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Úvodník

Mimoøádné veøejné zasedání

Rok 2017

Dne 18. ledna 2017 proběhlo v obřadní síni
Obecního úřadu Lány mimořádné veřejné
zasedání zastupitelstva obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Kupní smlouvu mezi obcí Lány a insolvenčním
správcem dlužníka U Lánské obory s.r.o. na
odkoupení kanalizačního řadu v ulici Březová.
Jedná se o kanalizační stoky pod pozemky
parcelní číslo 184/1, 184/18 a 184/24

Máme za sebou teprve první měsíc roku
2017. Myslím, že takové malé
zamyšlení, co nás v tomto roce čeká,
n e u š k o d í . Ve z m ě m e t o n e j p r v e
z pohledu naší malé obce. Co máme
oproti minulým rokům jiné, je to, že letos
celý leden padá sníh a teploty se drží
neustále pod bodem mrazu. Pokud to ale
vezmeme hlouběji do minulosti, tak to
bylo v našich krajích normální. Alespoň
já si to tak pamatuji.
V měsíci lednu proběhl již
10. Reprezentační ples obce. Jím byla
odstartována lánská plesová sezona
(mimochodem celkem budou plesy
čtyři). Ale to je také normální. Na obci
připravujeme další investiční akce pro
vylepšení infrastruktury a opravy
majetku obce. Také nic nového oproti
minulým letům. Naše kulturní komise
připravuje i na letošní rok velké
množství kulturních a společenských
akcí. I zde vše jede v normálních a již
dobře zajetých kolejích kulturního vyžití
v Lánech.
Koncem února bude vypsána výzva
k podání žádostí na podporu
neziskových organizací z rozpočtu obce.
Ani zde nic nového pod sluncem.
Předpoklady hospodářského růstu
v naší zemi jsou velmi dobré. Na to
navazuje i dobrý výběr daní, a tím
i přísun financí do obecního rozpočtu
v rámci rozpočtového určení daní. Podle
všeho se může zdát, že ten letošní rok
nepřinese nic tak převratného.
Přece jenom jsou zde dvě události, které
určitě ovlivní náš život do budoucnosti.
Tou první jsou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
na podzim letošního roku. Můžeme
očekávat velký předvolební boj o to, kdo
bude vládnout v naší republice v dalších
l e t e c h . Ta d r u h á u d á l o s t j s o u
prezidentské volby. Sice jsou plánovány
až na leden 2018, ale už brzy se dozvíme,
kteří kandidáti budou usilovat o místo
na Pražském hradě. Pro nás, občany Lán
a Va š í r o v a , t o b u d e z a j í m a v ě j š í
informace. Dozvíme se, kdo by mohl být
naším sousedem v čísle popisném dva.
A protože jsem optimista, tak věřím, že
rok 2017 bude pro naši obec úspěšný.
Karel Sklenička

v katastrálním území Lány v celkové délce
507,59 m za cenu ve výši 100.000,- Kč.
· Podání žádosti o dotaci na akci Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání
v Základní škole Charlotty Garrigue
Masarykové v Lánech. Spoluúčast obce je 10 %
z celkových nákladů.
· Rozpočtovou změnu č. 1/2017.
Ing. Lenka Hrotíková

10. Reprezentaèní ples Lán, Vašírova a Muzea T. G. M.
v Lánech zahájil plesovou sezonu
Večer a následující noc třetí lednové soboty
proběhly ve znamení tance v lánské sokolovně.
Obec Lány společně s Muzeem T. G. M. pořádala
10. Reprezentační ples. O předtančení ve stylu
latinskoamerických tanců se postarali členové
tanečního klubu Admira z Kladna. V příjemné

atmosféře a za hudebního doprovodu kapely V. I. P.
z Kutné Hory tančilo do druhé hodiny ranní více
než 100 párů. O chutné občerstvení se staral
strašecký cateringový tým Na Mlejnici. Děkujeme
pořadatelům za vydařený ples!
Martina Hořejší

foto: Daniela Vokounová.

Ples Lesní správy Lány

Masopustní prùvod

Lesní správa Lány Vás zve na 3. ples Lesní
správy Lány, který se koná 10. února 2017
od 20:00 hodin v lánské sokolovně. K tanci
a poslechu hrají kapely Vipiš a ABBA Stars.
Prodej vstupenek v sekretariátu Lesní správy.
Cena vstupenky je 300,- Kč a každá vstupenka
je zároveň slosovatelným lístkem do bohaté
tomboly.
Srdečně zvou pořadatelé

Spolek Náš Vašírov, z.s. pořádá v sobotu
11. února od 15:00 hodin Masopustní průvod.
Zahájení akce je na vašírovské návsi a po
ukončení průvodu okolo 17:00 hodiny
pokračuje zábava s hudbou v restauraci
Vašírovský dvůr. Vstupné dobrovolné. Masky
do průvodu jsou vítány.
Srdečně zvou členové spolku
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Poplatky 2017
Poplatky za psa a odpad zůstávají ve
stejné výši jako v předcházejícím roce.
Poplatek za odvoz odpadu činí 600,- Kč
za osobu. Úlevy zůstávají v platnosti.
Poplatky jsou splatné od 15. února do
15. března 2017. Uhradit je můžete
v hotovosti na Obecním úřadu Lány
nebo bezhotovostně bankovním
převodem na účet 622221/0100 +
variabilní symbol. V případě poplatku za
odpad 1340 + číslo popisné Vašeho
domu, za který platbu hradíte. V případě
poplatku za psa 1341+ číslo popisné
Vašeho domu, za který platbu hradíte.
Poplatek za psa staršího tří měsíců činí
200,- Kč. Za druhého a dalšího psa pak
300,- Kč. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního,
vdovského/vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu je poplatek
100,- Kč a za druhého a každého dalšího
psa pak 150,- Kč.
V případě bezhotovostního převodu
přineste s sebou na úřad doklad
prokazující úhradu poplatku, aby Vám
mohl být vydán kupón pro vyvážení
popelnice.
Ing. Lenka Hrotíková

