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Slovo na úvod

Poplatek za popelnici a za psa

Únor nás přivítal pěkně mrazivě.
Arktické teploty, které mnohde naměřili
naši meteorologové, dají člověku pěkně
zabrat a připomenou mi výrok z divadelní
hry - kdo nemusel, nevycházel. Přesto bych
doporučil se překonat a vyrazit do Muzea
T.G.M. na výstavu fotografií Oldřicha
Poláška Dobře utajená Korea. Zajímavý
pohled na život v této pro nás exotické
zemi. Na vernisáži jsem si zároveň
uvědomil, že jsem už třetí měsíc za sebou
v muzeu na výstavě „domácího umělce”.
Obrazy Karla Kellnera, pak výtvarná díla
Aničky Černé a teď pan Polášek. A to mě v
únoru čeká přednáška lánského
„písmáka” Václava Vodvářky, který je
autorem několika publikací...
Začal jsem si tak v duchu promítat další
„slavné spoluobčany”, od sportovců, kde
máme v Lánech i mistryně světa, přes
malíře, kterých se tu urodilo opravdu
nezvyklé množství na jeden čtvereční
metr, až po muzikanty a úspěšné
podnikatele. A i když pan Polášek není
zrovna typickým příkladem, protože je
tak říkajíc přistěhovavším se , přesto jsem
si musel přiznat, že na tak malou obec tu
koncentrace osobností není úplně malá.
Ale možná se to časem změní. Je totiž
známou pravdou, že základním
nositelem kulturnosti, vzdělanosti i
společenského života v malé vesnici je
škola. Stejně tak je líhní osobností a dává
svým odchovancům základní vklad do
života, z něhož mnohdy čerpají dlouhé
roky a ovlivní je natolik, že určí směřování
jejich životní pouti. Jenže reforma, kterou
nám chystá pan ministr Dobeš, se zřejmě
stane labutí písní většiny vesnických škol.
Za těchto podmínek obce prostě školy
neudrží, a pokud ano, tak jen za cenu
krvavých obětí. Vesnické děti čekají
neosobní městské školy s třiceti žáky ve
třídě a s učiteli, kteří na ně nemají dost
času. Tohle je možná ten pravý začátek
konce českého školství.
I když to zřejmě nebude snadné,
přimlouvám se proto do budoucna:
udržme si tu naši školu, byť to bude stát
nějakou oběť. Aby se nám zde v
budoucnosti objevovali další a další, u
kterých budeme moci s hrdostí říci - jo,
ten je od nás, z Lán...
Karel Pleiner

Pokud poplatky uhradíte bezhotovostním
způsobem, pak nezapomeňte vzít doklad o úhradě
s sebou na Obecní úřad, až si půjdete vyzvednout
známku na svoz odpadu.
Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na
rok 2012 bude možné zaplatit od 14. února 2012
vždy v úřední den na Obecním úřadu v Lánech (tj.
pondělí a středa 8-12, 13-17 hodin).
Poplatek za každou osobu činí 500,- Kč na rok
2012. Nově od letošního roku nebudou úlevy pro
poplatníky nad 70 let a děti. Zastupitelstvo tuto
změnu v místních poplatcích odhlasovalo na
lednovém veřejném zasedání. Vedlo jej k tomu
zjištění, že skutečná roční částka vynaložená na
svoz komunálního odpadu v loňském roce činila
825,- Kč na jednoho občana. Rozdíl mezi platbou
občana a skutečnou částkou za svoz odpadu hradí
obec ze svého rozpočtu. Za loňský rok obec
doplácela 600.000,- Kč a částka se v porovnání
s předchozími roky stále zvyšuje.
Občané mají 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 (příklad – majitelé čp. 381 uvedou do
variabilního symbolu 1337381).
Známku pro vylepení na popelnici vám na
Obecním úřadu v Lánech vydají po předložení
dokladu o zaplacení. Vyvážení popelnic na staré
známky roku 2011 bude prováděno do 15.
března 2012.
Poplatek za držení psa zastupitelé v závěru
loňského roku rovněž navýšili. V letošním roce za
prvního psa zaplatí majitelé 200,- Kč, za druhého
a každého dalšího psa téhož majitele 300,- Kč.
Osoby, které jsou v invalidním, starobním,
vdovském nebo vdoveckém důchodu zaplatí za
prvního psa 100,- Kč a za druhého a každého
dalšího psa 150,- Kč.
Za stejných podmínek jako poplatek za svoz
odpadu můžete uhradit také platbu za psa.
Splatnost tohoto poplatku je 31. března 2012.
Variabilní symbol pro bezhotovostní úhradu
platby je 1341+číslo popisné rodinného domu
(příklad – majitelé čp. 381 uvedou do variabilního
symbolu 1341381).
Martina Hořejší

Mladí získali peníze na klubovnu od Nadace O2
Mladí, kteří se aktivně zapojili do přípravy
klubovny v suterénu I. stupně základní školy,
dokázali, že to s existencí prostoru pro svůj volný
čas myslí vážně. V závěru roku zpracovali žádost o
grant a projekt lánské klubovny přihlásili do
programu Think Big od Nadace O2. Počátkem
února dostali zprávu, že na svůj projekt získali
částku 72.000,- Kč.
Klubovna má již za sebou kompletní stavební
rekonstrukci. Obec zrekonstruovala na přelomu
loňského roku toalety a upravila samostatný
vchod. V lednu 2012 byla postavena příčka, která
klubovnu oddělila od ostatních prostor, bylo
odstraněno dřevěné obložení stěn, opraveny
rozvody elektro. Už zbývá jen zprovoznit
akumulační kamna.
O nabídce obce jsme debatovali s našimi vrstevníky
prostřednictvím facebooku, stejně tak i o
činnostech, které by se daly v klubovně provozovat,
říká David Jirava, jeden z iniciátorů vzniku
klubovny pro mládež v Lánech. Rozhodli jsme se

aktivně se zapojit do příprav. Jsme rádi, že
zastupitelé plní své sliby a vytvoří nám zázemí, kde
se budeme moci scházet a trávit volný čas. V rámci
projektu chceme prostor klubovny, vchodu a toalet
sami uklidit, vymalovat, vyzdobit graffiti a natřít
zárubně. Dále s finanční podporou Nadace O2
pořídíme nové osvětlení, sedací nábytek,
společenské hry a techniku pro audiovizuální
projekci atd. přibližuje záměry mladých Barbora
Kosárová, druhá odpovědná osoba týmu. Chceme
vytvořit variabilní prostor využitelný mládeží, ale i
případně dětmi ve škole. Po dokončení zůstaneme v
roli koordinátorů klubovny a budeme řídit její
činnost ve spolupráci s určeným zástupcem školy
d o d a l y Te r e z a K u n d e l o v á a Z u z a n a
Mocsonokyová, další členky týmu a zpracovatelky
žádosti o grant.
Gratuluji k úspěšnému projektu! A držím palce,
aby započaté dílo bylo zdárně dokončeno.
Jana Drastilová,
předsedkyně grantové a dotační komise

