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Slovo na úvod
Od doby, kdy jsem začal vnímat svět
kolem sebe, měl pro mě vždycky Štědrý
den zvláštní kouzlo. Nebylo to tím, že by
mě nějak zasáhl původní příběh, který se
k němu pojí, to ne. U nás v rodině se na
náboženství nikdy moc nedalo, takže v
útlém dětství jsem toho po téhle stránce
moc nevěděl a v oficiálních sdělovacích
prostředcích tématiku kolem narození
Ježíška taky zrovna moc počátkem
šedesátých let neprobírali. Tou příčinou
nebyly ani dárky pod stromečkem,
alespoň ne tou základní. Přesto jsem se
vždycky v tento den ráno probouzel s
pocitem výjimečnosti.
Čas běžel, já přestal být dítětem, svět
kolem se změnil. Vánoce si přivlastňovali
různí exponenti a snažili se je přetvořit k
obrazu svému. Ježíška vystřídal děda
Mráz, pak Santa Claus, křesťanských
svátků se zmocňovali politici, firmy,
třeba nejznámější výrobce
nealkoholických nápojů, pak stále více
obchodníci. Dnes jsou už důležitým
ekonomickým ukazatelem, položkou,
která má velký vliv na to, jak dopadne
rozpočet mnoha států na celém světě.
Jenže i v dobách cynické puberty, v
dospělosti i ve zralém věku, přes různá
silácká prohlášení, jak jsou Vánoce
vlastně jen starost navíc, pro mě zůstal
Štědrý den svátkem s malým kouskem
tajemství. I ve věku již mírně kmetském
se čtyřiadvacátého prosince ráno stále
ještě probouzím a vím, že před sebou
mám den "D".
S postupem času se mi poodhalil důvod
mého vztahu ke Štědrému dni. Není to
žádná světoborná záhada, příčina je to
prostá. Je v setkávání s lidmi. Je ve
společně stráveném čase, čase plném
sváteční nálady, je to den, kdy si
uvědomujeme a hlavně mnozí vůbec
připouštíme své city a lásku ke svým
nejbližším. Kdy si to také navzájem
říkáme, byť třeba ne slovy, jen dotykem,
pohlazením, gestem, pohledem. Ve stále
více uspěchané době je to věc velice
vzácná a měli bychom si ji opečovávat a
vážit si jí. A nenechat si ji nikdy nikým
vzít.
Nezapomeňte na Štědrý den říci svým
nejbližším, že je máte rádi.
Karel Pleiner
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Lány zvítězily v soutěži Obec přátelská rodině
V kategorii obcí od 500-2000 obyvatel jsme
obsadili první příčku a získali příslib dotace ve
výši 350.000,- Kč pro rok 2011 ve prospěch
prorodinných aktivit v Lánech.
Lány tak budou moci v příštím roce ještě více
podpořit prorodinné aktivity, například
příměstské prázdninové tábory, dovybavení
dětských hřišť a mateřského centra, oslavy Dne
dětí, Dne rodin či tradičních svátků, projekty
zaměřené na spolupráci základních a mateřských
škol a zařízení pro seniory a aktivity seniorů aj.
Lány obstály v konkurenci 135 obcí, v šesti
kategoriích podle počtu obyvatel. Hodnoticí
komise, která přijela do Lán 6. října 2010, kladla
důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a
jejich udržitelnost do budoucna. Dvoučlenný tým
hodnotitelů se zaměřil na to, jak u nás
spolupracuje obec s neziskovými organizacemi,
které vyvíjejí prorodinnou činnost, nebo jak
pečuje o seniory. Starosta obce Karel Sklenička a
členka zastupitelstva Martina
Hořejší představili
hodnotitelům nejprve Lány
prostřednictvím prezentace na
interaktivní tabuli ve školní
knihovně. Následně si
hodnotitelé prohlédli s
ředitelkou základní školy paní
Mgr. Ivetou Vrabcovou školu a
její venkovní prostory, navštívili
Domeček a ředitelka mateřské
školy paní Miluše Vaněčková je
provedla po mateřské školce.
Zajímali se o Dům s
pečovatelskou službou, ocenili

jeho umístění blízko centra vesnice. Líbil se jim
vesnický ráz Lán, vysoká úroveň vybavení školy i
školky, překvapilo je množství dobrovolných
spolků a sdružení registrovaných v Lánech,
zajímali se, ve kterých lánských spolcích jsou
senioři, malé děti či mládež.
Soutěž každoročně pořádá Ministerstvo práce a
sociálních věcí ve spolupráci s Asociací center pro
rodinu a Sítí mateřských center.
Slavnostní předání ocenění spojené s písemným
příslibem finanční dotace proběhlo 25. listopadu
2010 v Poslanecké sněmovně. Nyní musíme
předložit podrobný projekt použití schválené
dotace. A v novém roce nás čeká i ta příjemnější
část grantového řízení, a to konkrétní realizace
navrhovaných změn a zlepšení ve prospěch celé
vesnice.
Martina Hořejší a Jana Drastilová,
zpracovatelky grantové žádosti
do soutěže Obec přátelská rodině

Modernizace skládky Ekologie se bude řešit v Rynholci
Veřejné projednávání posouzení vlivů na životní
prostředí podle zákona č.100/2001 Sb. záměru
„ M o d e r n i z a c e s k l á d k y E k o l o g i e s . r. o .
vybudováním Integrovaného centra pro

nakládání s odpady“ se koná dne 20. prosince
2010 od 16 hodin v klubovně dobrovolných
hasičů na náměstí 1. máje čp. 131 v Rynholci.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Lány vás zve na veřejné zasedání, které se koná v pondělí 13. prosince 2010 od 18.00
hodin v hotelu Classic.

