opravdové
atrakce.
Co jsme dělali v říjnu:
1. 10. proběhla v MŠ pro rodiče velmi aktuální a
zajímavá beseda na téma Jak se vyrovnat s
opakovanou nemocností ve školce a její prevence.
Besedu vedly paní Michaela Buřičová, Hana
Špásová a Linda Melenová. Bohužel účast ze
strany rodičovské veřejnosti byla minimální.
6. 10. navštívil MŠ oblíbený a vítaný kouzelník se
svým bohatým a pro děti velmi poutavým
vystoupením. Kouzelník ohromoval děti svými
kouzelnickými triky, a z několika kluků a holčiček
si dokonce udělal kouzelnické učně. Představení
se zúčastnily všechny přítomné děti.
7. 10. proběhla již tradiční a lety ověřená a
oblíbená akce pro předškoláky Bramboriáda.
Předškoláci si celý týden povídali o bramborách,
vyráběli z nich rozmanité výrobky, využili je k
počítání i k hraní. Při Bramboriádě na
předškoláky a jejich kamarády ze školní družiny
čekalo spoustu zábavných soutěží, při kterých
procvičili zručnost, trpělivost, přesnost i rychlost.
A přestože brambora je hlavně k jídlu, soutěžilo se
s bramborami uháčkovanými. Celé odpoledne se
vydařilo, děti byly ze soutěží nadšené. A protože
všechny děti splnily podmínky soutěží, čekala je
odměna v podobě pečené brambory.
Drakiáda se uskutečnila v pátek 17. 10. ve
spolupráci s Modelářským klubem Lány. Děti se
ve školce naučily novou básničku i písničku o

dracích, draka výtvarně zpracovaly a o tradici
pouštění draků si povídaly celý týden před tolik
očekávanou Drakiádou. Každé dítě si ve školce
vyrobilo svého dráčka, kterého pak připevnilo k
balónku a vypustilo do světa. V letošním roce se
nám ozval dráček, který přistál 257 km od Lán ve
městě Moravský Krumlov.
Co jsme dělali v listopadu:
18. 11. navštívilo školku Divadlo Z pytlíčku s
pohádkou Jak na obra.
Listopad s sebou přinesl Lesní podzimní den,
který absolvovaly v rámci svého třídního
programu všechny třídy. Typické podzimní
počasí propuklo se všemi charakteristickými
znaky a děti velmi zaujatě a všímavě pozorují
charakteristické změny přírody tohoto období.
Více se dozvíte o programu, vycházkách a lesních
dnech v jednotlivých třídách z našeho časopisu
Zvoneček. (www.ms.lany.cz).
Ve třídě Sluníčka se děti věnovaly oslavě
Halloweenu. Tento ne zrovna typicky český svátek
jsme si užili podle svého a seznámili jsme se i s
jeho podobou v jiných zemích. Celý týden před
samotnou oslavou jsme věnovali přípravě
dekorací a strašidelných kulis do tříd. Houpali se
pak nad námi nejen pavouci, ale i netopýři.
Nechyběly vyřezávané dýně a záplava světýlek. V
den samotné oslavy jsme se sešli ve strašidelných
maskách a kostýmech a strašidelný rej mohl začít.
Vyzkoušeli jsme si strašidelné bingo, vytváření
mumií, halloweenský bowling i strašidelný bál.
Složili jsme také strašidelnou báseň.
Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům za
jejich spolupráci. Další poděkování za podporu
patří všem partnerům a sponzorům Mateřské
školy v Lánech v průběhu roku 2014.
Blíží se Vánoce a vystoupení na Voňavém adventu,
který se koná 13. prosince v sokolovně. Srdečně
Vás všechny zveme na naše vystoupení v 15:00
hodin. Vybrali jsme si dvě zimní písničky, na které
budou tancovat děti ze tříd Soviček a Zajíčků.
Děti a zaměstnanci mateřské školy přejí všem
lánským občanům klidné a krásné prožití
vánočních svátků a plno zdraví v novém roce 2015.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Stanislava Mariašová, MBA
Denní soukromé předškolní zařízení
pro děti od 2 do 7 let s celodenní
výukou angličtiny, zajištěnou rodilými
mluvčími. Navyšujeme kapacitu od
ledna 2015.
Více info na 605 259 929,
e-mail: info@anglictinaprakticky.cz

