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Slovo na úvod

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2010
Poslední veřejné zastupitelstvo minulého roku 14.
prosince kromě hlavního bodu, kterým byl
rozpočet obce na rok 2010, projednalo i další
body, z nichž vybíráme:
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu starosty o
činnosti v roce 2009. Také se seznámili s návrhem
paní Jirglové na napravení vlastnických vztahů a
hranic pozemků, které jsou v jejím vlastnictví a ve
vlastnictví obce.
Z dalších dokumentů je pak velmi důležitá kupní
smlouva na pozemek pro chodník Lány –
Slovanka, kterou zastupitelé schválili. Kromě
několika smluv o zřízení věcného břemene na

A jedeme dál…
Na veřejném zasedání v měsíci prosinci
2009 jsem hodnotil činnost zastupitelstva za uplynulý rok, co se nám povedlo v
uplynulém roce udělat, nebo naopak co
nás trápí. Ohlédneme-li se zpět, vypadá
to, že byl pro nás loňský rok velice
úspěšný. Získali jsme titul Vesnice
Středočeského kraje roku 2009,
v celostátním kole jsme se umístili na
velice pěkném 2. místě. Povedlo se hodně
investičních akcí na zvelebení naší obce
aj. Detailnější pohled však již tolik
optimistický není, protože z důvodů
hospodářské krize se velmi špatně
naplňovala naše obecní kasa na příjmové
straně a bohužel predikce na letošní rok
není o mnoho růžovější. Proto bude
nutné v letošním roce ještě s větší
pečlivostí zvážit, kam a do čeho vložit
obecní peníze, aby to bylo co nejekonomičtější a pro obec prospěšné. Bohužel
však často musíme řešit, aby to bylo také
vandalům odolné, a to kolikrát i na úkor
krásy. V loňském roce byl také otevřen
obchvat kolem naší „malé bezvýznamné
obce“ (to není z mé hlavy, pouze cituji
jednoho významného středočeského
politika), a tím se také velice zlepšilo
životní prostředí a bezpečnost silniční
dopravy v naší obci. Tak vlastně zbýváme
my sami, kdo můžeme naší malé, ale
krásné obci škodit. Co bych měl popřát
naší obci a jejím občanům do roku 2010?
Přeji všem dobrou náladu, nenechat se
naštvat od našich politiků, co nejméně
vandalů, abychom se v dobrém scházeli
po celý rok a povedlo se nám ještě více
zvelebit naše Lány. No a k tomu hlavně
hodně štěstí a zdraví.
Karel Sklenička

obecních pozemcích se společností ČEZ, kde se
jedná o položení sítí pro novou výstavbu, schválili
zastupitelé také místní program pro obnovu
venkova na rok 2010, který zveřejňujeme na
jiném místě ve Zpravodaji. Odsouhlasili i podání
žádosti o dotaci na výstavbu chodníku na
Slovanku z prostředků, které obec získala za
umístění v soutěži Vesnice roku.
Další schválenou žádostí o dotaci je žádost na
obnovu a opravu komunikace v ulici Na
Ohradech z Fondu rozvoje obcí a měst a žádost o
příspěvek na kulturní akce v roce 2010 z Fondu
kultury Středočeského kraje.

Výdaje (v tis. Kč)

Rozpočet obce - příjmy (v tis. Kč)
Daňové příjmy

Kultura

·
daň z příjmu fyzických osob (3 270 tis.)
·
daň z příjmu právnických osob (3 230 tis.)
·
daň z přidané hodnoty (6 000 tis.)
·
správní poplatky (200 tis.)
·
poplatek za odvoz odpadu – známky (820 tis)
·
poplatek za psy (38 tis.)
·
poplatky za užívání veřejného prostranství (5 tis.)
·
poplatek z ubytovacích kapacit (8 tis.)
·
daň z nemovitostí (660 tis.)
·
úhrada z vydobytých nerostů (30 tis.)

·
pořádání kulturních a společenských akcí (220 tis.)
·
Sbor pro občanské záležitosti (41 tis.)
·
Lánský zpravodaj (60 tis.)
·
příspěvky zájmovým organizacím (109 tis.)

14 261,0
Ostatní tělovýchovná činnost
·
příspěvky sportovním organizacím (510 tis.)
·
sportovní akce (90 tis.)

Bytové hospodářství – údržba
obecních bytů

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

Příjmy celkem

17 882

Výdaje (v tis. Kč)
20,0
3 000,0

Odvod a čištění odpadních vod
1 142,0

750,0

Základní škola

Provoz místní knihovny

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

Pomoc lidem v nouzi

1 940,0
45,0

Péče o vzhled a údržbu obce

35,0
380,0

Požární ochrana – dobrovolní hasiči

270,0

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

1 100,0

·
provoz obecního úřadu
·
mzdy pracovníků obecního úřadu včetně

zákonných odvodů
·
náklady na energie
·
bezdrátový rozhlas
·
služby pošt a telekomunikací
·
opravy a údržba obecního majetku
·
výstavba kanalizace – ul. Krátká

Ostatní finanční operace
Platby daní a poplatků z příjmů obce

910,0

3 000,0

50,0
150,0

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

Volby
Volný čas dětí a mládeže
·
údržba dětského hřiště Vašírov
·
údržba dětského hřiště Lány

2 000,0

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

·
odvod 50% z přijatých poplatků z hracích automatů
·
zeleň
·
pronájem a provoz strojů
·
práce na vzhledu obce, mzdy, zákonné odvody
·
městský mobiliář
·
sběrný dvůr
·
nákup pozemků

80,0

Činnost místní správy

Mateřská škola

·
běžný provoz a údržba budovy (1 700 tis.)
·
opravy (240 tis.)

1 000,0

Pečovatelská služba

Silnice

·
běžný provoz a údržba budovy (700 tis.)
·
investice – opravy (50 tis.)

170,0

Odvoz a likvidace odpadů
2 325,0

·
Kanalizace Vašírov (1 000 tis.)
·
opravy a udržování (142 tis.)

·
elektrická energie a opravy (610 tis.)
·
mzdy a odvody (90 tis.)
·
opravy a udržování, rekonstrukce osvětlení (300 tis.)

Pohřebnictví – údržba hřbitova

·
výkon státní správy (111 tis.)
·
školství - dotace na žáky (314 tis.)
·
dotace z operačního programu MMR (1 900 tis.)

·
opravy a údržba místních komunikací (500 tis.)
·
chodník Lány-Slovanka (2 500 tis.)