Vše nejlepší do nového roku
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem svým i
jménem celého zastupitelstva obce poděkoval za spolupráci a
podporu v letošním roce. Přeji Vám klidné a spokojené prožití
vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v
novém roce 2011.
Karel Sklenička, starosta obce
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Vysoká škola se zapojí do
modernizace skládky Ekologie
Připravovaného projektu modernizace
stávající skládky tuhých odpadů
společnosti Ekologie si nedávno všimli i
pracovníci jednoho z ústavů Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze,
který se věnuje praktickým otázkám
ochrany životního prostředí. Podle
vedoucího ústavu Doc. Dr. Ing. Martina
Kubala nabízí příprava projektu
významnou příležitost pro další rozvoj
spolupráce mezi akademickou sférou a
praxí odpadového hospodářství.
Ústav nabídl pro připravovaný projekt
kapacity a možnosti svého týmu s tím, že
pracovníci společnosti Ekologie se
recipročně budou podílet na výchově
studentů pražské VŠCHT, kteří se
specializují na oblast odpadového
hospodářství a ochrany životního
prostředí.
Budování těchto profesních vztahů vítá i
vedení společnosti Ekologie. Ing. Eva
Perglerová spolupráci s ústavem
považuje za garanci toho, že modernizace skládky a její následný provoz bude
mít vždy k dispozici ta nejlepší řešení pro
životní prostředí.
Ing. Petr Svoboda,
České lupkové závody

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Ve zkratce ze zastupitelstva
· Starosta Karel Sklenička vyjádřil nespokoje-

·

·

·

·

·

Sběrný dvůr v zimním období
Dejte vánoční stromek po vánocích do
sběrného dvora. Do lesa už nepatří!
Celý prosinec a také 5. a 8. 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 do 12.00 hodin.
Zavřeno bude 25. 12.2010 a 1. 1. 2011.
Od 13. ledna 2011 bude sběrný dvůr
otevřen pouze o sobotách od 9.00 do
12.00 hodin s možností uložení
objemného odpadu a elektroodpadu bez
možnosti uložení biodpadu.
Provoz v plném rozsahu obnoví sběrný
dvůr od 1. dubna 2011.

Inzerujte ZDARMA
Již tradičně Vám nabízíme možnost
inzerovat v únorovém Lánském
zpravodaji zdarma. Zveřejníme
adresář všech lánských a vašírovských
občanů, kteří nabízejí své služby nebo
výrobky veřejnosti. Pokud máte zájem,
zašlete své kontaktní údaje v rozsahu
maximálně 150 znaků v elektronické
podobě na e-mail: zpravodaj@lany.cz
nebo je doručte na Obecní úřad v Lánech
k rukám Martiny Hořejší. Uzávěrka pro
inzeráty je 25. leden 2011.

·

nost s časovou prodlevou při dokončovacích
pracích po rekonstrukci povrchu v ulici Na
Ohradech prováděcí firmou.
Zastupitelé se seznámili s návrhem na
pronájem antény na budově základní školy na
dalších deset let firmě Telefónica O2 a také se
žádostí o pronájem pozemku p.č. 43/7 ve
Vašírově. Návrhy budou projednány na
veřejném zasedání.
Byl projednán návrh na výměnu oken v obecní
budově čp. 174 v ulici Ke Hřbitovu.
Dodavatelem bude firma Vekra.
Starosta seznámil zastupitele s uzavřenou
smlouvou o zimní údržbě silnic a chodníků –
byla uzavřena smlouva opět se ŠZP Lány na
úklid sněhu v lánských a vašírovských ulicích.
Posyp zajistí v případě potřeby Technické
služby Stochov. Úklid chodníku do Vašírova a
na Slovanku si zajišťuje obec vlastními
pracovníky.
Zastupitelé se zabývali žádostí na odprodej
části obecních pozemků pod čp. 56 a 57 ve
Vašírově současným majitelům rodinných
domů. Bude projednáváno na veřejném
zasedání.
Starosta Karel Sklenička informoval o
úspěšném postoupení žádosti o dotaci na
zateplení budovy a výměnu oken v Domě s
pečovatelskou službou a budovy II. stupně
základní školy do dalšího kola. V případě, že
uspějeme, bude nutné zajistit finanční
prostředky na opravu střechy na budově II.
stupně základní školy, protože stávající
plechová střecha již není v dobrém stavu.
Ing. Arch. Jaromír Doležal zpracoval plánek

·

·

·

·

·

·

uspořádání hrobů na lánském hřbitově, který
bude sloužit k lepší orientaci. Zastupitelka
Martina Hořejší byla pověřena zajištěním
grafického zpracování a zhotovením nové
informační cedule.
Starosta seznámil zastupitele s
připravovaným záměrem na novou knihu
Václava Vodvářky, která vznikne za podpory
obce a Muzea T.G.M. v Lánech. Zastupitelka
Jana Drastilová byla pověřena hledáním
vhodného grantu.
Zastupitel Roman Havelka informoval o
dokončení oprav Paraplíčka (památník
rudoarmějcům z května 1945 při cestě na
Pánovku; pozn. redakce), kterou realizovalo
za pomoci obce sdružení Lány – Vašírov,
zdravý prostor pro život. Plánované slavnostní
odhalení proběhne 8. května 2011 v
odpoledních hodinách.
Starosta informoval, že lánský Sbor
dobrovolných hasičů si připomene v roce 2011
130. výročí svého vzniku. Oslavy se uskuteční
v sobotu 25. června 2011.
Zastupitelé projednali návrh na termín
Lánských letních slavností v roce 2011.
Organizační tým pod vedením paní Martiny
Hořejší je připraví na 18. června 2011.
Zastupitelé souhlasili s návrhem zastupitelky
Dagmar Krátké na přidání lamp veřejného
osvětlení v některých částech Vašírova.
Zastupitelé se seznámili s vítězným jménem
sochy pana Ing. Oldřicha Poláška, které
vybraly děti v anketě v průběhu měsíce
listopadu. Sochu děti pojmenovaly Lipěnka.
Martina Hořejší

Stavební akce v obci
Křivoklátská ulice
V měsíci listopadu byla provedena rekonstrukce
povrchu Křivoklátské ulice. Na základě jednání,
které jsem vedl, se podařilo vyřešit dlouhodobý
rest z výstavby kanalizace v Křivoklátské ulici z
roku 2004. Rekonstrukce povrchů, kterou
provedla firma Froněk Rakovník, byla hrazena z
prostředků firmy Vodárny Kladno - Mělník, která
byla také investorem výstavby hloubkové
kanalizace v roce 2004. V pátek 3. prosince 2010
proběhlo předání stavby a komunikaci převzala
Správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Následně hned započala jednání o převodu částí
krajských komunikací II/236 a II/116, které
prochází obcí, z majetku Středočeského kraje do
majetku obce Lány.

