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Úvodník

Místní akèní skupina SVATOVÁCLAVSKO

Plesová sezona

Po volbách v říjnu 2014 se sešli starostové obcí
Tuchlovice, Kamenné Žehrovice, Kačice, Lány a
města Stochov. Účelem této schůzky bylo zjistit
názory jednotlivých vedení obcí na ustavení
místní akční skupiny (dále jen MAS). Jde o
partnerství tvořené fyzickými a právnickými
osobami (partnery), které hájí veřejné a
soukromé socioekonomické zájmy partnerů
působících na území měst a obcí. Podmínkou
ustavení MAS je vyslovení souhlasu
zastupitelstva obce s jejím působením na svém
katastrálním území. Účelem je podpora
udržitelného rozvoje v územní působnosti spolku
ve prospěch místního partnerství města a obcí,
neziskových organizací, drobných podnikatelů,
malých a středních podniků a dalších subjektů
působících v území, prostřednictvím vlastní
činnosti a realizace rozvojových koncepcí a
strategií. Dále je to příprava a realizace
investičních i neinvestičních projektů, které jsou

Letošní plesová sezona na Lánech byla
zahájena 17. ledna 2015 devátým
reprezentačním plesem obce Lány a
Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Oproti
jiným rokům byl ten letošní termín velmi
brzy po Novém roce. Měl jsem trochu
starost, že bude z toho důvodu slabší
návštěva. Naštěstí se moje obavy
nevyplnily a lánská sokolovna byla opět
plná párů dychtivých tance, dobrého
jídla, pití a příjemné pohody. K tomu
všemu přispěl opět orchestr K-Band pod
vedením lánského rodáka Josefa
Husáka a perfektní občerstvení zajištěné
restaurací Nové Allegro Nové Strašecí.
Již počtvrté byl tento ples nekuřácký a již
nikomu nepřišlo vůbec divné, že sedí v
čistém, a ne v zakouřeném prostředí.
Poděkovat přišli i hudebníci, že se jim v
čistém ovzduší krásně dýchá i hraje.
Proti minulým rokům bude letošní
plesová sezona bohatší o další ples.
Kromě hasičů, kteří se po tříletém azylu
v Muzeu T. G. M. vracejí do sokolovny, a
Hokejové síně Hošek, jež chystá
Maškarní bál v papučích, uspořádá letos
Myslivecký ples Lesní správa Lány.
Vzpomínám si na své mládí, kdy se v
lánské sokolovně konala taneční zábava
každou sobotu od ledna až do konce
března. Byly i sezony, kdy bylo v Lánech
9 plesů! Letošní čtyři taneční akce se sice
zdaleka nevyrovnají množství plesů z
druhé poloviny dvacátého století, ale
věřím, že se všechny povedou a přispějí
tak k bohatému kulturnímu životu v naší
krásné obci.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 23. února 2015 od 18:00 hodin
v sále nad hospodou Narpa.

Schùzka spolkù se zastupitelstvem
Schůzka zájmových, společenských
a sportovních spolků se koná v pondělí
23. února 2015 od 19:00 hodin
(po veřejném zasedání) v sále nad
hospodou Narpa.

v souladu se strategií rozvoje území spolku a
jejichž realizace je možná s využitím jak
národních zdrojů, tak i zdrojů EU. V minulosti
byla naše obec členem Dobrovolného svazu měst
a obcí Rakovnicko a mikroregionu Křivoklátsko.
Po přechodu do okresu Kladno bylo členství v
DSO Rakovnicko v roce 2007 ukončeno. V roce
2008 také zanikl mikroregion Křivoklátsko. V
současné době není naše obec členem žádné MAS
nebo mikroregionu. Z tohoto důvodu
zastupitelstvo obce rozhodlo na svém
mimořádném zasedání dne 26. ledna 2015, aby
obec Lány byla spoluzakládajícím členem místní
akční skupiny SVATOVÁCLAVSKO z.s.
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce Karla
Skleničku a místostarostu JUDr. Ernesta Kosára
k jednáním na ustavující Valné hromadě MAS.
Další informace o jednáních budou zveřejňovány
na webu obce nebo v příštích Zpravodajích.
Karel Sklenička

Mimoøádné veøejné zasedání
V pondělí 26. ledna se zastupitelé sešli na
mimořádném veřejném zasedání. Místem
jednání byl Obecní úřad Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Zmocnění starosty obce Karla Skleničky,
popř. místostarosty JUDr. Ernesta Kosára k
účasti na ustavující Valné hromadě MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z. s.
· Zmocnění starosty obce Karla Skleničky k
podpisu Přílohy č. 2 Metodiky pro
standardizace místních akčních skupin v
programovém období 2014-2020. Zařazení
správního území obce do územní působnosti
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s. na období
2014-2020.
· Vstup obce Lány do MAS SVATOVÁCLAV-

SKO, z.s. a dobrovolný příspěvek ve výši
10,- Kč na jednoho obyvatele (stav ke dni
1.1. 2014).
· Výsledek výběrového řízení na akci Zateplení
Domu s pečovatelskou službou Lány a ukládá
starostovi obce podepsat smlouvu s firmou
VEXTA, s. r. o.
· Rozpočtovou změnu č.1/2015 týkající se
transferů financí ze státního rozpočtu .
· Výsledek poptávkového řízení na koupi vozu
Škoda Rapid s nejnižší cenovou nabídkou od
firmy AMOND Kladno.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
· Ná v r h S t a n o v s p o l k u M A S
SVATOVÁCLAVSKO, z. s.
Ing. Lenka Hrotíková

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná
v sobotu 14. února od 20:00 hodin v lánské sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý
brejle. Připravena je bohatá tombola i občerstvení. Prodejní místa vstupenek: Jednota COOP Lány,
Lékárna Lány a Hospoda Narpa. Vstupné na akci je 150,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé

