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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Slovo na úvod
V roce 1996 jsem si konečně udělal
řidičák, koupil třináct let starou Škodu
Garde a začal jezdit do práce v Praze. A z
té doby se datuje mé šokující poznání o
vlivu kamen na životní prostředí.
Naše obec už za sebou měla plynofikaci,
ale to jsem nějak nevnímal. Rozhodující
fáze výstavby mě minula, protože jsem v
té době bydlel v Praze. Jen jsem občas při
víkendových návštěvách u rodičů viděl
rozkopané ulice, aniž bych to nějak řešil.
Ale zpátky do časů mého ježdění
škodovkou. Jako zelený řidičský zajíc
jsem byl ze všeho vyplašený, a tak není
divu, že jsem jednoho dne v Kamenných
Žehrovicích zpanikařil, když jsem ucítil
kouř. Okamžitě jsem zastavil a započal s
revizí mého nemladého vozidla, abych se
dopátral, kde co hoří. Prolezl jsem
motorový prostor, ponořil se do spleti
drátů pod palubkou, zkontroloval, jestli
nemám zataženou ruční brzdu (ano, i to
se mi někdy stávalo!). A ono nic.
Tak jsem nakonec bezradně pokrčil
rameny a pokračoval v jízdě. Za chvíli
pach dýmu zmizel.
Totéž se to opakovalo několikrát za
sebou a pokaždé na stejném místě. Až
tehdy mi to došlo. V Žehrovicích ještě
neměli v té době zavedený plyn a dým,
který jsem cítil, byl z komínů
žehrovických domů. Ale můj nos už byl z
Lán tak rozmazlený, že jsem při průjezdu
vesnicí ten pach okamžitě registroval,
aniž bych si uvědomil, že takhle strašně
to kdysi smrdělo i u nás. A sváděl jsem to
na nebohou škodovku, dej jí pán Bůh
lehké spočinutí na šrotišti.
A tak dnes už vím, že strašný smrad,
který se už zase někde line mezi lánskými
domky, nelze svádět na autíčko.
Bohužel. Někteří z nás ještě stále (nebo
už zase) do kamen nakládají všelicos a
otravují ostatním vzduch i život. Tak
prosím - dávejte pozor na to, co dáváte do
kamen…
Naposledy o tomhle psal úvodník
starosta před téměř třemi roky. Ale zdá
se, že je to téma stále aktuální…

Na svém prvním zasedání v letošním roce
schválilo zastupitelstvo obce následující body:
· podání žádosti o dotaci z Programu Fond
rozvoje obcí a měst, tématické zadání - velké
projekty na akci rekonstrukce „Komunikace
na hřbitově v Lánech“ ;
· podání žádosti o dotaci z Fondu kultury
Středočeského kraje, oblast podpora obecních
knihoven na pořízení dvou počítačů a
příslušný mobiliář pro obecní knihovnu v
Lánech;
· podání žádosti o dotaci ze Středočeského
kraje, Fond podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS pro SDH TGM Lány „Modernizace
výstroje, výzbroje a techniky“;
· Program obnovy vesnice na období 2011 –
2014;
· Obecně závaznou vyhlášku o místním

poplatku č. 1/2011 na svoz a ukládání tuhého
komunálního odpadu;
· Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů;
· Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
v souladu s Nařízením vlády č. 375/2010 Sb. s
platností od 1. ledna 2011 se snižují o 5%. Člen
zastupitelstva obce Lány obdrží měsíčně
odměnu 513,- Kč, předseda výboru nebo
komise odměnu 1. 235,- Kč, neuvolněný
místostarosta 12.823,- Kč (60% z 21.372,Kč);
Zastupitelstvo obce nesouhlasilo s návrhem o
vyškrtnutí záměru vybudovat kamerový systém v
obci z Plánu akcí na roky 2011-2014;

Poplatek za popelnici a za psa
Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na
rok 2011 bude možné zaplatit od 31. ledna 2011
vždy v úřední den na Obecním úřadu v Lánech (tj.
pondělí a středa 8-12, 13-17 hodin).
Cena za osobu činí 500,- Kč/rok, poplatník nad
70 let věku platí 250,- Kč/rok, děti do 4 let věku
jsou od poplatku osvobozeny.
Novinkou je od letošního roku možnost
bezhotovostní platby tohoto poplatku na účet
obce vedený u Komerční banky v Novém Strašecí.
Číslo účtu je 622221/0100, variabilní symbol

uveďte 1337+ číslo popisné rodinného domu, za
který platbu hradíte.
Známku pro vylepení na popelnici vám na
Obecním úřadu v Lánech vydají po předložení
dokladu o zaplacení. Vyvážení popelnic na staré
známky roku 2010 bude prováděno pouze do
15. března 2011.
Za stejných podmínek můžete uhradit také
platbu za psa. Splatnost tohoto poplatku je 31.
března 2011. Variabilní symbol pro úhradu
platby je 1341+číslo popisné rodinného domu.

Zrušení autobusových linek
Na základě rozhodnutí krajského úřadu
Středočeského kraje byla s platností od 1. února
2011 provedena úprava jízdních řádů. Celkem
bylo zrušeno cca 10% spojů, přesto zůstalo
celkem 80 autobusových spojů z různých směrů
/některé mají stanici pouze „U hřbitova“/, které
projíždí přes Lány ve všední dny. Převážná část
zrušených spojů byla málo využívána, přesto však

byly zrušeny i přes nesouhlas obce spoje s vyšším
využitím. Jízdní řády jsou vylepeny na všech
zastávkách ČSAD, případně jsou k nahlédnutí na
obecním úřadu. Případné připomínky k jízdním
řádům je možno zaslat na OÚ Lány a budou
sloužit jako podklady k dalším jednáním s
dopravci.
Karel Sklenička

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

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 26. února 2011 od 20.00 hodin v lánské sokolovně.
Karel Pleiner

Vstupenky (včetně místenek)jsou v předprodeji od 31. ledna na obecním úřadě za 150,- Kč.
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Co se děje na radnici
· Zastupitelé se zabývali připomínka-

·

·

·

·

mi k pohybu jezdců na koních na
chodníku Vašírov – Lány. Byla
kontaktována paní Metelková z
jezdecké stáje ve Vašírově. Starosta
obce a zastupitelka Dagmar Krátká
připravili návrhy k řešení celé situace.
Zastupitelé diskutovali o řešení
alarmujícího stavu chodníků po
nezodpovědných vlastnících psů,
kteří neuklízejí psí exkrementy na
veřejných místech. Zastupitelky Jana
Drastilová a Martina Hořejší předložily návrhy na řešení situace instalací
zásobníků se sáčky na psí exkrementy
na stávající koše v obci a dokoupení
dalších košů do ulic v Lánech a
Vašírově. Náklady s tímto opatřením
související budou financovány
z rozpočtu obce a z plánovaného
zvýšení poplatku za psy.
Starosta informoval o připravovaném snížení dopravní obslužnosti,
o kterém informoval Středočeský
kraj. Důvodem je zejména malá
vytíženost některých spojů
cestujícími. Zastupitelstvo obce se
shodlo na nesouhlasném stanovisku s
navrhovanými změnami v jízdních
řádech, které se dotknou cestujících z
Lán a Vašírova.
V průběhu měsíce února budou
vyměněna okna v 1. patře obecního
domu čp. 174 v ulici Ke Hřbitovu a
také v přízemí v obchodě s
potravinami.
Zastupitelé souhlasili s mimořádným
příspěvkem Muzeu TGM v Lánech,
které požádalo o pomoc při
překlenutí dočasného nedostatku
finančních prostředků na provoz.
Zastupitelé souhlasili s návrhem
Ivany Píšové, aby obec podpořila
Muzeum TGM v Lánech uspořádáním některých akcí v průběhu roku
2011 v jeho prostorách.
Martina Hořejší

