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Slovo na úvod

Lány letos zmodernizují a rozšíří mateřskou školku

Jaký bude nový rok 2012?

V jarních měsících roku 2011 členové grantové
komise obce Lány zpracovali žádost o dotaci,
jejímž cílem bylo navýšit kapacitu lánské
mateřské školky a zlepšit technické vybavení i
zázemí školky. Na konečný verdikt jsme si museli
počkat do Vánoc. Věděli jsme, že žádostí z celého
Středočeského kraje se sešlo téměř 40 v celkovém
objemu 400 miliónů korun a že k dispozici je pouze
65 mil. Kč.

Jen co utichly silvestrovské ohňostroje,
začali jsme si klást otázky. Jaký bude
nový rok 2012? Co nás čeká? Naplní se
stále černější a černější prognózy našich i
evropských politiků? Dovolím si trochu
zaprognostikovat i já, starosta malé,
nikoli bezvýznamné obce. Určitě to
nebude rok jednoduchý. Alespoň z
pohledu obce ne. To, co na nás /na obce/
navalují stále více a více naši poslanci a
vláda, začíná být již neúnosné. Nejenom
že se ani přes sliby nenarovnalo
rozpočtové určení daní pro obce na dně
tzv. „U-křivky“, ale naopak po zvýšení
spodní sazby daně z přidané hodnoty se
obcím od letošního roku snížil podíl z
výnosů této daně z 21,4 % na 19,9%. To
snad aby obce příliš nezbohatly. Další
nepříjemnosti se na nás řítí v případě
přijetí plánované reformy financování
regionálního školství. Zde reálně hrozí,
že obce budou muset do budoucna, aby
udržely školy na stejné úrovni, doplácet
ze svých rozpočtů nejen na provoz
budov, ale i na mzdové náklady, které
byly dosud plně hrazeny ze státního
rozpočtu. A tak bych mohl pokračovat ve
výčtu dalších nepopulárních opatření,
která se na nás chystají. Ale nebudu.
Raději se budu dívat do budoucnosti s
optimismem a nadějí. S nadějí, že nás
opustí blbá nálada, že se budeme radovat
i z každodenních maličkostí, že se nám
podaří zrealizovat záměry, které jsme si
naplánovali, že získáme i další finanční
prostředky na zvelebování naší obce.
Hlavně záleží na nás, protože rok 2012
bude takový, jaký si ho uděláme, a to i
přes všechny negativní výhledy, které na
nás číhají na každém kroku. A to je i
odpověď na otázky z úvodu tohoto
článku. Přeji všem našim spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a úspěchů jak v
osobním, tak i v pracovním životě.
Karel Sklenička, starosta obce

Inzerce v únoru zdarma
V únorovém Zpravodaji zveřejníme
zdarma adresář lánských a vašírovských
občanů, kteří nabízejí své služby nebo
výrobky veřejnosti. Více informací na
www.obec-lany.cz.

Jednání výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy, na kterém byly
schváleny projekty podané do Regionálního
operačního programu Střední Čechy, proběhlo
21. prosince 2011. Rada schválila v rámci výzvy
určené mateřským školám pouze 4 projekty
v celkovém objemu 67,5 miliónů Kč. Mezi
úspěšnými žadateli byl i náš projekt
„Mateřská škola Lány – rozšíření a
modernizace“. Celkové náklady na
rekonstrukci mateřské školy v podané
žádosti jsou vyčíslené na 7.665.982,- Kč.
Schválená dotace z operačního programu
je ve výši 6.132.765,-Kč. Zbylou částku,tj.
1.533.217,- Kč, musí obec dofinancovat ze
s v é h o r o z p o č t u . Pr o j e k t p o č í t á
s přístavbou a rozšířením kapacity
mateřské školy na 90 míst. Dále bude
provedeno kompletní zateplení budovy,
odizolování a odvodnění suterénu objektu,
položena nová střešní krytina. V rámci

tohoto projektu bude také provedena rozsáhlá
modernizace vybavení stávajících učeben.
Chtěl bych poděkovat zastupitelkám Martině
Hořejší, Janě Drastilové, Ing. Miroslavu
Hořejšímu a Ing. Ludmile Benové, kteří se nejvíce
podíleli na zpracování žádosti. Důležitým
faktorem bylo i to, že jsme si velmi náročné
zpracování žádosti o dotaci z regionálního
operačního programu neobjednali u odborné
firmy, jak to běžně obce dělají, ale zpracovali jsme
si ji kompletně sami. Tím jsme ušetřili značné
finanční prostředky. O to více nás těší úspěch naší
žádosti. Předpokládaný termín dokončení
rekonstrukce dle podaného projektu je podzim
2012.
Karel Sklenička, starosta obce

Lánská škola získala Oranžovou učebnu
Dne 9. prosince byly na webových stránkách Nadace ČEZ zveřejněny výsledky soutěže o Oranžovou
učebnu, které jsme se účastnili. Radujte se s námi, jsme mezi 14 šťastnými.
Co nás díky výhře čeká:
Naši učebnu přírodních věd čekají převratné změny. Bude vybavena interaktivní tabulí s pojezdem,
dataprojektorem, počítačem a vizualizérem. Budou pořízeny pomůcky pro demonstraci jevů z optiky,
magnetismu, elektrostatiky a pro měření fyzikálních veličin, dále sada senzorů pro měření ve fyzice s
jednoduchým rozhraním pro připojení senzorů k počítači. Učebna zaznamená i "kosmetické" úpravy
včetně instalace nových zatemňovacích rolet.
... pokračování na str. 5

Kulturní komise obce Lány, Vašírov a Muzeum T.G.M. v Lánech
Vás srdečně zvou na

reprezentační ples Lán, Vašírova a Muzea T.G.M.
Po celý večer Vám bude hrát orchestr K – BAND Josefa Husáka. Těšit se můžete na předtančení
taneční skupiny Květy, dražbu obrazů Karla, Petra a Jany Kellnerových a bohatou tombolu.
Ples se koná 4. února 2012 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
Vstupenky jsou v předprodeji od 23. ledna 2012 na obecním úřadě za 150,- Kč.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 23. ledna 2011 v 18.00 hodin v hotelu Classic.
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Z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
Na posledním zasedání v roce 2011
schválilo zastupitelstvo následující
body:
· Zprávu starosty obce Karla Skleničky
o činnosti zastupitelstva obce za rok
2011 (Celou zprávu si můžete přečíst
na str. 2 a 3).
· Rozpočet obce na rok 2012.
· Obecně závaznou vyhlášku obce
č. 2/2011 o místních poplatcích.
· Rozpočtovou změnu č. 3/2011
týkající se převodu finančních
prostředků z neuskutečněného
zateplení budovy Domu
s pečovatelskou službou a údržby
hřbitova a ze spolků na stavební
úpravy suterénu v budově základní
školy.
· Smlouvu o zřízení věcného břemene
se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín na pozemcích 164/35, 164/37,
819/1, 132/2 132/5, 159/33, 237/3,
237/5 v katastrálním území Lány a
Vašírov v ulici Zahradní a v ulici
U Lipky na uložení kabelového
vedení. (Zastupitelstvo obce uložilo
starostovi podepsat tuto smlouvu.)
· Přijetí věcného daru v hodnotě
24.200,- Kč pro Základní školu
v Lánech a přijetí věcného daru
v hodnotě 22.000,- Kč pro Mateřskou
školu v Lánech. Jedná se o dar
od firmy LEGO Production s.r.o.
Kladno.
· Převod nevyčerpané dotace za rok
2010 ve výši 74,48 Kč do rezervního
fondu Mateřské školy v Lánech.
· Pronájem části pozemku p. č. 188/1 v
katastrálním území Lány o výměře
126 m2 panu Burešovi za částku 50,Kč/ m2/rok. Pronájem části pozemku
je na dobu určitou do 31. 1. 2023.
· Darovací smlouvu na pozemky p. č.
185/174 o výměře 37 m2 a 185/107
o výměře 296 m2 v katastrálním území
Lány v lokalitě pod Kopaninou a Polní
ulicí, uzavřenou mezi obcí Lány a
panem Josefem Hoškem jako
dárcem.
· Nadační příspěvek z projektu
„Názorně a interaktivně ve výuce
přírodních věd“ od Správní rady ČEZ
ve výši 200.000,- Kč z grantového
řízení Oranžová učebna ve prospěch
Základní školy v Lánech.
Zastupitelstvo neschválilo:
· Směnu pozemků p. č. 210/37 a
210/36 v katastrálním území Lány se
společností Lány Development s.r.o.,
Praha 6 za část pozemku v majetku
obce Lány p.č. 210/3 v katastrálním
území Lány.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Schválený rozpočet obce Lány na rok 2012
PŘÍJMY
Položka