Ulice Na Ohradech
Během měsíce října a listopadu byla také
provedena rekonstrukce povrchů v ulici Na
Ohradech, na kterou získala obec dotaci z
p r o g r a m u Fo n d r o z v o j e o b c í a m ě s t
Středočeského kraje ve výši 500 tisíc Kč. Celková

hodnota díla byla 750 tisíc korun. Před vlastní
rekonstrukcí byla provedena také výměna starých
vodovodních přípojek v této ulici.

Zahradní ulice
V měsíci listopadu dokončila firma Elektromont
Matějka a.s. rekonstrukci rozvodů nízkého napětí
v Zahradní ulici a vedení nízkého napětí bylo
uloženo do země. Součástí této etapy byla také
výstavba nové trafostanice vedle parkoviště u
hřbitova. Protože současně byl také pokládán
propojovací kabel mezi trafostanicemi na pravém
chodníku směrem ke hřbitovu, a tím zde byly
prováděny dva výkopy vedle sebe, bylo
domluveno s prováděcí firmou, že položí nový
asfaltový koberec po celé šíři chodníku a obec na
něj přispěje částkou 240 tisíc Kč jako poměrnou
částkou na zbylou část chodníku. Levý chodník
byl uveden jenom do původního stavu, protože
šíře výkopu na této straně byla pouze 50 cm a
náklady na celý nový asfaltový koberec byly pro
obec finančně neúnosné a neakceptovatelné.
Karel Sklenička, starosta obce
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás v sobotu 11. prosince 2010 od 10 do 17 hod.
opět zve do lánské sokolovny
na den s vánočními tradicemi nazvaný

VOŇAVÝ ADVENT
Příjemná sváteční klidná atmosféra
Ochutnávka horkých přírodních moštů s kořením
Stánky s vánočními výrobky a dárky
- vánoční hvězdy, věnce a další dekorace
- voňavé čaje, koření či svíčky
- ozdoby a šperky ze skla, slámy, včelího vosku,
krajky a korálků
- sladké i slané občerstvení, voňavé nápoje

Vánoční dílničky pro malé i dospělé
- zdobení perníčků

- výroba svíček ze včelího vosku a ozdob ze
slámy, barevných sklíček či hoblin
- malování na sklo
- dětský koutek lánského Domečku

VE 14 HOD. VYSTOUPÍ DĚTI Z LÁNSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLKY SE SVÝM PŘEDVÁNOČNÍM PÁSMEM.
V 16 HOD. VYHLÁSÍME VÍTĚZE ZLATÉHO ŠAFRÁNU ZA NEJCHUTNĚJŠÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ.
POCHLUBTE SE SVÝM KULINÁŘSKÝM UMĚNÍM. PŘINESTE CUKROVÍ OCHUTNAT PŘÍMO DO SOKOLOVNY.

V 17 HOD. ZAKONČÍ PROGRAM LOUTKOVÁ POHÁDKA O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH.

Divadelní premiéra letos patří Tyršatům
Za dobu, kdy se scházejí, nám Tyršata povyrostla a
posbírala herecké zkušenosti. A tak si dnes směle
mohou troufnout i na každoroční slavnostní
premiéru divadelního spolku Tyrš před koncem
roku. Letos tak 30. prosinec bude v lánské
sokolovně od 20 hodin patřit právě jim.
Rozhodli se nastudovat dvě aktovky z pera
lánských občanů a vybrali si komediální Babinec
Karla Pleinera a hru Anděl – konečná stanice
talentované Ilony Víchové, která se stala novou
posilou divadelního spolku.
Babinec již Lánští sice znají z podání dospělého
Tyrše, mladí si však rádi dělají vše po svém. Vnesli
do dění na jednom dívčím mejdanu svou energii a
ducha, svou dobu a prostředí, ve kterém žijí. O to

zajímavější bude sledovat, jak příběh v jejich
interpretaci vyznívá.
Ilonina aktovka Anděl – konečná stanice je
naplněná suchým humorem. Díky rozbíhající se
konverzaci poznáváme charaktery a přístup k
životu cestujících v jednom vagónu metra.
Hypochondr, podivín, hysterik a krásná slečna
dovedou diváka až k překvapivému přelomu, za
kterým zjistí, co je člověk schopen udělat, co
obětovat, když mu jde o to nejdůležitější v životě.
Těšíme se na vás, naše diváky. Předprodej
vstupenek bude zahájen v průběhu prosince opět v
konzumu Vaněček a v Hospodě Narpa.
Roman Havelka,
vedoucí divadelního spolku Tyrš a Tyršata

Kalendář akcí v Lánech
a Vašírově
11.12. Voňavý advent – vánoční
prodejní výstava, tvořivé dílny,
kulturní program a soutěž Zlatý
šafrán o nejchutnější cukroví od
10 do 17 hodin v lánské
sokolovně (Obec Lány)
11.12. Výroční valná hromada SDH
TGM Lány od 18 hodin
16.12. Výstava Vánoce se starými
gramofony, vernisáž od 17.00
hodin v Muzeu TGM v Lánech
18.12. Adventní koncert od 14 hodin v
lánském zámeckém kostele
18.12. Vánoční buchec v lánské
sokolovně - Turnaj družstev ve
volejbalu (TJ Sokol Lány)
18.12. Od 16-17 hodin vánoční cvičení
pro ženy v lánské sokolovně s
M. Kholovou (TJ Sokol)
20. 12. Vánoční besídka od 18.00 hodin
v tělocvičně ZŠ (ZŠ Lány)
26.12. Koncert smíšeného pěveckého
sboru Chorus Laneum od 18.00
hodin v kostele Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
30.12. Premiéra DS Tyršata a předání
ocenění „Klobouk dolů“ (DS
Tyršata, Obec Lány)
31.12. Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise pro příchozí v lánské
sokolovně (TJ Sokol Lány)
5.2.
Maškarní merenda od 14.00
hodin v lánské sokolovně
19.2. Ples Sboru dobrovolných
hasičů TGM v Lánech od 20.00
hodin v lánské sokolovně
26.2. Reprezentační ples obce a
Muzea TGM od 20.00 hodin v
lánské sokolovně