Ples Lesní správy Lány
Lesní správa Lány Vás zve na 1. PLES LESNÍ SPRÁVY LÁNY.
Koná se v pátek 27. února 2015 od 19:00 hodin v lánské sokolovně. K tanci a poslechu hrají kapely
Vipiš a The Apples. Prodej vstupenek bude zahájen 16. února 2015 v sekretariátu Lesní správy Lány.
Cena vstupenky je 250,- Kč a každá vstupenka je zároveň slosovatelným lístkem do bohaté tomboly.
Srdečně zvou pořadatelé
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Co se dìje na radnici
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S tarosta seznámil zastupitele s
doporučením Ing. Jinocha, který byl
obcí pověřen k vypracování
odborného stanoviska k řízení o
změně stavby před dokončením k
projektu Modernizace skládky
Ekologie s.r.o – Integrované centrum
pro nakládání s odpady. V části
týkající se doplnění třídicí linky o
likvidaci plastů metodou katalytické
nízkoteplotní depolymerizace byly
nalezeny nesrovnalosti, proto
stanovisko obce Lány, s ohledem na
princip předběžné opatrnosti, k
tomuto projektu je nechat projekt
posoudit procesem EIA v plném
rozsahu.
Pokračují jednání se zástupci
okolních obcí (Stochov, Tuchlovice,
Kačice a Kamenné Žehrovice) ve věci
společného založení nové Místní
akční skupiny (MAS), která by měla
za úkol přivést do uvedených obcí
finanční prostředky ze
Strukturálních fondů Evropské unie.
Zastupitelé připravují Plán akcí na
roky 2015-2018 (místní program
obnovy obce). Více informací vám
přineseme v březnovém Zpravodaji.
Kontrolní skupina ustanovená pro
dohled nad hospodařením Mateřské
školy Lány konstatovala, že
hospodaření mateřské školy za
uplynulý rok bylo vyrovnané.
Distributor elektrické energie a
majitel rozvodné sítě ve Vašírově
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. byl
vyzván k řešení problému s častými
výpadky proudu ve Vašírově.
Poplatek za odvoz odpadu činí 500,Kč za osobu a je splatný do 15. března
2015.
Poplatek za psa staršího tří měsíců
činí 200,- Kč. Za druhého a každého
dalšího psa pak 300,- Kč. Splatný je
do 31. března 2015.

Rekonstrukce toalet ve škole
V přízemí školní budovy 1. stupně byla
během měsíce prosince a ledna
provedena rekonstrukce sociálního
zařízení, která spočívala v kompletní
výměně zařizovacích předmětů,
obkladů a dlažeb a úpravách elektro a
vodo instalací. Dílo si vyžádalo náklady
téměř 200 tisíc korun z obecního
rozpočtu.
Zmodernizované prostory budou
sloužit jak malým klientům školní
družiny, tak návštěvníkům obecní
knihovny a zubní ordinace.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Lánská škola bezpeènìjší
Ve spolupráci se zřizovatelem obcí Lány probíhají
v současné době úpravy technického zabezpečení
vstupů do obou školních budov před
nepovolaným vniknutím cizích osob.
V budově prvního stupně školy budou dveře
osazeny elektrickým zámkem a pro sledování
příchozí osoby bude u vchodu instalováno tablo s
kamerou a dvěma tlačítky. Ta budou propojena s
videotelefony instalovanými ve školní družině v
přízemí budovy a ve třídě s družinou v 1. patře.
Ranní vstup do budovy v době od 7.35 do 7.55
bude i nadále monitorován dohledem provozního
pracovníka.
V hlavní školní budově jsou vchody hlavní i boční,
které jsou opatřené zvonky, zabezpečené
systémem koule/klika, tedy uzamčené.

Ke změnám dojde pouze u rohového vchodu do
budovy vedoucímu k šatnám a do školní jídelny.
Zde bude instalován přístupový systém
čtečka/čip. Čipy budou vybaveni žáci 5. – 9. třídy.
Žáci 1. – 4. třídy, kteří nechodí do školní jídelny s
vychovatelkou školní družiny, ale sami, si cestou
na oběd vyzvednou u okénka školní jídelny čip,
kterým si odemknou, a následně ho v jídelně
odevzdají.
V době velké přestávky budou přechody žáků
mezi budovami i nadále monitorovány
pedagogickými pracovníky.
Věřím v pochopení a trpělivost všech
zúčastněných při zavádění a ladění nového
systému.
Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Zmìna ve vedení Mìstské policie v Novém Strašecí
Dne 18. prosince 2014 jsem byl na návrh starosty
města Mgr. Karla Filipa pověřen zastupitelstvem
města Nové Strašecí k plnění některých úkolů při
řízení městské policie jako vrchní strážník. Mé
jméno je Stanislav Jahelka a u městské policie v
Novém Strašecí pracuji již šest let. V současné
době Městská policie prochází drobnou
restrukturalizací z důvodu odchodu tří strážníků,
z nichž jeden je ze zdravotních důvodů přeřazen
na jinou činnost zaměstnance městské policie. V
současné době proběhl druhý stupeň prvního
kola výběrového řízení na funkci strážníka, kdy
byli vybráni dva uchazeči, kteří by měli nastoupit
do pracovního poměru již v únoru 2015. Tito
strážníci budou muset projít náročným školením
a výcvikem. V roce 2015 by mělo dojít k částečné
obnově vozového parku a k revitalizaci

kamerového systému v Novém Strašecí, který by
se měl důstojně zařadit vedle fungujícího
kamerového systému ve Vaší obci Lány.
Závěrem bych chtěl vyzvat Vás, lánské občany,
abyste přispěli k bezpečnosti své obce a neváhali
Městské policii v Novém Strašecí oznámit
jakoukoli podezřelou činnost, která Vás
nepříjemně zaujme nebo při níž zneklidníte
(podezřelý hluk, vandalismus, podivné chování
omladiny atd.). Často se nám stává, že některá
oznámení se dostanou k městské policii až za
několik dní a to už je pozdě. I přesto, že provádíme
pravidelné kontroly obce, nemůžeme být všude.
Pro ty stydlivější proto doporučuji i nejméně
vhodnou formu oznámení cestou anonymní SMS
(tel. 602 395 312). Vy jste naše oči!
vrchní strážník Stanislav Jahelka, DiS.

Zateplení domu s peèovatelskou službou
V měsíci lednu 2015 proběhlo výběrové řízení na
dodavatele akce Zateplení domu s pečovatelskou
službou. Na tuto akci získala obec dotaci z
Operačního programu životní prostředí a Fondu
soudržnosti Ministerstva životního prostředí ČR
ve výši 2.220.380,-Kč. Celkové náklady na akci
jsou předpokládány ve výši 3,1 milionu Kč.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Vexta
a.s. Bořanovice. Je to stejná firma, která
prováděla zateplení historické budovy Základní
školy v Lánech. Budova DPS bude kompletně

zateplena, tj. zateplení fasády a všech stropních a
sklepních konstrukcí. Dále bude dokončena
výměna oken v suterénu a vstupních dveří v
přízemí. V neposlední řadě bude provedeno
odvodnění celé budovy a nová isolace proti
vlhkosti. Předpokládaný termín realizace je
duben – červen 2015. V návaznosti na tuto akci je
v letních měsících plánována výměna plynového
kotle.
Karel Sklenička

Co znamenají zelenobílé tabulky v okolí Lán?
Tuto otázku si jistě položila již celá řada obyvatel
Lán a blízkého okolí. Jedná se Traumatologický
plán Lesní správy Lány. Zelenobílé tabule
označují jednotlivé traumatologické body. Jejich
GPS souřadnice jsou zanesené v Integrovaném
záchranném systému Středočeského kraje. V
případě ohrožení zdraví, života či majetku jsou
složky IZS schopny přijet až ke konkrétnímu
bodu. Zkrácení dojezdového času vozidel

záchranné služby může být naprosto zásadní při
záchraně lidského života. Traumatologické body
neslouží pouze zaměstnancům a osobám
pracujícím pro Lesní správu Lány, ale i běžným
návštěvníkům lesa. Mapa s umístěním všech 45
bodů je umístěna ve vitríně u vchodu do budovy
Lesní správy Lány.
Robin Ambrož
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Den s T. G. M.