DOMÁCÍ SERVIS
Zajistíme pro vaši domácnost kompletní servis,
uvaříme, nakoupíme, uklidíme a uděláme
podobné práce včetně žehlení.
Vyřídíme různé záležitosti, na které nemáte čas.
Postaráme se i o pohoštění vašich přátel či
obchodních partnerů.
Nabídka je nejen pro rodiny, ale i pro muže a
ženy, kteří nemají pro pracovní vytížení čas.
Samozřejmostí je spolehlivost, příjemné a
kultivované vystupování a časová flexibilita podle
vaší potřeby.

Kontakt:

722 320 012 paní Irena
722 320 013 paní Renata

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem,
ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou
sčítat všechny země EU z nařízení Evropské
komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání
lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na
osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele,
což je při tomto způsobu sčítání částka v
Evropské Unii obvyklá). Sčítacími komisaři
budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině
případů posílat domovní a bytové listy
prostřednictvím datových schránek. Sčítací
komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem
do schránek informační letáky o blížícím sčítání
od 26. února 2011 a samotné sčítací formuláře od
7. března 2011. Každý občan dostane zelený

sčítací list osoby. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či
správci domů ještě oranžový domovní list.
Roznáška formulářů skončí 25. března 2011.
Vyplněné sčítací formuláře bude možné odevzdat
prostřednictvím internetu, předáním sčítacímu
komisaři nebo odesláním poštou v obálce či
odevzdáním na kterékoliv poště.
Od 26. února bude fungovat call centrum pro
veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se
mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi
ohledně sčítání každý den od 8.00 do 22.00 hodin.
Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu
číslo Českého statistického úřadu telefon
274 057 777, které bude v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační email
info@scitani.cz.
Zdroj: Český statistický úřad

Grantové řízení obce otevřeno
Zastupitelstvo obce Lány ve schváleném
rozpočtu obce na rok 2011 opět vyhradilo
finanční prostředky na činnost sportovních a
zájmových spolků a sdružení v Lánech a Vašírově
a pořádání veřejně prospěšných akcí v roce 2011.
Formulář žádosti je na internetových stránkách
o b c e h t t p : / / w w w. l a n y. c z / c z / p o d p o r a -

neziskovych-aktivit. Zde jsou také k dispozici
pravidla pro rozdělování příspěvků z rozpočtu
obce. Žádosti se zasílají v písemné podobě na
Obecní úřad v Lánech nebo v elektronické podobě
na email: info@obec-lany.cz nejpozději do
28. 2. 2011.
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Z důvodu uvolněného mandátu po senátoru Jiřím
Dienstbierovi vyhlásil prezident republiky
doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR v
senátním obvodu č. 30, které se budou konat ve
dnech Plakát
18. a 19. března
2011.vVolební
místnosti
hasičů
co nejmenší
pro volební obvody Lány č.1 a č. 2 budou v
budově 1. stupně ZŠ Lány, Školní č.p.418 a

budou otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v
sobotu od 8 do 14 hodin. V případě, že nikdo z
kandidátů na senátora nebude zvolen v 1. kole,
proběhne 2. kolo ve dnech 25. a 26. března 2011.
Hlasovací lístky
obdrží voliči
poštou nejpozději 3
velikosti,
Martina
neposlala
dny před konáním 1. kola voleb.
Karel Sklenička
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Stav přípravy modernizace skládky společnosti Ekologie
Projekt modernizace skládky odpadů společnosti
Ekologie, který spočívá ve vybudování mechanicko
– b i o l o g i c k é ú p ra v y ( M B Ú ) s m ě s n é h o
komunálního odpadu (SKO), vstupuje v roce 2011
do velmi důležité fáze projektové přípravy,
povolovacích a rozhodovacích procesů, vedených
především příslušnými orgány státní správy.

Modernizace přinese zlepšení dopadů na
životní prostředí
Projekt, který významně sníží současný negativní
vliv skládky na její okolí, je zároveň v plném
souladu s evropskou, národní i regionální
legislativou v oblasti nakládání s odpady. Záměr
tak reflektuje požadavky evropských směrnic o
odpadech a skládkách odpadů, zákon č. 185/2001
Sb. o odpadech a Plány odpadového hospodářství
České republiky a Středočeského kraje.
Veřejné projednávání EIA, ale i informace šířené
na internetu ukazují, že někteří občané mají stále
zcela mylnou představu o celém záměru.
Realizace projektu nebude znamenat změnu
množství ani sortimentu odpadů, které jsou již
dnes běžně do tělesa skládky ukládány. Jinými
slovy, na skládce nebude odstraňován jiný odpad,
než je tomu v současnosti. Modernizace však
přinese snížení celkového množství odpadů
odstraňovaného na skládce zhruba na jednu
polovinu stávajícího stavu, redukci zápachu ze
skládky a prakticky úplnou eliminaci úletů
lehkých frakcí odpadů (papír, plastové fólie) mimo
areál skládky. Díky skutečnosti, že v jednotce
MBÚ bude ze směsného komunálního odpadu
vytříděná tzv. spalitelná frakce, která bude využita
u externího odběratele (Sokolovská uhelná, a.s.),
bude do budoucnosti vyloučena možnost zahoření
tělesa skládky.
Záměr výstavby jednotky MBÚ na skládce
Ekologie prochází v těchto dnech závěrečnou
etapou procesu EIA – hodnocení vlivu stavby na
životní prostředí. V tomto procesu, který včetně
zpracování povinné dokumentace již trvá téměř
rok, se k projektu vyjádřila řada odborníků z
různých oborů ochrany životního prostředí včetně
obcí a občanských sdružení.

