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Úvodník

Listopad ve jménu oslav osmdesátého výroèí koly

Prezidentská volba

V úterý 6. listopadu uplynulo osmdesát let od
otev ení v po adí tvrté lánské kolní budovy. Ta
byla zbudována staviteli ulcem a Jirou kem z
Mnichova Hradi t dle návrhu pra ského
architekta Franti ka Cuce, áka Jana Kot ry.
Stavbu podpo il ástkou p l milionu korun
prezident T. G. Masaryk. kola byla na svou dobu
nadstandardn vybavena a spolu s p ístavbou z
roku 1962 a ji ním pavilonem z roku 1983 slou í
svému ú elu dodnes.
P esn na den byly ve kole od 16:00 do 20:00
hodin otev ené dve e. Náv t vníci m li mo nost

P vodn jsem cht l psát tento úvodník
úpln o n em jiném, ale kdy za alo
p ituhovat okolo kandidát na
budoucího prezidenta, tak mn to
nedalo, abych se k této problematice
nevyjád il. Kdo sledoval trapnou fra ku v
na em zákonodárném sboru p i volb
prezidenta v roce 2008, zajisté souhlasil s
návrhem, e p í t budeme prezidenta
volit p ímo. I já jsem tento návrh velmi
p ivítal a nechápal jsem n které
skeptiky, e by mohlo být je t h .
Události kolem prezidentské volby 2013
v ak za ínají t mto skeptik m dávat za
pravdu a já jsem se jim ji v duchu
n kolikrát omluvil. Za alo to tím, e na i
zákonodárci dokázali vytvo it takový
paskvil zákona o p ímé volb prezidenta,
který by snad nevymysleli ani v
pov stném Kocourkov . Na druhou
stranu se v ak není co divit. I kdy p ímá
volba prezidenta byla zakotvena v tém
v ech volebních programech, stranám
p íli nevyhovuje, proto e v nep ímé
volb mohou více ovlivnit, který
kandidát na Hrad zasedne. Korunu
v emu nasadilo i ministerstvo vnitra p i
výpo tu neplatných podpis na
kandidátních listinách. To by snad lépe
spo ítal ák sedmé t ídy základní koly.
Není se potom co divit vy azeným
kandidát m, e podávají stí nosti k
Nejvy ímu správnímu soudu. Necht l
bych být soudcem, kterému p istane na
stole vy ízení t chto stí ností, proto e
rozhodovat podle nedokonalých a na í
sn movnou narychlo upe ených zákon
musí být neskonale zábavné. A to u
v bec nep emý lím o tom, e se n který
neúsp ný kandidát odvolá k Ústavnímu
soudu. Tak e nezbývá ne doufat, e se
v echno stihne a na e republika bude mít
prezidenta i v b eznu po skon ení
mandátu prezidenta Václava Klause. No
a nás Lánské to zajímá je t proto, e
jsme zv davi, který nový soused bude v
p í tích p ti letech bydlet na adrese
Zámecká .p. 2.
P eji v em bohatého je í ka a hodn
zdraví v roce 2013.
Karel Skleni ka

nahlédnout hloub ji do historie lánského kolství
p i promítání dobových fotografií doprovázeném
pr vodním slovem PaedDr. Václava Vodvá ky,
ale i komentá em p ítomných pam tník . Úsm v
na tvá ích poslucha vykouzlila filmová ukázka
velikono ního úklidu ve kole z roku 1934, na
který byl d tmi pozván a p ijel se podívat pan
prezident Masaryk. P edná ky se uskute nily
dv , první byla od p l páté do esti, druhá za ínala
v p l sedmé.
pokra ování na str. 5...

Historická fotogra e koly z doby po 2. sv tové válce

V obci platí zákaz volného pobíhání psù
Zdá se vám nadpis tohoto lánku
srozumitelný, jasný a vlastn tak
trochu jako zbyte ná informace?
Nám také, ale pravd podobn toto
neví mnoho majitel ps v Lánech,
kte í nechávají své ty nohé milá ky
p i procházce voln pobíhat ve svém
okolí. To mimo jiné zakazuje i místní
vyhlá ka.
Obracím se proto na v echny, kte í nechávají
svého psa p i procházce obcí voln pobíhat bez
vodítka, aby se ídili místní vyhlá kou nebo
pou ívali zdravý rozum. Pochopte prosím, e pro
v t inu z nás není nic p íjemného, kdy kolem nás
pobíhá cizí pes a e nemáme velkou d v ru
k argument m, e si nás pouze o uchá a nic nám
neud lá.

Ps se bojí mnoho nás dosp lých,
nato malé d ti. Zkuste si nap íklad
p edstavit, jak se asi cítí malé dít na
vycházce, ke kterému p ib hne
neznámé zví e, jeho vyplazený jazyk
se nachází ve vý ce jeho hlavy.
Nemluv o nevyzpytatelném chování
d tí ke zví at m a následné reakci
zví ete. Proto bych pova ovala za samoz ejmost,
e ka dý rozumný majitel psa jej ven í na vodítku
a ve své bezprost ední blízkosti a nepot ebuje k
tomu ani vyhlá ku.
Z procházky po vsi si ur it ka dý rád odná í
zá itek p íjemný, a nikoli traumatizující.
D kuji za pochopení
Martina Ho ej í
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Zimní provoz sbìrného dvora
V listopadovém Zpravodaji jsme vás
informovali o otevírací dob sb rného
dvora v zimních m sících. Na ádost
správce sb rného dvora bude otevírací
doba sb rného dvora v prosinci
zkrácena pouze na sobotní dopoledne.
Ke zm n p vodn avizované otevírací
doby dochází po zku enostech
získaných v lo ském roce, kdy s
p íchodem zimy poklesla frekvence
ukládání v ech druh odpadu.
V m síci prosinci 2012, v lednu a únoru
2013 bude sb rný dv r otev en pouze o
sobotách dopoledne od 9:00 do 12:00
hodin. V prosinci bude mo né ulo it
je t bioodpad, v lednu a únoru pouze
objemný odpad a elektroodpad.
Váno ní stromky bude mo né do
sb rného dvora odlo it v sobotu 5. a
12. ledna 2013. Poté bude ulo ení
bioodpadu zastaveno a do za átku
m síce b ezna!
Od b ezna 2013 bude sb rný dv r
otev en op t ka dou st edu odpoledne
a o sobotách dopoledne pro ulo ení
bioodpadu, objemného odpadu a
elektroodpadu.
Martin Drábek

Revize pozemkù obce
P i p íprav projektové dokumentace
na rekonstrukci vedení nízkého nap tí
ve východní ásti kolní ulice bylo p i
kontrole pozemk na Katastrálním
ú adu zji t no, e oplocené
p edzahrádky p ed rodinnými domy v
levé ásti ulice sm rem k Zámecké ulici
jsou v majetku obce Lány. Tyto
pozemky jsou pravd podobn
oplocené ji od výstavby dom ve
dvacátých letech minulého století a
nebylo mo né dohledat, jakým
zp sobem se stala v minulosti chyba.
Proto se zastupitelstvo obce rozhodlo
zve ejnit zám r obce prodat pozemky
odd lené geometrickým plánem .
921-125/2012 od pozemku par. .
146/1 v katastrálním území Lány
dot eným vlastník m.
Karel Skleni ka

Nové veøejné osvìtlení
V pr b hu m síce íjna a listopadu
provád la firma Uniservis Ha ek s.r.o.
vým nu sloup nízkého nap tí v ulici V
Chaloupkách. Sou asn také s touto
vým nou provedla i vým nu ve ejného
osv tlení v celé délce zmín né ulice.
Hodnota díla byla 70.000,- K .