600,0

Veřejné osvětlení
1 296,0

Přijaté dotace

Útulek pro psy

430,0

610,0
50,0

150,0
Výdaje celkem

17 882
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Inzerujte 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 inzerát v rozsahu
maximálně 150 znaků. Uzávěrka pro
poslání podkladů je 25. leden 2010.
POŠLETE ÚDAJE HNED,
NEČEKEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI!
Martina Hořejší

Plán investičních akcí
na rok 2010
1. výstavba chodníku Lány –
Slovanka
2. dokončení chodníku v ulici
Zámecké
3. oprava místní komunikace v
ulicích Na Ohradech a K Rybníku
4. výměna veřejného osvětlení v
ulicích Školní a Pod Kopaninou
5. výstavba čističky odpadních vod a
kanalizačního řadu v části obce
Vašírov

Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva obce Lány za rok 2009
Pracovní porady a veřejná zasedání
·
 Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2009

celkem na 12 pracovních poradách.
Stoprocentní účast měli Sklenička Karel,
JUDr. Kosár Ernest, Pleiner Karel, Mgr. Ladra
Jiří, Hlavsová Alena a Věrnochová Jiřina, 91,6
% účast měli Havelka Roman, Bc. Krejčíř Oto,
75 % účast měl Běloušek Jaroslav, 66,6%
účast měl Fencl Václav a 58,3 % účast měl Ing.
Loskot Jan.
·
Během roku 2009 se uskutečnilo 6 veřejných
zasedání. Na těchto zasedáních byla účast
zastupitelů 100% kromě paní Jiřiny
Věrnochové, Ing. Jana Loskota, Jaroslava
Bělouška, Karla Pleinera (byli omluveni na 1
zasedání) a pana Václava Fencla (byl omluven
na 3 zasedáních).
Rozpočet obce Lány
Rozpočet na rok 2009 byl schodkový a počítal s
příjmy 19.367.000,- Kč a výdaji ve výši
20.170.000 Kč, rozdíl měla pokrýt rozpočtová
rezerva. Příjmy k datu 14. prosince 2009 byly
celkem 19.374.361,- Kč a výdaje obce
21.855.270,- Kč. Rozdíl bude pokrytý z rozpočtové rezervy a byl hlavně použit na spoluúčast při
dotačních řízeních na zateplení budovy základní
školy a přístavbu fotbalových kabin.
1. Vyšší příjmy ze státního rozpočtu byly u "Daně
z přidané hodnoty" částka 250.000,- Kč a
naopak velký propad byl v dani právnických
osob který činil 1 milion Kč. Dále se v příjmech
kladně projevila dotace 600.000,- Kč za
modrou stuhu v roce 2008 z Ministerstva pro
místní rozvoj.
2. V 6 žádostech o krajské granty nebyla obec
úspěšná. Čtyřem žádostem v celkové výši
4,110.000,- Kč bylo vyhověno:
Zateplení budovy 1. stupně základní školy
Výměna nábytku v místní knihovně

6. rekonstrukce chodníků po
položení kabelových rozvodů NN
7. osazení kamerového systému
v obci
8. rekonstrukce splaškové
kanalizace v ul. Krátká
9. obnova přístupové cesty Pod
Kopaninou

3.200.000 Kč
25.000 Kč

Oprava hasičského auta Liaz

130.000 Kč

Přístavba fotbalových kabin (modrá stuha Vesnice
roku 2008)

600.000 Kč

Přehled hlavních investičních akcí v roce 2009
1.

Zateplení budovy a výměna oken - pavilon 1.
stupně základní školy

2.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Za
Školou

350.000 Kč

3.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na
Ohradech

110.000 Kč

4.

Výstavba chodníku - Zámecká ulice 1. etapa

5.

Přístavba fotbalových kabin

6.

Výměna oken v mateřské škole

250.000 Kč

7.

Rekonstrukce v mateřské škole - rozšíření
kapacity na 77 míst

420.000 Kč

8.

Výměna zámkové dlažby v části ulice Berounská

9.

Úprava hřbitova

10.

Rekonstrukce autobusové zastávky na náměstí

4.900.000 Kč

490.000 Kč
1.150.000 Kč

65.000 Kč
95.000 Kč
520.000 Kč

Dne 3. prosince 2009 byl otevřen nově vybudovaný obchvat obce, jehož investorem byl

Středočeský kraj. Díky obchvatu byla odkloněna
všechna nákladní doprava z centra obce a došlo ke
zlepšení životního prostředí a bezpečnosti
silničního provozu v naší obci.
Kultura
V oblasti kultury i v tomto roce pokračoval trend
nastolený v letech 2007a 2008. Byly uskutečněny
tyto akce:
1.

7. února

Reprezentační ples obce

2.

30. dubna

Pálení čarodějnic ve spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů TGM, Modelářským
klubem Lány a okolí, občanským sdružením
Naše Lány, Obcí baráčnickou Lány

3.

30. května

Staročeské máje

4.

19. června

Koncert v zámeckém kostele na počest
lánského rodáka Fr. Pošty, dlouholetého člena
České filharmonie

5.

19. - 20. června 6. ročník Lánských letních slavností

6.

6. července

Koncert smíšeného pěveckého sboru Chorus
Laneum u kapličky ve Vašírově

7.

12. září

Staročeský jarmark

8.

28. listopadu

Rozsvěcení vánočního stromu a svěcení
adventních věnců

9.

12. prosince

Voňavý advent a soutěž „Zlatý Šafrán”

10.

30. prosince

vyhlášení 4. ročníku ankety "Klobouk dolů",
byl oceněn další lánský občan, který se
významnou měrou přičinil o rozvoj naší obce.

Naše obec se přihlásila do soutěže Vesnice roku
Středočeského kraje a stala se Vesnicí roku
Středočeského kraje 2009. V celostátním kole
jsme obsadili 2. místo a celkem jsme získali
odměnu 1,9 milionu Kč. Největší zásluhu na
tomto úspěchu mají zastupitelé Roman Havelka,
Ernest Kosár, Karel Pleiner, Jiří Ladra a Karel
Sklenička, kteří ve spolupráci se sportovními,
společenskými a kulturními spolky v naší obci
připravili kvalitní prezentaci naší obce.
V březnu 2009 vydala obec Lány knihu Lány v
obrazech - Proměny v čase v nákladu 500 výtisků,
kterou pokřtila paní Livia Klausová. Kniha, na
které spolupracovali výhradně lánští obyvatelé
nebo rodáci, měla velký úspěch a je v současné
době vyprodaná.
Oblast sportu a volného času
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno celkem 600.000,Kč na činnost sportovních klubů. V měsíci červnu
2009 byl ve spolupráci se Základní školou Lány
uspořádán 2. ročník Lánské letní olympiády. V
měsíci říjnu uskutečnil kynologický klub v
Lánech 2. ročník soutěže o Pohár starosty obce.
Komise sportu spolupracovala na Běhu vítězství
zámeckým parkem, Lánské nohejbalové lize a
dalších turnajích v nohejbalu, stolním tenise a
volejbalu.
Byla dokončena přístavba fotbalových kabin v
celkové hodnotě 1,1 milionu Kč, kde byl použit
grant 600.000,- Kč získaný za modrou stuhu v
soutěži Vesnice roku 2008.
V roce 2009 se uskutečnil 2. ročník soutěže o
nejkrásnější zahrádku "Rozkvetlá vesnice".
Pokračování na straně 3
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Zpráva starosty o činnosti zastupitelstva obce Lány za rok 2009
Pokračování ze strany 2

ošetření stromů na dětském hřišti v Lánech.

Sociální oblast
Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou ve
spolupráci s Okresní pečovatelskou službou
o.p.s. Nové Strašecí. Školní jídelna základní školy
vaří i pro lánské starší spoluobčany a rozvoz
obědů je zajištěn pečovatelkou.