Zelený pás a otevřená komunikace je prioritou
Společnost Ekologie v loňském roce několikrát
písemnou i ústní formou deklarovala svou
připravenost realizovat mezi obcemi Rynholec a
Lány a areálem skládky pás izolační zeleně
„Zelený pás“ o výměře cca 121 tisíc m2, bude tvořit
vegetační bariéru mezi zařízením skládky a
uvedenými obcemi. V září byl předán návrh

dalšího postupu starostům Lán a Rynholce.
Ekologie opakovaně uvedla, že se bude podílet na
vzniku tohoto pásu a jeho následné údržbě. Bližší
informace k zelenému pásu je možné získat např.
na webu Ekologie – www.skladka-ekologie.cz .
Pr o t o ž e r e a l i z a c e Z e l e n é h o p á s u b u d e
komplikována zejména majetkovými vztahy k
pozemkům, na nichž má pás vzniknout, nabídla
společnost Ekologie na veřejném projednání
záměru modernizace skládky v rámci procesu EIA
urychlenou realizaci minimalizované formy
tohoto pásu, tzv. vegetační clony na východní
hraně skládkového areálu, a to výhradně na
pozemcích ve vlastnictví společnosti. Pro tuto
formu vegetační clony je zpracován projekt pro
územní řízení. Projekt předpokládá jednak využití
stávající zdravé zeleně, jednak výsadbu cca 400 ks
sazenic tzv. autochtonních dřevin – borovice lesní
a smrku ztepilého. Při výsadbě této vegetační
clony bude respektována řada limitujících
faktorů, jako je např. hranice již v minulosti
provedené rekultivace I. etapy skládky - výsadba
musí být provedena tak, aby nedošlo k porušení
těsnění rekultivovaného tělesa skládky kořeny
vysazených stromů, vlastnické vztahy k
jednotlivým pozemkům sousedících s vegetační
clonou, ochranná pásma nadzemních a
podzemních vedení inženýrských sítí, vegetační
možnosti zapojení nově vysazených dřevin do
stávající zeleně atd. Celkem se předpokládá, že
nová výsadba bude provedena na cca 5 tisících m2 s
využitím stávající zdravé zeleně na dalších cca
900 m2. V současnosti jsou vedena jednání s
Výzkumným ústavem krajiny a okrasného
zahradnictví v Průhonicích o možnostech vstupu
této instituce do zpracování definitivních projektů
minimální i konečné verze zeleného pásu.
Předpokládá se, že odborníci z VÚ by navrhli
optimální skladbu dřevin pro výsadbu, a to jak z
hlediska účelu výsadby, tak z hlediska zapojení
vegetace do okolní krajiny.
Prioritou společnosti Ekologie v roce 2011 zůstává
i nadále maximálně otevřená komunikace s
občany, kterých se aktivity společnosti dotýkají.
Nadále bude působit pracovní skupina
společností ČLUZ/Ekologie, kde jsou zastoupeni
představitelé Lán, Rynholce a Nového Strašecí.
Dle vedení společnosti výstavba jednotky MBÚ v
areálu skládky zlepší životní prostředí v regionu,
bude znamenat zavedení moderní technologie do
stávajícího stavu prostého skládkování odpadu, a
tím i zvýší prestiž oblasti, ve které společnost
Ekologie působí, kde žijí její zaměstnanci.
Ing. Petr Svoboda, České lupkové závody, a. s.

Kalendář akcí v Lánech
a Vašírově
Úplný seznam akcí pro rok 2011
zveřejníme v březnovém zpravodaji a
na webových stránkách obce. Pokud
víte o plánovaných akcích svého
spolku nebo sdružení, budeme rádi,
pokud nám jejich seznam pošlete na email: zpravodaj@seznam.cz do 25.
února 2011.
19. 2. Ples Sboru dobrovolných
hasičů TGM v Lánech v lánské
sokolovně od 20.00 hodin. K
tanci bude hrát kapela Černý
Brejle.
26. 2. Reprezentační ples obce Lány a
Muzea T.G.Masaryka v Lánech
v lánské sokolovně od 20.00
hodin (Obec Lány, Muzeum T.
G. M. v Lánech).
6.3.
6. března 2011 oslavy ke 161.
výročí narození T. G. Masaryka
- v 11.00 pietní akt na lánském
hřbitově, ve 12.00 pietní akt u
jezdecké sochy T. G. Masaryka
před muzeem, ve13.00 vernisáž
výstavy T. G. Masaryk a
školství. Součástí programu
budou hudební produkce před
Muzeem T. G.Masaryka.
20. 3. Cvičení pro ženy, prezentace
programu 16.00 – 18.00 hodin
cvičení pro ženy, prezentace
programu a cvičitelek (TJ Sokol
Lány).
27. 3. Literární čtení pro celou rodinu
a burza knih od 14.00 hodin v
Muzeu TGM v Lánech (Naše
Lány).
2. 4.
Aprílové Velikonoční polétání
Lány 2011 s modely všeho
druhu (MK).
9. 4.
25. ročník turnaje veteránů ve
stolním tenise (TJ Sokol Lány).
10. 4. Otevírání lánského mola od
10.00 hodin (MK).
16. 4. I . K a K o J a M a - D a y - 2 0 1 1 ,
polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně
volné akrobacie (MK).
23. 4. Lánská jarní sobota - soutěž
hist.modelů poháněných spal.
motory v kateg. CRC-Atom,
CRC-classic a TEXACO (MK).

Zápis do Mateřské školy v Lánech
pro školní rok 2011/2012 se koná ve dnech
21.3. – 22. 3. 2011 od 10.00 do16.00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

.
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Tříkrálová sbírka v Lánech
Chtěla bych poděkovat obci Lány za
vyhlášení Tříkrálové sbírky, která
proběhla 6. ledna 2011 v Lánech pod
římskokatolickou farností Nové
Strašecí.
V Lánech se vybralo 1991,- Kč. Moc
děkujeme všem občanům, kteří přispěli
na charitativní účel pro staré občany a
dětské domovy.
Vzhledem k počasí jsme nemohli obejít
celé Lány a tímto se i některým občanům
omlouváme, že jsme k nim ani nedošli.
Chodili jsme, zpívali a zvonili a těm
občanům, kteří chtěli, jsme dali
požehnání pro jejich dům na rám dveří.
Všemobčanům velmi děkujeme za
krásné přijetí dětí, které se na tuto akci
svědomitě připravovaly a pomáhaly
nám. Všem těmto lidem patří náš velký
Dík.
Jitka Ždímalová
koordinátor Tříkrálové sbírky,
římskokatolická farnost Nové Strašecí

Pro dobrou knihu do knihovny
Obecní knihovna v Lánech zve všechny
příznivce dobrého čtení k návštěvě. Jsou
zváni dospělí, děti i mládež. Knihovna
sídlí v budově ZŠ a je otevřena každou
středu od 13.00 do 17.00 hodin. Knižní
fond je průběžně doplňován a obohacen
o zapůjčené knihy z knihovny v Kladně.
Přijďte a určitě si vyberete.
Těší se na vás knihovnice J. Macháčová

Darujte nepotřebné oblečení
Místní skupina Českého červeného kříže
uspořádá sbírku šatstva pro lidi v nouzi.
Akce se uskuteční v budově čp. 200 v ul.
Za Školou v Lánech (bývalá poradna) v
termínu:
pátek 11. 3. od 13.00 do 17.00 hodin
Sobota 12. 3. od 9.00 do 12.00 hodin.
Prosíme občany, aby oblečení přinesli již
zabalené v krabici nebo pytli. Děkujeme
předem všem dárcům.
Za MS ČČK Lány Alice Hamříková

Divadelní premiéra očima Tyršat
Akcí a humorem nabitým představením se lánský
divadelní „potěr“ Tyršata rozloučil s hereckým
dětstvím. Letošní tradiční premiéra Divadelního
spolku Tyrš patřila 30. prosince jim a naposledy
stála na jevišti jako Tyršata. Zakladatel a vedoucí
divadla Roman Havelka před začátkem
představení oficiálně oznámil, že dětská odnož
spolku končí, neboť Tyršata za dobu, kdy se
scházejí, poněkud povyrostla a přecházejí do
Tyrše. Pro svou „labutí píseň“ si vybrala dvě
aktovky z pera lánských občanů – „Anděl –
konečná stanice“ od Ilony Víchové a „Babinec“
Karla Pleinera.