Zákaz vjezdu pro jezdce
na zvíøeti
Odbor dopravy a služeb Magistrátu
města Kladna stanovil úpravu na místní
komunikaci chodník Lány – Vašírov
podél silnice III/23623.
Chodník je určený pro pohyb pěších
osob a z důvodu bezpečnosti je na něm
nezbytné vyloučit předmětný druh
dopravy.
Obec Lány zde nechá instalovat stálé
značení B31 Zákaz vjezdu pro jezdce na
zvířeti. Pro přesuny jezdců lze využít
okrajové části zemědělských ploch,
případně silnici.
Dagmar Krátká

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Pøipravované investièní akce na rok 2017
Dne 19. prosince 2016 projednalo a schválilo
zastupitelstvo obce Lány na svém veřejném
zasedání rozpočet na rok 2017. V rozpočtu je
uvažováno o několika významných investičních
akcích na zlepšení infrastruktury a na údržbu
majetku obce.
V současné době je vyhlášené výběrové řízení na
akci Snížení energetické náročnosti budovy
obecního úřadu. Tato akce se přesunula z roku
2016 a obec na ni získala dotaci ze Státního fondu
životního prostředí v rámci Operačního programu
Životní prostředí pro období 2014 – 2020.
Předpokládaný termín dokončení realizace je
30.6.2017. Další významnou plánovanou akcí je
rekonstrukce povrchů v ulici U Špýcharu.
Stávající asfaltový povrch bude odstraněn, budou
vyměněny obrubníky, upraveny vjezdy a položen
finální asfalt. Travnaté pásy podél komunikace
zůstanou zachovány. V měsíci lednu 2017 bylo
zažádáno o vydání územního rozhodnutí na
úpravu části Masarykova náměstí. Jedná se
o prostor mezi sokolovnou a krajskou
komunikací. Součástí těchto úprav bude i výměna
stromořadí podél chodníku. Dále se připravuje
stavební povolení na výstavbu prodlouženého
chodníku v ulici Křivoklátská včetně instalace

přechodu pro chodce. Koncem loňského roku se
povedlo vykoupit pozemky pro tento chodník
a jeho realizaci předpokládáme během letošního
léta. Připravujeme také výběrové řízení na
rekonstrukci komunikace a chodníku v ulici
Školní – střed mezi ulicemi Lipová a Čs. armády.
O realizaci této akce uvažujeme ve 2. čtvrtletí
2017. Součástí je také úprava zpomalovacího
retardéru v této části komunikace. V letošním roce
budeme rovněž pokračovat v rekonstrukci
a rozšíření veřejného osvětlení ve Vašírově.
V plánu akcí je také dokončení finálního
asfaltového povrchu v ulici Jetelová. Současně se
též pracuje na projektových dokumentacích –
Kanalizace Vašírov, Úprava sběrného dvora
a Dokončení chodníku Lány – Slovanka v části od
potoka na konec katastrálního území obce Lány.
Ve spolupráci se ZŠ Lány připravujeme projekt
a podání žádosti o dotaci – Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v ZŠ CH.
G. Masarykové v Lánech, z Výzvy č. 47
Infrastruktura základních škol vyhlášené
Ministerstvem rozvoje ČR. V případě získání
dotace je předpokládaná realizace v roce 2018.
Celkem je v rozpočtu pro letošní rok na plánované
akce uvažováno o částce 9 milionů Kč.
Karel Sklenička

Informace pro drobnochovatele – Ptaèí chøipka
V tomto období Státní veterinární správa
doporučuje chovatelům drůbeže, která má přístup
do venkovních výběhů, tam kde je to technicky
a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
Zveřejněním informací chce veterinární správa
předejít jakékoliv panice, která opravdu není na
místě. Prioritou je včasné informování veřejnosti
a především chovatelů ptactva.
Další doporučení jsou: chránit drůbež před
kontaktem s volně žijícím ptactvem. Slepice,
kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží.

V chovech, kde není možno zajistit chov
v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která
v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně
žijícími ptáky. Krmivo a vodu umístit uvnitř
budovy, v krajním případě pod přístřeškem.
Pokud je to možné a vhodné, využít plašičů, např.
siluetu nebo maketu dravce. Zamezit znečištění
krmiva a vody trusem volně žijících ptáků.
Oznámit úhyn, onemocnění nebo změnu chování
ptáků veterináři. Podrobné informace najdete na
www.ptaci-chripka.cz.
Jana Drastilová

Rušení televizního signálu
Již od října 2016 se vyskytují případy rušení
televizního signálu v naší obci. Občané, kteří mají
tento problém, se musejí sami obrátit na Český
telekomunikační úřad. Ing. Jiří Štorkán, vedoucí

oddělení kontroly, odbor pro oblast Praha, e-mail:
storkanj@ctu.cz, tel.: 224 004 504.
Ing. Lenka Hrotíková

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 27. února 2017 od 18:00 hodin
v sále nad hospodou Narpa.

Schùzka spolkù
Schůzka zájmových, společenských
a sportovních spolků se koná v pondělí
27. února 2017 od 19:00 hodin (po
veřejném zasedání) v sále nad hospodou
Narpa.

Revize katastru nemovitostí
Obec Lány na základě sdělení Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj oznamuje, že
28. února 2017 bude zahájena částečná revize
katastru nemovitostí a potrvá přibližně do
listopadu 2017. Upozorňujeme vlastníky
nemovitostí a jiné oprávněné na jejich povinnosti
vyplývající z katastrálního zákona, zejména:
zúčastnit se na výzvu KÚ jednání, ohlásit KÚ
změny údajů týkající se jejich nemovitostí.
Zaměstnanci KÚ a jejich pomocní pracovníci jsou

oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět
v nezbytném rozsahu na nemovitosti, do staveb
mohou vstoupit se souhlasem jejich vlastníka
nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke
vstupu na nemovitost prokazují služebním
průkazem. Vlastník nemovitosti nebo oprávněný
uživatel je povinen strpět umístění měřických
značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by
značky mohlo poškodit.
Jana Drastilová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Jižní Afrikou od mysu Dobré nadìje po Viktoriiny vodopády
Milí přátelé dálek a cestování! Po letní přestávce
jsem připravila další setkání s Vámi v Lánské
klubovně (malá školní budova, zadní vchod), a to
na neděli 12. února od 18:00 hodin. Tentokrát Vás
zvu na samý jih afrického kontinentu.
Podíváme se spolu na nejzajímavější místa
Jihoafrické republiky, vyjedeme lanovkou na
Stolovou horu nad Kapským Městem a vypravíme
se na mys Dobré naděje. Uvidíme paviány,
tučňáky a velryby? Zahlédneme černou
plachetnici Bludného Holanďana? Kolik vody
poteče řekou Zambezi a jak vysoké jsou Viktoriiny
vodopády v Zimbabwe? Tropická Botswana nám

