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Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2009
Slovo na úvod
Je tu další rok a zdá se, že nebude
jednoduchý. I když jsme ze všech stran
ujišťováni, že světová krize nás příliš
nezasáhne, přece jen se nám úplně
nevyhne. To se nakonec potvrdilo už v
závěru roku minulého. Co bych tedy měl
přát naší obci a jejím občanům v roce
2009?
V prosinci jsme schválili rozpočet na
tento rok a nyní záleží na výkonech české
ekonomiky, jak se nám ho podaří naplnit.
Největší složkou příjmů jsou totiž peníze
z daní, které občané odvedou. Je tady totiž
přímá úměra – bude-li se dařit vám,
obyvatelům Lán a Vašírova, bude se dařit
i obci. V minulých dvou letech se nám
podařilo zrealizovat celou řadu
investičních akcí a další máme v plánu.
Včetně bolavého místa na lánské mapě –
chodníku na Slovanku. První kroky jsme
již úspěšně absolvovali a teď to bude
především otázka finanční. Ve velké míře
v posledních dvou letech vstupujeme do
grantových a dotačních řízení a dá se říci,
že úspěšně. Podařilo se nám získat
značné finanční částky mimo rozpočet.
Věřím, že se nám bude dařit i nadále.
Vzhled obce se mění, to myslím poznal
každý. Je jen škoda, že se stále objevují
vandalové, kteří snahu lánských obyvatel
o to, aby naše vesnice byla hezká, maří.
Každé vylepšení obce stojí nemalé
peníze, a pokud někdo, jehož inteligence
poněkud zaostává, zničí cokoli, znamená
to dát na opravu částku z našich
společných peněz. Z peněz, které mohly
být použity někde jinde. Například na kus
chodníku nebo opravu školy či školky.
Přeji tedy do nového roku naší obci a jejím
obyvatelům, aby se jim krize pokud
možno vyhnula, aby se i nadále dařilo
zlepšovat vzhled naší vesnice, abychom
tu měli co nejméně těch se sníženou
inteligencí, kteří jen ničí to, co jiní
vybudují, a abychom se v dobré vůli
scházeli při společných akcích tak, jako
tomu bylo v roce minulém. A především
přeji všem hodně štěstí a zdraví.
Karel Pleiner

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva
22. prosince bylo ve znamení projednání rozpočtu
na rok 2009. Zastupitelé schválili vyrovnaný
rozpočet v celkové výši 20.170.000 Kč.
Předložený návrh rozpočtu se nakonec dočkal jen
jedné dílčí úpravy. Společnost Ekologie oznámila, že ruší cenovou výjimku, kterou měla obec
Lány za uložení jedné tuny odpadu, kdy jsme
dosud platili 150 Kč. Ostatní obce platily 420 Kč
za tunu. Podle skutečnosti z roku 2008 to
znamená zvýšení nákladů na likvidaci odpadu
zhruba o 200 000 Kč. Zastupitelé navýšili částku
určenou na likvidaci odpadu a snížili položku
určenou na silnice a chodníky.
Rozpočet je vytvořen jako vyrovnaný. Výrazné
navýšení proti loňsku je způsobeno již získanou

dotací na výměnu oken a zateplení pavilónu
prvního stupně základní školy.
V další části zasedání zastupitelstvo projednalo a
schválilo znění nové obecně platné vyhlášky č.
4/2008 o nakládání a likvidaci odpadu v obci. Tím
Lány dokončily revizi všech obecních vyhlášek,
které nyní zcela odpovídají všem požadavkům
ministerstva vnitra.
Občané se dozvěděli, že zisk Modré stuhy
v krajském kole soutěže „Obec roku“ bude mít
pro obecní finance i finanční přínos, a to nárok na
dotaci ve výši 600 000 korun, kterou může použít
na některý z projektů k rozvoji obce. Žádost se
podává do konce února a zastupitelé v lednu určí
na co se dotace použije.
Karel Pleiner

Výdaje (v tis. Kč)

Příjmy (v tis. Kč)
Daňové příjmy

Kultura

·
daň z příjmu fyzických osob (3 370 tis.)
·
daň z příjmu právnických osob (4 530 tis.)
·
daň z přidané hodnoty (5 500 tis.)
·
správní poplatky (200 tis.)
·
poplatek za odvoz odpadu – známky (830 tis)
·
poplatek za psy (35 tis.)
·
poplatky za užívání veřejného prostranství (2 tis.)
·
poplatek z ubytovacích kapacit (9 tis.)
·
daň z nemovitostí (350 tis.)
·
úhrada z vydobytých nerostů (30 tis.)

·
pořádání kulturních a společenských akcí (275 tis.)
·
Sbor pro občanské záležitosti (60 tis.)
·
Lánský zpravodaj (45 tis.)
·
příspěvky zájmovým organizacím (70 tis.)

14 856,0

450,0

Ostatní tělovýchovná činnost
·
příspěvky sportovním organizacím ( 600 tis.)
·
sportovní akce ( 50 tis.)

Bytové hospodářství – údržba
obecních bytů

650,0

100,0

Nedaňové příjmy
·
knihovnická činnost
·
kultura
·
bytové hospodářství
·
zpětné plnění za tříděný odpad
·
provoz domu s pečovatelskou službou
·
činnost místní správy
·
pečovatelská služba

Veřejné osvětlení
842,0

Pohřebnictví – údržba hřbitova

Příjmy celkem

4 472,0

20 170

20,0

Silnice
·
opravy a údržba místních komunikací (858 tis.)
·
nové chodníky (700 tis.)

Odvod a čištění odpadních vod
·
opravy a udržování (80 tis.)

1 558,0
80,0
1 400,0

5 750,0

1. stupně (4 050 tis.)

Provoz místní knihovny

42,0

Péče o vzhled a údržbu obce
·
zeleň, pronájem a provoz strojů
·
práce na vzhledu obce, mzdy, zákonné odvody
·
městský mobiliář, sběrný dvůr , nákup pozemků

1 900,0

35,0

·
příspěvek pro svaz diabetiků a invalidů
·
provoz domu s pečovatelskou službou

350,0

Požární ochrana – dobrovolní hasiči

400,0

Zastupitelstvo obce – odměny
zastupitelstva, odměny členů komisí
a výborů včetně zákonných odvodů

1050,0

·
provoz obecního úřadu
·
mzdy pracovníků obecního úřadu včetně
·
náklady na energie, bezdrátový rozhlas
·
rekonstrukce fotbal. kabin – 2. etapa
·
autobusová čekárna
·
rekonstrukce 1.patra budovy OÚ

Ostatní finanční operace
·
odvod 50% z přijatých poplatků z hracích automatů

Platby daní a poplatků z příjmů obce
950,0

Volný čas dětí a mládeže
·
dětské hřiště Vašírov, dokončení zeleně a okolí
·
údržba dětského hřiště Lány

Pomoc lidem v nouzi

zákonných odvodů

Základní škola
·
běžný provoz a údržba budovy (1 700 tis.)
·
zateplení budovy a výměna oken v pavilonu

·
odvoz tříděného odpadu
·
odvoz a likvidace nebezpečného odpadu
·
odvoz a uložení komunálního odpadu
·
odvoz odpadů ze sběrného dvora

Činnost místní správy

Mateřská škola
·
běžný provoz a údržba budovy (700 tis.)
·
investice – výměna oken, nová učebna (700 tis.)