A jak viděla přípravy a samotnou premiéru
dnes již bývalá Tyršata?
Romana Pavlíčková (Eva ve hře Babinec)
Z našeho pohledu bych premiéru charakterizovala slovy – nervy, strach a naděje. Naděje v to, že by
nás přeci jen mohlo v tak očekávaný den potkat
štěstí a premiéra se povede. Strach tu panoval
převážně z neúspěchu, z reakce diváků na naše
pojetí hry. Nejenže jsme před tak velkým
publikem už dlouho nevystupovali, ale také jsme
všichni moc dobře věděli, že bychom ještě pár dní
potřebovali zkoušet. Včas jsme se ale vzchopili,
začali tvrdě dřít a pochopili, že bez píle, energie,
každodenní připravy a hlavně lásky něco nového
vytvořit to opravdu nejde. Podle mého názoru
premiéra dopadla nad naše očekávání velmi
dobře. Jsme si vědomi rezerv, které v sobě máme,
a proto budeme pilně zkoušet, aby repríza
dopadla ještě lépe.
Alena Hurdová (Máša ve hře Babinec)
Tímto představením jsme se nadobro rozloučili s
dětskými léty v Tyršatech. Za necelých sedm let
jsme absolvovali nespočet představení i
přehlídek, a také dvě povedená soustředění na
Amálii a v Janských Lázních. Několik z nás si již
vyzkoušelo, jaké to je si zahrát s partou dospělých
a zkušenějších herců ve hře Nejkrásnější válka.
Ale nyní jsme v podstatě dospělí už skoro všichni.
Samotná premiéra se podařila na výbornou. Náš

Babinec se hrál jako druhý. Trochu trémy ze mě
opadlo, když jsem slyšela, jak se diváci smějí už
při hře první. Když jsme měly přijít na řadu my,
řekly jsme si s holkama, že budeme hrát na plný
pecky a do diváků to přímo napereme. A náš plán
jsme splnily na 120 procent.
Michaela Šťastná (Veronika ve hře Anděl –
konečná stanice)
Třicátý prosincový den. Pro někoho den velkých
příprav na oslavu konce roku, pro nás, Tyršata, to
byl den D. Konečně jsme totiž měli po několika
letech svou druhou premiéru. Nejdřív to
vypadalo, že si ji vychutnají pouze holky z
Babince, začaly zkoušet už v půlce září a my
ostatní jsme čekali na výběr hry až do začátku
listopadu. I když to bylo na poslední chvíli, byli
jsme nadšení. Dostala jsem hlavní roli! Avšak
když jsem hru dočetla až do konce, začala jsem se
bát. Byla to těžká role. Vyjádřit všechny ty emoce,
pocity! Neuměla jsem si představit, že bych to
někdy zvládla. Ale šla jsem do toho s chuti.
Zkoušení bylo náročné, mnohdy jsme v
sokolovně byli až do půlnoci a tvrdě dřeli.
Kamenem úrazu byla pro nás hlavně znalost
textů. Sama jsem měla problémy s výstupem, kdy
se mám rozhodnout, jestli zachráním sama sebe,
a tím zabiji svou matku. Vyjádření těch emocí
jsem si zkoušela i doma před zrcadlem. Před
premiérou jsem nemohla ani dospat. Když se
roztáhla opona, začala jsem se klepat nervozitou.
Když pak představení šlo jako po másle, uvolnila
jsem se a užívala si každou sekundu. Potlesk od
diváků pro nás byla ta nejkrásnější odměna za
tvrdou práci a nevyspání. Oslavy pak stály za to.
Když nám pustili písničky z naší první hry S
úsměvem jde všechno líp, kterou jsme coby malí
svišti z Tyršat začínali hrát před šesti lety, všichni
jsme zpívali a mě se zmocnil trošku smutek.
Všechno běží tak rychle.
Na spolupráci s Tyršem se těším, určitě to bude
jiný způsob práce. Navíc jsou to zkušení herci a já
se tak ráda učím to, co mě baví.
Účinkujících se ptala Eva Havelková

Co Mohamedu Mecca, to pro Multipláky Říp
Ti, kteří nevědí, kam prvního ledna zajít, aby to nebylo otřepané, pak právě
na Říp. Vezměte s sebou svou rodinu, kamarády a sousedy a přijďte přivítat
první den nového roku. Nezbytností je teplé oblečení, kvalitní obuv, něco
teplého na zahřátí a v případě sněhové nadílky i nějaký dopravní prostředek
pro zpáteční cestu v podobě bobů nebo sáněk.
Každý rok zde proudí průvody lidí všeho věku včetně malých dětí v
kočárcích. Mezi lidmi, které zde potkáte, jsou i členové občanského
sdružení Fiat Multipla klubu, pro které je výstup na Říp tradicí. Tento rok se
stal již čtvrtým ročníkem, na němž se sešlo bezmála šedesát lidí.
V obci Rovné se nachází moderní parkoviště, na kterém 1.1. 2011 v jedenáct
hodin dominovaly z velké části Fiaty Multipla. Po uvítání se všichni vydali
lipovou alejí do kopce na asi 1 km dlouhý výšlap. Pokračovali jsme po
zpevněné cestě a obzvláště ocenili hustý les, který nás chránil, před větrem.
Během náročné cesty posloužila k odpočinku odbočka na Mělnickou
vyhlídku. Na vrcholu hory Říp (456 m) se nachází jedna z nejstarších

dochovaných staveb u nás - rotunda sv. Jiřího. Traduje se, že oběhnutí
rotundy přináší štěstí. Základ pověsti zná snad každý Čech. Z bájné
pravlasti se vydává vladyka Čech v čele svého kmene, aby vyhledal zemi
zaslíbenou. Putuje přes hvozdy, hory a bažiny, až dorazí do krajiny rádlem
nedotčené, dojde k hoře Říp uprostřed roviny, vyleze na vrchol a zaplesá: „To
je ona, země zaslíbená, mlékem a strdím oplývající!“ Praotec oznámí svému
kmeni, že došel svého cíle a dál už se trmácet nemusí.
Dlouhou cestou znavený lid se zaraduje a v nadšení, že je konec útrapám,
zvolá: „Tvým, tvým jménem nechť sluje.“ Odtud název Čechy.
Stejně tak jsme se radovali i my, členové Fiat Multipla klubu, po úspěšném
zdolání vrcholu.
Příjemná atmosféra byla samozřejmě umocňována přítomností našich
přátel. Horký čaj, svařené víno a vánoční cukroví byly dokonalou tečkou za
starým rokem a perfektním začátkem nového roku.
Za Fiat Multipla klub Martina Burgerová (místopředseda sdružení)
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· Naše škola se před třemi roky zapojila do školního recyklačního