Lány smeknou KLOBOUK DOLŮ před dalším občanem
Divadelní spolek Tyrš Lány a Výbor ceny opět 30.
prosince 2010 v rámci tradiční premiéry vyhlásí ve
spolupráci s obcí Lány vítěze čestného ocenění
KLOBOUK DOLŮ. Již popáté jej v sokolovně na
Masarykově náměstí získá občan Lán za
významný, nezištný přínos k propagaci a rozvoji
obce.
Ojedinělou cenu Klobouk dolů založili v roce 2006
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 významného současného malíře
a 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 klubu
Výboru ceny Klobouk dolů.
V roce 2006, kdy jsme cenu v Lánech předávali
poprvé, vystoupil na pódium místní sokolovny pan
Karel Baroch, kterému Lánští poděkovali za
obnovení a dlouholeté udržování divadelnické
tradice v obci. O rok později získal cenu lánský
rodák Antonín Bechyně, 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 si čestný odznáček připnula na
klopu dlouholetá organizátorka kulturního a
sportovního života v obci Václava Nováková.
V loňském roce jsme na divadelní prkna pozvali
písmáka Václava Vodvářku 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.

I v letošním roce porota vybere z návrhů,
které obdržela od občanů .
Roman Havelka,
vedoucí divadelního spolku Tyrš a Tyršata
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Relaxační centrum
OÁZA KLIDU STOCHOV s. r. o.
specialista na masáže

www.oaza-klidu.cz

Libuše Choloniewská, J.Šípka 486, Stochov
(Mírové nám., budova Městského úřadu, 1.patro)
„S námi můžete být v klidu.”

1) NOVÁ

DIMENZE V RELAXACI

ź různé druhy masáží (regenerační, klasické, reflexní, lymfatické, energetické,

Lomi Lomi)
ź specialita Oázy klidu „Bodlákové pohlazení“
ź rašelinové a parafínové zábaly
ź kosmetika, pedikúra
ź numerologie, výklad karet, REIKI
ź vánoční dárkové poukazy se slevou 10 %

HUNA – nejsilnější léčebná technika na světě, jak vyřešit každý problém,
dosáhnout jakéhokoli cíle a vytvořit jakékoli rozpoložení mysli nebo tělesného
stavu, který si vyberete, nácvik pozitivního myšlení
Libuše Choloniewská je registrovanou učitelkou Huny pro Českou republiku
ve spolupráci s mezinárodní organizací Aloha International.

2) DĚTSKÝ KOUTEK S CELODENNÍM HLÍDÁNÍM
3) VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A MZDOVÉ AGENDY
telefon: 603 479 120
E=mc2-r

e-mail: oazaklidu@gmail.com
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Co nového ve škole?
· 3. 11. – žáci 5. třídy se podruhé účastnili pod

·

·

·
·

·

·

·
·

·

vedením pracovnic Střediska výchovné péče ze
Slaného programu, který mapuje a pomáhá
řešit vztahy v kolektivu.
8. 11. – žáci 8. třídy se s pracovnicemi Střediska
výchovné péče ze Slaného ve stejném
programu setkali naposledy.
8. 11. – ve školní družině děti prožily
halloweenské odpoledne plné převleků a
masek se strašidelnou cestou a diskotékou.
9. 11. – podruhé se v tomto školním roce sešla
žákovská rada.
11. 11. – konaly se třídní schůzky a následně
konzultace o prospěchu a chování žáků v
prvním čtvrtletí školního roku.
11. 11. – předškoláci z mateřské školy si přišli
do školní tělocvičny vyzkoušet, jak to ve škole
chodí o tělocviku. Prvňáčci je ochotně přijali
mezi sebe a po společné rozcvičce si všichni
dohromady zasoutěžili, zahráli hry a pobavili
se.
12. 11. – žáci 7. – 9. třídy si v Dobrovických
muzeích prohlédli expozici cukrovarnictví,
lihovarnictví a řepařství a navštívili činný
cukrovar a lihovar s odborným výkladem
průvodce. Žáci 6. třídy zavítali v Praze do
expozice Království železnic a ve Štefánikově
hvězdárně zhlédli naučný film Planeta Země.
16. a 23. 11. - rodiče prvňáčků měli poprvé
možnost nahlédnout do vyučování v 1. třídě.
16. 11. – třetí lekcí projektu Rozumíme
penězům s názvem „Kupujeme auto“ si v
dalším projektovém dnu prošli žáci 7. a 8. třídy.
18. 11. – žáci 2. třídy navštívili v rámci hodiny
prvouky Obecní úřad v Lánech. Dětem se velmi
ochotně věnoval pan starosta a během společné
diskuze se dozvěděly mnoho užitečných
informací nejen o chodu a řízení obce, ale i o

plánech do budoucna.
· 24. 11. – žáci 6. a 7. třídy se ve škole zúčastnili
přednášky na téma návykové látky, kterou vedl
pracovník rakovnického klubu NEDROG;
žákům 8. a 9. třídy příslušník Městské policie v
Rakovníku přiblížil problematiku trestní
odpovědnosti.
· 24. 11. – ve školní družině se konala dílna
výroby adventních věnců.
· 25., 26. 11. – v odpoledních hodinách
připravila školní družina adventní výstavu
výrobků dětí spojenou s prodejem adventních
věnců a vánočních dekorací ze Zahradnictví
Lípová z Nového Strašecí.
· 26. 11. – žáci 5. třídy zahájili adventní čas
společně s paní Hanou Špásovou zdobením
perníčků, výrobou perníkových chaloupek a
adventního věnce.
Žáci 4. – 9. třídy se ve dnech 23. 11. – 2. 12. již
potřetí zúčastnili on-line testování znalostí
anglického jazyka a čtenářské gramotnosti.
Testování s názvem Eskalátor je pro zapojené
školy Středočeského kraje zdarma. Navázali jsme
tak na podzimní a jarní testování, které proběhlo v
loňském školním roce. Žáci jsou testováni v
půlročních intervalech po dobu tří let. Děti a rodiče
mají výsledky k nahlédnutí na internetových
stránkách projektu, kde jsou také zpřístupněné
e-learningové lekce k procvičování učiva. Za půl
roku opět poměříme míru nabytých znalostí a
dovedností. Škola obdrží souhrnné výsledky, které
jí slouží jako zpětná vazba k posouzení kvality
poskytované výuky.
Děti ze 4. třídy vytvářely vánoční přání, která
odeslaly paní Běle Jensen. Naše škola tak opět
podpořila hnutí Stonožka.
V měsíci listopadu proběhla ve škole sbírka ve
prospěch občanského sdružení Život dětem.
Nákupem magnetek, bločků, klipů, přívěsků a
ozdobných špendlíků děti přispěly na konto
sdružení částkou 1300,- Kč.
Na sklonku roku přeji jménem všech pracovníků
školy všem dětem, rodičům i přátelům školy
příjemně strávený vánoční čas a do nového roku
hodně zdraví, radosti a spokojenosti.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Žáci Základní školy v Lánech Vás co nejsrdečněji zvou na předvánoční setkání