80,0

Pečovatelská služba

Výdaje (v tis. Kč)
Útulek pro psy

1400,0

Odvoz a likvidace odpadů

Přijaté dotace
·
výkon státní správy (111 tis.)
·
školství - dotace na žáky (314 tis.)
·
převod vlastních rezervních fondů (803 tis.)
·
dotace z operačního programu ŽP (3 244 tis.)

·
elektrická energie a opravy (870 tis.)
·
mzdy a odvody (90 tis.)
·
opravy a udržování, rekonstrukce osvětlení (350 tis.)
·
ostatní materiál (90 tis.)

220,0

2 995,0

50,0
50,0

Ostatní výdaje
·
Okresní pečovatelská služba (250 tis.)
·
příspěvky regionům (30 tis.)
·
Městská policie (360 tis.)

Výdaje celkem

640,0
20 170
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Podnikatelé dejte o sobě
vědět zdarma ve zpravodaji!
Jste zedník, truhlář, pokrývač,
projektant, masérka, kadeřnice,
provozujete restauraci? V únorovém
zpravodaji bude opět ZDARMA
zveřejněn adresář všech lánských a
vašírovských podnikatelů, kteří nabízejí
své služby nebo výrobky veřejnosti.
Pokud máte zájem o zařazení
do adresáře, potvrďte správnost údajů
z minulého roku nebo zašlete nové
kontaktní údaje ve formátu – název,
adresa, telefonické spojení, případně i
odkaz na www.stránky a e-mail na:
zpravodaj@lany.cz nebo je v písemné
podobě doručte na Obecní úřad
v Lánech k rukám Karla Pleinera.
Nepotvrzené údaje z minulého roku
nebudeme přebírat. Maximální rozsah
inzerce je 150 znaků. Uzávěrka pro
poslání podkladů je 25. leden 2009.
POŠLETE ÚDAJE HNED,
NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI!
Martina Hořejší

Blahopřejeme
V měsíci lednu 2009 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Hodan Bohumil, ul. Berounská; Síčová
Carmen, ul. Křivoklátská; Müller
Vladimír, ul. Za Školou; Říha Miroslav,
ul. Čs. armády; Blín Josef, ul. U
Špýcharu; Hamřík Jan, ul. Školní;
Melenová Eva, Vašírov; Poštová Jarmila,
ul. Na Ohradech; Rydlo Jiří, ul. V
Chaloupkách; Ságner Milan, ul.
Berounská.

Vítáme nové občánky
V listopadu se narodili:
·
Aleš Suchý, ul. Školní, Lány
·
Jan Sekret, ul. Berounská, Lány
·
Matěj Drastil, ul. Křivoklátská, Lány

Vzpomínka
V listopadu a prosinci nás opustili:
·
Hana Melčová, ul. Za Školou, Lány
·
Antonín Procházka, ul. Bezejmenná,
Lány
·
Zdeňka Brzáková, ul. Křivoklátská,
Lány

Fitklub 1155 v Novém Strašecí,
Mgr.Jitka Slavíková zahajuje 14. ledna 2009

KURZ HUBNUTÍ
Veškeré informace jsou na:
www.fitklub1155.cz nebo fitklub1155@seznam.cz
nebo 603 834 846.
Posilovna je od ledna 2009 otevřena i v sobotu!

Plán investičních akcí na rok 2009
Jedním z doprovodných materiálů rozpočtu obce
je i plán investičních akcí, se kterými počítáme na
tento rok. Při jeho sestavování jsme vycházeli
jednak z potřeb v naší vesnici, jednak z možností,
které nám poskytují finanční prostředky.
Samozřejmě se snažíme získat další peníze
prostřednictvím grantů a dotací, ale je třeba
počítat s tím, že tento plán se bude přizpůsobovat
ekonomické situaci. Orientačně přinášíme
seznam hlavních akcí:
1.

Základní škola - zateplení a výměna oken
budovy 1. stupně

4.050.000 Kč

2.

Mateřská škola - výměna oken v přízemí budovy

400.000 Kč

3.

Mateřská škola - rozšíření kapacity, stavební
úpravy

300.000 Kč

4.

Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Školní,
Za Školou

5.

Rozšíření veřejného bezdrátového rozhlasu

50.000 Kč

6.

Oprava místní komunikace ulice K Rybníku

400.000 Kč

7.

Výstavba chodníku Lány – Slovanka1.etapa

700.000 Kč

8.

Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátské

400.000 Kč

9.

Přístavba fotbalových kabin SK Lány

350.000 Kč

10.

Stavební úpravy budovy obecního úřadu
v 1. patře

300.000 Kč

11.

Výměna autobusové čekárny

Celkem

350.000 Kč.

100.000 Kč
7.400.000 Kč

Tento návrh projednalo a schválilo zastupitelstvo
obce dne 22. 12. 2008.
Karel Sklenička

Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva za rok 2008
Pracovní porady a veřejná zasedání
·
Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2008
celkem na 14 pracovních poradách.
Stoprocentní účast měli Sklenička Karel,
Fencl Václav, JUDr. Kosár Ernest, Pleiner
Karel, Bc. Krejčíř Otto a Mgr. Ladra Jiří (14x),
92,8 % účast měli Hlavsová Alena,
Věrnochová Jiřina a Havelka Roman (13x),
57,1 % účast měl Běloušek Jaroslav (8x) a
42,8 % účast měl Ing. Loskot Jan (6x).
·
Během roku 2008 se uskutečnilo 6 veřejných
zasedání. Na těchto zasedáních byla účast
zastupitelů 100 % kromě paní Věrnochové
Jiřiny, pana Bělouška Jaroslava a Ing. Loskota
Jana (byli omluveni na 1 zasedání).
Rozpočet obce Lány
Rozpočet na rok 2008 byl vyrovnaný a počítal s
příjmy a výdaji ve výši 14.516.700,- Kč. Do 20.
prosince 2008 byly příjmy obce celkem
17.225.185,- Kč a výdaje obce 17.422.350,- Kč.
Navýšení rozpočtu bylo provedeno ze dvou
důvodů:
1. Vyšší příjmy ze státního rozpočtu zejména
„Daň z přidané hodnoty“ částka 750.000,-Kč
a „Daň z příjmu právnických osob“ částka
850.000,- Kč
2. Podařilo se získat z Operačního programu
Životní prostředí ze Státního fondu životního
prostředí grant na výměnu oken a zateplení
budovy 1. stupně Základní školy Ch.G.
Masarykové v Lánech ve výši 3.200.000,-Kč
(tato investiční akce bude realizována v roce
2009). Dále obec požádala o granty a získala je
v celkové výši 1.026.000,- Kč:
Rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově

290.000 Kč

Výměna oken v budově základní školy

134.000 Kč

Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci

335.000 Kč

Oprava požární techniky

120.000 Kč

Obrazová publikace Lány v obrazech

52.000 Kč

Staročeské máje

20.000 Kč

Divadelní představení pro rodiče a děti

10.000 Kč

Kulinářský jarmark

10.000 Kč

Voňavý advent

15.000 Kč

Lánské letní slavnosti

40.000 Kč

Přehled hlavních investičních akcí
1.

Rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově

580.000 Kč

2.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích
Zahradní, Školní

350.000 Kč

3.

Rekonstrukce bytu a ordinace praktického
lékaře v Domě s pečovatelskou službou

360.000 Kč

4.

Rekonstrukce chodníků před hřbitovem

430.000 Kč

5.

Rekonstrukce asfaltových povrchů v ulici Školní

580.000 Kč

6.