Co nás trápí?
1. Stále je to neuskutečněná výstavba chodníku
Lány-Slovanka. V letošním roce se nám
podařilo koupit pozemek, vypracovat
projektovou dokumentaci pro územní
rozhodnutí a pro stavební povolení a získat
kladné územní rozhodnutí. V měsíci lednu
2010 podáme žádost o stavební povolení na 1.
etapu chodníku, tj. od kruhového objezdu u
Lán k pozemku firmy Metal Holding.
2. Bylo vydáno stavební povolení pro čističku
odpadních vod ve Vašírově. Současně byla
podána žádost o dotaci z fondu programu
obnovy venkova. Problémem u této dotace je
ten, že z ní nejde hradit DPH, což představuje
cca 3,5 milionu Kč. To by obec musela
pravděpodobně řešit bankovním úvěrem.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
zastupitelům za odvedenou práci a doufám, že se
stejným úsilím budou pracovat i v roce 2010,
který je posledním v tomto volebním období.

Oblast informatiky
V letošním roce bylo vydáno 10 čísel Lánského
zpravodaje, který se stal nedílnou součástí života
obce. Ve spolupráci s firmou Topinfo s.r.o. jsme v
měsíci září 2009 uvedli do provozu nové
internetové stránky obce.
Oblast životního prostředí
V průběhu celého roku 2009 jsme pokračovali v
úpravě a údržbě zeleně v obci. Po celý rok byl
otevřen sběrný dvůr pro lánské občany. Na
lánském hřbitově byl pořízen nový kontejner na
hřbitovní odpad, vydlážděny cestičky u urnových
hrobů, upravena a vysázena zeleň. Byla
provedena výsadba nové zeleně na Masarykově
náměstí v rámci rekonstrukce prostor
autobusové zastávky a odborný prořez včetně

(úplné znění Zprávy o činnosti zastupitelstva
najdete na www.lany.cz)
Karel Sklenička, starosta obce

Obec chce v roce 2010 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem
Vyrovnaný rozpočet na rok 2010 schválilo
zastupitelstvo na prosincovém veřejném zasedání.
Rozpočet o celkové výši 17.882.000,- korun
vychází ze skutečnosti roku 2009 včetně toho, že
počítá s propadem v příjmech, který je důsledkem
hospodářské krize. V loňském roce to bylo okolo
deseti procent.
„Zdálo by se, že rozpočet poklesl proti loňsku
rapidně, vždyť jsme hospodařili s více než dvaceti
milióny. Nesmíme však zapomínat, že v tom byla
dotace více než tři milióny, kterou jsme získali na
rekonstrukci školy a dalších šest set tisíc za zisk
modré stuhy a několik dalších menších
dotací,“uvedl starosta Karel Sklenička.
Také letos má obec v rozpočtu významné navýšení
proti běžným příjmům, a sice 1.900.000 korun za
titul Vesnice roku Středočeského kraje a druhé
místo v celostátním finále této soutěže. Jsou
určeny na dlouho potřebný chodník na Slovanku,
který se snad letos z větší části dočká své realizace.
Jediné, co by mohlo změnit vyrovnanost rozpočtu

kromě nepředvídatelné katastrofy či fatálního
propadu v příjmech, je paradoxně úspěch v
dotačním řízení, do kterého se obec přihlásila na
vybudování kanalizace a čističky odpadních vod
ve Vašírově. Jestliže dotaci získáme, budeme
muset doplnit povinnou spoluúčast a daň z
přidané hodnoty, kterou z dotačních prostředků
hradit nelze. Pak by zřejmě přišlo na řadu řešení v
podobě úvěru.
Velké prostředky obec v roce 2009 poskytla škole
základní i mateřské. Letos vzhledem k této
skutečnosti a s ohledem na finanční krizi, dostaly
obě lánské vzdělávací instituce pouze prostředky
na běžný provoz. Také spolky se musely
uskrovnit, i u těchto prostředků došlo ke krácení
zhruba o deset procent, což je odhadovaný
propad v příjmech rozpočtu letošního roku.
Podrobněji si můžete schválený rozpočet
prostudovat na stránkách obce www.lany.cz.
Karel Pleiner

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

TŘETÍ REPREZENTAČNÍ PLES LÁN, VAŠÍROVA A MUZEA T.G.M.
Po celý večer Vám bude hrát orchestr K – BAND Josefa Husáka.
Je připraven pestrý doprovodný program a bohatá tombola.

Ples se koná 27. února 2010 od 20.00 hodin v lánské sokolovně.
Vstupenky (včetně místenek) budou v předprodeji od 1. února 2010 na obecním úřadě
za 100,- Kč, na místě za 120,- Kč.

Vydařený vánoční koncert
Lánský pěvecký sbor Chorus Laneum
pod vedením Vladimíra Doležala
zazpíval známé české i zahraniční
koledy, duchovní písně a vše dopadlo na
výbornou. DÍKY! Do nového roku přeji
nejen za sebe, ale i za všechny lánské
občany, kteří navštěvují jejich koncerty,
hodně zdraví, štěstí a hlavně hodně
úspěchů v jejich krásné činnosti.
Jak bylo na koncertě zmíněno, s
návrhem pomoci faře jsem přišla já,
protože si myslím, že koncert v kostele
byl dobrým základem pomoci tomuto
církevnímu objektu.
Dovolte, abych Vás seznámila s
nápadem finanční pomoci na opravu a
úpravu okolí fary, kudy procházím skoro
denně a je mi smutno, když vidím, v
jakém stavu se fara nachází. Je to jedna z
nejstarších původních budov v Lánech a
myslím, že si zaslouží naši pomoc. Na
koncertě, který pořádal smíšený pěvecký
sbor Chorus Laneum a kulturní komise
obce Lány, se vybralo celkem 3.568,- Kč
a já děkuji všem, kteří přispěli na konto
"Pomoci faře". Tento obnos je velký, ale
na opravu vchodových dvířek, plotu a
vrat je nedostatečný. Proto prosím
každého lánského občana, který by mohl
a chtěl přispět na konto "Pomoci faře",
aby i malý příspěvek přinesl na Obecní
úřad v Lánech, kde je umístěna kasička.
V Lánském zpravodaji Vás budu
informovat, jak sbírka pokračuje.
Anna Hošková

Maškarní merenda klepe
na dveře
V únoru každoročně slaví své narozeniny
Klub pro rodiče a děti Domeček. Ty
letošní jsou již třetí v pořadí a protože do
Domečku chodí děti a rodiče, připravujeme opět velkou narozeninovou oslavu
- "Maškarní merendu". Rádi bychom
pozvali malé i velké víly, princezny, rytíře
i strašidla do lánské sokolovny v sobotu
6. února 2010 od 14.00 do 17.00 hodin.
Těšit se můžete na maškarní rekordy,
soutěže, volbu nejkrásnější masky, tanec
a občerstvení. S dokonalým maškarním
převlekem Vám pomůžeme v "Maškarním salónu", který nabídne malování na
obličej a melírování vlasů.
Přijďte v převleku, pojďte se bavit, pojďte
si hrát.
Jana Drastilová,
Naše Lány občanské sdružení
Václav Stuchlý,
Obec baráčnická Lány-Vašírov
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
V sokolovně se hrála Hra na pravdu
Podeváté se třicátý prosinec odvíjel ve znamení
premiéry nové inscenace Divadla Tyrš. Tyršáci
tentokrát připravili v režii Romana Havelky
komedii současného francouzského autora
Philippa Lellouche Hra na pravdu a dlužno
podotknout, že to byla premiéra nejen lánská, ale
celorepubliková, neboť toto představení dosud
žádný profesionální ani amatérský soubor v ČR
nenastudoval.