Pozvánka do knihovny

V sobotu 7. března od 10:00 do 16:00 hodin se
mohou všichni návštěvníci těšit na oživlou
prohlídku Muzea T. G. Masaryka v Lánech
(skuteční četníci v četnické stanici, legionáři v
legionářském voze i dobově okostýmovaní
účastníci).
Od 11:00 do 16:00 hodin bude probíhat
ochutnávka oblíbených jídel T. G. Masaryka ve
stanu před muzeem spolu s vystoupením
hudebních kapel.
V 11:00 hodin se uskuteční pietní akt u hrobu T. G.
Masaryka.
Ve 13:00 hodin bude slavnostně otevřena výstava
s názvem Salonní vůz T. G. Masaryka - historický a
noblesní unikát.
Milovníky železnice zveme na tradiční
nostalgickou jízdu historickým vlakem, který
poveze salonní vůz T. G. Masaryka. Odjezd je
v 9:18 hodin z Masarykova nádraží v Praze, na
Stochov dorazí v 10:28 hodin.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

Lánská obecní knihovna Vás zve k návštěvě.
Otevřeno má každou středu odpoledne od 13:00 do
17:00 hodin. V knihovně je k dispozici více než 7000
svazků knih, nové knihy jsou v průběhu roku
dokupovány a 2x ročně je dalších 200 knih
zapůjčeno z výměnného fondu kladenské knihovny.
Přinášíme Vám aktuální nabídku k zapůjčení.
Literatura pro děti: Pátračka Gilda, Deník malého
poseroutky, Bláznivá sázka, To je jízda, různé
encyklopedie.
Literatura pro dospělé: Maorská princezna, Řeka
bohů - Bůh pouště, Cesta třešňových květů, Jsme
přece sestry, Dům v Bretani, Amerikou cestou
necestou, Z Asie do Nového světa, Had a hůl,
Volání kukačky.
Roční poplatek na půjčování knih je pro
dospělého 40,- Kč a pro děti do 15let 20,- Kč.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice
Jitka Macháčová

Maškarní bál v papuèích. Chystejte masky!
Hokejová síň Vás srdečně zve na 3. Maškarní bál v
papučích, který se uskuteční v sobotu 14. března
2015 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
Bál je i tentokrát benefiční. Výtěžek z akce bude
rozdělen na dvě části, z nichž první bychom rádi
věnovali TJ Sokolu Lány, ze
druhé budou nakoupeny
věcné dary pro psí útulek
Bouchalka v Buštěhradě.
Letošní rok se ponese v duchu
dvou velmi významných
událostí. Jednak Mistrovství
světa v hokeji, které se pořádá
v Praze a Ostravě, ale také 80.
výročí lánského hokeje.
Tentokrát se bude dražit
replika dresu s číslem 7,
podepsaná hokejisty zlaté éry
československého hokeje, kteří hráli se lvíčkem
na prsou, jako jsou Pospíšil, Kaberle,
Horešovský, Bubník, Holeček, Šejba, Prošek,
MUDr. Trefný, Fröhlich, Holík Jiří, Holík

Jaroslav, Ebermann, Farda, Klapáč, Bubla,
Meixner, Neliba, Hrbatý, Augusta, Bednář,
Kulíček, Kolouch, Kokš a další. Většina
podepsaných hráčů jsou Mistry světa a Evropy z
let 1949-1985. K tomuto dresu patří i fotografie
všech podepsaných hráčů.
Chybět nebudou zajímavé
ceny v tombole či předtančení.
Celým večerem vás provede
kapela V pantoflích „trochu
jinak“ a občerstvení zajistí
restaurace Nové Allegro.
Výběr masky je zcela na Vás a
fantazii se meze nekladou, o
čemž jsme se mohli přesvědčit
v obou předchozích ročnících.
Nejlepší masku a papuče
vyhlásíme během večera.
Lístky budou v předprodeji v hospodě Narpa od
23. února.
V masce nebo v papučích se na Vás těšíme!
Ivana Píšová a Ilona Víchová

Smuteèní oznámení
Spolek Naše Lány srdečně zve na

Maškarní merendu
s kouzelníkem a velkým narozeninovým
dortem pro všechny dìti.
S hlubokou lítostí oznamujeme občanům Lán a Vašírova,
že nás 11. ledna t. r. opustil lánský rodák, který se
lánským občanem stále cítil, pan fotograf - Karel Kestner.
Manželka Jaroslava, dcera Kateřina a syn Karel
s rodinami.

V sobotu 28. února od 14:00 do 17:00
hodin v lánské sokolovně.

Kalendáø akcí na rok 2015
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2015.
Přehled akcí je nedílnou součástí
každého měsíčního čísla obecních novin
a zveřejňujeme jej i na internetových
stránkách obce. Nabízíme proto všem
spolkům a organizacím působícím v
Lánech a ve Vašírově, aby nám průběžně
či souhrnně posílaly seznam akcí, které
připravují na letošní rok. V případě, že
ještě neznáte přesný termín, uveďte
měsíc, ve kterém se akce uskuteční, a
termín v průběhu roku upřesněte.
Kontaktní e-mail: zpravodaj@lany.cz.
Příspěvky posílejte do 25. února!
Děkujeme.

Únor/Bøezen
14. 2.

Hasičský ples od 20:00 hodin v
sokolovně
22. 2. Cestopisná přednáška Křížem
krážem po USA v Lánské
klubovně od 18:00 hodin
(Mládež sobě)
23. 2. S c h ů z k a s p o l k ů s e
zastupitelstvem od 19:00 hodin
v sále hospody Narpa
24. 2. Beseda o tradiční čínské
medicíně od 10:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)
27. 2. Ples Lesní správy Lány od 19:00
hodin v sokolovně
28. 2. Maškarní merenda od 14:00
hodin v sokolovně (Naše Lány)
Březen Valná hromada TJ Sokol Lány
3. 3.
Beseda Jak správně obouvat děti
od 10:00 hodin v Domečku
(Naše Lány)
7. 3.
Den s T. G. M. (Muzeum T. G.
M.)
14. 3. Maškarní bál v papučích od
20:00 hodin v sokolovně
(Hokejová síň)
15. 3. Krajský turnaj ml. žáků ve
stolním tenise (Sokol)
19. -20. 3. Zápis do Mateřské školy Lány
od 13:00 do 16:00 hodin
22. 3. Čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme školce a Burza knih
od 14:00 hodin v Muzeu T.G.M.
(Naše Lány)
Duben Turistický výšlap s hůlkami
NW nebo bez nich (Sokol)
Duben Zahájení turnaje v pétanque
(Sokol)
5.4.
Turnaj veteránů ve stolním
tenise Memoriál Jindry Skály
(Sokol)
30.4. Pálení čarodějnic (Obec Lány)
Květen Memoriál Pavla Sláničky
v nohejbalu trojic (Sokol)
8.5.
Běh zámeckým parkem (Sokol)
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Program
úterý
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí)
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí + FCE)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (středně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· Beseda o tradiční čínské medicíně
Poznej své zdraví z jazyka a oko jako
odraz stavu vnitřních orgánů se
uskuteční 24. února od 10:00 hodin.
· Beseda o zdravém obouvání Jak
správně obouvat děti aneb Velká
zodpovědnost za malé nohy se
uskuteční 3. března od 10:00 hodin.
Podrobné informace najdete na našich
internetových stránkách
www.naselany.cz.