„Vánoce u nás – ve škole“
Uvidíte a uslyšíte vánoční koledy a písně, baladu K. J. Erbena „Štědrý den“,
taneční vystoupení.

Vánoce u nás ve škole
Těšíme se na Vás v pondělí 20. 12. 2010 od 18.00 v tělocvičně základní školy.

Děti vybraly jméno pro sochu
Ve 3. kole ankety „Pomoz najít vhodné
jméno pro jednu z lánských soch“ děti
dávaly svůj hlas již jen jednomu ze šesti
jmen. Ta vybral sám autor Ing. Oldřich
Po l á š e k z p ů v o d n í c h 8 2 j m e n
navržených dětmi v 1. kole. Jednalo se o
tato jména - Lipěnka, Jetelka, Mařenka,
Eliška, Bára a Anička. A co vedlo autora
právě k tomuto výběru?
Pro Lipěnku svědčí několik argumentů.
Je vytvořena z lípy, která stála jen několik
málo metrů od místa, kde nyní stojí. Je to
symbolická metamorfóza (proměna,
přeměna, změna tvaru), lípa vydala
dívku, stejně jako v kouzelné hře
„Lucerna“ od Aloise Jiráska. Premiéra
této divadelní hry se konala 17. listopadu
1905 v Národním divadle. Od jejího
uvedení tedy uplynulo před pár dny 105
let. Lípa je naším národním stromem a v
Lánech je několik pamětních lip.
Jetelka – jetel je ve znaku obce. Naše
obec je s jetelem historicky spjata.
Mařenka – již při návrhu sochy jsem
často myslel na to, jak by asi vypadala
Mařenka Kestnerová z Lán, kdyby se
dožila dospělosti. Jako čtrnáctileté děvče
v podzimním období skákala s ostatními
dětmi přes ohniště, kde pekly brambory.
Nedokázala ale přeskočit ohniště a to se
jí stalo osudným. Tato tragická událost
se přihodila kolem roku 1866. Na jejím
místě stál litinový kříž, a přes rameno
křížku byl přehozen litinový šátek (podle
knihy „Lány a okolí ve světle místních a
pomístních jmen“ od lánského znalce
PaedDr. Václava Vodvářky). Místu se
dříve říkalo „U spálenýho křížku“. Už
tam nestojí.
Jména Anička, Bára a Eliška podle
mých zjištění nemají v historii obce
zvláštní zastoupení. Zahrnul jsem je
však do užšího výběru proto, že jsou to
tradiční česká jména a v záplavě
exotických jmen znějí velmi svěže a
zaslouží si větší pozornost.
Tolik citace z dopisu Ing. Poláška dětem.
Pětašedesáti hlasy děti rozhodly o
tom, že soše dívky před lánskou
sokolovnou budeme říkat Lipěnka.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Zveme Vás na vycházku
Zveme Vás na Novoroční vycházku do
okolí Lán. Výchozím místem bude socha
Kalouse obecného, který je naším
„sousedem“ od zářijového sochařského
symposia. Pojďte se projít a třeba se i něco
zajímavého dozvědět. Přidejte se k nám v
sobotu 1. ledna 2011 ve 14.00 hodin. Sraz
je na parkovišti u ŠZP v Zámecké ulici
naproti ohradě s lamami. Pro děti i
dospělé bude připraven zajímavý kvízový
test. Těšíme se na Vás.
občanské sdružení Naše Lány
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Pozvánka na adventní koncert

Děti v lánské škole si budou vybírat kapelu pro svůj 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
18. prosince 2010 od 14.00 hodin v
lánském zámeckém kostele.

V rámci projektu Hudba do škol, který připravuje
občanské sdružení Teenage Music Runway, si
budou lánští školáci od šestého do devatenáctého
prosince vybírat hudební skupinu, která jim v
příštím roce zahraje na koncertě uspořádaném
speciálně pro ně. Jde o pilotní projekt, který se
spouští právě v Lánech proto, že zde původně
vznikla myšlenka celou věc uskutečnit. Jejím
otcem je Martin Polónyi.
Základním cílem projektu je přivést školáky v
konečné fázi k tomu, aby se sami začali věnovat
nějaké smysluplné činnosti, v prvopočátku zatím
jde o hudbu. Jako základ posloužila již sedm let
fungující soutěž hudebních skupin ve stylu rock a
pop, která se jmenuje Skutečná liga. Pro první
ročník takzvané Skutečné ligy junior, která právě
na lánské škole startuje, vybrali organizátoři ze
Skutečné ligy dvě desítky skupin, kde je věk

Bohoslužby ve vánočním oktávu;
půlnoční obřad na Štědrý den
24.12. - 00.00 hod. kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
Narození Páně 1. svátek vánoční
25.12. - 15.00 hod. kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
sv. Štěpána 2. svátek vánoční
26. 12. - 15.00 hod. kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
Svátek Matky Boží, Panny Marie,
Nový rok
1.1.2011 - 15.00 hod. kostel
Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech
2.1.2011 - 15.00 hod. kostel
Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech