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Z veøejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se se lo na svém
p edposledním zasedání v leto ním roce v
pond lí 5. listopadu 2012 v sále hospody Narpa.
Starosta obce na úvod seznámil ob any s inností
zastupitelstva za uplynulé dva m síce.
Zastupitelstvo schválilo:
 v souvislosti s p ipravovaným novým
územním plánem obce za azení pozemku
par. . 212/4 v k.ú. Lány jako ist obytnou
ást,
 v souvislosti s p ipravovaným novým
územním plánem obce za azení pozemku
par. . 212/27 v k.ú. Lány jako plochu
umo ující výstavbu rodinného domu,
 v souvislosti s p ipravovaným novým
územním plánem obce p ístupovou
komunikaci a in enýrské sít k pozemku par. .
204/40 v k.ú. Lány,
 smlouvu o z ízení v cného b emene pro
spole nost RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad
Labem k pozemku par. . 185/141 v k.ú. Lány,
na ulo ení plynárenského za ízení. Vý e
v cného b emene iní 2.000,K /jednorázov .
 zám r obce prodat pozemky odd lené
geometrickým plánem . 921-125/2012 od
pozemku par. . 146/1 v k.ú. Lány,
 pronájem prostor klubovny pro mláde v
budov Z Lány p. 418 pro jiné organizace za
ástku 100,-K /hodinu,
 vý i úplaty za p ed kolní vzd lávání v
Mate ské kole Lány pro kolní rok
2012/2013, a to 400,- K za celodenní
docházku dít te a 260,-K za ty hodinovou
docházku,
 výjimku z po tu d tí na jednu t ídu v Mate ské
kole Lány pro kolní rok 2012/2013 v po tu
max. 28 d tí,
 p ijetí dar do majetku Mate ské koly Lány
od: paní Livie Klausové (v cný dar koberec),

pana Petra Kellnera (v cný dar
obraz
a ek ), pana Karla Kestnera (v cný dar,
obraz Ned lní výlet ), firmy DREXX, s.r.o
(finan ní dar 8.180,-K na vybavení M ),
firmy TROAX, s.r.o. (finan ní dar ve vý i
5.000,-K na vybavení M ), Sdru ení rodi a
p átel koly (finan ní dar ve vý i 8.510,- K na
vybavení M Lány),
 p ijetí v cného daru v celkové hodnot
67.515,- K na vybavení lánské klubovny od
dárce Davida J., bytem Lány, do majetku
Základní koly v Lánech,
 smlouvu o z ízení v cného b emene pro
spole nost EZ Distribuce, a.s. D ín na
pozemku par. . 237/3 v k.ú. Va írov a
pozemk parc. . 185/107, 185/174 a 185/180
v k.ú. Lány z d vodu zm ny trasy vedení
vysokého nap tí,
 rozpo tovou zm nu .5/2012.
Zastupitelstvo neschválilo:
 v souvislosti s p ipravovaným novým
územním plánem obce za azení pozemk
par. . 137/40, 137/41, 190/13, 199/34 v k.ú.
Va írov jako obytné území.
Zastupitelstvo obce ulo ilo:
 starostovi obce podepsat smlouvu o z ízení
v cného b emene se spole ností RWE GasNet
k pozemku par. . 185/141 v k.ú. Lány,
 místostarostovi obce vypracovat a zve ejnit na
ú ední desce obce Lány výzvu o zám ru prodat
pozemky odd lené geometrickým plánem .
921-125/2012 od pozemku par. . 146/1 v k.ú.
Lány,
 starostovi obce podepsat smlouvu o z ízení
v cného b emene pro spole nost EZ
Distribuce, a.s. D ín k pozemku par. . 237/3
v k.ú. Va írov a k pozemk m parc. . 185/107,
185/174 a 185/180 v k.ú. Lány zm na trasy
vedení vysokého nap tí.

Zateplení historické budovy Z

Cyklostezka z Pustinky

Proto e se poda ilo získat dotaci na akci
Zateplení a rekonstrukce budovy Základní koly
Lány - instalace tepelných erpadel , b í nyní
naplno p ípravné práce na provád cím projektu,
který realizuje firma Energy Benefit Centre a.s.
Výb rové ízení na dodavatele bude vypsáno
b hem dvou m síc . Zastupitelé obdr eli
v listopadu k posouzení varianty barevného
provedení fasády na historické budov . Obec
tento projekt bude realizovat díky finan ní
podpo e na spolufinancování projektu v rámci
Opera ního programu ivotního prost edí
z prost edk Státního fondu ivotního prost edí.

P ipravované napojení cyklostezky v lokalit na
Pustince na ji hotovou ást cyklostezky za obcí
Tuchlovice sm rem k Lán m op t postoupilo o
dal í kr ek. Je hotova provád cí projektová
dokumentace, nyní jsou vy izována pot ebná
povolení na ú adech a p íslu ných institucích.
Obec bude pr b n sledovat granty vypisované
Státním fondem dopravní infrastruktury, ve
kterých je mo né se ucházet o spolufinancování
takovýchto projekt . Plánovaná délka
cyklostezky v lánském katastru bude 586 m.

Kdo bude dvoutisící obèan?
Na e obec se velmi dynamicky rozvíjí a ke konci
listopadu u m la 1997 ob an . O tom, kdo bude
ten dvoutisící soused, se chceme pod lit s lánskou
ve ejností v ned li 30. prosince 2012. V rámci
vyhlá ení dal ího laureáta ceny Klobouk dol

bude v lánské sokolovn p ed divadelním
p edstavením slavnostn p ivítán také ná nový
spoluob an s pomyslným íslem 2000.
Karel Skleni ka
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Zaèala komplexní pozemková úprava
Ministerstvo zem d lství
Pozemkový ú ad v
Kladn ve smyslu zákona . 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových ú adech,
v platném zn ní, zahájilo komplexní pozemkovou
úpravu v katastrálních územích Lány a Va írov
(dále jen KPÚ). Úprava byla zahájena pro
nadpolovi ní zájem v t iny vlastník zem d lské
p dy v katastru obce, zájmu Obce Lány a z
d vodu návaznosti na sousední území
(Tuchlovice a Ruda u Nového Stra ecí).
Cílem pozemkové úpravy je pozemky vlastník
scelit, tvarov p izp sobit a uspo ádat, tak aby
byla zabezpe ena jejich p ístupnost bu ze
stávajících komunikací, nebo z nov
navr ených polních cest.
Úvodní jednání ke KPÚ, kde budou vlastník m
vysv tleny základní principy a pr b h
pozemkové úpravy, prob hne na p elomu ledna a
února 2013, a to za spolupráce s Obecním
ú adem Lány.
Rádi bychom vás v ak informovali, jaký bude
postup a pr b h komplexní pozemkové úpravy. V
rámci pozemkové úpravy jsou navrhována
technická a ekologická opat ení (polní cesty,
hospodá ské p ejezdy, výsadba nové a obnova
stávající zelen , protierozní opat ení, poldry
apod.), která vytvá ejí podmínky k racionálnímu
hospoda ení, k ochran a zúrodn ní p dního
fondu a zvelebení krajiny a jsou po realizaci
bezúplatn p evedena do vlastnictví p íslu né
obce se v emi právy a povinnostmi. Pro navr ená
spole ná za ízení jsou p ednostn vyu ity
pozemky ve vlastnictví státu, p ípadn pozemky
ve vlastnictví obce, které ji d íve t mto ú el m
slou ily. Pokud nelze pro spole ná za ízení pou ít
pozemky státu nebo obce, podílejí se na vy len ní
pot ebné vým ry p dního fondu ostatní vlastníci
pozemk pom rnou ástí podle celkové vým ry
jejich sm ovaných pozemk .
Úkolem pozemkových úprav je scelení a tvarové
uspo ádání mnoha drobných a roztrou ených
pozemk vlastník . Celý pr b h tvorby nového
uspo ádání pozemk je s vlastníky osobn
konzultován a odsouhlasen, nov navr ené
pozemky musí kvalitou a vým rou odpovídat