V Lánech se sejdou prezidenti
Kancelář prezidenta republiky oznamuje, že ve
dnech 18. a 19. února 2012 proběhne na zámku
v Lánech na pozvání prezidenta republiky
Václava Klause Summit prezidentů České
republiky, Slovenské republiky, Srbské republiky
a Chorvatské republiky. V neděli 19. února položí

prezidenti květiny na hrob prezidenta T. G.
Masaryka a uctí jeho památku. Pietní akt
proběhne mezi 9:30 – 10:00 hodin. Veřejnost je
srdečně zvána k účasti.
Jindřich Forejt, ředitel protokolu kanceláře
prezidenta republiky
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Co se děje na radnici
· Místostarosta Mgr. Jiří Ladra

·

·

·

·

předložil zastupitelům vyúčtování za
nakládání s odpadem v roce 2011.
Celkové náklady za odpadové
hospodářství činili 1.950.000,- Kč
(za vytřídění plastů, skleněného
odpadu a starého papíru jsme
obdrželi zpět částku 367 tis. Kč,
provoz sběrného dvora stál 192 tis.
Kč, svoz tuhého komunálního
odpadu stál 691 tis. Kč. Průměr na 1
obyvatele činí 824,- Kč (v roce 2011 to
byla částka 798,- Kč).
Starosta informoval o bodovém
hodnocení podané žádosti na čističku
o d p a d n í c h v o d v e Va š í r o v ě .
S ohledem na nízký počet obyvatel ve
Vašírově je šance na získání dotace
velmi malá. Zastupitelstvo bude
hledat další grantové programy k
získání potřebných financí.
Obec obdržela žádost o stanovisko k
připravované mechanickobiologické úpravně odpadu v areálu
Ekologie s.r.o. Starosta požádal o
odbornou konzultaci pana Jinocha.
Místostarosta Mgr. Jiří Ladra
seznámil zastupitele s auditem
obecních stromů, který provedla
firma Stromeko. Stromy, které nebyly
v dobrém stavu a ohrožovaly své
okolí, byly odstraněny. Další stromy
budou ošetřeny dle doporučení.
Zastupitelé se seznámili s
požadavkem firmy Development o
změnu územního plánu v lokalitě u
hřiště na pozemcích přiléhajících
těsně k obchvatu. Vlastník žádá o
souhlas s rozdělením pozemků pro
indiv. výstavbu rodinných domů.

Pozvánka do knihovny
V roce 2011 bylo v Obecní knihovně
registrováno 142 čtenářů (tj. o 32
čtenářů více než v roce 2011). Celkem
jsme v průběhu roku zapůjčili téměř
5000 titulů. Je potěšitelné, že mezi
čtenáři přibývají i děti. Máme z čeho
vybírat, knihovna v současné době
vlastní 6550 titulů a ještě navíc si půjčuje
dalších 550 knih z knihovny v Kladně.
Přijďte i Vy a Vaše děti rozšířit řady
čtenářů.
Těší se na Vás knihovnice Jitka
Macháčová.

Pranostiky na únor
· Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v
·
·
·
·

březnu poleze za kamna.
Únorová voda – pro pole škoda.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima
potom bývá.
Holomrazy – úrody vrazi.
V únoru sníh a led – v létě nanesou včely
med.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Na prvním zasedání letošního roku se zastupitelstvo obce sešlo 23. ledna v prostorách hotelu
Classic. Schválilo následující body:
· Obecně závaznou vyhlášku č.1/2012 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
· Uzavření smlouvy s Regionální radou regionu
soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí
dotace ve výši 6 132 765,98 Kč a vyčlenění
peněžní částky ve výši 1 533 216,02 Kč,
odpovídající spolufinancování projektu
Mateřská škola Lány – rozšíření a modernizace, reg.č.: CZ.1.15/3.3.00/59.01284.
Zastupitelstvo obce Lány uložilo starostovi
obce smlouvu uzavřít.
2
· Prodej pozemku p.č. 904 o výměře 19 m a
2
208/35 o výměře 18m , Janu Fišerovi a
Vladimíře Boušové.
2
· Prodej pozemku p.č. 903 o výměře 18 m a
2
208/34 o výměře 17m , Evě Frankové.
2
· Prodej pozemku p.č. 823 o výměře 19 m a
2
208/33 o výměře 18m , Haně Špásové.
2
· Prodej pozemku p.č. 737 o výměře 19 m a

·
·

·

·

·

·

·
·

208/32 o výměře 18 m2, Václavovi Fenclovi a
Bc. Oto Krejčířovi.
Prodej pozemku p.č. 736 o výměře 18 m2 a
208/31 o výměře 17 m2, Jiřímu Perglerovi.
Prodej pozemku p.č. 735 o výměře 20 m2 a
208/30 o výměře 18 m2, Lence Maixnerové a
Patriku Maixnerovi. Oddělené pozemky z
parcely p.č. 208/26 v k.ú. Lány.
Prodej pozemku p.č. 849 o výměře 16 m2 a
208/29 o výměře 12 m2, Vítu Koulovi a Josefě
Koulové.
Prodej pozemku p.č. 850 o výměře 16 m2 a
208/28 o výměře 12 m2, Jaromírovi Jurnostovi
a Drahomíře Jurnostové.
Prodej pozemku p.č. 851 o výměře 16 m2 a
208/27 o výměře 13 m2, Romanovi Křemenovi
a Kláře Křemenové. Oddělené pozemky z
parcely p.č. 208/1 v k.ú. Lány v ceně 160,- Kč/
m2.
Převod nevyčerpané dotace za rok 2011 pro
Sbor dobrovolných hasičů Lány ve výši
17.899,- Kč do roku 2012.
Odpisový plán majetku obce Lány s platností
od 1. 1. 2012.
Rozpočtovou změnu č.1/2012.

Miliony navíc pro rozvoj Lán?
Současná vláda se zavázala zmírnit alarmující
rozdíl v daňových příjmech mezi „nejbohatšími“
městy a „nejchudšími“ obcemi. Ministr financí
Miroslav Kalousek na podzim představil návrh,
který tento slib plní. Pokud se jej podaří prosadit,
výrazně to pomůže i obcím na Kladensku, včetně
Lán.
Nynější situace není udržitelná. Čtyři největší
města v naší republice dostávají z daní 45 %
výnosu, ale žije v nich pouze 20 % populace. To
obyvatelé ostatních měst i lidé na venkově často
vnímají jako nespravedlnost. Rozdíly jsou dobře
vidět, když porovnáme daňový příjem jednotlivých měst na obyvatele – výnos Prahy je v
současnosti 33 tisíc korun, Ostravy asi 20 tisíc,
středočeského Kladna už pouze 11 tisíc a Lán asi
7 tisíc ročně.