Lánský sbor hledá zpěváky
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
přivítá do svých řad nové členy.
Potřebujeme hlavně mužské hlasy, ale i
soprány. Nebojte se, každý z nás jednou
začínal, ale ti, kteří se přišli podívat na
zkoušku, už zůstali. Získáte nejen krásný
pocit z hudby, kterou přímo tvoříte, ale i
nové přátele. Chodí k nám zpívat i z
okolních vesnic. Věková hranice je od 17
let až neomezeně. Scházíme se jednou
týdně v úterý od 18.00 do 20.00 hod. na
Obecním úřadě v Lánech.
Více informací o sboru najdete na našich
internetových stránkách: www.choruslaneum.cz. Pokud máte zájem, přijďte
rovnou na naše zkoušky (každé úterý
18.00 do 20.00 hod. OÚ v Lánech) nebo
nás můžete kontaktovat na e-mailu:
vladole@seznam.cz.
Vlasta Doležalová,
organizační ředitelka

muzikantů maximálně do devatenácti let.
Natočená videa s písničkami a také rozhovory s
členy kapel umožní lánským dětem na internetu
vybrat skupinu, kterou by chtěli v Lánech slyšet
při živém koncertním vystoupení. Důležité je, že
se jedná o jejich vrstevníky či muzikanty jen o
málo starší, kteří by se měli stát pro děti
příkladem a motivací. V další fázi projektu, který
by se měl rozšířit do dalších škol, doufají
organizátoři ve vlastní aktivitu školáků a ve vznik
nových skupin, které se stanou základem pro
následující ročníky. Podpoří mladé muzikanty při
shánění vybavení, zorganizují workshopy se
zkušenými profesionálními muzikanty a
poskytnou další produkční pomoc. Časem se
počítá s rozšířením na další oblasti, například
moderní tanec, divadlo nebo výtvarné aktivity.
Karel Pleiner

Vánoční koncerty smíšeného pěveckého sboru
Chorus Laneum
Také letos připravil smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum pod vedením sbormistra Vladimíra
Doležala vánoční koncert. Tentokrát lánští pěvci
uvedou výběr ze Svatoroční a Mariánské muziky
Adama Václava Michny z Otradovic. Dále
přednesou skladbu Pastorela Iucunda od Jiřího
Ignáce Linka a koncert doplní výběr vánočních
písní a koled z celé Evropy.
Novinkou letošního nastudování je spolupráce s
dalšími muzikanty z Nového Strašecí. Při
některých vystoupeních sbor doprovodí na
varhany Zuzana Stránská. Při dvou koncertech
pak spolu se sborem Chorus Laneum vystoupí
Orchestr ZUŠ Nové Strašecí pod vedením
dirigenta Miroslava Thumy.

Lány rozsvítily vánoční strom
Poslední listopadový víkend jsme na Masarykově
náměstí v Lánech rozsvítili vánoční strom před
obecním úřadem. Poklidnou adventní atmosféru
a setkání se sousedy si nenechalo ujít na 200
lánských a vašírovských občanů s dětmi.
Potěšující pro organizátory může být, že cestu do
Lán k vánočnímu stromku váží i přespolní.
Všechny příchozí krátce přivítal jménem kulturní
komise pan Roman Havelka, který předal slovo
starostovi Karlu Skleničkovi. K příjemné
atmosféře večera přispěl lánský smíšený pěvecký
sbor pod taktovkou sbormistra Vladimíra
Doležala a trumpetista z kapely K-Band.
Duchovní správce pan Mariusz Walczak posvětil
adventní věnce všem, kteří je přinesli s sebou.
Efektní tečku, odpálenou ohňostrojovou
petardu, ocenily zejména děti. Pro dospělé bylo
připravené svařené víno nebo horký čaj, aby
vydrželi na mrazivém počasí při povídání se
sousedy či přáteli.
Martina Hořejší

První koncert se konal již 3. prosince spolu s
varhanicí Zuzanou Stránskou v Muzeu T.G.M. v
Rakovníku.
A kde ještě budete mít možnost Chorus Laneum
uslyšet?
· 12. prosince od 17.00 hodin, Nové Strašecí v
sále ZUŠ (spolu se Zuzanou Stránskou)
· 21. prosince od 18.00 hodin, Nové Strašecí v
Husově sboru (s Orchestrem ZUŠ Nové
Strašecí)
· 26. prosince od 18.00 hodin v kostele
Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech (s
Orchestrem ZUŠ Nové Strašecí)
Srdečně všechny zveme!
Karel Pleiner
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Jen se lilo. Kdy a kde?
V neděli 7. listopadu dopoledne, když jsem šel
sundat řetěz od mola u Židovského rybníka, jsem
byl přesvědčen, že žádný lodní modelář není
takový blázen, aby v tom lijáku ohrožoval své
zdraví a ještě pouštěl své vypiplané lodičky.
S podivem však přišlo na čtrnáct odvážných.
Kolega Ústečák Ota Křen povzbudil všechny
norským příslovím, že není špatné počasí, je jen
špatné oblečení. A tak v letošním roce naposledy
„brázdila“ hladinu dvacítka promáčených
krasavců. Mezi nimi měla premiéru i „Fošna 2“,
což je prozatímní název rozpracovaného parníku
vpravdě modelářského umělce Jiřího Voráčka z K.
Žehrovic. V pravé poledne jsme sice promáčení,
ale spokojení v zastoupení nejmladšího a
nejstaršího modeláře molo uzamkli a tradic znalí

dali pro letošní zimu Neptunovi sbohem. Nebyl to
letos špatný čas.
JUDr. Václav Picka

Domeček hledá cvičitelky pro dopolední cvičení dětí s rodiči
Cvičení je rozděleno na dvě skupiny dle věku dětí (od 1 do 2 let a od 2 do 4 let).
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. 724 265 092 nebo e-mailem: sdruzeni@lany.cz.
Jana Drastilová

