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Úvodník

Výbìrové øízení na sní ení energetické nároènosti koly

Lidská bezohlednost

Obec Lány v návaznosti na lo ské úsp né
získání finan ních prost edk ze zdroj
Evropské unie, Fondu soudr nosti, Státního
fondu ivotního prost edí R a státního rozpo tu
prost ednictvím Opera ního programu ivotní
prost edí vyhlásila 31. ledna 2013 výb rové ízení
na sní ení energetické náro nosti Základní koly
v Lánech.
P edm tem ve ejné zakázky je zateplení
obvodových st n kontaktním tepeln izola ním
systémem a zateplení st ech a strop nejvy ího
podla í, vým na p vodních výplní otvor (oken,
dve í a luxferových vyzdívek) za nová plastová
okna a dve e. P i realizaci uvedených úprav

Ji n kolikrát jsem se v minulých
úvodnících zamý lel nad ne estmi, které
trápí na i obec ( takovou slabou út chou
mi je, e to není jenom problém obce
Lány, ale i jiných obcí). Ptáte se, co mám
na mysli? Je toho více. Hlavn je to
nepo ádek, který zanechávají po sob
n kte í mladí jedinci na autobusových
zastávkách. Jsou to i tolikrát zmi ovaní
pejska i , kte í neuklízí po svých
milá cích to, co zanechají na na ich
chodnících. Dále to jsou i takzvaní
pali i , kte í pálí ve svých kotlích v e,
co jim p ijde pod ruku, ím zamo ují
na e ovzdu í a znep íjem ují ivot svým
soused m a v bec jim nevadí, e to
dýchají i oni sami. V poslední dob se
v ak v na í obci objevuje nový ne var.
Myslím, e si vzpomenete na 1. íjen
minulého roku, kdy jsme s velkou slávou
a hrdostí otev eli nov
zrekonstruovanou a roz í enou
mate skou kolu, kterou nám závid jí i
okolní obce. No a práv zde se objevila
nová sorta já jsem si je pojmenoval
kodi i . A ím e kodí? Ve své
hlouposti se baví tím, e ostrými no i
propichují a po kozují novou fasádu
p ístavby mate ské koly. Nerad bych
n komu ubli oval, ale domnívám se, e
to jsou n jací mladí a je t nevyzrálí
jedinci, kte í se p ed n kým p edvád jí,
jací jsou hrdinové. Proto prosím
v echny, kterým není lhostejné, jak na e
obec vypadá: M jme o i otev ené a
uka me t m mén ukázn ným, e to jde i
jinak. Chceme p ece v ichni ít v krásné,
isté, vo avé a nezdevastované vesnici.
Nebo se snad mýlím? V ím, e ne.
Karel Skleni ka

budou provád ny dal í drobné dopl kové
stavební práce (úprava povrch , demontá e díl ,
vým ny parapet , úprava hromosvodné sít ,
úprava úst edního topení, klempí ské díly apod.)
a úpravy n kterých rozvod pro zaji t ní
hlavního p edm tu díla. Podrobné zadání ve ejné
zakázky je zve ejn no v listinné podob na ú ední
desce obce Lány a na elektronické ú ední desce na
webu obce www.obec-lany.cz .
P edpokládaná hodnota celkem v K bez DPH je
8 300 000,- K . Termín pro doru ení nabídek je
27. února 2013.
Karel Skleni ka

Lánská kola získala grant na pøírodní uèebnu
V záv ru lo ského roku p i la do lánské základní
koly dobrá zpráva. Lán tí usp li na Ministerstvu
ivotního prost edí se svou ádostí o poskytnutí
grantu z revolvingového fondu Ministerstva
ivotního prost edí na podporu udr itelného
rozvoje. P ihlá ený projekt kolní zahrada jako
u ebna pod irým nebem p írodní u ebna byl
úsp ný. Díky grantu získá lánská kola 70 000,K na dal í úpravy kolní zahrady. V plánu je

vytvo ení zast e eného studijního
prostoru/pergoly vybavené stoly, lavicemi a
tabulí. Plocha, kde se nyní nachází p vodní
základy zredukovaného skleníku, bude upravena
a osázena rostlinami. B hem realizace vznikne
atlas rostlin kolní zahrady. Období realizace je
naplánováno na leden a íjen leto ního roku.
Iveta Vrabcová, editelka Z Lány

Jak se na Lánech hlasovalo o èeském prezidentovi?
V prvním kole prezidentským voleb v na í obci
získal nejvíce hlas (28,05%) Karel
Schwarzenberg, následovaný Milo em
Zemanem s 26,04% hlas . Dal í po adí
kandidát bylo následující: t etí p í ku obsadil s
15,93% Jan Fischer, tvrté místo pat ilo Ji ímu
Dienstbierovi (14,48%), pátá p í ka pat ila
Vladimíru Franzovi (5,37%), esté místo

obsadila Zuzana Roithová (3,18%), následovaná
P emyslem Sobotkou (2,73%), Ta anou
Fischerovou (2,45%) a Janou Bobo íkovou
(1,73%).
V druhém kole prezidentských voleb získal 536
hlas Milo Zeman (49,53%) a Karel
Schwarzenberg 546 hlas (50,46%).
Martina Ho ej í

Pozvánka na veøejné
zasedání zastupitelstva
Zastupitelé obce vás zvou ve st edu 13.
února 2013 v 18:00 hodin na ve ejné
zasedání zastupitelstva obce do hotelu
Classic.
V sobotu 2. února se uskute nil reprezenta ní ples obce Lány a Muzea T.G.M.
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Po lete pozvánku na akci
do Lánského zpravodaje
V b eznovém ísle Lánského zpravodaje
otiskneme Kalendá akcí, které plánují
uspo ádat lánské a va írovské zájmové
spolky, sdru ení a sportovní organizace
v leto ním roce. Seznam akcí je nedílnou
sou ástí ka dého m sí ního ísla
obecních novin a zve ej ujeme jej i na
internetových stránkách obce
www.obec-lany.cz.
Nabízíme proto v em spolk m a
organizacím p sobícím v Lánech a ve
Va írov , aby nám pr b n i souhrnn
posílaly seznam akcí, které p ipravují na
leto ní rok. Rádi vám pom eme s
propagací. Kontaktní e-mail:
zpravodaj@lany.cz
Martina Ho ej í

