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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Slovo na úvod
Tři a půl roku. Je to dlouhá nebo krátká
doba? Čas je pojem relativní, jak už svého
času prohlásil Jan Werich. Když jsme
před třemi a půl rokem vstupovali s
Romanem Havelkou jako nováčci do
obecní politiky, po pravdě jsme moc
neměli představu, co všechno nás čeká.
Při učení se za pochodu nám ten čas uběhl
rychle. Tolik jeden úhel pohledu.
Na druhou stranu si možná spolu se
mnou mnozí z vás promítnou v hlavě řadu
kulturních a společenských akcí, které
Roman za tu dobu jako předseda kulturní
komise v obci zorganizoval. Na znovu
obnovené máje a čarodějnice, na
kulinářský jarmark, voňavý advent, na
divadla pro nejmenší diváky a další menší
i větší akce. To jsou důležité chvíle v životě
naší vesnice, protože lidem umožnily se
spolu setkat, poznat se nebo zavzpomínat. Stejně tak nelze zapomenout na řadu
debat, mnohdy velmi ostrých, které jsme
v zastupitelstvu vedli. Měly jedno
společné - vždycky šlo o to, jak udělat věci
co nejlépe. Roman vždycky patřil k těm,
kteří se nebáli říci svůj názor nahlas. A
konečně nemohu pominout jeho
nespornou zásluhu na tom, že jsme, a
dnes už mohu říci velmi úspěšně,
soutěžili o titul Vesnice roku a získali za to
do obecního rozpočtu nemalé částky.
Pokud se tedy na těch společně strávených čtyřicet měsíců podívám touto
optikou, připadá mi to jako deset let.
Jeden z kolegů v zastupitelstvu svého
času prohlásil, že Havelka vždycky přijde
s šíleným nápadem, pro který strhne řadu
lidí a který mu kupodivu pokaždé vyjde.
Já k tomu dodávám - ne kupodivu,
protože za realizací oněch ‚šílenství' se
skrývá velký kus práce. A tou se Roman
zapsal za tři a půl roku do historie obce
velmi výrazně. Nasadil laťku v kulturním
a společenském dění tak vysoko, že se to
bude jen těžko překonávat.
Jako dlouholetý přítel cítím trochu
smutek. Roman odchází, protože chce
zkusit hrát ve „vyšším levelu“. Věřím, že i
tam uspěje, a také věřím, že přitom na
Lány nezapomene.
Nezbývá než říci - díky Romane za těch tři
a půl roku poctivé práce a hodně štěstí.
Karel Pleiner

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí na
veřejném zasedání 25. ledna 2010:
·
zprávu starosty o činnosti zastupitelstva obce
za uplynulé období;
·
odstoupení pana Romana Havelky ze
zastupitelstva obce;
·
složení slibu paní Martiny Hořejší, nové členky
zastupitelstva obce;
·
jmenování pana Karla Pleinera předsedou
kulturní komise;
·
jmenování paní Martiny Hořejší předsedkyní
komise informatiky;
·
jmenování pana Karla Pleinera členem
školské rady Základní školy v Lánech.
Zastupitelstvo obce schválilo:
·
obecně závaznou vyhlášku č.1/2010 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
·
přijetí finančního daru pro Mateřskou školu v
Lánech ve výši 14.000,- Kč od Sdružení rodičů
a přátel školy při Mateřské škole v Lánech a
5.000,- Kč od paní Marie Jarošové;
·
přijetí finančního daru pro Základní školu v
Lánech ve výši 15.000,- Kč od firmy REA
Kladno, s.r.o., zastoupené panem Ing.
Tomášem Kindlem;

·
přijetí finančního daru pro Obec Lány ve výši

15.000,- Kč od firmy DICOMTRADE s.r.o.,
Tuchlovice, zastoupené panem Mgr. Petrem
Kesslerem;
·
přijetí materiálního daru pro Sbor dobrovolných hasičů T. G. M. v Lánech - 4 kusů
hasičských přileb a 1 kusu rozdělovače v
celkové hodnotě 48.953,10 Kč od Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje.
Zastupitelstvo obce uložilo:
·
účetní Miroslavě Charouskové zaúčtovat a

zařadit do inventárních seznamů darovaný
majetek Sboru dobrovolných hasičů T. G. M. v
Lánech;
·
starostovi obce Karlu Skleničkovi a zastupiteli
JUDr. Ernestu Kosárovi provést rozdělení
dotací z rozpočtu obce na jednotlivé organizace a spolky v obci dle podaných žádostí na rok
2010;
·
starostovi obce Karlu Skleničkovi oznámit
změnu člena školské rady za pana Romana
Havelku předsedovi školské rady při Základní
škole v Lánech;
·
starostovi obce Karlu Skleničkovi projednat
na pracovní poradě žádost Venduly Fenclové,
bytem Vašírov čp. 5 na pronájem části
veřejného prostranství ve Vašírově.

Kdy zaplatit místní poplatky
Od 10. února 2010 můžete hradit na Obecním úřadu v Lánech následující poplatky:
·
Poplatky za svoz tuhého komunálního odpadu pro rok 2010 (dospělý 500,- Kč, děti do 4 let

věku osvobozeni; senioři nad 70 let věku 250,- Kč). Poplatek je splatný do 1. března 2010.
Známka na svoz odpadu z roku 2009 je platná do 15.3.2010.
·
Poplatky za psy pro rok 2010 (za 1 psa 100,-, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč, za psa
jehož vlastníkem je osamělý důchodce 50,- Kč). Poplatek je splatný do 31. května 2010.

Upozornění na nebezpečí v průjezdnosti ulice K Rybníku
Ve středu 2. ledna 2010 občané oznámili na
obecní úřad, že v ulici K Rybníku mezi rodinným
domem č.p. 22 a č.p.441 je propadlá vozovka. Po
bližším ohledání pracovníci obecního úřadu
zjistili, že se jedná o kráter o velikosti nejméně
1m3. Okamžitě proto lokalitu označili a byla
objednána firma, která provede opravu v
komunikaci. Bohužel zhoršení klimatických

podmínek již nedovolilo provést kompletní
opravu komunikace a prováděcí firma stačila
pouze naříznout asfaltový povrch.
Věříme, že obyvatelé v této ulici situaci pochopí a
budou mít trpělivost, než se podaří opravu
dokončit.
Václav Fencl
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Lány získaly bezplatně další
nádoby na separovaný odpad
V měsíci srpnu loňského roku jsme za
obec ve spolupráci se Středočeským
krajem a autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM a. s. podali
dotační žádost na přidělení sběrných
nádob.
Zastupitelstvo obce doporučilo podat
žádost na 2 nové nádoby pro každý
separovaný odpad na komoditu - papír,
plast a sklo, které by byly následně
umístěny do nově zastavěných lokalit
obce.
Jednou z podmínek pro přidělení nádob
bylo řádné plnění smluvních povinností
vůči společnosti AOS EKO-KOM a.s. K
těmto kritériím komise určená k
posouzení žádostí přihlédla a přidělila
obci Lány dvě nádoby na papír a jednu
nádobu na plast.
Věřím, že občané budou nadále
separovat odpad a Lány se umístí i v roce
2010 mezi nejlepšími obcemi, které třídí
odpad.
Václav Fencl