Šachový turnaj
Do 23. listopadu 2010 bylo v turnaji o šachového
mistra obce Lán sehráno již 29 partií. Zatím vede
favorit turnaje M. Přibyl, který ještě neprohrál a
má 5 bodů. Následuje trojice hráčů, kteří mají 4
body, a to P. Slánička, M. Pucholt, M. Koblic.
Následuje nejmladší hráč, 5 letý V. Přibyl, se 3
body. Zajímavostí turnaje je zatím skutečnost, že

ani jedna partie neskončila nerozhodným
výsledkem.
Průběžné šachové výsledky můžete sledovat na
internetové adrese: http://www.chessresults.com (pozn. redakce: odkaz je rovněž na
www.lany.cz na titulní stránce mezi odkazy a tipy).
Pavel Slánička

SK Lány - Jesenice 8 : 1 (7:1)
Loňský účastník krajské soutěže byl na Lánech
vděčíme i našim divákům! Věříme, že tato série
fotbalově sestřelen už ve 13. min., když prohrával
bude pokračovat i v jarní části po velmi náročné
3:0. V 32.min. se sice dočkal snížení po chybičce
zimní přípravě, na kterou už se těším. Hráčům
brankáře Ziky, jenž vyrážel centr pouze do hlavy
přeji pevné zdraví a chuť k tréninku, diváky prosím
soupeře, ale od 34. min. přišla další střelecká smršť
o fandovskou věrnost i shovívavost ve chvílích,
domácích, kteří do poločasu skórovali čtyřikrát!
kdy se hra tolik nedaří ...
Namlsaní diváci se po delší době těšili na
Milan Dvořák, trenér
„desítku”, ale soupeř hru viditelně zatáhl dozadu
ve snaze více neinkasovat. Výborně hrající Reichl a
lánští hráči se s výrazným vedením spokojili, takže
skóre se měnilo už jen
jednou na konečných 8:1.
Po dvou gólech vstřelili
Blín, Reichl a I.Rybář, po
jednom přidali Švolba a
Vácha.
Trenér Milan Dvořák:
Po s l e d n í z á p a s r o k u
odehráli kluci s velkou
ź řidičské průkazy sk. AM, A1, A, B
chutí a dařilo se jim i
ź kondiční jízdy, školení řidičů referentů
střelecky. Je až
ź dárkové poukazy
neuvěřitelné, že s hráčským
torzem zdecimovaným
T: 777017699 | www.autoskolavesely.cz
zraněními jsme po
podzimu na třetím místě
e-mail: info@autoskolavesely.cz
tabulky. Té hrstce odolných
i obětavých hráčů patří
VÁNOČNÍ SLEVA 10%
velké uznání a můj dík. Na
domácím hřišti jsme
pro přihlášky podané do 31.12.2010
neprohráli rok a půl - za to

AUTOŠKOLA
Zdeněk Veselý

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi.
Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, přijďte s dětmi do prostorné
a bezpečně vybavené herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
Pravidelný program:
Úterý
· od 10.00 do 10.30 Cvičení s
Rozárkou pro děti od 1 roku;
· od 11.00 do 11.30 Cvičení s
Vendelínem pro děti od 2 let;
· od 15.15 do 16.00 Angličtina s
Míšou II. kroužek pro přihlášené
děti od 4 let bez rodičů;
Středa
· od 9.00 do 10.00 Herna pro děti
do 18 měsíců;
· od 10.00 do 10.30 Zpívánky se
skřítkem pro děti od 2 let;
· od 11.00 do 11.30 Dovádění s
pastelkou pro děti od 1,5 roku;
· od 14.00 do 17.00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· od 15.00 do 17.00 Kreativní
kroužek pro přihlášené děti od 4
let bez rodičů.
Čtvrtek
· od 8.30 do 9.15 Angličtina pro
rodiče I. (začátečníci);
· od 9.15 do 10.00 Angličtina pro
rodiče III. (konverzace);
· od 10.00 do 10.45 Angličtina pro
rodiče II. (pokročilí);
· od 11.15 do 11.30 Čtení pohádek
nebo Maňáskové divadlo.
Vybíráme z programu:
· Zveme vás 11. prosince od 10.00 do
17.00 do lánské sokolovny na vánoční
prodejní výstavu „Voňavý advent“, kde
nebude chybět náš prodejní stánek a
tvořivá dílna pro děti zdarma.
· Zveme vás v úterý 14. prosince od
10.00 do 12.00 hodin na třetí povídání
s laktační poradkyní Věrou Lintymerovou. Nyní na téma „Kojení a návrat
domů“.
· V úterý 11. ledna od 15.00 do 17.00
hodin vás zveme na besedu „Budeme
mít prvňáčka” s PhDr. Kateřinou
Peškovou.
Od 17. prosince 2010 do 3. ledna 2011
máme zavřeno.
Otevírací doba Domečku:
Úterý a středa 9 -12 hodin a 14 -17 hodin,
čtvrtek 9 -12 hodin
Milí návštěvníci a příznivci občanského sdružení Naše Lány, přejeme Vám
pohodové Vánoce a mnoho zdraví a
radosti do nového roku 2011.
Jana Drastilová a Martina Hořejší
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Ze Sokola
Prosinec v sokolovně
10. 12. prodejní akce pana Zýbara
11. 12. Voňavý advent
18. 12. Vánoční buchec (turnaj ve
volejbale)
18. 12. vánoční cvičení pro ženy
26. 12. vánoční turnaj dospělých ve
stolním tenisu
27. 12. vánoční turnaj pro děti ve
stolním tenisu
30. 12. premiéra – divadelní soubor
31. 12. silvestrovský turnaj ve stolním
tenisu – pro všechny příchozí
· Na prosinec je plánováno malování
„sklípku“. Chceme aby byl i tento
prostor připravený na plesovou
sezónu.
· Cvičební hodiny TAEBO s cvičitelkou
Vendulou Jančaříkovou jsou od 5.
prosince 2010 také komerční.
· Pravidelné cvičení s Martinou
Moravcovou bude v sobotu 8. ledna,
22. ledna a 29. ledna od 9.00 hodin, v
neděli 16. ledna od 8.45 hodin.
· Výbor TJ děkuje všem, kdo se podíleli
na úklidu listí na hřišti. Vzhledem k
počasí již brigádu venku organizovat
nebudeme, zbývající hodiny je možné
odpracovat při úklidu v sokolovně.
Výbor TJ přeje všem svým členům i
příznivcům krásné Vánoce a pevné
zdraví v roce 2011.