Zápis do 1. tøídy základní školy pro školní rok 2015/2016
proběhne v pátek 16. ledna 2015 v době od 14 do 18 hodin v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 a i rodiče s dětmi,
které měly odklad školní docházky. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho
z rodičů. Více informací - tel.: 313 502 051, e-mail: skola@zs.lany.cz nebo na
internetových stránkách školy: http://skola.lany.cz.
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ZE ŠKOLY
· 21. 11. – Školní družinu navštívil kouzelník.
· 21. 11. – Žáci školní družiny se zapojili do

Kalendáø listopadových školních
událostí.
· 31. 10. – Halloweenského výtvarného tvoření,

·

·

·

·

·

·

·

·

her, průvodu masek, tance i strašidelné stezky
odvahy si užili žáci školní družiny.
4. 11. – V kulturním domě ve Stochově zhlédli
žáci 1. – 4. třídy divadelní představení Divadla
D5 - Čtyřlístek v pohádce.
4. 11. – Třetím, závěrečným setkáním skončil
intervenční program Střediska výchovné péče
ze Slaného v 6. třídě.
5. 11. - Žáci 9. třídy navštívili poradenské
centrum Úřadu práce Kladno, kde byli
seznámeni se situací na trhu práce a
možnostmi studia v regionu z hlediska volby
povolání. V druhé části dopoledne navštívili
Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně.
11.11. - Žákům 8. a 9. třídy bylo společností
niaArt v rámci primární prevence předvedeno
interaktivní divadelní představení Jsi nula! na
téma šikana a kyberšikana.
13. 11. – Ve škole se konal den otevřených
dveří, do výuky se přišlo podívat 46 rodinných
příslušníků. Dále se konaly třídní schůzky a
volby z řad rodičů do Školské rady pro období
roků 2015 až 2017. Výsledky voleb jsou k
nahlédnutí na školním webu.
14. 11. - V rámci volby povolání navštívila
9. třída Střední školu služeb a řemesel ve
Stochově.
19. 11. - Občanské sdružení Bubákov
umožnilo (financovalo dopravu a vstupné)
žákům 8. a 9. třídy prožít vzdělávací
interaktivní program „Trenažer komunismu“
propojující principy umění – hra – vzdělávání.
Zážitkovou formou si žáci vyzkoušeli
přelomovou dobu kolem roku 1989 jako
připomenutí 25. výročí sametové revoluce.
Akci pořádalo Studio DAMÚZA o.p.s. ve
spolupráci s NKP Vyšehrad v rámci festivalu.
20. 11. - Využili jsme možnosti dětských
výtvarných dílen ve Schwarzenberském paláci
a ukázali dětem v 1. - 4. třídě výtvarnou
výchovu trochu jinak. Žáci pracovali v dílnách
nazvaných Baroko všemi smysly, Tajemství
ptačího stromu a Vyprávění o sv. Ludmile a
Václavovi.

