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Obchvat Lán v provozu

Slovo na úvod
Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte
naši třídu. Tímhle sloganem, napsaným
barevnými křídami na školní tabuli, jsme
se v dobách mého školního mládí
pokoušeli každý rok obměkčit srdce
našich učitelů.
Vzpomněl jsem si na naši dětskou říkanku
v trochu jiné souvislosti. Mám teď na
mysli naše drahé zákonodárce a
exekutivu. Politická reprezentace nás
zkoušela po téměř celý letošní rok, a to
bez milosti a pardonu. Prověřovala, co
všechno vydržíme, co jsme ještě ochotni
skousnout. Jsme národ trpělivý, a tak
jsme většinou pilně dřeli, aby nás škola
života v krizi nezaskočila nějakou
záludností.
Místní samosprávy se
z
statečně potýkaly s desetiprocentním
propadem v příjmech, neziskový sektor s
krácením dotací a odlivem sponzorů,
podnikatelé s propadem tržeb a všichni s
hubenějším rokem a větší nejistotou. A
náš „učitelský sbor” zatím vedl své zuřivé
žabomyší bitvy a dospěl do stádia, kdy už
se nejsou schopni dohodnout ani na tom,
že se nedohodnou. Pod kormidlem
úřednické vlády se plavba trochu
zklidnila a člověku se do hlavy vkrádají
svatokrádežné myšlenky: nevyplatilo by
se nám zaplatit si rezervaci, ve které by
poslanci a senátoři vedli svůj nesmiřitelný
politický boj, zatímco vláda odborníků by
tiše a nenápadně řídila stát k prosperitě?
Vynaložené náklady by určitě přišly
levněji, než když necháme poslance jejich
ručičky strkat do státní kasy, rozdávat tu
úplatky voličům a tu zase předražené
státní zakázky přihrávat svým nenažraným kamarádíčkům.
Ale ne. Je to sice svůdná myšlenka, jenže
už mnohokrát se v dějinách potvrdilo, že
demokracie, ač nedokonalá, je přece jen
tím nejlepším způsobem spravování věcí
veřejných. V minulých dnech jsme si
připomněli, že už je to dvacet let, co náš
stát koná pokusy v tomto oboru. Jen by si
měli možná naši politici uvědomit, že na
svých místech mají především a v první
řadě hájit zájmy deseti miliónů obyvatel
téhle země, a ne své vlastní. A přestat nás
alespoň před Vánocemi na chvíli zkoušet.
Vždyť přece Vánoce jsou svátky klidu ...
Karel Pleiner

Ve čtvrtek 3. prosince 2009 byla provedena
závěrečná kolaudace 2. etapy druhé části nově
vybudovaného obchvatu obce Lány, a protože
nebyly shledány žádné závady bránící trvalému
užívání, byl ještě ten den ve 12.00 hodin zahájen
provoz na celém obchvatu obce. Konečný termín
dokončení obchvatu 18. prosinec 2009 byl tak
o 14 dní zkrácen. Tímto byla dokončena celá
stavba, která byla započata v roce 2003 a přes
některé problémy související s výkupem pozemků
může začít obchvat sloužit svému účelu, tzn.
odklonění hlavně nákladní dopravy z centra obce.
Odkloněním nákladních aut projíždějících na
nedalekou skládku Ekologie, nákladních aut
přepravujících písek, štěrk a další materiály

ve směru od Berouna dojde k velmi výraznému
zlepšení životního prostředí a bezpečnosti
silničního provozu v celé naší obci. Na všech
příjezdech do obce byly současně instalovány
dopravní značky zakazující vjezd nákladních
vozidel. Chtěl bych poděkovat investorovi akce,
což byl Středočeský kraj, za rozhodnutí obchvat
postavit a financovat. Dále děkuji generálnímu
dodavateli stavby firmě Energie stavební a
báňská a.s. Kladno za dobrou spolupráci při
výstavbě a velmi dobře odvedenou práci. Ať tato
stavba slouží nám i příštím generacím, protože
Lány si určitě takovýto obchvat zaslouží.
Karel Sklenička

Vánoční strom ozářil centrum Lán
Poslední listopadový víkend se na Masarykově
náměstí v Lánech rozsvítil vánoční stromek před
obecním úřadem a slavnostním modrým světlem
září i stromy v okolí. Poklidnou atmosféru a
setkání se sousedy si přišly užít desítky lánských
občanů. V podzimní večer je zahřál horký čaj a
svařené víno.
Lánský farář posvětil adventní věnce všem, kteří
je přinesli s sebou. Potěšující je, že jich na trávníku
před vánočním stromem každým rokem čeká na
pokropení svěcenou vodou více, letošní
rozsvěcení stromečku si nenechalo ujít bezmála
na 200 lánských a vašírovských občanů s dětmi.
Vystoupil lánský smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum a dětský sbor Kapička ze ZUŠ Stochov.
Na housle zahrál lánský občan Jaromír Doležal.

Sejdeme se pod lánským vánočním stromkem
Na Štědrý den se v 15 hodin stejně jako v loňském
roce setkáme na hodinku u vánočního stromku před
obecním úřadem. Popřejeme si, popovídáme a
zazpíváme vánoční koledy, abychom se pak
příjemně naladěni rozešli oslavit Štědrý večer se
svými blízkými. Přijít může každý, kolemjdoucí se
mohou zastavit a přidat. Někdo přinese svařené
víno, jiný vánoční cukroví či vánoční punč na

ochutnání. Rozhodli jsme se takto scházet, protože
na Štědrý den chceme být nejen se svou rodinou, ale
rádi popřejeme i přátelům, sousedům a třeba se
seznámíme s novými spoluobčany. Zkrátka, přijďte
si podat ruce a jen tak pobýt a popovídat před
štědrovečerní večeří se svými sousedy na
Masarykovo náměstí. Rádi vás uvidíme.
Roman Havelka a spol.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná v pondělí 14. prosince od

18.00 hodin v hotelu Classic. Hlavním bodem
bude projednání rozpočtu obce na rok 2010.

Vážení spoluobčané,
konec letošního roku se neodvratně blíží a začíná čas bilancovat, jaký letošní rok byl, co se povedlo a
naopak co by se ještě mělo zlepšit. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům za podporu, které se
nám zastupitelům dostává a která nás motivuje k další práci pro zajištění kvalitního života v naší
obci. Přeji všem klidné a spokojené prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí v roce 2010.
Karel Sklenička, starosta obce
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Sběrný dvůr v zimním období
Celý prosinec a také 2. a 6. ledna příštího
roku mohou občané Lán i Vašírova
bezplatně ukládat bioologicky rozložitelný odpad ze svých zahrádek do
sběrného dvora ve Hřbitovní ulici čp.
174 každou středu od 15.00 do 18.00
hodin a v sobotu od 9.00 – 12.00 hodin.
Od 9. ledna 2009 do 31. 3. 2010 bude
sběrný dvůr otevřen pouze o sobotách od
9.00 – 12.00 hodin s možností uložení
objemného odpadu a elektroodpadu bez
možnosti uložení biodpadu.
Provoz v plném rozsahu obnoví sběrný
dvůr od dubna 2010.