ukáže své přírodní bohatství při vodním safari
v Národním parku Chobe. Velkou pětku Vám ale
ukážu až v Kruggerově národním parku. Věděli
jste, že hroch je nejnebezpečnější zvíře Afriky a se
lvy že se dá chodit na procházku? Nakonec nás
čekají dvě horská království, Svazijsko a Lesotho.
Zajímá Vás, kolik manželek má svazijský král
Mswati III.? A že v jednom ze tří národních parků
ve Svazijsku se dá jezdit mezi exotickými zvířaty
na kole? To všechno a mnohem víc se dozvíte
v Lánské klubovně, těším se na Vás!
Lada Kosárová

Maškarní bál v papuèích oslaví 5. narozeniny!
Hokejová síň Lány a Hokejový klub Lány Vás zvou
na 5. Maškarní bál v papučích, který se uskuteční
4. března 2017 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
Tentokrát se bál ponese v duchu benefičním. Výtěžek věnujeme dennímu centru Žirafa, které pečuje
o děti s kombinovaným a mentálním postižením.
Když jsme ples pořádali poprvé, báli jsme se, že
bude masek málo. Opak je pravdou. Každý rok
jsou Vaše masky dokonalejší, propracovanější
a co víc – hromadnější. Letos oslavíme

5. narozeniny a my už jsme plní očekávání, v čem
přijdete tentokrát. Uvidíme, kdo v letošním roce
vyhraje nejlepší masku v kategoriích jednotlivec
a skupinová. Těšit se můžete na zajímavé ceny
v tombole, předtančení a malé překvapení. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Paradoksy,
občerstvení zajistí restaurace Na Mlejnici Nové
Strašecí. Lístky budou v předprodeji od 15. února
na Obecním úřadu Lány.
Ivana Píšová a Ilona Víchová

DEN S T. G. M. 2017 a další pozvánky do muzea
Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech
na tradiční DEN s T. G. M. 2017, který se
uskuteční v sobotu 4. března 2017.
Během celého dne můžete v našem muzeu potkávat prvorepublikové četníky a legionáře a můžete
se setkat i s T. G. Masarykem a s jeho sekretářkou.
K příjemné atmosféře slavnostního dne určitě
přispěje ochutnávka oblíbených jídel T. G.
Masaryka a ostatních členů rodiny. Letos poprvé
si budete moci i Vy odnést recepty jídel, která Vás
zaujmou. Ochutnávku připraví Střední škola
služeb a řemesel Stochov. Ve 13:00 hodin se uskuteční Pietní akt u jezdecké sochy T. G. Masaryka,
kde vystoupí pěvecký sbor Chorus Laneum.
Vyvrcholením slavnostního dne bude koncert v

muzeu T. G. Masaryka, na kterém vystoupí Brass
Band Rakovník. Koncert začíná v 16:00 hodin.
Další akce, která se Muzeu T. G. Masaryka
v Lánech uskuteční již 23. února od 17:00 hodin,
bude hudebně literární pásmo poezie Jaroslava
Seiferta Vzpomínka na básníka Jaroslava
Seiferta. Pořad připravili žáci, absolventi a učitelé
ZUŠ Rakovník.
Srdečně zveme také na výstavu ze soukromé
sbírky Františka Frolíka Portréty s podpisy
československých legionářů u příležitosti 100.
výročí bitvy u Zborova. Vernisáž se uskuteční ve
čtvrtek 2. března 2017 od 17:00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Irena Smržová

Bøeznové divadlo o Poldovce v lánské sokolovnì
TJ Sokol Lány pozval na 10. března kladenský
divadelní soubor V.A.D, který zahraje hru
nazvanou Fe-érie o Kladně. Pokud je vám osud
věhlasné kladenské ocelárny Poldi blízký, jste
srdečně zváni od 19:30 hodin do lánské sokolovny.
V této hře nahlédnete do jedné dělnické šatny, ale
také do minulosti věhlasné kladenské ocelárny.
V kladenské Poldovce se sejdou dělníci, svačinářka, uklízečka, ale i jeřábnice. Ti vás kvalifikovaně
provedou celou kladenskou historií, na jejímž
počátku stáli uhlobaroni, velkotovárníci, oceláři,
hutníci, horníci, chlapi z celejch Čech, dělnické

bouře, Luftwaffe, hokej, komunisté, Stehlík
a nakonec bankrot. Období plánování i divoké
privatizace. A jak to celé dopadlo? Jak vypadá dvě
stě padesát let historie v devadesáti minutách
v dělnické šatně Poldi? A do toho se ještě připlete
záhada zmizelého Evžena. Divadelní hru v režii
Kazimíra Lupince uvede kladenské divadlo
V.A.D, které je pravidelným hostem festivalu
amatérského divadla Jiráskův Hronov.
Vstupenky s místenkou budou k zakoupení od 13.
února v ceně 120,- Kč a 80,- Kč na Obecním úřadu
v Lánech.
Martina Hořejší

Kalendáø akcí na rok 2017
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2017.
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.