Cílem současné vlády a Ministerstva financí je
snížit tyto propastné rozdíly na únosnou úroveň,
kterou lze považovat za obvyklou ve vyspělé
Evropě. Navrhují čtyřem největším českým
městům příjmy snížit a ostatním naopak přidat.
To by pro Lány znamenalo zhruba 4,4 milionů
korun ročně v rozpočtu navíc. S touto částkou už
lze uvažovat o další úpravě chodníků, odbahnění
a celkové kultivaci rybníka, výstavbě dráhy pro inline bruslení či odpočinkové zóny v lesoparku i o
dalších projektech potřebných pro rozvoj obce.
Doufáme, že tuto příležitost sněmovna nepromarní, že i opoziční poslanci zapomenou na
politikaření a vládní návrh podpoří.
Jiří Luska a Přemysl Vlček, MO TOP 09 Lány

Rubrika Názory čtenářů

Městská policie informuje

Vážení čtenáři Zpravodaje,
chtěla bych Vás požádat pokud plánujete v
budoucnu využít rubriku Zpravodaje Názory
čtenářů, aby jste tak činili s uvedením svého
jména. Myslím si, že se snažíme pravdivě a
aktuálně informovat o dění v Lánech a Vašírově
prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek.
Proto se domnívám, že zasílání anonymních
příspěvků není na místě.
P. S. Lánské občance, která adresovala podnět o
dýmu v Křivoklátské ulici dne 20. ledna 2012 k
mým rukám, sděluji, že jejím podnětem se
zastupitelstvo přesto bude zabývat.
Martina Hořejší, šéfredaktorka

V lednu Městská policie Nové Strašecí
zasahovala v Lánech při těchto událostech:
· Na upozornění občanů dohledali majitele
psů, kteří se potulovali po vsi a opakovaně
obtěžovali v zahradě v Lesní ulici.
· Při pokusu o sebevraždu nedaleko
lánského hřbitova. Muž byl převezen
Rychlou záchrannou službou k ošetření.
· Měření rychlosti projíždějících automobilů
ve Vašírově.
· Kontrola domu v Křivoklátské ulici
s nadměrně kouřícím komínem.
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HISTORICKÝ KALENDÁŘ
Dvanáctka je takové solidní číslo, co bychom si
tedy měli ve dvanáctém roce třetího tisíciletí
připomenout? „Letošní rok bude opravdu
výjimečný,“ slýcháváme pravidelně počátkem
ledna. Vždycky se najde mimořádná událost, která
vtiskne jednomu oběhu Země okolo Slunce svůj
punc, a tudíž v pravém slova smyslu výjimečný
bude takový rok, který vůbec ničím výjimečný
nebude. No ale přece. Která kulatá a půlkulatá
výročí nás budou rokem 2012 doprovázet?
Tak především před čtyřmi sty dvaceti lety, dne
4. 2. 1592, sděluje pekařův císař Rudolf II. ve
vlastnoručně podepsaném listu, stylizovaném
samozřejmě v 1. osobě č. množ., aby byl zdůrazněn
panovníkův majestát, že v Lánech pro zvůli a
kratochvíli naši zámek stavěti ráčíme. Zámek stojí,
současné podoby nabyl díky přestavbě započaté v
roce 1902 (před 110 lety).
V polovině 18. století zřídili Fürstenberkové vedle
zámecké budovy rokokovou kapli Nejsvětějšího
Jména Ježíš; povolení k její výstavbě získala kněžna
Marie Anna od Arcibiskupské konzistoře před 265
roky, dne 19. 5.1747.
Lánský lovecký zámeček se stal po vzniku
Československé republiky příležitostným sídlem
hlavy státu. Dne 14. 9.1937 (před 75 lety) zde dožil
své dny první československý prezident Tomáš
Garrigue Masaryk a dne 21. 9. 1937 pak byl uložen
k věčnému odpočinku na lánském hřbitově.
Zámek byl postaven jako příležitostné sídlo v
odvěkých lovištích nejvyšší šlechty. Mysliveckou
tradici našeho kraje už 315 roků hlásá poblíž
Křivoklátu kaplička zasvěcená svatému
Eustachovi, vysvěcená dne 1. srpna 1697. Před 195
roky, dne 5. září 1817, začal v Lánské oboře platit
Honební řád Jáchyma Egona z Fürstenberka.
S oborou a myslivostí jsou bohužel spojena i dvě
výročí smutná: před 60 lety, 16. prosince 1952,
přišel u Klíčavské hájovny nešťastnou náhodou o
život honec Miroslav Černý a před 40 lety, 5.
10.1972, usmrtil jelen u Nových Dvorů houbaře
Adolfa Čermáka.
Pyšníme se tím, že lánským katastrem procházela
dřevěná a železná koněspřežní dráha, druhá
železnice na evropském kontinentu, která
vstoupila do historie jako Pražsko – lánská
koněspřežka. Privilegium k jejímu zřízení udělil
císař František II. před 185 roky, dne 30. 7.1827.
Rok 2012 je štědrý na výročí spojená se
vzděláváním nejmladších generací. Dne 2.
listopadu 1842 (před 170 lety) se začalo vyučovat
ve školní budově čp. 93 v Zámecké ulici. Téměř

přesně na den o devadesát let později, 6. 11. 1932 ,
byla slavnostně otevřena historická budova
Obecné školy Ch. G. Masarykové. Když už
nestačila pojmout všechny vědychtivé žáky, byla
západně od ní zřízena přístavba s jídelnou.
Vyučování tam bylo zahájeno před 50 roky, dne 12.
února 1962.
V životě se střídá radost se smutkem. Dne 6. 6.2012
si připomeneme, že už uplynulo 70 roků od období
heydrichiády, kdy byli za údajné schvalování
atentátu na zastupujícího říšského protektora a
hanobení úředního německého jazyka popraveni
Ing. Jan Valenta, správce lánského velkostatku, a
jeho asistent Josef Chaloupka.
Před 65 roky (dne 6. 2. 1947) vyhořela historická
budova myslivny Šubrt, která vznikla koncem 18.
století jako centrum experimentálního
fürstenberského velkostatku, jehož netradiční
pěstební činnost přinesla Lánům do znaku
známou jetelovou hlávku.
Dne 18. 1. 2007 se přehnal naším krajem orkán
Kyrill. Škod napáchal víc než dost, zmiňme se o
tom, že zlikvidoval i dva nepřehlédnutelné stromy v
našem okolí: topol nad Slovankou a dub U čumila v
Lánské oboře.
Na konec jsme si tedy optimisticky ponechali
několik připomínek toho počínajícího.
Před 225 roky, v květnu 1787, začali mezi
Rynholcem a Vašírovem těžit rašelinu.
Už 160 roků chodí Lánští nakupovat do budovy čp.
6 na rohu stávajícího Masarykova náměstí. Tenhle
domek byl postaven roku 1800 jako škola, od r.
1842 sloužil jako fara a dne 14. 8.1852 tam zřídili
manželé Taussigovi obchod smíšeným zbožím.
Naproti zámku, před domem čp. 108, se tyčí
Plečnikův monolit, který už 85 roků připomíná
lánské oběti první světové války. Slavnostně
odhalen byl dne 15. 5.1927.
Téhož dne otevřel statkář Juna u karlovarské silnice
kousek pod nádražím dodnes fungující restauraci
Slovanka.
Téměř dvacítka kamínků, které také skládají
mozaiku naší současnosti. Nemám rád, když se o
něčem vede řeč pouze při příležitosti kulatého
výročí. Raději zapomeňme přesné letopočty, ty
jsou samy o sobě k ničemu, vnímejme raději s
odstupem výsledný celistvý obraz. Někdy je však
dobré nevidět pouze hustý les, ale povšimnout si i
jednotlivých stromů.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

Kalendář akcí
10. 2.