Dostáváte Lánský zpravodaj?
Od září byla na žádost redakční rady
Lánského zpravodaje změněna
distribuce zpravodaje. Nově provádí
distribuci zpravodaje smluvně
dohodnutý brigádník, který provede
roznášku do 2 kalendářních dnů od
vytištění zpravodaje. Věříme, že lánští i
vašírovští občané ocení zkrácení doby
doručení Lánského zpravodaje do jejich
schránek.
Současně s touto změnou redakční rada
nabízí všem vícečetným domácnostem,
které bydlí pohromadě v jednom domě,
doručení 2 výtisků, aby se zpravodaj s
informacemi dostal ke všem občanům.
Pro nahlášení změn v počtu doručovaných výtisků zpravodaje nás můžete
kontaktovat na emailu: zpravodaj@lany.cz s uvedením adresy - čp. a ulice.
Takto nás můžete také informovat,
pokud Lánský zpravodaj ve své schránce
nenacházíte vůbec.
Martina Hořejší

Inzerce v únoru 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,
případně i odkaz na www.stránky, e-mail
v elektronické podobě na e-mail:
zpravodaj@lany.cz nebo je v písemné
podobě doručte na Obecní úřad v
Lánech k rukám Karla Pleinera. Protože
chceme vyhovět všem zájemcům o
inzerci, 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

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Kulturní komise obce Lány
vás v sobotu 12. prosince 2009 od 10.00 do 17.00 hodin zve do lánské sokolovny na den s
vánočními tradicemi nazvaný

„Voňavý advent“
Těšit se můžete na příjemnou atmosféru
·
stánky s rozličnými vánočními výrobky, ozdobami a drobnými dárky
·
vánoční hvězdy
·
stanoviště, na kterých si malí i velcí návštěvníci mohou vyzkoušet a naučit se například zdobení

perníčků, výrobu ozdob ze slámy, barevných sklíček či hoblin, malování na sklo či výrobu svíček
ze včelího vosku
·
zkouška štědrovečerních zvyků - krájení jablek, házení střevíců, lití vosku aj.
·
výtvarná vánoční dílna lánského Domečku pro děti i rodiče, kde si budou moci vyrobit originální
vánoční přání, ozdoby na stromeček z hoblin či papíru, řetěz na stromeček, dárkové kartičky
anebo udělat vlastní parafínovou svíčku. Novinkou bude originální dílna „Origami“ (z
japonského oru - skládat, kami - papír), což je japonské umění skládání rozličných motivů z
papíru. S pomocí zkušené instruktorky si budou moci děti i dospělí složit svůj originální výrobek.
V 15.00 hodin vystoupí s pásmem vánočních koled lánský smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum.
V 16.00 hodin vyhlásíme nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví přinesené z kuchyní lánských
žen, případně mužů.
Do cukrářské soutěže o putovní pohár „Zlatý šafrán“ se skutečně může přihlásit kdokoliv. Stačí
jen 12. prosince 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 paní Iva Reichlová. Napečte pro voňavý advent.
A na závěr ještě jedna výzva: 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 se na obecním úřadě přímo zastavte. Předem všem velmi děkujeme.
Eva Havelková

Fotosoutěž – „Lánské pohledy 2010“
Obec Lány a komise veřejného pořádku, sportu a mládeže vyhlašuje pro všechny fotografy z Lán a
Vašírova 2. ročník fotosoutěže – „LÁNSKÉ POHLEDY 2010“. Cílem je získat zajímavé pohledy na
obec, okolí obce, stavby, lidi, sportovní, kulturní a společenské aktivity, postřehy aj.
Podmínky soutěže:
·
fotografie (barevné i černobílé) budou přijímány:
- v elektronické podobě (formát JPG) e-mailem nebo na adresu: fotosoutez@lany.cz
- poštou nebo osobně doneste fotografie nebo CD na obecní úřad (formát 10 x 15 cm a více)
- 1 autor může zaslat maximálně 5 fotografií
- každá fotografie musí být označena jménem autora fotografie a názvem fota
- fotografie je možné doručit od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2010
·
zasláním soutěžních fotografií účastník potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění a dalšímu
použití fotografií organizátorem soutěže
Všechny snímky posoudí odborná porota ve složení:
Jiří Henke – fotograf, ředitel fotogalerie; Milan Petriščák – amaterský fotograf, ředitel umělecké a
reklamní agentury KLUBKO 55, Kladno; Karel Sklenička – starosta obce; PhDr. Zdeněk
Kuchyňka – umělecký teoretik, ředitel Sládečkova muzea v Kladně; JUDr. Ernest Kosár – člen
zastupitelstva, předseda komise veřejného pořádku, sportu a mládeže, organizátor soutěže
Výherci soutěže (1.-3. místo) obdrží za 1. místo 3.000,- Kč; 2. místo 2.000,- Kč; 3. místo 1.000,- Kč.
Dále bude udělena cena čtenářů internetových stránek obce Lány spojená s finanční odměnou
1.000,- Kč. Po ukončení veřejného hlasování 31. 5. 2010 bude stanoveno pořadí dle počtu hlasů.
Fotografie najdete na adrese www.lany.cz.
Vyhlášení soutěže a předání cen proběhne na Lánských letních slavnostech 26. června 2010 v hotelu
Classic. Současně bude na Lánských slavnostech k vidění výstava fotografií dokumentující soutěž.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise veřejného pořádku, sportu a mládeže
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Lánský sbor připravuje vánoční koncert
Lánský smíšený pěvecký sbor CHORUS
LANEUM pořádá první vánoční koncert. Konat
se bude v lánském kostele 26. prosince 2009 po
svaté mši od 16.00 hod. Ve vánočně laděném
repertoáru zazní české i zahraniční koledy a
duchovní písně.
Smíšený pěvecký sbor CHORUS LANEUM pro
dospělé vznikl v Lánech v dubnu 2009, a to z
popudu Romana Havelky. Myšlenkou na vznik
sboru se zabýval již v roce 2007, kdy se pokoušel
založit dětský pěvecký sbor, nesehnal však
kvalitního sbormistra. Zlom přišel v roce 2009,
kdy jej výtvarník Karel Kellner (pochází z Lán, od
roku 1984 žije v Austrálii) seznámil se sólistou
o p e r y Ná r o d n í h o d i v a d l a V l a d i m í r e m
Doležalem. Ten se stal novým lánským sousedem
a myšlence vést smíšený pěvecký sbor byl
nakloněn.