Veèer s mým nejlep ím pøítelem
Ok ídlené úsloví Kniha - p ítel lov ka
m inspirovalo k tomu nazvat ve ery s
knihou, po ádané Obcí Lány, práv
Ve er s mým nejlep ím p ítelem. Chceme
postupn oslovovat Lá áky a zhruba
jednou za m síc p edstaví n kdo z
místních obyvatel svou oblíbenou knihu
a p e te z ní ukázky, které by mohly
zaujmout i ostatní. Osobn preferuji
knihy s notnou dávkou humoru, ale
pokud se n kdo bude cítit na to, aby
strhujícím výkonem nadchnul
poslucha e pro n jaké t ké drama,
samoz ejm mu v tom nikdo nebude
bránit. P edpokládám, e tyto ve ery se
pro nás v echny mohou stát inspirací
pro dal í sm ování v etb (p ípadn v
tom, emu se opravdu vyhnout); naopak
hlavnímu aktérovi umo ní propagovat
jeho oblíbenou knihu, a pokud to u iní
dostate n zajímav , má anci, e získá
pro sv j milovaný titul dal í p íznivce.
Abych n koho nevhodil do neznámých
vod se v emi úskalími, jich jsem si
v dom, beru první ve er na sebe.
P edstavím vám jednu ze svých
nejoblíben j ích knih, která m ji
n kolik desetiletí znovu a znovu uvádí
do dobré nálady v dycky, kdy to
pot ebuji. Pokud tedy budete mít zájem,
o ekávám vás v pond lí 18. února v
18.00 hodin v p íjemném salonku nad
hospodou Narpa. O jakou knihu se
jedná, to si nechám pro sebe jako
p ekvapení, ale v ím, e vás pobaví.
Minimáln tak, jako pobavila a v dy
znovu pobaví mne.
Karel Pleiner
Oprava: Omlouváme se tená m za
chybu v lednovém Zpravodaji
v rozpo tu obce na rok 2013. Správn
m la být uvedena ve výdajové polo ce
Rezervní fond ástka 1.700 (tis.).
Martina Ho ej í

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Poplatek za popelnici

Poplatek za psa

Poplatek za svoz komunálního odpadu na rok
2013 je splatný hotov i bezhotovostn do 28.
února 2013.

Majitelé psa mohou poplatek za jeho dr ení
uhradit nejpozd ji 31. b ezna 2013, a to hotov na
obecním ú adu, nebo bezhotovostním p evodem.

Poplatek na leto ní rok z stal ve stejné vý i jako v
roce lo ském (za 1 osobu 500,- K /rok) a je
splatný hotov v ú ední dny na Obecním ú adu v
Lánech. Pro bezhotovostní p evod pou ijte ú et
obce vedený u Komer ní banky v Novém Stra ecí
- íslo ú tu je 622221/0100, variabilní symbol
uve te 1340+ p. rodinného domu.

Za prvního psa zaplatí majitelé 200,- K , za
druhého a ka dého dal ího psa tého majitele
300,- K . Osoby, které jsou v invalidním,
starobním, vdovském nebo vdoveckém d chodu
zaplatí za prvního psa 100,- K a za druhého a
dal ího psa 150,- K . P i bezhotovostní platb
nezapome te uvést variabilní symbol 1341+ íslo
popisné rodinného domu.

Obec Lány
vás co nejsrde n ji zve na literární ernou
hodinku

Veèer s mým nejlep ím
pøítelem.
Svou oblíbenou knihu vám tentokrát
p edstaví Karel Pleiner.
Pokud máte rádi knihy, p ij te v pond lí 18.
února od 18:00 hodin do salonku nad
hospodou Narpa. Pokud máte pocit, e se ve
svém ivot bez t ch divných papírových v cí
obejdete, p ij te také. Mo ná se nám poda í
p esv d it vás o tom, e na knihách p ece jen
n co je.

Prevence kriminality
Zastupitelstvo obce se rozhodlo z ídit novou
komisi, která se zam í na prevenci kriminality v
na í obci. Zam í se zejména na p ípravu Plánu
prevence kriminality obce Lány. Tento dokument je
d le itý, proto e je mimo jiné nezbytnou
podmínkou pro mo nost získat granty pro tuto
oblast, zejména z prost edk , které pro tyto ú ely
vypisuje Ministerstvo vnitra R. Jde nap íklad o
preventivní programy pro mláde a seniory,
p ísp vky na vybudování kamerového systému,
protidrogovou prevenci a podobn .
Do komise jsou navr eni zastupitelé Karel Pleiner
a Milan Dvo ák a dal ími spolupracovníky budou
zástupci Policie R a M stské policie Nové
Stra ecí.
Martina Ho ej í

NÁZORY A KOMENTÁØE
Lánská záhada
e ím záhadu. A prosím v echny o pomoc, sám
u si nevím rady. Stává se mi, a bohu el nemohu
íci, e jen ob as, e p ed svým domem lápnu do
psího h a, e najdu vyhrabanou kyti ku (která
ani nestihla zako enit), e na tráv a jinde
nacházím psí stopy - nejen otisky jako takové, ale
také po psím mo ení. Nemáme psa.
Nem u tomu prost p ijít na kloub. Zdráhám se
uv it tomu, e morálka je tak nízko, e chodíme
své psy ven it na cizí pozemky. Ten p ed mým
domem je opravdu m j (podle výpisu z katastru
nemovitostí). To p ece nem e být pravda, e si
vlastníci ps chrání své zahrádky tak sv domit ,
e aby pes neud lal hromádku na jejich ,
odvedou ho na cizí . Ano, sloveso odvedou je

pou ito zám rn . Proto e podle platné vyhlá ky
. 2/2008 svého psa ur it vedou na vodítku.
Cituji lánek VI.: p i pohybu ps na ve ejném
prostranství v zastav né ásti obce je osoba
doprovázející psa povinna vést psa na vodítku .
Napadá m je t jedno vysv tlení. Majitelé ps
prost ignorují platnou vyhlá ku. Tak e ho nikam
neodvád jí, jen dohlédnou na to, aby neud lal
hromádku p ed jejich domem. Ostatní lidé a
jejich majetek jsou z ejm pod jejich úrove .
Je t jednou prosím v echny o pomoc, vyhlá ka
není od toho, aby byla poru ována a toto
poru ování tolerováno. D kuji.
Marek Bene

Názor odborníka: Obecní vyhlá ka o ve ejném
po ádku . 2/2008 v l.II. odst. 3 mj. stanovuje, e
vlastníci ps a jiného zví ectva jsou povinni
odstranit zne i t ní ve ejného prostranství i cizího
pozemku zví etem v jejich vlastnictví. Pokud tak
neu iní, pak jim v souladu se zákonem
o p estupcích lze ulo it pokutu a do vý e 30.000,K.