Beseda s Ing. Oldřichem
Poláškem k výstavě Utajená
Korea v Muzeu TGM v Lánech
od 17:00 hodin. Výstava potrvá
do 19. února.
12. 2. Pokračování besedy o historii s
lánským písmákem PaedDr.
Václavem Vodvářkou v Muzeu
TGM v Lánech od 15:00 hodin.
Tentokrát na téma Jak J. Plečnik
rozséval mrákotínskou žulu.
18. 2. Maškarní merenda od 14:00 do
17:00 hodin v lánské sokolovně.
(OS Naše Lány, Baráčníci)
19. 2. Cvičení pro ženy - prezentace
cvičebních hodin lánských
cvičitelek od 16:00 do 18:15
hodin v lánské sokolovně. (TJ
Lány)
25. 2. II. ročník turnaje dorosteneckých družstev „O putovní pohár
Antonína Bechyně“ od 9:00
hodin na Zimním stadionu v
Rakovníku. (HC Lány)
Březen Jarní úklid. (OS Náš Vašírov)
3.3.
Malý hasičský bál od 20:00 hod
v Muzeu TGM v Lánech (SDH
Lány)
25. 3. Čtení pro celou rodinu aneb
pomáháme Mateřské školce v
Lánech od 14:00 do 17:00
hodin v Muzeu TGM v Lánech
spojené s burzou knih. (OS
Naše Lány)
8. 4.
Otevírání lánského mola od
10.00 hodin. (MK Lány)
21. 4. Jarní úklid. (spolky a sdružení)
21. 4. Lánská jarní sobota - soutěž
historických modelů,
poháněných spalovacími
motory, v kategoriích CRCAtom, CRC-classic a TEXACO.
Odpoledne soutěž CRC-show.
(MK Lány)
22. 4. Lánská jarní neděle - soutěž
historických modelů s pohony
elektromotory v kategoriích
CRC-EHS (hromadný start),
CRC-E 400, CRC-Open a BRCEW. (MK Lány)

Co je masopust?
V češtině složenina maso+půst, na Moravě fašank, na Slovácku ostatky,
nářečně též šibřinky Karneval neboli „Sbohem, maso!“. CARNE
znamenalo ve středověké latině maso a VALE sbohem.
Masopust je obdobím oslavy končícího zimního období a naděje na příští
úrodu a plodnost, zdraví a blahobyt. Jeho délka se určuje podle Velikonoc.
Začínal vždy po 6. lednu a končíval v úterý před Popeleční středou. Po ní
nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Celé to období provází veselí,
tanec, jídlo a pití, spousta taškařic a bujarosti.
Které masky by neměly v masopustním průvodu chybět? Medvěd, kobyla,
bába (s dítětem v nůši), žid, pohřebená nebo slaměňák, nevěsta, Turci,
strakatý, kominík, smrt a často nechyběly ani masky různých řemeslníků.
Které dny jsou nejznámější? Tučný čtvrtek (nebo taky tučňák) je poslední

čtvrtek před masopustní nedělí. Pověra praví, že kdo v tento den hodně jí a
pije, nebude mu v roce chybět síla a zdraví. Proto se konaly oblíbené
zabijačky, pekly se husy, k masopustu patří i koblihy atd. Taneční neděle –
zemědělské práce ještě nezačínaly, proto byl čas na tancovačky, které trvaly
třeba i od soboty do pondělka. Masopustní pondělí – v tento den se konal
zpravidla „mužovský bál“, kam mohli jen ženatí a vdané. Rozpustilý průvod
masek procházel vždy na Maškarní Úterý. Popeleční středa - v tento den
při bohoslužbě v kostele dělá kněz věřícím na čelo kříž ze svěceného popelu a
říká: „ Člověče, pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš.“ Věta má připomínat
pomíjivost pozemského života a nabádá k pokoře a pokání. Popel pochází z
kvetoucí jívy (kočiček), které kněz vloni na Květnou neděli posvětil.
Připravila Václava Nováková
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
·

· 10. 1. – Setkání v rámci programu „Prevence ve škole“ absolvovali ve

dvouhodinových blocích žáci 6. a 9. třídy
· 14. – 20. 1. – Dvacet tři žáků 4. - 9. třídy se zúčastnilo lyžařského a
snowboardového výcviku naší školy ve Vrchlabí v areálu Bubákov. Měli
vynikající sněhové podmínky, kromě lyžování vyzkoušeli i sáňkařskou
dráhu ve Špindlerově Mlýně.
· 16. – 20. 1. – Zatímco část žáků pobývala na lyžařském výcviku, ostatní
žáci 6. – 9. třídy se zapojili do práce v projektu „Kladno – to je to město“.
Žáci pracovali v dílnách nazvaných Kultura v Kladně, Kladno v číslech,
Kladno zeměpisně a historicky, Jak žijí zvířata ve městě, Průmysl dříve a
dnes a Stranger in a Strange Town. Během dvou výjezdových dnů
navštívili Státní okresní archiv, Středočeskou vědeckou knihovnu,
Rádio Relax, absolvovali procházku Kladnem po významných
historických památkách s průvodcem a zavítali i do divadla Lampion.
· 19. 1. – Zpestřením projektového týdne nejen pro žáky 6. – 9. třídy, ale i
pro naše třeťáky, čtvrťáky a páťáky byla návštěva zakladatele největší
taneční skupiny v ČR Dancing Crackers a autora projektu „Tancuj a
nedrob!" Jaroslava Havelky. Během jedné vyučovací hodiny děti
teoreticky seznámil se smyslem pohybu i prakticky s tanečními styly a
nacvičil s nimi několik krátkých tanečních choreografií.
· 24. 1. - Prvňáci a druháci se vypravili za kulturou do Stochova. Tam na ně

·
·

·

·

čekal Honza Krejčík a jeho kamarád Nesmyslík s představením "Školní
taškařice".
25. 1. – Do 1. třídy se přišli podívat předškoláci, se zájmem sledovali
svoje starší kamarády při práci v českém jazyku při čtení, psaní, práci na
interaktivní tabuli, soutěžení a skládání slov z písmenek. Prvňáčci se jim
pochlubili svými jedničkami v žákovské knížce.
26. 1. – Potřetí se sešla žákovská rada.
27. 1. – Ve škole proběhl zápis do 1. třídy pro školní rok 2013/2014.
Dostavilo se 27 dětí, 13 dívek a 14 chlapců. Z toho dvě děti budou mít
školní docházku odloženou a rodiče dalších dvou dětí odklad ještě
zvažují.
V soutěži s názvem "Hasiči jedou zachraňovat" s tematikou povodně,
požáry, dopravní nehody, kterou pořádají Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje a Labyrint Kladno pro žáky 1. stupně, se na 1. místě
v kategorii 1. – 2. třída umístil žák 2. třídy Jiří Jirmus, 3. místo obsadila
žákyně 2. třídy Gabriela Vlčková. V kategorii 5. třída se umístila na 2.
místě Tereza Humešová. Žáci naší školy tak obsadili celkově tři
nejpřednější pozice.
Společnost EKO-KOM a.s. a Středočeský kraj vyhlásily soutěž
„Pohádková knížka Třídilka“. Úkolem bylo napsat pohádku na téma
třídění a recyklace odpadů. Z 542 literárních příspěvků bylo vybráno 14
nejlepších. Mezi nimi i velmi zdařilá veršovaná pohádka „O rosničce a
rybníčku“ autorů Michala Beredzase, Terezy Slavíkové a Veroniky
Dondové, žáků 7. třídy naší školy. Z nejlepších pohádek vznikne
skutečná „Pohádková knížka Třídilka“, která bude distribuována všem
670 mateřským školám Středočeského kraje.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Zápis dětí do Mateřské školy Lány
pro školní rok 2012/2013 se koná ve dnech 19. 3. – 20. 3. 2012 od 10:30 do 16:30 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Okénko do mateřské školy
Dne 21. prosince 2011 schválila Regionální rada regionu soudržnosti
Střední Čechy projekt na rozšíření a modernizaci Mateřské školy Lány. Tato
schválená rekonstrukce rozhodným způsobem pomůže řešit stávající,
zcela nedostatečnou kapacitu jediného předškolního zařízení v obci.
Zahájení stavebních prací se předpokládá v měsíci dubnu 2012 s termínem
dokončení v říjnu 2012. S těmito pracemi však bude spojena i řada
negativních omezení, se kterými se budou muset rodiče a personál školy v
tomto období vyrovnat. Očekáváme, že po určitou dobu rekonstrukce
omezí provoz školy (pravděpodobně od 15. 6. do 15. 9. 2012). Také v době
letních prázdnin bude předškolní zařízení uzavřeno. V současné době již
probíhají jednání o využívání náhradních prostor pro provoz mateřské
školy v základní škole a v Domečku v lánské sokolovně.
O konkrétním provozu školy v době
rekonstrukce bude rodičovská
veřejnost včas informována.
Věříme, že rodiče pochopí nutná
omezení, vyplývající z rekonstrukce
školky, která však následně poskytnou
dětem modernější a bezpečnější
prostředí.
Vykročili jsme společně do nového roku
a leden přinesl dětem tyto zážitky:
14.1. Děti ze třídy „Kytičky“ vystoupily
s pásmem písniček na schůzi