celorepublikové akce, která je zaměřena na
podporu dětí nemocných cystickou fibrózou a
probíhá každoročně dne 21. listopadu pod
názvem Větrníkový den. Výrobou větrníků děti
podpořily své malé nemocné kamarády.
· 25. 11. – S vedením školy se sešla žákovská
rada. Na setkání byla vyhodnocena soutěž ve
sběru starého papíru. Soutěž byla vyhlášena v
říjnu a měla motivovat děti, aby sběrem
přispěly na nákup interaktivní techniky.
Nejvíce papíru na žáka nastřádala 4. třída.
Nejlepšími sběrači byli vyhlášeni Adam
Hořejší ze 4. třídy, Antonín Jirkovský z 1. třídy
a Markéta Fišerová ze 4. třídy. Vítězná třída
získala sladkou odměnu, jednotliví sběrači
obdrželi kromě sladké odměny i poukázku na
nákup knih. Za odvezený sběr škola
inkasovala částku 6 620,- Kč. Ve škole byla
instalována šestá interaktivní tabule s
příslušenstvím.
· 27. 11. – Osmáci absolvovali třetí lekci výuky
finanční gramotnosti, domácnosti kupovaly
auto a hledaly odlišnosti mezi povinným
ručením a havarijním pojištěním.
· 27. 11. - Žáci 5. třídy navštívili divadlo
Lampion v Kladně a zhlédli představení
Vánoce ve Špekově.
· Začátkem listopadu byl po deseti výukových
lekcích ukončen plavecký výcvik v 1. a 4. třídě.
· Od začátku školního roku jsme ve škole
zaznamenali dva sportovní úspěchy. V soutěži
škol okresu Rakovník ve stolním tenisu jsme v
dívčí kategorii získali 1. místo a v chlapeckých
kategoriích 2. a 4. místo. Druhým úspěchem
byla účast dívek ve florbalovém turnaji v
Kladně. Naše družstvo se mezi dvanácti
školami našeho okresu umístilo na 2. místě.
· Účastníme se jubilejního 25. ročníku
celostátní dětské výtvarné soutěže Ahoj z
prázdnin, která patří do projektu Děti malují
pro konto Bariéry. Do soutěže jsme odeslali
práce žáků 1. až 4. třídy.
· Nákupem magnetek, čtyřlístků a cd nosičů
děti přispěly na sbírku Život dětem. Na účet
občanského sdružení Život dětem jsme
odeslali 3 510,- Kč.
Jménem všech pracovníků školy mi dovolte popřát
všem dětem, rodičům i přátelům školy příjemné
vánoční svátky, mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v
novém roce.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Základní škola Ch. G. Masarykové Lány srdečně zve rodiče i prarodiče žáků a přátele školy na

Dìtský vánoèní jarmark,
který se koná ve středu 10. prosince od 16:00 do 19:00 hodin
v prostorách historické budovy školy.
Těšit se můžete na prodejní stánky s výrobky žáků, vánoční zpívání, dílnu výroby panenek z
kukuřičného šustí, dílnu zdobení perníčků, dílnu vánočních zvyků, prodejní stánek Zahradnictví
Lípová a občerstvení spolu s vánočním čtením.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Program
úterý
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí, obsazeno)
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí + FCE)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (středně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé
· Zveme děti do domečkové adventní
dílny v sokolovně 13. prosince od
10:00 do 17:00 hodin
· Vánoční prázdniny v Domečku
budou od 22. prosince do 5. ledna.
· Maškarní merenda se uskuteční v
sobotu 28. února od 14:00 hodin.
Milí návštěvníci Domečku a příznivci
spolku Naše Lány, přejeme Vám všem
veselé Vánoce, pevné zdraví a mnoho
radosti do nového roku 2015.
Naše Lány, z.s.

Novoroèní vycházka
Spolek Naše Lány Vás srdečně zve na
tradiční Novoroční vycházku ke
krmelci. Sejdeme se ve čtvrtek 1. ledna
ve 14:00 hodin na odstavném parkovišti
proti budově Lesní správy Lány.
Nejdříve půjdeme ke krmelci; trasa je
vhodná i pro kočárky.
Jana Drastilová

Lánský øezbáø vystavuje
v Betlémské kapli
V pražské Betlémské kapli se opět koná
výstava, letos již po třicáté páté, jejímž
hlavním atributem jsou betlémy a vše,
co patří k Vánocům v tradičním slova
smyslu. Letos se bude věnovat také
zvonům a zvonění. Právě na této výstavě
svůj betlém vystavuje i Láňák pan
Oldřich Polášek. Doporučujeme Vám v
č a s e a d v e n t n í m i Vá n o č n í m j e j í
návštěvu. Program výstavy najdete na
http://www.vanocnivystava.cz.
Martina Hořejší
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NEBE NAD LÁNY
Na úhlu (či měřítku) pohledu záleží
daleko víc, než jsme si ochotni přiznat.
Příkladem může být NEBE NAD LÁNY.
Pohled na něj vypovídá o realitě vesmíru
asi tolik jako představa o světovém
oceánu utvářená koupáním na pláži.
Neozbrojeným okem vidíme na noční
obloze asi tři tisíce hvězd. Jenže to je
vzorek naprosto atypických objektů
vesmírného oceánu! Jako bychom
všechna moře světa vylovili řídkou sítí s
oky velikými 15 metrů. Z úlovku (jen
velryby, bohužel asi stejný počet jako
těch hvězd nad hlavou) vyvodíme nutně
mylný závěr o podobě podmořské říše.
Na nejběžnější obyvatele - neviditelný,
ale všudypřítomný plankton - je naše
podivná síť krátká. Podobně pak
nedostatečné technické možnosti
nedovolovaly lidstvu celé věky objevit
plankton vesmíru. Malé, chladné, ale
nejpočetnější hvězdy zvané červení a
hnědí trpaslíci. Zůstávají našemu zraku
nedostupné, přestože „visí“ v temných
mezerách mezi hvězdami. Devadesát
procent hvězd, které jsou v dosahu
teleskopů, je nám skryto. Takhle
zavádějící je pohled vzhůru. Nemluvě o
tom, že vedeme řeč jen o hmotě, kterou
jsme schopni detekovat - o hmotě
atomární povahy. A ta tvoří jen
nepatrnou část veškeré hmoty vesmíru.
A jen jediná její setinka svítí!
Studium astrofyziky je pro vás, studenti,
správnou volbou. Má velkou
budoucnost ještě před sebou. Znáte
snad jinou vědu, pro kterou je 95 procent
jejího oboru zkoumání otazníkem bez
odpovědi?
Motivací vám může být i současný
úspěch evropské kosmonautiky.
Považte, že ono přistání na kometě se
událo deset let po startu! Dle plánů,
propočtů a s technologií z roku 2004!
Jirka Luska