Kultura v Muzeu T.G.M.
21.12. - 18.1.
Vánoční výstava Základní umělecké
školy Stochov
22.1. v 17 hod
Vernisáž výstavy o myslivosti a křest
knížky Ing. Bohumila Martinka
Prezidentský hajný vzpomíná
22.1. - 31.1.
Výstava o myslivosti
4.2. - 28.2.
Výstava fotografií Jany Jiráskové Obnovené tradice ve fotografiích
25.2. od 17 hod
Kinokavárna - promítání filmu Milionář
z chatrče
21.3.
Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme
lánské knihovně
28.3.
Velikonoční prodejní výstava

Povídání o lánské historii
s Václavem Vodvářkou
Půjdeme od lesa do lesa (zatím jen
virtuálně)
V sobotu 16. ledna 2010 v 16.00 hod.
můžete přijít do lánského Muzea TGM
na povídání o Lánské oboře a o lecčem,
co s ní souviselo a souvisí, spojené s
promítáním dobových i současných
snímků. Průvodci budou místní písmák
Václav Vodvářka a manželé Martina a
Miroslav Hořejších (Ing. Martinek, Ing.
Robin Ambrož).
V případě zájmu posluchačů lze v sobotu
13. února 2010 navázat besedou o tom,
co spadlo a spadne pod stůl.
Srdečně zve občanské sdružení Naše
Lány

Hra ze současnosti má velmi aktuální téma –
zabývá se partnerskými vztahy, vztahy rodičů a
dětí, soužitím s hendikepovanými lidmi,
manželstvím, rozvodem, sexualitou či hledáním
smyslu celoživotního pachtění a řadou dalších
problémů lidského žití. Oslovuje široké spektrum
diváků, protože každý si v ní najde to své.
Na pozadí setkání tří přátel - spolužáků z lycea –
s krásnou spolužačkou, a to po dvaceti letech, se
rozjíždí večírek s neustálými rozmluvami na téma
život, a to na základě staré téměř dětské Hry na
pravdu. Překvapující vypointování příběhu jen

přispívá k jeho celkovému vyznění.
V rolích tří spolužáků se přestavili Mirek Píša
(Fabrice), Antonín Tolkačev (Pascal) a Roman
Havelka (Jules). Poslední jmenovaný do
představení naskočil čtrnáct dní před premiérou,
protože původní představitel na poslední chvíli
vypadl. Oba spoluhráči mu zdatně sekundovali,
stejně jako Eva Havelková, která se ujala role
jediné osudové ženy v tomto dramatu.
Představení mělo švih a působilo přirozeným
dojmem nevázaného rozhovoru, takže diváci se
velice dobře bavili. Komediální prvky textu dobře
vyzněly a dá se říci, že ani jeden z „fórů“ nespadl
pod stůl. Uznání patří i nápovědě Máše Dondové,
která nelehkou úlohu „poslední záchranné
instance“ zvládla na jedničku.
Pokud vám toto vtipné a humorem nabité
přestavení uniklo, nezapomeňte – 23. ledna
2010 od 20.00 hodin je v lánské sokolovně první
repríza!
Karel Pleiner

Lány smekly před písmákem Václavem Vodvářkou
S úsměvem a nostalgií vzpomínám, jak se nám
z páně Vodvářkových obávaných kartičekdesetiminutovek ježily vlasy na hlavě . Stejně tak si
ale zřetelně vybavuji radostný okamžik, kdy jsme
na střední škole zjistili, že máme z diktátů lepší
známky, než ostatní z jiných obcí a gramatika nás
nemusí tížit. Povinně nepovinné poslechy
nahrávek divadelních her mi zase pootevřely dveře
do světa dramatu a kultury. A také na to, že se
jedině díky zatvrzelosti a pečlivosti jednoho učitele
českého jazyka mohu, a ne jediná z jeho bývalých
žáků, živit tím, čím se živím – tedy slovem. Tím
pedagogem je PaedDr. Václav Vodvářka, hrdý
lánský písmák. Je dalším, kdo na konci loňského
roku vstoupil do pomyslné síně „lánských
velikánů“ a převzal prestižní ocenění Klobouk
dolů za významný, nezištný přínos k propagaci a
rozvoji obce. Přesněji řečeno: za dlouholetou
badatelskou a publikační činnost v oboru
místopisu a historie obce Lány a okolí, čímž přispěl
ke zvýšení povědomí obyvatel o naší vesnici a o
životě předků.
Narodil se 24. prosince 1950 v 18.45 hodin
v Kladně - zrovna prý hráli: … narodil se Kristus
Pán …
Po Základní devítileté škole v Lánech a Střední
všeobecně vzdělávací škole v Novém Strašecí
studoval Pedagogickou fakultu University
Karlovy v Praze. Doktorát získal později v roce
1987. Jako učitel nastoupil na lánskou základku v
roce 1974 a pouze s jednou nucenou roční
přestávkou na vojenskou službu zde úspěšně
působil až do roku 1992. Dnes vyučuje na
Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí.
Lásku k historii zasely do srdce Václava Vodvářky
příběhy Jindřicha Šimona Baara, který jiskřivými i
hlubokými tóny slov maloval obraz života svého
národa, a lánský kronikář Josef Jelínek, který
nebyl jen pouhým zaznamenavatelem vesnických