podle zákonem stanovených kritérií pozemk m
p vodním. Vlastníci pozemk si mohou na dobu
provád ní pozemkových úprav zvolit na úvodním
jednání sbor zástupc , který je zastupuje v
rozsahu následujících inností: sbor
spolupracuje p i zpracování návrhu pozemkové
úpravy, posuzuje jeho jednotlivé varianty a
navrhovaná opat ení, vyjad uje se k plánu
spole ných za ízení, k podaným p ipomínkám v
pr b hu pozemkové úpravy a spolupracuje p i
realizaci schválené pozemkové úpravy.
Výsledky pozemkové úpravy slou í pro obnovu
katastrálního operátu. Obnova katastrálního
operátu je vyvolána pot ebou vést katastrální
mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v
digitální (po íta ové) podob . D vodem je stav,
kdy nap . m ítko mapy ji nevyhovuje
po adavk m na geometrické a polohové ur ení
nemovitostí, nebo po et zm n od doby prvotního
vyhotovení platné katastrální mapy vyvolává
neustálé problémy s jejich zákresem a itelností
zákresu anebo operát byl áste n zni en a jeho
uvedení do p vodního stavu z dokumentovaných
údaj by bylo nemo né anebo neú elné a
nehospodárné.
V sou asné dob m ete v území narazit na
d ev né kolíky, které zde zatloukají geodeti a
vym ují tak p esné území pozemkové úpravy.
KPÚ se provádí v tzv. obvodu pozemkové úpravy,
který bude p esn ur en v pr b hu ízení,
odhadem na podzim p í tího roku. Lze v ak
p edpokládat, e tento obvod pokryje celé
katastrální území, krom intravilánu
(zastav ných a zastavitelných ástí) obce Lány
v etn Va írova. KPÚ se týká pouze t ch
vlastník , jejich nemovitosti jsou v obvodu
pozemkové úpravy a v ádném p ípad
nenahrazuje územní plán obce (tzn., e ne e í
problematiku p ípadné zastavitelnosti území
apod.)
S p ípadnými dotazy se m ete obrátit na
pracovníky Pozemkového ú adu Kladno (Ing.
Zuzana Rysová) nebo zpracovatelskou firmu
GEOPROGRES s.r.o. (Ing. Martin Mezihorák).
Karel Skleni ka

Inzerce ZDARMA

Kamerový systém v obci

Ji tradi n vám nabízíme mo nost inzerovat v
únorovém Lánském zpravodaji zdarma.
Zve ejníme adresá v ech lánských a
va írovských ob an , kte í nabízejí své slu by
nebo výrobky ve ejnosti. Pokud máte zájem,
za lete své kontaktní údaje ve formátu název,
adresa, telefonické spojení, p ípadn i odkaz na
www.stránky, e-mail v elektronické podob na email: zpravodaj@lany.cz nebo je v písemné
podob doru te na Obecní ú ad v Lánech k rukám
Martiny Ho ej í. Proto e chceme vyhov t v em
zájemc m, bude oti t na inzerce v rozsahu
maximáln 150 znak . Uzáv rka pro poslání
podklad je 25. ledna 2013.

Starosta obce se seznámil s kamerovým
systémem, jen funguje ve Stochov a ve Slaném,
který realizovala firma A-Z Jirk . Tato firma
navrhla první variantu mo ného osazení
bezpe nostních kamer v centru obce. Umíst ní
kamer bude mo né po získání finan ních
prost edk z n kterého grantu Ministerstva
vnitra. Vypracování ádosti o grant bude
p edcházet zpracování bezpe nostní koncepce,
kterou p ipraví zastupitelka Jana Drastilová a
starosta obce.

Kalendáø akcí prosinec/rok 2013
7. 12.

Prvorepubliková kavárna v
Muzeu TGM v Lánech na téma
Mikulá ská besídka od 19:00
hodin
8. 12.
Vo avý advent a ocen ní Zlatý
afrán p edváno ní program
od 10:00 do 18:00 hodin v
lánské sokolovn (Obec Lány)
8. 12.
Va l n á h r o m a d a S b o r u
dobrovolných hasi TGM v
Lánech od 18:00 hodin
13.-14. P edváno ní prodejní výstava
kolní dru iny. V dy od 12:00
do 16:00 hodin (Z Lány)
12. 12. P edná ka Významná místa
Lánské obory z pohledu
historického od 17:00 hodin v
Muzeum TGM, p edná ející
PaedDr. Václav Vodvá ka
14. 12. Cestovatelská p edná ka v
Lánské klubovn od 19:00
hodin (suterén I. stupn Z )
15. 12. Lóra cup turnaj v kladenské
karetní h e od 11:00 hodin v
Hospod Narpa
16. 12. Váno ní cvi ení pro eny s
cvi itelkou Mí ou Kholovou
od 9:30 hodin (TJ Sokol Lány)
17. 12. Váno ní vystoupení v ech
v kových kategorií Aerobic
teamu Lány pod vedením Báry
Ladrové v lánské sokolovn od
18:00 hodin
19. 12. Na váno ní program - Písn a
koledy, váno ní zvyky zvou áci
a u itelé Z Lány v 17:30 do
kolní t locvi ny
22. 12. Váno ní buchec od 8:00 hodin
(TJ Sokol Lány)
22.12. Betlémské sv tlo od 14:00 do
17:00 hodin bude mo né
p ipálit v Muzeu TGM
23. 12. Betlémské sv tlo od 12:00 do
17:00 hodin bude mo né
p ipálit v Muzeu TGM
26. 12. Turnaj dosp lých ve stolním
tenise (TJ Sokol Lány)
30. 12. Slavnostní premiéra DS Tyr
divadelní hry A je to v pytli! ve
20:00 hodin + Slavnostní
p edání ocen ní Klobouk dol
(DS Tyr )
31. 12. Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise pro p íchozí (TJ Sokol
Lány)
1. 1.
Novoro ní vycházka ke krmelci,
sraz ve 14:00 hodin na
odstavném parkovi ti nau né
stezky k ob rce (Na e Lány)
26. 1.
Valná hromada o. s. Na e Lány
od 15:00 hodin
2. 2.
Reprezenta ní ples obce Lány
od 20:00 hodin v lánské
sokolovn
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Chorus Laneum zve na koncert
Smí ený p vecký sbor Chorus Laneum
vás srde n zve:
 na adventní koncert 15. a 22. prosince
2012 od 19:30 hodin v Novom stské
radnici v Praze 2,
 na koncert 21. prosince 2012 od
18:00 hodin v kostela v ebnici,
 na koncert na Hod bo í 25. prosince
2012 od 18:00 hodin v lánském
kostele.
Program koncertu 25. prosince 2012
od 18:00 hodin v kostele v Lánech :
Váno ní zp vy doby gotické:
More festi guerimus
Nitida stella
In natali Domini
In hoc anni circulo
Veni veni Emmanuel
Adam Michna z Otradovic Písn
adventní a váno ní
Váno ní rosi ka
Váno ní vin ovaná po ta
Váno ní hospoda
Váno ní roztomilost
Váno ní magnét a st elec
Item jiná o narození Je í e
Wolfgang Amadeus Mozart
motetto : Ave verum corpus
Franti ek Xaver Brixi
Pastores loquebantur
Georg Fridrich Haendel
Benedicat vobis
Ú inkují:
 smí ený p vecký sbor Chorus
Laneum