Ètení pro celou rodinu
a Burza knih
Akce Čtení pro celou rodinu odstartovala
již v prosinci. Spolek Naše Lány vyhlásil
výtvarnou soutěž pro děti z lánské
základní a mateřské školy. Úkolem dětí
je namalovat obrázek inspirovaný
tvorbou Jiřího Žáčka. Právě tomuto
českému autorovi bude letošní literární
březnové odpoledne věnováno. Všechny
kresby budou vystavené od neděle 22.
března (zahájení akce) od 14:00 hodin
do 17:00 hodin v Muzeu T. G. M.
Součástí odpoledne je tradiční Burza
knih. Máte doma knihy, které jste dlouho
nevzali do ruky a nechcete je vyhazovat?
Přijímáme všechny knihy v zachovalém
stavu. Novější knihy však mají větší
šanci najít nového majitele. Darované
knihy mohou také vylepšit fond knih
místní obecní nebo školní knihovny.
Pokud chcete knihy do burzy věnovat,
můžete je již nyní nosit do lánského
Muzea T. G. M. Výtěžek z letošní burzy
knih věnujeme Mateřské škole Lány .
Jana Drastilová

Okénko do mateøské školy
Co se dělo v lednu ve školce:
12.1. proběhla beseda pro rodiče předškolních
dětí se zástupci základní školy - paní ředitelkou
Mgr. Ivetou Vrabcovou, paní zástupkyní Mgr.
Petrou Přibylovou, paní učitelkou 1. třídy Mgr.
Danou Balcerovou a s paní Mgr. Kropáčovou z
Pedagogicko-psychologické poradny v Kladně.
Součástí besedy byla i ukázková hodina práce s
předškoláky.
Ukázková hodina rodičům odtajnila, jak se děti
připravují na vstup do základní školy a jak jsou na
tom ve srovnání s ostatními spolužáky. Paní
ředitelka základní školy pak rodiče informovala o
průběhu zápisu do 1. třídy a o chystaných
novinkách pro nový školní rok. Paní Mgr.
Kropáčová rodičům nastínila, co by měly
předškolní děti umět před vstupem do školy a jak s
dětmi tyto dovednosti procvičovat. V závěru byl
prostor pro dotazy rodičů.
Děkujeme zástupcům základní školy, paní

Kropáčové a především rodičům za hojnou účast
na besedě.
14.1. navštívily předškolní děti ze třídy Sluníčka a
Sovičky své kamarády v 1. třídě. Seznámily se s
paní učitelkou a s prostředím, které budou od 1.
září navštěvovat. Vyzkoušely si, jaké je to sedět v
lavici, a ověřily si, že místa v lavicích skutečně
nevystačila pro všechny předškoláky.
16.1. navštívilo mateřskou školku maňáskové
divadlo, a to hned se třemi pohádkami: O
Budulínkovi, Budka v poli a Tři medvědi. Pohádky
potěšily a pobavily všechny přítomné děti, které si
z pohádek odnášely i ponaučení.
16.1. se konal v základní škole zápis předškoláků
ze třídy Sluníčka a Sovičky. U zápisu na ně čekalo
několik úkolů, které hravě zvládly, a odnášely si i
drobnou upomínku na tento velký den.
V měsíci lednu proběhl v jednotlivých třídách
Lesní zimní den.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Zápis dìtí do Mateøské školy Lány pro školní rok 2015/2016
se koná ve ètvrtek 19. bøezna a v pátek 20. bøezna 2015 od 13:00 do 16:00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
· 21. 1. - Sešla se žákovská rada.
· 22.1. - V páté lekci projektu Rozumíme

·

Pololetí, to to letí!
· 11. – 17.1. – Dvacet šest žáků 5. – 9. třídy

absolvovalo lyžařský a snowboardový výcvik v
areálu Bubákov ve Vrchlabí.
· 12. – 16.1. – Pro ostatní žáky 5. – 9. třídy
učitelé připravili pětidenní projekt, který byl
zaměřen na živočišnou říši průřezem školních
předmětů. Téma Máme rádi zvířata žáci
naplňovali v pracovních dílnách Od agamy po
žraloka, Bestiář, Zvířecí počty/Sestav si svou
ZOO, Opisujeme od zvířat polohy a pohyby,
Svět zvířat – bezedná literární a jazyková
inspirace, Do we know them?, Od mravence po
kytovce. Projektový týden zpestřila výprava do
ZOO (vlakem do Dejvic a poté pěšky přes
Stromovku, totéž zpět), kde žáci absolvovali
naučné programy s lektory ZOO - Cesta do
Afriky a Velká trojka – hroši, sloni, žirafy.
· 14.1. – Na návštěvu k našim prvňáčkům se
před zápisem do 1. třídy přišli podívat
předškoláci z mateřské školky.
· 16.1. – K zápisu do 1. třídy se dostavilo 42 dětí,
18 dívek a 24 chlapců, z toho rodiče čtyř dětí
zvažují odklad školní docházky.