událostí, ale zároveň zachytil i jejich atmosféru.
Vztah k češtině pak v písmákovi vypěstovaly
učitelky Vlasta Kulhavá, Květa Janoušková ze
Šubrta, Jiřina Janoušková ze Slovanky a paní
Šťastná, která podle něj hlásala, že ani pětku nedá
zadarmo a myslela to smrtelně vážně.
K tomu, proč začal zkoumat podrobnosti historie
naší obce říká: „Velká zobecňující historie vyrůstá z
citově podbarvených regionálních a místních
podrobností a z maličkostí. Tak třeba všichni víme,
že na jaře 1945 už pomalu končila druhá světová
válka, ale teprve z kroniky a ze vzpomínek
pamětníků si uvědomíme, jaký to musel být
nepředstavitelný chaos: ruští partyzáni, vlasovci,
místní odbojová skupina, vládní vojsko, hroutící se
německý pořádek, prchající Němci, nálety
hloubkařů, sestřelení američtí letci, strach
místního obyvatelstva, příprava na nejhorší,
Svobodovi vojáci, rozstřílený obrněný vlak u
Rynholce, boj o Hříškov, rudoarmějci, lesy
opuštěné, ale mnohdy ještě plné funkční vojenské
techniky … Ono to vůbec nebylo tak jednoduché a
přehledné, jak se to jeví z učebnice dějepisu.“ Znát
kulturní historii a tradice místa, kde žijeme, je
podle něj důležité už jen proto, že to jsou naše
kořeny, i když si leckdo myslí, že je to něco
svazujícího a nemoderního. Znalost regionu mu,
podle jeho slov, dala možnost čas od času zpestřit v
netušených souvislostech fádní školní výklad
malým zabroušením do historie a do lingvistiky.
Někdy mu také slouží jako kamenolom pro
sestavování proklínaných školních diktátů a
nenáviděných komplexních jazykových rozborů.
„Každý text musí být o něčem – tak proč ne o
rodném kraji,“ podotýká.
Ocenění Klobouk dolů pro něj znamená hodně:
„Nejsem a nebudu žádné světlo světa, ale tohle
ocenění mně říká, že se mi i leccos podařilo a že po
mně nezůstane jen mizerně smazaná tabule.“
Eva Havelková
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Co dalšího prozradil Václav Vodvářka
Co se Vám na současných Lánech líbí
a nikoliv?
Líbí se mi rozkvétající spolkový život v
obci a vážím si všech, kteří ho
organizují. Původní význam slova obec
je lidská pospolitost.
Nelíbí se mi nijak neorganizovaný
charakter nové zástavby stylem každý
pes jiná ves. Jednotlivé budovy jsou
samy o sobě většinou hezké, vkusné a
zajímavé, některé okázale impozantní,
některé jenom drahé, ale bez vkusu …
Jako celek je to naneštěstí urbanistický
chaos. I sebepozoruhodnější architektonická stavba bohužel ztrácí svou
působivost, nezapadá-li organicky mezi
své sousedy. Ulice, sestávající ze
samých originálních, vymakaných, pěkných, avšak nesourodých domků, je
jako celek nepěkná.
Co říkáte současné radikální reformě českého školství ?
Jsem učitel, nikoli předavač jakýchsi kompetencí, tudíž nevím, jak bych se
vyjádřil. Lžeme si do kapsy. V duchu politického zadání přibývá držitelů
maturitních vysvědčení a vysokoškolských titulů, ale úroveň všeobecné
vzdělanosti jde rapidně dolů. Koho tím ohromíme? Co tím získáme? Reforma
vypadá sofistikovaně, ale je to nepromyšlený krok do tmy.
Jaké jsou Vaše záliby kromě historie?
Pěší turistika, zejména horská. Nemluvím samozřejmě o horolezení.
Atmosféru jakých míst byste chtěl pocítit?
Paní Anna Černá, dlouholetá vrchní správkyně vídeňské Všeobecné nemocnice,
od roku 1921 hospodyně v lánském zámku, teta operní zpěvačky Marie
Podvalové a diplomata, propagátora olympijské myšlenky, spoluautora
olympijské charty a znalce vybrané etikety Jiřího Stanislava GuthaJarkovského, prý říkávala : „Kdo nežil kolem roku 1900 ve Vídni, neví, co je to
příjemný život.“ Ostatně něco v tomhle smyslu tvrdí i malíř Adolf Born.
Tak tuhle vídeňskou atmosféru bych chtěl okusit, abych poznal, v čem ta
oslavovaná pohoda spočívala. Paní Černá rozhodně nebyla žádná velkoměstská
mondéna a kavárenská povalečka, spíše naopak – rodina Masarykových prý ji
pokládala téměř za členku rodiny a četl jsem věnování v prvním vydání
Čapkových Hovorů s T. G. Masarykem: „Milé paní Černé věčný nápadník Jan
Masaryk“.
Jaká myšlenka je Vám blízká?
Škola bez kázně – mlýn bez vody. (Jan Amos Komenský)
Nic nového pod sluncem, všechno už tu bylo, nic se nemění. Člověk zůstává
stejný, i když se mění jeho šat, ba i slova jeho řeči. (M. Waltari: Egypťan Sinuhet)

Snil jste v životě o něčem, co se Vám splnilo?
Nedobře člověku samotnému. Přál jsem si hodně dlouho harmonické
manželství a potomka, lhostejno zda po meči či po přeslici, abych nezůstal
poslední svého rodu. Obojí se navýsost splnilo.
A naopak nesplnilo?
Stanul jsem vlastní nohou na většině československých horských velikánů, leč
nevylezl jsem nikdy na Lysou, nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd, na
Medník a na úplný vrchol Blaníku.
Jakých svých vlastností si ceníte a které byste raději předal nepříteli?
Vlastnosti, kterých si na sobě cením - rysy typického flegmatika, a to: houževnatost, pracovitost, vytrvalost, pečlivost, dochvilnost, spolehlivost, sklony ke
konzervativnosti. I. P. Pavlov říkal, že na těchhle vlastnostech stojí svět.
Vlastnosti, které bych raději přenechal svému nepříteli - houževnatost,
pracovitost, vytrvalost, pečlivost, dochvilnost, spolehlivost, sklony ke
konzervativnosti (nespletl jsem se, opakuji to všechno úmyslně: ono záleží na
hranicích míry, bez jejich respektování se i sebelepší věc mění ve svůj odsouzeníhodný protiklad) – a také bych se rád zbavil pedantičnosti, akurátnosti a
flegmatické pomalosti a nerozhodnosti, neprůbojnosti a občasných cholerických výbuchů.
Komu byste chtěl ve svém životě poděkovat?
Svým rodičům, že ze mě vychovali lidskou bytost a naučili mě úctě k rodině a
k tradicím. Své ženě, že existuje a že to se mnou vydrží.
Tip Václava Vodvářky na procházku s nádechem historie:
Trasa: zámecká brána - hospoda Narpa – křižovatka Křivoklátské a Berounské
ulice – brána – Lesní ulice – fotbalové hřiště – Amerika – Nové Dvory – Pánova
louka – Šubrt – Berounská ulice – hospoda Narpa. Odpolední vycházka
napěchovaná historií. Jsem kdykoli připraven podat za pochodu výklad.
Jaké spisovatele má rád?
Jindřich Šimon Baar: Chodská trilogie
Je zde s ohledem na národopisná fakta zobrazen život na českém venkově v
polovině 19. století se všemi tehdejšími lidovými zvyky, jazykovými zvláštnostmi a společenskými tendencemi. Trilogie v mnohém připomíná Babičku B.
Němcové, ale je dějovější. Leccos z ní by šlo zřejmě aplikovat na lánské poměry
téže doby. Byla to nejoblíbenější četba mého táty. Listuji v ní průběžně.
Eduard Bass: Cirkus Humberto
Někdo nachází koncentrovanou lidovou zkušenost a moudrost v Bibli, jiný ve
Švejkovi, já v téhle knize. Najdu v ní všechno a všechny. Čtu ji souvisle tak
dvakrát do roka.
Mika Waltari: Egypťan Sinuhet. Nadčasová univerzální kniha.
Závidím všem, kteří tahle díla nečetli. Nezapomenutelný zážitek je teprve čeká.
Eva Havelková

Literární soutěž pro děti a –náctileté
V roce 2010 si budeme připomínat výročí narození českých pohádkářů - B. Němcové (190 let), K. Čapka (120 let) a 140 let od úmrtí K. J. Erbena.
K těmto výročím vyhlašuje občanské sdružení Naše Lány literární soutěž jako součást 4. ročníku Čtení pro celou rodinu.
Soutěžní kategorie:
·
Žáci základní školy I. stupeň (1. – 5. třída)
Vyberte si jednu pohádkovou epizodu (určitý moment nebo situaci z oblíbené
pohádky) a zpracujte ji formou vypravování (POZOR! Úkolem není
převyprávět celou pohádku od začátku do konce!)
·
Žáci základní školy II. stupeň (6. – 9. třída)
Můžete zvolit jedno ze dvou témat:
1.Napište výstižnou charakteristiku některé postavy z příběhů o
Harrym Potterovi

2.Napište vypravování, které bude spojovat tradiční pohádkové
postavy nebo prvky s realitou moderního světa.
·
Studenti 1. - 4. ročníku středních, odborných škol (věk 15-19 let)
Můžete zvolit jedno ze dvou témat:

1.„Člověk proti zkáze“ – napište pohádkové vyprávění na téma boje
proti hrozbám současného světa
2.Napište charakteristiku jednoho z pedagogů z příběhů o Harrym
Potterovi. Koho a čím, mi charakterizovaná osoba připomíná z
mých učitelů, pedagogů.

