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Slovo na úvod
Čas běží jako zběsilý
Zdá se, že to bylo nedávno, kdy se konaly
volby do obecního zastupitelstva, ale ono
je to už dva roky a naše volební období je v
polovině. Pesimista by řekl, máme už jen
dva roky na splnění našich slibů,
optimista by namítl, máme ještě dva roky
před sebou. Na bilancování je ještě brzy,
ale takové malé předvánoční zamyšlení
neuškodí. Dost věcí se nám podařilo
změnit a realizovat ku prospěchu naší
obce a občanů v ní žijících. Hodně věcí,
které se nám zatím nepodařilo zrealizovat, čeká na vyřešení ať úplné nebo
alespoň částečné. Nebudu je zde
vyjmenovávat, protože každý, kdo zde
bydlí a žije, tyto problémy zná. V poslední
době se však čím dál více setkávám s
jistou dávkou frustrace a „blbé nálady“.
Možná je to tím, že zmizela jakási
sousedská sounáležitost a kamarádství.
Každý se zavírá do ulity svého domu.
Přestože vidí poškozování obecního
majetku, ničení naší krásné přírody a
ovzduší, raději dělá, že nevidí, a říká, ať to
vyřeší zastupitelé. Zastupitelé se však bez
pomoci ostatních občanů neobejdou.
Stále platí staré české přísloví „více hlav,
více rozumu“. Proto jsem i nadále
optimistou a věřím, že společně udržíme
naši obec na vysokém životním
standardu.
Přeji všem lánským a vašírovským
občanům klidné a spokojené prožití
vánočních svátků, lánským a
vašírovským dětem bohatého ježíška a
nám všem pevné zdraví, hodně osobních
i pracovních úspěchů v celém roce 2009.
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Obecní byt v domě v ulici Ke Hřbitovu má nového
nájemníka
Novým nájemníkem obecního bytu v prvním
patře domu č.p. 174 v ulici Ke Hřbitovu se
na základě výsledků výběrového řízení stal pan
Martin Drábek. Zároveň bude podle podmínek
zadaných obcí vykonávat funkci správce
sběrného dvora, který se nachází ve stejném
objektu.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem osm

zájemců a výběrová komise po porovnání nabídek
určila vítěze. Ten si ale vše před podpisem
smlouvy rozmyslel a na řadu přišel tedy druhý
v pořadí, a tím byl právě pan Drábek. Nový
nájemník se od 1. listopadu do bytu nastěhoval a
stejně tak převzal i funkci správce sběrného
dvora.
Karel Pleiner

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu obce doložte do 15.1.2009!
Jen necelý měsíc mají sportovní organizace,
zájmové spolky a sdružení, které obdržely v roce
2008 příspěvek na činnost z rozpočtu obce, na
doložení proinvestování letošní dotace.
Vyúčtování je třeba provést písemnou formou a
doložit fotokopie daňových dokladů prokazujících použití příspěvku v souladu s uzavřenou
smlouvou o dotaci s obcí Lány. Termín odevzdání
je nejpozději 15. leden 2009. Včasné a správné
doložení vyúčtování bude jedním z hodnocených

kritérií pro dotace v roce 2009.
Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na činnost
a plánované akce v roce 2009 bude možné
podat do 28.2.2009 na formuláři zpracovaném
komisí veřejného pořádku a sportu a mládeže.
Formulář bude k dispozici v listinné podobě na
obecním úřadu a v elektronické podobě na
internetových stránkách obce v průběhu ledna
2009.
JUDr. Ernest Kosár

Zimní provoz sběrného dvora
Provoz sběrného dvora v domě č.p. 174 v ulici Ke
Hřbitovu bude od 15. prosince 2008 omezen na
jeden den v týdnu, a to pouze sobotu od 9.00 do
12.00 hodin. Vzhledem k tomu, že přes zimu není
téměř žádný biologický odpad, nebude během
zimního období ve sběrném dvoře umístěn

kontejner na biologický odpad. Ostatní druhy
odpadu – elektroodpady a objemný odpad bude
sběrný dvůr nadále přijímat. Provoz v plném
rozsahu obnoví sběrný dvůr v plném rozsahu od
dubna 2009.

Inzerce služeb v Lánském zpravodaji ZDARMA!
Jste zedník, truhlář, pokrývač, projektant,
masérka, kadeřnice, provozujete restauraci?
Dejte o sobě vědět a získejte nové zákazníky!
V únorovém zpravodaji bude ZDARMA
zveřejněn adresář všech lánských a vašírovských občanů, kteří nabízejí své služby nebo
výrobky veřejnosti. Pokud máte zájem, zašlete
své kontaktní údaje ve formátu – název, adresa,
telefonické spojení, odkaz na www stránky a e-

mail na adresu zpravodaj@lany.cz nebo je
v písemné podobě doručte na Obecní úřad
v Lánech k rukám Karla Pleinera. Protože chceme
vyhovět všem zájemcům, bude otištěna inzerce v
rozsahu maximálně 150 znaků. Uzávěrka pro
poslání podkladů je 25. leden 2009. POŠLETE
ÚDAJE HNED, NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ
CHVÍLI!
Martina Hořejší

Karel Sklenička, starosta obce

Výběrové řízení na zateplení Základní školy Lány
Veřejné zasedání
zastupitelstva obce se koná
v pondělí 22. prosince 2008
v 18.00 hod v hotelu Classic.
Hlavním bodem bude projednání
rozpočtu obce na rok 2009.

Obec Lány vyzývá k podání nabídek na realizaci
akce "Zateplení objektu Základní školy Lány".
Nabídky je možné podávat dle instrukcí

zveřejněných na webových stránkách obce
www.obec-lany.cz do 17.12.2008.

Nabídka práce
Obecní úřad Lány přijme pracovníka/pracovnici na venkovní úklidové práce. Vhodné i pro důchodce na zkrácený pracovní úvazek. Bližší informace podá místostarosta pan Václav Fencl na tel. 313
502 041 nebo přímo na obecním úřadu.
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Blahopřejeme
V měsíci prosinci 2008 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Šnejbergová Krista, Křivoklátská;
Fenclová Marie, ul. Polní; Picková
Marie, ul. Pod Kopaninou; Hnízdilová
Dana, ul. Okružní; Jirkovský Miroslav,
ul. U Lipky; Müller Václav, ul. Školní;
Grötschlová Věra, Berounská; Dlouhá
Marie, Vašírov; Žiška Jan, ul. U Statku,
Nekovářová Věra, ul. Lipová, Barochová
Marta,ul. Zahradní.