Rekonstrukce části ulice Křivoklátská II

430.000 Kč

7.

Výměna oken v budově základní školy -severní a
západní strana

421.000 Kč

8.

Výměna oken v budově obecního úřadu

280.000 Kč

9.

Nové veřejné osvětlení v ulici Polní a Sluneční

121.000 Kč

10.

Dopravní opatření – retardéry, měřiče rychlosti,
osvětlení v Zámecké ulici

461.000 Kč

11.

Výměna dopravního značení

12.

Rekonstrukce WC v budově základní školy pavilon 1. stupně

330.000 Kč

13.

Rekonstrukce 12 míst veřejného rozhlasu

270.000 Kč

14.

Rekonstrukce bytu č. p. 174

310.000 Kč

15.

Zřízení sběrného dvora v ulici Ke Hřbitovu
čp. 174

75.000 Kč

16.

Městský mobiliář

50.000 Kč

95.000 Kč

Kultura
Lány se přihlásily do soutěže Vesnice roku
Středočeského kraje a získaly Modrou stuhu
za kulturní a společenský život v obci. Největší
zásluhu na tomto úspěchu má předseda kulturně
školské komise Roman Havelka, který nejenže
rozhýbal kulturní život v naší obci, ale i připravil
podklady pro podání přihlášky do soutěže. Díky
tomuto umístění můžeme žádat o grant
z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši
600.000,- Kč na rok 2009.
Pokračování na straně 3
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Kinokavárna Muzea TGM
v Lánech

Zpráva starosty obce o činnosti zastupitelstva za rok 2008
(pokračování)
V průběhu celého roku pokračoval v oblasti
kultury trend započatý v roce 2007 a uskutečnily se
následující akce:
1.

8. února – Reprezentační ples obce

2.

30. dubna – Pálení čarodějnic ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů TGM v Lánech, Modelářským klubem Lány a
okolí, občanským sdružením Naše Lány a Obcí baráčnickou Lány.

3.

31. května – Staročeské máje

4.

19. a 20. června – 5. ročník Lánských letních slavností

5.

6. července – Koncert smíšeného pěveckého sboru u kapličky ve
Vašírově

6.

19. září – Divadelní představení barokní opery Endymio v muzeu
TGM.

7.

27. září – Staročeský jarmark

8.

29. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu a svěcení adventních
věnců

9.

13. prosince – Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán

10.

30. prosince - vyhlášení 3. ročníku ankety „Klobouk dolů“, byl
oceněn další lánský občan, který se významnou měrou přičinil o
rozvoj naší obce.

Sport a volný čas
Byla uspořádána fotografická soutěž „Lánské
pohledy“, do které bylo zasláno celkem 105
soutěžních fotografií. Vyhlášení vítězů bylo
provedeno v rámci Lánských letních slavností. Ve
spolupráci s dalšími lánskými spolky byl
uspořádán 1. ročník Lánské „neckyády“, který byl
velmi hojně navštíven jak soutěžícími, tak i
přihlížejícími diváky.
V říjnu byla provedena 1. etapa rekonstrukce a
přístavby fotbalových kabin v celkové hodnotě
160.000,-Kč. Z rozpočtu obce bylo v roce 2008
vyčleněno celkem 600.000,-Kč na činnost
sportovních klubů. V měsíci říjnu uskutečnila
Základní kynologická organizace v Lánech
1. ročník soutěže o Pohár starosty obce.
Sociální oblast
Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou
(dále jen „DPS“) ve spolupráci s Okresní
pečovatelskou službou o.p.s. Nové Strašecí. V
letošním roce byla provedena částečná rekonstrukce „DPS“ s tím, že byl zrekonstruován jeden
byt a byla přemístěna ordinace praktického lékaře
z 1. patra do přízemí. Tímto došlo k zajištění
bezbariérového přístupu do ordinace. V 1. patře
„DPS“ zůstala pouze ordinace dětského lékaře,
který získal navíc další prostor pro čekající malé
pacienty. Oddělení obou ordinací přispělo

·
Ve čtvrtek 22. ledna od 17.00 hodin

se můžete přijít podívat na Kozí
příběh, který je vůbec prvním
celovečerním 3D animovaným
filmem ve východní Evropě a
Čechách. Děj se odehrává v české
středověké metropoli, která je ještě
plná strašidel, rodících se legend a
teprve začíná dostávat svou
majestátní tvář. Hlavní hrdinové
filmu - vesnický mládenec Kuba a
jeho prostořeká Koza - se připletou ke
stavbě Karlova mostu, vzniku Orloje,
příběhu Faustova domu, jejich kroky
zkříží kat Mydlář a spát jim nedá ani
pověstný chlupatý duch. Originální
výtvarnou stylizaci, která navazuje na
tradici české školy animovaného
filmu, doplňuje nejmodernější
technologie pro tvorbu 3D počítačově
animovaných filmů a skvělé hlasové
obsazení postav.
·
V pondělí 26. února od 17.00 hodin
můžete vidět film Mamma Mia muzikál inspirovaný skladbami
švédské skupiny ABBA, který vypráví
o životě na malém řeckém ostrově.
V předvečer své svatby, v touze poznat
svého pravého otce, přivádí nevěsta
na ostrov tři muže, kteří se mihli
životem její matky před dvaceti lety.
V představení zazní 22 skladeb
od skupiny ABBA.

ke zkvalitnění služeb a zlepšení hygienických
podmínek ve zdravotnickém zařízení. Školní
jídelna lánské základní školy vaří i pro lánské starší
spoluobčany a rozvoz obědů zajišťuje obec Lány
prostřednictvím pečovatelky.
Informatika
V průběhu roku vyšlo celkem 10 čísel Lánského
zpravodaje, který se stal nedílnou součástí života
naší obce. Zpravodaj je jedním z hlavních
informačních médií obce. Prostřednictvím
zpravodaje informují o svých aktivitách i zájmové
spolky a sdružení, základní škola a mateřská škola.
Kvalita zpravodaje je na dobré úrovni a doufám, že
se nám ji podaří udržet i v dalších letech. Lány
provozují ve spolupráci s firmou Topinfo s.r.o.
internetové stránky, které jsou sice na velmi dobré
úrovni, ale bohužel se nám nepodařilo je ještě více
zkvalitnit, jak jsme předpokládali začátkem
letošního roku. Tento úkol zůstává i pro další léta a
budeme mu muset věnovat více času.
Životní prostředí
V průběhu celého roku jsme pokračovali v úpravě a
údržbě zeleně v celé obci. Na náklady obce byly
zlikvidovány dvě černé skládky - v obecním lese u
tenisových kurtů v Lesní ulici a na obecní cestě nad
bývalým lihovarem směrem k obci Tuchlovice. V
květnu byl otevřen sběrný dvůr v ulici Ke Hřbitovu
pro lánské a vašírovské občany. Ve sběrném dvoře
je možné bezplatně odkládat objemný odpad,
který se nevejde do popelnic, dále vyřazené
elektrické spotřebiče a zejména bioodpad ze
zahrádek.

·
Stále není dořešen chodník Lány –

Slovanka, i když se nám povedl první malý
krůček. Získali jsme souhlas Rady rektora
České zemědělské univerzity v Praze na
odkoupení pozemku po pravé straně
silnice Lány - Slovanka (původní plán
počítal s chodníkem po levé straně).
V současné době se vyřizují ještě věcná
břemena k inženýrským sítím uloženým
v pozemku a je před podpisem smlouva
o koupi pozemku. Po podepsání smlouvy
bude možné začít s projektováním
samotného chodníku.