První schůzky se zúčastnilo 17 zakládajících
členů, od té doby se jejich počet rozrostl na 28 a
scházejí se každé úterý na obecním úřadě.
Poprvé se sbor veřejnosti předvedl 6. července
2009 během cyrilometodějského koncertu u
kapličky ve Vašírově. Aktuálně jste jej mohli slyšet
při rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově
náměstí koncem listopadu a přijít poslechnout si
své spoluobčany můžete též 12. prosince 2009 od
15 hodin do lánské sokolovny na „ Voňavý
Advent”. Svůj první rok pak završí právě
vystoupením v lánském kostele. Kromě toho ještě
27. prosince 2009 jede na svůj první koncert
mimo naši obec do Podbrdské památkově
chráněné usedlosti Novákův statek ve vesnické
památkové zóně Olešná u Hořovic. I tam jste
samozřejmě všichni srdečně zváni.
Eva Havelková

Pozvánka na adventní
koncert
Obec Lány z pověření Kanceláře
prezidenta republiky zve všechny naše
spoluobčany na tradiční adventní
koncert, který pořádá prezident
republiky Václav Klaus a paní Livia
Klausová. Koncert se koná v sobotu 19.
prosince 2009 od 14.00 hodin v lánském
zámeckém kostele.

Lány smeknou KLOBOUK DOLŮ před dalším občanem
Divadelní spolek TYRŠ LÁNY a Výbor ceny opět
30. prosince 2009 v rámci tradiční premiéry nové
hry vyhlásí ve spolupráci s obcí Lány vítěze
čestného ocenění „Klobouk dolů“. Již počtvrté jej
v sokolovně na Masarykově náměstí získá občan
Lán za významný a nezištný přínos k propagaci a
rozvoji obce.
Ojedinělou cenu Klobouk dolů jsme založili v roce
2006 my, lánští divadelníci ze souboru TYRŠ.
Ocenění si mohou připnout na klopu malý
stříbrný odznak, a stanou se tak členy čestného
klubu, který rozhoduje o dalších laureátech.
Odměnou je jim též kresba z dílny lánského
rodáka Petra Kellnera, který také navrhl logo
ceny.
Je to upřímná forma vyznamenání a poděkování
těm, kteří věnovali svůj čas ve prospěch veřejnosti, aniž za to čekali jakoukoliv odměnu, a navíc se
jim podařilo významně zasáhnout do života obce.
Odznáček je také pasuje do čestného Výboru ceny
Klobouk dolů, který každoročně rozhoduje o
novém kandidátovi.
V roce 2006, kdy jsme cenu v Lánech předávali

poprvé, vystoupil na pódium místní sokolovny
pan Karel Baroch (81), kterému Lánští poděkovali za obnovení a dlouholeté udržování
divadelnické tradice v obci. O rok později získal
cenu lánský rodák Antonín Bechyně (82), který je
bez nadsázky ztělesněním sportovního ducha
Lán a celý život je nejen sám aktivním sportovcem, ale k lásce ke sportu přivedl již celou řadu
generací dětí a mládeže. Jako třetí v pořadí byla
oceněna Václava Nováková za dlouholetou
aktivní práci v kultuře a tělovýchově.
Roman Havelka

„Letos tedy podeváté budeme tak trochu předčasně
slavit u nás v divadle Silvestra,“ říká s úsměvem
vedoucí Divadla TYRŠ a zároveň režisér většiny
představení Roman Havelka, a věřím, že tak jako
každý rok, přijde s námi slavit i řada Lánských.“
Inscenace hry francouzského dramatika

V měsíci prosinci blahopřejeme
k významnému jubileu těmto
občanům: Slánička Lešek, ul. Za
Školou; Trpák Ivan, ul. Ke Hřbitovu;
Šnobl Jindřich, ul. Za Školou; Rychtrová
Zdeňka, ul. Lesní; Husáková
Květoslava, ul. Ke Hřbitovu; Dlouhá
Marie, Vašírov; Zámostný Vladimír, ul.
Za Školou; Hamouzová Eva, ul.
Berounská; Štáfková Marie, ul. Lesní;
Vacková Blažena, ul. Křivoklátská.

Vítáme nové občánky
V měsíci říjnu 2009 se narodily
·
Evelína Rachová, Emilie Janoušková

Vzpomínka

Již podeváté bude 30. prosinec dnem premiéry nového
představení Divadla TYRŠ
Od roku 2001 má třicátý prosinec v naší obci
zvláštní status. Letos již podeváté nabídne
Divadlo TYRŠ premiéru další hry, tentokrát
hořkou komedii francouzského autora Philippa
Lelloucha - Hra na pravdu. Jedná se o příběh
jednoho večera, kde skupinka přátel na prahu
středního věku bilancuje své životy a posun
životních hodnot v kontrastu setkání s jejich
bývalou studentskou láskou ...

Blahopřejeme

vznikala, jak jinak, pod časovým tlakem a v
uměleckých porodních bolestech. Obsazení
zatím zůstává tajemstvím.
Kromě divadelní premiéry čeká na diváky již
počtvrté předání ocenění za práci ve prospěch
obce „Klobouk dolů“. „Ale před kým letos klobouk
smekneme, to vám neprozradím, to zůstane
tajemstvím až do posledního okamžiku,“ říká s
úsměvem Havelka.
Po představení následuje již tradiční zábava s
hudbou a tancem.
Takže pokud se rozhodnete oslavit s námi v
předstihu konec roku, jste srdečně 30. prosince ve
20.00 hodin vítáni v lánské sokolovně.
Karel Pleiner

V měsíci říjnu nás opustila paní Marie
Jirkovská z Vašírova.
V měsíci listopadu nás opustila paní
Emilie Pucholtová a pan Václav Dundr
z Lán.
V prosinci nás opustil pan Pavel
Morong z Lán.

Přijďte si zazpívat!
Pěvecký sbor Chorus Laneum přijme
do svých řad nové členy.
Nemusíte mít bůhvíjaký hlas, stačí, že
zpíváte čistě a máte chuť se jednou týdně
setkávat s prima lidmi a trochu si
zarelaxovat u krásné hudby.
Hledáme zejména mužské hlasy, ale i
ženy jsou vítány .
Kontaktovat nás můžete buď na
některém z našich vystoupení na některé
ze zkoušek každé úterý od 18 do 20
hodin na obecním úřadu. Nebo volejte
na telefon 777 563 191 či pište na e-mail:
RomanHavelka@email.cz.
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Vánoční vycházka
Občanské sdružení Naše Lány společně
s TJ Sokol Lány připravují na neděli 27.
prosince 2009 od 14.00 hodin vánoční
procházku. Pokud se chcete projít
lánskými lesy s dětmi nebo přáteli a
zkusit si různé soutěže, pak neváhejte a
přidejte se k nám. Sraz je na parkovišti na
začátku naučné stezky blízko budovy
lesní správy.