VÝDAJE
tis. Kč

Daňové příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Položka

tis. Kč

Ozdrav.hosp.zvířat
3 000

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. čin.

250

Daň z příjmů fyz. osob vybírané dle zvláštní sazby

300

Silnice, chodníky
Odvádění a čištění odpadních vod
Předškolní zařízení

Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty

3 100
250
6 800

550
1 550

Základní školy

1 700

Zateplení budovy ZŠ spoluúčast

1 395

Činnosti knihovnické

150

Ostatní záležitosti kultury

Poplatek za komunální odpad

830

Zpravodaj

80

100

Rekonstrukce mateřské školy (spoluúčast)

Správní poplatky

Poplatek ze psů

20
2 000

45
150
60

Ostatní neinv. transfery neziskovým org.

110

Poplatek za užívání veř. prostranství

5

Sbor pro občanské záležitosti

40

Poplatek z ubytovacích kapacit

5

Lánské letní slavnosti

40

Poplatek za provozovaný VHP
Daň z nemovitosti
Daňové příjmy - SOUČET 1.třídy
Nedaňové příjmy - SOUČET 2.třídy
VLASTNÍ PŘÍJMY - SOUČET 1 + 2 + 3

50
580
15 400
1 720
17 120

Přijaté dotace
Neinv. přijaté dotace ze SR
Neinv. přijaté dotace od obcí

725
30

Ostatní tělovýchovná činnost

100

Ostatní neinv. transfery neziskovým org.

500

Využití volného času dětí a mládeže

100

Bytové hospodářství

120

Veřejné osvětlení

800

Pohřebnictví

100

Sběr a svoz komunálních odpadů

2 000

Péče o vzhled obcí

1 000

Dotace

225

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

Přijaté dotace - SOUČET 4.třídy

980

Osobní asistence, pečovatelské služby

PŘÍJMY CELKEM (1+2+3+4)

18 100

Požární ochrana
Zastupitelstvo obce

Kalendář akcí
Zveřejňujeme seznam akcí v novém roce, jejichž
termíny se do uzávěrky lednového čísla
Zpravodaje podařilo zjistit. Pokud víte o
plánovaných akcích svého spolku nebo sdružení,
budeme rádi, pokud nám jejich seznam pošlete
na e-mail: zpravodaj@seznam.cz. Úplný seznam
akcí zveřejníme v březnovém čísle a následně
na webových stránkách obce.
4. 2.
12.2.

18. 2.
25. 3.

Ples Obce Lány a Muzea T.G.M. v Lánech
od 20:00 hodin v lánské sokolovně
Beseda s lánským písmákem PaedDr.
Václavem Vodvářkou v Muzeu T. G.
Masaryka od 15:00 hodin (Obec Lány)
Maškarní merenda v lánské sokolovně
od 14:00 do 17:00 hodin (OS Naše Lány)
Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme
MŠ v Lánech (OS Naše Lány)

Volby

30
400
320
1 150
50

Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje

2 800
50

Ostatní fin. operace

250

Ostatní činnosti jinde nezařazené - OPS

210

Městská policie

360

Rozpočtová rezerva
CELKEM

3. 6.
22. 6.
23. 6.
8. 9.
říjen
2. 11.

0
18 100

Lánský den plný her (OS Naše Lány)
Koncert od 18:00 hodin v lánském
kostele(Obec Lány)
Lánské letní slavnosti (Obec Lány)
Duha nad Mateřskou školou - benefiční
den
Drakiáda (MŠ Lány, Modelářský klub)
Lampiónový průvod (OS Naše Lány)

Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva obce Lány za rok
2011, přednesená na veřejném zasedání dne 12. 12. 2011
Zastupitelstvo obce se sešlo v období od ledna
do listopadu 2011 celkem na 15 pracovních
poradách.
Účast jednotlivých zastupitelů: pan Sklenička,
pan Ladra, paní Drastilová, pan Dvořák, paní
Hořejší, paní Krátká 100%; pan Kosár, paní

Hlavsová 1x omluveni; pan Pleiner 2x omluven;
paní Píšová 4x omluvena; pan Havelka 5x
omluven.
V roce 2011 bylo svoláno 7x veřejné zasedání
včetně toho dnešního.
... pokračování na str. 3
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva obce Lány za rok 2011
Pokračování ze str. 2...
100% účast na těchto zasedáních měli zastupitelé - pan Sklenička, pan
Ladra, paní Drastilová, pan Dvořák, paní Hořejší, paní Hlavsová, paní
Krátká, pan Pleiner, paní Píšová. Zastupitel pan Kosár byl omluven 1x,
zastupitel pan Havelka byl omluven na 2 zasedáních.
Rozpočet na rok 2011 byl vyrovnaný a počítal s příjmy i výdaji ve výši
17.700.000,- Kč.
Stav obecních financí k 30. 11. 2011 – příjmy 18.086.731- Kč, výdaje
17.807.891,- Kč. Případný přebytek ke konci roku bude převeden do
rezervního fondu, aby mohl být použit v dalších letech jako kofinancování
dotací, o které obec v současné době žádá.
Příjmová část rozpočtu byla nejlépe naplněna v kapitole daní ze závislé
činnosti, propad příjmů byl naopak v dani z přidané hodnoty.
Přehled hlavních akcí uskutečněných v roce 2011 v rámci programu
rozvoje obce:
1. Rekonstrukce střechy na historické budově ZŠ

915 tis. Kč

2. Rekonstrukce hlavní komunikace na hřbitově

1.030 tis. Kč

3. Rekonstrukce chodníků v ulici Ke Hřbitovu

1.900 tis. Kč

4.

Vybudování zpomalovacího retardéru v ulici Ke
Hřbitovu

100 tis. Kč

5.

Rekonstrukce osvětlení v ulicích U Lipky a U
Špýcharu

300 tis. Kč

6.