Co nás trápí?
·
Nepodařilo

se nám letos dokončit všechny
potřebné formality pro vydání stavebního
povolení na čističku a kanalizaci odpadních vod
ve Vašírově. Hlavním důvodem byly nevyjasněné majetkové vztahy k pozemkům potřebným k
výstavbě čističky. Teprve v měsíci říjnu 2008
jsme podepsali poslední smlouvu o smlouvě
budoucí ke zřízení věcných břemen a požádali o
vydání vodoprávního řízení a stavebního
povolení. Nyní nás čeká hlavní problém, a to je
sehnání potřených finančních prostředků na
výstavbu čističky v celkovém objemu cca
12 milionů korun.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům za práci, kterou odvedli
v letošním roce, a vyslovit přesvědčení, že se
stejným pracovním nasazením budou
pracovat i v roce 2009.
Karel Sklenička, starosta obce

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

Druhý reprezentační ples Lán, Vašírova a Muzea T.G.M.
Po celý večer Vám budou střídavě hrát orchestr K – BAND Josefa Husáka a cimbálová muzika.
Je připraven pestrý doprovodný program a bohatá tombola.
Ples se koná 7. února 2009 od 20.00 hodin v lánské sokolovně.
Vstupenky (včetně místenek) budou v předprodeji od 15. ledna 2009 na obecním úřadě za 150,- Kč, na místě za 170,- Kč.
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Soška „Zlatého Šafránu“ má svou majitelku
Příjemnou a tvůrčí atmosférou opět dýchal den s vánočními tradicemi
nazvaný „Voňavý advent“, který se v lánské sokolovně konal 13. prosince
2008. Přilákal desítky rodin s dětmi. Již podruhé soutěžily lánské hospodyňky o nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví. Na putovní pohár Zlatý Šafrán
přibude jméno paní Ivy Reichlové.
Od rána zaplnily lánskou sokolovnu stánky s rozličnými vánočními výrobky
a stanoviště, na kterých si malí i velcí návštěvníci mohli 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 mohl odnést domů nebo si zakoupit rukodělné výtvory profesionálů,
např. šperky, svícny nebo ručně vyráběný papír. „Přece jen se ještě lánské
hospodyňky stydí pochlubit se svým cukrářským uměním, a tak o sošku
Zlatého Šafránu a čestné místo pro své jméno na putovním poháru bojovaly
jen čtyři odvážné ženy. Romana Karlovská, která vyhrála v loňském roce, dále
Ivana Hošková, Jiřina Skleničková a Iva Reichlová. Vítáme, že
tři z nich se kulinářského klání účastnily poprvé, tímto jim
děkujeme za statečnost a doufáme, že se za rok přidají další.
Porotu opět vedl profesionál, šéfkuchař Petr Kejla, jinak ji tvořili
dobrovolníci z řad návštěvníků,“ uvedl Roman Havelka,
předseda kulturní komise obce, která „Voňavý advent”
připravuje. „Mlsným jazykům porotců tentokrát nejvíce
zachutnalo cukroví paní Reichlové. Ta si za své vítězství odnesla
sošku „Zlatý Šafrán“. Ovšem i ostatní cukroví bylo vynikající a
také se po něm ihned zaprášilo, protože po porotcích ho mohli
ochutnat i návštěvníci akce,“ dodal s úsměvem Havelka s tím, že
jméno paní Reichlové nechá kulturní komise vyrýt na
podstavec putovního poháru, který si mohli návštěvníci
„Voňavého adventu“ opět prohlédnout a který bude po celý rok
vystaven na čestném místě na obecním úřadě.
Občerstvení na akci zajišťovala Speciální škola Slunce, která
výtěžek použije na rozšiřování aktivit se svými svěřenci.
V 18 hodin program zakončilo kouzelné loutko-činoherní
ztvárnění České mše vánoční pro děti i dospělé v podání
profesionálů. V hledišti seděl i režisér tohoto představení, které
se úspěšně uvádí již po deset let, pan Karel Brožek. „I v příštím

roce se budeme snažit udržet komornější ráz akce, aby se tu lidé opět cítili
příjemně, mohli si dát kávu či medovinu, posedět a popovídat s přáteli a
sousedy, zabavit své děti tvůrčím způsobem, naučit se nějakému drobnému
řemeslu či zvykům a samozřejmě i třeba zakoupit drobný vánoční dárek pro
své blízké nebo neotřelé a přesto tradiční české ozdoby na stromeček,“
zakončila Ivana Hošková, členka kulturní komise.
Obec Lány děkuje za spolupráci a ochotu pomoci Sokolu Lány, občanskému sdružení Naše Lány provozujícímu dětskou hernu Domeček, Obci
baráčnické, Lesní správě Lány, paní Šíchové, Hoškové a Zuskové za
zajištění tvůrčích stanovišť, také rodinám Poláčkově, Zuskově a Hoškově za
zapůjčení ručně vyráběných betlémů na výstavu a všem dobrovolným
pomocníkům z divadelního souboru Tyršata. Poděkování patří i
Středočeskému kraji, který poskytl na organizaci akce dotaci.
Eva Havelková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Fiat Multipla klub ČR – posezení s přáteli
Fiat Multipla klub ČR o.s. sídlí v Lánech a je velice aktivní v pořádání akcí.
Poslední sraz členů se konal v restauraci Vedox v Žilině 29. listopadu 2008.
To sobotní dopoledne pro nás začalo dopravním vytížením místních silnic
Fiaty Multipla. Naštěstí je v okolí restaurace dostatek místa na parkování.
Personál této restaurace splnil všechny sliby a sál pro 65 lidí byl skvěle
připraven. Pomalinku se začali sjíždět lidičky z celé naší krásné země.
Nejvzdálenější rodina urazila krásných 250 kilometrů. Celý program
začínal v 11.00 hodin. Celkem přijelo 21 Multinek. Pro děti jsme připravili
spoustu překvapení. Prvním bylo přizpůsobení interiéru restaurace pro
jejich dovádění na odstrkovadlech a koloběžkách, přivezli jsme omalovánky s hromadou pastelek, k dispozici byl i prostor na koberci pro vláčkovou
dráhu nebo hru s hračkami. Pro odvážné děti bylo připraveno malování na
obličej. Všem dětem to moc slušelo, a dokonce i někteří dospělí neodolali a
nechali se pomalovat.
Společné posezení provázela příjemná hudba. V podvečerních hodinách
jsme se s úsměvem rozjížděli ke svým domovům a někteří se zastavili u
slavnostního rozsvěcení vánočního stromečku v Lánech.
Za Fiat Multipla klub ČR, Václav Burger
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Medailon Václavy Novákové