Vozidlo Liaz lánských hasičů
je opět provozuschopné
V posledním čtvrtletí roku 2008 byl obci
Lány přidělen finanční příspěvek od
Středočeského kraje na opravu tohoto
zásahového vozidla LIAZ s tím, že
finanční prostředky v částce 120 tisíc Kč
budou proinvestovány a proúčtovány do
konce roku 2009.
Plánovaná oprava byla provedena
během roku 2009 v rozsahu: oprava
přední nápravy, řízení, brzd, výfukového
potrubí a přetěsnění motoru. Provedl ji
na základě smlouvy o dílo pan Jan
Králíček. Opravu vzduchové soustavy,
drobné opravy a nástřik karoserie
provedli svépomocí mladí hasiči.
Chceme proto i touto cestou poděkovat
všem dobrovolným hasičům, že se starají
o svěřený obecní majetek.
Václav Fencl

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Roman Havelka: Velmi nerad a s těžkým srdcem odstupuji
Vážení Lánští a Vašírovští, v loňském roce jsem
vstoupil do nově vznikající strany TOP 09 a přijal
nabídku na post předsedy sjednocené regionální
organizace Kladno, Rakovník. Nová odpovědnost s sebou přinesla značné pracovní vytížení,
takže již nejsem schopen dostát svým povinnostem vůči Lánům na sto procent. Proto považuji za
nejsolidnější jednání přenechat místo v
zastupitelstvu někomu dalšímu, a stejně tak i
funkci předsedy kulturní komise Zastupitelstva
obce Lány. Z obou postů tedy, ač velmi nerad a s
těžkým srdcem, odstupuji a z těchto důvodů
nemohu již ani kandidovat v dalších podzimních
volbách.
Nicméně prozatím zůstávám prostým členem
kulturní komise, abych pomohl svému nástupci
zvládnout velký objem práce, který na sebe
kulturní komise postupně vzal,a a organizaci
nezanedbatelného počtu obecních akcí, které
komise každoročně pořádá. Doufám tedy, že můj
posun na jinou pozici kulturně založení občané
Lán a Vašírova nijak nepocítí.
V únoru ještě se svými kolegy připravím obecní
reprezentační ples, který se bude konat 27. února,
a samozřejmě v Lánech stále povedu divadelní
spolek TYRŠ a TYRŠATA a věnovat se budu i
pěveckému sboru CHORUS LANEUM.
Jsem rád, že jsem Lánům pomohl získat kvalitní

vedení obce, dostál svým závazkům, které jsem
občanům slíbil před posledními volbami, a že
jsem udělal kus poctivé práce na zvelebení obce,
pozvednutí jejího kulturně-společenského života
i budování pospolitosti obyvatel. Těší mě získání
„Modré stuhy” za společenský život v soutěži
Vesnice roku a následná „Zlatá stuha” za nejlepší
obec Středočeského kraje a druhé místo v
celostátním kole. Musím přiznat, že jsem na to,
potažmo na celou obec, hrdý.
Jsem přesvědčen, že i v novém postavení budu
Lánům prospěšný, a možná více než dosud.
Samozřejmě o to budu usilovat především v
oblasti získávání finančních dotací a vyhledávání
grantových možností. Mohu však být užitečný
nejen naší obci, ale celému regionu Kladenska a
Rakovnicka a to vnímám jako další výzvu.
Děkuji všem, kteří mi při práci pro obec dosud
pomáhali, mladým hasičům, Tyršatům a
Tyršákům, modelářům, obci baráčnické,
Domečku, Našim Lánům, Lány a Vašírov - zdravý
prostor pro život o. s. i obci sokolské. Přeji svým
kolegům v zastupitelstvu, aby se jim práce i
nadále dařila tak jako doposud a doufám, že mě
vezmou mezi sebe na tradiční pivko po zasedání.
Bylo mi ctí pracovat v tomto týmu a ještě jednou
děkuji.
Roman Havelka

Ze sociální oblasti
V minulém čísle Lánského zpravodaje byla
zveřejněna podrobná zpráva starosty obce o
činnosti zastupitelstva obce Lány v roce 2009. V
návaznosti na ni bych chtěla doplnit aktivity v
oblasti sociální.
Lány vlastní budovu v Berounské ulici čp. 432, ve
které je umístěn Dům s pečovatelskou službou
(dále jen DPS), ordinace dětského lékaře MUDr.
Cibulky, praktického lékaře MUDr. Volfa a
obecní byt. V minulém roce se podařilo ukrojit z
obecního rozpočtu část peněz na vymalování
společných prostor domu. V měsíci prosinci jsme
řešili špatný příjem televizního signálu obyvatelů
DPS. Ten se podařilo v krátkém čase vyřešit a
zajistit kvalitní televizní vysílání obyvatelům DPS
přes vánoční svátky. Máme zájem na tom, aby se
obyvatelé DPS cítili jako doma, a proto nasloucháme jejich podnětům a případné problémy
řešíme. Uvědomujeme si, že v příštích letech
bude potřeba investovat do údržby budovy. V

první řadě bude nutná výměna oken. S touto akcí
je třeba počítat při sestavování rozpočtu v
následujících letech.
Do oblasti sociální a společenské patří i každoroční návštěva osamělých občanů Lán a Vašírova v
období Vánoc. Společně s Václavem Fenclem
jsme navštívili se symbolickým dárkem tyto
občany a také tři lánské a vašírovské občany žijící
v domě seniorů v Novém Strašecí.
Sbor pro občanské záležitosti se stará o společenskou kroniku, do které jsou prováděny zápisy při
vítání občánků. V loňském roce do Lán přibylo 34
nových občánků. Do druhé společenské kroniky
se zapisují významná životní výročí dříve
narozených spoluobčanů a dále zlaté, diamantové a kamenné svatby lánských a vašírovských
občanů. Těch se v loňském roce uskutečnilo
celkem čtrnáct.
Alena Hlavsová

Grantové řízení obce pro rok 2010 otevřeno
Zastupitelstvo obce Lány ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2010 opět vyhradilo
finanční prostředky na činnost sportovních a
zájmových spolků a sdružení v Lánech a Vašírově
a pořádání veřejně prospěšných akcí v roce 2010.
Zájemci však musejí počítat s tím, že s ohledem na
nižší příjmy do obecní pokladny budou finance
rozdělované mezi spolky a sdružení oproti roku
2009 nižší.