„Vlastenecko dobročinného spolku“ a sklidily zasloužený potlesk.
19.1. Do školky přijelo „Divadýlko z pytlíčku“ a děti zhlédly pohádku „O
drakovi“.
20.1. Děti ze třídy Kytiček si užily lesní den v zimní přírodě.
20.1. Nejstarší děti navštívily výstavu v Zámecké galerii na Kladně s
názvem „Zdeněk Miler dětem“.
24.1. Děti navštívily na Stochově představení s názvem „Velká školní
taška/řice/“. Odpoledne patřilo dětem ze třídy „Sluníček“. Blížil se zápis do
1. třídy, a tak proběhla ve škole ukázka výchovné práce a přednáška na téma
Školní zralost. Rodiče mohli nahlédnout, jak se děti v mateřské škole
připravují na budoucí školní docházku do základní školy. Rodiče mohli
položit své dotazy zástupcům ZŠ v
Lánech a ocenili i přítomnost
psychologa.
25.1. Děti ze třídy „Sluníček“ navštívily
kamarády v 1. třídě a seznámily se s
prostředím základní školy a zhlédly
ukázkovou hodinu.
27.1. Proběhl zápis dětí do 1. třídy v ZŠ
CH. G. Masarykové, kterého se
zúčastnilo 27 dětí.
M. Vaněčková, ředitelka Mateřské školy
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ADRESÁŘ FIREM A SLUŽEB
Mobilní masáže u Vás v pohodlí domova
Růžena Sekretová
Profesionální masér
Lány
Mob.: 606 754 801
E-mail: ruzenasekretova@seznam.cz
www.mobilni-masaze.eu
Masáže, baňkování, mobilizace, tejpování,
sport. rehabilitace, čínská medicína
Mgr. Martina Cingálková
Fyzioterapeut
Lány, Křivoklátská 11
Mob.: 602 226 301
Kosmetické služby, masáže obličeje, úpravy
obočí, barvení řas, teplé parafínové zábaly, aj.
Depilace cukrovou pastou Pandhy´s
Hořejší Martina
Lány, Lesní 498
Mob.: 732 770 797
www.kosmetika-horejsi.cz
Péče o ruce – manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, parafínová lázeň rukou,
masky, masáže rukou, gelové nehty na nohou
Buřičová Michaela
Lány, Sadová 563
Mob.: 602 594 156
Výživové poradenství, osobní trenérka a
masérka
Provozovna Fitklub 1155
Mgr. Jitka Slavíková
Lány, Polní 532
Mob.: 605 507 606
E-mail: fitklub1155@seznam.cz
www.fitklub1155.cz
Dětské centrum JAKO DOMA
v Lánech nabízí služby pro rodiče a děti
Více na www.detijakodoma.cz
Mob.: 605 081 626, 734 845 199, 602 386 441
Studentka nabízí hlídání dětí
odpoledne, večery a víkendy.
Možné i doučování na kytaru.
Barbora Kosárová
Mob.: 725 117 598
E-mail: B.kosarova@gmail.com
Cestovní agentura Martina Burgerová
letenky, zájezdy, ubytování a ostatní služby
cestovního ruchu
Lány 440
Tel.: 311 626 331
Mob.: 775 090 875
E-mail: letenky@burgerova.com
Mortimer English Club Lány
Angličtina zábavně pro děti i dospělé
Mob.: 603 300 073
E-mail:
lany-kladensko@mortimer-anglictina.cz
www.mortimer-anglictina.cz

Restaurace Fontána
Vás zve k posezení v příjemném prostředí.
Pravá česká kuchyně
Lány, Berounská 63
Mob.: 605 485 480
www.fontana-lany.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

Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování
Jana Malá
Lány, Pod Kopaninou 387
Mob.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz

CompCity s.r.o.
Lány, Pod Lesem 584
Tel.: 283 853 131
Mob.: 603 44 72 88
E-mail: compcity@compcity.cz
www.compcity.cz

BOTY BAMBINI - Certifikovaná dětská obuv
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Mob.: 731 968 391
E-mail: info@botybambini.cz
www.botybambini.cz
Prodej ekologické bytové kosmetiky DEDRA
Pavla Válová
Lány, Na Ohradech 84
Mob.: 733 506 042
E-mail: pvalova@email.cz
BOHEMIA BROKERS, s.r.o.
Majetková, životní, aj. pojištění
Eva Pojerová – makléř
Lány, Pod Lesem 507
Mob.: 604 636 606
E-mail: eva.pojerova@bohemiabrokers.cz
Vedení účetnictví, daňová evidence,
zpracování daňového přiznání
Hořejší Alena
Lány, Školní 393
Mob.: 739 030 656
Vedení účetnictví
Drahomíra Holubová
Tel.: 313 502 342
Mob.: 604 630 468
E-mail:d.holubova@tiscali.cz
SUNRISE
Cestovní agentura
Svatební foto a video studio
Kladno, Floriánská 576
po dohodě Lány, Ječná 576
Tel.: 312 249 300
www.skvelelasty.cz
www.svatebnivideo.cz

HOŘEJŠÍ interiéry
interiéry a nábytek na míru
od návrhu po montáž
kuchyně, obložkové dveře,
schody, obývací pokoje
Tel.: 312 522 480
E-mail:info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Václav Matějka
Lány, Křivoklátská 227
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153
Elektroinstalace Luboš Hlavsa
Provádíme kompletní nové elektroinstalace,
opravy a rekonstrukce starších instalací, revize
a vše okolo elektřiny do 1000V
Tel.: 725 772 043
E-mail: info@elektrowork.cz
www.elektrowork.cz
Radek Zazvonil
Elektromontážní práce
Zabezpečovací systémy
Autoelektrikářské práce
Lány, Lesní 358
Mob.: 606 813 619
E-mail: info@zazvonil-elektro.cz
www. zazvonil-elektro.cz
Nabízím odborný servis jízdních kol
vč. odpružených vidlic a kotoučových brzd
André Vebr
Lány, U Špýcharu 370
Mob.: 608 958 203
E-mail: andvebr@gmail.com