(v etn volného pobíhání ps bez vodítka v
zastav ných ástech obce) lze postihovat.
Konkrétní podn ty o p estupcích podávejte na
obecní ú ad osobn nebo e-mailem. P estupek je
mo né dolo it fotografií. Zárove bylo ulo eno
strá ník m M stské policie v Novém Stra ecí, aby
se více zam ili na dodr ení obecní vyhlá ky. Obec v
sou asné dob ji pou ívá fotopast proti
vandal m, v blízké dob po et t chto za ízení
navý í a jejich vyu ití zam í i na psí p estupky .
JUDr. Ernest Kosár

Proto e se stí nosti na nedodr ení vyhlá ky mno í,
zastupitelé se shodli na pot eb jejich d sledného
e ení. Konkrétní poru ení vý e uvedené vyhlá ky
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ZE IVOTA SPOLKÙ

9.2.

Hasièi bilancují uplynulý rok
V lo ském roce vyjí d la lánská jednotka
dobrovolných hasi
celkem k 21 zásah m.
Z toho byly po áry celkem 13x, technické zásahy
4x, planý poplach byl vyhlá en 2x a prob hlo po
jednom také taktické cvi ení a zásah u dopravní
nehody.
Jednotka zasahovala v lánském katastru 11x,
ostatní výjezdy byly mimo katastr na í obce.
Pr m rn vyjelo na jeden zásah 6 len , p i em
pr m rná doba trvání zásahu byla 1hodina a 14
minut. Nejvytí en j ím m sícem byl ervenec,
kdy jednotka vyjela 4x. Jednotka uchránila
majetek v hodnot 14. 391.000,- K .
Nejaktivn j ím hasi em lánské výjezdové
jednotky v roce 2013 byl David Mareda, který
absolvoval 13 výjezd z 21.
Lán tí hasi i mají pro zásahy k dispozici CAS 32
Tatra 148 (vyjela celkem ke 13 zásah m), CAS 25
K Liaz 101 (vyjela celkem ke 12 zásah m), OA
VW Transportér (vyjel celkem k 7 zásah m).
Mezi dal í vybavení pat í et zové pily
STIHL(pou ity u 1 zásahu), po ární st íka ka a
plovoucí erpadlo (pou ity u 6 zásah ),
elektrocentrála Honda (pou ita u 2 zásah ) a
dýchací technika (pou ita u 2 zásah ).
lenové lánské jednotky v pr b hu roku
absolvovali 1x výcvik ve vypro ování p i
dopravní nehod , 1x výcvik na vod v etn
záchrany tonoucích, práci s raftem na divoké
vod , 12x výcvik s technikou, výstrojí a výzbrojí,
1x dvoudenní výcvik v Lomech Amerika v etn
lezeckého výcviku, práce s lodí a vyhledávání
osob ve tolách a 14x poskytli technickou
výpomoc pro obec.
B hem roku se zejména d tský hasi ský pot r
zú ast oval závod . V po árním útoku zm ily
d ti síly ve Zbe n , kde se umístily na výborném
prvním míst , a v H eb i, kde získaly 2. místo. Ve
Zli ín bojovaly ve dvojboji a získaly 4. p í ku a v
Jesenici ve v estrannosti se umístily na 8. a 12.
míst . D ti si také vyzkou ely závody jednotlivc
v Lu né. Dorostenci v záchraná ských závodech
ve loukovicích skon ili na bodovaném 3. míst .
Dosp lí vyrazili op t na speciální no ní závody v
Dolínku, kde skon ili na 5. míst , a zm ili síly v
záchraná ských technikách,
kde se umístili na 4.míst .
B hem roku se dobrovolní
hasi i v novali údr b a
opravám zásahové techniky
(hlavn Liaz), hasi ské
výstroje a výzbroje, drobným
opravám závodní st íka ky a
v záv ru roku je krom
opravy erpadla T 148 ekala
i velká údr ba vozu.
S lánskými hasi i jste se
mohli setkat i p i mén
dramatických událostech, a
to zejména p i
spole enských a spolkových
akcích v obci nebo okolí. Jsou
ochotni p ilo it ruku k dílu a

Kalendáø akcí - Únor 2013

pomoci p i p ípravách akcí a zú astnit se i jejich
pr b hu. Pomáhali p i Pálení arod jnic, p i
Májích, p i Masarykov vat e a p i lampionovém
pr vodu. Ú astní se valných hromad a
hasi ských ples v okolních vesnicích. V lo ském
roce ve spolupráci s Muzeem T.G.M. v Lánech
uspo ádali v b eznu sv j ples. Pro d ti p edvedli
ukázky techniky na Lánském dni plném her, p i
D tském dni v Mate ské kolce a na Dni
otev ených dve í firmy Ekologie. V záv ru roku
uspo ádali zku ební výlov rybníka a valnou
hromadu.
P ehled zásah :
1.1.
Po ár Slovanka po ár RD
10.1.
Planý poplach Stochov po ár
bytovky
14.1.
Po ár Lány RD po ár komína
18.2.
Technický z. Lány erpání vody ze
sklepa
19.2.
Technický z. Lány od erpání vodní
laguny za RD
1.3.
Po ár Stochov - po ár chaty
29.4.
Po ár Stochov - Honice po ár trávy
1.5.
Po ár Lány - po ár lesa
2.5.
Po ár Tuchlovice po ár trávy
6.5.
Taktické cvi ení Lány po ár
sb rného dvora
29.6.
Po ár Tuchlovice RD
3.7.
Technický zásah Lány - erpání vodní
laguny
5.7.
Technický z. Lány - padlý strom
25.7.
Planý poplach Lány nedovolené
pálení odpadu
27.7.
Po ár Lány po ár lesa sm r
K ivoklát
26.8.
Po ár Lány po ár lesa sm r Pín
30.8.
Po ár Tuchlovice po ár OA
9. - 10.9. Po ár Lhota po ár zem d l.stavení
19.10. Po ár Ka ice RD
9.12.
Po ár
elechovice po ár bytovky kotelna
21.12. Dopravní nehoda
Lány
osobní
automobil do kontejneru
Petr Králí ek, zástupce velitele

10. 2.

14.2.

18. 2.

23. 2.

9. 3.

9. 3.

14. 3.

17. 3.

23. 3.

7. 4.

27. 4.

28. 4.

