LÁNSKÝ
Informaèní list Obecního úøadu Lány

Úvodník
Rok sedmý
Připomíná-li nadpis tohoto úvodníku
někomu něco jiného, tak musím říci, že
je to podobnost čistě náhodná. Blíží se
konec roku, kdy člověk bilancuje a
přemítá, zda ten rok byl úspěšný či
nebyl, co se povedlo a případně co se
nepovedlo. I já jsem si začal ve své mysli
připravovat takovou malou inventuru a
zjistil jsem, že je to již sedm let, co jsem
na lánské radnici. Okamžitě jsem si
vzpomněl na svého dědu, který jako
starý zkušený sedlák rád používal jedno
pravidlo – Sedm let bohatých, sedm let
hubených. Jak to myslel, na to se ho už
bohužel zeptat nemohu, ale mohu
alespoň udělat malou bilanci toho mého
roku sedmého – roku 2013. Z čistě
ekonomického pohledu to byl pro obec
rok velice úspěšný. Pokud budeme
porovnávat pouze příjmy a výdaje, je to
nejlepší rok v historii obce. Samozřejmě,
že k tomu přispěl i nový systém
přerozdělování daňových příjmů pro
obce, tzv. Rozpočtové určení daní. Ale
největší podíl na příjmové části obce
mají úspěšná grantová řízení, která činí
třetinu celého rozpočtu obce. Za to bych
chtěl poděkovat i svým kolegyním a
kolegům zastupitelům. Až potud se zdá
všechno dobré a růžové. Potom jsem se
však koncem listopadu zúčastnil
ekonomické konference Svazu měst a
obcí, kde jsme se dozvěděli od
ministerských úředníků, že podmínky
na grantová řízení z EU pro plánovací
období 2014 -2020 nejsou ještě
schváleny, a když to půjde dobře, první
dotace by mohly být v roce 2015.
Okamžitě jsem si vzpomněl na svého
dědu a pochopil tu jeho filosofii. Jenom
to jeho pravidlo jsem upravil na Jeden
rok bohatý, jeden rok chudý. No ale
nechci předbíhat, třeba se mýlím a naši
ministerští úředníci se pochlapí a
připraví vše dříve, aby se dalo čerpat již v
příštím roce. Přeji všem našim
spoluobčanům klidné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí, zdraví a
osobních úspěchů v roce 2014.
Karel Sklenička
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Rozsvícení stromeèku
Poslední listopadový den připadl na předvečer
první adventní neděle, a tak jsme 30. listopadu na
lánském náměstí rozsvítili vánoční stromeček.
Setkání sousedů zpestřil svým vystoupením
lánský smíšený sbor
Chorus Laneum pod
vedením Vladimíra
Doležala, paní
Kristýna Bartošová se
svou žačkou Kateřinou
Krátkou zahrály na
horny a poté se na
obloze rozzářila
Betlémská hvězda.
Duchovní správce
l á n s k é f a r n o s t i P.
M a r i u s z Wa l c z a k
posvětil přinesené
adventní věnce.
V letošním roce bude
lánskou náves v čase
adventním a vánočním nově zdobit Betlém s
vyřezanými figurami Josefa, Marie a Ježíška. Jsou
dílem lánského řezbáře Ing. Oldřicha Poláška.

Výchozí surovinou bylo lipové dřevo z
pokácených stromů u lánské sokolovny. Pan
Polášek sochy v průběhu letošního roku vyřezal a
věnoval Lánům. Jak mi prozradila jeho manželka
Ludmila, pracoval s
velkými obavami, aby
se jeho dílo líbilo. Jeho
přáním bylo, aby
postavy měly reálnou
velikost a podobu, a
proto mu členové
rodiny stáli modelem.
Že se řezbáři jeho
pečlivá práce podařila,
se můžete přesvědčit
sami a patří mu naše
velké poděkování.
Sochy bude před
nepříznivým počasím,
v duchu biblického
příběhu, chránit
dřevěný chlév, který je dílem lánského truhláře
Lukáše Worofky.
Martina Hořejší