1. etapa rekonstrukce prostor v suterénu Základní
školy

125 tis. Kč

7. Oprava havarijního stavu komunikace U Kasáren

320 tis. Kč

Kultura:
V oblasti kultury i v tomto roce pokračoval trend nastolený v letech 2007až
2010. Byly uskutečněny tyto akce:
· 26. února - Reprezentační ples obce
· 30. dubna – Pálení čarodějnic ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů TGM v Lánech, Modelářským klubem Lány a okolí, Baráčníky a
o. s. Naše Lány
· 30. května – Staročeské máje
· 24. června koncert lánského pěveckého sboru Chorus Laneum
v zámeckém kostele
· 25. června – 8. ročník Lánských letních slavností
· 6. července – Koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus Laneum
u kapličky ve Vašírově
· 17. září - Staročeský jarmark a Masarykova vatra
· 12. listopadu byla ve spolupráci s Muzeem TGM otevřena výstava
lánského malíře Karla Kellnera s názvem Život v Lánech
· 26. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu a svěcení adventních
věnců
· 10. prosince - Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán
· 26. prosince Vánoční koncert lánského pěveckého sboru Chorus
Laneum
· 30. prosince vyhlášení výsledků 6. ročníku ankety „Klobouk dolů“ Pozn.
redakce: V součinnosti s divadlem Tyrš byl oceněn pan Doc. Ing. Jaromír
Doležal, a to za dlouholetou citlivou péči o urbanistický vzhled obce.
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 110 tis. Kč na podporu neziskových
organizací v oblasti kultury a společenského života.
Oblast sportu a volného času:
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno celkem 500.000,-Kč na činnost
sportovních klubů. V měsíci červnu 2011 byl ve spolupráci se Základní
školou v Lánech uspořádán 4. ročník Lánské letní olympiády. Komise

sportu dále spolupracovala na Běhu vítězství zámeckým parkem, Lánské
nohejbalové lize a při dalších turnajích nohejbalu, stolního tenisu a
volejbalu. Byl uspořádán 2. ročník nohejbalu dvojic o pohár starosty obce.
Ve spolupráci s Modelářským klubem byl uspořádán 1. ročník soutěže
lodních modelů o pohár starosty obce.
Oblast sociální a SPOZ:
Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci s Okresní
pečovatelskou službou o.p.s. Nové Strašecí. Školní jídelna ZŠ vaří i
pro naše starší spoluobčany a rozvoz obědů je zajištěn pečovatelkou. Sbor
pro občanské záležitosti přivítal celkem 22 našich nových občánků a
proběhly návštěvy při významných jubileích u našich spoluobčanů. V roce
2011 se uskutečnilo celkem 13 svatebních obřadů, 1 diamantová svatba.
Nově jsme obnovili tradici Vítání rodin a 5. listopadu jsme nově
přistěhovalé sousedy, celkem 11 rodin, přivítali v prostorách Muzea T.G.M.
Oblast informatiky:
V letošním roce bylo vydáno celkem 10 čísel Lánského zpravodaje, který
se stal nedílnou součástí života naší obce a těší se mezi občany velké oblibě.
Dále bylo vydáno jedno mimořádné číslo, které se zabývalo problematikou
změny dopravního značení na místních komunikacích. Internetové stránky
obce byly inovovány a přinášejí aktuální informace nejenom pro lánské
občany.
Oblast životního prostředí:
Také v letošním roce jsme pokračovali v úpravě a údržbě zeleně v celé naší
obci. Po celý rok byl otevřený sběrný dvůr pro lánské občany. Může se zde
bezplatně odkládat objemný odpad, který se nevejde do popelnic, dále
vyřazené elektrické spotřebiče a hlavně bioodpad z našich zahrádek.
Koncem roku byl zadán a proveden audit a dendrologický průzkum všech
stromů v majetku obce. Na základě tohoto auditu bude vypracována
koncepce údržby stromů do dalších let.
Oblast grantového řízení:
Po volbách v roce 2010 byla nově zřízena komise grantové politiky. V roce
2011 bylo podáno celkem 9 žádostí o granty. Zatím byly úspěšné 3 žádosti
z dotačních titulů Středočeského kraje. Získali jsme dotaci na rekonstrukci
hlavní cesty na lánském hřbitově ve výši 900 tisíc Kč, na vybavení zásahové
jednotky Sboru dobrovolných hasičů TGM Lány 200.000,- Kč a 50 tisíc na
počítačové vybavení místní knihovny. Dále jsme získali grant 350 tisíc Kč za
vítězství v soutěži Obec přátelská rodině od Ministerstva práce a sociálních
věcí na prorodinné aktivity. Grant na rekonstrukci parčíku u lánské školy
nebyl úspěšný. O ostatních grantech - zateplení budovy základní školy,
rekonstrukce mateřské školy (kladné rozhodnutí o přidělení dotace obec
obdržela 21.12.2011 pozn. redakce) a čističky odpadních vod Vašírov - bude
rozhodováno až počátkem roku 2012. Grantová komise pomáhá
se zpracováním žádostí pro spolky v naší obci.
Obci se také povedlo získat sponzorské dary na Lánské letní slavnosti a
další kulturní akce ve výši 95.000,- Kč.
Co nás trápí:
1. Bylo prodlouženo stavební povolení pro čističku odpadních vod Vašírov
a podána žádost o dotaci z fondu programu obnovy venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu. Předpokládaná hodnota díla činí
cca 18 miliónů Kč. Problém u této dotace je ten, že z ní nelze hradit daň
z přidané hodnoty, což činí cca 3,5 miliónu Kč. Výsledky budou známy
v měsíci lednu 2012. Bodové ohodnocení této akce, které již známe, nás
bohužel řadí až na 105. místo.
2. Neutěšený stav některých chodníků po rekonstrukci nízkého napětí.
Připravujeme žádosti o granty na tyto chodníky, jedná se hlavně o ulice
Za Školou, Čs. armády, Krátkou, Polní a část ulice Školní.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za odvedenou práci a
doufám, že se stejným úsilím budou pracovat i v roce 2012.
Karel Sklenička, starosta obce
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Co o sobě prozradil letošní
držitel ocenění Klobouk dolů
pan Jaromír Doležal?
„Měl jsem velké štěstí, že jsem našel
zálibu ve svém povolání. Mám rád hudbu,
sport, historii a společnost příjemných
lidí. Pro hlubokou lidskost se rád začtu do
knih Karla Čapka a jemu podobných.
A na jakou otázku bych rád znal odpověď?
To je jasné. Co bude, až tady nebudeme…“

Otázky pro Jaromíra Doležala…
Je podle Vás důležité měnit architekturu,
vzhled místa, veřejných prostranství, kde
žijeme?
Architektura je užité umění a měnit
umění a život může zase jen život.
Dokonce to vyžaduje tolik času, že mu
říkáme historie. My musíme jen pokorně
naslouchat, přemýšlet a stejně uděláme
jen torza.
Jaký je Váš nejodvážnější architektonický
sen pro Lány?
Architektonickým snům předchází tvrdá
práce. Lány mají štěstí, ale i smůlu.
Dostaly do vínku nádhernou polohu
lemovanou stejně nádhernými lesy.
Uspořádání výstavby, včetně územního
plánu, je však dlouhodobě pro mne spíše
noční můrou.
Kterých osobností z lánské dávné i
nedávné historie si ceníte a proč?
Jsou to vždy jen moudří lidé. Určitě
Masaryk, ale i Hácha a Beneš, které jsem
měl možnost poznat. Také však mnoho
prostých lidí kolem nás – nechtějte,
abych je chtěl vyjmenovat, asi bych
na někoho zapomněl, a to by nebylo
dobré. Ale při této příležitosti bych rád
připomenul i velké zásluhy některých
knížat ze zámku o rozvoj i slávu Lán.