Formulář žádosti je na internetových stránkách
obce http://www.lany.cz/cz/podporaneziskovych-aktivit. Zde jsou také k dispozici
pravidla pro rozdělování příspěvků z rozpočtu
obce. Žádosti se zasílají v písemné podobě na
Obecní úřad v Lánech nebo v elektronické podobě
na email: info@obec-lany.cz nejpozději do 28. 2.
2010.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zúčastněte se fotosoutěže „Lánské pohledy 2010“
Obec Lány a komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže vyhlásila pro všechny fotografy nejen z
obce Lány a Vašírova 2. ročník fotosoutěže –
„LÁNSKÉ POHLEDY 2010“. Cílem soutěže je
získat zajímavé pohledy na obec, okolí obce,
stavby, lidi, sportovní, kulturní a společenské
aktivity, postřehy aj.
Podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografie/í
ve formátu 10 x 15 cm a větším (barevné i
černobílé) v maximálním počtu 5 ks. Každá
fotografie musí být označena jménem autora
fotografie a názvem fota. Fotografie je možné
doručit do 31. 5. 2010 v elektronické podobě
(formát JPG) na e-mail: fotosoutez@lany.cz nebo
poštou/osobně donést fotografie nebo na CD na
Obecní úřad v Lánech. (Zasláním soutěžních
fotografií účastník potvrzuje své autorství a

souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití fotografií
organizátorem soutěže).
Všechny soutěžní snímky posoudí odborná
porota. Výherci soutěže obdrží za 1. - 3. místo
finanční odměnu. Dále bude udělena i cena
čtenářů internetových stránek obce Lány
www.lany.cz.
Vyhlášení soutěže a předání cen proběhne na
Lánských letních slavnostech 26. června 2010 v
hotelu Classic. Současně bude na Lánských
slavnostech k vidění výstava fotografií
dokumentující soutěž.
Úplné zadání soutěže najdete na internetových
stránkách www.lany.cz.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládež

Obecní knihovna v Lánech
Lány se v loňském roce umístily na prvním místě v
krajském kole soutěže „Vesnice Středočeského
kraje 2009“. Hodnocení se týkalo všech oblastí
života v obci. V rámci společenského života byla
hodnocena i úroveň a vybavení obecní knihovny.
Lánská obecní knihovna se nachází v prostorách
budovy I. stupně základní školy ve Školní ulici.
Knihovnicí je paní Jitka Machačová, která pečuje
o 6390 svazků beletrie, naučné literatury,
cestopisů, detektivek, historických románů a
literatury pro děti a mládež. Knihovna pravidelně
odebírá časopisy „Praktická žena„ a „Domov“. K
obměně fondu knihovny přispívá každý rok
kladenská knihovna, která výměnou půjčuje více
než 300 svazků lánským čtenářům a během roku
ještě zapůjčuje dalších 100 titulů. Knihovnu
mohou zájemci navštívit každou středu od 13.00
do 17.00 hodin. Mimo tuto otevírací dobu je
možné v případě nutnosti domluvit vypůjčení
žádaného svazku s paní Machačovou na tel. čísle
313 502 385.
Veřejný internet je pro lepší časovou dostupnost
umístěn ve vestibulu obecního úřadu a je k
dispozici všem zájemcům po dobu provozních
hodin úřadu.
Současné umístění knihovny v budově základní
školy nabízí snadnou dostupnost malým
čtenářům. Po dohodě s ředitelkou školy děti
mohou do knihovny zajít během svého pobytu ve
školní družině. Pro ně jsou dveře knihovny vždy
otevřeny.
V roce 2009 podaly Lány žádost o dotaci z
rozpočtu Středočeského kraje, odboru kultury, na
výměnu mobiliáře knihovny. Částka 25.000,- Kč,
kterou obec v grantovém řízení získala, byla
použita na nákup pracovního stolu a židle pro
paní knihovnici, nákup židlí a stolu do
čtenářského koutku a nákup nových knihoven.
Občanské sdružení „ Naše Lány“ před třemi lety
přišlo s novou akcí – Čtení pro celou rodinu aneb
pomáháme knihovně. Smyslem je podporovat
čtení v rodinách, probouzet zájem o čtení u dětí,

připomenout výročí nebo tvorbu českých i
světových autorů. Současně sdružení Naše Lány
pořádá i burzu knih, do které přispívají mnozí z
nás knihami ze své domácí knihovny a výtěžek z
burzy sdruženívěnuje na nákup nových knih
střídavě knihovnám školní, školkové a obecní.
Letošní „ Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme
lánské knihovně“ připomene české pohádkáře Boženu Němcovou, Karla Čapka a Karla
Jaromíra Erbena. Kromě tradiční burzy knih je
novinkou soutěž literární, která je výzvou pro děti
a náctileté od 6 do 19 let. V několika věkově
oddělených kategoriích mohou zájemci předložit
svá malá literární díla k posouzení odborné
porotě do 28.2.2010. Vyhlášení nejlepších
literárních prací bude v Muzeu T. G. Masaryka v
Lánech 21. března 2010 od 14.00 do 17.00
hodin.. Zadání literární soutěže jsou na

internetových stránkách www.naselany.cz.
Všechny akce sdružení Naše Lány dosud
uskutečněné na podporu knihoven se setkaly s
kladným ohlasem.
Z celkového počtu 1883 obyvatel Lán a Vašírova,
má obecní knihovna 102 stálých členů z řad
dospělých a 31 členů do 15 let. V roce 2009
knihovnu navštívilo1265 čtenářů, kteří si
zapůjčili 3770 knih. Přáli bychom si , aby zájem o
knihovnu byl ještě větší.
Alena Hlavsová

Mohlo by se nám lépe dýchat
Rád bych touto cestou poděkoval
minulým i stávajícím představitelům
obce a všem ostatním, kteří se zasloužili
o realizaci silničního obchvatu obce,
který dle mého mínění významným
způsobem zmírní ekologickou zátěž i
bezpečnost centra Lán. Současně bych
Vás rád požádal o odpovědnost v další
věci, která zejména letošní tuhou zimu
představuje asi nejhorší zátěž našeho
společného života v Lánech. Myslím tím,
spalování nevhodného tuhého paliva v
domácích kotelnách.
Lány jsou v inverzním dolíku a vše, co si
vypustíme, do ovzduší si také vydýcháme. Nekvalitně spalované hnědé uhlí, ale
zejména všechny plasty, dřevotříska
nebo guma jsou při spalování zdrojem
látek, které zvyšují výskyt alergií a
astmatu zejména u dětí a u vyšších
věkových skupin se zase spolupodílí na
vzniku rakovinného bujení. Nemožnost
v inverzní situaci večer vyvětrat asi
všichni znáte, tím se ve vnitřním
prostření Vašeho bytu zvyšuje množství
inhalačních alergenů, zejména prachu a
částic roztočů, které jsou asi nejčastějším startérem dětského astmatu. Ze své
praxe mohu potvrdit, že nejvyšší
nemocnost u dětí máme v době déle
trvajících inverzních situací.
„Aneb, co sám nerad, nečiň jinému, a
kdo si jak ustele, tak si také lehne,“ jak by
řekla teta Kateřina…
S přáním brzkého jara
MUDr. Petr Cibulka