KLOBOUK DOLŮ pro sokolku Novákovou
Již třetí občan Lán získal čestné ocenění „Klobouk
dolů“ za významný a nezištný přínos k propagaci a
rozvoji obce. Lány tentokrát 30. prosince 2008
smekly klobouk před lánskou rodačkou a
dlouholetou, velmi aktivní místní sokolkou
Václavou Novákovou, kterou všichni v obci oslovují
Vendulo.
„Cenu s názvem Klobouk dolů jsme založili v roce
2006 jako upřímnou formu vyznamenání a
poděkování občanům, kteří věnovali svůj čas ve
prospěch veřejnosti, aniž za to čekali jakoukoliv
odměnu, a kterým se zároveň podařilo významně
zasáhnout do života obce. Ocenění si od loňského
roku mohou také připnout na klopu malý stříbrný
odznak, čímž se automaticky stávají členy čestného
klubu a rozhodují o dalším laureátovi. Odměnou je
jim kresba z dílny významného současného malíře a
lánského rodáka Petra Kellnera, který také navrhl
logo ceny,“ připomněl předseda výboru ocenění a
jeho zakladatel Roman Havelka.
Klobouk dolů smekají Lány vždy 30. prosince před
již tradiční premiérou nové hry Divadelního
spolku Tyrš. V roce 2006, kdy cenu divadelníci
předávali poprvé, vystoupil na pódium místní
sokolovny pan Karel Baroch (82), kterému TYRŠ
poděkoval za obnovení a dlouholeté udržování
divadelní tradice v obci. V loňském roce cenu
získal lánský rodák Antonín Bechyně (83), který je
bez nadsázky ztělesněním sportovního ducha
Lán. Celý život je nejen sám aktivním sportovcem,

ale k lásce ke sportu přivedl již celou řadu generací
dětí a mládeže.
Letos mohli po výzvě v Lánském zpravodaji
předkládat své návrhy i sami občané. „Výboru se
od občanů sešlo několik nominací. Členy výboru jsou
sami ocenění a dále starosta obce. Já a Karel
Pleiner jsme si ponechali již jen poradní hlasy.
Výbor vybral po pečlivém zvážení za dalšího
laureáta paní Vendulu Novákovou,“ informoval
Roman Havelka.
Paní Novákové za její práci děkujeme, vážíme si jí a
k získání ocenění jí blahopřejeme.
Eva Havelková

Protože se Vendula Nováková nemohla bohužel
slavnostního předání ocenění z osobních důvodů
zúčastnit, cenu Klobouk dolů za ni přebíral její
druhorozený syn Vladimír (druhý zleva).

„Nevyléčitelní“ v premiéře pobavili
Již poosmé se 30. prosince k prasknutí naplnila
lánská sokolovna při tradiční premiéře divadla
TYRŠ. Tentokrát mohli diváci vidět komedii
Christophera Duranga „Nevyléčitelní“, kterou s
lánskými divadelníky nastudoval režisér a vedoucí
souboru Roman Havelka.
Tradiční předsilvestrovská premiéra nechyběla v
lánské sokolovně ani letos a zájem diváků byl opět
větší než kapacita sálu. A diváci neodcházeli
zklamáni. Vtipná komedie současného autora
Christophera Duranga, která prostřednictvím
humoru řeší závažné problémy v mezilidských
vztazích v dnešní době, se divákům líbila. Před
samým představením proběhlo již potřetí
vyhlášení ocenění Klobouk dolů, o němž píšeme
jinde. Pak se již rozběhl příběh o
hledání někoho blízkého, sebe sama i
své orientace, který poskytl spoustu
zápletek ke skutečně humorným
situacím. Atmosféra v sále ostatně
potvrzovala, že se diváci velmi dobře
baví.
Ve vrcholné formě se předvedla Ivana
Hošková, jejíž šílená psycholožka
doktorka Wallisová byla natolik
strhující, že vyvolávala bouře smíchu.
Podobně zazářil v roli psychiatra
Stuarta Framinghema Petr „Káša“
Pleiner, jehož „chlapáctví' obzvláště u

přítomných dam vzbuzovalo úsměvy. I představitelé trojice hledající své životní štěstí Jana
Procházková, Roman Nový a Antonín Tolkačev se
předvedli v nejlepším světle a reakce v sále pro ně
byla zaslouženou odměnou. Nezapadl ani nováček
souboru Tomáš Vandírek v roli číšníka Edwarda a
své role se zhostil se ctí. Zkrátka laťka šla u divadla
Tyrš zase o kousek nahoru.
Po představení vypukla již tradiční party, která již
osm let mnohým láňákům, a nejen jim, tak trochu
nahrazuje Silvestra. S živou hudbou se slavilo
téměř do rána a večírek se opravdu vydařil.
Repríza hry se chystá na únor a všechny, kdo
nestihli premiéru, srdečně zveme.
redakce