Rozsah soutěžního textu všech kategorií je možný maximálně na dvě
stránky formátu A4 (strojového i ručně psaného).
Soutěžní práce zasílejte nejpozději do 28.2.2010 na adresu sdružení Naše
Lány, Lesní čp. 498, Lány nebo email: sdruzeni@lany.cz. Nezapomeňte
uvést své jméno, adresu, věk, kontaktní telefon/email.
Vyhlášení vítězů bude 21.3.2010 v Muzeu T.G.Masaryka v Lánech.
Celé zadání soutěže najdete na www.lany.cz a www.naselany.cz
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Sošku Zlatého Šafránu si z „Voňavého adventu“ odnesla Ilona Víchová
Příjemnou a tvůrčí atmosférou opět dýchal den s vánočními tradicemi
nazvaný „Voňavý advent“, který se v lánské sokolovně konal 12. prosince
2009. Přilákal desítky rodin s dětmi. V rámci programu se konal vánoční
koncert lánského smíšeného pěveckého sboru CHORUS LANEUM. Již
potřetí soutěžily lánské hospodyňky (tentokrát i jeden odvážný muž) o
nejchutnější a nejhezčí vánoční cukroví.
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, tradiční japonské umění origami,
malování na sklo či výrobu svíček ze včelího
vosku. Své výtvory si každý mohl odnést
domů nebo si zakoupit rukodělné výtvory
profesionálů. Velký zájem byl o tradiční,
trochu věštecké, překrajování jablíček a
odlévání vosku do vody. „Jsme rádi, že roste
počet odvážných hospodyněk, které se nestydí
pochlubit se svým cukrářským uměním, a tak o
sošku „Zlatého Šafránu“ a čestné místo pro
své jméno na putovním poháru bojovalo v
prosinci šest žen, a dokonce odvážný muž Jiří Luska se svou vynikající
vánočkou a cukrovím. Ten nakonec získal druhé místo, před třetí Ivou
Reichlovou, která vyhrála v loňském roce. Pro sošku „Zlatého Šafránu“ si
nakonec na pódium vystoupila mladá paní Ilona Víchová, rozená
Skleničková,“ uvedl Roman Havelka, předseda kulturní komise obce.
„Porotu, která neměla tušení, komu které cukroví patří, opět vedl profesionál,

šéfkuchař Petr Kejla, jinak ji tvořili dobrovolníci z řad příchozích,“ dodal
Havelka. Jméno Ilony Víchové nechá obec vyrýt vedle jmen předchozích
vítězek Romany Karlovské a Ivy Reichlové na podstavec putovního poháru
„Zlatý Šafrán”. Ten si mohli návštěvníci v lánské sokolovně prohlédnout a
bude po celý rok vystaven na čestném místě na obecním úřadě.
Téměř hodinový koncert lánského smíšeného sboru CHORUS LANEUM s repertoárem vánočních koled byl vyvrcholením
programu.
„I v dalších letech se budeme snažit udržet
komornější ráz akce, aby se tu lidé opět cítili
příjemně, protože jsme zjistili, že to je to, co
návštěvníky na advent táhne, že si tu mohou
také v klidu dát kávu či medovinu, posedět a
popovídat s přáteli a sousedy, zabavit své děti
tvůrčím způsobem, naučit se nějakému
drobnému řemeslu či zvykům a zakoupit
drobný vánoční dárek pro své blízké,“
zakončil Roman Havelka.
Obec Lány děkuje za spolupráci a ochotu
pomoci Sokolu Lány, Mateřskému centru
Domeček, Obci baráčnické, paní Šíchové a Hoškové a manželům
Luskovým za zajištění tvůrčích stanovišť, paní Špásové za voňavé perníčky,
dále rodinám Poláškově, Zuskově, Hoškově a Šíchově za zapůjčení ručně
vyráběných betlémů na výstavu a všem dobrovolným pomocníkům z
divadelního souboru Tyršata.
Eva Havelková

O řezbované figury lánského betlemáře mají zájem po celé republice
Návštěvníky Voňavého Adventu v lánské sokolovně nadchl velký ručně
vyřezávaný betlém. Na výstavu jej zapůjčil zručný lánský občan Ing. Oldřich
Polášek, který se do naší obce přistěhoval s manželkou před dvěma lety. Jak
nám prozradil v rozhovoru, za to, že jsme mohli obdivovat jeho práci, může
devadesát let stará figurka malého chlapce …
Nejprve nám řekněte něco o sobě…
Narodil jsem se v Olomouci v roce 1945 a zpětně si uvědomuji, v jakém
prostředí historického města jsem vyrůstal. Starobylá architektura, sochy,
barokní kašny a možnosti navštěvovat výstavy a různé kulturní akce, to bylo
samozřejmostí. Velmi rád jsem nakukoval přes rameno malířům, kteří v
parcích i ve středověkých uličkách města zachycovali atmosféru ročního
období. Cesta ze školy se tak někdy dosti protáhla. V patnácti letech jsme se
přestěhovali do Ostravy. Vystudoval jsem stavební fakultu VUT Brno a
několik roků jsem pracoval v různých pozicích na stavbách, pak jako
projektant a nakonec na ředitelství ostravsko-karvinských dolů. Jako
důchodce stále pracuji jako pojišťovací poradce.
Kdo zvolil Lány?
Do obce jsme se s manželkou přestěhovali definitivně před dvěma lety za
dcerou a třemi vnoučaty. Lány si vybrala dcera a my jsme chtěli být blíže k
nim. Jsme zde velmi rádi a jsme překvapeni, jak se obec postupně vzmáhá, jak
kulturně a společensky žije.