Repríza divadelního
p edstavení A je to v pytli! od
20:00 hodin, lánská sokolovna
(DS Tyr )
Ma karní merenda od 14:00 do
17:00 hodin v lánské sokolovn
s pohádkou Princezna a drak
(OS Na e Lány)
Záv re ná beseda Lánská obora
1945-2000 s promítáním
fotografií od 17:00 hodin v
Muzeu T.G.M. v Lánech.
P edná ejícími budou Ing.
Bohumil Martínek, Ing. Jan
Ham ík, Ing. Boh. Macha ,
Hubert Svoboda.
Literární erná hodinka Ve er s
mým nejlep ím p ítelem od
18:00 hodin, sál Nad Narpou
(Obec Lány)
Lány Air Show 2013, v 16:00
hodin, restaurace Quattro
Tuchlovice, zimní polétání na
simulátoru o pohár (MK Lány)
Ma karní bál v papu ích od
20:00 hodin v lánské sokolovn ,
benefi ní akce na podporu nov
vznikající Hokejové sín
Ho ek v Lánech
Den TGM - pietní akt u jezdecké
sochy T. G. Masaryka, vernisá
výstavy fotografií Masarykova
zastavení v Lánech a koncert
duo harfa a housle
Volební valná hromada TJ Sokol
Lány, lánská sokolovna v 18:00
hodin
tení pro celou rodinu aneb
pomáháme obecní knihovn a
burza knih od 14:00 do 17:00
hodin v Muzeu T.G.M. (OS Na e
Lány, Z Lány, M Lány)
Ples sboru dobrovolných hasi
T.G.M. v Lánech od 20:00 hodin
v Muzeu T.G.M. v Lánech (SDH
T.G.M Lány, Muzeum T.G.M
Lány)
Otevírání lánského mola v 10:00
hodin, idovský rybník v
Lánech (MK Lány)
Lánská jarní sobota , sout
historických model
pohán ných spalovacími
motory. Odpoledne se bude
konat sout CRC-show, ve
které mohou létat historické
modely letadel, modelá ské
leti t Lány (MK Lány)
Lánská jarní ned le , sout
historických model s pohony
elektromotory, modelá ské
leti t Lány (MK Lány)
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Podìkování
Babi ky z Domu s pe ovatelskou
slu bou touto cestou d kují za milá
váno ní p ání a náv t vu d tí ze
Základní koly v Lánech v doprovodu
paní u itelek, která jim zpest ila
p edváno ní atmosféru .
P ejeme v em pevné zdraví a dobrý nový
rok.

Beseda Lánská obora
1945 2000
Srde n Vás zveme na záv re nou
besedu o lánské obo e s promítáním
fotografií, která se uskute ní ve tvrtek
14. února 2013 od 17:00 hodin v Muzeu
T.G.M. v Lánech. P edná ejícími budou
Ing. Bohumil Martínek, Ing. Ham ík,
Ing. Boh. Macha , Hubert Svoboda.

Pozvánka na výstavu
Výstavu malí e a lánského rodáka Jana
Dingy Dva sv ty m ete nav tívit v
zámecké galerii v Kladn do 3. b ezna
2013.

NEBE NAD LÁNY
Únor
Tém ka dý sloupek rubriky NEBE
NAD LÁNY nám p ipomenul, e celý
sv t, nato Lány, je nic ve srovnání s
vesmírem. P esto máme n které úkazy
na obloze tak pod k í, e nás ani
nenapadne, e u za humny neplatí.
V imli jste si, e v echny prom nné jevy
se d jí od východu p es ji ní obzor na
západ? M sí ní fáze se v dycky
poslu n podobají C nebo D a
pom cky couvá a dor stá nám
bezchybn fungují.
Nikoho by nenapadlo postavit d m s
terasou a francouzským oknem na sever,
e? Pro se takovými samoz ejmostmi
tedy zabývat? Aby vás nep ekvapilo, e
kamarád z Austrálie, pozvete-li ho do
Narpy, bude zarputile tvrdit, e nejlep í
víno roste na severních stráních. e v
poledne je nejlépe schovat se do ji ního
stínu a M síc e p jde od Tuchlovic k
Rakovníku p es Kopaninu! P esn tak
to u protino c chodí a p ijde jim to
stejn samoz ejmé jako nám polední
sluní ko nad Oborou.
A to jsme pozvali na pivo blízkého
souseda. Co takový kamarád z Jupitera!
Ten by si pochvaloval, kolik toho za den u
nás stihne. On je toti zvyklý na sv j
d e v í t i h o d i n o v ý s p r i n t . Na o p a k
Venu an m by bylo líto, jak prchavé jsou
v Lánech západy Slunce. Co jsou na e t i
minutky oproti jejich dvanáctidennímu
p edstavení!
Jirka Luska

ZE KOLY
Zápis dìtí do Mateøské koly Lány
pro kolní rok 2013/2014 se koná ve dnech 14. 3. 15. 3. 2013 od 10:30 do 15:00 hodin.
S sebou vezm te rodný list dít te a ob anský pr kaz jednoho z rodi .

Okénko do mateøské koly
Co se d lo v lednu ve kolce:
Po p evypráv ní v ech ú asných chvil z
váno ních prázdnin a d tského t betání, zda se
poda ilo pod strome kem najít v e, co si d ti
p ály, op t za al nový rok, ve kterém se budeme
t it, co nového a zajímavého nám p inese.
Co nás trápí, je vandalismus. Bohu el jsou mezi
námi lidé, kte í umí ni it, kodit a krást. Budova
kolky pro la celkovou rekonstrukcí, d tem se
ve kolce libí, ale n kdo nám radost kazí. Zlod j
ji sta il ukrást z vestibulu dekorativní sví ky a
termohlavici od úst edního topení. V novém
roce do lo k úmyslnému po kození nové fasády
koly.
Lednové aktivity:
10.1. Exkurze ve firm LEGO na Kladn .
Výletu smluvním autobusem se
zú astnily d ti ze t íd Kyti ky a Sluní ka.
D tem se exkurze moc líbila, proto e lego
je velmi oblíbená a ádaná stavebnice a je
asto v centru d ní her d tí ve kolce.
15.1. Prob hla beseda se zástupci základní
koly a s psychologem v mate ské kole ukázková hodina Metody dobrého startu.
25.1. Prob hl zápis p ed kolních d tí do
základní koly.
Náv t va Sluní ek v základní kole
u prv á k .
D ti se p i ly koncem ledna podívat na
vyu ování 1. t ídy. Seznámily se s budovou,
s prost edím t ídy i s paní u itelkou. D ti
zhlédly malou ukázku toho, co je po
prázdninách eká ve kolní lavici.
V m síci lednu prob hl v jednotlivých t ídách
Lesní den. Beru ky nav tívily zámecký park, kde
pozorují starý veliký dub. T ída Motýlk v
zámeckém parku objevuje a pozoruje zm ny na
mraveni ti. D ti ze t ídy Kyti ky vyrazily
zkoumat zm ny na Pánov louce, kde se zam ují
p edev ím na místní rybník. T ída Sluní ek
pozoruje zimní p írodu v elího medového
království v tomto ase, p edev ím jeho
zazimování a p e kání zimy.
Výzva
V mate ské kole v pr b hu celého leto ního
kolního roku sbíráme prázdné PET láhve.
Pomozte nám t ídit odpad. Ud láte dobrou v c a z
výt ku za nasbírané plastové láhve, splníme
p ání d tí ve kolce.
Van ková Milu ka, editelka mate ské koly

Reklama

ST EDOZÁPADNÍ REALITNÍ s.r.o.