Pøijïte do sauny!
Zveme Vás na mimořádné předvánoční
saunování v pondělí 22. prosince.
Připraven bude i speciální čas pro děti s
menší teplotou od 15:00 hodin.
Pravidelné saunování posiluje obranné
schopnosti lidského organismu, snižuje
výskyt různých onemocnění a otužování
je prostředkem ke zlepšování kondice.
Od října je každou středu v provozu
sauna u tenisových kurtů. Mužská část
obyvatel ji využívá hojně od 18:30 do
21:00 hodin. Žen zatím chodí málo.
Ženy začínají v 17:00 hodin a mají
vyhrazen čas do 18:30 hodin. Nabízíme
maminkám s dětmi od 3 let, aby přišly již
před 17:00 hodinou, kdy není v sauně
takové teplo, a postupně si zvykaly.
Václava Nováková

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vzpomínky na Vánoce u T. G. M. na lánském zámku
Všem posluchačům, kteří navštívili v září a říjnu
přednášku ze vzpomínek pana Ladislava Krejsy, a
nejen jim, nabízíme jako poslední tečku zkrácenou
verzi vzpomínek Ladislava Krejsy (hospodářského
kontrolora pověřeného řízením zámeckého parku v
Lánech a zahrad v letech 1911 -1939) na
předvánoční dobu a Vánoce na lánském zámku.
Štědrý večer na lánském zámku byl dnem
opravdového štěstí a radosti. Příjezdem pana
presidenta se život na lánském zámku úplně
změnil. Na zámecké kupoli zavlála presidentská
vlajka, přišla hradní stráž, nastal ruch. Zkrátka
jiný život, ale přitom intimní, rodinný.
Nadílka obecné školy a školky mateřské bývala
vždy několik dnů před začátkem vánočních
prázdnin a byla pořádána ve škole. Byl postaven
velký vánoční stromek,
bohatě vyzdobený, a pod
stromkem byl pro každé dítě
velký sáček s cukrovím,
ovocem a vánočka a pak různé
vlněné prádlo. Přitom bylo
dětem vždy rozděleno několik
set párů bot. Nadílky
zúčastnila se paní Dr. Alice
Masaryková, několikrát i sám
pan president. Děti při tom
zpívaly koledy.
O Štědrém dni bývala nadílka
dětí zaměstnanců zámeckých.
Bývaly to zpravidla vlněné
oděvní části, jako svetry,
rukavice, punčochy a jiné.
K tomu byly ještě přidány
hračky. O prvních Vánocích
dostalo každé dítě do čtrnácti let vkladní knížku,
znějící na 100,- Kč, a o každém následujícím
Štědrém dni vkládala do ní paní doktorka dalších
sto korun.
Mimo děti byli podíleni i všichni zaměstnanci
zámku, dělníci i úředníci. Především to byly větší
peněžité dary, pak vánočka, velký sáček s ovocem,
ořechy a cukroví. Mimo to dostal každý
zaměstnanec krabici jemného cukroví a v ní byla
kartička s nápisem: Veselé svátky vánoční přeje
rodina Masarykova. Kromě zaměstnanců zámku
dostával vánoční nadílku i lánský kostelník s
ministranty a od úmrtí pana presidenta i hrobník.
Ani na hradní stráž, četníky, pak železničáře a
poštovní personál nebylo zapomínáno.
Při všem tom konaly se přípravy na Vánoce v
zámku. Ozdobeno bylo celé první poschodí i se
schodištěm a hlavním vchodem do zámku. Vedle
haly je malý salonek a hned za ním hudební sál. V
tomto sále stál vánoční stromek. Zpravidla
krásný stříbrný smrček, sahající od země až ke
stropu a vždy velmi bohatě zdobený. Výzdoba
stromku byla obyčejně svěřena paní Černé,
příbuzné dr. Gutha-Jarkovského, dříve správkyni
Všeobecné nemocnice ve Vídni.
Pan president večeřel v kruhu svých nejbližších.
Večeřelo se již po páté hodině, aby všechen
personál měl co nejdříve volno. Zůstali ve službě