Jak a kdy jste s vyřezáváním betlémů začal?
S řezbařinou jsem začal kolem roku 1985. Impulzem byla soška malého
chlapce, kterou jsem zdědil po své babičce. Tu dostal dědeček jako protislužbu od svého kamaráda. Je stará minimálně devadesát roků a je srovnatelná s
nejlepšími pracemi našich předních řezbářů. Má kopie této sošky, ač zdaleka
ne tak dokonalá, mi dodala odvahu vyřezat první betlém. Druhý, na kterém
jsem s přestávkami pracoval osm roků, má 40 figurek. Byl postupně
vystavován v Ostravě, v Hlučíně, Hradci Královém, Frýdku Místku a v
Uherském Hradišti. Nabídku vystavovat jej opětně na ostravském hradě v
letošním roce jsem odmítl, protože jsem ho chtěl alespoň na jeden den
vystavit v Lánech.
Na čem právě pracujete?
Nyní dokončuji betlém pro dceru a mé tři vnuky. Jsem si vědom, že řemeslně
nedosahuji úrovně profesionálních řezbářů, při aktivní činnosti to je velmi
obtížné. Chci mít svůj vlastní rukopis, zobrazit výraz a pohyb zkratkou,
kterou malé figurky nabízejí.
Které cizí práce jsou vám vzorem?
Jmenovat své vzory je obtížné, je jich hodně. Rád se seznamuji i s pracemi
současných skvělých řezbářů. Nikdy ale nemám potřebu kopírovat nebo
napodobovat své vzory.
Co člověk potřebuje k tomu, aby mohl začít vyřezávat a z jakého dřeva je
to nejlepší?
K řezbářství potřebuje člověk především trpělivost. Nejlepší výsledky jsou,
jestliže člověk necítí potřebu zaměřit se na termín dokončení. Paradoxně lze
říct, že není důležitý cíl, ale cesta. Pak i výsledky jsou nejlepší. Většinou si
figurku načrtnu ve variantách a v různých polohách. Jestli ale v průběhu
práce zjistím, že se nabízí zajímavá změna původního záměru, realizuji ji.
Troufl byste si na velkou sochu, jaký motiv byste rád ztvárnil?
Dosud jsem neměl možnost dělat větší věci. Neumožňoval mi to jednak
prostor, ale také jsem neměl potřebný materiál. Věřím, že v Lánech si své
představy splním.
Jak dnes betlemáři spolupracují, jak se sdružují?
Kontakt s děním v řezbařině mi zprostředkovává časopis Betlémy a betlemáři
vydávaný Českým sdružením přátel betlémů o.s., který je členem Světové
federace betlemářů se sídlem v Římě. Členem sdružení jsem od roku 2004.
Eva Havelková
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·
14. 12. – Žáci 5. - 9. třídy

Předvánoční škola
·
4. 12. – Kdo to byli Keltové, kde a jak žili, do

čeho se oblékali i spoustu dalších věcí se
prvňáčci dozvěděli při své další výpravě za
poznáním v novostrašeckém muzeu.
·
4. 12. – Dvě odpoledne se ve školní družině
konala adventní výstava. Výtěžek z akce 8 650
Kč putuje na účet SRPDŠ, kde střádáme
korunky na pořízení herního prvku na školní
zahradu. Děkujeme všem příchozím za
podporu.
·
4. 12. – V rámci spolupráce s mateřskou
školkou navštívili mikulášskou besídku ve
školce žáci školy v rolích Mikuláše, čerta a
anděla.
·
8. 12. – Co se stalo, když roztržitý pan Spejbl
zapomněl na mikulášskou nadílku, se děti z 1. 5. třídy dozvěděly v Divadle Spejbla a Hurvínka
v Praze v pohádce "Hurvínkův Mikuláš", která
byla plná napětí, ale i písniček a zimních
radovánek.
·
11. 12. – U příležitosti nastávajícího 10. výročí
spolupráce Stonožky a Armády ČR byla
vyhlášena výtvarná soutěž "Co pro nás
znamená spolupráce s AČR". Žáci 3. třídy si o
spolupráci dětského hnutí a armády povídali a
rozhodli se, že se do soutěže zapojí. Ve svých
pracích zobrazili vojáky pomáhající při
povodních nebo vojáky zachraňující děti v
zemích, kde jim válka vzala rodiče.
·
11. 12. – Komponovaný pořad „Kde se vzaly
Vánoce“ o původu a zvycích vánočních svátků v
Čechách i ve světě od dob pohanských dodnes,
který byl vyplněný bohatým výběrem lidových
koled, poezií, vánočních písní a hudby, zhlédli v
tělocvičně školy žáci 1. - 9. třídy.
·
11. 12. - Děti ze třetí třídy vytvořily v hodinách
anglického jazyka vánoční přání pro své
kamarády ze školy v anglickém Bristolu.

zhlédli v lánské sokolovně
divadelní představení
"Gilgameš" v podání
Studentského divadla
Mařeni a Pařeny působícího při Gymnáziu J. A.
Komenského Nové
Strašecí.
·
16. 12. – Školní družinu navštívil se svým
představením kouzelník.
·
18. 12. – Žáci 8. třídy se ve 4. lekci finanční
gramotnosti projektu Rozumíme penězům
potýkali se zdražováním energií, vody a plynu a
hledali, na čem lze ve fiktivních domácnostech
ušetřit.
·
18. 12. – Večerním vystoupením s názvem
„Nesem vám noviny …“, které bylo plné koled a
vánočních písní, navodily účinkující děti v
tělocvičně školy příjemnou předvánoční
atmosféru. Děvčata ze školy spolu s děvčátky z
mateřské školky představila vánoční aerobic v
choreografii Báry Ladrové.
·
21. 12. – Cílem výpravy čtvrté a šesté třídy bylo
Muzeum Karlova mostu a následná projížďka
lodí po Vltavě. Z vyhřáté lodi si děti prohlédly
pražské památky z jiného úhlu pohledu, než je
znají.
·
21. 12. – Cílem výpravy deváté třídy bylo
Národní muzeum, kde je od konce září
instalovaná výstava "Příběh planety Země".
Výstava žáky zavedla do vesmíru, do nitra
Země a hluboko do minulosti - až ke vzniku
prvních hornin a později i života.
·
21. 12. – Žáci sedmé třídy navštívili Muzeum
čokolády v Praze, kde mohli vidět ruční výrobu
čokolády a také ji ochutnat.
·
21. 12. – Vánoční pásmo plné veršů, písní,
koled a sněhových vloček představili svým
rodičům a blízkým žáci 2. třídy.
·
22. 12. – Od 8.00 hodin se pro žáky školy a děti z
mateřské školky konala repríza vánočního
vystoupení „Nesem vám noviny …“, následovaly třídní besídky, vánoční povídání, vyrábění
a nadělování. Osmáci nezapomněli ani na
nadílku zvířátkům v lese, kam vedly jejich kroky
těsně před vypuknutím vánočních prázdnin.
Iveta Vrabcová, ředitelka
Základní školy v Lánech

Zápis do 1. třídy Základní školy Ch. G. Masarykové v Lánech
pro školní rok 2010/2011
proběhne v pátek 5. února 2010 v době od 15 do 18 hodin
v budově 1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004, a i rodiče s dětmi, které
měly odklad školní docházky. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

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

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami.
Otevírací doba: úterý, středa 9 -12 hodin
a 14 - 17 hodin, čtvrtek 9 - 12 hodin.
Podrobný program www.naselany.cz.
Vybíráme z programu:
·
Novinka v programu - blok aktivit
pro rodiče s dětmi - Říkanky,
zpívánky a divadélko. Říkanky a
zpívánky se budou vztahovat k
ročnímu období nebo tradičním
svátkům. Při zpívánkách v doprovodu kytary budou děti používat
jednoduché hudební nástroje. Na
závěr bloku bude krátké divadélko.
Program povede Veronika Šulcová a
Irena Šmatláková.
·
Změna! Cvičení pro rodiče s dětmi
ve věku 2-3 roky mění svůj den a čas!
Od ledna každé úterý v Domečku od
10.30 do 11.00 hodin. Cvičení vede
Andrea Klimešová a Radka Velíšková
(cvičitelky TJ Sokol Lány).
·
Změna v programu – Výtvarné
dovádění pro děti s rodiči! Nově
každou středu od 10.00 hodin!
·
Beseda „Chraňte, co je vám drahé –
péče o pleť v zimním období“ bude v
úterý 19. ledna od 14.30 do 17.00
hodin v Domečku. O tom, jak předejít
zimním škodám na pleti a mnohem
jiném, se dozvíte na besedě s kosmetičkou Ivanou Klímovou.
S kosmetickými produkty firmy
Oriflame Vás seznámí kosmetická
poradkyně Anna Fliebertová. Budete
si moci výrobky prohlédnout a osobně
vyzkoušet. Součástí besedy bude
kosmetické poradenství a v případě
dostatku času i nalíčení. Hlídání pro
děti zajištěno.
·
Ve výtvarné dílně ve středu 20. a 27.
ledna budeme od 14.00 do 17.00
hodin malovat na sklo a kameny.
Speciálními barvami si můžete
vytvořit originální skleněný šperk,
lampičku na čajovou svíčku nebo
vázu. Komu se líbí více přírodní
materiály, může vytvořit originální
kresbu na mořské oblázky. Přijďte,
rádi Vás mezi s sebou uvidíme!
·
Ve středu 3. a 10. února 2010 si
můžete přijít do Domečku od 14.00
do 17.00 hodin vytvořit vlastní
originální šperk, náramek nebo
náušnice. Tvořit budeme z přírodních, skleněných i dřevěných korálků.