Muzeum TGM
Výstavy:
26.11. - 13.12.
Putovní výstava fotografií: Jak se žije v
mateřských centrech
21.12. - 18.1.
Vánoční výstava Základní umělecké
školy Stochov
19. 12. od 9.00 - 16.00 hodin
Betlémské světlo – přijďte nejlépe s
vlastní svíčkou nebo lampičkou
21. 12. v 17.00 hodin
Hudební vernisáž Vánoční výstavy
zahájí dětský sbor Rosička

Škola v listopadu
·
27. 10. – Cílem exkurze žáků 7. třídy byla

návštěva výstavy "Prokletí zlata - 1000 let zlata
Inků" na Pražském hradě, která svým
obsahem navazuje na historii států Latinské
Ameriky, jež jsou učivem zeměpisu v 7.
ročníku.
·
27. 10. – Do Prahy se vydali i žáci 4. a 5. třídy.
Trasa výletu začínala na Pražském hradě.
Pozornost dětí byla směrována na Katedrálu
sv. Víta, Zlatou uličku, Baziliku sv. Jiří,
Daliborku, Valdštejnské zahrady a Čertovku.
Přes Karlův most děti došly až na
Staroměstské náměstí, kde obdivovaly i další
historické objekty.
·
27. 10. – Praha byla rovněž cílem výpravy žáků
9. třídy. Ti konkrétně zhlédli expozici
"Království železnic" a dověděli se leccos o
vývoji železniční dopravy u nás i ve světě. Dále
navštívili galerii "Geosvět".
·
29. 10. – Naše škola poslala na konto
Občanského sdružení Život dětem finanční
částku 1 151 Kč. Výtěžek sbírky je určen na
nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic
a pro zařízení pečující o nemocné děti po celé
České republice. Naše spolupráce trvá již třetí
rok a letos mohly děti pomoci koupí magnetek
se zvířátky.
·
3. 11. – Ve škole se konalo 11. zasedání Školské
rady, zápis z jednání lze zhlédnout na školním
webu.
·
4. 11. – Bramboriáda je společná akce dětí
školní družiny a mateřské školy. S bramborami děti soutěžily, pomocí tiskátek si ozdobily
papírové plody podzimu a nakonec si na
bramborách pochutnaly. Obyčejné jídlo, jako
jsou brambory na loupačku, dětem moc
chutnalo.
·
11. 11. – Žáci 2. stupně vyrazili na exkurzi do
Štěchovic. Cílem nebylo hledání pokladu, ale
prohlídka vodní elektrárny, která je součástí
systému vltavské kaskády.
·
9. 11. – Žáci 4. – 9. třídy se ve dnech 9. – 18. 11.
zúčastnili on-line testování znalostí anglického jazyka a čtenářské gramotnosti. Testování s
názvem Eskalátor je pro zapojené školy
Středočeského kraje zdarma, žáci budou
testováni v půlročních intervalech po dobu tří
let. Již nyní mají děti své výsledky k nahlédnutí
na internetových stránkách projektu, kde jsou
jim také zpřístupněné e-learningové lekce

k procvičování učiva, za
půl roku opět poměří
míru nabytých znalostí a
dovedností. Škola po
vyhodnocení obdrží
souhrnné výsledky, které
jí poslouží jako zpětná
vazba k posouzení kvality
poskytované výuky.
·
12. 11. – Ve škole se
konala schůzka Výboru rodičů Sdružení
rodičů a přátel školy.
·
18. 11. – Po stopách kladenských historických
objektů v centru města se s průvodkyní
Sládečkova muzea vydali žáci v rámci
volitelného předmětu Toulky historií.
·
19. 11. – Zástupci tříd se sešli s vedením školy
na žákovské radě; ve večerních hodinách
hodnotili učitelé na třídních schůzkách
chování a prospěch žáků za 1. čtvrtletí
školního roku.
·
19. 11. – Chřipkou početně oslabení žáci 3.
třídy odjeli na výstavu „Šaty dělaj člověka aneb
co za Keltů na sebe?“ do novostrašeckého
muzea.
·
20. 11. – Žáci 8. třídy ve 3. lekci finanční
gramotnosti projektu „Rozumíme penězům“
zvažovali a plánovali koupi auta.
·
Žáci všech tříd v průběhu měsíce listopadu
chystali příspěvky do letošního prvního čísla
časopisu Trefa. Časopis bude po vytištění
distribuován mezi žáky školy a bude k
nahlédnutí i na školním webu.
Z důvodu stoupající nemocnosti školních dětí,
která se v pondělí 23. 11. vyšplhala až téměř ke 40
% nemocných žáků, došlo po projednání situace s
krajskou hygienickou stanicí k vyhlášení volných
dnů na dobu nutnou k pominutí chřipkové
nákazy, a to od úterý 24. 11. 2009 do pondělí 30.
11. 2009 včetně.
Náhradní péči o žáky ve školní družině a školní
stravování pro žáky základní školy nebylo možné
po dobu epidemiologických opatření zajišťovat.
Všem rodičům, kterým toto mimořádné opatření
způsobilo jistě nemalé komplikace, děkuji za
pochopení situace.
Učitelé připravili pro děti úkoly pro samostatnou
práci na dobu chřipkových prázdnin, ty byly v
úterý v odpoledních hodinách zveřejněny na
školním webu.
Z výše zmiňovaných důvodů se vánoční výstava
ve školní družině koná o týden později, a to ve
čtvrtek a pátek 3. a 4. prosince od 12.00 do 16.00,
dílna výroby adventních věnců se koná ve čtvrtek
3. prosince od 16.00.
Jménem všech pracovníků školy mi dovolte
popřát všem dětem, rodičům i přátelům školy
prosluněné zimní dny, příjemně strávený vánoční
čas a zdraví, štěstí a spokojenost v příštím
kalendářním roce.
Iveta Vrabcová