Kalendáø akcí 2017
12.1.- 26.2. Viděno dvěma, autorská
výstava rakovnických fotografů
Zdeňka Radvana a Zdeňka
Ledviny (Muzeum TGM)
10.2. P l e s L e s n í s p r á v y L á n y
v sokolovně od 20:00 hodin (LS)
11.2. Masopustní průvod ve Vašírově
od 15:00 hodin (Náš Vašírov)
12.2. Cestovatelská beseda v Lánské
klubovně od 18:00 hodin
16.2. Jak správně obouvat děti, beseda
od 10:00 hodin v Domečku
(Naše Lány)
23.2. Hudebně literární pásmo poezie
Jaroslava Seiferta od 17:00
hodin (Muzeum TGM)
27.2. Schůzka spolků nad Narpou od
19:00 hodin (Obec Lány)
2.3. Astrologie v nás, přednáška
Irišky Palečkové od 18:00 hodin
nad Narpou (Jana Ladrová)
2.3. Vernisáž výstavy Portréty
s podpisy československých
legionářů u příležitosti 100.
výročí Bitvy u Zborova od 17:00
hodin (Muzeum TGM)
4.3. M a š k a r n í b á l v p a p u č í c h
v sokolovně od 20:00 hodin
(Hokejová síň)
4.3. DEN s T. G. M. 2017 (Muzeum
TGM)
10.3. Fe-érie o Kladně, Divadlo V.A.D.
v sokolovně od 19:30 hodin (TJ
Sokol)
11.3. Kdo si hraje, nezlobí, hravé
odpoledne ve Vašírově (Náš
Vašírov)
25.3. Hasičský ples v sokolovně od
20:00 hodin (SDH Lány)
26.3. Čtení pro celou rodinu aneb
pomáháme škole a Burza knih
v Muzeu TGM od 14:00 do 17:00
hodin (Naše Lány)
Březen Oslava narozenin prasete Berty
(LS)
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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.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé – pokročilí
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové dopoledne
pro děti s rodiči
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· Beseda o zdravém obouvání Jak
správně obouvat děti, aneb Velká
zodpovědnost za malé nohy s Martou
Gregorovou (BOTY BAMBINI,
Rakovník) se uskuteční 16. února od
10:00 hodin. Kdy kupovat první
botičky, správná velikost a šířka,
měření velikostí, bosé obouvání,
n e p r o m o k a v é m e m b r á n y,
individuální poradenství.
· Burza knih se uskuteční v neděli
26. března v Muzeu T. G. Masaryka
v Lánech od 14:00 hodin. Knihy do
burzy můžete věnovat nebo naopak si
knihy přijďte vybrat. Zachovalé
knihy, které chcete do burzy věnovat,
můžete nosit již nyní do lánského
Muzea T. G. M. Budeme vděčni
zejména za novější tituly, které mají
větší šanci najít nového majitele.
Výtěžek z letošní jedenácté akce
věnujeme knihovně lánské základní
školy. Burza je součástí benefiční
akce Čtení pro celou rodinu, aneb
Pomáháme škole.
· Burza jarního a letního dětského
oblečení, hraček a botiček se
uskuteční ve středu 29. března od
9:00 do 12:00 hodin v lánské
sokolovně. Příjem věcí bude v neděli
26. března od 16:00 do 18:00 hodin
a v pondělí 27. března od 15:00 do
16:00 hodin. Výdej neprodaných věcí
a peněz bude ve čtvrtek od 8:00 do
9:00 hodin. Podrobné informace
získáte u Andrey Klimešové na
telefonu 604 894 402 nebo na emailu
andrejkaklimesova@seznam.cz.
Pozor, máme nové štítky a seznamy
věcí!
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dělali v lednu
V prvním týdnu po vánočních prázdninách jsme se
ve všech třídách věnovali tříkrálové tradici.
16. 1. Zájemci z řad rodičů mohli využít
preventivní vyšetření zraku dětí a přihlásit své dítě
v prostředí školky a ve společnosti kamarádů.
24. 1. Do školky nás přijelo potěšit divadlo
s pohádkou O třech prasátkách. Děti si pak
pohádku samy zahrály a snažily se z různých
materiálů postavit domečky pro prasátka. Není
lehké se naučit kreslit prasátko jedním tahem.

Konečně jsme se dočkali bílé nadílky, a tak naše
kroky směřují do zasněžené krajiny. Pozorujeme
stopy ve sněhu, hrajeme si a dovádíme , už víme, co
znamená správná koulovačka, umíme postavit
sněhuláka a chodíme bobovat na Kopaninu.
Děláme i pokusy ve sněhu a staráme se o zvířátka.
Dáváme dobroty do krmítka pro ptáčky a nosíme
zvířátkům do lesa nasbírané kaštany a nasušený
tvrdý chléb. Některé třídy už i prožily svůj zimní
lesní den. Opravdová zima nám také dovoluje
provádět všelijaké pokusy se sněhem, ledem
a vodou, a tím objevovat různá skupenství vody.
V únoru se budou naši předškoláci těšit na
zahájení tradičního plaveckého výcviku
v Tuchlovicích, který je mezi dětmi velmi oblíbený.
Pokud vás zajímá, co se děje ve školce, navštivte
webové stránky ms.lany.cz. Najdete zde
informace, fotografie, plán akcí, termín zápisu
nebo také, kdy k nám přijede divadlo. Představení
můžete se svými dětmi navštívit.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
nahlédli do hereckých šaten, dílen, do místnosti
s rekvizitami, do garderobiérny, stáli na
divadelních prknech, zkrátka uviděli vše z té druhé
strany. A chovali se jako správní návštěvníci
divadla, tedy příkladně, za což si od paní
dramaturgyně vysloužili pochvalu.

Zprávy ze školy
8. – 14. 1. Dvacet devět žáků školy absolvovalo
lyžařský a snowboardový výcvik v areálu Bubákov
ve Vrchlabí.
9. – 13. 1. Pro ostatní žáky 6. – 9. třídy učitelé
připravili pětidenní projekt Divadlo. Téma žáci
naplňovali v pracovních dílnách Jak se dělá
divadlo, V hlavní roli příroda, Být či nebýt, Scéna,
Kostým, Maska, Divadelní efekty, Divadelní
matematika, Divadelní etiketa, Role ve sportu.
Projektový týden zpestřila páteční výprava
autobusem a vlakem do Městského divadla
v Kladně na představení Terry Pratchetta Soudné
sestry. Žáci v doprovodu dramaturgyně
představení nahlédli také do zákulisí divadla, byli
svědky právě probíhající zkoušky představení
Umřít smíchy, v tvůrčí dílně se s lektorkou zabývali
např. charakteristikou postav, mohli nahlédnout
do poznámek ve scénáři. Dozvěděli se také mnoho
zajímavostí o rekonstrukci divadelní budovy,
pobyli a občerstvili se v divadelním bufetu,