lenové Symfonického orchestru
hlavního m sta Prahy FOK
 um lecký p ednes: Klára
Dole alová
 sbormistr: Vladimír Dole al.

Nabídka dárkových poukazù
Na e lékárna si Vám dovoluje nabídnout
dárkové poukázky v hodnot dle Va eho
výb ru. Otevírací doba je pond lí a
pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Ve st edu
máme prodlou enou otevírací dobu do
18:30 hodin. Telefon 313513970.
T íme se na Va i náv t vu.
Lékárna u sv. Antonína Lány

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pøedveèer Silvestra bude patøit divadlu a Klobouku dolù
Ji jedenáctým rokem pat í p edve er Silvestra v
lánské sokolovn premié e Divadelního spolku
Tyr . Srde n vás proto zveme, abyste se p i li
pobavit p i komediální h e a pro ili p íjemný
kulturní ve er.
Tento rok chystáme na 30. prosince od 20 hodin
p edstavení divadelní hry A je to v pytli! Auto i hry
Ray Cooney a jeho syn Michael pat í nesporn k
nejlep ím i nejhran j ím anglickým
komediograf m. P vodní název jejich fra ky zní:
Tom, Dick a Harry. Jsou to jména t í bratr , kte í
ijí v sou asném Londýn . Vlastní p íb h, plný
humorných zám n i dramatických zvrat , se
odehraje b hem n kolika hodin. Za íná jednoho
jarního rána, kdy mladí man elé Tom a Linda
Kerwoodovi s nap tím o ekávají pracovnici z
Ú adu pro adopci d tí, která má rozhodnout o
jejich dal ím osudu. Postupn v ak musí elit

ne ekaným problém m, po ínaje pa ovanými
cigaretami a kon e tajuplným pytlem, který je
zdrojem etných veselých i tém hororových
zápletek. P itom v t inu komplikací mají na
sv domí Dick a Harry svými geniálními
nápady , jak pomoci Velkému bratru Tomovi.
Nový název A je to v pytli! není jednozna ný a
pointa je opravdu ne ekaná ...
Divadlo Tyr také op t v rámci premiéry vyhlásí ve
spolupráci s obcí Lány a ji ocen nými laureáty
vít ze estného ocen ní KLOBOUK DOL . Ji
posedmé jej získá ob an Lán za významný,
nezi tný p ínos k propagaci a rozvoji obce.
Sejdeme se jako ka dý rok 30. prosince ve 20
hodin v lánské sokolovn . P edprodej vstupenek
bude zahájen 10. prosince v konzumu Van ek a v
Hospod Narpa.
Roman Havelka

ZE KOLKY
Okénko do mateøské koly
kolka je u v plném provozu. D tem se v novém
prost edí evidentn líbí a v ichni si jen p ejme, a
rozesmáté a spokojené tvá e na ich d tí vidíme co
nejdéle.
Ve t íd Sluní ek pracujeme s d tmi na nové
interaktivní tabuli. D ti mají mo nost seznámit
se s barvami a tvary. U í se vybrat si oble ení do
podzimních chladných dní a procvi ují správný
postup oblékání.
Ohlédn te se s námi za vybranými íjnovými a
listopadovými akcemi:
Leto ní akce Duha nad mate skou kolou
prob hla v trochu jiném duchu, ne bylo doposud
zvykem. Hlavním leto ním cílem bylo uspo ádat
p íjemné odpoledne pro rodi e i d ti a je t
jednou umo nit ve ejnosti prohlédnout si
zrekonstruovanou kolku. Na akci prob hla i
dra ba knih, obrazu a CD, její výt ek 8 510,- K
poputuje na váno ní p ekvapení pro d ti z
mate ské koly.
Drakiáda byla ji tradi n tém bezv trná. Ale
ani to nás neodradilo od toho
u ít si hezké odpoledne.
Sout ili jsme, b hali za
draky a ji tradi n jsme
spole n vypustili balónky s
namalovanými drá ky. První
ohlasy nálezc ji dorazily a
na i drá ci dolet li zatím do
M eckých ehrovic, Pozdn
a obce Pále .
P edná ka s následnou
besedou a vy et ením d tí

Mluví va e dít správn ? s klinickou
logopedkou Mgr. Danou álovou byla s
povd kem vyu ita mnoha rodi i.
Sedmého listopadu kolku nav tívilo kouzelnické
duo Kellnerovi s jejich p edstavením plným ar,
kouzel a magie.
V pond lí 12. listopadu byla podzimní brigáda
Sk ítkové nám zavírají zahrádku .
Ve tvrtek 29. listopadu jsme sledovali, kde vylet l
ptá ek, a íkali jsme sýr , p ijel za námi fotograf.
V na í kolce vedeme d ti k lásce k p írod ,
ekologickému cít ní a citlivému vnímání p írody.
To v e se u íme jak v jednotlivých t ídách, tak na
na ich vycházkách, kde pozorujeme zm ny v
p írod , zví átka i po ádek v na í obci. Více
prostoru na tato témata dávají v na í mate ské
kole také tzv. lesní dny. V tyto dny je pobyt venku
prodlou en a zam en na t ídou vybraný p írodní
útvar, poté d ti po celý rok pozorují.
T ídy mají letos vybrané následující objekty:
Motýlkové mraveni t v zámeckém parku,
Beru ky stoletý strom v zámeckém parku,
Kyti ky - rybník Pánovka,
Sluní ka Medové království.
Projekt Medové království ve t íd Sluní ka je
napl ován v pr b hu celoro ních aktivit a
inností. T íme se na náv t vu u pana Kindla,
uvidíme zde v elí úl v podzimním ase. D ti se
dozv dí plno zajímavostí ze ivota v el a pochopí
jejich význam pro p írodu a lov ka.
Milu e Van ková, Kate ina Kratochvílová,
Martina Blínová
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ZE KOLY
Listopad ve jménu oslav osmdesátého výroèí koly
...pokra ování ze str. 1
Na výstav instalované v u ebn eského jazyka
byly k vid ní skute né historické skvosty kolní
pam tní knihy po ínaje rokem 1932, kniha
zápis Rodi ovského sdru ení v Lánech z roku
1944, stavební plány kolní budovy, ákovské
se ity z rok 1933-35, u ebnice, metodiky, penál,
po ítadlo, p vodní popisy dve í, fotografie
kolních kolektiv , pochvaly a vysv d ení atd. V
u ebn d jepisu bylo mo né nahlédnout také do
lánských kronik.
Náv t vníci se mohli seznámit i se kolou
sou asnou. PowerPointová prezentace o kole
byla promítána na interaktivní tabuli ve studovn ,
kde bylo mo né se i ob erstvit. Ve výtvarné t íd
b elo video se záznamem kolní akademie
2012. K vid ní byly absolventské práce
vystupujících ák za poslední dva kolní roky a
nejlep í práce výtvarné. Nechyb la prezentace
projektu Oran ová u ebna , projektu