Žáci Základní školy v Lánech Vás co nejsrdečněji zvou na vánoční koledování

„Nesem vám noviny …“
spojené s vystoupením oddílu aerobiku Báry Ladrové - TJ Sokol Lány.
Těšíme se na setkání v pátek 18. prosince 2009 od 18.00 v tělocvičně školy.
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Jak se připravujeme na prožití Vánoc v mateřské škole
V lánské mateřské škole oslavujeme s velkým
nadšením všechny svátky. Proto si nenecháme ujít
přípravu čertího svátku. Vymýšlení čertovských
her a radovánek potěší všechny děti ve třídě
Sluníček. Na teplo od ohně v pekle se všichni již
těšíme. Fotografie dětí z minulých let mluví za
všechna slovíčka. Společně s andílky v Kytičkách
si na závěr zatancujeme na vánoční diskotéce.
Společně se pak těšíme na den, kdy naši školku
navštíví Mikuláš. Čím asi návštěvu letos potěšíme? Na trojici Mikuláše, anděla a čertíka
vysypeme z rukávu veselé básničky a vánoční
písně i koledy. Pak s velkým očekáváním rozbalíme
balíček od Mikuláše. Nechme se překvapit, co
bude letos uvnitř. Možná, že nějaký neposlucha
najde v balíčku i uhlí, ale i to neodvratně k tomuto
svátku patří.
Dalším vánočním těšením je příprava slavnostního odpoledne provoněného jehličím. Srdečně

zveme všechny maminky a tatínky i další rodinné
příslušníky na 15. prosince a 16. prosince
od 15. 00 hodin na zahájení vánoční dílny. Pozvání
je i pro všechny lidičky, co se chtějí naladit na
příjemné a klidné prožití vánočních svátků, které
již klepají na dveře. Připravujeme i krátké
vystoupení pro rodiče a prarodiče. Nebudou
chybět ani dárky pod společným stromečkem a
nějaká sladkost k odpolední kávě se určitě také
najde.
Rok se pomalu blíží ke svému konci. Nyní máme
poslední možnost, jak Vám všem poděkovat za
přízeň, kterou dětem v naší školce projevujete
formou finančních darů či jakoukoli pomocí.
Přání posíláme všem našim spoluobčanům, kteří
na nás mávají na procházkách, usmívají se na nás a
mají nás rádi. Hodně veselého a bohatého Ježíška,
štěstí, zdraví a pohodu do nového roku 2010 přejí
děti a zaměstnanci Mateřské školy Lány

Doba vánoční
Bůh tak miloval svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v
něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.
Jan 3,16
Vánoce zjevují tajemství lásky Boha,
kterému záleží na člověku, Boha, který
se stane i jedním z nás a vlastním životem
zaplatí štěstí člověka.
Vánoce zjevují hodnotu a důstojnost
člověka, jemuž z lásky slouží sám Bůh.
Proto jsou důvodem mimořádné radosti.
Důstojnost však zavazuje.
Přeji Vám, aby se Vaše srdce o těchto
Vánocích naplnilo radostí z objevu
tajemství Boží lásky a Vaše oči aby
dovedly vidět důstojnost každého
člověka, známého i přistěhovalce,
nenarozeného i starého, i toho, kterého
je těžko milovat a vážit si.
Kéž tak i skrze Vás znovu vstoupí do dějin
člověka Bůh.
Pak ať Vás Bůh zrozený ve Vašem srdci
naplní radostí a žehná Vám po všechny
dny nastávajícího roku 2010.
Pater Mariusz Stanley Walczak
Kontakt:
Římskokatolická farnost Nové Strašecí
U Školy 124, Nové Strašecí
tel. 313 573 163
www.nove-straseci.eu

Bohoslužby ve vánočním
oktávu
půlnoční obřad na Štědrý den
24. 12. – 00.00 kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech

Obec Lány a komise veřejného pořádku, sportu a mládeže
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma

Narození Páně 1. svátek vánoční
25. 12. – 15.00 kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech

„LÁNY OČIMA DĚTÍ“
aneb co se mi líbí nebo co bych si přál v Lánech

sv. Štěpán 2. svátek vánoční
26. 12. - 15.00 kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech

Soutěž je určena pro věkové kategorie:
1. – 5. třída (6 – 10 let)
6. – 9. třída (10 – 15 let)

27. 12. neděle svátek Svaté rodiny:
15.00 kostel Nejsvětějšího Jména
Ježíšova v Lánech

Obrázek by měl mít rozměr A4 nebo A3.
Na zadní straně uveďte čitelně jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště.
Obrázky předejte do 31. 5. 2010 na Obecní úřad v Lánech.

Svátek Matky Boží, Panny Marie,
Nový rok
1. 1. 15.00 kostel Nejsvětějšího Jména
Ježíšova v Lánech

Odborná porota ve složení Karel Kellner (malíř), Petr Kellner (malíř), Jana Kellnerová (malířka),
Karel Sklenička (starosta obce), JUDr. Ernest Kosár (předseda komise veřejného pořádku, sportu a
mládeže - vyhlašovatel soutěže) vybere nejhezčí a nejzajímavější obrázky (obrázek) z každé kategorie,
na jejichž autory čekají hezké ceny.
Slavnostní vyhlášení soutěže a předání cen proběhne na Lánských letních slavnostech v sobotu
26. června 2010 v hotelu Classic. Současně bude na Lánských slavnostech k vidění výstava
obrázků dokumentující soutěž.
JUDr. Ernest Kosár, předseda komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

2. 1. na faře v Novém Strašecí zdobení
Tříkrálových perníčků od 13.00 po
celé odpoledne
3. 1. 2010 15.00 kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Jsou cesty, co někam vedou…
Pravá cesta vede odněkud někam. Nevím, jestli všechny cesty opravdu
vedou do Říma (už jsem jich něco prošel a k papeži mě ještě žádná
nedovedla), ale rozhodně mají všechny jistý konkrétní cíl. Nebo alespoň
mívaly. Spojovaly nejschůdnějším a pokud možno nejpřímějším směrem
lidská sídliště, aby žádné z nich nezůstalo opominuto stranou. Dnes jsou
všude samé obchvaty a doopravdické vesnice, městečka a města zůstávají
téměř nepovšimnuty. Sice poblíž, ale vlastně nekonečně daleko. Je to tam,
co by kamenem dohodil a zbytek doplivl, málokdo však opustí rychlostní
silnici, aby se tam podíval.
Stejně jako František Nepil mám rád ty cesty, pěšiny a stezky, které vedou
bez podjezdů, nadjezdů a ornamentálních vývrtek přímočaře ke svému cíli,
které respektují okolní krajinu a drasticky ji neznásilňují pro své potřeby.
Hlavním tahům tedy mnoho pozornosti věnovat nebudeme, ale lesních a
polních komunikací si všimneme o to podrobněji. O některých z nich už
byla či bude řeč v jiných souvislostech, nebude však na škodu pustit se po
nich znovu. Všechno souvisí se vším. Cesta konec konců není jen na jedno
použití, že ? Používáme ji dennodenně, i když pokaždé k jinému účelu.
Hlavní silniční síť vezmeme zkrátka. Od Tuchlovic k Novému Strašecí
probíhá karlovarská silnice, někdejší historická chebská cesta, lemovaná
celým růžencem formanských hospod: Velká hospoda v Praze na Bílé Hoře,
Černý koníček na důlku u Pavlova, Toskánka v Braškově, Na Krahulci na
Doksích, Slovanka pod stochovským nádražím, Šustna v Krupé - to jen tak
namátkou.
Na Slovance odbočuje z karlovarský silnice k Lánům silnice1, která jde
kolem dvora a kolem zámku na lánskou náves a na jejím západním konci se
větví ke Křivoklátu a k Berounu.
Pode dvorem u někdejší ovocnářské školky odbočuje ze silnice k zámku
asfaltová cesta k lánskýmu řbitovu, jež vede skrz Vašírov a pod ním vyúsťuje
necelé dva kilometry od Slovanky na karlovarskou silnici.
Silnice od Slovanky, silnice od Vašírova, silnice ke Křivoklátu a silnice k
Berounu jsou (resp. brzy budou) propojeny velkorysým obchvatem se
třemi kruhovými objezdy, aby se Lánům vyhnuly kamiony vozící odpad na
ekologickou skládku u Vašírovský lísy.
Když jsme se nyní zorientovali v základní silniční síti, můžeme se pustit po
cestách a po pěšinkách.
Od Sýkořice vedla na severovýchod přes Kaly, Krchůvek a Šarváš cesta do
Lhoty, které se říkávalo Kladenská pěšina. S ní se křížila kousek na západ
od Zelenýho kříže tzv. Rösslerova cesta2, jež přicházela od Klíčavy od
někdejší hájovny Markýta přes Fialkovou seč a směřovala k východu. Od
hájovny Markýty k hájovně Klíčava se chodívalo Ouvozinou.
Od lánské lesní správy směrem na západ běžely hned dvě cesty: Šámalova
cesta a Brejlská pěšina. Takhle jsou alespoň uvedeny na hospodářské mapě
z roku 1929, ale pro nás je to už dlouho univerbizovaná Šámalka a Brejlák.