Vánoční koncert v Muzeu
T.G.M.
Stejně jako v loňském roce plánuje
kulturní komise obce Lány vánoční
koncert. Tentokrát nebude v lánském
kostele, ale v prostorách Muzea T.G.M.
Konat se bude 21. prosince 2008
od 16.00 hodin.
Vánočně laděný repertoár zazpívá
smíšený pěvecký sbor Vox Nymburgensis, který znáte již z červencového
vystoupení u příležitosti cyrilometodějského svátku a k uctění památky mistra
Jana Husa ve Vašírově.
V repertoáru tohoto mezinárodně
uznávaného a známého sboru o třech
desítkách pěvců jsou skladby od XVI.
století až po díla soudobých autorů,
české lidové písně i písně jiných národů.
Soubor se snaží o sborové uchopení
jazzu, swingu, spirituálů, gosplů i
populárních melodií. VOX Nymburgensis je známý širokému mezinárodnímu
publiku. Vystupoval ve Francii, Dánsku,
Holandsku, Argentině, Norsku, Řecku,
Itálii, Španělsku či Polsku a nyní opět
nabízí jedinečný zážitek i nám.
Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise

Za kulturou do Muzea T.G.M.
v Lánech
·
13.12.2008 od 15.00 hodin vánoční

besídkování s pohádkáři Milošem
Horanským a Jaromírem Gálem
·
18.12.2008 od 17.00 hodin kinokavárna - film Let´s Dance
·
21.12.2008 od 17.00 hodin adventní
koncert
·
23.12.2008 výstava - Velký figurální
betlém Libora Daenemarka
·
13.1.2009 - 1.2.2009 výstava Novodobé ostrostřelecké terče

Vašírovští otevřou hřiště na jaře
Nově zbudované dětské hřiště ve Vašírově je
v těchto zimních dnech pokryté sněhovým
popraškem. Přesto musím k jeho stavu říci několik
informací.
Zástupci obce převzali od firmy TR Antoš z
Turnova stavbu po instalování herních prvků,dopadových ploch, laviček, plotu, pískoviště s
pergolou (zatím bez písku, bude pořízen na jaře).
Byla zcela proinvestována dotace od
Středočeského kraje ve výši 290.000 Kč. Obec se
dosud podílela částkou 288.890 Kč, ze které byly
dofinancovány herní prvky a počáteční zemní
práce. Co dovolilo podzimní počasí, využila
zahradnická firma k osázení hřiště vzrostlejšími
stromy a keři. Veškerou zeleň sponzorsky dodala
zahradnická firma pana Martina Šváchy,

vašírovského občana.
Než se otevře branka prvním dětským návštěvníkům, bude v jarních měsících potřeba upravit
okolí hřiště, osít plánované travnaté plochy,
zbudovat přístupové cesty k plůtku, navézt písek
do pískoviště a vypracovat provozní a návštěvní
řád hřiště.
Na závěr chci zmínit brigády vašírovských
maminek a tatínků, kteří se aktivně zapojili do
úpravy povrchu hřiště před osázením. Je jim
jasné, že hřiště bude sloužit jejich dětem a proto
přiložili ruku k dílu. Věřím, že díky svému podílu
na zřízení dětského hřiště ve Vašírově budou
obecní majetek chránit před poškozováním.
Alena Hlavsová, místostarostka obce

Kulturní komise obce Lány Vás zve do lánské sokolovny na den s vánočními tradicemi nazvaný

„Voňavý advent“
Bude se konat v sobotu 13. prosince 2008 od 10.00 do 17.00 hodin.
V 17.30 hod. program zakončí kouzelné loutkové představení České mše vánoční pro děti i
dospělé. Vstup je zdarma.
Lánskou sokolovnu zaplní od rána stánky s rozličnými vánočními výrobky a stanoviště, na kterých si
malí i velcí návštěvníci budou moci vyzkoušet a naučit se například zdobení perníčků, výrobu ozdob
ze slámy, barevných sklíček či hoblin, malování na sklo či výrobu svíček ze včelího vosku. Své výtvory
si každý bude moci odnést domů nebo si zakoupit rukodělné výtvory profesionálů, např. šperky,
svícny nebo ručně vyráběný papír.
V rámci programu také vyhlásíme nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví přinesené z kuchyní
lánských žen či mužů. Do cukrářské soutěže o putovní pohár „Zlatý Šafrán“ se může skutečně
přihlásit kdokoliv. Stačí jen 13. prosince 2008 přinést své vánoční cukroví nebo jablkový či jiný závin
ochutnat do sokolovny.
Neváhejte a pochlubte se svým sladkým kulinářským uměním. Získejte prestižní ocenění,
které si loni odnesla Romana Karlovská s dcerou. Napečte pro voňavý advent.

Máte doma ručně vyráběný betlém ať už ze dřeva, moduritu, papíru či jiného materiálu?
Zapůjčte nám jej na výstavu v rámci voňavého adventu.
Ozvěte se na emailovou adresu: obec@lany.cz s telefonním kontaktem na vás nebo na telefonu
+420 602 297 279. Přinést jej také můžete v 10 hod. přímo do lánské sokolovny.
Předem všem velmi děkujeme

Výstava vánočních dekorací

Mimořádný termín
svozu popelnic
Z provozních důvodů firmy, která zajišťuje svoz
směsného odpadu, nebude proveden svoz popelnic
dne 1.1.2009. Náhradním termínem je sobota
3.1.2009. Ostatní vánoční svátky bude svoz odpadu
proveden v obvyklých termínech.

Nové ceny vodného a stočného
Vodárny Kladno – Mělník a.s. oznamují změnu
cen vodného a stočného od 1.1.2009.
Ceny v Kč/m3:
bez DPH s DPH
Voda pitná a užitková
35,80
39,02
Voda odkanalizovaná
27,10
29,54

Celkem

62,90 68,56

Výstava dekorací proběhla 23.listopadu
za velkého zájmu veřejnosti v Muzeu T.G.M.
Foto: Jana Jirásková
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Doba adventní a vánoční
Vstoupili jsme opět do doby příprav na nejoblíbenější svátky celého roku – Vánoce. Toto období se
nazývá advent, což pochází od latinského slova
adveníre tzn. přijít, přicházet. Připravujeme se
totiž na příchod nejvzácnějšího hosta, který kdy na
zemi žil a pracoval - Ježíše Krista, Syna Božího.
Možná leckde toto vědomí přípravy skoro
vymizelo, protože se ztratil i pravý obsah
vánočních svátků.
Reklama a řetězce obchodů nás chtějí jakoby
pohltit pouze starostmi, které se týkají více či méně
jen našeho živočišného způsobu života - dostatek
dobrého jídla, nějaké cukroví a dárky pro naše
drahé. Tato nákupní horečka, trvající téměř do
Štědrého dne, končí vyčerpáním právě v
nejkrásnější večer celého roku spojeným snad s
polohlasným vydechnutím: „Ještě, že už máme ty
svátky za sebou.“ Je toto příprava na šťastně
prožité Vánoce?
V adventní době se člověk zamýšlí nad největším
tajemstvím v dějinách lidstva – Bůh Ježíš Kristus
se stává člověkem. Jedná se tedy především o
přípravu duchovní v srdci každého člověka. Aby
člověk mohl být obdarován tímto tajemstvím, je
nutné, aby byl i přirozeně disponován. Bůh – Ježíš

Kristus – přichází, aby nám dal vše, po čem lidské
srdce touží - radost, pokoj, lásku a mír. Je na
každém z nás, jak toto tajemství uchopíme a
naplníme jím svůj mnohdy monotónní život. Právě
k tomu nám má posloužit doba adventní. Potom
budou vánoční svátky prožité v našich domovech
jistě více pokojné a radostné, neboť pokoj a radost
bude vyzařovat z našich srdcí.
„Gloria in excelsis Deo“ – Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle – to je
vánoční poselství, které uslyšeli pastýři před
dvěma tisíci lety a které zaznívá až podnes. Bůh
sestoupil na zem, aby člověk mohl vystoupit k
Bohu. Toto tajemství je veliké a čistě rozumem
nepochopitelné. Jen víra umožňuje člověku, aby je
přijal a z něho se radoval a žil.
V každodenním životě nebývá bohužel mnoho
času ani příležitosti k radosti. Proto můžeme
využít této vánoční doby, abychom prožili radost
všech radostí, že Bůh se narodil pro každého z nás
osobně i v našem srdci, jak zpíváme ve vánoční
koledě: „…nám, nám narodil se“.
Požehnané a radostiplné svátky vánoční i
nastávající nový rok Vám přeje Vít Uher,
novostrašecký farář.