Hledáme paní na čtení pohádek
dětem 1x za 14 dní v Domečku.
Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 724 265 092 (Jana
Drastilová).
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Co se bude dít v sokolovně?
Kromě pravidelného cvičení a tréninků
proběhne
·
9. ledna přebor mužů ve stolním
tenise,
·
15. ledna prodejní akce pana Zýbara,
·
16. ledna turnaj mládeže Kladenska a
Rakovnicka ve stolním tenisu,
·
23. ledna repríza divadelního
představení souboru Tyrš.
Kdy v lednu na cvičení s Martinou?
·
v neděli 10. a 17. ledna od 8:45 hodin
·
v sobotu 23. a 30. ledna od 9:00 hodin

Silvestrovský turnaj
Ve čtvrtek 31. prosince uspořádala TJ
Sokol Lány tradiční silvestrovský turnaj
ve stolním tenisu. Jeho první ročník byl
sehrán o Silvestra již v roce 1997 a většina
tehdejších silvestrovských sportovců
nevynechala ani jeden ročník. Letos se
zúčastnilo celkem 31 hráčů, z toho 8 žen.
V kategorii žen byla nejlepší Lída
Hložková, která ve finále porazila Evu
Šváchovou a zopakovaly si obě své
umístění z roku 2008. Mezi neregistrovanými hráči byl nejlepší Radek Trpák
před Rostislavem Lagou. Rovněž Radek
obhájil své vítězství z loňského roku. V
hlavní soutěži zvítězil Petr Moravec (st.),
který ve finále zvítězil nad Martinem
Šulcem. Rovněž i on obhájil své prvenství
z minulého Silvestra.
Díky sponzorům si každý účastník odnesl
drobný (nebo i větší) dárek a s dobrou
náladou si slíbili setkání opět za rok.
Ernest Kosár

Poděkování
Chtěla bych poděkovat těm členům
Sokola v naší obci, kteří se aktivně podílejí
na brigádách a svépomocných pracích při
úklidu a drobné údržbě sokolského
majetku a zodpovědně tak plní jeden ze
závazků, který stanovila valná hromada
naší TJ. Zvláštní dík patří trenérům a
cvičitelkám. Ti všichni bez nároků na
odměnu věnují svůj volný čas a zajišťují
bohatou sportovní a tělovýchovnou
činnost. Děkuji také členům výboru TJ za
jejich podíl na dobrém kolektivním díle,
kterým činnost naší jednoty opravdu je.
Nemohu opomenout poděkovat souboru
Tyrš za vzornou reprezentaci TJ i po
stránce kulturní.
Přeji všem radostné vykročení do roku
2010 a po celý příští rok pevné zdraví a
dobrou pohodu.
Václava Nováková, starostka

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Vánoční turnaj stolního tenisu
V neděli 27. prosince uspořádal oddíl stolního
tenisu TJ Sokol Lány 36. ročník Vánočního
turnaje. Zúčastnilo se ho 30 hráčů z 11 oddílů
Kladenska a Rakovnicka, kteří měli k dispozici
nejen 5 hracích stolů, ale i stůl s občerstvením. Po
zápasech v 8 skupinách postoupili hráči na 1. a 2.

místech do vyřazovacího žebříčku. Nejdále se
probojoval a zvítězil Ladislav Moravec ml., který
ve finále porazil svého tátu Petra Moravce. O 3.
místo se rozdělili Jan Štengl a Milan Moravec.
Ernest Kosár

Vánoční diskotéka
Sokolovna se hemžila dětmi v neděli 20. prosince odpoledne. Vánoční dětskou diskotéku skvěle vedli
Barborka a Jiří Ladrovi spolu se svými kamarády. Po rozcvičce, zpívání a volném skotačení všichni
přihlížející ocenili krásné vystoupení všech tří skupin aerobiku připravené rovněž Bárou. Výtěžek ze
vstupného zůstává oddílu aerobiku na pořízení kostýmů a doplňků na vystoupení.
Václava Nováková, starostka

Vstup do Nového roku HC Lány B příliš nevyšel
V sobotu 2. ledna 2010 sehrálo mužstvo HC Lány
B další utkání AMHL Slaný. Tentokráte se hrálo
na Kladně proti mužstvu Blue Angels/Černí
Jestřábi.
Do utkání vstoupila obě mužstva velmi aktivně ve
vysokém tempu. Hrál se pěkný hokej směrem
nahoru a dolů. Bohužel se nám nedařilo prosadit
se. Soupeř na tom byl podobně, ale jen do
poloviny třetiny, kdy se mu podařilo po hezké
individuální akci vstřelit gól.
Ve druhé třetině se tempo nikterak nesnížilo. A
šance na jedné straně střídaly rychlé protiútoky
na straně druhé. Lánští měli sice více šancí, ale
branky stále nepřicházely. Takže zákonitě musel
přijít trest. Bohužel ve druhé třetině soupeř utekl
až na rozdíl tří branek, ale i přesto se lánské
mužstvo nevzdávalo a hrálo dále aktivně.
Ve třetí třetině jsme již hráli trochu na riziko
směrem dozadu. A přineslo to své ovoce. Po
skrumáži před soupeřovou svatyní se podařilo

doslova dotlačit puk za záda skvěle chytajícího
brankáře Blue Angels. Bohužel další velké šance
jsme proměnit nedokázali. Ale vzhledem ke
zvyšujícímu se tlaku dopředu se chybovalo vzadu,
čehož soupeř dokázal skvěle využít a potrestal nás
čtvrtou brankou.
Myslím si, že toto utkání bylo velmi dobré, i když
tomu výsledek příliš nenasvědčuje. Nebyli jsme v
nejsilnější sestavě, a přesto jsme si dokázali
vytvořit mnoho velmi dobrých gólových šancí,
jejichž proměňování budeme muset ještě
vypilovat.
Složení týmu HC Lány B: Akrmann, Wostl,
Lomberský A., Bratrů, Kos, Taraba, Kuna,
Máslo, Prokop S., Černý, Lomberský T.,
Náprstek, Prokop M., Soukup, Hořejší Milan.
Branky: Máslo (Lomberský A.), Třetiny: 1:0, 2:0,
1:1, Vyloučení: 2:1
Aleš Lomberský
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