křižovatku, kde se říká U kolmana. Její pokračování za státní silnicí Lány –
Křivoklát už je volně průchodné (ne však průjezdné!) a vede k hájovně
Hořkovec. Kdysi to bývala silnice směřující přes Pecínov do Nového
Strašecí. Několik desítek metrů za Kolmanem, jdeme-li směrem na
Hořkovec, odbočuje doleva Lipovka, vroubená omšelými stromy, které jí
daly jméno. Co kolem ní roste hub! Její pokračování by nás dovedlo až dolů k
Pilčáku a dále pak do Emilova luhu.
Brejlák začíná u budovy lesní správy a vede směrem k jihozápadu. U lesního
položení Amerika se téměř potkává se Šámalkou, ale nespojí se s ní a
pokračuje nepřístupnou oborou směrem k Píním a pak z kopce do Myší
díry.
Z Novejch Dvorů oborou na jih kolem Masarykova kamene a kolem
Červenýho a Matějovýho kříže na Klíčavu cesta, jejíž dolní část u Klíčavský
hájovny vstoupila počínaje rokem 1913 ve známost jako Arcivévodská
silnice, protože byla zřizována v souvislosti s pověstným honem následníka
habsburského trůnu na černou zvěř.
Nedaleko od Novejch Dvorů narazíme na rozcestí s Masarykovým
kamenem, odkud vede na západ na Červenou mýť a kolem Čumila dále do
obory vozová cesta končící až v Myší díře. Tudy se rád projížděl T. G.
Masaryk, a proto se jí říká Masarykova cesta. Škoda, že ji málokdo z
Lánských má možnost projít 3.
Do Lánskýho luhu se od Šancí oborou svažuje Tisícová cesta. Někteří lesáci
se domnívají, že je to hyperbolické pojmenování podle nesčetných kusů
zvěře, které se sem stahují.
Od hájovny Pustinka směrem na západ vedla Kolomazná cesta. Asi v těchto
místech kolomazníci vyráběli z pryskyřice tolik žádané mazadlo.
Josefínský katastr4 jmenuje v polích na Pustince hned dvě cesty:
Ploskovskou a Berounskou. Berounská cesta procházela skrz jednu z roklí,
které jsou tam i dnes.
Na Žilinu (ovšemže ne na tu slovenskou, která se teď bohužel nachází v
zahraničí, nýbrž do oborácké a pytlácké vesnice u Kamenných Žehrovic)
se táhla od Pustinky Zelená cesta. K Zelenýmu kříži nevedla, zelená barva
není v lese nic výjimečného, čím byl tedy její název motivován? Že by se tak
na rozdíl od cesty vedoucí do Žiliny přes pole říkalo cestě lesní? Nevím, jen
hádám.
Na Bílou cestu se musíme vypravit na opačný, západní konec lánského
katastru. Nedaleko za lánským fotbalovým hřištěm odbočuje na vrcholu
stoupání cesta směřující na sever k Rynholeckýmu dvoru a k vodojemu. Vede
vlastně po obnažené opukové skále, a proto bíle svítí ze svého horizontu do
kraje.
Z Bílý cesty můžeme seběhnout jakousi necestou z kopce na Betynku a
odtud nás pak Lánská pěšina vedoucí skrz Vobčiny dovede do zatáčky pod
fotbalovým hřištěm, kde rostl veliký jírovec a vedle něj byl plechový Kristus
na dřevěném kříži.
K Bílýmu kříži nás Bílá cesta kupodivu nedovede. K tomu se musíme vydat
po bezejmenné cestě vode dvora, respektive od Zlatýho kříže směrem na
východ k Tuchlovicům. Souběžně s touhle cestou jdou na východ ještě dvě
další: od sadařský boudy naproti špejcharu k dubu a pak od Hamouzovic na
Pustinku k Černýmu kříži.

Šámalka, to je z největší části těleso někdejší Pražsko-lánské koněspřežní
dráhy: od třicátých let 19. století do roku 1879 tudy jezdívaly od Brejle
transporty dřeva, tažené těžkými koňmi. Díváme-li se pozorně, objevíme
po celé její délce pozůstatky původního železničního spodku. Šámalka se
cestě říkává podle JUDr. Přemysla Šámala, který zastával ve dvacátých a
třicátých letech 20. století funkci šéfa Kanceláře prezidenta republiky.
Šámalka byla hodně dlouho veřejně přístupná cesta, ale dnes se po ní volně
dostaneme pouze na Ameriku. Tam nás zastaví zamčená vrata do obory a
dál nesmíme. Kdybychom přesto nějakým řízením osudu směli kráčet dál k
severozápadu, dovedla by nás cesta na silnici ke Křivoklátu, na lesní

Cest, cestiček a pěšinek vede lánským okolím samozřejmě ještě mnohem
víc, jak potřeba žádala, jenomže ty jsou bezejmenné a pak – už mě bolí nohy.
PaedDr. Václav Vodvářka