Římskokatolická farnost
Nové Strašecí – kostel
Nejsvětějšího Jména Ježíšova
v Lánech
Mše svaté - bohoslužby ve vánočním
oktávu:
·
24. 12. – 00.00 kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
·
25. 12. – 15.00 kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
·
31. 12. – 16.30 kostel Narození
Panny Marie v Novém Strašecí
(děkovná mše sv. za uplynulý rok)
·
1. 1. – 15.00 kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
Pravidelné bohoslužby - mše svaté v
kostele Nejsvětějšího Jména Ježíšova v
Lánech neděle od 15.00 hodin.
Kontakt:
Římskokatolická farnost Nové Strašecí,
Vít Uher, U Školy 124, Nové Strašecí,
tel. 313 573 163, www.nove-straseci.eu

Tyrš připravuje poosmé premiéru
Jak se stalo milou tradicí, bude 30. prosinec opět
dnem nové premiéry Divadla Tyrš. Tentokrát
přichází soubor s komedií Christophera Duranga
Nevyléčitelní v režii Romana Havelky. Součástí
večera bude již potřetí také slavnostní předání
ocenění „Klobouk dolů“ pro dalšího lánského
občana.
„Předposlední den roku je pro nás již osm let
označen v kalendáři červenou barvou a nápisem
PREMIÉRA s vykřičníkem. Troufám si říci, že za tu
dobu se uvádění nové hry našeho divadla v tento čas
stalo jednou z nejvýznamnějších společenských
událostí v obci,“ uvedl Roman Havelka, vedoucí
souboru a režisér téměř všech představení Tyrše.
Také v novince pro letošní rok se ujal režie
představení, kterým je tentokrát komedie
Christophera Duranga Nevyléčitelní. Nejedná se o
tragédii z nemocničního prostředí, jak by se mohlo
podle názvu zdát. Tyršáci naopak doufají, že
divákům tato komedie pěkně promasíruje
smíchem bránici.
„Hra je výborně napsaná a myslím, že si každý
přijde na své. Hlavním tématem jsou mezilidské
vztahy a problémy v komunikaci mezi partnery, z
nichž vyplynou v průběhu děje skutečně absurdní a
komické situace. Ale zápletku prozrazovat dopředu
nebudu, přijďte se sami podívat,“ říká režisér
Havelka.
V představení hrají členové souboru, kteří za
sebou mají již řadu rolí a nyní zúročí své zkušenosti
v nové hře. V rolích Bruce a Prudence uvidíte
Romana Nového (zatím Půlnoční vlak, Mrzák
Inishmaanský nebo Nejkrásnější válka) a Janu
Procházkovou (kromě předchozích také Nebe na
Zemi), jako Bob se představí Antonín Tolkačev

(Nebe na Zemi, Půlnoční vlak, Mrzák
Inishmaanský, Nejkrásnější válka) a
psycholožku si zahraje Ivanka
Hošková. Na jeviště se po dvouleté
pauze vrací Petr 'Káša' Pleiner a zdá se,
že role psychiatra mu skutečně 'sedne',
takže určitě bude moci uplatnit své
komické vlohy v plné míře. Jediným
n o v á č k e m j e t e n t o k r á t To m á š
Vandírek, který letos rozšířil řady Tyrše
a zatím jste ho mohli vidět jako
traktoristu Vencu ve skeči Zabijačka.
V posledních dvou letech se premiéry
Tyrše staly také dnem, kdy je předáváno ocenění 'Klobouk dolů' některému z
lánských občanů, který se svou
nezištnou prací pro obec ať už na poli
kultury, sportu, práce s mládeží nebo v
jiné oblasti, zapsal do její historie a
zasloužil se o propagaci dobrého
jména Lán. Zatím toto ocenění
převzali Karel Baroch za svou činnost v
oblasti ochotnického divadla a
Antonín Bechyně jako úspěšný sportovec, neúnavný organizátor sportovního života obce a
dlouholetý trenér mladeže. Letos k těmto dvěma přibude další nositel čestného stříbrného odznaku a
stejně jako jeho předchůdci se stane dalším členem výboru pro udělování tohoto ocenění. Jeho
jméno zůstává až do posledního okamžiku překvapením a dozvíte se ho až při slavnostním vyhlášení
před premiérou. Začátek akce je tedy naplánován na 30. prosince na 20.00 hodin a po představení
následuje také již tradiční volná zábava, tentokrát s živou hudbou k poslechu i tanci.
“Všichni jste srdečně zváni a věřím, že i letos Láňáci vytvoří stejně báječnou atmosféru, jako tomu bylo
dosud pokaždé. I pro nás, divadelníky, se staly naše premiéry příjemným zakončením náročné práce na
představení a jsme rádi, že jsou příležitostí k setkání lidí z celé obce a ke společnému rozloučení s
uplynulým rokem,” uzavřel Roman Havelka.
Karel Pleiner
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Diamantová svatba v Lánech
Šedesát let v harmonickém manželství - pro někoho chiméra, nesplnitelný
sen, kapitola ze science-fiction. Pro Marii a Antonína Štáfkovy z Lesní ulice
v Lánech však radostná realita. Seznámili se záhy po válce a jejich láska
přetrvala do dnešních dnů. 11. prosince 2008 slaví diamantovou svatbu.
Výročí, které lze jen obdivovat, brát za vzor, případně i závidět.

ANTONÍN: Kdybych nejel schůzovat, bůhví jak by to se mnou vypadalo, to
bych se asi neoženil. (úsměv) Ještěže si naproti mně sedla ta černooká,
okatá, hubená holka. Líbila se mi, tak jsem hned navázal kontakt. Vážím si jí
proto, že umí dát lásku, být přítelem, kamarádem, je velmi pracovitá, má
výjimečnou lásku k dětem, celý život se točí kolem dětí, dnes už kolem
pravnoučků, a těší se teď na toho třetího. Nikdy mi nevyčítala, že chodím
hrát s kapelou na saxofon, nikdy. A já mám samozřejmě na oplátku
pochopení pro její koníčky. To také v mnohých manželstvích nefunguje.
Co si vybavujete ze dne vaší svatby?
MARIE: Byla chudá, jídlo bylo ještě na lístky. Lesní správa nám nechala
srnku, že jsme oba pracovali v lese. Nedá se to srovnat s dnešními okázalými
svatbami. Byli jsme ale šťastní a pro nás to nádherný den byl, užili jsme si ho.
Vzpomínám si (smích), že jsme obřad měli v Novém Strašecí na expozituře.
Děda si dnes z toho dělá legraci, že jsme vešli do té místnosti, kde byl jen
psací stůl a všude plakáty, co máme vybudovat, co sklidit a jaký plán
překročit. O tom ale já nic nevím, já byla tak roztřesená a nervózní, že jsem
ani nevnímala, kudy jsme do té místnosti šli (smích).
ANTONÍN: Nepřipomínalo to romantickou svatbu, spíše úřední zápis, ale
přesto to bylo pro nás hezké. Myslím, že na formě nezáleží, alespoň u nás to
nehrálo žádnou roli, jestli je to bohatá svatba či ne. Důležitý je obsah vztahu.