Malířská soutěž pro děti
Obec Lány a komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže vyhlásila se začátkem
roku 2010 malířskou soutěž pro děti na
téma „ LÁNY OČIMA DĚTÍ aneb co se
mi líbí nebo co bych si přál v Lánech “ .
Soutěž je určena pro věkové kategorie 1.
– 5. třída (6 – 10 let) a 6. – 9. třída (10 –
15 let).
Soutěžní obrázek o rozměrech A4 nebo
A3 mohou děti (nebo jejich rodiče)
předat do 31. května 2010 na Obecní
úřad v Lánech s uvedením jména,
příjmení, data narození a adresy bydliště
na zadní straně kresby.
Odborná porota vybere z každé
kategorie nejhezčí a nejzajímavější
obrázky (obrázek), na jejichž autory
čekají hezké ceny.
Slavnostní vyhlášení soutěže a předání
cen proběhne na Lánských letních
slavnostech 26. června 2010 v hotelu
Classic. Současně bude na Lánských
slavnostech k vidění výstava obrázků
dokumentující soutěž.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Lesu a lovu zdar; pytlákům a škůdcům zmar!
V pátek 22. ledna 2010 se to v lánském Muzeu T. G. M. zazelenalo lesnickými uniformami a zavonělo jehličím. Proč? Pan Ing. Bohumil Martinek zde
slavnostně předával veřejnosti svoji knihu Prezidentský hajný vzpomíná, v
níž líčí, jak se on, Pražák křtěný Vltavou, stal před čtyřiceti lety lesním
inženýrem, a jak to z funkce polesného v západočeském pohraničí dotáhl v
roce 1980 až na ředitele Lesní správy Kanceláře prezidenta republiky v
Lánech. Dočteme se zde zajímavé příběhy řadových lesáků, příhody
týkající se tradiční i reprezentační myslivosti, úsměvné a současně i
charakteristické vzpomínky na některé prominentní osobnosti, lovící v
osmdesátých letech v Lánské oboře, veselé historky z natáčení - a samozřejmě neodmyslitelné pytlácké skazky. Žádná myslivecká latina!
Stuhu uzamykající do poslední chvíle tajemství sličně graficky a knihařsky
upravené publikace rozvázal lánský starosta Karel Sklenička. Spolu s ním si
na její úspěch u čtenářů připili starou mysliveckou (čím jiným než alkoholem
s lidskou tváří, že?) šťastný autor Ing. Bohumil Martinek; pan Karel Breník,
znalec křivoklátských mysliveckých tradic; Mgr. František Povolný, ředitel
Muzea T. G. M. a moderátor celé akce; a lánský písmák Václav Vodvářka.
Hezky do jedné i do druhé nohy, ať se holka líbí!
Křest knihy byl promyšleně zrežírován. Několikrát zazněly působivé
myslivecké fanfáry v podání Ing. Zdeňka Ešnera (lesnice) a pana Jaroslava
Luky (borlice), které vtiskly akci opravdu důstojný ráz. Zlatým hřebem na

závěr bylo tradiční pasování pana Martinka na myslivce. Jenomže pan
inženýr už je aktivním příslušníkem tohoto cechu téměř celé půlstoletí,
tudíž ho strážce a udržovatel lesáckých obyčejů pan Karel Breník z
Křivoklátu pasoval ve jménu svatého Eustacha a svatého Huberta svým
tesákem na myslivce – spisovatele. To už je nějaká šajba, úplně nová,
nevídaná a neslýchaná!
Bohumil Martinek ve spojitosti s křtem knihy uspořádal s pracovníky
muzea výstavu o myslivosti. Lovecké trofeje, fotografie a dokumenty,
stylové výrobky z paroží, které zhotovuje v Rakovníku pan Štefan Jankovič,
prezentace firmy Terč pana Roberta Procházky z Rakovníka … zelená
všehochuť.
Prostory muzea byly doslova přeplněny lesáky, lánskými občany a hosty z
široka daleka. S kolika celebritami v tom nejlepším slova smyslu tu bylo
možno si po letech stisknout ruku! O knihu byl nesmírný zájem, a tak se na
všechny zájemce daného večera ani nedostalo. Jistě rádi počkají, až
nakladatelství Víkend dodá další výtisky. Ty budou k dostání v muzeu
T.G.M. v Lánech, možná je dostanete i s podpisem přímo z rukou pana
Martinka, který zde často provádí.
Lesu zdar!
Václav Vodvářka

Rok 2010 – rok oslav 160. výročí narození T. G. Masaryka
V letošním roce si připomeneme dne 7. března významné výročí, a to 160 let
od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua
Masaryka, který je pochován na lánském hřbitově. Jeho odkaz má mnoho
co říci i dnešku, proto jej bude připomínat celá řada akcí.
Příprava oslav započala již v loňském roce a podílí se na nich kromě Lán i
město Hodonín, Hustopeče a další města a obce v České republice i na
Slovensku, v nichž T. G. Masaryk žil nebo k nim měl osobní vztah.
V našem regionu oslavy zahájí tři masarykovské výstavy: 11. února 2010 v
Novém Strašecí (Alice Masaryková a Červený kříž), 18. února v Jesenici
(Masaryk ve fotografii) a 20. února v Rakovníku (Region v době prezidenta
Masaryka).
Hlavní oslavy započnou 5. března u Masarykova pomníku v rakovnickém
parku. Šestého března bude vypraven z Masarykova nádraží v Praze

historický vlak včetně Masarykova salonního vozu. Historický vlak a
Masarykův salon ve Stochově si bude možné prohlédnout, právě tak i dvě
výstavy instalované přímo ve vagónech – první věnovanou Masarykovi a
železnici a druhou legionářskou. Dopravu ze stochovského nádraží do Lán
obstará autobusová kyvadlová doprava.
Na lánském hřbitově zazní písně „Ach, synku, synku a Teče voda, teče”,
přijedou krojované dvojice z Čech, Moravy a Slovenska, z míst, kde
Masaryk pobýval, vedle lánského muzea vyroste stan s bohatým kulturním
programem. Ve 13.00 hodin bude před muzeem odhalena jezdecká socha
TGM a v budově muzea bude ve 14.00 hodin zahájena výstava „Šlechta ve
službách Masarykovy republiky”.
Martina Hořejší
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Jak se děti z mateřské školy starají o ptačí kamarády
Letošní první měsíc opravdu vládne ledem a
sněhem. Pro děti je sníh a mráz důvodem k radosti.
Pro hladové ptačí zobáčky již méně.
V programu výchovné práce naší mateřské školy
máme kromě prvků zdravé mateřské školy i
vytváření a prohlubování vztahu k přírodě a ke
všemu živému v ní. S dětmi si povídáme o přírodě,
ptáčcích a jejich životě. Učíme se o našich
zpěváčcích písničky, básničky. Snažíme se je
zachytit kresbou nebo dotvořit ptáčka mozaikou viz výtvarná práce dětí „U krmítka“. Pozorujeme
ptáčky již od podzimních měsíců. V září je
zajímavé houfování a odlet ptáků do teplých
krajin. Vysvětlujeme si, proč odlétají, a zároveň se
snažíme přijít na to, jak je možné, že někteří ptáci
zůstávají i přes zimu u nás.
Pozorujeme ptáky v přírodě a plánujeme, co pro
naše malé ptačí kamarády můžeme udělat,
abychom jim usnadnili přežití dlouhé zimy. V
prosinci děti společně uvařily ptačí dobroty. Ze
strouhanky a semínek slunečnice vytvořily koule a
semínkové šišky, kterými pro ptáčky ozdobily

vánoční stromek před mateřskou školou.
Do krmítek na oknech tříd děti pilně sypají každý
den semínka, která ptáčkům moc chutnají.
Všichni z toho máme velikou radost a pomocí
atlasu ptáků určujeme naše hladové návštěvníky.
Těšíme se spolu s nimi na jaro, kdy nám za naši
zimní péči zazpívají veselé písničky.
Jiřina Věrnochová