Poděkování
Děkujeme všem, občanům
i organizacím, kteří se přišli rozloučit
s naším milovaným manželem, tatínkem
a dědečkem Ladislavem Moravcem a
uctít jeho památku. Dík patří i starostovi
obce panu Karlu Skleničkovi za jeho
slova na rozloučenou.
Rodina Moravcova

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Divadlo Tyrš oslavilo deset let sardinkami a smíchem
Téměř tři stovky diváků přišly letos s Divadlem
Tyrš oslavit jubilejní výročí jeho vzniku. Lánská
sokolovna tak 30. prosince večer praskala
ve švech. Po skončení představení se na jevišti sešli
téměř všichni současní i bývalí členové
divadelního spolku, aby přípitkem oslavili novou
historii lánského divadla, kterou s láskou a
nadšením píší již deset let.
Oddychová fraška světoznámého dramatika
Michaela Frayna, kterou si pro svou letošní
premiéru Tyrš vybral, je známa pod mnoha názvy,
například „Zepředu, zezadu“, „Sardinky
na scénu“ či „Ještě jednou zezadu“. Všechny
spojuje základní myšlenka, že nejdůležitější jsou
dveře a sardinky. Rozhodně stojí za to zjistit, proč.
Ocitnete se ve fascinujícím světě divadelních
prken ve chvíli, kdy tu malý herecký ansámbl
zkouší bláznivou frašku, ve které je mimořádně
důležitá souhra všech účinkujících: každé dveře
se musejí otevřít v pravou chvíli a talířek
se sardinkami musí být vždy na tom správném
místě. Jinak vznikne místo dobré komedie
naprostý zmatek. Už při zkouškách je zřejmé,
že složitá jevištní choreografie vysoce převyšuje
síly zúčastněných herců. A nepřejte si vidět, co
se odehrává na jevišti i v zákulisí během sté
reprízy!
Třaskavý humor, kterým je Fraynova divadelní

hra prošpikovaná, nápaditá režie i výborné
herecké výkony přišly lánskému diváctvu k chuti.
Svědčil o tom téměř neustávající smích a potlesky
na otevřené scéně. A nutno dodat, že byly
zasloužené, protože na hercích bylo vidět, že si to
opravdu užívají. Diváci si s Tyršem také zazpívali,
když se jeviště stalo po skončení představení
svědkem velké sešlosti všech současných i
bývalých členů k desetiletému výročí divadelního
spolku. Nutno podotknout, že jich jeviště lánské
sokolovny bylo plné. Všichni přáli souboru
do dalších let, aby jeho členy nadšení pro divadlo
neopouštělo. „Děkuji úplně všem, kteří prošli
divadelním spolkem Tyrš, za jejich tvrdou práci.
Každý z nich přinesl cenný kousek sebe sama, čímž
ovlivnil vývoj souboru a bezesporu jej posunul
o kousek dál. Doufám, že jsme divákům za tu dobu
darovali hodně radosti a že se nám to bude dařit i
nadále,“ řekl zakladatel a vedoucí Divadla Tyrš
Roman Havelka a dodal: „V příštím roce
chystáme, kromě tradiční předsilvestrovské
premiéry, ještě bonus, hru Jiřího Hubače Stará
dobrá kapela, která je v televizní podobě známa
jako Nezralé maliny. Jsem potěšen, že se
ke spolupráci podařilo přemluvit několik
významných, nejen lánských osobností. Které, to
nechám jako překvapení pro diváky.“
Eva Havelková, Ivana Píšová

Čestný odznak ceny Klobouk dolů si letos připnul
Jaromír Doležal
Pomyslný Klobouk Lány v roce 2011 smekly
před panem Jaromírem Doležalem, mužem
s nesmírnou energií a nesmělým úsměvem.
Neúnavný a houževnatý sportovec se tak 30.
prosince stal již šestým lánským občanem, který
převzal prestižní ocenění za významný, nezištný
přínos k propagaci a rozvoji obce.
„Jaromíra Doležala vybrali z nominovaných jmen
dosavadní laureáti, a to za dlouholeté citlivé
utváření urbanistické podoby obce Lány a Vašírov.
Zařadil se tak po bok Karla Barocha, Antonína
Bechyně, Václavy Novákové, Václava Vodvářky a
Františka Pošty, kteří cenu převzali v uplynulých
letech,“ potvrdil Roman Havelka, vedoucí
Divadla Tyrš, které prestižní ocenění „Klobouk
dolů“ založilo. „Pan architekt zároveň získal
i stříbrný odznak s logem ceny od výtvarníka Petra
Kellnera a také jeho obraz s lánským motivem,“
dodal.
Jaromír Doležal je lánským rodákem už od roku
1927, kdy začal poznávat svět v domě číslo
popisné 139. Vyučil se zahradničině v zámecké
zahradě a poté na Vyšší zahradnické škole
v Mělníce. Vystudoval fakultu architektury a
pozemního stavitelství a profesionálnímu
projektování se věnoval polovinu svého života. Ta
druhá je pak především spojena s výukou, ale
s i projektováním a výzkumem na dnešní
Zemědělské univerzitě v Praze. I tam mohl opět

navázat na činnost pro Lány, prostřednictvím
školního statku, patřícího škole. Po zřízení
bakalářského studia krajinné tvorby při mělnické
škole tu ukončil několikaletou výukou svůj
předpenzijní věk.
Pro Lány vypracoval mnoho návrhů, studií a
projektů, např. rekonstrukce statků Lány,
Amálie, Požáry, Ploskov, u Bechnerů, projekty
k ubytovně a kancelářím lánského statku,
tenisovému areálu se saunou, sokolovně,
k Muzeu TGM a mnoha rodinným domům. Dle
jeho návrhu je dnes zkrášlen střed obce, včetně
nové autobusové zastávky, upraven lánský
hřbitov a další veřejná prostranství.
Neméně je však také znám jako nezdolný
sportovec. Od mládí je členem lánského Sokola,
hrál lední hokej, tenis a i dnes jej můžete vidět
na hřišti skórovat v odbíjené. „Sport pro mne
znamenal hodně. Pomohl mi přežít celé období
totality. Bez každonedělního tréninku na Brejláku
s Toníkem Bechyňem bych byl asi poloviční,“
poznamenal s úsměvem Jaromír Doležal.
Svým entuziasmem, láskou k životu, mezigenerační snášenlivostí, laskavostí, svou pracovitostí
je vzorem pro mladší generace.
Eva Havelková
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Škola na sklonku
kalendářního roku
·