V lednu nebyla ve škole o pohyb nouze
· 13. 1. – Na žákovské radě se plánoval Den dětí.
· V termínu od 15. do 21. ledna brázdilo krkonošské svahy 28 lyžařů a

snowboardistů z 5. – 9. třídy, ubytovací služby byly zajištěny v
penzionu Popelka ve Špindlerově Mlýně.
· Ostatní žáci 2. stupně se ve škole účastnili projektu „Zdravý životní
styl“. Cílem bylo zprostředkovat dětem dostatek zdravého pohybu a
zároveň odpovědět na otázky týkající se zdravé výživy, zdravého
životního stylu, rizikového chování, prevence proti nemocem atd. Děti
rozdělené do skupin vystřídaly aktivity v dílnách s názvy „Naše výživa“,
„Životní styl a příroda“, „Očkování – prevence proti nemocem“,
„Obiloviny – zdravá strava“, „Čudifuk a Čudimůra“, dvakrát si z
připravených surovin nachystaly zdravou svačinu, během velkých
přestávek mohly sledovat promítání filmů ze série „Byl jednou jeden
člověk“, absolvovaly výchovný program „Image a zdravý životní styl“,
vyslechly rady kosmetičky v kosmetické poradně. Ale hlavně se denně
hýbaly, pořádně zadýchaly a zapotily, prošly lekcí kangoorobiku,
zumby a sebeobrany, poslední den si pak všichni užili v kladenském
Aquaparku. Celá organizace a zajištění nebylo jen na nás, učitelích
školy, ale velká pomoc přišla i zvenku. Zvláštní poděkování patří všem
externistkám, které během projektového týdně bezúplatně podpořily
naše výukové aktivity – paní Markétě Soukupové z Lán za vedení 2
hodin kangoorobiku, paní Andree Klimešové z Lán za vedení 2 hodin
zumby, paní Ireně Šmatlákové z Lán za vedení 2 hodin sebeobrany a
paní Haně Peleškové z Tuchlovic za vedení 2 hodin kosmetické
poradny.
· 25. 1. – Pátou lekcí projektu Rozumíme penězům s názvem Nové
bydlení v dalším projektovém dnu prošli žáci 7. a 8. třídy.
· Opětně jsme se zapojili do testování Kalibro. U žáků 9. třídy byly v

lednu testovány znalosti z českého jazyka a matematiky.

programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové organizace
ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci
vysloužilých elektrozařízení a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí
o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných
vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
V rámci projektu byla naše škola vybavena sběrnými nádobami na
drobné baterie a elektrozařízení. Každý žák může do školy nosit
nepotřebné drobné elektrospotřebiče (starý mobil, kalkulačku,
telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman, MP3
přehrávač), baterie a akumulátory. Žáci se mohou také zapojit do
zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z
oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu
zadávají. U nás ve škole byli žáci svými učiteli s projektem seznámeni v
rámci hodin prvouky, přírodovědy a přírodopisu. Koordinace činností
se ujala paní učitelka Židková. Některé zadávané úkoly plní žáci na 1.
stupni, některé na 2. stupni, část úkolů plní žáci navštěvující předmět
Ekologická praktika. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná
elektrozařízení a splněné úkoly získává naše škola body, za něž se pak z
katalogu odměn dají pořídit různé učební pomůcky, hry a vybavení pro
volný čas. V školním roce 2008/2009 škola za nasbírané body dostala
pro potřeby výuky DVD přehrávač, který je instalován v učebně
anglického jazyka. V letošním školním roce se žákům podařilo dosbírat
body na pořízení stolního minifotbálku. Ten dětem od čtvrtka 13. ledna
zpříjemňuje trávení přestávek v 2. patře hlavní školní budovy.
· V prosinci se 31 žáků školy účastnilo on-line mezinárodní soutěže
Taktik, která se zaměřuje především na všeobecný přehled a dějepisné a
zeměpisné znalosti. Mezi 745 soutěžícími žáky 4. třídy skončili na 77.
pozici Ondřej Sláma a Matěj Cingálek, v kategorii 5. třída obsadil
Tomáš Fencl mezi 1861 účastníky 181. místo, Michal Beredzas byl z
2058 žáků 6. tříd na 71. místě a Tomáš Kindl se v kategorii 9. třída
umístil na 179. příčce z 1441 zúčastněných.
· Ve školním kole matematické soutěže Pythagoriáda, která proběhla
mezi žáky 5. třídy, se stali úspěšnými řešiteli Zuzana Štokrová a Tomáš
Fencl, pojedou nás reprezentovat do okresního kola.
· Občanské sdružení Teenage Music Runway pomocí ankety podruhé
oslovilo naše žáky. Hlasování o nejlepší kapelu v soutěži Skutečná liga
Junior probíhalo od 13. do 28. ledna. Vybíralo se již jen z pěti kapel,
které zvítězily v kole prvním. Nechme se překvapit, která z kapel
uspořádá na jaře pro děti koncert.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Okénko do mateřské školky
Začátkem roku 2011 jsme využili bohaté sněhové nadílky ke hrám se

žáky první třídy ZŠ. Pro své kamarády vyrobili malé drobnosti, které
předají školákům začátkem února.

sněhem, klouzání a zimnímu dovádění na zahradě či v parku. Každý si
užíval sněhové nadílky. Bohužel se oteplilo, sníh zmizel a většina dětí
onemocněla zákeřnou chřipkou. Mateřská škola nevyhlásila chřipkové
prázdniny, ale provoz školy byl omezen v jedné třídě. Naplánované akce
v lednu se z důvodu malé docházky dětí nekonaly. Nové termíny jsme
uveřejnili na webu mateřské školy (ms.lany. cz)

veme všechny rodiče 7. 2. 2011 na ukázku výchovné práce ve třídě
Sluníček. Začátek v 15.30 hod.Dále se můžete těšit na přednášku PhDr.
M. Drdové na téma „Školní zralost". V mateřské škole přivítáme i paní
ředitelku ZŠ Mgr. D. Vrabcovou a paní učitelku prvňáčků Mgr. D.
Balcarovou.