jen ti nejnutnější, a to buď svobodní nebo
bezdětní. Pro všechny, kteří zůstali, byl připraven
vánoční stromek a večeře v zámecké mense.
Večeře sestávala z obvyklých štědrovečerních
jídel, a to: rybí polévka, ryby smažené a na černo,
jablkový závin, víno a pivo.
Pan president byl o vánočních svátcích ve zvláště
dobré náladě. S takovou náladou usedal pan
president i k večeři, mezi své nejdražší. Při večeři
bývalo velmi veselo a udržovaly se všecky
štědrovečerní zvyklosti. Po večeři byl rozsvícen
stromek a byly rozdávány dárky a při tom se
zpívaly koledy.
Při večeři přicházíval ponocný, aby pod okny
panu presidentovi a jeho rodině zatroubil svoji
vánoční píseň. Pan president ho očekával a

vyslechl při otevřeném okně. Pak ho štědře
obdaroval penězi i koledou.
U stromku zdržela se společnost hodně dlouho a
pak odcházeli všichni do haly, kde u hořícího krbu
byl podáván čaj a zákusky a kde se všichni zdrželi
až do půlnoci, aby pak navštívili lánský kostelík,
kde byla sloužena půlnoční mše.
Všechna léta, od r. 1921 až do roku 1936, trávil
pan president vánoční svátky v Lánech, s
výjimkou jednoho roku, kdy odjel do Švýcar, aby
strávil vánoční svátky u své dcery, paní Olgy
Revilliodové. Po smrti paní Charlotty
Masarykové nosil jsem každoročně vyzdobený
vánoční stromek na její hrob, kam pan president
před večeří chodil a kladl vánoční kytičku
konvalinek a fialek a větévku jedle s červenou
stužkou.
Vánoce v roce 1937 byly nejsmutnější, které
lánský zámek pamatoval. Po dlouhých a
šťastných letech byl prázdný a opuštěn. Pan
president s chotí měli však přece svůj vánoční
stromek se svíčkami a obvyklou kytičkou.
Vánoční stromek dostávali po všechna léta
okupace a zvyk se udržuje dodnes.
Vzpomínky zaznamenal Ladislav Krejsa
(Svobodné slovo 24. 12. 1946), dále tištěno v
Lánských novinách č. 10, roč. II, prosinec 1991
Přepsala Ivana Píšová
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Neposlušný lampion
Letošní lampionový průvod se konal v pátek
31. října, počasí nám přálo a nálada byla už na
startu výborná. Lampy zhasly a bylo jen na nás,
abychom naši obec rozsvítili. Tak jako každý rok
byl průvod zahájen rozsvěcením svíček u hrobu
T. G. Masaryka a potom se už celý průvod plný
krásných lampionů vydal k soše sovy Kalouse
ušatého do areálu Školního zemědělského
podniku, kde na všechny čekalo slibované
překvapení - ohňostroj! Velký ohňostroj, který
zářil všemi barvami, rozsvítil oči nejen dětí, ale i
dospělých. Pomalou, ale příjemnou procházkou
jsme se přesunuli k Židovskému rybníku.
Vrcholem večera bylo vypuštění devíti létajících
lampionů štěstí. Společně jsme lampionům