·

·

·

penězům si žáci 8. třídy pořizovali nové bydlení
a přitom se seznámili s dalšími finančními
produkty - hypotékou a stavebním spořením.
23.1. - V 6. třídě se v letošním školním roce v
rámci předmětu zeměpis konala již druhá
přednáška. Téma Atmosféra dětem poutavě a
názorně přiblížil pan Jiří Luska z Lán.
28.1. V posledním lednovém týdnu byl
ukončen povinný plavecký výcvik našich
druháků a třeťáků. Děti od září absolvovaly v
plavecké škole Plaváček v Tuchlovicích dvacet
výukových lekcí.
29.1. – Žáci si domů odnesli svá pololetní
vysvědčení a užili si nejen jednoho dne
pololetních prázdnin, který prodloužil
nadcházející víkend, ale i plynule navazujících
týdenních jarních prázdnin.
Žádost Česko-německému fondu
budoucnosti o finanční podporu spolupráce
německé a české strany při zavádění školní
zdravotní služby, která byla vyhotovena k 31.
8. 2014 a požadovala příspěvek na materiální
vybavení a financování nákladů na jednodenní
doškolení členů ŠZS, nebyla podpořena. K 31.
12. 2014 byla zpracována další žádost,
tentokrát cílená na podporu setkání členů ŠZS
z Beierfeldu a našich žáků. Setkání by se mělo
uskutečnit v měsíci květnu ve škole v Lánech.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
Malířské a lakýrnické práce
Tůma František
Lány, Ke Studánce 624
Mob.: 603 399 626
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Václav Matějka
Lány, Křivoklátská 227
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153
CYKLOSERVIS - Jindřich Kašpar
Lány, Čs. armády 334
Mob.: 603 786 101
Tel.: 313 502 063
Sábel Tomáš - T.S. SERVIS
Prodej a servis výpočetní techniky, instalace
televizní a satelitní techniky
Lány, Polní 295
Mob.: 602 241 106
http://ts.servis.sweb.cz
Nabídka služeb v oblasti IT a zvukové techniky
Jiří Švancar
Mob.: 724 134 341
E-mail: jiri.svancar@email.cz
http://zvuceni-svancar.cz
Prodej a opravy výpočetní techniky a údržba
PC sítí. Prodej účetnictví FAKT®.
Montáže tepelných čerpadel Electrolux.
CompCity s.r.o.
Lány, Pod Lesem 584
Mob.: 603 766 554
www.compcity.cz
Advokátní kancelář
Specializace - sepsání kupních, darovacích
a nájemních smluv aj.
JUDr. Lada Kosárová
Kladno, T. G. Masaryka 292
Tel.: 312 246 895
E-mail: akkladno@seznam.cz
Realitní kancelář
ECO-JURIS, spol. s r.o.
Kompletní realitní služby, právní služby.
JUDr. Ernest Kosár
Kladno, T. G. Masaryka 292
Mob.: 602 254 280
E-mail: ecojuris©seznam.cz
Radek Zazvonil - Elektromontážní práce,
zabezpečovací systémy, kamerové systémy,
anténní a počítačové rozvody.
Lány, Lesní 358
Mob.: 606 813 619
E-mail: info@zazvonil-elektro.cz
www.zazvonil-elektro.cz
Bartida s.r.o. - originální české likéry
Simona Dzurcová
Lány, Pod Lesem 503
Mob.: 602 602 690
www.bartida.cz

Ing. Lenka Dejmková
Vedení účetnictví, daňové evidence, mezd,
zpracování daňových přiznání
Lány, U Lipky 429
Mob.: 602 369 629
E-mail: dejmkova.l@seznam.cz

Truhlář - Lukáš Worofka
Výroba nábytku z masivu, pergol, garáž. stání,
schodů, podlah, dveří atd.
Lány, Zámecká 121
Mob.: 731 976 289
E-mail: worofka.l@seznam.cz

Ing. Lenka Hošková
Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování
daňových přiznání
Lány, U Lipky 364
Mob.: 732 630 981
www.DaneMzdyUcetnictvi.cz

Dřevovýroba - Hošek
Výroba palubek, dřevěné výrobky, palivové
dřevo, sušení dřeva.
Bývalý důl ČSA – Rynholec
Mob.: 602 231 314 Kamil Dlouhý
Tel.: 313 502 196
www.drevovyroba-hosek.cz

Fotografický ateliér – Petr Vícha
Portréty, rodinné fotografie, těhotenské foto,
svatby a jiné akce. Fotíme v ateliéru i exteriéru.
Mob.: 731 481 237
www.vicha.eu, www.beauty-photo.cz
Vizážistka - Ilona Víchová
Svatební, večerní, plesové líčení, včetně úpravy
vlasů. Poradenství s osobním líčením.
Mob.:728 244 277
www.fb.com/profesionalniliceni
Kosmetické služby - Ryor
Depilace cukrovou pastou Pandhy´s
Hořejší Martina
Lány, Lesní 498
Mob.: 732 770 797
E-mail: martina.horejsi@lany.cz
www.kosmetika-horejsi.cz
HOŘEJŠÍ interiéry
Nábytek na míru od návrhu po montáž
Kuchyně, obložkové dveře,
schody, obývací pokoje
Tel.: 312 522 480
E-mail:info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
Truhlářství KORYWOOD
Zakázková výroba kuchyní, schodů, dveří a
nábytku.
Mob.: 777 158 164 Ivo Rybář
Mob.: 777 158 163 Jan Jirkovský
www.korywood.cz

BOTY BAMBINI
Dětská zdravotní obuv. Ortopedická obuv pro
děti i dospělé.
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Mob.: 603 300 073
www.botybambini.cz
Stanislava Mariašová, MBA
Soukromé předškolní zařízení zaměřené na
anglický jazyk. Výuka zajištěna rodilými
mluvčími.
Lány, Lesní 199
Mob.: 605 259 929
Mortimer English Club – Kurzy angličtiny
Zábavná a intenzivní metoda výuky, navazující
kurzy pro děti od 3 let, výuka v MŠ a ZŠ v
Lánech.
Mob.: 603 300 073
www.mortimer-anglictina.cz
Cestovní agentura a Foto a video studio Sunrise
Svatební foto, vítání občánků, foto v exteriéru
Lány, Ječná 576
Mob.:774 992 005
www.skvelelasty.cz, www.svatebnivideo.cz
Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování
Jana Malá
Lány, Pod Kopaninou 387
Mob.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz

LÉKÁRNA
Pondělí, Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 - 16:00 hod.
Středa 8:00 - 18:00 hod.
Lány, Ke Hřbitovu 174
Tel.: 313 513 970
E-mail: lekarna.lany@seznam.cz

www.PROZAHRADY.com
Kompletní péče o Vaši zahradu.
Mob.: 722 131 662
E-mail: info@prozahrady.com

Café-bar Fontána Lány
Minutky, saláty, poháry, Panini, domácí dorty.
Salonek, oslavy, svatby, firemní a klubové akce.
Mob.: 602 245 652

Péče o ruce - manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, parafínová lázeň rukou,
masky, masáže rukou, gelové nehty na nohou.
Buřičová Michaela
Lány, Sadová 563
Mob.: 602 594 156

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
Kompletní čištění interiéru a exteriéru.
Příprava vozidel na prodej nebo svatby.
Petr Klimeš
Lány, Čs. armády 322
Mob.: 731 101 034