Zprávy o dìní v obci ve vašem mobilu
Obec Lány nabízí občanům moderní informační
systém MOBISYS, pomocí kterého budou
důležité a aktuální zprávy o dění v obci každému k
dispozici formou textových zpráv v mobilních
telefonech. Abyste mohli být příjemci těchto
zpráv, musíte provést registraci. Tu u klasického
(tlačítkového, staršího) typu mobilního telefonu
provedete zasláním textové zprávy obsahující
kód: REG LANY OBZ na telefonní číslo

777 080 880. Pokud jste vlastníkem dotykového
mobilního telefonu, registraci provedete
stažením mobilní aplikace MojeObec na svém
mobilním telefonu prostřednictvím GooglePlay
nebo AppStore.
Více informací najdete na internetových
stránkách obce – www.obec-lany.cz nebo
www.mobisys.cz.
Karel Sklenička

Výsledky prvního kola aukce úspor za energie v Lánech
Obec Lány, její občané a organizace, kterých se
sešlo více než šest desítek, v průměru ušetří v
následujícím období 26,15 % na plynu a 32,04 %
na elektrické energii. Aukce se zúčastnilo 3568
domácností ze 120 měst a obcí z celé České
republiky.
Odběr zemního plynu byl přihlášen do aukce
celkem za 73,6 mil. Kč, úspora bude činit 19,3
mil. Kč. Odběr elektrické energie byl objednán do
aukce celkem za 63,6 mil. Kč, úspora bude činit
20,4 mil. Kč.
Pro velký zájem občanů uspořádáme 2. kolo sběru
dat, které se bude konat znovu na Obecním úřadu
v Lánech, a to ve dnech 15., 18. a 22. ledna 2014
(a to ve středu od 14:00 hodin do 17:00 hodin a v

sobotu od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00
hodin do 15:30 hodin).
Podklady, které musíte přinést pro zařazení do eaukce: kopie smlouvy se současným dodavatelem
včetně případných dodatků a všeobecných
obchodních podmínek, kopie ročního
vyúčtování, spojovací číslo SIPO (případně číslo
bankovního účtu), dohodu mezi eCentre a
klientem. V případě jakýchkoliv dotazů
kontaktujte prosím pana Zdeňka Nedvěda, mob.
+420
602
176
249,
email:zdenek.nedved@ecentre.cz nebo pana
Petra Rajgla, mob. +420 603 479 416.
Více informací o společnosti najdete na
www.ecentre.cz.

Veøejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce v roce 2013, které se koná v

pondělí 16. prosince 2013 od 18:00 hodin v sále
nad hospodou Narpa.
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Co se dìje na radnici
·

·

·
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Zastupitelé se seznámili s vyjádřením
krajského úřadu, hygienické stanice,
hasičů, dotčených ministerstev,
CHKO Křivoklátsko, pozemkového
úřadu a dalších dotčených institucí k
návrhu zadání nového Územního
plánu pro Lány.
Zastupitelé se zabývali vývojem
situace ve věci konkursu na majetek
f i r m y L á n s k á o b o r a s . r. o .
Připravovaná dražba se týká místní
komunikace v obci - ulice Březové. Se
správcem konkursní podstaty jedná
starosta obce Karel Sklenička a
místostarosta JUDr. Ernest Kosár.
Obec si nechala zpracovat posudek
na odhadní cenu komunikace pro
další jednání a případné odkoupení
do vlastnictví obce.
Do zkušebního provozu byl spuštěn
informační systém MOBISYS.
V obci bude v lednu instalovan ve
sběrném dvoře kontejner na sběr
obnošeného šatstva a bot.
Starosta vstoupil do jednání s Lesní
správou Lány ohledně odkoupení
pozemku pro zřízení nového
sběrného dvora, který by lépe
kapacitně vyhovoval pro Lány a
Vašírov.
Schůzka zájmových spolků a
sdružení se zastupiteli ke
grantovému řízení na rok 2014
proběhne počátkem měsíce února
2014. Předmětem schůzky bude i
zhodnocení doloženého vyúčtování
grantů za rok 2013 - termín doložení
vyúčtování letošních grantů končí
15. ledna 2014.
Zastupitelé dostali za úkol provést
inventarizaci majetku obce
do 31. prosince 2013.