13. 1. Představení Soudné sestry zhlédli
v Městském divadle v Kladně také žáci 5. třídy.
24. 1. S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady, pedagogové rozhodli o klasifikaci chování
a prospěchu žáků za 1. pololetí školního roku.
25. 1. V páté lekci projektu Rozumíme penězům se
žákům 8. třídy ve fiktivních domácnostech zvýšily
náklady na vodu, elektřinu a plyn o 20 %.
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. Prvňáčci
absolvovali 10 výukových lekcí plavání. Žáci
1. A jezdili plavat od září do poloviny listopadu,
žáci 1. B od poloviny listopadu do konce ledna.
31. 1. Žáci si domů odnesli svá pololetní
vysvědčení a v pátek 3. 2. si užili jednoho dne
pololetních prázdnin.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka
Lány Vás srdečně zve na již 17. Hasičský ples,
který se koná v sobotu 25. března od 20:00
hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Černý
brejle. Připravena bude bohatá tombola.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 150,- Kč.
Společenský oděv nutný!
Srdečně zvou členové spolku
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
Lékárna U sv. Antonína
Zdravotnické potřeby rozvoz zdarma.
Léky, které nemáme skladem, objednáme do
druhého dne. Nově v nabídce kosmetika RYOR
včetně poradenství.
Pondělí 10:00 – 18:00, úterý 8:00 – 18:00,
středa + čtvrtek 8:00 – 16:00, pátek 8:00 –
12:00 hodin.
Tel.: 313 513 970
E-mail: lekarna.lany@seznam.cz
Ing. Lenka Hošková
Vedení účetnictví, daňové evidence a zpracování
daňových přiznání.
Lány, U Lipky 364
Mob.: 732 630 981
www.DaneMzdyUcetnictvi.cz
Café-bar Fontána Lány
Minutky, saláty, poháry, panini, domácí dorty.
Salonek, oslavy, svatby, firemní a klubové akce.
Mob.: 602 245 652
Hospoda Narpa – salónek Nad Narpou
Svatby, oslavy narozenin, školení a jiné akce.
Nádherné prostředí, rodinná atmosféra.
Lány, Masarykovo nám. 317
Mob.: 603 325 836
www.narpa.cz
PRÉMIOVÉ LIKÉRY A DESTILÁTY
„BARTIDA ORIGINAL“
ŠIROKÝ VÝBĚR SVĚTOVÝCH ZNAČEK.
Simona Dzurcová
Mob.: 602 602 690
E-mail: dzurcova@bartida.eu
www.bartida.cz
Pekárna ZeMěDar Nové Strašecí
Tradiční výroba domácího kváskového chleba
a bezlepkového kváskového chleba.
Boženka Hurtíková
Vašírov (místo osobního odběru)
www.pekarnazemedar.cz
HELLO ENGLISH Bc. Miroslava Slaninová
Doučování angličtiny pro ZŠ a SŠ.
Příprava ke státní maturitě z AJ.
Mob.: 607 139 430
E-mail: mira.slaninova@gmail.com
Bc. Ivana Chalupová
Angličtina Lány / Rakovník
Konverzace pro děti i dospělé.
Výuka i v dopoledních hodinách.
Mob.: 608 535 340
E-mail: ivana.chalupova@gmail.com
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

Toman Motors s.r.o.
Dovoz vozidel z USA a Kanady
Jiří Toman
Lány, Luční 590
Mob.: 777 821 841
www.tomanmotors.cz

BOTY BAMBINI
Dětská zdravotní obuv
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Mob.: 603 300 073
www.botybambini.cz

Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce.
Václav Matějka
Lány, Křivoklátská 227
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153

Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování.
Jana Malá
Lány, Pod Kopaninou 387
Mob.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz

Vizážistka – Ilona Víchová
Svatební, večerní, plesové líčení, včetně úpravy
vlasů. Poradenství v osobním líčení.
Mob.: 728 244 277
www.fb.com/profesionalniliceni

Cestovní agentura Sunrise
Zájezdy, letenky, ubytování ČR, Wellness …
Kladno, Floriánská (po domluvě na Lánech)
Mob.: 774 920 745
www.skvelelasty.cz

Foto a video studio Sunrise
Laura Klokočníková
Svatební, ateliérové i exteriérové foto
Mob.: 774 992 005
www.svatebnivideo.cz
www.detskyfotoatelier.cz

Dřevovýroba Rynholec
Prodej štípaného palivového dřeva, palubek,
stavebních trámů a fošen, sušení dřeva.
Kamil Dlouhý
Mob.: 602 231 314
E-mail: info@drevorynholec.cz
www.DrevoRynholec.cz

FOTOGRAF – PETR VÍCHA
svatby | akce | rodinné foto | portréty
produktová fotografie | výroba foto obrazů
Mob.: 731 481 237
E-mail: petr@vicha.eu
www.vicha.eu

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
Malířské a lakýrnické práce
Tůma František
Lány, Ke Studánce 624
Mob.: 603 399 626
Zemní práce strojem JCB 3CX
Jindřich Havlíček
Lány, Za Školou 318
Mob.: 724 592 876
E-mail: bagrlany@seznam.cz
Nabízím péči o kojence, batole
Marie Jarošová
Lány, Školní 376
Mob.: 702 014 504
Školní a kancelářské potřeby
Lány – doprava zdarma + malý dárek
Petr Břeh
Lány, Polní 660
Mob.: 775 243 564
www.kancelarskepotrebyonline.cz

Ozvučení a osvětlení kulturních akcí, instalace
světelné a audio techniky.
Jiří Švancar
Lány, U Lipky 429
E-mail: info@zvuceni-svancar.cz
http://zvuceni-svancar.cz
Tomáš Sábel – T. S. SERVIS
Prodej a servis výpočetní techniky, montáže
anténní a satelitní techniky.
Lány, Polní 295
Mob.: 602 241 106
www.ts.servis.sweb.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
Servis výpočetní techniky, instalace datových
a bezdrátových sítí, instalace a servis
kamerových systémů.
Jiří Švancar
Lány, U Lipky 429
jiri.svancar@email.cz
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Blahopøání
První letošní jubilantkou, kterou jsme
navštívily s kronikou a blahopřáním, je
paní Marie Lengyelová. Přišly jsme za ní
do Domu s pečovatelskou službou, kde
v současné době žije. Lánská rodačka
s námi zavzpomínala na časy prožité
uprostřed Lánské obory. Les byl a je stále
její život. Přejeme jí i celé rodině hodně
zdraví a štěstí.
Alena Hlavsová a Hana Schritterová