Kompletní realitní služby včetně právního
servisu
JUDr. Kosár Ernest
RK ECO-JURIS spol. s r.o.
Lány, K Rybníku 438
Mob.: 602 254 280

Malířské a lakýrnické práce
František Tůma
Lány, Ke Studánce 624
Mob.: 603 399 626

Šití - drobné opravy oděvů
Miroslava Tůmová
Lány, Ke Studánce 624
Mob.: 737 168 124

Poradenství v oblasti úspor energie, energetické
audity, projekty vytápění, solární systémy
Ing. Milan Bechyně
Lány, Školní 148
E-mail: milan.bechyne@gmail.com

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Únor 2012 | Strana 6

Astronomické okénko
Hvězdy - cizí, vzdálená Slunce… Jsou tu
téměř od samého počátku. Člověk a jeho
rod je s nimi nerozlučně spjat. Bez nich
by staří Číňané ani Vikingové nikdy
nikam nedopluli a básníci by přišli o
polovinu své inspirace…
Doby, kdy nebylo nic prostšího, než se
podle hvězd orientovat,ale dávno
minuly. Dnes, ve věku osobních
satelitních navigací, ani netušíme, že i
kdybychom nakrásně chtěli, až jednou
zvedneme za jasné noci hlavu k obloze,
neuvidíme nic.
Vinou produkce světelného znečištění se
připravíme o ten nejobyčejnější a
zároveň nejúchvatnější pohled – pohled
na hvězdnou oblohu.
Tak zle ale zatím není, zvlášť ne u nás, v
sousedství křivoklátských lesů.
Zakloňme tedy hlavu, kdy jen to půjde,
aby naše oči přivykly tmě, a nechme se
unášet vesmírem. Blízkým i vzdáleným.
Jako průvodce nám k tomu bude sloužit
na stránkách Lánského zpravodaje nová
pravidelná rubrika Nebe nad Lány.
Hluboké zážitky přeje Jirka Luska

Nebe nad Lány - Únor/březen
Zimní obloze vévodí majestátní
souhvězdí Orion. Připomíná motýlka ke
košili, ale je to bájný lovec, který se brání
s kyjem v jedné a štítem v druhé ruce
útoku býka. U pasu (třemi hvězdami
sepnutý „motýlek“) má dýku, na jejímž
ostří (tři hvězdy jihozápadně) se nachází
nejhezčí objekt oblohy nad Lány – Velká
mlhovina v Orionu. Tu lze pozorovat již
malým dalekohledem.
Co ale můžeme obdivovat pouhým
okem, je levá horní hvězda Betelgeuze.
Superobří kolos je od nás vzdálen cca
430 světelných let (stále ale v naší
Galaxii, na jejím okraji). Oranžovou
barvu toho obra lze snadno rozeznat.
Kdyby byl Betelgeuze nafukovací
plážový míč o průměru jeden metr, naše
Slunce by představovalo zrnko písku,
které vám do míče nedopatřením spadlo.
A Země? Tu byste při vyfouknutí míče
cestou domů vypustili se vzduchem jako
jednu z bakterií.
Večerku nám bude dělat velmi jasná
planeta Venuše. Hledejte je za soumraku
nad západním obzorem.
Jitřenku ve smyslu planety na obloze
nehledejte, všechny planety jsou
momentálně viditelné v noci.
Neozbrojeným okem spatříte kromě
zmíněné a nejjasnější Venuše i červený
Mars, Jupiter s jeho měsíci (stačí
turistický triedr) a do prstence oblečený
Saturn (stačí dalekohled s čočkou 6 cm).
Jirka Luska

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Žádný zimní spánek lánských hasičů
Nástup do nového roku lánští hasiči nezaspali.
Jen bude ten rok oproti předchozím létům trošku
jiný. Svou společenskou sezónu nezačnou
tradičním hasičským plesem v sokolovně, ale
skromnějším a komornějším Hasičským bálkem.
Ten bude 3. března ve zdejším Museu T. G.
Masaryka. Ke zrušení plesu hasiče vedly stále
rostoucí náklady na hudbu a zajištění tomboly i
nároků na obsluhu a stoupající nároky na
pořadatelskou službu.
Nezasvěcený by si mohl myslet, že v lednu by se
mělo v hasičské zbrojnici jen podřimovat. Doby,
kdy se v zimě utěsnila okna a nevystrčil se nos ven,
jsou už dávno pryč. Byl nejvyšší čas odstranit na
hasičských autech závady zjištěné na prohlídkách a podstrojit údržbou veteránům tak, aby
ještě spolehlivě sloužili dál.
Do takové práce se samozřejmě zapojují i mladí
hasiči, kteří musí uspět i při opravách a údržbě
jiné výzbroje. Nastává i čas pro teorii, která k
hasičině také patří. Je třeba se připravit i na
závody a udržet pěkné výsledky z loňského roku.
To se jim podařilo v Jesenici v náročné soutěži
Plamen umístit se v polovině mužstev, při prvé
účasti v soutěži pražských družstev jim k
medailovému umístění chyběla jen jedna příčka a
ve Hřebči, kde rok předtím zvítězili, zlatou
medaili družstvo ve složení David Jordák, Adam
Picka, Svatopluk Zika, Jakub Kdýr, Matěj Ždímal
a Jakub Smolík obhájilo.
Tady je třeba říci, že družstvo mladých trošku
posílilo a chuť do soutěžení jim stoupla díky již

přiměřenému vybavení a možnosti trénovat i na
letním soustředění.
To by zůstalo v říši snů, nebýt finanční pomoci
obce a firmy Ekologie. Pomalu se začíná
projevovat také péče, kterou svým budoucím
nástupcům věnuje celý sbor a jejich vedoucí. Tím
je jedenadvacetiletý Lukáš Loskot, který již jako
šestiletý k hasičině přičichl. Ta se mu stala
osudnou a od maturity po absolvování hasičské
průmyslovky působí jako profesionál, nyní
ve Středočeském hasičském a záchranném
sboru. Je držitelem Medaile za příkladnou práci.
Na otázku, co by přál svým svěřencům do
letošního roku, Lukáš říká: „Více píle a úsilí při
tréninku, věrnost hasičině a vytrvalost v životě.
K tomu pocit štěstí a pohody z ochoty pomáhat
jiným bez nároku na odměnu. Pak ještě abychom
měli peníze na opravu soutěžní stříkačky,
na soustředění i na soutěže. Ostatní pak bude
záležet jen na nás.“
JUDr. Václav Picka