Děti se chystají začátkem února na vycházku do lesa. Pro lesní zvířata
připravíme společně hostinu u krmelce, přichystáme i něco pro ptáčky.
Do zimního lesa nás doprovodí pan Hamřík. Dovíme se mnoho
zajímavosti o lesní zvěři a jejím přezimování.U školky jsme pro ptáčky
společně ozdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými lojovými
koulemi.

Ve čtvrtek 20. 1. měli jít předškoláci ze třídy Sluníčko na návštěvu za

Z

D

ěti se těší na 15. 2. Proč? Jedeme na vystoupení Krejčíka Honzy v
Kulturním domě na Stochově. Zveme děti, které ještě nedochází do
mateřské školy. Zavolejte a přidejte se k nám. Na Stochov jedeme
smluvním autobusem. Čas odjezdu zveřejníme, předpokládaný návrat
okolo půl dvanácté.
Miluše Vaněčková
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ADRESÁŘ FIREM A SLUŽEB
Kadeřnické služby do vašeho bytu
Jana Masáková
Tel.: 736 685 822
Péče o ruce – manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, parafínová lázeň rukou,
masky, masáže rukou, gelové nehty na nohou
Buřičová Michaela
Sadová 563, Lány
Tel.: 602 594 156
Manuální a přístrojová lymfodrenáž
Michaela Kundelová
Tel.: 606 433 258
E-mail: MichaelaKundelova@seznam.cz
www.masaze-lava-cz
Foto

Boty BAMBINI - Certifikovaná dětská obuv
Marta Gregorová
Trojanova 48, 269 01 Rakovník
Tel.: +420 731 968 391
E-mail: info@botybambini.cz
www.botybambini.cz
Účetnictví pro fyzické a právnické osoby
Drahomíra Holubová
Bezejmenná 304, Lány
Tel.: 313 502 342, 604 630 468
E-mail: d.holubova@tiscali.cz
Vedení účetnictví, daňová evidence,
zpracování daňového přiznání
Hořejší Alena
Školní 393, Lány
Tel.: 739 030 656

ź reportážní fotografie, svatební fotografie
ź portréty

Tel.: 603 207 602
E-mail: marketa@doporucujeme.cz
www.photomarket.cz
Kangoorobik
ź pravidelná cvičení, wellness pobyty
ź teambuilding
Tel.: 603 207 602
E-mail: marketa@doporucujeme.cz
www.klokanky.mypage.cz
K2 Hiking-hubnutí, kondice, zábava, poradna
hubnutí, cvičení dětí, posilovna, kruhové
tréninky, ZUMBA, břišní tance a Flamenco
Mgr.Jitka Slavíková
Tel.: 603 834 846
www.fitklub1155.cz
Doučování, výuka anglického a španělského
jazyka
Tereza Vodvářková
Za Školou 260, Lány
Tel.: 732 63 95 07
E-mail: vodvarkova.tereza@email.cz
Doučování / kurzy
angličtina, čeština, hudební nauka
kurzy: Tvůrčí psaní, Angličtina pro seniory
začátečník, pokročilý, nová metoda výuky
Víchová Ilona
Tel.: 728 244 277
Hlídání dětí s výukou
ź Angličtina, zpívání, čtení, počítač aj.
ź Zábavná forma, individuální přístup
ź Příprava na školu
Víchová Ilona
Tel.: 728 244 277
Šití – drobné opravy oděvů
Miroslava Tůmová
Ke Studánce 624, Lány
Tel.: 737 168 124
Malířské a lakýrnické práce
František Tůma
Ke Studánce 624, Lány
Tel.: 603 399 626

Pension Slunečnice
celoroční rekreační ubytování
Malá Jana
Pod Kopaninou čp. 387, Lány
Tel:. 732 758 444
slunecnice.lany.cz
Cestovní agentura Martina Burgerová
rezervace a vystavení letenek, zájezdy
K rybníku 440, Lány
Tel.: 311 626 331, 775 090 875
letenky@burgerova.com, www.burgerova.com
Svatební foto a video Sunrise
www.svatebnivideo.cz
Cestovní agentura Sunrise
Po dohodě Lány, Ječná 576 nebo
Floriánská 576, Kladno
Tel.: 603920745, 312 249300
www.skvelelasty.cz
Služby v oblasti zvukové a prez. tech. ozvučení
akcí, pronájem a instalace zvuk. techniky
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány, Tel.: 724 134 341
E-mail: jiri.svancar@email.cz
www.zvuceni-svancar.cz

Elektromontážní práce, zabezpečovací systémy
autoelektrikářské práce, opravy malých
motocyklů
Radek Zazvonil
Lesní 358
Tel.: 606 813 619
E-mail: r.zazvonil@seznam.cz
Stínící technika
Prodej a montáž - garážová vrata, pohony
bran, markýzy, pergoly, žaluzie, rolety, aj.
Milan Janák
Buková 1117 Nové Strašecí
Tel.: 775 050 341
E-mail: yanak@seznam.cz
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství
Václav Matějka
Křivoklátská 227, Lány 270 61
Tel.: 603 851 392
Ruční čištění vozidel - kompletní čištění
interiéru a exteriéru
Petr Klimeš
Čs. armády 322, Lány
Tel.: 604 894 402
Autoškola
Zdeněk Veselý
U Statku 195, Lány
Tel.: 777 017 699
E-mail: info@autoskolavesely.cz
www.autoskolavesely.cz
HOŘEJŠÍ interiéry
interiéry a nábytek na míru od návrhu po
montáž, kuchyně, obložkové dveře, schody
Tel: 312 522 480
E-mail: info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
Truhlářství
Lukáš Worofka
Zámecká 121, Lány
Tel.: 731 976 289

Prodej a opravy výpočetní techniky, prodej
ekonomického systému FAKT®
CompCity s.r.o.
Pod Lesem 584, Lány
Tel.: 283 853 131, 603 44 72 88
E-mail: compcity@compcity.cz
www.compcity.cz

Prodej a pokládka podlahových krytin
Pavel Šebesta
U Lipky 364, 27061 Lány
Tel.: 605 335 599
E-mail: pajit@atlas.cz
www.ps-podlahy.jex.cz

Služby v oblasti výpočetní techniky, servis PC
a notebooků, obnova dat (HDD), řešení
problémů s internetem, zabezpečení objektů
Jiří Švancar
U Lipky 429, Lány, Tel.: 724 134 341
E-mail: jiri.svancar@email.cz

Příprava a vypracování tech. návrhů, kresličské
práce, inženýrská činnost ve stavebnictví
Ing. Novák Oldřich
Příční 395, Lány
Tel.: 313 502 105
e-mail: olven@seznam.cz

T. S. Servis – prodej a servis výpočetní techniky
Tomáš Sábel
Polní 295, Lány
Tel.: 602 241 106
ts.servis.sweb.cz

Poradenství v oblasti úspor energie, energetické
audity, projekty vytápění, solár. systémy
Ing. Milan Bechyně
Školní 148, Lány
E-mail: milan.bechyne@gmail.com
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Rok 2010 u hasičů
· Jednotka Sboru dobrovolných hasičů T. G.