Podìkování èlenùm zásahové
jednotky Sboru dobrovolných
hasièù
Jako velitel jednotky bych chtěl
poděkovat členům jednotky za jejich
obětavou činnost při zásazích, na které
jsme vysíláni. Letošní rok byl, co se týká
počtu výjezdů, náročný, a co do jejich
obsahu ještě náročnější. Nejenom
skládka nás letos trápila. Všechny
zásahy jsme zvládli a ze všech jsme se
vrátili v pořádku domů. Kluci to dělají ve
svém volnu, zadarmo a dobrovolně.
Obětují svůj čas, sílu a nasazují svoje
životy, aby pomohli zachránit jiné lidi,
jejich životy a jejich majetek. Také je
potřeba poděkovat jejich rodinám
a nejbližším osobám, které je v tom
podporují a tolerují jim ten čas, který na
zásahu stráví, leckdy se nejedná jen
o minuty a hodiny, ale někdy i o dny, kdy
zasahují na mimořádné události. Čas
zásahu si vždy vybere tu nejnevhodnější
dobu, ať už se jedná o noční běh
z domova z vyhřáté postele, z rodinné
oslavy nebo od rozmíchané malty. Kluci
jedou a zasahují tam, kde je potřeba.
Děkujeme obci za podporu, kterou nám
poskytuje, a za důvěru, kterou do nás
vkládá. My se snažíme ji plně oplácet.
A jsme tu pro všechny, kdykoliv je
potřeba.
Děkujeme také našim spoluobčanům,
kteří si na nás vzpomněli a během
náročné akce na skládce nám donesli
sladké občerstvení. Po 8 hodinách
zásahu v - 3 °C, kdy už je únava plně znát,
to byla vítaná vzpruha.
Petr Králíček

Podìkování
Ráda bych poděkovala za ochotu
a osobní pomoc Petru Králíčkovi, veliteli
lánských hasičů.
Hned první lednový víkend, kdy se dalo
bruslit na Židovském rybníku (a nikdo
netušil, kolik takových víkendů zima
ještě nabídne), bez váhání přijel
a pomohl s úpravou zamrzlé plochy.
Ivana Chalupová

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Rok 2016 u hasièù
Jednotka SDH Lány vyjížděla v roce 2016 celkem
k 29 zásahům. Zasahovala v lánském katastru 13x
a mimo katastr 16x. Průměrný počet hasičů na
výjezd 6 členů. Průměrná doba trvání zásahu 7 hodin. Doba trvání je navýšena zásahy na skládce.
Nejvytíženější měsíc červenec (7x). Jednotka
pomohla uchránit majetek v hodnotě 150 000 Kč.
Zásahy: 22.2. Technická pomoc (Lány), padlý
strom přes cestu směr Sýkořice. 25.2. Požár
(Lány), požár odpadu na modelářském letišti. 2.5.
Planý poplach (Stochov Honice), nenahlášené
pálení. 23.5. Technická pomoc (Lány), čerpání
vody ze sklepa. 2.6. Technická pomoc (Lány),
čerpání vody ze sklepa. 2.6. Technická pomoc
(Vašírov), čerpání vody ze sklepa. 12.7. Požár
(Hradečno), požár dřeva a lesa. 13.7. Technická
pomoc (Lány), likvidace vos na hřbitově. 21.7.
Požár (Rynholec), požár Ekoskládky. 23.7. Planý
poplach (Slovanka), nepovolené pálení. 27.7.
Požár (Stochov), požár dřeva na vlakovém
nádraží. 28.7. Technická pomoc (Lány), likvidace
vos. 29.7. Technická pomoc (Lány), likvidace vos
na dětském hřišti. 31.8. Požár (Rynholec), požár
lesního porostu. 4.9. Požár (Rynholec), požár
rašeliny. 7.9. Technická pomoc (Lány), likvidace
obtížného hmyzu. 9.9. Požár (Lány), požár pařezu
Píně. 14.9. Požár (Nová Studnice), požár lesa.
15.9. Požár (Lány), požár hrabanky směr Ploskov.
15.9. Technická pomoc (Lány), likvidace
obtížného hmyzu na Nových Dvorech. 6.10.
Prověřovací cvičení (Trpoměchy), dopravní
nehoda autobusu. 3.-9.11. Požár (Rynholec),
požár Ekoskládky. 6.11. Požár (Lány), požár
dřeva. 9.11. Planý poplach (Stochov), požár
chatky u žel. přejezdu. 13.-15.11. Požár
(Rynholec), požár Ekoskládky. 26.11. Požár
(Stochov), požár kolem potrubí v bytovém domě.
28.11. Požár (Stochov), požár ventilátoru ve
třetím patře. 8.12. Prověřovací cvičení (ČLUZ),
požár nádrže mazutu. 29.12. Požár (Rynholec),
požár Ekoskládky.
Lánští hasiči disponují technikou CAS 32 Tatra
148 (13 zásahů), CAS 32 Tatra 815 (16 zásahů),
OA VW Transportér (16 zásahů). Řetězové pily

STIHL (1 zásah). Požární stříkačka a plovoucí
a kalové čerpadlo použity (8 zásahů).
Elektrocentrála Honda (1 zásah). Dýchací
technika (3 zásahy). Vysavač na vosy (5 zásahů).
Jednotka absolvovala výcvik ve vyprošťování při
dopravní nehodě (3x). Výcvik na vodě, záchrana
tonoucích, práce s raftem na divoké vodě (5x).
Výcvik s technikou, výstrojí a výzbrojí (12x).
Výcvik na lezecké stěně (2x). Zajišťovala
technickou výpomoc pro obec (15x). Tradičně
jsme se věnovali údržbě a opravám techniky,
výstroje a výzbroje.
S lánskými dobrovolnými hasiči jste se mohli
potkat na valných hromadách a hasičských
plesech v okolních vesnicích. Pořádali jsme
Hasičský ples v lánské sokolovně a oslavy 135.
výročí založení SDH Lány. Pomáhali jsme během
akcí: Pálení čarodějnic, Staročeské Máje, Lánský
den plný her, Masarykova vatra a Lampionový
průvod.
Petr Králíček

Nejaktivnější hasič výjezdové jednotky je
Petr Králíček (20x vyjel na výjezd z 29 výjezdů).