Co považujete pro tak dlouhodobý vztah za nejdůležitější?
MARIE: Rozumět si v zásadních otázkách života, nehádat se, nic nehrotit.
A když v životě přeci jen něco špatného přijde, je důležité nedělat ze všeho
velký problém a rozumně se domluvit, bez emocí. Když přeci jen byla nějaká
rozepře, že jsme na chvilku přestali mluvit, nikdy se nestalo, že by jeden
čekal, až ten druhý začne. Vždycky jsme ihned oba promluvili, jako by se nic
nestalo. Nedovedu si vůbec představit, že bychom spolu třeba týden
nekomunikovali, jako to někde bývá.
ANTONÍN: Vzájemné porozumění, respektování a tolerance, pomoc v
nouzi, v práci kolem domácnosti.
Vidíte, že by se dnešní manželství chovala jinak než vy?
MARIE: My jsem žili úplně jiným životem, v jiné době s jinými hodnotami.
Dnes je ve vztazích hodně nervozity, větší touha po majetku. To my jsme
neznali, byli jsme zvyklí žít ve skromných poměrech, nic jsme si nenárokovali. Skutečně jsme toužili jen po tom být spolu a šťastní. A to nám vyšlo. Já
nevím o svých spolužačkách, že by se některá rozvedla, tenkrát bylo
normální vydržet spolu celý život. Dnes lidé, což je ovšem na jednu stranu
správné, chtějí studovat a vybudovat si kariéru, být finančně zajištěni. Musí
ale často platit tím, že to do vztahu přináší právě nervozitu, nespokojenost,
dochází ke zbytečným třenicím.
ANTONÍN: Dnešní manželství mají jiný pohled na to, co je to domov, žijí
mnohem společenštěji. My jsme třeba večer seděli u kamen, manželka mně
na klíně a poslouchali jsme rádio. Dnešní manželství tak často nevydrží
proto, že tam není dostatek trpělivosti, tolerance. Špatně se na sebe podívají
nebo se mu zdá, že špatně uvařila, prásknou s kastrolem a hned se
rozvedou. Nedokáží přecházet chmury a starosti manželství.
Jak jste se seznámili?
MARIE: (smích) 6. října 1945 na schůzi ROH od Lesní správy. Tenkrát jsme
oba pracovali v lese pod Lesní správou Lány, i když já byla ze Žiliny a manžel
z Lán. Seděli jsme naproti sobě u stolu a pokukovali po sobě. Do té doby
jsem ho neznala, ale líbil se mi na první pohled. Protože byl muzikant,
pozval mě o přestávce na tancovačku do Lán. Děvčata ze Žiliny mi ho
vychválila, jak je hodný a pracovitý. Tak jsem se rozhodla a s celou partou do
Lán na tancovačku šla. Zpět do Žiliny už šel se mnou sám a pěšky, vždycky
chodil pěšky. Hned od začátku jsme byli velmi zamilovaní. A představte si,
že na mě jeho rodičům chodily ošklivé anonymní dopisy. O dědu byl totiž
velký zájem, holky mi ho záviděly, a tak se snažily nás rozeštvat. Děda byl
rozumný. Jednou mě požádal, ať mu dám prstýnek. Když se do půli roka
potvrdí, že jsem taková, jak se píše v dopisech, vrátí mi jej a budu vědět, že se
se mnou rozchází. Poznal samozřejmě mnohem dříve, že bych nebyla
schopna žádné z těch pomluv, tak to s omluvou vzal zpět.

Jaké nejdůležitější okamžiky života z Lán si vybavujete?
ANTONÍN: Je to hlavně dětství, které se diametrálně liší od toho, co
prožívají dnešní děti. Vyrostli jsme o karbidce a petrolejové lampě, celé léto
jsme chodili bosi, náš jediný rodinný dopravní prostředek bylo kolo, které
mi táta výjimečně půjčil, když jsem chodil do měšťanky. Pamatuji si, když
jsme hráli za bránou kopanou a ze vrat zámeckého parku vyjeli bílé koně
prezidenta Masaryka. Hned jsme naběhli k silnici a salutovali, viděli jsme
ho na koni i v kočáře. Ve válce jsem byl totálně nasazený a její konec si
pamatuji jako jednadvacetiletý, když se v Lánech a okolí zatýkali Němci a
zadržovala jejich auta. Potom samozřejmě vzpomínky spojené s rodinnými
starostmi. Celým životem se mi táhne muzika, ke které mě přivedl ve
třinácti letech kapelník Štěpánek. Ještě dnes hraji na saxofon v kapele
Seniorka pana Slavíka.
Co se vám dnes v Lánech líbí a co byste změnili?
MARIE: Neumím si dnes představit žít jinde, hlavně bych postrádala toulky
lesem. I dění ve vsi se teď hodně změnilo k lepšímu, především kulturní život
je bohatý a kvalitní. Co se mi ale nelíbí, je některá nová zástavba. Určité
domy na poli pod Lesní ulicí by se spíše hodily do Ruska. Něco takového by
se tu nemělo povolovat. Proč se máme stále po někom opičit, vždyť máme
svoji hezkou architekturu. Když projdu těmi ulicemi, připadá mi, že jsem v
jiném státě.
ANTONÍN: Velmi těžce nesu, že už se nesmí do obory. Miloval jsem
procházky, obora byla pro nás v mládí chrámem, chodili jsme tam s úctou,
těšili jsme se na to, že zahlédneme zvěř, byli jsme tiší. Chápu, že to museli
zakázat, protože dnes by se tam lidé chovali jako vandalové, a je mi z toho
smutno. I když už se ho v mém věku příliš nezúčastňuji, také se mi líbí
rozkvět, vzestup společenského života a stejně jako manželce se mi nelíbí
styl nové zástavby, i když se mě to osobně nedotýká.
Manželům Štáfkovým přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho radosti a
řadu důvodů k úsměvu.
redakce

KOSMETIKA - Petra Hošková
Zámecká 6, Lány / Provozovna: Bývalý Důl ČSA, Dřevovýroba Hošek

profesionální ošetření přírodní kosmetikou ve vlastním kosmetickém salónu
Nabídka služeb

kosmetika, pedikúra, manikúra, epilace, masáže regenerační a sportovní

prodej kosmetiky značek Primavera, Oriflame, Salos, Avon

Sháníte vhodný dárek k Vánocům nebo narozeninám?
Možnost zakoupení dárkového poukazu v hodnotě 500, 1000 a 1500 Kč na kosmetické služby.
Objednávky po telefonu.
Kontakt: Petra Hošková, tel.: +420737373937, email: Petra.Hoskova22@seznam.cz
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·
12.11. – Halloween ve