odpočítali start a vypustili je do světa. Jeden z
lampionů jako by nechtěl, aby průvod skončil,
odmítal odletět a usadil se v koruně stromu.
Nakonec se však umoudřil a za potlesku znovu
vzlétl. Průvod byl zakončen pouštěním
plovoucích svíček na hladinu Židovského
rybníka.
Lánský lampionový průvod je krásnou tradicí.
Jeden z nejkouzelnějších momentů je ten, kdy se
díváte na rybník rozsvícený plovoucími svíčkami
a všude okolo štěbetají veselé děti se svítícími
lampionky. Letošní lampionový průvod se vydařil
a už se těším na ten 10., jubilejní.
Aneta Holasová

Spoleèenský život ve Vašírovì
Koncem roku bilancují obecní spolky svoje
úspěchy i nezdařené akce. Členové spolku Náš
Vašírov si připomněly rok 2014 na poslední
schůzce koncem listopadu, kde se i připravila
poslední letošní akce, a to již tradiční
Mikulášská nadílka na vašírovské návsi určená
pro malé občánky, ale i pro přespolní
přihlášené účastníky, kterých každý rok
přibývá.
Rok 2014 začínal ve Vašírově Masopustním
průvodem, bylo to v měsíci únoru. Další
zdařilou akcí byla exkurze do zákulisí provozu

policejních vrtulníků na letišti v Praze Ruzyni.
Děti s rodiči během léta absolvovali společné
výlety na kolech po okolí a celodenní výlet
vlakem do dětského ráje Mirákulum. Poslední
prázdninový víkend se zcela zaplnilo dětské
hřiště při letním soutěživém odpoledni,
nazvaném Loučení s prázdninami. Během léta
se o sobotách soutěžilo na volejbalovém hřišti.
Při úklidových akcích dostala vašírovská
kaplička nový nátěr spolu se zasklením okýnek.
Prostě ve Vašírově se pořád něco děje!
Alena Hlavsová

Letošní turnaj v pétanque dohrán, vyhlášení bude
na Voòavém adventu
Turnaj PETANQUE Lánská koule 2014 s
rekordním počtem účastníků je dohrán.
Kategorie do 14 let byla v letošním roce pro malý
zájem vypuštěna. Do kategorie od 14 do 110 let se
přihlásilo již 48 borců, což je oproti předešlým
létům opět nárůst. Dospělí byli stejně jako v
loňském roce rozděleni v základní části do tří
skupin, přičemž tři dvojice z každé skupiny s
nejlepšími výsledky postupovaly do finále. Jak
semifinálová, tak finálová utkání se hrála vždy
každý s každým. Se zamlouváním hřiště nebyly
problémy, systém z loňska se osvědčil.
Věřím, že jsme si všichni užili příjemné a
pohodové, někdy i napínavé chvíle. Uznání
zaslouží ti, kteří se snažili dohrát zápasy do konce,
i když už věděli, že na stupních vítězů stát
nebudou. Ve skříňce před sokolovnou a v Narpě je
závěrečná finálová tabulka, ze které je patrno,
kolik která dvojice získala bodů a jakého v součtu
dosáhla rozdílu ve skóre. A právě tento rozdíl byl v
mnoha případech rozhodující pro určení
konečného pořadí dvojic. I tato skutečnost svědčí
o vzrůstající úrovni všech zúčastněných. Pořadí
na prvních místech v celém turnaji je následující:

1. Karel Kellner a Roman Havelka
2. Milan Hořejší a Lukáš Koželuh
3. Jitka Machačová a Bohuslav Machač.
Blahopřejeme.
Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen a
společné zvěčnění na fotografii se uskuteční
stejně jako v předchozích dvou letech v sokolovně
na Voňavém adventu ve 14:00 hodin. Určitě se
dostavte v plném počtu.
Poděkování si zaslouží vedení TJ Sokol Lány za
dobrou organizaci a zaměstnanci hospody
NARPA za přechovávání koulí.
Pro ročník 2015 se připravuje několik vylepšení,
včetně zakoupení nových homologovaných a
kalibrovaných soutěžních koulí, chtěli bychom
další lavičky pro diváky i hráče a podle možností
pořadatele a technických možností i osvětlení
hřiště pro večerní hru. Přihlášky pro ročník 2015,
již čtvrtý, se budou přijímat koncem února 2015.
Všechny, nejen hráče, ale i fanoušky a
sympatizanty zdravím a přeji do závěru roku a v
roce 2015 vše nejlepší.
Oldřich Polášek