Renovace skleníku a prací pro hnutí Na
vlastních nohou - Stono ka .
Bylo také mo né nahlédnout do jindy
uzam ených prostor po íta ové u ebny,
ákovské kuchy ky, kolní jídelny nebo vystoupit
na rozhlednu/vyhlídku koly a odtud shlédnout
na ve erní Lány. Na vyhlídce byly instalované
zv t ené náhledy ákovských kreseb koly. Ty
bylo pak mimo jiné mo né zakoupit si v p ízemí
coby pohlednici nebo orámovaný obrázek. Zde
bylo náv t vník m k dispozici i pam tní razítko.
áci koly se v pr b hu odpoledne postarali o t i
p vecké vstupy, dal í poskytovali informace na
ur ených místech nebo se starali o podpisovou
listinu ú astník , jiní v rolích pr vodc nabízeli
doprovod po kole.
D kuji v em ú astník m za náv t vu a doufám,
e jste se u nás cítili dob e.
Iveta Vrabcová

otev ení historické budovy lánské koly.
está t ída podnikla výpravu do
pestrobarevného sv ta planet, m síc i
malých podivuhodných t les slune ní
soustavy, do planetária v Praze.
16. 11. S vedením koly se se la ákovská
rada.
22. 11. Dopoledne se konal Den otev ených
dve í, rodi e m li mo nost nahlédnout do
výuky v jednotlivých t ídách; odpoledne se
konaly t ídní sch zky a konzultace o
prosp chu a chování ák .
Tak jako ka dý rok, i letos d ti vytvo ily p kná
váno ní p ání, která jsme odeslali na adresu
hnutí Na vlastních nohou/Stono ka paní B le
Jensen.
Ve kole prob hla sbírka ve prosp ch
ob anského sdru ení CPK Chrpa, které se
zabývá výcvikem koní terapeut pro zdravotní
ústavy a lé ebny v celé eské republice. D ti
nákupem bludi s motivem koníka p isp ly na
konto sdru ení ástkou 1100,- K .

 15. 11. -



Ohlédnutí za listopadovým dìním
ve kole
31. 10. Projekt o vesmíru zakon ila 5. t ída
exkurzí do tefánikovy hv zdárny v Praze na
Pet ín .
 2. 11. Halloween ve kolní dru in byl plný
p ekvapení, nechyb ly krásné kostýmy,
stra idelná cesta a tanec.
 6. 11. - áci 1. - 4. t ídy se vypravili do pra ské
zoologické zahrady, kde ve skupinách a v
doprovodu pr vodc absolvovali t i nau né
programy.
 8. 11. - áci 2. t ídy s paní u itelkou nav tívili
lánský h bitov, aby na hrobku Masarykových
polo ili kytici jako d kovnou vzpomínku
u itel a ák u p íle itosti osmdesáti let od









V záv ru roku bych cht la jménem v ech pracovník koly pop át v em d tem, jejich rodi m i
p átel m koly pokojné Vánoce a v novém roce pevné zdraví a hodn t stí.
Iveta Vrabcová

ZE IVOTA SPOLKÙ
Divadelní soubor Tyr , místní organizace TOP 09 Lány a ob anské sdru ení
Lány a Va írov Zdravý prostor pro ivot
zvou v echny lánské ob any na tradi ní

TÌDROODPOLEDNÍ ZPÍVÁNÍ POD VÁNOÈNÍM STROMKEM.
Sejdeme se 24. prosince v 15 hodin na Masarykov nám stí v Lánech a zp íjemníme si ekání na Je í ka.
Je to p íle itost dop át si toho, na co b hem roku není mnoho asu. Popovídat si se sousedy, zazpívat si
spole n koledy, pop át si navzájem hezký t drý ve er, popít horké nápoje z termosek a nakonec se
obohaceni o lidskou vzájemnost rozejít do domov ke slavnostní ve e i.
Roman Havelka a Ji í Luska

áci Základní koly v Lánech Vás co
nejsrde n ji zvou na tradi ní
p edváno ní setkání

Vánoce u nás ve kole
Písnì a koledy, vánoèní zvyky, .
T íme se na Vás
ve st edu 19. 12. 2012 od 17:30 hodin
v t locvi n základní koly.

Vánoèní výstava
kolní dru ina p i Z Lány Vás srde n
zve na prodejní váno ní výstavu
výrobk ák , která se koná ve tvrtek
13. prosince a v pátek 14. prosince od
12:00 do 16:00 hodin v prostorách
kolní dru iny.
Jako ji pravideln budou k zakoupení
svícny a v nce ze Zahradnictví Lípová z
Nového Stra ecí. T íme se na Vás!

NEBE NAD LÁNY
Prosinec
Za íná sezóna planet. K jejich sledování
nic nepot ebujete a je snadné je poznat.
A p jdete ráno je t za tmy do koly,
nad tuchlovickým obzorem budou jako
navle ené na
rce Saturn, Venu e i
Merkur. Ve er pak na stejném míst na
východ Jupiter. Poznávací znamení:
jsou to nejjasn j í t lesa na NEBI NAD
LÁNY a jejich sv tlo se nemihotá, na
rozdíl od stejn jasných hv zd, nap .
Spiky v Pann . Ta se bude tvá it v
blízkosti planet jako jedna z nich.
Ze zví etníkových souhv zdí uvidíte v
zim Ryby, Berana, Býka a Blí ence.
Ano, nemýlíte se, jsou to znamení t ch z
vás, narozených na ja e a v lét . To proto,
e as vlády va eho souhv zdí ur uje
okam ik vstupu Slunce do n j. Ale v tu
chvíli je tedy nemo né ho pozorovat,
v dy je na denní obloze za Sluncem.
Musíte si po kat práv p l roku, aby se
sluní ko schovalo hluboko pod va e
nohy a v nastalé noci se objevil ten vá
Býk. Svá souhv zdí uvidíte v dy v
opa né ro ní dob , ne máte
narozeniny.
Na oblohu se vrací oblíbené Plejády.
Nebo Aldebaran pod nimi. P edstavuje
oko v Býku. Hv zdný sta ík, chladnoucí
ervený obr s výkonem 150 Sluncí, jeho
oran ová je pod sedmi kou Plejád
nep ehlédnutelná.
Tmavé noci p eje Jirka Luska
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Lánská Klubovna zve na
cestovatelskou pøedná ku
Na první cestovatelskou p edná ku
zvou mladí irokou ve ejnost. O cest do
koly po zamrzlé ece, výuce, p lro ním
pobytu a ivot v odlehlém Kargyaku v
indických Himálajích ve vý ce 4200
metr bude promítat a povídat
cestovatelka, pr vodkyn a horolezkyn
Blanka Nedv dická v pátek 14. prosince
v 19:00 hodin v Lánské Klubovn
(suterén 1. stupn Základní koly Lány).
Vstupné 30,-K .
Sou ástí p edná ky bude výstava
velkoplo ných fotografií a kreseb
tibetských d tí. Výt ek ze vstupného
podpo í projekt Slune ní koly v
Kargyaku. Více o projektu na
www.surya.cz
Barbora Kosárová