Chalupa k pronajmutí - Pernink, Krušné hory
Šest pokojů s vlastní koupelnou a WC. Úpatí
vleků Velflink, 2km od Plešivce.
E-mail: jitka.slavikova@post.cz
www.e-chalupy.cz (7276)
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
A máme to za pìt
Pokračování - II. díl.
Dění ve dnech 5. – 9. května bylo velmi komplikované a bylo v něm zapojeno
množství osob; vzpomínání by vydalo na samostatný obsáhlý text.
Abychom ve snaze o stručnost na něco či na někoho nezapomněli,
připomeňme nyní jen to nejpodstatnější. V samotné obci a nejbližším okolí
bylo zadrženo a předáno partyzánům mnoho desítek prchajících Němců.
Podle statistiky v lánské kronice bylo u nás ukořistěno celkem 46
nákladních automobilů, 18 osobních automobilů, 1 těžký kulomet, 2 lehké
kulomety, 800 pancéřových pěstí, 300 pušek, několik samopalů, ruční
granáty, střelivo a různý technický materiál. Většina toho skončila v Praze
ve vojenských skladištích. V okolí Lán zahynulo asi 700 Němců. Pohřbeni
byli ponejvíce v lese na Americe, na Červené mýti a u Alžběty.
Dvě nákladní auta vládních vojáků společně s 5 lánskými dobrovolníky Jaroslav Čermák (29 roků), Josef Blín (26 roků), Slávek Krejsa (25 roků),
Václav Hatina (24 roků) a Antonín Bechyně (20 roků) - se před půlnocí 5.
května vydala na pomoc bojující Praze.
Dne 7. května bylo z Lán vypraveno velké nákladní auto s četníky, aby
pomohli vlastencům v boji o muniční skladiště v Hříškově. Od vojenského
velitelství na nádraží byla ke Hříškovu vyslána tři nákladní auta se 126
dobrovolníky z Lán, Tuchlovic, Kačice, Honic a Čelechovic.1 Na obvazišti v
Boru u Milého působil lánský lékař MUDr. Svoboda; dopravil ho tam
praporčík Skrčený na motocyklu.
Dne 12. května přijely do Lán motorizované a tankové oddíly Rudé armády.
Důstojníci a někteří vojáci se ubytovali v soukromí u lánských občanů (v
domech číslo popisné 10, 51, 53, 73 a 125). V Horníkovně čp. 125 bydlel
velitel jednotky plukovník Venjamin Pavlovič Rjazancev. Většina tankistů
tábořila v lese Na Šubrtě. Vojenští pekaři se třemi pecemi (každá z nich
vydala ve dvoj- a trojdílných plechových formách 160 porcí chleba naráz)
tábořili na Americe. Večer 19. května v 16:00 hod.uspořádali rudoaramějci
v lánské školní tělocvičně taneční zábavu. Místní kapelník Oldřich
Štěpánek hrál na jejich přání módní džez; návštěva prý byla velká; děvčata
se brzy seznámila. Lánská obec uspořádala na oplátku taneční zábavu večer
17. června 1945. Krasnoarmejců přišlo do sokolovny opravdu hodně. V

polním ležení Na Šubrtě, kde v době pobytu sovětských vojáků vlál jejich
plukovní prapor, zorganizovalo sovětské velení někdy v květnu 1945
slavnostní akt, při kterém byli někteří tankisté vyznamenáni vysokými
vojenskými řády. Dne 22. června 1945 Sověti Lány opustili. Na místním
hřbitově však zanechali gardového staršinu Vladimíra Tichonoviče
Ljakiševa, který zemřel 8. června 1945 v čp. 10. Jeho pohřbu se dne 9.
června 1945 zúčastnilo mnoho lánských občanů; zesnulý byl po ruském
obyčeji vezen na hřbitov v otevřené rakvi a na poslední cestě mu hrála
kapela Oldřicha Štěpánka. Do Ljakiševova hrobu byly později uloženy i
exhumované ostatky vojína Ivana Afansjeviče Sigina, který dne 26. června
1945 zahynul při autonehodě. K tragické události došlo na lesní křižovatce
U kolmana - tam byl Sigin také původně pochován a byl tam na jeho
památku instalován pomníček.
Dne 30. září 1965 (před 50 roky) byla definitivně zastavena těžba černého
uhlí v Dole československé armády (původně Důl Anna) a rovněž i provoz
tamější elektrárny.
Napočítal jsem víc než mandel, tedy víc než patnáct kulatých a půlkulatých
lánských výročí. Vzhledem k letopočtu se to sluší a patří. Ty události, které
tento mandel dle vašeho názoru převyšují, si tam dosaďte každý sám, dle
osobního přesvědčení. Při maturitě dostávají studenti také možnost, aby si
nějaký ten předmět zvolili dle vlastní svobodné vůle.
Václav Vodvářka, písmák
1

Jedním z dobrovolníků byl František Krejza, důlní zámečník z Rynholce (* 16. 8. 1919 ve
Vašírově). Měl důvod zúčastnit se aktivně boje proti fašistům: jedním ze 173 lidických mužů
zcela nevinně popravených dne 10. 6. 1942 u zdi Horákova statku byl jeho starší bratr Robert
(* 25. 7. 1913 ve Vašírově), kterého zanesl osud do Lidic jako skladníka konzumního družstva
Bratrství.
Robert Krejza bojoval přímo v obci Hříškov. U hřbitova byl zasažen do hlavy a následně, těžce
zraněný, zajat Němci. Později v nemocnici řekl matce : „Maminko, bojoval jsem za vlast a za
svobodu, a také jsem chtěl pomstít nevinného bratra Roberta z Lidic.“ Františk Krejza zemřel
na následky zranění dne 29. května 1945 v kladenské nemocnici. Spolu s dalšími hrdiny byl
vyznamenán Československým válečným křížem 1939. (Šlajchrt, Fr. : Boje o muniční sklad za
Květnového povstání. In : Haló noviny, ročník 20, číslo 99, středa 28. 4. 2010, s. 8.)

NEBE NAD LÁNY
Podobu NEBE NAD LÁNY do značné míry určuje to, co není vidět –
atmosféra. Stojí v cestě mezi naším okem a hvězdami jako důmyslný filtr a
určuje, co k povrchu propustí a jak bude vypadat obraz noční oblohy. V tom
filtru jsou naštěstí jen dvě mezery, říkáme jim okna. Prvním proniká světlo a
umožňuje tak obdivovat vše, o čem si už čtvrtý rok povídáme. Druhým
proklouznou rádiové vlny a dají nám poznat podstatně odlišnější představu
o nočním nebi. Ostatní vlnové délky spektra jsou smrtonosné, atmosféra je
účinně blokuje a stává se tak spolustvořitelem života na Zemi. Tahle dvě
okna nastavila podmínky už na startu. Evoluci nezbylo, než vyvinout oko orgán citlivý na viditelné světlo. Ledaže by měla chuť experimentovat s
bytostmi, schopnými detekovat rádiový obor… tedy kreaturami s
desetimetrovýma ušima.

daně
NENECHÁVEJTE ZPRACOVÁNÍ
mzdy
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
účetnictví
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Zpracování daňových přiznání daně z příjmů:
osoby nepodnikající • Fyzické osoby podnikající
• Fyzické
včetně přehledů pro ZP a OSSZ • Právnické osoby
Kontakt: Ing. Lenka Hošková, U Lipky, Lány
e-mail: kontakt@danemzdyucetnictvi.cz, mobil: 732 630 981