Václava Nováková se narodila v Lánech
roku 1945 a již od mládí se zapojovala
do veřejného života v obci. Již v době
středoškolského studia pořádala
s lánskou mládežnickou organizací řadu
společných kulturních a sportovních
akcí.
Protože se jako dcera drobného
živnostníka nedostala na denní studium
na vysokou školu, začala hned po
maturitě pracovat. Nejprve jeden školní
rok na základní škole v Novém Strašecí a
od roku 1965 v oddělení kultury
okresního národního výboru. Zároveň
zahájila dálkové studium pedagogiky a
psychologie na fakultě sociálních věd a
publicistiky UK v Praze.
Zhruba od roku 1965 byla členkou Rady
osvětové besedy v Lánech, později
přejmenované na Kulturní klub Lány,
který každoročně pořádal kulturní akce
pro děti i dospělé, např. koncerty, besedy
se spisovateli, výstavy, vánoční posezení,
soutěžní pořady aj.
Po skončení vysoké školy v roce 1971
začala pracovat v místní tělovýchovné
organizaci, nejprve jako řadová
cvičitelka, později vedla celý odbor
základní a rekreační tělesné výchovy.
Od roku 1972 byla již členkou výboru
Tělovýchovné jednoty a v roce 1991 a
1992 se podílela na procesu obnovení
Sokola v Lánech. Od té doby pracuje v
jeho výboru a od roku 1998, tedy již po
deset let, je jeho starostkou. Za tu dobu
se v sokolovně mnohé změnilo k
lepšímu. A že to není práce jednoduchá,
že jí věnuje téměř všechen volný čas, o
tom nikdo nepochybuje. Nejenže
zajišťuje chod budovy sokolovny a
zázemí a vybavení pro všechny členy,
zároveň však stále působí jako cvičitelka.
Vede hojně navštěvované zdravotní
cvičení pro ženy.
Vendulu Novákovou také již od založení
tradice Běhu vítězství v Lánech nikdy
nepřehlédnete u prezentace závodníků.
Od posledních voleb je i členkou
redakční rady Lánského zpravodaje.
Mezi její zájmy a koníčky patří tenis,
běžky, kolo, turistika, cvičení a
zahrádka.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Kdy, kudy a jak do lánské obory ?
Můj lánský děda Jan Hůla pocházel ze Zbečna. Přes oboru (ale tudy se nesmí !)
je to z Lán necelé tři hodiny pohodlné pěší chůze, ale když se tam má cestovat
veřejnou hromadnou dopravou, má člověk dojem, že jede do Ameriky.
Vlakem se musí z nádraží Stochov do Lužné, tam přesednout na lokálku do
1
Rakovníka , a na nádraží v někdejším okresním městě vyčkat, až pojede vlak na
Beroun. Jím se cestuje podél Rakovnického potoka na Křivoklát, do Roztok, do
Městečka – a konečně je tu cíl výpravy: nádraží Zbečno, odkud je to do vesnice
ještě pěkný kus cesty. Myslím, že by se z Lán do Zbečna po kolejích napočítalo
dobrých padesát kilometrů a časově je to nekonečné. Pořád se přesedá, a pořád
se tudíž čeká. Pro příležitostné turisty je to romantická cesta přes lesy, máme-li
však tudy cestovat pravidelně, je to neštěstí.
Když jsem byl malý kluk, jezdívali jsme s dědou a s babičkou každoročně na
Dušičky do Zbečna na hrob. Bývalo to takové hůlovské rodinné setkání: z
pražských Vysočan přijížděl strejda Rudolf s manželkou, z Litvínova teta Anna
a z Mostu strejda Toník. My jsme to z Lán měli nejblíž, téměř na dohled,
jenomže jsme vždycky strávili na kolejích nejvíce času.
Autobusem se musí do Zbečna po silnici na Slovanku, pak po karlovarce do
Kamenných Žehrovic, tam se přesedne na spoj od Kladna a přes Žilinu, Lhotu,
Běleč a Sýkořici se pak jede dolů k Berounce. Je to blíž než vlakem, ale dálka je
to také pořádná – a ono těch na sebe navazujících autobusů nijak moc nejezdí.
Kdyby to takhle chodilo těsně po první světové válce, nejspíš bych se byl nikdy
nenarodil. To bylo tak: tehdy dvaadvacetiletý děda Jáník Hůla chodil ze Zbečna
do Lánské obory likvidovat následky mniškové kalamity a z druhé strany tam z
Lán s kamarádkami přicházela na klacky o něco málo starší Helena
Vyskočilová. Tenkrát se do obory volně smělo. Někde u Zakopaného se Jáník s
Helenou setkávali tak dlouho, až z toho byla svatba. Jáník dostal jako výbavu
2
almaru a živou rohatou kozu. Almaru naložil na trakař, kozu uvázal na pevný
provaz a přes oboru se pěšky vydal za nevěstou.
Kdyby to bylo dneska, asi by se Jáník s Helenou nepoznali, protože od konce
padesátých let se už do obory bohužel (bohudík?) nesmí. A kudy by dneska
Jáník tlačil svůj trakař a hnal bílou kozu? Pochybuji, že by se mu chtělo vážit
cestu až někudy přes Rakovník.
A jakže je to s onou dnes zapovězenou cestou přes oboru? Tudy se volně
chodívalo odnepaměti, snad už od časů knížecích, jak tvrdíval kronikář pan
Josef Jelínek. Ačkoli kníže Jáchym z Fürstenberka v roce 1816 zpřísnil svým
Honebním řádem hospodaření vesničanů v křivoklátských lesích, cesta z Lán
přes Nové Dvory na Klíčavu zůstala pro veřejnost průchodná, jen psi museli být
uvázáni na vodítku, aby neplašili zvěř. Tak tomu bylo i za první republiky – a
vlastně až do poloviny padesátých let. Tehdy vedla z Lán přes oboru turistická
cesta na Klíčavu a odtud pak buď nahoru na Požáry a dále na Křivoklát, nebo
Klíčavským luhem až do Zbečna.
Od druhé poloviny padesátých let už to tak snadné nebylo. Na Nových Dvořích
se napříč cestou č. kat. 861/1 objevila vrata a za ně už veřejnost směla nejvýše
jen nakouknout. Turisté se mohli pokochat pohledem na sugestivně působícího Pytláka, ale obora už jim zůstala odepřena. K Masarykovu kameni se
nedostali.
Ještě jsem nechodil do školy, když lánský děda jednou o prázdninách
zorganizoval rodinný vejšlap přes oboru do Zbečna: děda, strejda Lumír, teta
Marila, já, můj stejně starý bratranec Jenda a o něco mladší sestřenice Eva. Pro
malé děti to bylo přece jen daleko, a tak dospělí za sebou táhli ruční zeleně
natřený žebřinový vozík. Malá Eva na něm seděla víceméně celou cestu, ale já s
Jendou jsme se na vozíku střídali podle momentálního charakteru terénu. Já
jsem se prý cítil ukřivděn a negalantně jsem remcal: „No jo, slečna se veze a já
abych šel pěšky.“
Došli jsme tenkrát na Nové Dvory a děda tajně doufal, že známí lesáci nám z
protekce potevřou vrata a pustí nás do obory. Doufal marně. Nepustili nás.
Museli jsme se trmácet kolem oborního plotu na Pánovku, na Ploskov, na Kaly a
dolů z Vápence k přehradě. Ostatně tudy vede červená turistická značka

dodnes.3 Prý to byla skutečná anabáze, přímo odysea.
Vrata na Nových Dvořích byla Lánským trnem v oku a oficiálně se několikrát na
různých místech dožadovali, aby byla cesta č. kat. 861/1 opět zpřístupněna.
4
Dne 2.8.1957 se konala na Okresním národním výboru v Novém Strašecí k
této kauze vzrušená schůze, které se zúčastnili zástupci lánské obce, vedení
Lesní správy KPR a samozřejmě kompetentní činitelé rady Okresního
národního výboru v Novém Strašecí. Závěr zněl tak, že vrata do obory zůstanou
zavřena, ale vedle nich budou volně průchodná postranní dvířka, kudy budou
moci pěší pokračovat v cestě. Zaměstnanci Lesní správy budou oprávněni
každého, kdo vstupuje do obory, legitimovat.
Nevím, jak dlouho to fungovalo (znám fotografii cca z r. 1959, kde je skupinka
lánských dětí u Masarykova kamene), avšak co má paměť sahá, do obory se
nikdy volně nesmělo.
Mateřská škola někdy pořádala dlouhé vycházky až na Nové Dvory; bylo to jako
výprava do zoologické zahrady. Skrz vrata jsme pozorovali u krmelce na kraji
obory vysokou zvěř a pak nás pan Malířský vzal k sobě na dvorek, kde měl
ochočenou srnku, krotkého divočáka, několik koz, domácího vepříka, psa,
několik koček, barevné včelí úly a voliéry se zlatými bažanty. Když nás paní
Malířská nakonec pohostila chlebem s domácím medem a čerstvě nadojeným
mlékem, bývali jsme na vrcholu blaha, i ten sveřepý Pytlák nás už přestal děsit.
Cesta přes oboru postupně ztrácela své přitažlivé atributy: přestala být veřejná,
v dubnu roku 1956 rozvalili oborní zeď v lánské Lesní ulici 5 ,
dne 8. dubna 1959 byla stržena klenutá Lánská brána6 a na jaře 2002 odvezli z
Nových Dvorů na Amálii sochu Pytláka.7
Zeď padla, ale obora se paradoxně uzavřela víc než kdykoli předtím. Prožívám
tzv. ambivalenci citů: na jednu stranu jsem si vědom, že kdyby byla obora volně
zpřístupněna, už by to vinou vandalů přestala být obora, na druhou stranu je mi
však líto, že nemohu čas od času ani s organizovanou skupinou navštívit
zříceniny Jivna a Zajícův dub, o nichž psával už Karel Hynek Mácha a Alois
Jirásek.
Znám já jeden zámek, / znám ho jen ze známek… Vlastně jen z knížek, poštovní
známky už téměř nikdo nesbírá, nepoužívá a skoro ani nezná. A dnes, kdy se
téměř nečte (Mácha a Jirásek už teprve ne), nebudou lánské děti znát tuhle
romantickou lesní lokalitu brzy vůbec.