Nové Stra ecí

Nabízí na prodej:
Hezký pozemek 1321m² v Lánech,
orient. k J. Vzrostlé stromy. Výhled. IS u
pozemku. Cena k jednání: 1.490.000,- K
Nová BJ 2+kk (56m²) v 2.NP domu
v Novém Stra ecí. ÚT, plyn. Vybaveno.
Parkování. Klidné místo. Cena:
1.590.000,-K .
Pozemek 1139 m² na JZ svahu okraje
m sta Nové Stra ecí s výhledem na
k ivoklátské lesy. Cena: 1190 ,-K /m².

Odkoupíme Va i ornou p du.
Platba v hotovosti.
170.000,-K za hektar.
Kompletní nabídka na
www.reality.cz/ rma/793
email: reality-cifka@iol.cz
tel: 739 963 456, 736 610 520
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ADRESÁØ FIREM A SLU EB
Nabízím zpracování ú etnictví, da ové
evidence, mezd a DPH
Petra Lipská
Lesní 233, Lány
Mob.: 732 623 403
E-mail: petralipska@seznam.cz

MARY KAY - Kolekce p ípravk pé e o ple
Dekorativní kosmetika, Profesionální lí ení
Marta Gregorová
Lány 480
Tel.: 603 300 073
www.marykay.cz

Vedení ú etnictví
Drahomíra Holubová
Bezejmenná 304, Lány
Mob.: 604 630 468
Tel.: 313 502 342
E-mail: d.holubova@tiscali.cz

SPORTOVNÍ A RELAXA NÍ MASÁ E
Sekretová R ena
V posilovn Stans´Gym s. r. o., Kladno
www.posilovnakladno.cz
Na objednávku p iijedu k vám dom .
Mob.: 606 754 801
www.mobilni-masaze.eu

Finan ní a da ové poradenství
Zpracování podnikatelských zám r
v etn zaji t ní financování
První konzultace zdarma
David Bouda
Mob.: 604 837 371
Ú etnictví - Ing. Lenka Dejmková
Vedení ú etnictví, da ové evidence,
mzdy, da ová p iznání
Lány 429
Mob.: 602 369 629
www.ucetnictvi-dejmkova.cz
HO EJ Í interiéry - od návrhu po montá
Nábytek na míru - kuchyn , oblo kové dve e,
schody, obývací pokoje, aj.
Tel.: 312 522 480
E-mail: info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
Kuchy ské linky, vestav né sk ín ,
komody, odkládací st ny a ostatní nábytek
dle po adavku zákazníka.
Od zam ení a po montá
Daniel V rnoch
kolní 374, Lány
Mob.: 737 502 595
kolní a kancelá ské pot eby
Petr B eh
Polní 660, Lány
Mob.: 775 243 564
E-mail: Petr.Breh@centrum.cz
www.kancelarskepotrebyonline.cz
Pé e o ruce manikúra, modelá neht ,
P-shine, zábaly, parafínová láze rukou,
masky, masá e rukou, gelové nehty na nohou
Bu i ová Michaela
Sadová 563, Lány
Mob.: 602 594 156
Kosmetické slu by , teplé parafínové zábaly
Depilace cukrovou pastou Pandhy´s
Ho ej í Martina
Lesní 498, Lány
Mob.: 732 770 797
www.kosmetika-horejsi.cz
Obnovení innosti po mate ské dovolené!

Pokra ování adresá e rem na str. 6

Pension Slune nice
Celoro ní rekrea ní ubytování
Jana Malá
Pod Kopaninou 387, Lány
Mob.: 420 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz
Prodej a odborný servis jízdních kol v etn
odpru ených vidlic a kotou ových brzd
Konzultace
André Vebr
U pýcharu 370, Lány
Mob.: 608 958 203
E-mail: andvebr@gmail.com
AUTO KOLA
Zden k Veselý
U Statku 195, Lány
Mob.: 777 017 699
E-mail: info@autoskolavesely.cz
www.autoskolavesely.cz
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempí ství, mechanické práce
Václav Mat jka
K ivoklátská 227, Lány
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153
Elektromontá ní práce, Zabezpe ovací syst.
Kamerové systémy, Ant. a po íta ové rozvody
Radek Zazvonil
Lesní 358, Lány
Mob.: 606 813 619
E-mail: info@zazvonil-elektro.cz
www.zazvonil-elektro.cz
Komplexní slu by v oblasti výpo etní techniky
a internetového p ipojení
Ji í vancar
U Lipky 429, Lány
Mob.: 724 134 341
E-mail: jiri.svancar@email.cz
Ozvu ení a osv tlení akcí
Ji í vancar
U Lipky 429, Lány
Mob.: 724 134 341
E-mail: jiri.svancar@email.cz
www.zvuceni-svancar.cz

CESTOVNÍ AGENTURA SUNRISE
zájezdy do celého sv ta
Je ná 576, Lány
Mob.: 774 992 005
www.skvelelasty.cz
Cestovní agentura Martina Burgerová
Rezervace a vystavení letenek, zájezdy, víza
K Rybníku 440, Lány
Mob.: 775 090 875
Tel.: 311 626 331
E-mail: letenky@burgerova.com
www.burgerova.com
FOTO A VIDEO STUDIO
svatební foto, plesy, párty
Je ná 576, Lány
Mob.: 774 992 005
www.svatebnivideo.cz
ANGLI TINA zábavn od batolat po seniory
Mortimer English Club Lány a Rakovník
Ukázkové hodiny zdarma
Ivana Chalupová
Mob.: 603 300 073
www.mortimer-anglictina.cz
Výuka/dou ování pan l tiny, 2. stupe Z ,
S , i dosp lí, mo nost zam ení na cestovní
ruch, obchodní korespondenci
Tereza Vodvá ková
Mob.: 732 639 507
E-mail: vyuka.sj.aj@email.cz
Absolventka anglistiky FF UK nabízí:
Individuální výuku angli tiny, P eklady z/do Aj
Jitka Han lová
Mob.: 607 759 153
E-mail: Hanzlovaj@seznam.cz
Autorské perky, smaltované a drát né,
dárek pro ka dou p íle itost,
mo nost osobního odb ru
Jitka Hru ková
Mob.: 721 202 332
E-mail: hjita@email.cz
www.fler.cz/hjita
D tské centrum JAKO DOMA
nabízí své prostory pro pobyt
Va ich d tí p ed kolního v ku.
www.detijakodoma.cz
BOTY BAMBINI - D tská certifikovaná obuv
Superfit, Sportovní oble ení Craft
Marta Gregorová
Trojanova 48, Rakovník
Tel.: +420 603 300 073
www.botybambini.cz
Projekty vytáp ní, pr kazy energetické
náro nosti budov
Ing. Milan Bechyn
kolní 148, Lány
Mob.: 603 802 992
E-mail: milan.bechyne@gmail.com
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Pozvánka na Ma karní bál
v papuèích
Srde n Vás zveme na první Ma karní
bál v papu ích!
Akce se koná na podporu nov vznikající
Hokejové sín - Ho ek v sobotu 9. b ezna
2013 od 20:00 hodin v lánské sokolovn .
Vítáme nápadité masky, krabo ky,
hokejové dresy nebo originální papu e.
Nejlep í maska a papu e získají
zajímavou cenu.
eká vás bohatá tombola, ve které
m ete vyhrát první cenu wellness
víkend pro dv osoby a mnoho dal ích
zajímavých cen.
Hlavním bodem ve era bude DRA BA
DRESU z limitované sb ratelské edice
zlatých dres hokejového klubu Rytí i
Kladno S PODPISEM JAROMÍRA
JÁGRA.
T it se m ete na kapelu V pantoflích a
výborné ob erstvení, které zaji uje
Nové Allegro z Nového Stra ecí.
Místenky pro ob p ísálí a první patro
sokolovny budou v p edprodeji
za 120,- K od 11. února 2013
v konzumu Van ek a v Hospod Narpa.
V maskách nebo v papu ích se na vás
moc t íme
Ivana Pí ová, Ilona Víchová