Lánští hasiči bilancují rok 2011
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka v Lánech vyjížděla v roce 2011 celkem
k 18 zásahům. Požáry hasili celkem v 7 případech,
6x asistovali u technického zásahu, ostatní
výjezdy připadly na taktická, prověřovací cvičení
a plané poplachy. Průměrně vyjíždělo k zásahu 5
hasičů a doba zásahu byla 57 minut.
Nejvytíženějším měsícem byl červenec.
Nejaktivnějším hasičem výjezdové jednotky v
roce 2011 byl Vojtěch Bišický, který se výjezdů
zúčastnil 12x.
Lánští hasiči disponují touto požární technikou:
· CAS 32 Tatra 148, vyjela k 13 zásahům
· CAS 25 K Liaz 101, vyjela k 6 zásahům
· OA VW Transportér, vyjel celkem k 5 zásahům
· Řetězové pily STIHL, použity u 1 zásahu
· Požární stříkačka a plovoucí čerpadlo, použity
u 5 zásahů
Jednotka v průběhu roku absolvovala 1x výcvik ve
vyprošťování při dopravní nehodě, 1x výcvik na
vodě - záchrana tonoucích, práce s raftem na
divoké vodě, 5x výcvik s technikou, výstrojí a
výzbrojí, 1x dvoudenní výcvik v lomech Amerika
– lezecký výcvik, práce s lodí, vyhledávání osob ve
štolách a 15x technicky vypomáhala obci.
Sbor uspořádal hasičský ples, výstavu s vernisáží
v Muzeu T. G. M. v Lánech, oslavy 130. výročí

založení SDH v Lánech, valnou hromadu,
zúčastnil se valných hromad a hasičských plesů
spřízněných hasičských spolků v okolních
vesnicích a oslav v Kounově. Spolupořádal
Masarykovu vatru, lampionový průvod a
Neckyádu. Pomáhal při májích, při pálení
čarodějnic,při přípravách Lánských letních
slavností, prezentoval techniku a dovednosti při
Lánském dni plném her .
Lánští hasiči se zúčastnili v loňském roce sedmi
závodů - v Kolešovicích (2. místo), nočního
závodu v Dolínku (4. místo). V Hřebči závodily
děti v požárním útoku (1. místo) a o „Železného
soptíka“ (1. místo v jednotlivcích), na Zličíně
změřily síly ve dvojboji (4. místo) a v Jesenici ve
všestrannosti (8. a 12. místo).
Ve zbrojnici u Židovského rybníka od ledna do
června probíhala rekonstrukce a opravy, které
byly dokončeny před 130. výročím založení
sboru. V průběhu roku hasiči provedli drobné
opravy závodní stříkačky, údržbu a opravy
zásahové techniky, hasičské výstroje a výzbroje.
Na sklonku roku 2011 došlo ke změně ve vedení
lánského sboru. Ze zdravotních důvodů
rezignoval starosta JUDr. Václav Picka a novým
starostou byl zvolen Karel Pošta.
Petr Králíček, zástupce velitele
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Žijí mezi námi
Potkávám ji pravidelně v obecní knihovně v
Lánech i u nás ve Vašírově u kontejnerů na tříděný
odpad. Je to milá, skromná, už skoro slečna
Adélka Samuelová. Sama se svým úspěchem
nechlubí, ale myslím si, že tady není skromnost na
místě.
V loňském roce se Adélka, žákyně nyní páté třídy a
žákyně Základní umělecké školy ve Stochově
(obor klavír), zúčastnila celostátní skladatelské
soutěže žáků ZUŠ a umístila se na bronzovém
místě. Notové zápisy hodnotila porota Ústřední
umělecké rady základních uměleckých škol České
republiky ve složení: Markéta Dvořáková z
Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě,
Jaroslav Šťastný z JAMU Brno a Vít Zouhar z

Univerzity Palackého v Olomouci. Hodnocení
probíhalo anonymně. Adélka poslala do soutěže
dvě skladby, z nichž si porota vybrala jednu a
ocenila ji bronzovým diplomem.
Za svoje umístění v soutěži byla v prosinci pozvána
do Úřadu Středočeského kraje, kde obdržela z
rukou MUDr. Davida Ratha a jeho náměstka
Marcela Chládka poděkování za úspěšnou
reprezentaci Středočeského kraje.
Adélka ve své skromnosti děkuje svojí paní
učitelce Tereze Mlynaříkové a paní ředitelce ZUŠ
Stochov Kamile Barochové.
Co dodat? Blahopřejeme i my, sousedé, a přejeme
hodně štěstí a tvůrčích úspěchů!
Alena Hlavsová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Co Mohamedu Mecca , to pro Multipláky Říp
Jak tráví každý první den v roce členové Fiat
Multipla klubu? To nám přiblíží jeho předseda
Václav Burger.
Ti, kteří nevědí, kam prvního ledna zajít, aby to
nebylo otřepané, ať se vypraví k rotundě na vrcholu
hory Říp. Stačí sednout do plechového miláčka a
za 45 minut jste na místě. 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.
Rok co rok tudy proudí průvody lidí všeho věku
včetně malých dětí v kočárcích. Mezi těmi, které
zde potkáte, jsou i členové občanského sdružení
Fiat Multipla klubu ČR, pro které se setkání stalo
tradicí. Rok 2011 byl již pátým ročníkem
výstupu a sešlo se nás bezmála čtyřicet.
V obci Rovné se nachází moderní parkoviště, na
kterém 1.1.2012 v jedenáct hodin dominovaly z
velké části Fiaty Multipla. Právem zde budíme
obdiv a přitahujeme zraky kolemjdoucích. Po
uvítání se všichni vydali lipovou alejí směřující k
hoře Říp. Čekal nás asi 1 km dlouhý výšlap.
Pokračovali jsme po zpevněné cestě a obzvláště
ocenili při větrném počasí hustý les, který nás
chránil. 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.
Jiří. 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." A od té doby se
tomu tady říká Čechy.
Stejně tak jsme se radovali i my po úspěšném
zdolání vrcholu. Příjemná atmosféra byla
umocňována přítomností našich přátel. Horký
čaj, svařené víno a vánoční cukroví byly dokonalou
tečkou za starým rokem a perfektním začátkem
roku nového.
Poděkování patří všem zúčastněným a starostovi
obce Krabčice panu Jiřímu Šimáčkovi i obsluze
parkoviště za spolupráci s naším sdružením.
Václav Burger, Fiat Multipla klub

Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně v úterý a ve středu 9:00 -12:00
a 14:00 -17:00, ve čtvrtek 9:00 -12:00.
Pravidelný program:
úterý
· 10:00 – 10:30 Cvičení s prvky
zvířátkové jógy pro děti od 2 let s
rodiči;
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(nepravidelně);
· 15:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro
přihlášené děti od 5 let bez rodičů;
středa
· 10:00 – 10:30 Zpívánky pro děti s
rodiči v rytmu ročních období a
tradičních lidových svátků;
· 15:00 – 15:45 Mortimer English
Club – angličtina pro mrňousky;
· 16:00 – 17:00 Angličtina pro děti
(kroužek pro přihlášené děti od 5
let bez rodičů;
čtvrtek
· 09:00 – 10:00 Angličtina pro
dospělé I. (kurz pro přihlášené);
· 10:15 – 11:15 Angličtina pro
dospělé II. (kurz pro přihlášené);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dovádění
pro děti od 2 let s rodiči.
· 14. února 10:00 - 12:00 prezentace
firmy Rodino, k večeři! s. r.o.
Společné vaření a ochutnávka –
losos zapečený s bramborem a
brokolicí.
· 16. února začínají kurzy Angličtiny
pro dospělé (mírně a středně
pokročilí). Cena kurzu je 1320 Kč za
12 lekcí + 1 opakovací hodina
zdarma. Přihlášky na tel. 724 265 092
– Jana Drastilová.
· Sobota 18. února od 14:00 do 17:00
hodin pořádáme Maškarní merendu
s oslavou 5. narozenin Domečku v
lánské sokolovně. Program: soutěže,
tancování, rekordy, malování na
obličej, divadlo pro děti, vyhlášení
nejhezčích masek, narozeninový
dort, občerstvení.
· Úterý 6. března od 9:30 do 12:00
hodin beseda „Jak správně obouvat
děti, aneb Velká zodpovědnost za
malé nohy“ pod vedením Marty
Gregorové, Boty BAMBINI. Měření
nožiček, individuální poradenství,
dětské boty k vyzkoušení, ponožky,
punčocháče atd.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
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Únor - březen v sokolovně
· Sobotní cvičení 11., 18., 25. února a