·

·

·

·

·

·

·

28. 11., 19. 12. – dvě setkání v rámci programu
„Prevence ve škole“ absolvovali
ve dvouhodinových blocích žáci 9. třídy.
30. 11. - naši školu navštívila rozhlasová
redaktorka paní Zuzana Burešová, která
na stanici Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál
připravuje pořad „Děti vám to řeknou“. S pěti
žáky naší školy si povídala o tom, zda někdy
potkali prezidenta Václava Klause, kdo by měl
prezidenta volit, jak se děti připravují
na Vánoce, jestli chodí někdy do cirkusu, co si
myslí o vystupujících zvířatech, jaké je podle
dětí stáří. Pořad byl v rádiu odvysílán v sobotu
3. 12. Názory dětí si můžete poslechnout
v on-line vysílání nebo na školním webu
v Kalendáři akcí.
2. 12. - žákyně 5. třídy A. Moravcová, A.
Samuelová, V. Tanečková, K. Rydlová a B.
Kejlová, autorky nejhezčích stonožkových
vánočních přání, zastupovaly lánské děti
na předvánočním setkání stonožkových dětí,
jejich rodičů, učitelů a vojáků. Setkání, na které
děti pozvala zakladatelka hnutí Stonožka paní
Běla Gran Jensen spolu s patronem Stonožky J.
E . M o n s . D o m i n i k e m D u k o u O P,
arcibiskupem pražským, se uskutečnilo
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na
Pražském hradě. Programem provázel a úryvek
z Bible četl pan Marek Eben, o úžasný hudební
zážitek se postaral pan Josef Vágner a komorní
sbor Canti di Praga. Děvčata přivezla dětem
do školy autogramy pana Marka Ebena a paní
Běly Gran Jensen se vzkazem "Hezky se tam
v Lánech mějte!" a autogram pana Josefa
Vágnera se vzkazem "Lánským dětem moc
rád."
5. 12. - Mikuláš, který v pondělí navštívil naši
školu, naděloval v každé třídě 1. stupně, k velké
radosti všech dětí, boxy a sety s LEGO
stavebnicí.
6. 12. - žáci 6., 7. a 8. třídy navštívili expozici
Techmania Science Centre v Plzni, aby se učili
zábavnou formou.
6., 7. 12. – díky projektu "Kvalitní a moderní
škola - náš společný cíl" (EU peníze školám)
byly dvě třídy 1. stupně vybaveny moderní
interaktivní tabulí s pojezdem kombinovanou
se dvěma křídly tabule klasické, počítačem a
dataprojektorem.
8. 12. - prvňáčci s druháky vyjeli na hrad
Karlštejn, kde navštívili Muzeum betlémů a
Muzeum voskových figurín.
12. 12. - žáci 3. ročníku si adventní období

·

·

·

·

·

·

·

zpestřili návštěvou kladenského střediska
volného času Labyrint.
13. 12. - ve škole se konal první Den otevřených
dveří v tomto školním roce. Rodiče byli pozváni
k návštěvě školy, měli možnost nahlédnout do
vyučovacích hodin, pozorovat děti při práci.
V době od 16.00 do 18.00 se konalo konzultační
odpoledne.
1. a 15. 12. – dva dny pobývali naši čtvrťáci
v Praze, první den navštívili spolu s průvodkyní
Pražský hrad, jejich výprava končila
na Staroměstském náměstí; při druhé návštěvě
se zajímali o historii Karlova mostu, navštívili
Muzeum Karlova mostu a absolvovali plavbu
po Vltavě; na poznávací exkurzi do Prahy
se vydali i žáci 8. třídy, svoji pozornost tentokrát
zaměřili na Chrám sv. Mikuláše, Karlův most,
Klementinum a Stavovské divadlo.
16. 12. – potřetí se sešla žákovská rada;
tobogánů, vířivky, bylinné páry a masážních
proudů si naši páťáci užili při návštěvě
kladenského aquaparku; žáci osmé a deváté
třídy byli pozváni na návštěvu do Středního
odborného učiliště v Novém Strašecí.
19. 12. - ve školní družině proběhlo
předvánoční odpoledne, děti se představily
s pásmem koled, vánočních a zimních písniček
a básniček, Ježíšek jim nadělil dárečky, které
zpestří pobyt v družině; několik z nich
odpoledne navštívilo s hudebním programem
obyvatele Domu s pečovatelskou službou
v Lánech; na večerním předvánočním setkání
s názvem „Vánoce u nás – ve škole“ v tělocvičně
školy si dívky ze 2. a 3. třídy přichystaly taneční
vystoupení, šesťáci nastudovali Nerudovu
Romanci štědrovečerní a čtvrťáci v pásmu
koled připomněli, co se kdysi stalo v Betlémě.
20. 12. - pohodová a radostná nálada zavládla
na vánočním koncertu, který uspořádali během
dopoledne učitelé ZUŠ Stochov spolu se svými
lánskými žáky v tělocvičně školy pro děti
z 1. – 5. třídy; večer se ve škole sešla školská
rada v novém složení (zápis z jednání je
k nahlédnutí na školním webu v sekci Základní
škola/Školská rada).
22. 12. - poslední školní den si děti ve třídách
užily předvánoční atmosféry, nadělování
dárečků, připomenutí vánočních zvyků.
Čtvrťáci své vánoční hudební pásmo předvedli
dětem v mateřské škole, šesťáci vyrazili
s dobrotami do lesa za lesní zvěří, žáci osmé
třídy se vydali do Prahy - ve Vladislavském sále
nejprve uctili památku pana Václava Havla a
poté navštívili v Domě U Černé Matky Boží
Muzeum českého kubismu NG v Praze.
V měsíci listopadu jsme nechali odvézt starý
papír. S přispěním veřejnosti se sebralo 1,74 t,
na účet SRPDŠ tak spoříme 870 Kč.
Ve škole se konala školní kola matematické
soutěže Pythagoriáda a Olympiády z českého
jazyka (více na školním webu v sekci Kalendář
akcí/Soutěže).
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Lánská škola získala
Oranžovou učebnu
Cesta našeho projektu (únor prosinec 2011):
· připravili jsme a Nadaci ČEZ
následně odeslali projekt "Názorně a
interaktivně ve výuce přírodních věd"
(2/2011)
· obdrželi jsme zprávu, že naší žádosti
zatím nebylo vyhověno, zůstává stále
platná a postupuje do dalšího
podzimního schvalování grantů
(6/2011)
· bylo nám oznámeno, že podmínkou
dalšího setrvání ve hře o Oranžovou
učebnu je natočit minutové video
s názvem "Výuka snů" hodiny fyziky
(9/2011)
· pustili jsme se do toho, na přípravě a
tvorbě videa spolupracovali Mgr. J.
Židková, Mgr. P. Přibylová, Ing. J.
Novák a žáci 6. - 9. třídy (10/2011)
· prvních sedm šťastných vzešlo ze hry
díky hlasování veřejnosti, zde se nám
podařilo získat jen 248 platných hlasů
(11/2011)
· o dalších sedmi šťastných rozhodovala porota, v pátek 9. 12. odpoledne
jsme s ohromnou radostí zjistili, že
Oranžová učebna bude i v naší škole.
Co je cílem grantového řízení o
Oranžovou učebnu:
Cílem je zkvalitňovat výuku fyziky a s ní
souvisejících odborných předmětů
na základních, středních a vyšších
odborných školách. V rámci tohoto
grantového řízení mohou školy podávat
žádosti o nadační příspěvek na nákup
nebo modernizaci vybavení v učebnách
fyziky a dalších souvisejících odborných
předmětech. Studenti i pedagogové se
tak například dočkají nových výukových
simulátorů a speciální výpočetní
techniky.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Vydařený vánoční koncert
O 2. svátku vánočním odpoledne se sešlo
mnoho lánských i přespolních posluchačů v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš
v Lánech. Tam od 17 hodin proběhl
pod vedením zkušeného sbormistra
pana Vladimíra Doležala vánoční
koncert smíšeného pěveckého sboru
Chorus Laneum. Jako sólistky vystoupily Hana Špásová, Ilona Víchová a Ivana
Píšová, na varhany doprovázela Zuzana
Stránská.
Odcházeli jsme s krásným pocitem.
Myslím, že pěvecký sbor Chorus
Laneum si vydobyl přední místo nejen
v samotných Lánech, ale i v širokém
okolí.
Jana Jirásková
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Zápis do 1. třídy
do Základní školy Ch. G. Masarykové v Lánech pro školní rok 2012/2013 proběhne v pátek 27. ledna 2012 v
době od 15 do 18 hodin v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006, a i rodiče s dětmi, které měly
povolen odklad školní docházky. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Pro více informací využijte tel.: 313 502 051, e-mail: zs.lany@wo.cz, skola.lany.cz.
· 10.12. S vánočním programem vystoupily děti ze třídy „Kytiček“ na akci