ADRESÁØ FIREM A SLU EB
Sepsání kupních, darovacích a nájemních
smluv, dohody o zru ení a vypo ádání SJM
Advokátní kancelá
JUDr. Lada Kosárová
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel: 312 246 895
E-mail: akkladno@seznam.cz
Realitní kancelá : ECO-JURIS, spol. s r.o.
Kompletní realitní slu by, právní slu by
JUDr. Ernest Kosár
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel: 602 254 280
E-mail: ecojuris@seznam.cz
Hypote ní servis ECO-JURIS, spol. s r.o.
Zdarma vy ízení hypote ních úv r
a refinancování
Ilona Karlová
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel: 312 243 882
E-mail: ecojuris@seznam.cz
SEKURETO o.s. - Trénink karate,kick-box
výuka obranné st elby (pistole, brokovnice)
Sekret Zden k
Soukromý trenér
Tel. 774 145 000
E-mail: karatesekret@seznam.cz

Fitklub 1155 v Novém Stra ecí, K2 HIKING,
Posilovna, Zumba Fitness, Cvi ení d tí
Mgr. Jitka Slavíková
Mob.: 605 507 606, 603 834 846
E-mail: fitklub1155@seznam.cz
www.fitklub1155.cz
WL Praha - Prodej italských vín - oblast Treviso
(Prosecco aj.)
Ing. D. ervený
Ke Studánce 622, Lány
Mob.:777 194 788
E-mail: wlpraha@qmail.com
Prodej ekologické bytové kosmetiky DEDRA
Pavla Válová
Na Ohradech 84, Lány
Mob.: 733 506 042
E-mail: pvalova@email.cz
Malí ské a lakýrnické práce
Franti ek T ma
Ke Studánce 624, Lány
Tel.: 603 399 626
ití - drobné opravy od v
Miroslava T mová
Ke Studánce 624, Lány
Tel.: 737 168 124

ZE KOLY
Jsme v polovinì kolního roku









15. 12.
pátou lekci
projektu Rozumíme
pen z m s názvem
Nové bydlení si v
dal ím projektovém dnu
pro li áci 8. t ídy.
Seznámili se
s
finan ními produkty, hypotékou a stavebním spo ením.
19. 25. 1. - dvacet dva ák 5. - 9. t ídy se zú astnilo ly a ského a
snowboardového výcviku na í koly ve Vrchlabí v areálu Bubákov.
21. 25. 1. ostatní áci 6. 9. t ídy se zapojili do práce v týdenním
projektu Rakovníkem k í em krá em , jeho cílem bylo ák m p edat
co nejvíce informací o m st Rakovníku. áci pracovali v dílnách
nazvaných Rakovníkem po stopách historie, Kdo proslavil Rakovník,
Kolem Rakovníka na kole, Do ista, Orientujeme se ve m st a Vyrábíme
keramické kachle. B hem dvou výjezdových dn do Rakovníka áci
nav tívili Státní okresní archiv, Pivovar Bakalá a absolvovali procházku
po významných historických památkách s pr vodkyní M stského
informa ního centra, p i ní nav tívili i Rabasovu galerii, Muzeum TGM
a roubenku Lechný ovnu. V hodinách t lesné výchovy áci plnili
Odznak zdatnosti.
25. 1. k zápisu do 1. t ídy pro kolní rok 2013/2014 se dostavilo 28 d tí,
12 dívek a 16 chlapc , z toho rodi e jednoho dít te zva ují odklad kolní
docházky.
áci koly se zapojili do výtvarné sout e, kterou vyhlásilo ob anské
sdru ení Na e Lány v rámci benefi ní akce tení pro celou rodinu, aneb
Pomáháme obecní knihovn . D ti tvo í obrázky dle zadaných kritérií na
motivy díla Josefa Lady.

 V ervnu jsme ve kole podali ádost na Ministerstvo ivotního prost edí

o poskytnutí grantu z revolvingového fondu M P na podporu
udr itelného rozvoje. Projekt kolní zahrada jako u ebna pod irým
nebem p írodní u ebna byl úsp ný, v prosinci byla podepsána
smlouva, na realizaci projektu kola získá 70 000,- K . Na kolní
zahrad bude vytvo en zast e ený studijní prostor/pergola vybavená
stoly, lavicemi a tabulí. U de ového svodu pergoly bude umíst n sud na
vodu s výpustí. Plocha, kde se nyní nachází p vodní základy
zredukovaného skleníku, bude upravena a osázena rostlinami. Na
zahrad budou vhodn umíst ny pta í budky. B hem realizace vznikne
atlas rostlin kolní zahrady. Období realizace je plánováno na leden
íjen leto ního roku. Do projektu zapojíme áky i rodi e.
Iveta Vrabcová,
editelka základní koly