3.,10., 17. a 24. března vždy od 9:00
hodin.
· Šachový oddíl sehrál svůj domácí

zápas 5. února v náhradním prostoru
– ve Fontáně. Děkujeme za tuto
možnost.
· 18. února odpoledne „Maškarní

merenda“ – pořádá OS Naše Lány.
· 19. února od 16:00 do 18:15 hodin

mimořádné cvičení pro ženy prezentace cvičebních hodin
l á n s k ý c h c v i č i t e l e k . Vs t u p n é
dobrovolné.
· 4. března krajský turnaj ve stolním

tenisu. Domácí zápas šachového
oddílu opět mimořádně přesunut (do
společenské místnosti v Narpě),
děkujeme panu Ladrovi.

Nabídka mladým lidem
s rodinou
O b č a n s k é s d r u ž e n í „ Vz á j e m n ě
pomáháme“ je zaměřeno na pomoc
mladým rodinám s hlídáním dětí. Je
založeno na vzájemné pomoci členů a
členek sdružení. Do budoucna chceme
vytvářet také různé možnosti přivýdělku.
Hledáme kontakty na všechny, kdo
takovou pomoc potřebují a jsou ochotni
se zapojit. Informace naleznete na
www.pomahame.net, Bc. Lenka
Kůtková tel. 737714556,e-mail:
l.kutkova@seznam.cz

Koupím pozemek
2

v Lánech 1000 m a více.
Nejlépe od majitele.
E-mail: sonava@volny.cz
Hledám pronájem pozemku
cca 200-300 m2 na dobu 10 let,
Lány a okolí,
za účelem postavení nové dřevěné
chatky (demontovatelné).
Děkuji - rodák.
Dohoda jistá. Telefon: 417 530 925.
Luděk a Eva Vildnerovi
Slovenská 2280
415 01 Teplice

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Mladí hokejisté dělají obci dobré jméno
Hokejové družstvo dorostu nastupuje v
meziokresním přeboru okresů Kladno, Beroun a
Rakovník. V této soutěži nastupují tři oddíly.
Kromě Lánských se jedná o družstva z Kralovic a
Žebráku. Naši mladíci letos vedou naprosto
suveréně. Statistika bez jediného prohraného
utkání na třech turnajích znamená jistotu první
příčky již před posledním turnajem, který se koná
18. února 2012.
Mužstvo dospělých nastupuje podobně jako
dorostenci v meziokresní soutěži. Tato soutěž se
dělí na dvě skupiny, kdy skupinu A tvoří SK Velc
Žilina, HC Důl Kladno a Lány jako zástupci
kladenského okresu, společně s mužstvy
Dobřichovic, Mníšku pod Brdy, Solopisk a
Černošic. V této konkurenci se Lánští také

Putovní pohár Ant.Bechyně
Hokejový klub Lány zve srdečně všechny
příznivce ledního hokeje na II. ročník turnaje
dorosteneckých družstev, který se koná v sobotu
25. února 2012 od 9:00 hodin na zimním stadiónu
v Rakovníku.
Autobus pro hráče a příznivce lánského hokeje
odjíždí v 8:00 hodin z autobusové zastávky v
Lánech na náměstí. Po dobu konání turnaje bude
možné občerstvit se v restauraci zimního
stadionu.
Začátek turnaje je v 9:00 hodin, následovat budou
utkání mezi HC Lány, Spartak Žebrák a 1.LHC
Kralovice. Vyhodnocení turnaje je naplánováno
na 13:30 hodin.
Aleš Lomberský, HC Lány

neztrácejí. Aktuální pozice je na třetí místo této
skupiny.
Druhé mužstvo dospělých nastupuje v amatérské
soutěži ve Slaném. Tato soutěž je neregistrovaná,
a proto zde nastupují hráči všech možných
úrovní. Proto je i soutěž vyrovnaná a výsledky dost
často překvapivé.
Družstvo žáků se bohužel nedaří postavit, proto
jezdí s dorostenci na tréninky i pár žáčků, kteří se
snaží, aby mohli za pár let postoupit do dorostenecké kategorie a tím stále udržovat tradici
lánského hokeje při životě i v dalších letech.
Budeme jen rádi, když dmezi nás přijdou noví
hráči, zvláště pak do této nejmladší kategorie.
Aleš Lomberský, HC Lány

Šachový kroužek pro děti
Šachový oddíl TJ Sokol Lány zřizuje pro děti
šachový kroužek, kde se děti naučí základům a
pravidlům šachu a budou mít i příležitost si mezi
sebou zahrát.
Kroužek pod vedením lánského šachisty p.
Miroslava Koblice se bude scházet v lánské
sokolovně v pátek od 15:00 do 16:30 hodin od 17.
února do 22. června 2012.
Cena za 18 setkání (27 hodin) činí 945,- Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 606 608
515, příp. na e-mailové adrese
martpribyl@gmail.com.
Martin Přibyl

Pro Sokol je rok 2012 jubilejním
Tělocvičná organizace SOKOL je nejstarší
tělocvičnou organizací v České republice. Založil
ji Dr. Miroslav Tyrš v roce 1862. Svým vlasteneckým zaměřením měl Sokol silný vliv na formování
národního cítění a jeho vlastní historie je odrazem
pohnutých událostí ve státě i v Evropě. Sokol
nabízí pohybové aktivity, sportovní i kulturní
činnost pro všechny věkové kategorie. Působí ve
více než tisíci měst a obcí, hlásí se k němu téměř
190 000 členů, z nichž asi polovina je mládeže do
26 let. Mezinárodní výbor pro fair play při
UNESCO udělil České obci sokolské
Mezinárodní cenu Pierra de Coubertina za
dlouholetou činnost v oblasti rozvoje a zpřístupňování sportu aktivní veřejnosti. Sokol působí v
dalších 15 zemích po celém světě.
K letošnímu kulatému 150. výročí vzniku Sokola

se váže mnoho akcí a činností, ale tou stěžejní
bude XV. Všesokolský slet. Proběhne začátkem
července v Praze.
Naše TJ se zapojila do nácviku dvou sletových
skladeb. Ve spolupráci s ostatními jednotami
budou naše cvičenky součástí větších celků ve
skladbách Nebe nad hlavou a Kontrasty.
K našemu regionu se letos váže ještě jedno
jubileum. Před 115 lety vznikla župa Budečská,
do které naše jednota patří. K těmto výročím
probíhá nyní ve Státní vědecké knihovně v Kladně
výstava. V březnu nebo dubnu pořádá výstavu o
působení Sokola také Sládečkovo muzeum v
Kladně, kde by se měla prezentovat i naše
tělocvičná jednota.
Václava Nováková
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Úřední hodiny OÚ Lány
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