1

4

2

3

V posledních letech jezdí vlaky do Rakovníka přímo a v Lužné se nepřesedá, zato je to
nekřesťansky drahé.
V té almaře měl i mosaznou trubku, na tu ale v Lánech mohl hrát, jen když nebyla babička
doma. Ona však stejně z dálky slyšela, jak děda vytrubuje, a hubovala, co tomu lidé u zámecké
brány proboha řeknou.
A chceme-li dojet po veřejné silnici do Zbečna po vlastní ose, objíždíme vlastně dokola celou
oboru : Lány – Píně – Myší díra – Alžběta – Požáry – Píska – Zbečno – Sýkořice – Luba –
Ploskov – Ploskovská Panenka Maria – Lány.

PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

Zajícův dub, který stál v oboře již v roce 1310

5
6
7

Kronika 0, s. 293.
Kronika 0, s. 298.
Kronika II, s. 295.
Kronika VI, s. 487.
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Předvánoční čas u nás
ve škole
·
26.11. – krásné výtvory vznikly pod rukama

několika maminek a jedné babičky našich žáků v
dílně výroby adventních věnců ve školní družině
·
29.11. – při tradičním rozsvěcení vánočního
stromku před obecním úřadem přispěli svým
pěveckým vystoupením i žáci školy pod vedením
paní učitelky Brožové
·
27. - 28.11. – v odpoledních hodinách proběhla
vánoční prodejní výstava prací žáků školní
družiny a produktů novostrašeckého zahradnictví
·
2.12. - žáci 9. třídy se zúčastnili prohlídky a
jednání Poslanecké sněmovny PČR, členové
kroužku Toulky historií vyjeli do předvánoční
Prahy a navštívili Týnský chrám
·
3. – 4.12. – děti 1. stupně školy navštívily
Hornické peklo v Mariánské štole v Příbrami,
setkaly se jak s Luciferem, tak se sv. Mikulášem a
sv. Petrem
·
5.12. – odměnou za každoroční tvorbu
vánočních přání pro hnutí Stonožka byla účast 6
dívek z 8. a 9. třídy na již 18. vánočním koncertu
„Na vlastních nohou“ ve Velkém sále pražské
Lucerny
·
9.12. – žáci 8. a 9. třídy navštívili Techmania science center v Plzni, interaktivní muzeum, kde
učení je postaveno na vlastním prožitku, vše je
možno si osahat a rozhýbat
·
10.12. – žáci 6. třídy se zúčastnili Vánočního
koncertu ZUŠ ve Stochově; uskutečnilo se
čtvrté závěrečné setkání žáků 9. třídy s

pracovnicemi Střediska
výchovné péče ze Slaného
mapující kolektivní vztahy
·
14.12. – vyšlo prosincové
číslo školního časopisu
Trefa, k nahlédnutí je na
našich webových
stránkách v sekci O
škole/Projekty a práce dětí
·
18.12. – v tělocvičně školy se od 18.00 konalo
vánoční vystoupení. V sestavách nazvaných
Sněhové vločky a Rolničky sklidily úspěch
nejprve mladší a po nich starší dívky, které cvičí
aerobic u Báry Ladrové, poté následovalo
pásmo písní a koled s názvem „Vánoční zpívání
aneb Jak to tenkrát bylo“, které s dětmi
připravila paní učitelka Jelínková
·
19.12. - od 8.00 účinkující vánoční vystoupení
ještě jednou zopakovali pro své spolužáky a děti
z lánské mateřské školky, následoval vánoční
program ve třídách a od 11.00 děti zhlédly v
tělocvičně školy poučný a zábavný pořad na
téma „Zbraně a zbroje vrcholné gotiky“ v
provedení skupiny historického šermu
Renegáti
Mé poděkování patří všem účinkujícím, i těm, kteří
již lánskou školu nenavštěvují, ale stále s námi
spolupracují, a panu Romanu Havelkovi, který obě
představení zvučil a osvětloval.
O nejlepšího sběrače kaštanů
V říjnu vyhlásila mezi dětmi naše školní družina
soutěž „O nejlepšího sběrače kaštanů“. Soutěž
trvala do poloviny listopadu, zapojilo se celkem 44
sběračů a na Lesní správu Lány bylo odevzdáno
1500 kg kaštanů. Všichni sběrači byli v pátek 19.
prosince na konci vánočního vystoupení v
tělocvičně školy slavnostně vyhlášeni a odměněni
hodnotnými cenami (stavebnice, hry, vánoční
ozdoby, samolepková alba). Na 1. místě se umístil
Jakub Šmondrk (184 kg), na 2. místě David
Gottesman (112 kg), 3. místo obhájila Adélka
Kytková (111 kg).
Iveta Vrabcová, ředitelka Základní školy v Lánech

„Není hanba, když nevíš, ale když se neptáš.“ - přísloví
Přijďte a ptejte se, jsme tu pro vás!

Zápis do 1. třídy Základní školy Ch. G. Masarykové v Lánech pro školní rok 2009/2010
proběhne v pátek 23. ledna 2009 v době od 16 do 18 hodin v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1.9. 2002 do 31.8. 2003, a i rodiče s dětmi, které
měly odklad školní docházky. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Co nabízíme:
·
výuku podle školního vzdělávacího programu „Škola pro každého“
·
výuku anglického jazyka od 1. třídy, od 7. třídy možnost výuky druhého cizího jazyka
·
předmět Práce s počítačem povinně v 5. – 7. třídě
·
pestrou nabídku volitelných předmětů a zájmových kroužků
·
plavecký výcvik od 1. do 4. třídy
·
lyžařský kurz pro žáky 2. stupně
·
školu v přírodě
·
péči o děti se specifickými poruchami učení
·
provoz školní družiny od 6.30 do 16.00
·
dopolední svačiny a obědy ve školní jídelně
·
bohatou nabídku kulturních akcí, výletů a exkurzí
·
výuku ZUŠ Stochov v prostorách školy
·
příjemné prostředí a přátelskou atmosféru

Více informací - tel.: 313 502 051, e-mail: zs.lany@wo.cz, http://skola.lany.cz
Ředitelství ZŠ Lány

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 a 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 9.00 – 10.00 hodin
Výtvarné dovádění pro děti
úterý 10.00 - 10.30 hodin
Cvičení pro děti
čtvrtek 10.00 - 10.30 hodin
Cvičení pro ženy
středa 10.30 - 11.30 hodin
Angličtina pro děti (jazykové a pohybové hry pro děti s rodiči)
úterý 16.00 - 16.30 hodin
Keramická nebo výtvarná dílna
středa 14-17 hodin
Angličtina III. pro dospělé
čtvrtek 8.30-9.30 hodin
Vybíráme z programu:
·
Konzultace k tématu znaková řeč
pro batolata – babysigns proběhne v
úterý 20. ledna v Domečku. V době
mezi 9.00 -12.00 hodinou Vám bude
k dispozici Veronika Krupičková –
nezávislá certifikovaná instruktorka
Programu Babysigns. Přijďte se
zeptat na to, co Vás zajímá. Můžete se
přihlásit na seminář nebo kurz
„znakování“.
·
Přijďte na besedu o zdravém hubnutí
bez hladovění a jojo efektu! Snížení
tělesné hmotnosti pomocí redukční
diety sestavené lékařkou z centra pro
poruchy metabolismu a výživy.
Besedu povede maminka, která tuto
redukční dietu dodržuje 5 měsíců s
výsledkem – 28kg. Více informací o
výrobcích Guareta a Diet Line.
Naučíte se správně jíst běžné jídlo.
Beseda proběhne v úterý 20. ledna
mezi 14.00 – 17.00 hodinou.
·
Dopolední kurzy břišních tanců v
Domečku jsou do odvolání zrušeny z
důvodu časového zaneprázdnění
l e k t o r k y. N á h r a d o u m ů ž e t e
navštěvovat večerní kurzy v lánské
sokolovně každé úterý od 18.00 do
19.00 hodin.
·
Připravujeme maškarní merendu
pro všechny princezny, víly, šašky,
indiány a jiné pohádkové bytosti
na sobotu 21. února 2009 od 14.00 do
17.00 hodin v lánské sokolovně.