Nejstar í obèanka Va írova
Nejstar í ob ankou Va írova je paní
Vlastimila Sláni ková, která oslavila
6. listopadu 2012 v kruhu své rodiny
krásné ivotní jubileum - 90 let v ku.
D kujeme v em, kte í p i li k nám
pop át oslavenkyni a zavzpomínat na
léta minulá.
Alena Hlavsová, dcera

NÁZORY A KOMENTÁØE ÈTENÁØÙ
Arogance jednoho monopolu
Jednou ze základních pravd je, e pokud má
n kdo na n co monopol, je to velmi kodlivé pro
tr ní prost edí. Ve finále na tento monopol
doplácí spot ebitel, kterému chybí základní
mo nost - vym nit doty ného dodavatele za
jiného v p ípad , e není s jeho slu bami
spokojen. To se pak bohu el zpravidla projevuje i
pat i nou dávkou arogance ze strany dodavatele,
který prost ví, e zákazník ho pot ebuje a jinou
mo nost nemá.
Nedávno jsem se o pravdivosti této pou ky
p esv d il na vlastní o i a u i. lo o spole nost
Veolia, respektive o její pobo ku Vodárny KladnoM lník. Jak ka dý ví, v tomto ohledu nemáme
jako odb ratelé jinou mo nost ne si nechat líbit
v echno, co si k nám vodárny dovolí, proto e
druhá mo nost je - jste bez vody.
Paradoxní je, e v uvedeném p ípad lo o
zákazníka, respektive zákaznici, se vzornou a
p íkladnou platební morálkou, která se navíc
v dy sna ila mít v echno v po ádku. Proto také v
okam iku, kdy se do jejího domu nast hovali
dal í obyvatelé, po ádala o zvý ení záloh na vodu.
K jejímu údivu dostala z vodáren dopis, v n m se
do etla: P i kontrole databáze smluv jsme zjistili,
e dosud nemáte v souladu s novým zákonem z
dubna 2010 uzav enou novou zákaznickou
smlouvu, kterou jste m li uzav ít do konce roku
2010. Nyní si dovolím lehce parafrázovat dal í
text dopisu: Proto se tandopede dostavte k
podpisu smlouvy, proto e pokud tak neu iníte do
konce roku, odpojíme vám vodu a zaplatíte pokutu
(p es dva tisíce) za znovup ipojení atd. Tato
výhr ka byla dokonce zvýrazn na erveným
písmem.
Up ímn m to na tvalo. Milé vodárny mají ve
smlouvách bordel, proto e m ly do konce roku
2010 ze zákona uzav ít nové. Zcela zjevn tak

neu inily a dohán jí to po termínu, jak se dá.
O ekával bych tedy spí e dopis ve stylu - vá ený
zákazníku, omlouváme se, ale p i kontrole
databází smluv jsme zjistili, e jsme s Vámi dosud
neuzav eli smlouvu podle nov platné legislativy,
a jsme to m li u init ji p ed dv ma roky, byl
byste tak laskav a dostavil se k podpisu nové
smlouvy a tak dále a tak dále. Místo toho
arogantní vyhro ování erveným písmem.
Neváhal jsem a s doty nou odb ratelkou jsem se
do Kladna do zákaznického centra Veolie vypravil
podepsat novou smlouvu, abych se optal, jak to
vlastn myslí. Polo il jsem pracovnici vodáren
dotaz, jestli si myslí, e správn mám jako
odb ratel sledovat Sbírku zákon , aby mi neunikl
nový zákon, pak si nechat zpracovat právníkem
novou smlouvu v souladu s ním a dostavit se s ní
za pracovníky vodáren, aby byli tak laskavi a
podepsali ji. Na to mi odpov d la, e tak to
samoz ejm nikdo ned lá, proto e smlouvy
p ipravují vodárny a odb ratele pak vyzvou k
jejímu podpisu. T ch je ov em tolik, e to ve
vodárnách nemohli stihnout a napravují to
pr b n za provozu. To by se dalo pochopit. Co
ov em nechápu jsou potom ty výhr ky v
erveném odstavci. ekla mi, e to standardn
pí ou do v ech t chto výzev. Na to mi nezbylo ne
konstatovat, e o to je to hor í a sv d í to o tom,
jak si vá í svých zákazník .
A to je vlastn v echno. Poskytuje to pom rn
jasný obraz o tom, kam se dostaneme s ka dým
monopolem, který umo níme. Kdy jsme v
na em stát Francouz m kdysi prodali v t inu
na í vodovodní sít , mo ná jsme po ítali s
p íslove nou francouzskou zdvo ilostí a
slu ností. Hm...
Karel Pleiner

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Na snímku s jubilantkou lenové
ob anského sdru ení Ná Va írov.

Nové kurzy Pilates a PI-JO
29. listopadu byl zahájen v po adí ji
t etí kurz PILATES vedený Martinou
Moravcovou. Ukon en bude bonusovou
lekcí 21. února. Mezitím 15. ledna za ne
první lekcí kurz tzv. PI-JO, co je
kombinace PILATES a FITNESS JOGY.
Lekcí bude p t. Do obou kurz je
omezený po et cvi enek (kv li po tu
ná iní a kv li d kladné kontrole
správnosti cvi ení), proto dáváme
p ednost zájemc m s permanentkou.
Podrobné informace najdete ve výv sce
p ed sokolovnou.