Zápis dětí do Mateřské školy Lány pro školní rok 2010/2011 se koná ve dnech
8. 3. – 9. 3. 2010 od 10:00 do 17:00 hodin v budově Mateřské školy v Lánech.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Těšíme se na Vás.
·
V předposledním

Školní rok před vstupem do
druhé poloviny
·
15. 1. – dne otevřených dveří v 1. třídě využilo

10 rodičů, své děti sledovali při práci v hodině
českého jazyka i matematiky
·
20. 1. – v naší školní družině se konalo pasování
prvňáčků, zkoušku plnou nelehkých úkolů
zvládli všichni do jednoho
·
22. 1. - žáky 8. třídy v 5. lekci finanční gramotnosti projektu Rozumíme penězům tentokrát
čekaly nenadálé změny bydlení, které museli
zapracovat do svých rozpočtů

lednovém týdnu proběhlo v
9. třídě testování znalostí z
českého jazyka a matematiky.
·
S koncem pololetí končí
výuka plavání, kterou pro
nás v letošním roce
zajišťovala Plavecká škola
Plaváček v Tuchlovicích.
Žáci 1. a 4. třídy absolvovali 10 výukových
lekcí, žáci 2. a 3. třídy 20 výukových lekcí.
·
Leden bývá ve škole hlavně v duchu pololetního
hodnocení jak chování, tak prospěchu. A na co
se děti mohou těšit v té druhé polovině školního
roku?
·
V termínu 14. - 21. 5. 2010 vyjede 66 žáků 1. - 9.
třídy spolu se 4 učiteli na školu v přírodě do
rekreačního střediska Růžená, okres Písek.
·
O měsíc později 9. - 14. 6. 2010 vycestuje 10
žáků naší školy do Anglie (Londýn - Windsor Oxford).
Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Sběr šatstva
Místní skupina Českého červeného kříže uspořádá
sbírku šatstva. Akce se uskuteční v budově čp. 200
v ulici Za školou v Lánech v termínu:
·
pátek 12. března od 13.00 hodin do 17.00
hodin,
·
sobota 13. března od 9.00 hodin do 12.00
hodin.

Sebrané oděvy budou použity pro lidi v nouzi.
Budeme rádi, když oblečení přinesete již zabalené
v krabici nebo pytli. Předem děkujeme všem
dárcům.
Za místní skupinu Českého červeného kříže Lány
Alice Hamříková

Sběr PET víček a PET láhví
v mateřské škole
Školní vzdělávací program naší
mateřské školy jsme nazvali Pestré
stoupání. Kromě prvků zdravé mateřské
školy máme připraven i ekologický
program. Snažíme se u dětí vytvářet
základy ekologického cítění, jedním z
úkolů je prohlubování a vedení dětí k
ekologickému chování a jednání. V
tomto směru začínáme na děti působit ve
všech třídách školky úměrně jejich věku.
V rámci ekologické výchovy se chceme
zapojit do speciální akce pro školy a
školky - „Sběr PET víček a PET láhví v
mateřské škole“. Podmínky pro sběr
plastových výrobků jsou následující:
·
plastová víčka pouze z PET lahví
(např. Dobrá voda, Mattoni, …)
·
víčka nesmí obsahovat kovové zátky a
další nežádoucí příměsi
·
PET lahve musí být čisté, zmačkané,
bez uzávěru
Výkupní cena platná od 1. 12. 2009 je
1,10 Kč za 1kg.
Věříme, že se do této akce zapojíte s
námi. Láhve můžete přinášet do
mateřské školky, kde budou připraveny
nádoby na jejich sběr nebo je můžete
předat školnici paníTůmové.
Děkují děti a zaměstnanci z mateřské
školy

Pozvánka na besedu
O tom, co spadlo pod stůl…
V sobotu 13. února 2010 v 16.00 hodin
Vás zveme do lánského Muzea T. G. M.
na povídání o Lánské oboře a o lecčem,
co s ní souviselo a souvisí. Průvodci
budou místní písmák Václav Vodvářka,
Ing. Robin Ambrož a manželé Martina a
Miroslav Hořejších.
Srdečně zve občanské sdružení Naše Lány

Beseda nad knihou
V sobotu 20. února 2010 od 15.00 hodin
zavzpomíná prezidentský hajný Ing.
Bohumil Martinek v lánském Muzeu T.
G. M. na časy strávené v zeleném
hájemství a ve službách prezidentské
kanceláře. Do knihy, jejíž křest proběhl v
pátek 22. ledna, se leccos zajímavého
nevešlo, a tak se autor rád rozpovídá o
všem, co vás bude zajímat. Přijďte si
přátelsky pobesedovat.
Srdečně zve občanské sdružení Naše Lány

Smuteční poděkování
Děkuji všem, kteří s námi sdíleli
smutek a bolest nad ztrátou mojí
manželky, naší maminky a babičky
Marie Paroulkové.
Josef Paroulek
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ADRESÁŘ SLUŽEB
Péče o ruce - manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, parafínová lázeň rukou,
masky, masáže rukou, gelové nehty na nohou
Buřičová Michaela
Sadová 563, 270 61 Lány
Mobil: 602 594 156

Doučování Čj, literatura, sloh, příprava do školy
(maturita, zkoušky na SŠ i VŠ)

Kurzy tvůrčího psaní v každém věku

Různé formy výuky
Mobil: 728 244 277
E-mail: vichova@gmail.com

Kosmetické služby, teplé parafínové zábaly,
masáže, depilace cukrovou pastou Pandhy´s
www.kosmetika-horejsi.cz
Hořejší Martina
Lesní 498, 270 61 Lány
Mobil: 732 770 797

Vedení účetnictví, daňová evidence, zpracování
daňového přiznání
Hořejší Alena
Školní 393, 270 61 Lány
Mobil: 739 030 656

Elektromontážní práce, zabezpečovací systémy
autoelek. práce, opravy malých motocyklů
Zazvonil Radek
Lesní 358, 270 61 Lány
Mobil: 606 813 619
E-mail: r.zazvonil@seznam.cz