Podìkování za úklid lesa
Dne 8. listopadu uspořádal spolek Naše
Lány úklid lesa U Panenky Marie.
Během odpoledne bylo naplněno
12 pytlů odpadky a účastníci se odměnili
teplým čajem, sušenkami a příjemným
počasím. Jednalo se o odpad z letošní
houbařské sezóny, neboť toto místo je v
podzimním období oblíbeným
parkovištěm. Lesní správa Lány děkuje
všem účastníkům úklidu. Je příjemné
zjistit, že pořádek v lese není pouze
něčím, o čem se hovoří, ale že se najdou
lidé, kteří jsou ochotni pro les něco
udělat.
Robin Ambrož

Ruce na prsa
Třetí listopadový čtvrtek jsem přišla
dělat technickou podporu na besedě
Ruce na prsa do klubovny Domečku v
sokolovně. Připravené téma prevence
karcinomu prsu se mi zdálo pro můj věk
trochu předčasné. Besedu pořádal TJ
Sokol Lány a jeho starostka Vendula
No v á k o v á p o z v a l a z á s t u p k y n ě
společnosti Dialog Jessenius, aby
lánskou a vašírovskou veřejnost
seznámily s prevencí karcinomu prsu.
Tato společnost podniká v České
republice řadu akcí, jejichž cílem je
zvýšit povědomí o důležitosti
samovyšetření prsu pro nejširší
veřejnost. Bohužel na besedu dorazilo
pouhých 9 žen …
Obě dámy ze společnosti Dialog
Jessenius mne zaujaly svým výkladem,
přivezeným filmem a snahou vysvětlit,
že nepřijely strašit zákeřnou chorobou.
Tak jsem zůstala a nelituji. Odnesla jsem
si důležité informace. Navíc jsem si
uvědomila, že mám mezi svými
přítelkyněmi kamarádku, která stejnou
diagnózu vyslechla od lékaře před svými
36. narozeninami. Naštěstí přišla včas.
V letošním roce probíhají osvětové
kampaně v nákupních centrech, firmy
Apple a Google nabízejí aplikace do
chytrých telefonů a společnost Dialog
Jessenius získala na propagaci i dva
špičkové sportovce – biatlonistku
Gábinu Soukalovou a badmintonistu
Petra Koukala. Podívejte se na www.
rucenaprsa.cz, najdete tam odpovědi na
mnoho otázek. Třeba i na tu, co je Hlídač
koulí …
Martina Hořejší

Kosmetické služby
Nabízím dárkové poukazy k Vánocům.
Připravím vánoční balíčky z kosmetiky Ryor.
Ošetřuji pleť českou kosmetikou Ryor.
Přijďte si odpočinout od vánočního shonu
nebo přijďte v lednu načerpat novou energii.
www.kosmetika-horejsi.cz Martina Hořejší
mob. +420 732 770 797