Lán tí volejbalisté nezahálí
Pátým ro níkem za ala v listopadu volejbalová
liga smí ených dru stev AVL Volley. Lán tí
volejbalisté a volejbalistky budou obhajovat první
p í ku z lo ského ro níku. Celkem je letos
registrováno p t tým . Spolu s lánskými se
ú astní dru stva z Tuchlovic, Stochova,
Rakovníka a Kn evsi u Prahy. Systém
sout e spo ívá v odehrání dvou
vzájemných zápas ka dý s ka dým.
Jednou na domácí p d a jednou na poli
soupe e. Hraje se podle platných pravidel
eského volejbalového svazu. Liga probíhá
p es zimní sezónu a na ja e kon í
záv re ným turnajem s vyhlá ením
výsledk . Podrobné informace naleznete
na stánkách www.avlvolley.cz, kde jsou
pr b n dopl ovány termíny zápas a
výsledky ligy. Zveme v echny p íznivce

volejbalu do lánské sokolovny na p knou
sportovní podívanou.
Martin Zelenka
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IVOTNÍ PROSTØEDÍ
Revitalizace idovského rybníka
První listopadové pond lí p edstavili zastupitelé
ve ejnosti studii revitalizace idovského rybníka
a p ilehlého okolí. P es pokro ilou ve erní
hodinu, prezentace za ala po sko ení ve ejného
zasedání, se v sále hospody Narpa se lo více jak 50
ob an , kte í se o návrh iv zajímali.
Studii p edstavil osobn architekt Ing. Jan
ervený z Kladna, ob ané m li k dispozici na
stolech studii k bli ímu seznámení, zárove byl
projekt promítán na velkoplo nou obrazovku.
Ob ané m li také prostor k polo ení otázek.
Proto e jsme nestihli v pr b hu ve era v e
zodpov d t, mohli ob ané ponechat své dotazy
adresované architektovi nebo zastupitel m v
písemné podob .
Zde p iná íme slíbené odpov di. Úplný seznam
otázek a odpov dí týkajících se revitalizace
idovského rybníka najdete na internetových
stránkách obce http://www.obec-lany.cz na
titulní stránce pod odkazem Revitalizace
idovského rybníka v Lánech. Je zde také k vid ní
celá studie.
Prob hlo výb rové ízení na projekt?
V sou asné dob je zpracovaná pouze studie
projektu Revitalizace idovského rybníka.
Výb rové ízení na zpracování studie neprob hlo,
proto e se jedná o dílo nep esahující hranici 2 mil.
korun. Zastupitelé se shodli, aby studii provedl
Ing. arch. Jan ervený, jeho realizované zakázky
m li mo nost vid t v okolí (Bra kov, Bra kov
Valdek, Sítenské údolí, Zákolany a dal í).
Rozpo et akce?
Rozpo et akce je mo né vy íslit a z podrobn j í
dokumentace. V tomto p ípad by lo pouze o
odhad, který m e být nep esný a v kone ném
d sledku ud lat víc kody ne u itku. Je d le ité
v d t podrobn , která ást prací bude stát kolik,
aby se dal celek r zn lenit. Podle d le itosti,
nebo podle toho, na co je práv vypsaná dotace.
Budou zachované sou asné funkce rybníka
(rybá i, hasi i, oboj ivelníci, koupali t )?
Projekt nijak neomezí ob any ve vyu ití rybníka a
jeho okolí jako doposud. Nyní rybník slou í
p edev ím jako po ární nádr a jako h i t pro
lodní modelá e, d ti zde mají mo nost ryba it a v
zim se pak na rybníce samoz ejm bruslí.
Naopak, mo nosti vyu ití se mají rozr st a
zkvalitnit: odbahn ní rybníka = mo nost koupání,
rekonstrukce a roz í ení osv tlení = kvalitn j í
bruslení a erpání vody v p ípad pohotovosti
hasi , vodní rostliny = samo i t ní vody, asfaltový
povrch okolo hasi ské zbrojnice = mén prachu,
roz í ení b ehu mezi d tským h i t m a rybníkem
= snadn j í pr chod a lep í p ístup k vod nap .
pro psy, úprava par íku p i silnici a b eh rybníka

= lep í vzhled, antivandal lavi ky a dal í vybavení.
Jaké budou náklady na údr bu a i t ní vody
zp sob a obsluha?
Ve keré náklady spojené s údr bou rybníka ponese
obec tak, jako je tomu nyní. Zdrojem vody v rybníce
je v sou asné dob vrt pod d tským h i t m a
de ová voda. Samo isticí schopnost rybníka by se
m la revitalizací zvý it. Vzroste objem vody, p ítok
ze studny bude e en tak, aby probublával a
prokysli oval vodu, a v zadní ásti budou vysazeny
vodní rostliny.
Po ítá projekt s osv tlením rybníka?
Studie po ítá s rekonstrukcí stávajícího osv tlení a
s roz í ením osv tlení pro pot eby zimních sport
na rybníku a snadn j í erpání vody ve ve erních
hodinách hasi i.
Kolik strom bude vysázeno?
Nové stromy by m ly být vysazeny na hrázi rybníka,
na roz í eném západním b ehu mezi rybníkem a
d tským h i t m, u stávajícího parkovi t a na
ji ní stran rybníka podél zeleného pruhu p ed
hasi skou zbrojnicí. V e je zakresleno ve studii,
která je k nahlédnutí na webu obce. Pova ujeme za
d le ité myslet na postupnou obm nu strom v
prostoru. Ty p vodní mohou za ít za pár let
odcházet a nové rostou velmi dlouho.
Kolik strom bude vykáceno?
Stromy okolo rybníka pro ly dendrologickým
auditem firmy Stromeko s.r.o. z Bratronic, která
ud lala v roce 2011 audit v ech obecních strom .
Stromy okolo rybníka (lípy a javory) jsou
doporu eny k odbornému o et ení. Své okolí nijak
neohro ují a nemáme v úmyslu je odstranit.
Stromy v par íku (smrky) bude t eba pro ezat více,
aby se par ík prosv tlil a mohl být vyu itý.
Jaké druhy strom budou vysázeny?
Studie ne e í konkrétní druhy strom , které budou
vysázeny. Nicmén zastupitelé se s architektem
shodli na nutnosti vybrat podobné druhy, jako jsou
stávající stromy, samoz ejm s ohledem na tvar
ko en budoucích strom a na projí d jící velká
hasi ská auta. P i výsadb budou pou ity
kontejnerované stromy velikosti cca 14-16, co je
obvod kmínku a odpovídá to t eba stromu 3,5m
vysokému. Druhovou skladbu pova ujeme za
d le itou a finální výb r bude stanoven p i
podrobn j ích projek ních pracích. Rozhodn
bude druhová skladba spí e slo ená z domácích a
p írodn p sobících druh ne z n jakých
nep vodních nebo exoticky p sobících d evin.
Úplný seznam otázek a odpov dí týkajících se
revitalizace idovského rybníka najdete na
internetových stránkách obce http://www.obeclany.cz.
Martina Ho ej í

Lékárna u sv. Antonína v Lánech
p eje v ech ob an m Lán a Va írova veselé Vánoce, pevné zdraví a
budeme se t it op t na va i náv t vu v roce 2013.