Účetnictví, daňová evidence, mzdy, daňová
přiznání
Ing. Dejmková Lenka
U Lipky 429, 270 61 Lány
Mobil: 602 369 629
E-mail: dejmkova.l@seznam.cz

HOŘEJŠÍ interiéry, interiéry a nábytek na míru,
od návrhu po montáž, kuchyně, obložkové dveře,
schody, obývací pokoje
Tel.: 312 522 480
Email: info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz

Pension Slunečnice
celoroční rekreační ubytování
Malá Jana
Pod Kopaninou čp. 387, 270 61 Lány
Mobil: 732 758 444 www.slunecnice.lany.cz

Montyservis s.r.o.
Montáže, opravy, revize a zkoušky plynových
zařízení, topenářství, vodoinstalatérství
Berounská ulice 68, Lány
Tel.: 313 502 358
E-mail: montyservis@lany.cz

Kosmetika Hošková Petra
kosmetika, masáže, manikúra, pedikúra
epilace, prodej kosmetiky i solární, modelace
nehtů
Hošková Petra: 737 373 937
E-mail: Petra.Hoskova22@seznam.cz
www.kosmetika-hosek.webnode.cz
Hošková Ivana: 606 144 884
E-mail: hoskova.ivana@volny.cz
www.nailspa.webnode.cz
Prodej ekologické bytové a dekorativní kosmetiky
české firmy DEDRA
Nabízím také přivýdělek.
E-mail:L.melenova@seznam.cz
Pedikúra, masáže
Eva Franková
provozovna - Poliklinika Nové Strašecí 1. patro
Čs. armády 414
Mobil: 603 535 234
Kadeřnické služby do vašeho bytu
Jana Masáková
Mobil: 736 685 822
www.fitklub1155.cz
K2 Hiking – novinka
Posilovna, Nordic Walking, Kurzy hubnutí,
Osobní poradna - výživa, diagnostika, cvičení
Mgr. Jitka Slavíková, Polní 532 Lány
Mobil: 603 834 846
E-mail: fitklub1155@seznam.cz
Dorty slavnostní, narozeninové, sváteční
Špásová Hana
Mobil: 776 556 856
BOTY BAMBINI - Certifikovaná dětská obuv
Marta Gregorová
Trojanova 48, 269 01 Rakovník
Mobil: 731 968 391
www.botybambini.cz
Po - Pá 9 - 12 hod., 14 - 17 hod.; So 9 - 11 hod.
Prodej originálních, ručně dělaných šperků
Březová 658, 270 61 Lány
www.tvoreni.muleni.org
E-mail: tvoreni@muleni.org
Šití, drobné úpravy o opravy oděvů
Tůmová Miroslava
Ke Studánce 624, 270 61 Lány
Mobil: 737 168 124
Hlídání dětí
Mobil: 728 244 277
E-mail: vichova@gmail.com

Cestovní agentura Marie Bočková
Lesní 362, 270 61 Lány
Tel.: 313 502 150 Mobil: 602 267 790
E-mail: zajezdy.bockova@volny.cz
POJIŠTĚNÍ občanů i podnikatelů včetně
motorových vozidel u České pojišťovny
pojišťovací poradce - Ing. Polášek
Křivoklátská 11, 270 61 Lány
Mobil: 608 410 832
E-mail: opolasek@servis.cpoj.cz
Kompletní realitní služby včetně
právního servisu
JUDr. Kosár Ernest
RK ECO-JURIS spol. s r.o.
K Rybníku 438, 270 61 Lány
Mobil: 602 254 280
ZNALECKÉ POSUDKY
ocenění pozemků a porostů
Rašková Daniela, soudní znalec
U Statku 194, 270 61 Lány
Mobil: 606 189 014
E-mail: Raskova.D@seznam.cz
Příprava a vypracování technických návrhů,
kresličské práce, inženýrská činnost
ve stavebnictví
Ing. Novák Oldřich
Příční 395, 270 61 Lány
Tel.: 313 502 105
E-mail: olven@seznam.cz

Služby v oblasti zvukové a prezentační techniky,
ozvučení kult., sport. a spol. akcí, pronájem a
instalace zvukové techniky
Jiří Švancar Mobil: 724134 341
E-mail: jiri.svancar@email.cz

Malířské a lakýrnické práce
Tůma František
Ke Studánce 624, 270 61 Lány
Mobil: 603 399 626
Autoservis Václav Hamouz
Mechanické, klempířské, lakýrnické práce,
pneuservis.
Mobil: 608 702 511, 602 339 553
www.avvhamouz.cz
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství
Václav Matějka
Křivoklátská 227, 270 61 Lány
Mobil: 603 851 392
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL - Petr Klimeš

kompletní čištění interiéru a exteriéru

přípravy vozidel na prodej, svatby
Příjem objednávek mobil 604 894 402
Čs. armády 322, 270 61 Lány
Dřevovýroba Hošek
Nabízíme: palety, sušení dřeva, vazby, palivové
dříví, prkna, latě atd.
Bývalý Důl ČSA (Armáda)
Tel.: 313 502 196
E-mail: drevovyrova.hosek@tiscali.cz
www.drevo-hosek.cz
Truhlářství Worofka
Zámecká 121, 270 61 Lány
Mobil: 731 976 289
E-mail: worofka.l@seznam.cz

CompCity s.r.o.
Pod Lesem 584, 270 61 Lány
Tel.: 283 853 131, Fax: 283 853 131
Mobil: 603 447 288
www.compcity.cz
E-mail: krepelka@compcity.cz

Pronájem štípačky dřeva
Klimeš Petr
Čs. armády 322, 270 61 Lány
Mobil: 731 101 034

Služby v oblasti výpočetní techniky,
servis PC a notebooků, obnova dat (HDD, Flash),
řešení potíží s internetem
Jiří Švancar Mobil: 724 134 341
E-mail: jiri.svancar@email.cz