1

2

Ona tahle silnice z Lán vlastně vychází, všímejme si číslovaných patníků
po levé ruce /jdeme-li z Lán ke Slovance a dále na sever/: obílená
„jednička“ pod právě budovaným kruháčem je velice nápadná (říká se
tam u kilometru); pětka je v Kačici na návsi, devítka u Smečna …

3
4

Josef Rössler-Ořovský (1896-1933) byl český všestranný sportovec.
Znám já jeden zámek, znám ho jen ze známek…
Zubr, L. : Prameny k dějinám obce Lány, s. 40. In : SOA Rakovník, fond
Leopold Zubr
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Z vernisáže výstavy o mateřských centrech

Lánská vernisáž byla druhou v pořadí ve
Středočeském kraji. V Lánech ji připravily
mateřská centra - Buštěhradský Pelíšek (Buštěhrad), Klub pro rodiče a děti – Domeček (Lány),
rodinné centrum Klíček o. s. (Unhošť), mateřské
centrum Rybička (Slaný). Cílem celé výstavy je
přiblížit široké veřejnosti práci mateřských center

jako kompletní služby pro rodinu. Mateřská
centra nejsou jen místem setkávání maminek s
dětmi na mateřské a rodičovské dovolené, ale
nabízejí aktivní způsob trávení volného času a
opravdu široké spektrum služeb pro celou rodinu.
Martina Hořejší

Studánku u Betynky i Paraplíčko obnovují lánští občané
Okolí studánky ve valu u pole pod Betynkou se
svépomocí rozhodli rekultivovat a upravit členové
občanského sdružení Lány a Vašírov - zdravý
prostor pro život. V letošním roce provedli zásadní
část stavebních a čistících prací a pokračovat
budou i v roce příštím. Sdružení také letos na
podzim začalo s generální opravou památného
místa nedaleko lesní správy zvaného Paraplíčko.
Cílem sdružení je, aby se studánka stala příjemným cílem procházek v okolí Lán s informační
cedulí o historii místa.
Členové sdružení zbavili okolí studánky nevzhledného hustého chroští a náletů, vykořenili plevel a
upravili zeminu. Ze samotné studánky a jejího
odtoku odstranili nánosy bahna, opravili
zchátralou pískovcovou skruž, studánku dozdili a
připravili na omítnutí. Dále zlepšili průchodnost
odtoku, vykopali drenážní jámu a zavezli ji
kamením. Ještě letos provedou překryv tělesa
studánky zeminou dle architektonického návrhu
lánského občana Jaromíra Doležala. Plánek si
občané mohou prohlédnout na internetových
stránkách sdružení na adrese http://zdravyprostor.webnode.cz.
V roce 2010 sdružení studánku omítne, osadí
infotabule a vyseje trávu. Nechalo již udělat rozbor
vody a upozornění, že je voda nepitná, bude
součástí vývěsky.
V květnu 2010 členové „Zdravého prostoru“
uspořádají u pramene malou slavnost Otevírání
studánky pro širokou veřejnost. Na tuto akci
budou žádat o grant u Středočeského kraje.
Paraplíčko v novém hávu
Pod ochranná křídla si sdružení v letošním roce
vzalo další památné místo v katastru obce - tzv.
Paraplíčko na okraji lesa při cestě na Pánovu
louku, které připomíná vyznamenání ruských
vojínů na konci 2. sv. války.
Letos zde členové sdružení Jiří Luska a Roman
Havelka provedli kompletní rekonstrukci starého
plotu tím, že sloupky pro zvýšení jejich životnosti
osadili do patek vyčnívajících nad terén. Okolo

plotu zároveň zasadili sazenice habru, aby v
budoucnu tvořily přirozenou ochranu místa. Pan
Petr Fencl zrekonstruuje dřevěné paraplíčko a
ještě letos ho navrátí na původní místo. V příštím
roce sdružení plánuje dovézt pískovcový blok,
který bude součástí památníku a nechá do něj
vtesat text dosud napsaný na ceduli přibité k
paraplíčku. Prostor, který je nedílnou součástí
historie Lán, by se tak měl stát důstojnějším
památníkem.
Na schůzce v polovině listopadu byl z důvodu
vysokého pracovního vytížení nucen vzdát se
předsednictví ve sdružení Roman Havelka. Nově
„Zdravý prostor“ povede Jiří Luska, Roman
Havelka zůstává řadovým členem a bude se nadále
podílet na veškerých aktivitách sdružení.
Zdravý prostor by uvítal další dobrovolníky, kteří
by chtěli pomoci v úsilí zlepšit prostředí, ve kterém
žijeme. Hlásit se mohou na email: jluska@seznam.cz nebo RomanHavelka@email.cz. Sdružení
uvítá jakoukoliv odbornou, finanční či materiální
pomoc.
Roman Havelka

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9 –12
hodin a 14 – 17 hodin a ve čtvrtek 9 – 12
hodin. Podrobný program najdete na
webových stránkách www.naselany.cz.
Vybíráme z programu:
·
Cvičení pro rodiče s dětmi ve věku 23 roky je každou středu v Domečku
od 10.00 do 10.30 hodin. Cvičení
vede Andrea Klimešová a Radka
Velíšková (cvičitelky TJ Sokol Lány).
·
Besedu o zdravé výživě II. můžete
navštívit ve čtvrtek 10. prosince od
9.30 do 12.00 hodin. Tentokrát se
budeme věnovat těmto tématům –
přechod miminek na tuhou stravu,
správné stravování dětí od 1 roku a
nejčastější chyby, které děláme.
Součástí besedy budou konkrétní
recepty a některé připravené pokrmy
budete moci ochutnat na místě.
Besedu povede Radka Jirásková.
·
V sobotu 12. prosince od 10 do 17
hodin budeme v lánské sokolovně
prodávat výrobky z výtvarných a
keramických dílen Domečku. Pro děti
budeme mít připravenu výtvarnou
d í l n u . No v i n k o u b u d e d í l n a
„Origami“, což je japonské umění
skládání rozličných motivů z papíru.
S pomocí instruktorky si budou moci
děti i dospělí složit svůj originální
výrobek. Přijďte načerpat předvánoční atmosféru a trochu si odpočinout
od každodenních starostí.
·
Ve čtvrtek 17. prosince od 10.00
hodin budeme hrát dětem maňáskové
divadlo v rámci poslední vánoční
herny v roce 2009.
·
Keramická dílna bude v lednu v
termínech 6. 1. (výroba aromalamp)
a 13.1. (výroba pokladniček).
·
Připravujeme Novinku v programu blok aktivit pro rodiče s děti Říkanky, zpívánky a divadélko.
Nový program se bude vztahovat k
právě probíhajícímu ročnímu období
nebo tradičním svátkům. Při
zpívánkách v doprovodu kytary
budou děti používat jednoduché
hudební nástroje. A na závěr bloku
bude krátké divadélko. Program
povede Veronika Šulcová a Irena
Šmatláková. Více v lednovém
programu.
Milí návštěvníci a příznivci občanského sdružení Naše Lány, přejeme Vám
pohodové Vánoce a mnoho radosti
do nového roku 2010.
Jana Drastilová a Martina Hořejší
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Sauna pro veřejnost
Tenisový klub v Lánech zahájil v
polovině listopadu provoz sauny pro
veřejnost v areálu tenisových kurtů v
Lesní ulici. Provozní doba sauny každou
středu od 17.00 do 18.00 hodin pro ženy
a od 18.00 do 21.00 hodin pro muže.
Základní vstupné pro dospělé je 80,- Kč,
pro důchodce a děti do 15 let je zlevněné
vstupné 50,-Kč. OVĚŘIT
Petr Moravec,
předseda Tenisového klubu Lány