Masaryka v Lánech vyjížděla v roce 2010
celkem k 25 zásahům, v lánském katastru to
bylo 15x, zbývající zásahy byly mimo něj.
Požáry hasili celkem ve 14 případech, 6x
asistovali u technického zásahu, ostatní
výjezdy připadají na požární asistenci, taktické
cvičení a plané poplachy. Nejvytíženějším
měsícem byl červenec, kdy lánští hasiči vyjeli
ke 4 požárům, k 1 technickému zásahu a jednou
asistovali u požáru. Jednotka pomohla
uchránit majetek v hodnotě 18,5 mil. Kč
Lánští hasiči disponují touto požární technikou:
· CAS 32 Tatra 148 vyjela celkem k 17 zásahům.
· CAS 25 K Liaz 101 vyjela celkem ke 13
zásahům
· OA VW Transportér vyjel celkem ke 2 zásahům.
· Řetězové pily STIHL použity u 4 zásahů.
· Elektrocentrála Honda použita u 2 zásahů.
· Požární stříkačka a plovoucí čerpadlo použity u
6 zásahů.
· Nafukovací gumové čluny použity u 1 zásahu.
· Dýchací technika použita u 5 zásahů.
Jednotka v průběhu roku absolvovala 1x výcvik
Polygon HZS Letiště Praha, 1x školení strojníků
HZS Rakovník, 1x školení velitelů HZS Rakovník,
1x školení vedoucích mládeže HZS Rakovník, 2x
výcvik ve vyprošťování při doprav. nehodě, 2x
výcvik na vodě, záchrana tonoucích a práce s
raftem na divoké vodě, 4x výcvik s technikou a
výzbrojí a 11x technicky vypomáhala obci.
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v
Lánech uspořádal hasičský ples, valnou
hromadu,pomáhal při odhalování sochy T. G.
Masaryka před lánským muzeem a zúčastnil se
oslav v Kounově. Spolupořádal Masarykovu
vatru, lampionový průvod a neckyádu. Pomáhal
při májích, při pálení čarodějnic, prezentoval
techniku a dovednosti při Lánském dni plném her
a ve slavnostním průvodu u Muzea T.G.M. v
Lánech, při přípravě Lánských letních slavností a
Sochařského sympozia.
Lánští hasiči se zúčastnili v loňském roce pěti
závodů - netradičního závodu v hasičských
disciplínách v Kolešovicích, záchranářských
závodů ve Žloukovicích, netradičního nočního
závodu v Dolínku. V Hřebči závodily děti v
požárním útoku a děti se rovněž zúčastnily závodů
ve všestrannosti ve Slabcích.
V hasičské zbrojnici u Židovského rybníka byla k

30. lednu 2010 dokončena oprava vozu Liaz
(celková repase). V průběhu roku hasiči čistili
rybník , provedli drobné opravy závodní stříkačky,
údržbu a opravy zásahové techniky, hasičské
výstroje a drobné opravy hasičské zbrojnice.
Na sklonku roku 2010 došlo ke změně ve vedení
lánského sboru. Na výroční valné hromadě
rezignovala na svoji funkci ze zdravotních důvodů
dosavadní starostka Miroslava Suchá a novým
starostou byl zvolen JUDr. Václav Picka.
Informace z SDH TGM Lány
připravil Petr Králíček
Bezprostředně po zvolení nový starosta sboru
JUDr. Václav Picka odpověděl na několik otázek:
V čem vidíte největší přednosti zdejších hasičů?
Vzácně se v našem sboru kloubí zkušenosti již
seniorů se zanícením členů zásahové jednotky a
zápalem žáků mladých hasičů. K zásahové
jednotce bych jen uvedl, že je vedena
profesionálními hasiči, kteří samozřejmě zvyšují
odbornou úroveň všech ostatních členů. To se pak
odráží i v kvalitě činnosti na místě zásahu.
To vše by samozřejmě nebylo nic platné, pokud by
hasiči neměli podporu vedení obce. Rád
konstatuji, že představitelé našich občanů,
počínaje starostou, našemu sboru nejen fandí a
vytváří společenské klima ke zvyšování vážnosti
hasičů, ale především poskytují přijatelné
ekonomické prostředky pro řádné fungování
zásahové jednotky a společenských aktivit hasičů.
A to není v době obecných úspor věc nijak snadná.
Takže by se dalo vlastně říct, že vás nic netrápí...
To by bylo krásné, ale tak to ani v životě být
nemůže! Proto nadhodím jen pár problémů. Když
jsem mluvil o zkušenostech stáří a zápalu mládí, je
třeba zlepšit koordinaci, aby ono, až neuvěřitelné,
množství práce mladých nepřišlo nazmar, aby se o
tom vědělo a aby postupně přebírali otěže i v té
společenské činnosti sboru. Také musíme
pomýšlet na přípravu nástupců nynějších mladých
hasičů. Tady není problém v tom, že by nebyl o
hasičinu mezi dětmi zájem, potíž je najít a získat
vhodného a naprosto spolehlivého vedoucího i pro
ten menší hasičský potěr. To je na dlouhé povídání.
Proto bychom rádi využili možnosti pravidelněji
informovat občany cestou tohoto Zpravodaje.
Nového starostu SDH TGM Lány V. Picku
zpovídala Martina Hořejší

Moc toho nenaspali. Kdo?
Nu, přece lánští modeláři. Čekala je totiž o předposledním lednovém
víkendu tradiční výstava modelů letadel, lodí, aut a vláčků v Kladně.
Tentokráte zazářili lánští rodáci, rodina Mikolášků. Milanův rychlý člun
se šarpiovým trupem, jehož předlohou byla záchranná hlídková loď
řeckého námořnictva, dominoval expozici zdejších lodních modelářů.
Pečlivost práce a výsledná elegance potěšila nejen modeláře, ale všechny
návštěvníky. Ukázkou krásy klasické dřevěné konstrukce pak byl obří
model trupu ještě nedokončené rybářské lodě, jejímž stavitelem je
Martin.
V otci Milanovi a jeho synovi Martinovi vyrůstá našemu klubu vážená

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, můžete si jen hrát v
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. – kurz pro přihlášené;
· od 9.15 do 10.00 Angličtina pro
rodiče III. – kurz pro přihlášené;
· od 10.00 do 10.45 Angličtina pro
rodiče II. – kurz pro přihlášené;
· od 11.15 do 11.30 Maňáskové
divadlo (1x za 14 dnů).
Vybíráme z programu:
17. února od 10.00 do 12.00 beseda
„Denní péče o pleť“.
22. -24. února budeme mít z technických
důvodů zavřeno!
V březnu otevíráme nové dopolední
kurzy Angličtiny pro dospělé ve třech
znalostních skupinách. Zájemci, hlaste
se do 18. února na adrese sdruzeni@lany.cz.
Otevírací doba Domečku:
Úterý a středa 9 -12 hodin a 14 -17 hodin
Čtvrtek 9 -12 hodin
Více na www.naselany.cz

loďařská dynastie. Takže se těšíme na druhou dubnovou neděli, kdy při
otevírání lánského mola poprvé předvedou svá plavidla na vodě. Snad
nebudeme muset prohlubovat lánský rybník.
To však nebylo vše. Stříbrným postem byl oceněn model vrtulníku Karla
Mrázka a úžas sklízely jeho ukázky vrcholné akrobacie.
Nejvyšší ocenění diváků pak získalo kolejiště našeho žáka Ondřeje
Slámy. Vypracované makety budov a okolí železnice utvrdily diváky v
tom, že mu patří zcela po právu 1. cena. Byla to dobrá reprezentace
lánského modelářského klubu. Děkujeme a blahopřejeme.
JUDr. Václav Picka
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Ze Sokola
· V únoru se v sokolovně konají dva

plesy - 19. února ples hasičů a 26.
února ples obce.
· Sobotní cvičení s Martinou proběhne
12. února od 9 hodin, další pak až 5. a
12. března.
· Prodejní akce pana Zýbara by se měla
konat 11. února.