Dome ek je p átelské místo pro celou
rodinu. Slou í k setkávání a trávení
volného asu rodi s d tmi. Pokud si z
programu nevyberete, m ete si jen hrát
v prostorné hern . Najdete nás v lánské
sokolovn .
Program
úterý
 10:00
1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro d ti s rodi i
(chodící d ti);
 11:00
11:15 Ma áskové
divadlo pro v echny
(nepravideln , sledujte program);
 15:00
17:00 Kreativní a
p írodov dný krou ek pro d ti
(p ihlá ené d ti );
st eda
 10:00
10:30 Zpívánkové
dopoledne pro d ti s rodi i;
 10:30
11:00 Pohybové dopoledne pro batolátka s rodi i
(nechodící d ti);
 14:00 15:00 Angli tina pro d ti
(p ihlá ené d ti);
tvrtek
 08:00
09:00 Angli tina pro
dosp lé (mírn pokro ilí);
 09:15
10:15 Angli tina pro
dosp lé (pokro ilí);
 10:30
11:30 Angli tina pro
dosp lé (za áte níci);
 10:00 10:30 Výtvarné dopoledne pro d ti s rodi i.
 Srde n Vás zveme na Novoro ní
vycházku ke krmelci. Sejdeme se v
úterý 1. ledna 2013 ve 14:00 hodin na
odstavném parkovi ti nau né stezky
k ob rce, proti budov Lesní správy
Lány. Cesta vhodná i pro ko árky,
program pro d ti. Nezapome te
doma dobrou náladu, krmení pro
zví átka a plnou termosku.
 Beseda Jakým p ínosem m e být
rodi ovství pro m j ivot i pro mou
profesi (osobní r st, návrat do
zam stnání) se uskute ní ve st edu
23. ledna od 10:00 do 12:00 hodin.
 Srde n Vás zveme na Ma karní
merendu s oslavou narozenin
Dome ku. Akce se uskute ní v
ned li 10. února v lánské sokolovn .
Otevírací doba: úterý a st eda 9-12 a 1417 hodin, tvrtek 9-12 hodin.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
Milí náv t vníci a p íznivci ob anského
sdru ení Na e Lány, p ejeme Vám v em
veselé Vánoce, pevné zdraví a mnoho
radosti do nového roku 2013.
NA E LÁNY, ob anské sdru ení
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NOVINKY V SOKOLE
Máme nové náèiní
Odbor v estrannosti nejen e má velmi
ikovné, ob tavé a kvalifikované
cvi itelky, ale dbá té na vybavení
kvalitním ná iním. Díky úsp nému
grantu na vybavení sokoloven a velkému
zájmu o dopl kové cykly lekcí PILATES
aj. jsme si mohli dovolit nakoupit dvoje
nové ná iní zát ové inky a rollery.
Obojí toto ná iní zintenziv uje ú inek
cvi ení a lze ho vyu ívat v b ných
kondi ních hodinách i ve zdravotním
cvi ení.

Vystoupení Aerobic teamu Lány
Na váno ní vystoupení v ech v kových
kategorií zve irokou ve ejnost Aerobic
team Lány pod vedením Báry Ladrové v
pond lí 17. prosince 2012 od 18:00
hodin do lánské sokolovny. Vstupné
dobrovolné.

Pøedvánoèní cvièení
Ud lejte si as a p ij te v ned li 16.
prosince v 9:30 hodin do sokolovny. Ve
cvi ebním bloku dlouhém 75 minut si
zacvi íte s profesionální cvi itelkou
Mí ou Kholovou. Vyzkou íme s ní mimo
jiné i nové ná iní
rollery. Vstupné
dobrovolné.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Turnaj v PÉTANQUE dohrán
Turnaj, který se v takovém rozsahu v Lánech hrál
poprvé, je kone n dohrán. Ú astnilo se ho v
kategorii do 14 let 8 borc , v kategorii od 14 do
110 let borc 36. Dosp lí museli být s ohledem na
velký po et rozd leni do dvou skupin, p i em t i
dvojice z ka dé skupiny s nejlep ími výsledky
postoupily do finále. Jak semifinálová, tak
finálová utkání se hrála v dy ka dý s ka dým.
Proto e se v t inou hrálo z d vodu pracovní
vytí enosti hrá o víkendu, muselo se h i t
p edem zamlouvat. V pr b hu celého turnaje
nedo lo p es slo itost domluv ka dého utkání
v dy mezi v emi ty mi ú astníky a velkého po tu
zápas k ádným problém m, za co je t eba
v em pod kovat. Odehráno bylo celkem 84
zápas ! V kové rozp tí obou kategorií bylo od 3
do 87 let. Velmi sympatická byla snaha v ech
usp t co nejlépe. Proto e v t ina sout ících
neznala na po átku turnaje zcela pravidla,
muselo se asto nahlí et na tabuli instalovanou
hned vedle h i t , kde jsou základy hry podrobn
popsány eskou asociací pétanque klub
( APEK).
Kone né výsledky turnaje jsou následující:
Kategorie do 14 let
1. místo Mat j Cingálek - Franti ek pás
2. místo Gabriela Vl ková - Daniel Vl ek
3. místo Lucie Cingálková - Kry tof
Cingálek
 4. místo Josefína najdrová - Stella najdrová
Kategorie od 14 let do 87 let.
 1. místo Martina Cingálková - Ale Vítek

Prosinec v sokolovnì











7. prosince prodejní akce firmy ALFA
Bruntál
8. prosince Vo avý advent (kv li
tomu odpadá sobotní cvi ení 9.
prosince)
16. prosince v 9:30 hodin
p edváno ní cvi ení s Mí ou
17. prosince od 18:00 hodin Váno ní
vystoupení v ech v kových kategorií
Aerobic teamu Lány pod vedením
Báry Ladrové v lánské sokolovn ;
vstupné dobrovolné
22. prosince Váno ní buchec turnaj
ve volejbale
26. prosince od 7:45 hodin váno ní
turnaj dosp lých ve stolním tenisu
30. prosince premiéra divadelního
p edstavení a ocen ní Klobouk dol
31. prosince od 8:30 hodin
silvestrovský turnaj ve stolním tenisu

Nordic walking

 2. místo Michaela Bu i ová - Emil Bu i
 3. místo Kate ina Vl ková - P emysl Vl ek

Na umíst ní na dal ích místech je mo no
nahlédnout na internetové stránky obce Lány
www.obec-lany.cz
Ceny v obou kategoriích budou slavnostn
p edány na Vo avém adventu dne 8. prosince
2012 ve14:00 hodin.
Velké pod kování si zaslou í za organizátory
výbor lánského Sokola a za pomoc zam stnanci
Hospody NARPA, kte í po celou dobu konání
turnaje ob tav p echovávali pétanqueové koule
a podle pot eby je poskytovali k zápas m.
Hodn jsme se v ichni za pochodu pou ili a
zdokonalili a bylo to patrné i ze stoupající úrovn
zápas . V t ina zú astn ných se nechala sly et,
e se t í na dal í ro ník, a ada dal ích projevila
zájem p ihlásit se do turnaje v roce 2013.
V p í tím roce se uva uje o úprav h i t tak, aby
podklad byl stabiln j í a koule se tolik nebo ily.
Plánuje se také instalovat kruh pro odhoz podle
pravidel hry a zakoupit dal í sady koulí. Ne ka dá
obec se m e pochlubit h i t m na pétanque.
Tento dynamicky se vyvíjející sport si ádá také
mladé zapálené hrá e. Ti by jednou mohli
reprezentovat Lány nebo i R na mistrovství
sv ta. Toho se letos ú astnilo 49 národních
dru stev v etn
R! Z MS v Marseille i z
lánského finále bylo z ejmé, e v k ani slu né
b í ko není pro tento sport ádným hendikepem.
Proto vzh ru do sezóny 2013!
Old ich Polá ek

Okru ní výlet po ádaný TJ Sokol Lány kolem Lán podniklo 12 chodc s
NW holemi v mrazivém sobotním po así18. listopadu 2012.
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