Reklama
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Z HISTORIE OBCE
KALENDÁØ HISTORICKÝ 2013
(dokonèení z lednového Zpravodaje)
Fürstenberk m pat il lánský zámek a do r. 1921.
Po n kolika p estavbách mu nakonec vtiskli p ed
110 roky (r. 1903) sou asnou pseudobarokní
podobu s mansardovou st echou se t emi
kupolemi a s rizalitem uprost ed ji ního pr elí.
P ed 95 roky, dne 28. 10. 1918, byla vyhlá ena
eskoslovenská republika a v Lánech a ve
Va írov se dne 17. listopadu sázely lípy Svobody.
Dne 15. 7. 1921 zakoupil od Fürstenberk lánský
zámek i s lesními revíry eskoslovenský stát. Na
po est jeho prvního prezidenta byla p ed 80 roky
(29. 4. 1923) zasazena na sokolském cvi i ti
Masarykova lípa. Druhá Masarykova lípa se u 78
rok (od 19. 5. 1935) zelená v par íku na rohu
kolní ulice a ulice Ke H bitovu. Vedle ní zasadili
Lán tí p ed 75 roky (1. 5. 1938) v upomínku
dvacetileté existence státu lípu Edvarda Bene e,
druhého eskoslovenského prezidenta. Tého
dne bylo po severní stran kolní ulice vysazeno
n kolik lipek: M. R. tefánika, A. Jiráska, K.
Kramá e, V. J. Klofá e, A. Ra ína, A. vehly, L.
Wintra, A. Masarykové a P. ámala. P ed 45 roky
(27. 11. 1968) reagovali Lán tí na ohro ení
státnosti zasazením stromu Republiky uprost ed
nám stí.
Dne 11. 8. 1921 poprvé p icestoval do lánského
zámku prezident T. G. Masaryk s rodinou a Lány
se pro n staly novým domovem. Místo slavobran
je p ivítal palír rozzá ených elektrických lamp. V
lánském zámku p ed 90 roky (dne 13. 5. 1923 v
05:15 hod ráno) zem ela paní Charlotta G.
Masaryková a o dva dny pozd ji, 15. 5. 1923, se
konal její poh eb na lánský h bitov. Dne 14. 9.
1937 pak v lánském zámku zem el T. G. Masaryk;
i on byl poh ben na lánském h bitov . Po ase je
do spole né hrobky následovaly také jejich d ti,
Jan Masaryk a Alice Masaryková. Poh eb
ministra zahrani ních v cí eskoslovenské
republiky, Dr. h. c. Jana Masaryka, se konal p ed
65 roky (dne 13. 3. 1948 od 18:00 do 21:00 hod.).
Hrob rodiny Masarykových se stal poutním
místem tisíc lidí.
Lánský h bitov. Základ toho, kde odpo ívají
Masarykovi, byl vysv cen p ed 180 roky (r. 1833).
P ed 135 roky (dne 3. 3. 1878) do lo u jeho
severní zdi ke spole né sebevra d ne astných
milenc Marie Kindlové z Va írova a Franti ka
t pánka z Lán.
Na lánském h bitov odpo ívá i pyrotechnik
Zden k Dole al (Lány p. 139), který 12. 12.
1947 zahynul p i zne kod ování výbu nin z
konce války poblí Teplic. Dne 4. kv tna 1948
(p ed 65 roky) byl jako ú astník národního boje
za osvobození in memoriam vyznamenán

eskoslovenským vále ným k í em 1939.
Výrazných zm n doznaly Lány p ed 90 roky, v
roce 1923. Dne 3. 4. 1923 byla zahájena výstavba
stávající ulice Ke H bitovu; a do té doby tudy
vedla jen úzká p ina. V b eznu 1923 byla
dokon ena elektrifikace obce a v srpnu tého roku
byl v Lánech uveden do provozu ve ejný vodovod.
Dne 15. 7. 1923 otev ela KPR v dom p. 121 ve
vlastní re ii mate skou kolu. Do suterénu
Obecné koly Ch. G. Masarykové se mate ská
kola p est hovala p ed 80 roky, v roce 1933.
P ed 75 roky (dne 6. 3. 1938) ud lilo lánské
obecní zastupitelstvo estné ob anství
prezidentu SR Edvardu Bene ovi, ale dne 20.
12. 1939 ho muselo na pilné sch zi na základ
na ízení Okresního ú adu ve Slaném op t zru it.
estné ob anství bylo Ed. Bene ovi obnoveno
hned po válce, dne 15. 8. 1945.
Je t p ed 40 roky stávala v ulici Ke H bitovu
Skleni kovic stodola krytá do ky, poslední
stavení svého druhu v Lánech, ale dne 24. 4. 1973
byla str ena.
kolní areál byl dokon en p ed 30 roky, kdy se
dne 1. 9. 1983 slavnostn otevíral nový pavilon
p. 418 na rohu kolní ulice a ulice Ke H bitovu.
Ohe je dobrý sluha, ale zlý pán. P ed 75 roky (7.
10. 1938) vyho ela stodola Karla Najmana u p.
15; p ed 70 roky (19. 8. 1943) sho ela stodola na
Nových Dvo ích a p ed 55 roky (25. 4. 1958)
sho el rovn na Nových Dvo ích v elín B.
Malí ského. K velkému po áru do lo p ed 50 roky
(14. 8. 1963), kdy lehla popelem velká
fürstenberská stodola z roku 1864, sou ást areálu
zem d lského podniku.
Po así zasko ilo na e p edky p ed 210 roky (15.
5. 18. 5. 1803), kdy se plné t i dny hust sypal
sníh, a pak p ed 200 roky (8. 3. 1813), kdy se
krajem p ehnala tak silná vich ice, e ani nejstar í
pam tníci o takovém ád ní v tru nesly eli.
Silni ních ne t stí je tolik, e je v sou asné dob
u bohu el chápeme jako nutné zlo, ale to první
snad stojí za zmínku. P ed 80 roky (23. 10. 1933)
zahynul pod Va írovem na jízdním kole cestá
Franti ek ermák, kterého srazil projí d jící
automobil.
Privátní data si dopl te ka dý sám individuáln .
Osobní zaujetí jim dodá pat i ný citový náboj a
pro vás se stanou t mi nejd le it j ími výro ími.
lov k a událost ijí tak dlouho, dokud na n
n kdo vzpomíná. Nenabádám ke staromilství, ale
pou it se m eme z lec eho.
Václav Vodvá ka, lánský písmák

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 chodící d ti
s rodi i;
 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;
st eda
 08:00 09:00 Jóga (NOVINKA)
 10:00
10:30 Zpívánkové
dopoledne pro d ti s rodi i;
 10:30
11:00 Pohybové dopoledne pro batolátka s rodi i;
 14:00
15:00 Angli tina pro
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 (mírn pokro . II.);
 10:00 10:30 Výtvarné dopoledne pro d ti s rodi i.
 Srde n Vás zveme na Pohybové
dopoledne pro batolátka
(nechodící d ti) ve st edu po
Zpívánkách v klubovn vedle herny d ti si zvykají na kolektiv jiných d tí i
rodi . Jedná se o básni ky,
ukazova ky, protahování, cvi ení na
mí ích, hry se átky atd.
 Ve st edu 6. února od 8:00 do 9:00
hodin m
ete nav tívit
UKÁZKOVOU HODINU JÓGY
ZDARMA pro v echny dosp lé (bez
d tí), pravideln bude jóga ka dou
st edu od 8:00 do 9:00 hodin.
 Zveme vás v ned li 10. února od
14:00 hodin na MA KARNÍ
MERENDU spojenou s oslavou 6.
narozenin Dome ku a bohatým
doprovodným programem.
 Srde n vás zveme v úterý 19. února
od 10:00 hodin na BESEDU s
Martou Gregorovou z Boty Bambini
na téma Jak správn obouvat d ti .
Otevírací doba: úterý a st eda 9-12 a
14-17 hodin, tvrtek 9-12 hodin.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
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Program v sokolovnì
 9. února repríza div. p edstavení





souboru Tyr od 20:00 hodin
10. února ma karní merenda
15. února prodejní akce firmy ALFA
Bruntál
9. b ezna benefi ní Ma karní bál v
papu ích od 20:00 hodin
14. b ezna valná hromada TJ Sokol
Lány od 18:00 hodin