Dárek pohybulačným dívkám
a ženám
Pro ženy, které rády cvičí, připravil odbor
všestrannosti TJ Sokol Lány „vánoční
cvičení“ na neděli, 13. prosince od 16.00
hodin v sokolovně. Přijede opět
profesionální cvičitelka Míša Kholová,
aby všem dala před svátky pěkně zabrat a
Markéta Soukupová představí jednu z
dalších novinek pohybové aktivity,
kterou v obci povede. Cvičení je pro
členky Sokola zdarma, pro ostatní za
40,- Kč.
Václava Nováková

Ze Sokola
·
Nezapomeňte, silvestrovský turnaj,

opět bude! Ve čtvrtek 31. prosince
startuje tradiční turnaj ve stolním
tenise pro příchozí. Prezence do 8.30
hodin v sokolovně, ceny pro vítěze
jsou připraveny!
·
Poprvé v novém roce si ženy mohou
přijít zacvičit s Martinou v sobotu 2.
ledna od 9.00 hodin.
·
V sobotu 9. ledna proběhne v
sokolovně župní přebor mužů ve
stolním tenise.

Chcete vidět všechny lánské
aerobičky?
Pak neváhejte a přijďte v neděli, 20.
prosince v 16.00 hodin do sokolovny na
vánoční dětskou diskotéku, kterou
připravuje Barbora Ladrová. Představí
na ní nová vystoupení všech tří družstev,
která v lánském Sokole vede. Vstupné
(40,- a 20,- Kč) bude věnováno na
pořízení cvičebních kostýmů a doplňků
dívek tohoto oddílu.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Třetí ročník ročník Lánské nohejbalové ligy již historií
Dvacátý listopadový podvečer byla hospoda
Narpa úplně nabitá. Sešli se tu totiž chlapi, kteří
hráli od dubna do října Lánskou nohejbalovou
ligu. Po krátkém zahájení panem Ladrou a po
projevu pana starosty Skleničky se ujal slova
Pavel Slánička (duše turnaje), aby podal
podrobný statistický přehled celého turnaje i
jednotlivých družstev. Vítězem 3. ročníku je
družstvo HROZBA ve složení M. Havlík, D.
Havlík, J. Stehno, Hošek. Všechna mužstva
obdržela dárkový balíček. Ocenění se dostalo i
nejmladšímu (Tomáš Masák) a nejstaršímu
účastníkovi ligy (Míla Hornof). Zbytek večera
pak už patřil volné zábavě, vzpomínkám a
hodnocení výkonů. A byla řeč také o dalším
ročníku v roce 2010. Všichni mají o čem

přemýšlet, Pavel totiž nastínil několik možností,
jaký systém turnaje zvolit. Rozhodnutí padne až
na jaře.

Máme v Lánech dalšího přeborníka!
V celostátním sokolském přeboru mladších žáků
ve stolním tenise, který proběhl v lánské
sokolovně 7. listopadu, získal první místo Petr
Moravec ml.. Stal se tak přeborníkem České obce

sokolské v kategorii mladších žáků pro rok 2009.
Gratulujeme!
Václava Nováka za TJ Sokol Lány

Šestý ročník „Narpatipu“ je za námi
21.11.2009 byl slavnostně v hospodě Narpa
vyhlášen šestý ročník sázení na fotbalová utkání
II. a III. třídy okresního přeboru Rakovník. S
nejvíce body se na prvním místě umístil Václav
Kroupa, který během celého podzimu opanoval
první příčku a nedal svým soupeřům šanci. Na
druhé příčce po tuhém boji se umístil Márvin a
třetí skončil Aleš Marko.
V podzimním sázení roku 2009 se celkem setkalo

na čtyřicet sázejících, z nichž pravidelně každý
týden (tzn. třináct kol) sázelo třicet. Všichni
sázející dostali na závěrečném vyhlášení drobnou
cenu a měli si možnost zastřílet míčem na terč.
Odměnou jim pak bylo jedno točené pivo na
místě. O ceny se letos, tak jako v minulých
ročnících, postaral Plzeňský prazdroj, Stock a
hospoda Narpa.
Martin Drábek

Poděkování za úklid listí
Ve svátek 17. listopadu se hřiště za sokolovnou
hemžilo brigádníky s hráběmi, košťaty a kolečky.
Uklízeli jsme spadané listí. Protože se pomocných
rukou (především volejbalových) sešlo opravdu
hodně, byla práce za dvě hodiny hotová. Listí ale
padalo dále. Na druhou brigádu v sobotu 28.
listopadu přišlo 14 lidí, takže i tentokrát bylo listí

brzy uklizeno. A jaké bylo zastoupení na
brigádách? Jednoznačně vede oddíl volejbalu,
následují ženy ze všestrannosti, pak nohejbal a
stolní tenis. Jednoho zástupce měl i fotbalový
klub, který hřiště využívá v zimě. Všem, kdo přišli
pomoci, děkujeme.
Výbor TJ Sokol

Lány bez ztráty setu
Amatérská volejbalová liga AVL Volley se blíží ke
konci první části. Z celkového počtu sedmi
družstev je volejbalový oddíl TJ Sokol Lány po
odehraných pěti zápasech na prvním místě bez
ztráty bodu. 23. listopadu se lánští volejbalisté
utkali s družstvem Tuchlovic. V kvalitním zápase
Lány opět suverénně zvítězily 3:0 (25:15, 25:21,
25:11) a upevnily si první pozici v tabulce.
Poslední zápas první části čeká lánské volejbalisty

14. prosince, kdy bude jejich soupeřem družstvo
SOSák Stochov. Od ledna příštího roku bude
AVL Volley pokračovat druhou částí, kdy
jednotlivá družstva odehrají opět zápasy každý s
každým.
Rozpisy a výsledky zápasů naleznete na
internetových stránkách www.avlvolley.cz.
Martin Zelenka,
vedoucí volejbalového oddílu TJ Sokol Lány
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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