Sportovní stáj sbírá úspìchy
Rok 2016 byl pro Sportovní stáj Lány – Vašírov,
z.s. velmi úspěšným rokem. Na jaře úspěšně složili
zkoušky základního výcviku jezdce další dva
členové naší stáje.
Pravidelně jsme se účastnili skokových závodů,
a to od těch nejlehčích (70 cm) až po ty těžké (150
cm). Ing. Marek Zbořil vyhrál oblastní mistrovství
Středočeského kraje s koněm Adria 5. Kobylka La
Luna v sedle s Andreou Metelkovou byla díky
svým skvělým sportovním výsledkům zařazena do
akceleračního programu. Na podzim se Valentina
(kobylka našeho chovu) se stejnou jezdkyní
zúčastnily výkonnostních zkoušek tříletých klisen
s krásným výsledkem 8,1 bodů a klisna byla
zařazena do hlavní plemenné knihy českého

teplokrevníka. Na konci roku se nám podařilo
dostavět střechu na hale.
Tento rok na podzim to bude již 10 let, co naše stáj
funguje. Plánujeme dokončit úpravy okolo
jezdecké haly. Pravidelně se budeme zúčastnovat
především skokových závodů, budeme pořádat
soustředění a veřejné tréninky. Také bude
probíhat příprava na výkonnostní zkoušky
tříletých klisen s kobylkou Karou, která je také
z našeho chovu. Na jaře očekáváme narození dvou
hříbátek.
Po celý školní rok probíhá každé pondělí, úterý
a pátek jezdecký kroužek pro děti. Do kroužku je
možné se přihlásit i v průběhu roku.
Andrea Metelková
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Ohlédnutí za Maškarní merendou
Klub pro rodiče a děti Domeček oslavil poslední
lednovou sobotu své 10. narozeniny jak se patří,
se spoustou dětí a pohádkových bytostí. Mnoho
gratulantů Domeček zná nebo znalo osobně.
Přece jen za deset let své existence už má svou
historii.
I přes hlášenou chřipkovou epidemii jsme
napočítali 123 dětských masek a 23 dospěláckých
masek. Letošní nová porota měla z čeho vybírat.
Gratulujeme všem, kteří našli odvahu se do
nějakého kostýmu převléknout!
Dětská kategorie: 1. Střihoruký Edward (Anna
Amélie Sokolová, Lány), 2. Křemílek
a Vochomůrka (Barbora a Klára Baumanovy,
Lány), 3. Motýl Emanuel a Maková panenka
(Eliáš a Bianka Ducarovi, Nové Strašecí), 4. PacMan (Jakub Drastil, Lány), 5. Steve Minecraft
(Matěj Drastil, Lány). Dospělácká kategorie:
1. Duch tmy a Duch nevěsty (Lucie Hamerníková
a Martina Machačková, Lány), 2. Šaman
a Šamanka (Alena Hurdová a Tunde, Lány),
3. Pipi (Naďa Hencovská, Lány), 4. Čarodějnice
(Ivana Pokorná, Lány), 5. Papoušek (Monika
Přerostová, Vašírov).
Děkujeme všem partnerům, pomocníkům
a dobrým duším za jejich pomoc. Děkujeme také
všem návštěvníkům, že opět předvedli spoustu
krásných masek a přišli mezi nás!

Bohatou fotogalerii najdete na našich
internetových stránkách www.naselany.cz nebo
na Face booku.
Jana Drastilová

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
XVI. všesokolský slet klepe na dveøe
První etapa sletových příprav byla završena tzv.
„předváděčkou“ v pražské vinohradské
sokolovně, kde byly pracovně předvedeny
hromadné skladby pro slet 2018. Všesokolský slet
je velkou sokolskou slavností, při níž se Česká obec
sokolská prezentuje na veřejnosti. V dobrovolnické práci se na přípravách podílejí tisíce
cvičitelů a úctu si zaslouží určitě i cvičenci.
Nyní vstupujeme do druhé etapy, kterou je
zahájení nácviků. Nejprve se skladby musí naučit
ti, kdo povedou nácvik v regionu a v jednotách. Od
září 2017 pak začne nácvik přímo v TJ. Naše
jednota se hodlá zapojit do nácviku čtyř skladeb,
aniž bychom lpěli na tom, že všichni pojedou až do
Prahy. Určitě budeme nacvičovat s mladším
žactvem skladbu Děti, to je věc. Skladba je určená
dětem mladšího školního věku, holčičkám
i klukům, má kouzelnou hudbu i texty Jaroslava
Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Nácvik u nás povede
Soňa Badziony s Alenou Šilhanovou. Rádi
bychom nacvičovali také skladbu pro rodiče
s dvou – až pětiletými dětmi nazvanou Méďové.
Náčiním je plyšová hračka medvídka. Radostný
pohyb dětí krásně vedou různé písně o medvědech. Pevně věřím, že se k Janě Porcalové opět
přidá několik šikovných mladých žen nebo
i dorostenek z aerobik týmu, aby zazářily ve
skladbě se skládacími obručemi nazvané Siluety.

Hudební doprovod k ní zajišťuje pop-rocková
skupina Mandrage (včetně písně Hledá se žena).
A snad získám i tentokrát několik žen pro nácvik
skladby Ženobraní, která je postavena na písních
Čechomoru a Fleretu a využívá hodně různé prvky
lidových tanců. A proč zrovna ženobraní? Tak
jako je pro vinaře vinobraní svátkem úrody
a sklizně, kdy z množství hroznů vzniká ušlechtilé
víno, tak i tato skladba je oslavou společného
tance přinášejícího radost nejen cvičenkám, ale
i ostatním lidem.
Podrobnější informace o jednotlivých skladbách
najdou čtenáři ve vývěsce před sokolovnou.
V současné době hledáme cvičitelku pro skladbu
Méďové. Najde se některá maminka, která by si
nácvik u nás vzala na starost? Všem, kdo se do
nácviku u nás zapojí, určitě výbor TJ přispěje
určitou částkou na nákup oblečení. Anebo si již
nyní po korunkách mohou zájemci o nácvik
střádat.
V souvislosti s přípravou sletu rozhodl výbor ČOS
také o vydání mimořádné sletové známky
v hodnotě 50,- Kč, kterou si zakoupí každý člen
Sokola v roce 2017 a 2018. Jejím zakoupením
však mohou přispět i ostatní občané. Celý výtěžek
půjde na úhradu sletových nákladů.
Václava Nováková