Listopad ve škole
·
29.10. – první kroky členů kroužku Toulky

historií vedly do Muzea Karlova mostu v Praze
·
4.11. – možnost nahlédnout do vyučovacích

hodin využilo v rámci Dne otevřených dveří
třicet rodičů či prarodičů našich žáků
·
5. - 7. 11. – uspořádáním dvou sbírek přispěly
děti celkovou částkou 4.551 Kč občanskému
sdružení Život dětem a dále ve prospěch
Projektu Šance
·
6.11. – hoši ve složení Tibor Beluš, Tomáš
Masák, David Řežábek a Jan Sedláček
vybojovali v hale BIOS ve Slaném úžasné 3.
místo v okresním kole školní sportovní soutěže v
nohejbale. Držte jim s námi palce v lednu v
republikovém kole v Praze
·
7.11. – žáci 8. třídy navštívili Obecní úřad v
Lánech, na besedě se zajímali o možnosti
obecního rozpočtu, využívání grantů a další
plány obecního zastupitelstva týkající se
zlepšení vybavení obce

školní družině – to byla
strašidelná cesta pro děti s
příjemnou občerstvovací
tečkou na konci; večer se s
vedením školy sešel Výbor
rodičů Sdružení rodičů,
přátel a dětí školy
·
19.11. – návštěva žáků 9.
třídy na Úřadu práce v
Kladně by měla napomoci s volbou vhodné
střední školy či učiliště; ve škole proběhly dva
programy Centra drogové prevence pro 7. třídu
na téma Dospívání, pro 8. třídu na téma
Nelegální drogy; večer se konaly třídní schůzky,
hodnotili jsme prospěch a chování žáků v 1.
čtvrtletí
·
20.11. – neobvyklá sestava (1. a 7. třída) vyrazila
do svíčkárny a minifarmy se zvířátky do
Šestajovic za Prahou, společné barvení a
odlévaní svíček, společné nakupování, děti si
byly vzájemnými průvodci a náramně to
fungovalo; ve škole se uskutečnilo třetí setkání
žáků 9. třídy s pracovnicemi Střediska výchovné
péče ze Slaného mapující kolektivní vztahy
·
26.11. – proběhlo školní fotografování
Přání od žáků a zaměstnanců školy
„Užijte si pohodu vánočních svátků a mějte šťastný
nový rok!“
Iveta Vrabcová

Florbalové mantinely jsou
v lánské škole
Za výtěžek zářijové benefiční akce
„Hejbni kostrou pro školu“, kterou
organizovalo občanské sdružení Naše
Lány, a z akcí předcházejících, které
spoluorganizoval Výbor rodičů, škola
zakoupila florbalové mantinely. Celkově
byla shromážděna částka 94.482,20 Kč,
takže ještě zvažujeme další dovybavení
sportovně-relaxační zóny během jara.
Těšíme se, až počasí dovolí vyzkoušet si
mantinely v akci. Velký dík všem, kteří
nám pomáhali.

Recyklohraní
Naše škola se zapojila do školního
recyklačního programu Recyklohraní.
Program pořádají neziskové organizace
ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které
zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých
elektrozařízení a obalů. Cílem projektu
je zvýšit povědomí o třídění odpadů u
mladé generace a také zajistit recyklaci
drobných vysloužilých elektrozařízení a
baterií v co nejvyšší míře. V rámci
projektu byla lánská škola vybavena
sběrnými nádobami na drobné baterie a
elektrozařízení. Máte-li doma vybité
baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je dětem nebo vnoučatům. Zajistíte tak jejich recyklaci a škole
pomůžete získat body na nákup odměn.
Více informací na www.skola.lany.cz.

Výsledky voleb do Školské
rady

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Sport jako nejlepší zábava
Třetí listopadový týden v naší obci byl ve znamení
oslav 90. výročí založení Sokola v Lánech. Zahájila
je vernisáž výstavy v Muzeu TGM. Při té
příležitosti se mi vybavily vzpomínky na vyprávění
mého otce Karla Sláničky, jednoho ze čtyř bratrů,
kteří ve své době, myslím, byli součástí aktivního
sportovního dění v Lánech. Děda, Karel Slánička,
byl svého času předsedou fotbalového klubu,
babička na valše prala všem členům tehdejšího
fotbalového týmu dresy. I ona byla velkým
fanouškem fotbalového družstva, obzvláště svých
synů. Nejednou prý skončil míč při tréninku na její
hlavě. Jedna historka se váže právě na tento úder,
když seděla na zápraží a škubala posvícenskou
husu. Míč přiletěl přes zeď, za kterou se zrovna
hrál zápas. Z dobové fotografie z roku 1930
(umístěné v Muzeu T.G.M.) jsme totiž poznávali
hráče a budovatele prvního fotbalového hřiště

Ve středu 19.11. 2008 proběhly ve škole
volby do školské rady. Za zákonné
zástupce byli zvoleni pan Jaroslav
Sedláček a paní Hana Parožková,
za pedagogy Mgr. Radomíra Jelínková,
Mgr. Marta Matějková a Mgr. Petra
Přibylová. Více informací na
www.skola.lany.cz.

Pozvánka
v Lánech, které bylo za špýcharem, nyní Muzeem
T.G.M.
Moje paměť na sportovní dění v obci se váže na
dobu už daleko bližší, kdy úspěchy slavil můj bratr
s hokejovým mužstvem SK Lány nebo když lánské
školní družstvo házené a košíkové bodovalo
v okolních vsích. I pozdější cvičení na spartakiádách, ať se to líbí nebo ne, má v mých vzpomínkách
kladné místo.
Myslím si, že pokud je naplňováno heslo
„Ve zdravém těle zdravý duch“ nebo „Sportem
ku zdraví” opravdu tělesnou pohybovou aktivitou
našich občanů a mládeže pod jakýmkoliv svazem
nebo organizací či spolkem, je to rozhodně lepší,
než vynakládat sílu na lámání mladých stromků či
násilné ničení společných hodnot v obci (autobusová zastávka) apod.
Alena Hlavsová