Okénko do mateřské školy
A přišel prosinec

v místní sokolovně s názvem „Voňavý advent“.
· 14.12. a 15.12. Proběhly vánoční dílny a posezení u stromečku spojené s

· 1. 12.

Do školky přišli hudebníci s vánočním programem „České
koledy“. Děti se seznámily s hudebními nástroji, zazpívaly si známé
písničky z pohádek a navozena byla již vánoční atmosféra. Mateřskou
školou zněly vánoční koledy, pravé naladění na adventní vánoční čekání.
V jednotlivých třídách paní učitelky připravily a vyrobily adventní
kalendáře, které dětem pomohly čekat na Štědrý den a přitom se ledacos
dozvědět, pohrát si a naučit se třeba stříhat sněhovou vločku.
· 5.12. Proběhla dětmi velmi očekávaná návštěva Mikuláše, čerta a
anděla. Děti byly trošku netrpělivé, přesto vše proběhlo k velké
spokojenosti a bez jediné slzičky. Čert si do pekla odnášel prázdný pytel a
děti po přednesení básniček a zazpívání si odnášely zaslouženou
nadílku.

vánoční besídkou. Děti měly připravené pro své nejbližší pásmo básní,
písní, tanečků. Děti ukázaly, o čem si ve školce povídaly a hrály od
začátku školního roku. Pak zazvonil zvoneček a i v mateřské škole se
dětem rozzářily oči, protože jim přičaroval dárky pod stromeček. Celý
prosinec děti společně s rodiči doma vyráběly hvězdičky z různého
materiálu. Hvězdy ozdobily vestibul školy, který se v posledním měsíci
proměnil na tajemnou zimní noc. Děkujeme všem, kteří se pozastavili
právě v prosincový čas a prožili příjemné chvilky a dny dětství společně s
dětmi.
· Příjemnou vánoční tečkou pro děti v mateřské škole byla návštěva
školáků ze ZŠ v Lánech. Pod vedení paní učitelky Mgr. Radomíry
Jelínkové žáci čtvrté třídy dětem zahráli a zazpívali příběh o narození
Pána Ježíše Krista.
Martina Blínová a Miluše Vaněčková

Novoroční přání
Vykročili jsme společně do nového roku 2012. Děkujeme dobrým lidem, kteří podporují naši mateřskou školu, a dovoluji si Vám všem popřát do nového roku
pevné zdraví, štěstí, spokojené a klidné dny plné lásky mezi námi.
Miluše Vaněčková

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Rozmanitější Voňavý advent
Nejšikovnější lánskou „pekařkou“ vánočního cukroví se na letošním
ročníku Voňavého adventu stala Hana Špásová. Zabodoval i její perníkový
věnec na výstavě ručně vyráběných adventních věnců. Ocenění předali
lánský kulinářský guru Petr Kejla a členové kulturní komise Přemysl Vlček a
Martina Černá. Jméno vítězky bude vyryto do podstavce putovního poháru
Zlatý šafrán. Musím říci, že jsem byl potěšen, kolik talířů s cukrovím i věnců
lánské hospodyňky přinesly, a rozhodně jim patří náš dík.
Letošní ročník oblíbené předvánoční akce v lánské sokolovně byl bohatší na
návštěvníky a množství adventních dílen pro děti i dospělé. Také nabídka
stánků s drobnými vánočními dárky byla rozmanitější. Kromě již
zavedeného zdobení perníčků, vyrábění svíček ze včelího vosku či bohaté
výtvarné dílny lánského Domečku si návštěvníci mohli nově vyzkoušet i
výrobu šperků z korálků nebo originálních ozdob a přání z čajových pytlíků.
Všichni se pobavili v tvůrčím vánočním fotostudiu Mirka Píši a Petra Víchy,
kteří se po celý den prakticky nezastavili.
Rodinní příslušníci přišli povzbudit své ratolesti při roztomilém vystoupení
„Kytiček“ z lánské mateřské školky. Příjemný sobotní den zakončila v
sokolovně loutková pohádka pro děti.
Rád bych poděkoval Ivaně Píšové a Evě Havelkové za výbornou organizaci
akce a samozřejmě všem, kteří přišli pomoci s náročnými přípravami přímo
do sokolovny.
Roman Havelka, předseda kulturní komise obce

Hana Špásová přebírá ocenění Zlatý šafrán
Reklama

Restaurace Fontána
Berounská 63, 270 61 Lány
telefon 605 485 480
Vás zve k posezení v příjemném prostředí.
Pravá česká kuchyně.
www.fontana-lany.cz
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SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Vedení lánských hasičů omladilo
V sobotu 10. prosince, tedy tradičně v čase
předvánočním, se sešli lánští dobrovolní hasiči na
výroční valné hromadě, aby zhodnotili, jak se jim
dařilo a na co upřít pozornost v roce 2012.
Při ohlédnutí nebylo, za co se stydět. Díky přízni
(nejen finanční) obecního úřadu, dotaci z kraje,
pomoci řady firem a desítkám odpracovaných
hodin především mladšími členy sboru se podařilo
rekonstruovat klubovnu sboru, podlahu v jedné
garáži a vyměnit jedna vrata. Významně se
pokročilo ve vybavení zásahové jednotky,
konsolidaci mladých hasičů a úspěšní byli dospělí i
žáci v účasti na soutěžích.
Hodnocené období bylo rokem připomenutí si
tradic a samozřejmě i oslav spojených se 130.
výročím založení sboru. Spokojenost byla
s hasičským plesem, oceněna byla výstava o
historii hasičstva na Lánsku, spoluúčast na akcích
pořádaných v obci jinými subjekty a především
program spojený s červnovou výstavou a
ukázkami hasičské a záchranné techniky u
zbrojnice. Vydařila se 17. září i Masarykova vatra
spojená letos s Kulinářským jarmarkem.
Výroční valná hromada vzala na vědomí sdělení tří
členů výboru, a to starosty sboru V. Picky, prvního
náměstka starosty Františka Pošty a Marie
Bočkové, že rezignují na své funkce a členství
ve výboru, a zvolila novým starostou sboru Karla
Poštu.
JUDr. Václav Picka
První otázky redaktorky Zpravodaje Martiny
Hořejší byly určeny bývalému a novému starostovi
hasičů.