Práce s traktorem - mulčování, nakládání, odvoz,
práce s křovinořezem, motorovou pilou
Vasil Jartim, Lány 22
Mobil: 604 364 047
E-mail: vasil.lany@seznam.cz
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Jaký byl rok 2009 lánských hasičů?
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka v Lánech vyjížděla v roce 2009 celkem k
23 zásahům nejen v Lánech, ale i v Tuchlovicích,
Čelechovicích, Rynholci, Novém Strašecí a na
Stochově. Požáry hasili celkem v 17 případech,
zasahovali u čtyř živelných pohrom, jedenkrát
byli povoláni k odstranění úniku ropných látek a
planému poplachu.
Lánská jednotka zasahovala v lánském katastru
celkem 11x a mimo něj 12x. Jednoho výjezdu se
účastní průměrně 6 členů hasičského sboru.
Průměrná doba trvání zásahu je 53 minut.
Nejvytíženějším měsícem bylo září, kdy lánští
hasiči vyjeli 7x k požáru. Celkem lánská jednotka
uchránila majetek v hodnotě 2,5 miliónu korun.
Lánští hasiči disponují touto požární
technikou:
·
CAS 32 Tatra 148 vyjela celkem k 23 zásahům,
·
CAS 25 K Liaz 101 vyjela jedenkrát (z důvodu
rozsáhlé opravy byla od května mimo provoz),
·
OA Mercedes 100 D vyjel celkem k 6 zásahům,
·
Řetězové pily STIHL a HUSQVARNA byly
použity ke 4 zásahům.
Jednotka v průběhu roku absolvovala 2x výcvik
Polygon HZS Letiště Praha, 1x školení strojníků
HZS Rakovník, 1x školení velitelů HZS
Rakovník, 3x školení HZS Rakovník v dýchací
technice, 3x výcvik ve vyprošťování při dopravní
nehodě, 2x výcvik na vodě, záchrana tonoucích a

práce s raftem na divoké vodě, 6x výcvik s
technikou, výstrojí a výzbrojí a školení
„Technická výpomoc pro obec“.
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v
Lánech uspořádal hasičský ples, Masarykovu
vatru, valnou hromadu, pomáhal při májích, při
prezentaci v soutěži a při přípravách slavnostního
vyhlášení soutěže Vesnice Středočeského kraje
roku 2009 a na oslavách obce za ocenění „Zlatá
stuha“, při čarodějnicích, prezentoval techniku a
dovednosti při ukázkách zásahu v Základní škole
Ch. G. Masarykové Lány, při „Lánském dni
plném her”.
Lánští hasiči se zúčastnili v loňském roce tří
závodů - netradičního závodu v hasičských
disciplínách v Kolešovicích, závodů s hasičskou
koňkou v Jesenici a záchranářských závodů ve
Žloukovicích.
V hasičské zbrojnici u Židovského rybníka v
květnu loňského roku začala rozsáhlá oprava
hasičského vozu Liaz a konec oprav byl
naplánován na začátek roku 2010. V průběhu
roku hasiči čistili rybník včetně stěn a hráze,
provedli drobné opravy závodní stříkačky, údržbu
a opravy zásahové techniky, hasičské výstroje a
výzbroje a drobné opravy hasičské zbrojnice.
Karel Pošta, velitel SDH T. G. M. v Lánech

Lánští se rozloučili s Ivanem Medkem
(*13. 7.1925 – +6. 1. 2010)
Byli jsme se rozloučit s panem Ivanem Medkem,
který opustil tento svět v den tříkrálový dne
6. ledna 2010. Poslední rozloučení se konalo dne
14. ledna 2010 v bazilice Svaté Markéty v Praze v
Břevnově a byl pochován do rodinného hrobu na
tamním klášterním hřbitově.
Mši svatou vedl jeho přítel biskup Václav Malý.
Z Lán se byli s Ivanem Medkem rozloučit za obec
starostaKarel Sklenička, dále Miloslava Suchá a
František Pošta za lánské hasiče a za Muzeum T.
G. M. František Povolný, Magdaléna Mikesková a
Ing. Vlastimil Hořejší.
Kdo byl Ivan Medek?
Byl vnuk akademického malíře Slavíčka, syn
legionáře generála Rudolfa Medka a po babičce
nevlastní pravnuk T. G. Masaryka.
Po většinu života se věnoval hudbě jako muzikolog. V 60. letech se stal jednatelem České
filharmonie za takových mistrů dirigentů jako
byli Václav Talich a Karel Ančerl. Po podepsání
Charty 77 šla jeho kariéra směrem dolů až k

lopatě. Nikdy se nevzdal svých názorů a na
počátku 80. let se na doporučení stranických
orgánů raději vystěhoval ze země. Ve Vídni
zastával post šéfredaktora hudebního vysílání
stanice Hlas Ameriky.
V Lánech přišel do podvědomí občanů především
jako kancléř prezidenta Václava Havla, byl také
několik let předsedou „Nadace pro zřízení a
provozování Muzea T. G. Masaryka v Lánech“. V
roce 2001 byl přijat za čestného člena Sboru
dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v Lánech.
Dokud mu to zdraví dovolilo, jezdil se do Lán
pravidelně poklonit k hrobu T. G. Masaryka. U
lánských hasičů byl naposledy hostem v roce
2006 při křtu hasičské techniky, kde byl společně
s váženou paní Lívií Klausovou kmotrem. Od
lánského sboru obdržel plaketu sv. Floriána.
Odešel velký filosof a hodný člověk se smyslem
pro spravedlnost.
Čest jeho světlé památce.
František Pošta, kronikář

Výstava Jany, Petra a Karla Kellnerových
Lánští malíři budou vystavovat své obrazy od 24. února do 30. března 2010
v Galerii A&A – Dům u Černohorských, Újezd 409/19, Praha 1.

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami. Bez ohledu na nabízený
program si můžete s dětmi v Domečku
pouze hrát.
Otevírací doba: úterý, středa 9 -12 hodin
a 14 - 17 hodin, čtvrtek 9 - 12 hodin.
Podrobný program www.naselany.cz.
Vybíráme z programu:
·
NOVINKA - Každou středu v rámci
herny pro děti do 18 měsíců BATOLÁTKA. Kontaktní cvičení pro
batolata, pro rozvoj motoriky a
smyslů dětí. Je zaměřeno na posílení
vztahu a vzájemného naladění mezi
rodičem a dítětem. Na programu
budou cviky na odstranění dětské
koliky, říkanky a zpívánky. S lezoucím
dětmi budete mít trošku více práce,
ale určitě to zvládnete :o) Program je
určen pro nechodící děti! Program
povede Veronika Šulcová.
·
ČTENÍ POHÁDEK od února
zařazujeme do programu Domečku
pravidelně 1x za 14 dnů vždy ve
čtvrtek od 10.00 do 10.15 hodin.
První čtení bude 18. února. Dětem
budeme předčítat krátké pohádky
vhodné i pro velmi malé děti. Tímto
programem se připojujeme k
celorepublikovému projektu „Celé
Česko čte dětem“. Hlasité čtení učí
dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho
paměť a obrazotvornost.
·
BESEDA - VAŘÍME ZDRAVĚ se
uskuteční ve čtvrtek 25. února od
9:30 do 12:00 hodin. Přímo v
Domečku si uvaříme svíčkovou
trochu jinak, než jste zvyklé. Společně
uvařené jídlo si pak spolu s dětmi
sníme. Menu: Svíčková s jáhlovým
knedlíkem a obilným masem
seitanem. Besedu povede Radka
Jirásková. Hlídání pro děti zajištěno.
·
BESEDA - LÉTÁNÍ S MIMINKY
bude ve čtvrtek 4. března od 10:00
do 12:00 hodin. Létání s miminky je
netradiční forma rehabilitace
pocházející od Černého moře.
Pomáhá odstraňovat napětí, ztuhlost
svalů, poporodní stresy či traumata a
je výborná na kojeneckou koliku.
Zbavuje rodiče přehnaného strachu o
děťátko, podporuje rodičovskou
sebedůvěru a pouto mezi rodičem a
dítětem. Besedu povede Veronika
Šulcová.
·
Ve středu 17. 2. si můžete v keramické dílně vytvořit zvon ke dveřím a
24. 2. zase číslo popisné na dům, 3. 3.
a 10. 3. budeme dělat figurky zvířátek
a postavy.
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Únor a březen v sokolovně
(kromě pravidelných hodin cvičení a
tréninků)
·
sobotní cvičení s Martinou
Moravcovou 13., 20. února a 6.
března,
·
19. února další prodejní akce pana
Zýbara,
·
pravidelné nedělní přebory a soutěže
družstev i jednotlivců ve stolním
tenisu,
·
27. února reprezentační ples obce
Lány. a Muzea T. G. M.
·
20. března Ples Sboru dobrovolných