Na čtvrtek 18. prosince 2008 připravujeme již tradiční vystoupení našich žáků s
názvem „Vánoční zpívání aneb jak to
tenkrát bylo“. Akce se koná v tělocvičně
školy od 18.00. Přijďte s námi pobýt, jste
všichni srdečně zváni.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Začátek světové války, vznik Československé republiky a první léta po převratu – III. Díl
Chodívala raději koze na trávu (nosila prý neúměrně těžké vrchovaté nůše;
čím větší náklad a tím větší pýcha, a tím více všichni žasli, kolik toho taková
hubená holka unese), vypomáhala v rodinném krámku, pracovala u
sedláků – a nakonec se vdala za tuchlovického kovářského tovaryše
Václava.
Lánská lípa Svobody už bohužel nestojí, vašírovská se snad zelená, ale
nevím, která to je. S první světovou válkou souvisejí i dvě lípy rostoucí pod
Kopaninou: Bechnerova a Breníkova. Bechnerovi ji zasadili, když válka
začínala, hospodář Breník oslavil tehdy útlým stromkem šťastný návrat z
fronty.
Téměř přesně po padesáti letech, dne 27. října 1968, zasadili Lánští další
lípu Svobody či Republiky, tentokrát v trávníku západně od Narpy, naproti
ohrazenému sokolskému hřišti. Projev měl tehdy lánský kronikář Josef
Jelínek.1 Tenhle stromek měl slovy klasika vzdorovat zhoubným až dosaváde
časům,2 ale vinou vandalů a nepřízně počasí už bohužel také vzal za své.
Utrpení ve světové válce spojovali mnozí Češi s domácí šlechtou, v níž
spatřovali opravdové pomahače Habsburků. Docházelo k rabování
feudálních sídel a k násilnostem. Lánský kronikář pan František Pošta
nejstarší poznamenal: „Po převratu v roce 1918 hleděl se tu kdekdo obohatit.
Zámeček a dvůr byly přímo zruinovány.“ 3
Averze vůči feudálnímu panstvu pokračovala ještě v prvním roce existence
Československé republiky. Například dne 20. března 1919 vyštvali horníci z
Dolu Schöller ze smečenského zámku tamějšího hraběte Clam-Martinice,
když se po delší době ukázal.
O necelý měsíc později zavítal do lánského zámku Karel Fürstenberk,
blízký příbuzný Maxe Egona II., majorátního pána celého Křivoklátska,
který v r. 1913 hostil v Lánech následníka trůnu Františka Ferdinanda
d´Este a sliboval mu, jak za něj budou Lánští bojovat, pak smutně proslul
svým důvěrným přátelstvím s německým císařem Vilémem II. a byl
prohlášen za válečného zločince. Jakmile se zpráva o Fürstenberkově
příjezdu roznesla, vypravili se horníci z rynholecké Anny nejkratší cestou do
Lán, aby ho vyhnali. Ve Vašírově a v Lánech se k nim přidali místní
vesničané, v povzdálí samozřejmě také děti a mládež. Neorganizovaný
průvod pronikl do parku, oblehl zámek a ti nejradikálnější vtrhli do budovy.
Ukázalo se však, že Fürstenberk byl rychlejší, nečekal a včas zmizel. Jeden z

havířů se vyklonil z okna a zklamaně křičel dolů: „Kamarádi, on už tady
není!“ Karel Fürstenberk se tenkrát uchýlil na Křivoklát, avšak československé úřady mu nařídily, aby se stáhl do ústraní a nejitřil lid.4
Obyvatelé dvora Filipov u Křivoklátu, přejmenovaného za Rakouska podle
jednoho z Fürstenberků, si vymohli, aby jejich osadě byl i úředně navrácen
starý historický název Požáry. Mramorovou bustu knížete Karla Egona II. z
Fürstenberka na křivoklátské vyhlídce kdosi svrhl ze stráně dolů. Už nikdy
feudály, už nikdy přisluhovače Habsburků.
Lánský sedlář a čalouník Josef Vavřička, který před první světovou válkou
samozřejmě pracoval také pro zámeckou šlechtu, byl po převratu v roce
1918 označen za fürstenberčáka, a správa prezidentského zámku mu v
důsledku toho nezadávala žádné zakázky. Teprve po audienci u dr. Alice
Masarykové zjednal pan prezident nápravu a leccos si i on sám osobně u
sedlářského mistra objednával.5
Nic se nejí tak horké a lidská paměť je krátká. Dne 19. října 1924 uspořádala
lesní správa na Pánově louce střílení asfaltových holubů a střílení do terče o
ceny; výnos ze vstupného byl věnován na postavení lánské sokolovny.
Pozváni byli kancléř JUDr. Přemysl Šámal, legionářský generál Stanislav
Čeček – a jeden z Fürstenberků6 (nevím, jestli to byl Karel, nebo samotný
Max Egon II.). Všichni se pak sešli v hostinci u Procházků na přátelském
večírku.
A v roce 1937 se obrátil lánský farář Josef Svátek na Maxe Egona II. z
Fürstenberka (* 13.10.1863 – 13. 8. 1941) s prosbou, aby poskytl finanční
obnos na renovaci zchátralého kříže na Kalvárii, který byl na podzim roku
1863 vztyčen na počest jeho narození. Krev není voda, a tak Fürstenberk
pozlacení Ukřižovaného zaplatil,7 jako by chtěl navázat na charitativní
působení své choti Irmy, která v Lánech koncem 19. století zřídila
opatrovnu /mateřskou školu/ a pečovala o místní chudé.
I tohle je doklad dialektiky vývoje: všechno plyne, dvakrát do téže vody
nevstoupíš, ale leccos se podle zákona jednoty a boje protikladů a s ním
souvisejícího zákona dvojí negace po vývojové spirále opět vrací, i když na
kvalitativně poněkud jiné úrovni. Přítomnost bez minulosti nemá
budoucnost.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

1

5

2
3
4

Soukromá kronika Františka Pošty, s. 300.
Kollár, Jan : Slávy dcera, Předzpěv.
Soukromá kronika Františka Pošty, s. 43, 44.
Kronika obce Lány I, s. 23, 24.

6
7

Jandík, Stanislav : TGM v Lánech, vydavatelství Za svobodu, Praha 1947, s. 22, 23, 26.
Kronika obce Lány I, s. 42, 43.
Soukromá kronika Františka Pošty, s. 224.

ZÁJMOVÉ SPOLKY A SDRUŽENÍ
Nové sportovní sdružení ve Vašírově
Sportovní stáj Lány - Vašírov vznikla v roce 2007. Tehdy byl zakoupen statek
ve Vašírově pro ustájení koní a založeno občanské sdružení registrované
Českou jezdeckou federací a Českým svazem tělesné výchovy.
Sportovní stáj Lány-Vašírov, o.s. je především sdružením
jezdeckého sportu a koní, jakož i osob s
jezdectvím sympatizujících. Naší snahou je
rozvíjet a zdokonalovat sportovní dovednosti a
znalosti mládeže i dospělých ze Středočeského
kraje. Snažíme se vytvářet členům klubu
podmínky pro účelné využití volného času
sportovní činností a aktivní pobyt v přírodě.
Spojuje nás zájem o jezdecký sport. V
současnosti se připravujeme na sportovní
sezónu 2009 v jezdeckých disciplínách parkur
a drezura. Do budoucna plánujeme
organizovat sportovní akce pro veřejnost se
zaměřením na jezdectví na základní úrovni

přátel

tak, aby se jich mohly zúčastnit i osoby se základní jezdeckou zkušeností.
Zprostředkováváme mj. ustájení soukromých koní.
Vlastníme 4 koně, které využíváme pro sportovní účely, výcvik začátečníků
a k přípravě jezdců na zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ). Tréninky
probíhají pod dohledem trenéra, jedna členka
sdružení se připravuje na cvičitelské zkoušky,
aby měla oprávnění k výcviku. Zkoušky bude
skládat 30.11.2009 pod akreditovaným
pracovištěm Ministerstva školství, mládeže a
t ě l o v ý c h o v y. Pr a v i d e l n ě s e b u d e m e
zúčastňovat závodů v parkuru a drezuře
stupně Z až L. V roce 2009 máme naplánováno
30 startů.
Více informací neleznete na:
www.sportovnistajlany-vasirov.estranky.cz
Andrea Metelková
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Oslavy 90 let Sokola v plném proudu
Oslavy ještě pokračují, ale dvě důležité akce již
máme za sebou. Vernisáže výstavy v Muzeu T.G.M.
ve středu 19. listopadu se zúčastnila střední a
starší generace, ale akce to byla vydařená. Zveme
spoluobčany na výstavu, potrvá do 14. prosince. K
vidění jsou nejen fotografie, ale i staré plakáty,
plány sokolovny, sokolské úbory a jiné archiválie.
Hlavní den oslav probíhal v sobotu 22. listopadu.
Od 14. hodin se konala slavnostní valná hromada.
Z významných hostů nás poctili svou návštěvou:
primátor Kladna pan Dan Jiránek, za
vzdělavatelský odbor České obce sokolské Dr. Jan
Králík, dále byl přítomen starosta obce Karel
Sklenička, starosta Župy Budečské Jiří Kulhavý a
místonáčelnice Věra Šašková. Kromě projevu
starostky došlo na předání několika ocenění.
Ne j p r v e o b d r ž e l z r u k o u D r. K r á l í k a
„Vyznamenání J. K. Tyla” pan Karel Pleiner a to za
práci pro ochotnické divadlo. Poté byli oceněni
zasloužilí a aktivní členové Sokola v Lánech - A.
Bechyně, J. Doležal, J. Paroulek, L. Moravec, P.
Slánička, H. Majerová a M. Horáková. Druhou
skupinu oceněných tvořily cvičitelky odboru
všestrannosti - V. Nováková, M. Drdová, B.
Ladrová, J. Porcalová, A. Šilhanová a M.
Moravcová. Všichni ocenění obdrželi pamětní list
a drobné věcné odměny.