Otázka pro JUDr. Picku:„Nejde v případě demise
tří členů výboru o nějaký útěk?“
Odpověď: „Ale ne! Od ničeho neutíkáme, nic
neopouštíme. To, že zprávy vcelku objektivně
hodnotí situaci jako dobrou, dosvědčuje i řada
ocenění našich členů. Činnosti sboru si váží i
veřejnost, a proto přijali čestné členství i pan
prezident a jeho manželka a první místostarosta
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václav
Liška. Během roku ukázali ti o jednu generaci
mladší dostatek umu a schopností vést ostatní, že
jen zbylo přenést na ně včas i zodpovědnost. Tak se
stalo z mého pohledu v nejvyšší čas. A já
konkrétně? Je mi sedmdesát a mé zdravotní
problémy rostou. Stejně tak to cítí i František
Po š t a . Pa n í B o č k o v é z a s e n e d o v o l u j e
systematickou činnost ve výboru charakter
zaměstnání. Takže přejeme našim nástupcům
hodně úspěchů. Pokud budeme moci, rádi
pomůžeme tam, kde nám budou stačit síly.“
Otázka pro Karla Poštu: „ V čem vidíte hlavní
úkoly sboru v roce 2012?“
Odpověď: „V takových třech oblastech. Především
chceme pokračovat podle finančních možností
v rekonstrukci zbrojnice. V druhé řadě hodláme
zkvalitnit celý náš cyklus praktického výcviku i
školení členů zásahové jednotky. A nakonec
nesmíme zapomenout na mladé hasiče. Ale to vše
je už na delší povídání. K tomu snad bude
na stránkách Zpravodaje místo.“
Děkuji za rozhovor a dodávám, že rádi poskytneme
lánským dobrovolným hasičům dostatek místa, aby
o svých aktivitách informovali čtenáře Zpravodaje.
Martina Hořejší

Sokol v číslech
V roce 2011 jsme odpracovali na údržbě sokolského majetku 718 hodin. Podílelo se na nich 94 členů
TJ a 8 nečlenů. Jen na rekonstrukci podlahy v
sokolovně bylo odpracováno 185 hodin, ostatní
hodiny padly na opravy a úklid vnitřních prostor a
údržbu venkovního hřiště. Mnoho členů aktivně
pomáhalo při beneficích, což jsme nezapisovali,
ale do brigád to počítáme. Kdo z členů nesplnil
členskou brigádnickou povinnost, měl by u svých

cvičitelek nebo trenérů v lednu dluh uhradit. Za
jednu neodpracovanou brigádnickou hodinu 70,Kč.
Pojišťovací hodnota majetku lánské TJ Sokol byla
vyčíslena na 9 662 000,- Kč. Není právě jednoduché spravovat takový majetek jen dobrovolnickou
prací členů!
Václava Nováková

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Každý majitel rodinného domku dobře ví, že je po
určité době třeba provést různé opravy, popřípadě
rekonstrukce. A to v současné době není zrovna
laciné, obzvláště pro důchodce.
S manželem jsme se počátkem loňského roku
rozhodli, že necháme náš rodinný domek zateplit,
včetně nové fasády. A tak jsme sháněli vhodnou
firmu, která by nám práce provedla. Po důkladném
zvážení jsme si vybrali místní firmu, sice zatím ne
moc známou, a kontaktovali jejího majitele již v
měsíci únoru loňského roku. Majitel firmy se
ochotně přišel k nám podívat, dům si prohlédl,
změřil a i doporučil provedení zateplení a zároveň
nabídl, že by provedl i izolaci domu. Dohodli jsme
se, že nám předloží návrh rozpočtu na veškeré
práce. Samotné provedení prací přislíbil na měsíc

duben roku 2011. Rozpočet jsme dostali, finance
sehnali a čekali. Bohužel ale dál se nic ze strany
firmy nedělo. Několikrát jsme se telefonicky
dotazovali a připomínali, ale vždy jsme obdrželi
nějakou výmluvu. Poslední SMS na náš dotaz jsme
obdrželi v květnu. Od té doby se nám již majitel
firmy neozval.
Mám za to, že jestli tento pán neměl o zakázku
zájem, slušností by bylo nám to včas sdělit a
nenechat nás čekat. Takové jednání firmě určitě
dobrou pověst nedělá. Jsem přesvědčena, že i když
neuvádím jméno podnikatele, určitě se v článku
pozná. Jen doufám, že takovýchto podnikatelů není
víc.
M. Kubánková

Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Pravidelný program:
úterý
· 10:00 – 10:30 Cvičení s prvky
zvířátkové jógy pro děti od 2 let
s rodiči;
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(nepravidelně);
· 15:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro
přihlášené děti od 5 let bez rodičů;
středa
· 10:00 – 10:30 Zpívánky pro děti
s rodiči v rytmu ročních období a
tradičních lidových svátků;
· 15:00 – 15:45 Mortimer English
Club – angličtina pro mrňousky;
· 16:00 – 17:00 Angličtina pro děti
(kroužek pro přihlášené děti
od 5 let bez rodičů; MIMOaZA);
čtvrtek
· 09:00 – 10:00 Angličtina
pro dospělé I. (kurz pro přihlášené);
· 10:15 – 11:15 Angličtina
pro dospělé II. (kurz pro
přihlášené);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dovádění
pro děti od 2 let s rodiči.
· Ve středu 25. ledna od 10:00 do 11:00
začíná Kurz sebeobrany pro ženy.
Cena kurzu je 300 Kč za 6 lekcí.
Přihlášky do 18. ledna na tel.
724 265 092 - Jana Drastilová!
· Úterý 14. února od 10:00 do 12:00
prezentace firmy Rodino, k večeři!
s.r.o. Společné vaření a ochutnávka
– losos zapečený s bramborem a
brokolicí.
· Ve čtvrtek 16. února začínají kurzy
Angličtiny pro dospělé (mírně
pokročilí, středně pokročilí –
konverzace). Cena kurzu je 1320 Kč
za 12 lekcí + 1 opakovací hodina
zdarma). Přihlášky do 31. ledna
na tel. 724 265 092 - Jana Drastilová!
· Zveme vás v sobotu 18. února od
14:00 hodin na Maškarní merendu
spojenou s oslavou 5. narozenin
Domečku.
Podrobný program Domečku a ceník
najdete na www.naselany.cz.
Otevírací doba Domečku
Úterý, středa 9 -12 a 14 -17 hodin;
Čtvrtek 9 -12 hodin.
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Krátce ze Sokola
· Na „Voňavém adventu“ 10. prosince

měl Sokol svůj stánek s občerstvením,
které připravily členky Sokola. Patří
jim za to velký dík. Čistý výtěžek z této
akce činil 5 113,- Kč, které budou
určeny na splátku půjčky od župy
(použitou na podlahu).
· 18. prosince proběhla za hojné účasti

žen cvičební lekce s profi cvičitelkou
Míšou Kholovou. Výtěžek
z dobrovolného vstupného (955,- Kč)
bude věnován na nákup náčiní
pro odbor všestrannosti.
· Hledáme cvičitelku pro cvičení

mladšího žactva (od 1. do 5. třídy).
V případě zájmu kontaktujte
s t a r o s t k u T J p a n í Vá c l a v u
Novákovou, tel. 313 502 105.