hasičů T. G. M. v Lánech
Členové TJ Sokol a naši příznivci,
poznamenejte si:
Volební valná hromada se uskuteční v
sobotu 27. března od 10.00 hodin v
sokolovně. Účast na ní je povinností a
právem každého člena. Bude se volit
výbor na další volební období. Uvítáme
nové zájemce o práci ve výboru a věcnou
diskusi k činnosti i plánům Sokola v obci.
Václava Nováková

Lánům jsme ostudu neudělali!
Předposlední lednový víkend se lánští
modeláři zúčastnili v Kladně tradiční
výstavy modelů letadel, lodí, vláčků a aut
všech kategorií. Mezi více než dvěma
stovkami exponátů se jejich výrobky
rozhodně neztratily. Marek Macháček
zvítězil s modelem Racek v kategorii
obřích letadel a s ještě nedokončeným
modelem rychlé hasičské lodi Florián
dosáhl JUDr. Václav Picka na medailové
místo.
Vladan Picka

Neničme běžecké stopy!
Letošní zima je více než štědrá ve své
nadílce sněhu. Děti si užívají bezmála
měsíc bílých radovánek, na Kopanině se
ozývají radostné hlasy sáňkařů i lyžařů.
A milovníci bílé stopy prošlápli četné
běžecké trasy v okolí Lán do blízkých
lesů a polí.
A tak prosba směrem k nám všem, kteří
chodíme okolo běžeckých stop.
Nešlapme do nich, můžeme jít vedle!
Díky
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Připravte svá plavidla - bude „Lánská neckyáda“
Po roční přestávce připravujeme 2. ročník „Lánské
Neckyády“ na sobotu 12. června 2010 na
Židovském rybníku v Lánech.
Tak jako v roce 2008 vyzýváme všechny příznivce
dobré zábavy z řad dětí i dospěláků: „Začněte
připravovat svá originální nemotorová
plavidla”. Posádky plavidel mohou
tvořit jednotlivci, skupiny občanů,
rodinné či firemní týmy nebo posádky
zájmových spolků z Lán, Vašírova i
širokého okolí. Opět budeme soutěžit o
nejoriginálnější plavidlo a o vítěze
soutěží vodohraní. Informace o
neckyádě budeme průběžně doplňovat
na internetových stránkách
http://www.lany.cz/cz/lanskaneckyada.
Přejeme Vám mnoho originálních
nápadů :o)

Pořadatelé akce: Komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže a Kulturní komise obce Lány,
Sbor dobrovolných hasičů TGM Lány, Modelářský
klub Lány a okolí, občanské sdružení Naše Lány a
občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR.

Být členem = sportovat, bavit se, ale i pomáhat
Sport v jakékoliv formě ať už rekreační, nebo
vrcholové má být radostí pro toho, kdo jej
provozuje. Členové i nečlenové mají v TJ Sokol
Lány zázemí, o kterém se některým okolním
jednotám může jenom zdát. Z časové vytíženosti
sokolovny usuzuji, že naše jednota je příkladem
toho, že o sport i kulturu ať už pod hlavičkou
Sokola, či ne je v naší obci značný zájem. Pro
představu – TJ Sokol Lány má celkem 211 členů, a
to v oddílech stolního tenisu, volejbalu,
nohejbalu, odboru všestrannosti a divadelním
spolku Tyrš. Za kormidlem naší jednoty po
stránce sportovní, kulturní, společenské a také
finanční stojí zvolený výbor včetně vedoucích
jednotlivých oddílů.
A jsme to právě my, vedoucí oddílů, kteří jsme
začátkem minulého roku dostali za úkol
informovat své členy o rozhodnutí valné hromady
naší jednoty, že každý člen (vyjma předškolních
dětí a čestných členů) bude mít za úkol
odpracovat minimálně tři brigádnické hodiny
ročně a že za každou neodpracovanou hodinu
zaplatí 70,- Kč. Takto zní zápis z valné hromady. A
víte proč toto usnesení? Na to je jednoduchá
odpověď. Ti, kteří se sokolských brigád účastní
pravidelně, ví, kolik je potřeba udělat práce při
celoroční údržbě sportovního areálu. Ví, že když
se po zimě připravuje sokolovna na jarní provoz,
je potřeba velkého úklidu. Ví, že drobné i větší
práce při správě sokolovny a jejího okolí se dají
zvládnout svépomocí. Stejně, jako se každý stará
doma o to, aby jeho zahrada dělala jemu i

ostatním radost, a úklid domácnosti je pro něj
samozřejmostí, tak i sokolský majetek je pro své
členy vizitkou dobrého hospodaření.
V lednu se mi do rukou shodou okolností dostaly k
revizi stanovy České obce sokolské. V článku 5
„Práva a povinnosti členů“ se mimo jiné píše,
cituji: „Člen ČOS má zejména povinnost: 5.3.1
řídit se stanovami ČOS i ostatními spolkovými
předpisy a rozhodnutími, 5.3.6 řádně platit
členské spolkové a členské oddílové příspěvky i
ostatní platby, které jsou pro členy stanoveny,
5.3.7. chránit podle svých možností majetek
jednot, žup a ČOS proti zneužití, zničení nebo
odcizení a přispívat k jeho hospodárnému
využití.“
V posledních týdnech si kladu otázku: „Jsme tedy
dobří hospodáři?“ My všichni, členové i
nečlenové, bychom měli mít zájem na tom,
abychom mohli dál sokolský majetek využívat v
takovém stavu, v jakém nám ho předávají ti, kteří
jsou ochotni obětovat minimálně tři hodiny ročně
(v mnoha případech je to více) a věnovat je právě
brigádnické práci. Jsou zde samozřejmě i ti, kteří
ví, že čas jim prostě nezbývá, a tak za
neodpracované brigády platí.
Všech 35 členů oddílu volejbalu rozhodnutí z
loňské valné hromady respektovalo a splnilo. A s
nimi i další jednotlivci. A jak jste na tom vy, ostatní
členové? Máte uklizeno?
Martin Zelenka, vedoucí
volejbalového oddílu TJ Sokol Lány
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