V druhé části již téměř zaplněná sokolovna
dychtivě očekávala slíbenou malou akademii.
Představily se malé mažoretky z Kladna, ženy z
Bratronic, lánské cvičenky se předvedly ve
skladbě Arizóna, Sněhové vločky a Formule.
Všichni sklidili velký úspěch. Malé občerstvení
během valné hromady zajistil hotel Classic. Řada
rodičů s dětmi zavítala na pohádku „Spravedlivý
Bohumil“, kterou odehrál soubor Tyrš.
Od 19.00 hodin byla taneční zábava. K tanci hrála
kapela K-Band pana Husáka, obsluhu a občerstvení zajišťoval hotel Classic. Velkým zpestřením byl
blok tanečních a sportovních vystoupení. Pěkná
podívaná byla jak na mažoretky – seniorky z
Kladna, tak na lánský oddíl aerobiku s vystoupením Formule. Vystoupily také lánské břišní
tanečnice, které do jednoho tance zapojily starostu
Karla Skleničku. Ten za svou odvahu sklidil
bouřlivý potlesk diváků. Poprvé jsme v Lánech
mohli vidět také vystoupení tří děvčat z Aerobic
Dancers klubu v Kladně ( s lánskou občankou
Magdou Husákovou), které získaly titul mistryň
světa ve fitness týmech a jsou vicemistryně ČR a
Evropy pro rok 2008. Všechna vystoupení sklidila
veliký aplaus.
Slušná zábava pak pokračovala až do 2 hodin do
rána. Tyršáci opět připravili promítání na stěnu,
takže jsme si mohli připomenout oslavy
osmdesátiletí Sokola, Běh vítězství,
nohejbalové či volejbalové turnaje a další.
Chci poděkovat všem členům TJ, kteří se
podíleli na přípravě i průběhu tohoto dne
(při přípravě sálu, výzdobě, jako pořadatelská služba, služba v šatně, …) a také Správě
zámku Lány za poskytnuté květiny pro
oceněné i pro výzdobu sokolovny.
V sokolovně jsme instalovali „kasičku“,
kam mohli přítomní vkládat své dobrovolné
finanční příspěvky – tentokrát na opravu
podlahy v sokolovně. V sokolovně se v ten
den vybralo 3.902,- Kč. Kdo jste v sokolovně nebyl, a chcete přispět, máte možnost do
14. prosince v Muzeu T.G.M., kam jsme
střádanku umístili též.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány

Fiat Multipla klub ČR - víkend na zámku
Fiat Multipla klub ČR sídlí v Lánech, ale jeho
členové se pravidelně „sjíždějí” na nejrůznějších
zajímavých akcích po celé České republice.
První víkend v říjnu trávili členové Fiat Multipla
klubu ČR v zámeckých apartmánech
v Jindřichovicích nedaleko Klatov.
Víkend začal příjezdem všech Multinek, které
přivážely lidičky z různých koutů světa až
do večerních hodin. Po zabydlení ve velmi pěkných
zámeckých apartmánech měli Multipláci a
Multipláčata možnost se společně navečeřet a
dospěláci trávili večer povídáním za příjemného
praskání dřeva v krbu. Nejmladší Multipláčata si
hrála v naší společnosti a starší děti řádily
ve velkých prostorách celého zámku.
Dětičky si hrály a dospěláci povídali. Také jsme

měli možnost zhlédnout perfektně zpracovaný
záznam z Lánské „neckyády“, který si mnozí
zakoupili.
Nedělní ráno probíhalo v duchu balení a vyklízení
apartmánů. Některé děti sbíraly kaštany do škol a
školek. Část Multinek odjížděla před obědem a ti,
co si počkali na tu potřebnou tečku za dalším
srazem, se dočkali. Zámecká paní nám připravila
výtečný oběd v podobě svíčkové a řízků. Poté se
všichni rozloučili a Multinky zamířily ke svým
domovům.
Více informací o naší akci naleznete na stránkách
klubu: www.multiplaklub.cz. V případě zájmu o
DVD z „neckyády” nás kontaktujte.
Za Fiat Multipla klub ČR, Martina Burgerová

Klub pro rodiče a děti Domeček
Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami. Zvykání dětí na kolektiv je
vhodnou průpravou před nástupem do
mateřské školky.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9-12
hodin a 14-17 hodin, ve čtvrtek 9-12
hodin. Podrobný program najdete na
internetových stránkách www.lany.cz
pod odkazem občanského sdružení
Naše Lány.
Kromě herny máme pravidelný
program:
·
herna pro děti do 18 měsíců
středa 9 - 10 hodin
·
výtvarné dovádění pro děti
středa 10 - 10.30 hodin
·
cvičení pro děti
čtvrtek 9.45 - 10.30 hodin
·
cvičení pro ženy
středa 10.30 - 11.30 hodin
·
břišní tance
úterý 10 - 11 hodin
·
angličtina pro děti
úterý 16.00 - 16.30 hodin
·
keramická nebo výtvarná dílna
středa 14-17 hodin
Vybíráme z programu:
Beseda o orientálních tancích s
·
ochutnávkou specialit a ukázkami
tanců proběhne v Domečku v úterý
9. prosince od 16.00 do 18.00
hodin. Na besedu bude navazovat
hodina břišních tanců (od 18 do 19
hodin). Orientální tance léčí tělo i
duši. Posilují svalstvo celého těla a
zvětšují sebevědomí. Jsou určeny pro
všechny věkové i váhové kategorie.
Na besedu Vás zve Jana Hrubešová.
·
Ve středu 10. prosince od 14.00 do
17.00 hodin budeme tvořit vánoční
přání z papíru a textilu. Přijďte si
vytvořit originální přání pro své
blízké. Materiál máme připravený pro
každého zájemce.
·
V sobotu 13. prosince od 10.00 do
17.30 hodin budeme v lánské
sokolovně prodávat výrobky z
výtvarných a keramických dílen
Domečku. Náš stánek bude součástí
vánoční prodejní výstavy „Voňavý
advent“. Pro děti zde budou
připraveny výtvarné dílny, kde si
budou moci vyrobit originální
vánoční přání, řetěz na stromeček
nebo vánoční ozdoby.
Milí návštěvníci a příznivci občanského
sdružení Naše Lány, přejeme Vám
pohodové Vánoce a mnoho radosti do
nového roku 2009.
Budeme se na Vás těšit v novém roce.
Jana Drastilová a Martina Hořejší
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Sportujeme do posledního dne
letošního roku!
·
v neděli 14. prosince od 16.00 hodin v

sokolovně bude pro ženy cvičení s
hostem. Opět nás navštíví paní
Michaela Kholová a povede cvičební
hodinu. Přijít mohou všichni zájemci
o zajímavou hodinu cvičení s
moderními pomůckami. Nečlenové
TJ Sokol Lány uhradí příspěvek Kč
40,- na místě.
·
v sobotu 27. prosince bude v
sokolovně od 8.00 hodin probíhat
tradiční volejbalový turnaj pro
příchozí – Vánoční buchec
·
ve středu 31. prosince bude v
sokolovně turnaj ve stolním tenise
pro příchozí
Přijďte si protáhnout tělo!