Více na: www.danemzdyucetnictvi.cz

Atmosféra však není jen filtr. Leží v cestě paprskům také jako odlišně husté
prostředí. Při průchodu jím se světelný paprsek několikrát zlomí a promítá
nám hvězdy a planety trochu jinam, než jsou ve skutečnosti. Dále je tu
neklid vzdušné masy. Limituje tak důležitý parametr, jako je velikost
objektivů v dalekohledech. Donedávna bylo zbytečné stavět ještě větší
teleskopy, žádné lepší rozlišení už nemohly přinést. Vlhkost v atmosféře
nám zase diktuje, kde stavět pozemské observatoře. A že se nám její diktát
prodraží…nutí nás budovat odlehlá pracoviště v horách, jako jsou Andy. Na
druhou stranu, nebýt rozptylu modré složky světla v atmosféře, nikdy
bychom neznali nebeský blankyt. Vidíte, a řeklo by se vzduch.
Jirka Luska
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NÁZORY A KOMENTÁØE ÈTENÁØÙ
Podìkování
Při zahájení svátků vánočních, při rozsvícení
stromu, jsem si uvědomila, že bych měla
poděkovat našemu spoluobčanovi panu Oldřichu
Poláškovi za přínos naší obci, překrásný betlém,
který jeho pracovité ruce dlouhé dny, týdny a
měsíce vytvářely.
Pan Polášek je nesmírně pracovitý; naši obec
nejenže zdobí jeho sochy, on rovněž fotograficky
dokumentuje dění kolem nás, zpívá v pěveckém
sboru Chorus Laneum a stačí i organizovat
sportovní dění – to vše díky pochopení své

manželky, která ho v jeho záslužné činnosti
podporuje.
Společně se svou dcerou Lidmilou si pana Poláška
vážíme, protože je skromný a nezištný – právě
před ním bychom v některém z příštích roků rády
smekly klobouk.
Upřímné díky, pane Polášku, za Vaše překrásná
díla, která zkrášlují naše Lány. Těší se z nich i cizí
návštěvníci obce a nešetří chválou.
Přeji Vám pevné zdraví do další záslužné práce.
Libuše Zelenková

Nad rámec slušnosti
Často čtu o chování dnešních mladých lidí.
Někteří dokážou jen ničit a neváží si práce
druhých … Ale musím se bohužel připojit.
To, že si někteří nejen mladí Lánští chodí načesat
jablka do naší zahrady, tomu nezabráním.
Zahrada je bez plotu. Slušným lidem ráda
nabídnu, aby si natrhali pro děti. Ale když někteří
po výzvě, aby odešli ze soukromého pozemku,
mne odbydou slovy, že je to všech – to už je i na mne
moc!

Když jsem se vydala letos prvního ledna přivítat
nový rok a popřát své zahradě dobrou úrodu,
nestačila jsem se divit. Nějaký pořádkumilovný
občan si doma udělal úklid a svůj stavební bordel
vyvezl a vyklopil uprostřed mé zahrady.
Neuvěřitelné!
Vyzývám toho člověka, ať přijede a uklidí si to.
Zároveň ale tuším, že se toho nedočkám.
Zamysleme se, jací lidé to mezi námi žijí. Jak je
může těšit pořádek doma, když ostatním škodí?
M. Husáková

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Má plechovej hrnek a pár zlatejch zrnek …
Ano, severní vítr je krutý, komáři snad ještě víc a i
v hustě zalidněné oblasti Aljašky, kam nás
třiadvacet Lánských pan Zdeněk Mach zavedl,
bychom roztroušeni sídlili na vodním toku
dlouhém skoro sto kilometrů.
Stále ještě se tam sjíždějí zlatokopové, aby po
vzoru Jacka Londona dobývali z vody teplé 2°C
zrnka a valounky zlata o ryzosti 96 – 98 %. Mají
modernější oblečení i technické vybavení, ale
tamější příroda jim ani dnes nedá nic zadarmo.
Stále tam platí, že do čtrnácti dnů se pozná, kdo je
kdo. Féroví chlapi uzavřou spolehlivá trvalá
přátelství a gaunery vyženou ostatní doslova

klacky. A také tam stále platí, že někdo má štěstí a
solidně prosperuje, zatímco neméně pracovitý
člověk hned vedle něj horko těžko vydělá na
živobytí.
Pan Zdeněk Mach rýžoval na Aljašce zlato od
května do konce srpna. Z toho, co našel a prodal,
uhradil právě tak svou režii. Získal však
zkušenosti, získal kamarády a přivezl originální
videa. Jeho vzpomínání, organizované Sokolem,
nás 12. ledna večer v lánském Domečku poučilo i
pobavilo.
Václav Vodvářka

Lánská koule 2015
Blíží se jaro a s ním čtvrtý ročník soutěže v
pétanque - Lánská koule 2015.
Neváhejte a už nyní se hlaste na e-mailovou
adresu: polasekol@seznam.cz nebo na telefonu
608 410 832. Stejně jako v předchozích letech
budeme hrát ve dvojicích a dvoukolově, takže
prosím nahlaste sebe a svého partnera či
partnerku, pokud možno i s telefonním číslem,
popř. s e-mailovou adresou. To proto, aby bylo
možno operativně dojednávat vzájemná utkání.
Bližší informace budou uvedeny na společné
schůzce všech zájemců (termín bude oznámen
dodatečně). Předpokládám, že individuální
tréninky se budou moci rozjet již společně s

kuličkovou sezónou (tuto hru už asi nikdo nezná)
v polovině března a turnajové zápasy podle
počasí, snad v posledním týdnu měsíce března.
Vítáni jsou i ti, kteří dosud pétanque nehráli a
chtějí to zkusit. Věřím, že soutěžící z předchozích
ročníků se těší stejně jako já. Velkou výhodou je,
že vyhrávají všichni skvělé ceny. Jsou jimi - dobrá
zábava, pobyt na čerstvém vzduchu, trochu
vzrušení ze hry a také kontakt s příjemnými
soupeři.
A pozor, není to jen zábava, je to vážený a ve světě i
velmi uznávaný a oblíbený sport. Zdravím a těším
se na Vás.
Oldřich Polášek

Pozvánka na cestopisné
pøednášky v lánské klubovnì
První přednáška s názvem Křížem
krážem po USA se bude konat v neděli 22.
února 2015 od 18:00 hodin.
Další termíny a informace se dozvíte na
Facebooku - Lánská Klubovna nebo na
stránkách www.lany.cz v kalendáři akcí.
Srdečně zveme všechny příznivce
cestování na přednášky s Ladou
Kosárovou, která bude vyprávět o
vlastních cestách po světě. Provede nás
několika státy USA, povypráví o
z á ž i t c í c h z J i ž n í A m e r i k y, o
nejkrásnějších místech na Kubě, a
pokud vás více láká východní část,
dozvíte se také něco o Indii, Nepálu,
Kambodži, Laosu a Thajsku.
Dále bychom rádi ukázali všem
zájemcům z řad mládeže, jak se dá
zajímavě trávit volný čas s možností
poznávat nové lidi. V Lánské klubovně
se konají různé přednášky, projekce,
doučování, turnaje ve stolním fotbálku,
narozeninové oslavy … Pokud si ale jen
nemáte kde posedět a popovídat s
přáteli, i na to je vám klubovna k
dispozici. Vstup je zdarma, platí se
pouze za občerstvení. Máme zde ale
přísná pravidla, proto noční návštěvy,
alkohol, cigarety a podobné látky jsou v
klubovně zakázány! Otevírací doba je
po telefonické domluvě. Barbora
Kosárová: 725 117 598, David Jirava:
601 582 945.
Barbora Kosárová