Cvièení pro mu e? Ano.
Po velkém úsp chu lekcí pilates se
enami a na ádost n kterých zájemc
probíhá také kurz PILATES PRO
MU E. V p ti lekcích se cvi enci
seznámí s nejnov j ími metodami
cvi ení proti bolestem zad. Cvi ení se
koná od 29. ledna v dy v úterý
od 17:15 do 18:00 hodin v lánské
sokolovn . Celý kurz je pro ne leny za
150,- K (pro leny Sokola za 50,- K ),
nebo m ete p ijít na jednotlivou lekci
za 40,- K .

Jak cvièíme v lánském Sokole?
O tom se mohly p esv d it v echny eny,
které vyu ily pozvání odboru
v estrannosti a p i ly v ned li 3. února v
podve er do sokolovny. Konalo se
prezenta ní cvi ení . Ve sto padesáti
minutách se eny zah ály p i aerobní
rozcvi ce, pak posílily problémové
partie, zkusily si nekontaktní silov
vytrvalostní trénink s prvky bojových
sport (taebo), p ipomn ly si
diskotékové tance z 80. let. To v e pod
vedením cvi itelek Jany Porcalové,
H e l e n y H r d l i k o v é , Ve n d u l y
Jan a íkové a Martiny Moravcové.
Hostem pak byla Renata Hata ová,
která vedla speciální cvi ení proti
bolestem zad.
Celá akce navázala na lo skou
zku enost a m la za cíl zejména nov
p íchozím ukázat, co v lánském Sokole
enám nabízíme. Kdo jste tuto akci
propásli, p ij te a vyberte si p ímo ve
cvi ení. Cvi íme v úterý ráno od 9:00
hodin se seniorkami, od 19:00 a 20:00
hodin kondi ní a aerobní hodiny, v
sobotu od 9:00 hodin také kondi ní.
Podrobný program najdete ve výv sce
p ed sokolovnou.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Fotbal hledá podporu

Sobotní cvièení pro eny

Fotbalový klub SK Lány nabízí na svém h i ti k
pronájmu reklamní plochy o r zných velikostech
inzerci v zápasovém zpravodaji (týdeník).
P ípadn hledá sponzory, kte í jsou ochotni
finan n p isp t na chod klubu. Cena reklamy dle
dohody. Kontakt: Kosarinho@seznam.cz,
tel. 723 930181.

S cvi itelkou Martinou m ete cvi it pravideln
ka dou sobotu od 9:00 hodin v termínech 9., 16.,
23. února a dále pak 2. a 9. b ezna.

achový turnaj má vítìze
Druhý ro ník turnaje O achového mistra obce
8. Ji í Ladra 6 bod , 9. místo pat í Miroslavu
Lány 2011/2012 byl ke dni 31. prosince
Malému s 5 body. Turnajovou tabulku uzavírají
lo ského roku zakon en. Pan Pavel Sláni ka,
Pavel Sláni ka, Richard varcbach a Petr
který tento turnaj v roce 2010 inicioval a podílel se
Dudá ik.
tak i na zalo ení achového oddílu v Lánech,
Martin P ibyl
turnaj bohu el ji nedohrál. est jeho
památce! Zaslou eným vít zem
turnaje se stal Milan Dvo ák se 12
body ze 13 partií. Druhé místo se
ztrátou 1 bodu na vít ze vybojoval
nejmlad í ú astník turnaje, mistr R
do 8 let ,Viktor P ibyl, který jako jediný
dokázal vít ze turnaje porazit. Souboj
o medaile byl a do posledního
okam iku velmi napínavý. Bronzovou
p í ku si nakonec ziskem 10 bod
zaslou ila 10 letá Sofie P ibylová. Petr
Sokol a Miroslav Koblic získali sice
také shodn 10 bod , m li v ak hor í
pomocné hodnocení, pat í jim proto 4.
a 5. místo. Martin Pucholt na 6. míst
doplatil na velmi p ekvapivou prohru s
Miroslavem Malým v posledním kole,
p ípadná výhra této jedné partie by pro Spole ná fotogra e z vyhlá ení achového turnaje. Zleva Ji í
n j znamenala zisk bronzové medaile. Ladra, Viktor P ibyl, Milan Dvo ák, So e P ibylová, Miroslav
Hrá i na dal ích místech ji získali Koblic, Martin Pucholt a Martin P ibyl. (autorem fotogra e je
mén ne 50 % bod : 7. Ernest Kosár a Ing. Old ich Polá ek)

Plány achového oddílu na rok 2013
V tomto roce se v b eznu chystáme op t na
Mistrovství eské republiky mláde e, uvidíme,
jak d ti usp jí. Viktor P ibyl bude hrát jak
Mistrovství R do 10 let (jako to lo ský mistr R
do 8 let), následn v ak také svoji kategorii, tj.
Mistrovství R do 8 let. Sofie P ibylová bude
poprvé startovat ve star í kategorii, tj. v
Mistrovství R dívek do 12 let.
Ve St edo eské regionální sout i ve skupin B
startuje v sezon 2012/2013 celkem 11
p ti lenných dru stev. Po 7. kole z celkových 11
kol je dru stvo TJ Sokol Lány na p kném 4. míst .
Dru stvo, které nastupuje ve standardní sestav

Martin P ibyl (6 bod ze 6), Miroslav Koblic (4
body ze 6), Martin Pucholt (3 body ze 6), Sofie
P ibylová (3 body z 5) a Viktor P ibyl (2,5 bodu ze
6), náhradník Richard varcbach (0 z 1), 3x
zvít zilo, 2x remízovalo a 1 prohrálo. Doma v
Lánech budeme hrát je t dva zápasy 17.2.
2013 proti K Kladno B a 24.3. 2013 proti K
Zlonice B.
V klubovn se oddíl pravideln schází v pátek od
16:30 hodin. Krom rozbor partií ze sout í
dru stev hrajeme také r zné tréninkové turnaje
se zkrácenou dobou na rozmy lenou.
Martin P ibyl
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