Lánské „Formule“ bodovaly
Opravdu skvělého úspěchu dosáhly
dívky z oddílu Barbory Ladrové, když na
republikové soutěži wellnes týmů
15. listopadu 2008 v Praze vybojovaly v
aerobiku 2. místo! Blahopřejeme jim,
děkujeme za vzornou reprezentaci a
přejeme hodně dalších úspěchů a radosti
z pohybu!
Václava Nováková

Stolní tenisté opět bodovali
V sobotu 8. listopadu proběhl přebor
župy ve stolním tenisu dorostenců, jehož
uspořádáním byl pověřen TJ Sokol
Unhošť. Nejúspěšnější byli hráči TJ
Sokol Lány, kteří získali přebornické
tituly jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře.
Přeborníkem ve dvouhře se stal Ladislav
Moravec junior, ve čtyřhře získala titul
naše dvojice Ladislav Moravec junior a
Monika Ságnerová
Ernest Kosár

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Nejmladší lánští hokejisté zahájili soutěž
Od 6. prosince hrají hokejisté lánského žákovského mužstva mistrovská utkání v turnajové
soutěži, kde si budou moci porovnat své schopnosti
a hokejový um se čtyřmi dalšími týmy. Utkají se při
nich s dívčím družstvem Berounské Lvice a s
žákovskými mužstvy Spartaku Žebrák, Sparty
Hořovice a LHC Kralovice.
„Náš tým tvoří celkem dvacet hráčů. Od konce září
jezdíme pravidelně každou neděli trénovat na
zimní stadion v Rakovníku. A nyní po důkladné
přípravě začínáme hrát mistrovská utkání,“ uvedl
vedoucí mužstva lánských žáků Miloš Jelínek.
Všechna soutěžní utkání odehrají lánské
hokejové naděje na zimním stadiónu v
Hořovicích. Na zápasy se budou přepravovat

autobusem, ve kterém je dostatek místa i pro
fanoušky a příznivce lánského hokeje. Všechny
informace o odjezdech na utkání najdete na
www.hclany.estranky.cz. Jsou zde také další
novinky a zajímavosti včetně seznamu hráčů
lánského žákovského týmu.
„Pojeďte s námi fandit našim mladých. Rádi
bychom také poděkovali všem našim sponzorům,
kteří na podporu lánského žákovského hokeje
věnovali nemalé prostředky, zejména obci Lány,
Českým lupkovým závodům, Ekologii s.r.o.,
autodopravě František Fabinger Nové Strašecí,
firmě AD Technik Praha a kadeřnictví Martiny
Kellerové. Bez jejich pomoci by to opravdu nešlo,“
uzavřel Miloš Jelínek.
Karel Pleiner

V sezóně 2008/2009
budou pod hlavičkou HC Lány hrát tři týmy
Tým "A" zahájil sezónu v nově ustaveném
meziokresním přeboru, jenž čítá dvě skupiny. HC
Lány budou hrát ve skupině Kladno společně s
týmem Velc Žilina, HC Důl Kladno,SKP Beroun a
Spartak Žebrák. Druhou skupinu Příbram tvoří
týmy - HC Příbram 99 "A", HC Příbram 99 "B",
Spartak Hořovice, SK Obecnice a HC Cerhovice.
"B" tým hraje již třetí sezonu amatérskou soutěž
(AMHL) ve Slaném,ve které startují společně
s týmy HC Nové Strašecí, HC Středokluky, HC
Super - Bazar, HC Triss Kladno, Blue Angels
Kladno a SKI Čnes Braškov.
Po několika letech se podařilo sestavit žákovský
tým, který se přihlásil do meziokresního přeboru
(více informací v jiném článku v tomto zpravodaji).
Kdo sleduje vesnický hokej a pamatuje, jaké týmy
hrávaly a zmizely z hokejových kluzišť, dá mi snad
za pravdu, že se Lány mají stále čím pochlubit.
Čím to je, že u nás hokej dosud žije ?

Je tu NĚCO, co již všude dávno zahynulo. Je to
hokejový duch, kterého přinesli naši předkové,
když oddíl zakládali. Je to práce několika generací
nadšenců a milovníků tohoto sportu, která trvá
dodnes a má dost následovníků. Je to ale i
osvícenost obecních zastupitelů, kteří lánský
hokej podporují. Je to přízeň drobných sponzorů
a fanoušků.
Zkrátka máme to, co nám může leckdo závidět.
Nejde vůbec o to, jakou "ligu" hrajeme , jde o to, že
hrajeme a máme k tomu velmi dobré podmínky.
Spočítám-li aktivní hráče pro letošní sezonu ze
všech našich týmů, dojdu k číslu cca 60. Zájem o
to - zahrát si za Lány - se zvyšuje.
Právě proto, že tady je to NĚCO...
HOKEJI ZDAR a tomu lánskému zvlášť.
František Kuna st. za HC Lány "B"

Florbalisté – kde jste?
Nemohli jste se zúčastnit
veřejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání, diskutovaná témata a
otázky, a názory obecních zastupitelů, se
dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn na
stránkách obce www.obec-lany.cz a na
obecním úřadu.

Vloni na jaře se s výborem TJ kontaktovalo
několik chlapců a trenér, že by chtěli hrát florbal.
Těžko jsme hledali v sokolovně volnou hodinu,
zbývala jenom neděle v podvečer. Začalo se hrát s
velkým elánem. Zažehnali jsme problémy i s
placením členských a oddílových příspěvků.
Zakoupili jsme základní vybavení, požádali o
grant a objednali florbalové branky. V rozvrhu
sokolovny jsme od září našli stálých 90 minut pro
florbal během týdne, a to ve čtvrtek. Rozjezd
oddílu v letošním září trval dlouho, chodili
nepravidelně. Koncem října už pan Brezík

(vedoucí) oznámil, že chodí málo zájemců a že za
takových podmínek oddíl nepovede. Sami kluci,
kteří by prý rádi florbal hráli, mi řekli totéž – chodí
jich málo. Proč?
Vyzýváme zájemce o florbal, aby se dali dohromady. Nabízí se i možnost posílení současného
trenérského místa. Zájemci, ozvěte se starostce
sokola!
Kontakt: www.sokol-lany.cz,
e-mail: info@sokol-lany.cz, tel. 313 502 105
Václava Nováková
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