Lesní 498, Lány
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Sobotní cvičení s Martinou bude jen
6. prosince a pak až po Novém roce.
Všechna pravidelná cvičení
zakončíme 16. prosince a pak znovu
zahájíme až 6. ledna 2015.
6. prosince proběhl šachový turnaj o
mistra Lán.
V sobotu 13. prosince se koná již
tradiční Voňavý advent. Těm, kdo
hráli letos pétanque, připomínáme,
že na Adventu proběhne ve 14:00
hodin vyhodnocení turnaje.
V pondělí 15. prosince od 17:30
hodin bude v sokolovně malá Vánoční
akademie, kde vystoupí skupiny i
jednotlivci z oddílu aerobiku Báry
Ladrové. Vstupné dobrovolné.
Na Vánoční posezení v kavárně
Fontána v Berounské ulici zvou
cvičitelky všechny cvičenky ve čtvrtek
18. prosince od 18:00 hodin. Těšíme
se na Vás.
Další sobotu 20. prosince je
sokolovna vyhrazena pro volejbalisty
pro tradiční Vánoční buchec.
Vánoční cvičení s Míšou Kholovou se
uskuteční v neděli 21. prosince od
10:00 hodin. Zacvičíme si s novým
náčiním. Vstupné dobrovolné.
Ani o vánočních svátcích nebude
prázdno. Druhý vánoční svátek 26.
prosince bude patřit stolním
tenistům, kteří pořádají vánoční
turnaj mužů. Zahájení v 7:45 hodin.
V pondělí 29. prosince mají možnost
si zahrát stolní tenis děti. V 9:00
hodin se zahájí vánoční turnaj žáků.
30. prosince od 20:00 hodin
zhlédneme další premiéru
divadelního souboru Tyrš a oceníme
některého místního občana cenou
Klobouk dolů.
Ve středu 31. prosince mají zájemci
možnost si zahrát stolní tenis při
tradičním silvestrovském turnaji.
Zahájení v 8:30 hodin.
V pondělí 12. ledna od 19:15 hodin
Vás zveme na besedu Zlatokopem na
Aljašce do klubovny Domečku v
lánské sokolovně. Čeká na Vás
zajímavé vyprávění účastníka
geologické expedice pana Zdeňka
Mana doprovázené promítáním
fotografií. Vstup zdarma.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Nový tenisový kurt dokonèen
Tenisový klub Lány provozoval od začátku své
existence, tj od roku 1981, tři tenisové kurty, což
bylo po dlouhou dobu naprosto postačující pro
zajištění veškerých sportovních aktivit, tedy
zejména tréninků, mistrovských zápasů dětí i
dospělých a samozřejmě i rekreační hry členů i
nečlenů Tenisového klubu.
V posledních letech se zvýšil počet členů, a to jak
dospělých, tak hlavně dětí, a proto jsme začali
uvažovat o vybudování dalšího tenisového kurtu.
S tímto kurtem se v areálu Tenisového klubu
počítalo od počátku existence, pozemek na něj
jsme měli uvnitř areálu. V letošním roce jsme jej
využili a postavili další nový kurt. Stejně jako
dosavadní tři kurty bude samozřejmě sloužit
všem členům i příchozím zájemcům o tenis.

Nutno podotknout, že pozemek byl pro nový kurt
nezbytný, ale neméně důležité bylo získat peníze
na jeho výstavbu. Naštěstí nám vyšel grant u
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
který jsme nakonec získali, i když v menším
rozsahu, než jsme požadovali. S financováním
nám významnou částkou pomohla obec Lány.
Zhotovení nového kurtu prováděla firma Sibera
System, která má na danou stavební technologii
patent. Vlastní výstavba kurtu byla však jen
završením všech prací, které s touto akcí
souvisely, a mnohé z nich prováděli členové
Tenisového klubu dobrovolně v rámci brigád.
Výstavba nového kurtu, včetně všech nezbytných
souvisejících prací, stála více než 750.000,- Kč a
odpracovali jsme více než 200 hodin brigád.
Petr Moravec, předseda TK Lány, z.s.

Lánské fotbalové áèko zabralo až v závìru podzimu
Fotbalová sezóna 2014/2015 je v polovině a Lány
přezimují s 15 body na 11. místě tabulky
okresního přeboru mužů. Nepříliš vydařený
začátek soutěže se podařilo napravit až v závěru
podzimu, kdy lánští dokázali vyhrát poslední 4
utkání z 6. V posledním utkání na domácím hřišti
dokonce přehráli favorizovanou Jesenici 7:3.
Nejlepšími střelci podzimní části jsou Michal

Reichl a Libor Švolba shodně se 7 brankami.
Lánská rezerva, hrající nižší soutěž, je po
polovině soutěže na 8. místě. Na svém kontě má
19 bodů. Nejlepším střelcem „B“ týmu je Jiří
Janeček s 5 brankami.
Náročnou zimní přípravu na jarní část zahájí oba
týmy již v lednu.
Robin Ambrož

Výbor TJ Sokol Lány přeje svým členům, ale i ostatním spoluobčanům pěkné Vánoce a pevné zdraví
po celý nový rok. Všem, kteří se jakkoliv podílejí na činnosti a výsledcích TJ, upřímně děkujeme a
těšíme se na jejich přízeň i v roce 2015.
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