Turnaj o putovní pohár
Antonína Bechyně
Hokejový klub Lány zve srdečně všechny
příznivce ledního hokeje na turnaj
dorosteneckých družstev o putovní
pohár Antonína Bechyně, který se
uskuteční pod záštitou starosty obce
Lány v neděli 27. 2. 2011 od 9.15 hodin
na zimním stadiónu v Rakovníku.
Bližší informace k připravovanému
turnaji budou uvedeny na webových
stránkách klubu
www.sklany.estranky.cz a na
informační vývěsce u sokolovny.

Zveme do sauny
Tenisový Klub Lány provozuje ve svém
areálu v Lesní ulici saunu. Provoz je
pravidelný každou středu v období od
října do dubna nebo května (podle
počasí). Vlastní saunování je „suché“ s
teplotou vzduchu 95 -100° C. Po sauně je
možnost posezení v „odpočívárně“ a v
klubovně s malým občestvením.
Provozní hodiny jsou od 17 do 18 hodin
pro ženy, od 18 do 21 hodin pro muže.
Pro vlastní saunování budete potřebovat
dva ručníky (jeden na sezení). Přijďte
vyzkoušet naši saunu a prohřát si tělo.
Těšíme se na vás.
Po domluvě je možné saunování i mimo
středeční termíny, samozřejmě pro
dostatečně velkou skupinu. Kontaktovat
nás můžete na tel. 737 217 332.
Petr Moravec, za výbor TK

Lánský Sokol opět zlatý
Členové lánského Sokola Věrka Drdová
a Tomáš Fencl přivezli opět zlaté medaile
ze župního přeboru v plavání, který se
uskutečnil 29. ledna v bazénu v
Rakovníku. Gratulujeme a děkujeme!
Václava Nováková

Šachy
Pouhé tři partie chybí k uzavření 1. poloviny
šachového turnaje o mistra obce Lán. Vede favorit
turnaje Martin Přibyl. Vše vyhrál a má tak 12
bodů, druhý v pořadí je Martin Pucholt s 11 body.
O třetí místo se dělí Pavel Slánička a
Miroslav Koblic s 9 body, ovšem M.
Koblic má jednu partii k dobru. Pátý je
Zbyněk Gregor se sedmi body a na
šestém místě je nejmladší účastník,
4letý Viktor Přibyl, který má 5 a půl
bodu. Jediná partie skončila
nerozhodně a to jeho s Ernestem
Kosárem. Viktorova sestra Sofie je
hned za ním s 5 body. Čtyři body mají
shodně Miroslav Malý, Josef Hrach a
Jiří Ladra. Na konci tabulky je Petr
Dudášik s 1 bodem a poslední bez
bodu je Josef Šnobl, který po polovině
soutěže odstupuje.
Necháme na zvážení lánských

šachových hráčů a příznivců, zda by bylo vhodné
založit v Lánech šachový oddíl.
Pavel Slánička

Pětiletý Viktor Přibyl, postrach lánských šachistů

Ohlédnutí za lánským volejbalem
Loňská sezóna byla pro lánský volejbalový oddíl
TJ Sokol Lány nadmíru úspěšná. V amatérské
volejbalové lize smíšených družstev AVL Volley
jsme obsadili první místo a získali putovní pohár
ligy. V červnovém turnaji Relax Cup Open nám
zlato uteklo o pár míčů a nakonec jsme skončili na
příčce bronzové. Na tradičním antukovém turnaji
Lánská smeč – Memoriál Jitky Zelenkové jsme
porazili všechny soupeře a putovní pohár se vrátil
ze Žatce opět na Lány. Červnové soustředění nás
připravilo na začátek podzimní sezóny, kdy začal
další ročník AVL Volley. V něm jsme po prvním
kole zápasů na prvním místě. V ženském
Mikulášském turnaji v Příbrami naše hráčky
sehrály s registrovanými soupeřkami velmi

vyrovnané zápasy. Na konci roku jsme
zorganizovali již 8. ročník volejbalového turnaje
Vánoční buchec a společně s cvičenkami
všestrannosti, které si do sokolovny přišly
protáhnout tělo, jsme si předvánoční sobotu
všichni náležitě sportovně i společensky užili.
A výhled na letošní rok? V lánském volejbalovém
oddílu máme 36 aktivních členů. Poctivě se
snažíme doplňovat juniorský tým, ale nějakou
dobu potrvá, než nám naše drobotina doroste do
volejbalového věku. Proto pokud rádi hrajete
volejbal, máte v našem oddílu dveře otevřené. A to
nejenom junioři.
Martin Zelenka, vedoucí
volejbalového oddílu TJ Sokol Lány

Co nového v Sokole?
Pokládkou nového linolea skončí opravy ve
sklípku a bude připraven na plesy.
Je dokončena akce „zateplení jeviště“, takže na
plesech by to měli pocítit účinkující, kteří při
zábavách na jevišti pěkně mrzli.
Provádíme úpravy v klubovně souboru Tyrš vedle
jeviště, kde bylo nutné vyměnit část podlahy a
zhotovit nové omítky.
V oddílech vybíráme členské a oddílové příspěvky
na rok 2011. A kdo neodpracoval v r. 2010 tři
brigádnické hodiny, má je uhradit u svého
vedoucího oddílu.
V odboru všestrannosti došlo ke změně – novou

náčelnicí je Martina Moravcová. Byla zvolena
cvičitelkami a stala se členkou výboru TJ. Má na
starosti v jednotě vše, co souvisí se cvičením,
cvičitelkami, školeními , soutěžemi všestrannosti
atd.
Aerobičky Báry Ladrové finišují s přípravou na
své první soutěže, z toho důvodu byly na čas
přerušeny pondělní cvičební hodiny nejmenších.
Výbor TJ schválil odeslání dvou žádostí o grant –
jeden ke KÚ na opravu podlahy, druhý na
výsadbu nových stromů u hřiště k Nadaci
Partnerství.
Václava Nováková
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