NEBE NAD LÁNY
V lednu jsme si užili jasných nocí! Zimní
souhvězdí, třpytná Večernice (Venuše)
a dokonalá Jitřenka (Jupiter)… to byly
žně! Všimli jste si úzkého srpečku
Měsíce? Kromě něj byla velmi dobře
viditelná i jeho větší, neosvětlená část.
Jak je to možné?
To je tak – zdánlivě triviální tvrzení
Jediným zdrojem světla ve Sluneční
soustavě je Slunce má dalekosáhlé
důsledky a výše zmíněné pozoruhodné
souvislosti. Předně tedy: v nejbližším
vesmíru NIC kromě Slunce skutečně
nesvítí. I světlo vytvářené naší civilizací
na Zemi není v důsledku nic jiného než
kdysi dávno uchované a námi později
využité sluneční záření. Každá hmota ve
vesmíru, na kterou Sluneční světlo
dopadá, se chová trochu jako zrcátko.
Některá lépe, jiná hůř, ale všechna
tělesa házejí sluneční prasátka. Díky
tomu můžeme pozorovat planety,
měsíce, asteroidy, komety. Měsíc je
k nám nejblíž, a tak přesto, že odrazivost
jeho povrchu je bídná, dokáže
astronomům pokazit mnoho příležitostí
k pozorování slabších objektů. Slunce
osvětluje Měsíci jen k němu přivrácenou
stranu, přirozeně. Vlivem obíhání
Měsíce kolem Země se nám pak tato
polovina jeví jako fáze Měsíce. Stejně
tak ale vypadá Země z povrchu Měsíce.
Jen obráceně.
Podívejte se na NEBE NAD LÁNY.
Měsíc teď dorůstá do úplňku, je tedy
Sluncem nasvícen ze západu – zprava.
Teď se v myšlenkách přeneste na
měsíční povrch a otočte se zpátky
k Zemi. Co vidíte? Modrou planetu
nasvícenou Sluncem ze západu, jak
jinak. Tedy zleva! No a teď konečně
k povrchu Měsíce, který není osvětlen,
a přesto je vidět. Atmosféra Země je
zrcadlo s velmi proměnlivou výkonností. Nicméně jeho plocha je tak velká, že
ve fázích velmi úzkých srpků Měsíce
(resp. úplňků Země) stačí odražené
sluneční prasátko dosvítit až na temnou
stranu Měsíce. Od ní se podruhé odrazí
a putuje k Zemi do našich očí. Tomuhle
jevu se říká popelavý svit Měsíce a je,
stejně jako všechna ostatní optická
kouzla a čáry, dílem naší životodárné
mateřské hvězdy.
Jiří Luska
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Ze Sokola
· V době jarních prázdnin pokračuje

·

·

·

·

pouze cvičení pro seniorky, žádná
ostatní cvičení pro ženy a děti se
nekonají.
5. února měly ženy opět příležitost
přijít si zacvičit do sokolovny zdarma.
Probíhala tzv. prezentace, při které
lánské cvičitelky v několika blocích
představily, jaká cvičení a s jakými
pomůckami u nás v Sokole nabízíme.
10. února večer je v sokolovně ples
Lesní správy, trénink stolních tenistů
tedy odpadá. Jejich zápasy pokračují
hned následující den 11. února.
Byl zahájen výběr členských a oddílových příspěvků. Děti, mládež,
důchodci a přispívající platí 200,- Kč ,
ostatní 500,- Kč. Oddílové příspěvky
se liší u jednotlivých oddílů. Částky
sdělí cvičitelky a trenéři. Mimořádná
sletová známka je za 50,- Kč.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokollany.cz.
Václava Nováková

Skijöring ve Vašírovì
Díky bohaté sněhové nadílce a odvaze členů
vašírovské sportovní stáje něco takového
nabídnout veřejnosti jsme si mohli vyzkoušet
zimní sport skijöring. Jedná se
o sport, při kterém je člověk na
lyžích připoután tažným lanem
ke koni nebo ke psu. Tento
nevšední zážitek nabídl
veřejnosti během dvou
lednových víkendů spolek
Sportovní Stáj Lány - Vašírov z.
s. . Přijít na pole nad
vašírovskou hospodu a svézt se
mohl kdokoli, komu se
podařilo zachytit zprávu na
Facebooku. Pro děti byly
připravené sáňky, které tahali
poníci. Pro dospěláky byli
připravení velcí koně, sáňky a
pro odvážné i krátké lyže. Na

Facebooku spolku najdete bohatou fotogalerii
včetně videí, která stojí za zkouknutí.
Jana Drastilová

Hokejový klub Lány - výsledky odehraných zápasù
HC Lány B
datum

domácí

HC Lány A
hosté

výsledek

datum

22.10.

HC Lány B

HC Ski Čnes

3:5

6.11.

29.10.

HC Blue Středokluky

HC Lány B

7:6

5.11.

HC Lány B

SK Velc Žilina

13.11.

HC Lány B

HC Ovce

3.12.

HC Lány B

11.12.

HC Blue Středokluky

17.12.

domácí

hosté

HC Lány A

výsledek

HK Příbram 99

0 : 5 kont.

11.11. HC Lány A

Sokol Cerhovice

3:3

4 : 13

20.11. HC Lány A

Sokol Solopisky

2:3

26.11. Slavoj Obecnice HC Lány A

HC SKI Čnes

2:6

4.12.

Viktoria Nové Strašecí

5:7

HC Lány B

2:1

11.12. HC Lány A

Mníšek p. Brdy

3 : 13

HC Lány B

SK Velc Žilina

3 : 13

7 .1.

HK Příbram 99

HC Lány A

4:5

8.1.

HC Lány B

HC Ovce

1:6

15.1.

Sokol Cerhovice HC Lány A

10 : 5

14.1.

HC Lány B

HC SKI Čnes

3:4

21.1.

Sokol Solopisky HC Lány A

5:1

28.1.

HC Lány B

HC Rowing

5:4

29.1.

HC Lány A

1:5

HC Lány A

Slavoj Obecnice

2 : 11
5 : 0 kont.

Úklidové služby
·
·
·
·
·

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců a podlah
čištění čalouněného nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz
Zápas 21. ledna 2017 Sokol Solopisky – HC Lány A (Aleš Lomberský)
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