Předvánoční dárek pro ženy
V sobotu 18. prosince od 16 do 17 hodin
bude sokolovna patřit ženám! Pod
vedením známé cvičitelky Míši Kholové
si vyzkoušíme cvičení s novým náčiním a
zařádíme si i v rytmu zumby. Pro členky
Sokola zdarma, ostatní zaplatí 30,- Kč.
Výsledky fotbalového podzimu týmů SK Lány:
Tým

Umíštění

Počet
bodů

Skóre

A tým

3.

25

33:19

B tým

9.

16

30:38

dorost

2.

12

30:16

st. žáci

8.

15

34:32

Prodám
zachovalý PEUGEOT 405 GLI
ź
ź
ź

bílé barvy, rok výroby 1993
s technickou platnou do 19. ledna 2011,
zaplacené pojištění do března 2011.

Kontakt: 605 552 636

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Jak zůstat fit …
byl název mezinárodního semináře, kterého jsem
se zúčastnila koncem listopadu v Praze.
Teoretická i praktická část se týkala seniorů a
problematiky stárnutí. Kromě příspěvků lékařů,
fyzioterapeutů, dietologů a dalších byly pro mne
nejpřínosnější praktické hodiny. Znovu jsem se
utvrdila v názoru, že pohyb má v životě člověka
nezastupitelné místo a že je to jediný
farmaceutický prostředek, který může účinně a
bezpečně „snížit“ biologický věk člověka.
Fyziologický proces stárnutí nelze zastavit, ale
vhodně voleným a pravidelným pohybem ho lze
zpomalovat tak, aby si člověk pokud možno do
pozdního věku zachoval kvalitu života. To

znamená, aby byl soběstačný a nezávislý na
druhých. A že to jde, dokazovali sami lektoři –
mnohé o hodně mladší by strčili do kapsy jak
svým výkonem, tak i vzhledem, optimismem a
nápaditostí.
Proč to všechno píšu? Jestli jste si všimli, tak v
předvolebním listu sdružení Společně pro Lány a
Vašírov jsem se vyslovila, že bych chtěla dělat
něco pro zlepšení života seniorů (mezi které už
taky patřím) v obci. Začala jsem s nabídkou
cvičení pro seniory. Cvičíme každé úterý od 9
hodin v sokolovně. Přijďte, pohyb znamená život!
V. Nováková

Nohejbalová liga
V sobotu 6. listopadu 2010 večer proběhlo za
přítomnosti starosty obce Karla Skleničky a
místostarostů Ernesta Kosára a Jiřího Ladry
vyhodnocení a vyhlášení výsledků 4. ročníku
lánské nohejbalové ligy a 1. ročníku o pohár
starosty obce nohejbalových dvojic.
Ředitel obou soutěží Pavel Slánička seznámil na
začátku přítomné s řadou statistických údajů. V
obou soutěžích bylo celkem sehráno 387 zápasů,
v nich 672 sety a 13950 míčů. Jmenoval nejstarší a
nejmladší hráče, kdo sehrál nejvíce zápasů. Hrálo
se celkem 31 den.
Nakonec vyhlásil konečné výsledky:
Liga - 1. Veteráni, 2. Stochov, 3. Hrozba
Pohár - 1. Veteráni, 2. Stochov, 3. Sešlost

Zároveň při vyhlašování pořadí předával starosta
obce mužstvům hodnotné ceny a vítězům krásné
putovní poháry.
Pavel Slánička

Lánské áčko těžký fotbalový podzim zvládlo
Po úspěšně zakončeném ročníku 09/10 na
druhém místě za vítězným Branovem a po
náročné letní přípravě vstoupili lánští fotbalisté
do nové sezóny opět s ambicemi hrát v horních
patrech tabulky. Bez dlouhodobě zraněných
Haužvice a Dvořáka výtečně odehráli 2 přátelské
zápasy (Městečko 5:3 a Rynholec 6:1), ale úvod
mistrovské soutěže už přinesl bodové ztráty po
dvou remízách. Zdravotní potíže měli Švolba a
Dudášik, pro zaměstnání chyběl Pleiner.
Postupně se mezi zraněné či nemocné včlenili i
Rajgl, Čapek, Humr a opakovaně Vácha, v závěru
pak nemohli nastoupit ani Kubička s Blínem.
Tým doplňovaný o hráče dorostu a béčka (pokud
ovšem neměli „svoje utkání“) tak odbojoval
několik herně slabších zápasů (nejhorší asi s
Pavlíkovem 0:0), ale podal i mimořádně dobré
výkony - při vítězství nad notně posíleným
Tatranem B 3:2 nebo při výhře v Oráčově. Po
navrácení několika hráčů do sestavy pak v
posledním klání rozdrtil Jesenici 8:1.

Třetí místo v okresní podzimní tabulce tak
hodnotím, vzhledem k uvedeným souvislostem,
jako velmi úspěšné. Mužstvo se pralo s obří
dávkou smůly. Nevídané množství absencí
nakonec zvládlo, když prohrálo pouze dvakrát o
jediný gól na hřišti soupeře. Domácí
neporazitelnost drží už rok a půl, za což patří
velký dík všem věrným fanouškům. Nejlepším
střelcem (7 gólů) i hráčem podzimu byl Michal
Reichl, dobré výkony opakovali i Švolba, Pleiner,
Rajgl a brankář Zika.
Ostrá zimní příprava začne 9. ledna a bude v
tradičním rytmu neděle - středa - pátek, na jejím
konci čekají hráče dvě víkendová soustředění.
Pro jarní část přeji divákům radost z neustále
zlepšovaného fotbalového zázemí a z předvedené
hry lánských týmů, hráčům pak chuť k poctivému
tréninku a všem především pevné zdraví!
Milan Dvořák,
trenér

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 800 ks. Občasník. Místo vydání: Lány.
Obecní úřad Lány, IČ 00243981, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Martina Hořejší (732 770 797), Karel Pleiner, Václava Nováková, Marta Matějková, Václav Vodvářka. Grafická
úprava a sazba: Martin a Eva Hložkovi. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Články mohou být redakčně kráceny.
Datum vydání: 7.12. 2010. Tisk: CAN 21 s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 10833
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 22. 12. 2010.
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