Volejbalisté na nové podlaze
Tréninky. Zápasy. Turnaje. To vše už mají
lánští volejbalisté na nové podlaze
za sebou. A slova chvály na nový povrch
se jen hrnou. Nejenom členům oddílu,
ale i soupeřům je nová podlaha zárukou
kvalitních herních podmínek, které jsme
ještě donedávna postrádali. Vzhledem
k tomu, že rekonstrukce proběhla
v příznivém termínu, začal i 4. ročník
volejbalové ligy AVL Volley včas. Lánští
volejbalisté si v prvním kole soutěže drží
v tabulce nejvyšší umístění. I přes účast
kvalitních družstev, která se nově do ligy
přihlásila, se lánským daří vyhrávat jak
na domácím, tak na soupeřově poli.
Tradičně se také v prosinci uskutečnil
v lánské sokolovně 9. ročník turnaje
Vánoční buchec, při kterém celkem čtyři
družstva lánských volejbalistů změřila
své síly. Zápasy byly velmi vyrovnané a
všichni zúčastnění si odnesli skvělé
sportovní zážitky. Tento turnaj vždy
uzavírá roční působení volejbalového
oddílu a na jeho konci se hodnotí
uplynulá sezóna. A ta byla pro lánské
volejbalisty opravdu úspěšná.
A co nás čeká v novém roce? V lednu
pokračuje dalším kolem liga AVL Volley,
na jaře odehrajeme první antukové
turnaje, v létě odjedeme na soustředění a
budeme se snažit o doplňování členské
základny z řad mládeže.
Všem příznivcům volejbalu a nejen jim
přeji úspěšný nový rok bez klopýtnutí.
Martin Zelenka, vedoucí
volejbalového oddílu TJ Sokol Lány

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Vzpomínka na Ladislava Moravce
V prosinci jsme se rozloučili s naším dlouholetým
obětavým činovníkem a trenérem panem
Ladislavem Moravcem. Byl to sportovec tělem i
duchem. Nejenže ke sportu od malička vedl své
dva syny a poté i vnoučata, ale sám aktivně
sportoval a obětavě pomáhal lánskému sportu
v několika odvětvích – při Běhu vítězství, v ledním
hokeji, tenisu a hlavně stolním tenisu.
Po obnovení Sokola v Lánech byl zvolen jeho
prvním starostou, poté místostarostou a až do
onemocnění byl aktivním členem výboru TJ. Vždy
se staral, aby přitáhl děti a mládež ke sportu, jeho
zásluhou byla založena tradice žákovských
turnajů ve stolním tenise prostě proto, aby si děti
zahrály mezi sebou a získaly herní zkušenosti. Byl

duší seniorských, vánočních i silvestrovských
turnajů.
Jeho působení přesahovalo rámec obce. Byl
předsedou odboru sportu v župě, kde zajišťoval
nejrůznější župní přebory. Župu zastupoval i
v odboru sportu střešní organizace – ČOS. Jako
člen finanční komise župy dokázal objektivně
posuzovat žádosti o dotace a – troufám si říci - i
jeho zásluhou nám bylo ze strany župy docela
přáno.
Láďa nám prostě bude chybět.
Je navždy zapsán velkým písmem do historie
lánského sportu. My mu i tímto způsobem
vyjadřujeme náš dík a úctu.
Václava Nováková

Cvičení proti bolesti zad

Zveme Vás do sauny

Dostali jsme do výboru TJ nabídku zavést
v Lánech léčebně rehabilitační cvičení
pod vedením profesionální fyzioterapeutky paní
Romany Novotné z Prahy. Výbor projednal její
návrh a rozhodl pronajímat jí sokolovnu vždy
v úterý od 18 do 19 hodin. Jedná se o harmonická
cvičení zaměřená na prevenci nebo zmírnění
potíží při bolestech zad. Hodně se cvičí na velkých
míčích. Vstupné na jednu lekci bude 50,- Kč.
Cvičení je přístupné všem zájemcům bez rozdílu
věku a pohlaví. Cvičení začalo 3. ledna!
Smlouva je zatím uzavřena na měsíc leden, budeli dostatečný zájem, bude prodloužena.
Václava Nováková

Tenisový klub Lány zahajuje provoz sauny
ve středu 11. ledna 2012 ve svém areálu v Lesní
ulici. Provoz bude pravidelný každou středu,
od 17:15 do 18:30 hodin čas vyhrazený pro ženy a
od 18:30 do 21:00 hodin čas vyhrazený pro muže.
Vstupné je 90,-Kč. Vlastní saunování je „suché“
s teplotou vzduchu 95 – 100°C. Po sauně mají
návštěvníci možnost posezení v „odpočívárně“ a
v klubovně. Přijďte vyzkoušet naši saunu a
prohřát si tělo.
Těšíme se na vás.
Petr Moravec

Druhý ročník Narpa Lóra Cupu má vítěze
Druhá prosincová sobota se stala v Narpě dnem,
kdy se zde již podruhé utkali příznivci lokální
karetní speciality Kladenska, takzvané lóry.
Z loňských čtyřiadvaceti hráčů se letos počet
uchazečů o pohár rozšířil na dvaatřicet, takže
obsadili plných osm stolů. Turnaj se hrál
tříkolově, přičemž se po každém kole soupeři
prostřídali podle předem rozlosovaného
systému. Nikdo se tedy nesetkal se stejným
soupeřem dvakrát, pokaždé hrál s úplně jinou
sestavou hráčů.
Rozhodujícím faktorem byl součet umístění
v jednotlivých kolech, teprve při stejném součtu
rozhodoval počet trestných bodů, které hráč
získal. Loňský vítěz Petr Pleiner se nemohl
zúčastnit, proto vyslal do soutěže svého bratra
Radka a zpočátku se zdálo, že titul zůstane
v rodině. Radek Pleiner totiž po druhém kole byl
v čele turnaje. Jenže kouzlo lóry je i v tom, že je to
hra naprosto nevyzpytatelná. Stačí, aby vám
v jedné sérii nepřišla karta, a když vám soupeři

trochu pomůžou, můžete nasbírat tolik trestných
bodů, že je všechno rázem jinak. Přesně to se stalo
v posledním kole i do té doby suverénně vedoucímu Radkovi Pleinerovi, který v něm nasbíral 101
trestných bodů a rázem spadl na konečné deváté
místo. Do té doby druhý Aleš Marko nezaváhal a
dostal se tak na první místo a turnaj vyhrál. Druhé
místo bral Ebls (Petr Dudášik), třetí skončil
Standa Šimůnek, čtvrtý Pučoun (Ivan Kostík),
pátý David Rýgl a šestý doplatil na nejvyšší počet
trestných bodů Ivan Salač.
Ceny se nakonec dočkali všichni účastníci turnaje
díky přízni řady sponzorů,mezi nimiž byli
Plzeňský pivovar, obec Lány a Hospoda Narpa.
Ani tentokrát nechyběly mezi hráči ženy, v tomto
ročníku startovaly celkem čtyři.
Organizace, občerstvení i ceny byly na velmi
dobré úrovni a všichni se již teď těší na třetí ročník.
Takže v prosinci 2012 zase na shledanou!
Karel Pleiner
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