Lánská posilovna
V nejbližší době nabídneme veřejnosti
hodiny, kdy budou prostory otevřené
výhradně jen pro dámy.
Do posilovny si může přijít zacvičit
každý. Je vybavená stroji na posilování
celého těla. Vstupné je symbolických
30,- Kč nebo si můžete zakoupit
permanentku na více návštěv. Otevírací
doba posilovny je po telefonické
domluvě. Vojtěch Štulc: 721 502 211,
Facebook: Posilovna Lány.
Lánskou klubovnu i posilovnu provozuje spolek Mládež sobě, o.s. Najdete nás
v suterénu budovy I. stupně lánské
základní školy (vchod je z ulice Ke
Hřbitovu). Těšíme se na vás.
Barbora Kosárová

Hledám
paní s kladným vztahem
k dětem na hlídání.
Tel.: 724 334 945,
Soňa Badziony, Lány
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Ze Sokola
· 14. února mají v sokolovně ples

hasiči.
· V pátek 27. února pořádá v sokolovně
ples Lesní správa.
· Hned v sobotu 28. února odpoledne
bude Merenda pořádaná spolkem
Naše Lány.
· 14. března již třetí Maškarní bál v
papučích, pořádá Hokejová síň.
· 15. března velký turnaj mládeže ve
stolním tenise a současně další
mistrovský zápas šachistů.
Až do 24. března probíhá celkem 10 lekcí
kurzu Pilates (pomalé formy cvičení) a
to každé úterý od 18:00 do 19:00 hodin.
Další desetihodinový kurz –
Problematické partie - byl zahájen ve
čtvrtek 15. ledna a potrvá až do 2. dubna.
Obě cvičení vede Martina Moravcová,
podrobný rozpis a časový plán lekcí je ve
vývěsce před sokolovnou.
Václava Nováková

Inzerujte v Lánském
zpravodaji
Ceník inzerce:
rozměr
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149,- -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme
slepičky pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční: V neděli 8. března 2015,
Lány - u rybníka - 10:45 hodin.
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Sokol znovu žije
V letošním roce si připomínáme čtvrt století od
znovuobnovení Sokola. Jednání, která vyústila v
ustavení a obnovení Československé - nyní České
obce sokolské- začala již 17. prosince 1989. Tehdy
se sešli v Městské knihovně v Praze pamětníci a
předúnoroví členové, aby se poradili, jak obnovit
Sokol. Hned na leden 1990 bylo do tehdejšího
levého křídla Veletržního paláce v Praze
Holešovicích svoláno shromáždění, kde se již
distribuovaly přihlášky do Sokola. A v létě se čeští
sokolové zúčastnili sletu zahraničních sokolů v
Paříži, pro který dokonce ještě za totality někteří
nacvičovali tajně určité skladby.
Pak už následovalo zakládání sokolských jednot v
celé republice. A jak to bylo u nás? V Lánech se
sportu a tělovýchově dařilo odjakživa, takže zde
existovala tělovýchovná jednota pod ČSTV, která

sdružovala fotbalisty, hokejisty, stolní tenisty,
tenisty a základní a rekreační tělesnou výchovu
(ZRTV). Abychom nepřišli o sokolovnu (tehdy
stačilo, aby se tři lidé přihlásili a prohlásili za
sokoly a mohli tak hned požádat o vydání
sokolského majetku), ve výboru jsme se po
delších, ale slušných jednáních (což nebylo všude
samozřejmostí!) dohodli, že se rozdělíme.
Fotbalisté, lední hokej a tenis se osamostatnily, v
Sokole zůstali stolní tenisté a tzv. zerertéváci –
nyní všestrannost. Největší zásluhu na obnovení
Sokola v Lánech měli Ladislav Moravec, Antonín
Bechyně, Hugo Jelínek a ze žen paní Věra
Schwarzová (roz.Bechyňová). Ustavující valná
hromada se konala 27. listopadu 1991.
Václava Nováková

Ohlednutí za sezonou 2014 a nahlédnutí do té následující
oèima sportovní stáje Lány – Vašírov
Minulý rok se nám podařilo dosáhnout několik
sportovních úspěchů. Například Tereza
Zbořilová s koněm Cinnamon se umístila na
pátém místě na Oblastním mistrovství mladých
jezdců. Marek Zbořil s Adriou skončil na
Mistrovství středočeské oblasti čtvrtý. V sezoně
2014 Marek s Adriou pokořil úroveň ST** a
Andrea Metelková s La Lunou ST*. Tato dvojice
reprezentovala naši stáj také za hranicemi,
v německém Kreuthu.
Další sportující dvojice naší stáje: Lucie
Janoušková a Galaxy nevynechaly žádné důležité
závody. Martina Žembová s perspektivním
holštýnským valachem Chapem započali
společnou sportovní karieru stejně tak jako
Pavlína Opatrná s klisnou českého teplokrevníka
Honey. Honza Rapin s Lindou a Lucie
Pinknerová se Sante CH své úspěchy zapisovali
do výsledkových listin.
Úspěšně jsme reprezentovali také
v pony sportu, kde se naším želízkem
v ohni stala Tereza Bohmeová
s poničkou Chelsea. Na úrovni hobby
sportu nás reprezentovala Tereza
Lišková s klisnami Natálka a Canife,
Johanka Bodnárová s Melodií a
Dominika Siskosová se Šemíkem.
Před koncem roku se nám podařilo
zahájit stavbu jezdecké haly. V roce
2014 byla postavena hrubá stavba a
v roce následujícím budeme
dokončovat střechu. V prosinci se nám

bohužel nevyhnul úraz. Jedna z členek spadla pod
koně, který na ni šlápl. Vrtulníkem byla
transportována do Motola. Pod skvělou péčí
lékařů se dala brzy do pořádku a nyní ji už máme
zpět. I tato jezdkyně se těší na začátek sezony.
Do další sezony krom výše jmenovaných máme
další posily: Kamilu Purkytovou s mladým
valachem Ricem Paladínem a importovanou
mladou klisnu z Belgie – Janu van de Groote
Winning alias „Janičku“, na kterou jsme
obzvláště zvědaví. Určitě se v hojném počtu
účastníme opět Mistrovství středočeské oblasti.
Dvě dvojice si pomýšlí na Mistrovství české
republiky. Drže nám palce!
Kdo má zájem, může sledovat náš Facebook,
který je plný aktuálního zpravodajství a fotek.
Andrea Metelková
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