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Leden 2009 | Strana 8

Kdy na ples do lánské
sokolovny?
·
7. února 2009 ples Lán, Vašírova a

Muzea T.G.M. v Lánech
·
21. března 2009 – ples Sboru
dobrovolných hasičů TGM v Lánech

Prodejní akce v sokolovně
·
16. ledna, 20. února a 13. března.

Kdy v lednu a únoru na cvičení
s Martinou?
·
Neděle, 11. ledna od 8.45 hodin
·
Soboty, 17. – 24. – 31. ledna od 9.00

hodin
·
Soboty, 14. – 21. – 28. února od 9.00

hodin

Kolik se sešlo peněz na opravu
podlahy v sokolovně?
Při taneční zábavě 3.902,- Kč, v muzeu
při výstavě 1.413,- Kč. Děkujeme.
Sbírky budou pokračovat i při různých
jiných akcích oddílů TJ.
Výbor TJ Sokol Lány

Žádost o pronájem sokolovny
předkládejte včas!
Vzhledem k velkému vytížení sokolovny
sportovní a kulturní činností, žádáme
všechny potenciální žadatele o pronájem
sokolovny, aby své žádosti předkládali
v dostatečném předstihu, abychom jim
mohli vyhovět.
Výbor TJ Sokol Lány

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lánské volejbalistky přivezly bronz z Příbrami
První prosincový víkend se pro lánské volejbalisty
nesl ve znamení 5. ročníku tradičního
Mikulášského turnaje v Příbrami. Přesněji řečeno
pro lánské volejbalistky, neboť turnaj byl čistě
ženský a mužská část jela svou krásnější polovinu
týmu „jen“ povzbuzovat.
Pod heslem „Internet sbližuje“, neboť s nabídkou
na účast v turnaji byl lánský volejbalový klub
v roce 2004 osloven právě přes své internetové
stránky, se v sobotu 6. prosince 2008 vydalo
družstvo lánských hráček a jejich příznivců do
příbramské sokolovny.
Po dvouleté nucené přestávce, způsobené
populační explozí v týmu, jely lánské volejbalistky
obhajovat medailové příčky z předchozích
ročníků v tomto složení: Jitka Bergmannová,
Tereza Hartmannová, Petra Leipnerová, Monika
Nováková, Petra Nováková, Jana Zelenková.
Sokol má v Příbrami pevné kořeny a je znát, že v
jeho vedení, stejně jako v Lánech, pracují lidé na
správném místě. Do sokolovny příbramští investují za pomoci města nemalé množství peněz,
neboť v městské části Příbram I jsou to jediné
sportovní a společenské prostory pro širokou
veřejnost. K dispozici jsou dvě hrací plochy, z
nichž jednu využívá jako tělocvičnu i 1. základní
škola Příbram a druhá sportovní plocha slouží
současně jako společenský sál pro kulturní akce.

Družstvo TJ Sokol Lány

Vánoční turnaj ve stolním
tenise
V pátek 26. prosince uspořádala TJ
Sokol Lány 34. ročník Vánočního
turnaje. Turnaj byl hrán hendikepově,
aby mohli dosáhnout úspěchu i hráči z
nižších tříd, což se také potvrdilo.
Zúčastnilo se celkem 33 hráčů ze 12
oddílů stolního tenisu z Rakovnicka a
Kladenska.
Vítězem se stal Brožek Michal ze S. Nové
Strašecí, na 2. místě skončil Sokolovský
Petr z TJ Sokol Unhošť, na 3. místech
skončili Jan Štengl z KK Rakovník a
Josef Folk z SK Pšovlky.
Turnaj probíhal dobře, neboť se hrálo na
5 stolech a dobrému průběhu pomohlo i
občerstvení přímo v sokolovně.
Ladislav Moravec st.

Stojící zleva:
Jitka Bergmanová, Petra Leipnerová, Petra
Nováková
Sedící zleva:
Tereza Hartmannová, Jana Zelenková, Monika
Nováková

Na soupisce 5. ročníku Mikulášského turnaje se
sešlo 10 družstev. Organizátor turnaje rozlosoval
dvě herní skupiny a systémem každý s každým
proběhly zápasy ve skupinách. Lánský tým ve
vyrovnaném zápase s Dobříší, kterou v posledním
setu za vydatné podpory svých fanoušků s
převahou přehrál, skončil ve skupině druhý za
družstvem příbramských Andílků. Další boje se
odehrávaly mezi skupinami, kdy proti sobě
nastoupila křížem dvě nejlépe umístěná družstva
ze skupiny. Lány se v semifinálovém utkání
potkaly s pražským družstvem Labutě a
příbramští Andílci s Rožmitálem. Z těchto zápasů
se do finále probojovaly Labutě z Prahy a
Rožmitál. Vzhledem k dalším plánovaným akcím
a kvůli nedostatku času bylo odehráno pouze
finálové utkání. Vítězem turnaje se stal Rožmitál,
druhé se umístily pražské Labutě a na 3.- 4. místě
skončilo společně družstvo Lán a příbramských
Andílků. Všechna zúčastněná družstva si jako
cenu odnesla nadílku v podobě Mikulášských
balíčků.
A co dodat? Perfektní atmosféra. Radost ze hry.
Skvělá parta. Tak zase za rok na viděnou
v Příbrami. HOLKY, DĚKUJEME!
Martin Zelenka, vedoucí
volejbalového oddílu TJ Sokol Lány
internetové stránky oddílu volejbalu www.vklany.cz

Silvestrovský turnaj stolního
tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lány uspořádal již
tradiční veřejný Silvestrovský turnaj pro muže,
ženy i mládež. Přesto, že 31. prosince byl
pracovní den, sešlo se ráno celkem 27 hráčů.
Skupina byla rozdělena do 4 kategorií. Mezi
registrovanými hráči byl nejlepší Petr Moravec,
na 2. místě skončila Katka Vajcová a bronzovou
medaili získal Milan Moravec. Z příchozích
hráčů se nejlépe umístil Radek Trpák, za ním se
umístil Michal Havlík a 3. místo obsadil Jan
Kubín. V této kategorii je pravidelným účastníkem Antonín Bechyně, který je i přes svých 84 let
svým spoluhráčům zdatným soupeřem.
Mezi ženami po vyrovnaném boji zvítězila Lída
Hložková, následovaná Evou Šváchovou a
Martinou Moravcovou.
Z mládežníků byl nejlepší Jan Kočí, 2. místo
obsadil Michal Moravec a na 3. místě skončil
Adam Hanzlíček.
Díky sponzorům si každý hráč (i hráčka) odnášel
upomínkovou cenu a pozvánku k účasti na turnaji
o Silvestra 2009.
Ladislav Moravec st.

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 750 ks.
Obecní úřad Lány, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Karel Pleiner (tel: 603 814 772), Martina Hořejší, Václava Nováková, Roman Havelka, Marta Matějková.
Grafická úprava a sazba: Martin a Eva Hložkovi. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Články mohou být redakčně
kráceny. Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. 1. 2009.
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