Obecní ples 2014
V plném běhu jsou přípravy na obecní
ples v roce 2014, který se bude konat
8. února v lánské sokolovně ve
spolupráci s Muzeem T. G. M. v Lánech.
Tradičně bude hrát kapela K-Band
Josefa Husáka. Připravuje se pestrý
doprovodný program a bohatá tombola.
Ples začne ve 20:00 hodin. O servis jídla
a nápojů se postará restaurant Nové
Allegro z Nového Strašecí. Ples bude
nekuřácký.
Vstupenky budou v prodeji od 20. ledna
2014 na Obecním úřadě v Lánech za
cenu 150,- Kč. Rezervace před prodejem
bude možná již v průběhu ledna.

Mateøská škola o Vánocích
Ředitelství Mateřské školy v Lánech
rozhodlo o uzavření školy v období
vánočních svátků ve dnech 23. prosince
2013 až 1. ledna 2014.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Rozpoèet na rok 2014
V listopadu zastupitelé diskutovali nad
rozpočtem pro rok 2014. Navrhovaný rozpočet je
plánovaný jako vyrovnaný a počítá s příjmy a
výdaji v celkové výši 21.485.000,- Kč. Hlavním
příjmem bude daň z přidané hodnoty, která je
kalkulována ve výši 8.500.000,- Kč, dalšími
významnými příjmy je daň z příjmu fyzických
osob ve výši 4.700.000,- Kč a daň z příjmu
právnických osob ve výši 3.900.000,- Kč.
Rozpočet počítá rovněž s nedaňovými příjmy
(např. příjmy z pronájmů nebytových a bytových
prostor, pozemků, příjmy za poskytování služeb)
ve výši 1.590.000,- Kč a dotací ze státního
rozpočtu na provoz místní správy ve výši
504.000,- Kč.
Ve výdajových položkách rozpočtu na příští rok je
nejvyšší částka – 3.000.000,- Kč vyhrazena na
rekonstrukci chodníků v obci a dokončení střední
části chodníku Lány – Slovanka. Na rekonstrukci
a opravy místních silnic je rezervována částka
1.400.000,- Kč. Na rekonstrukci a přístavbu
hasičské zbrojnice je počítáno s částkou
700.000,- Kč a na pořízení základní části

kamerového systému v obci je vyhrazena částka
700.000,- Kč. Na sběr a svoz komunálního
odpadu včetně provozu sběrného dvora je
vyčleněna částka 1.950.000,- Kč. Na provoz
Mateřské školy Lány je plánována částka
650.000,- Kč a pro Základní školu Lány je to
částka 1.350.000,- Kč. V souvislosti s
dokončením nového územního plánu je v
rozpočtu rezervována částka 200.000,- Kč a na
požární ochranu je to částka 300.000,- Kč. Pro
uvažované zateplení budovy čp. 174 bude
potřebná částka 300.000,- Kč, na rekonstrukci
vytápění v 1. patře obecního úřadu a na
odvodnění a izolaci vstupu do budovy je
uvažováno s částkou 450.000,- Kč. Na podporu
neziskových organizací v obci je příští rok
uvažována částka 640.000,- Kč. V rezervním
fondu bude připravena částka 500.000,- Kč jako
spoluúčast obce na grantová řízení.
Rozpočet budou zastupitelé schvalovat na
veřejném zasedání 16. prosince 2013 v sále nad
hospodou Narpa od 18:00 hodin.
Karel Sklenička

Z veøejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo na mimořádném
veřejném zasedání 20. listopadu v prostorách
obřadní síně Obecního úřadu v Lánech.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
· Přijetí dotace z Operačního programu Životní
prostředí na projekt Snížení imisní zátěže na
území obce Lány, díky kterému Lány mohly
zakoupit nový zametací stroj. Dotaci tvoří z
85% finanční prostředky z fondu soudržnosti

·

ve výši 2.932.253,50 Kč, 5% je finanční podíl
ze státního rozpočtu (tj. 172.485,-Kč) a 10%
tvoří finanční spoluúčast obce (tj. 344.971,50
Kč). Cena je včetně DPH.
Rozpočtovou změnu č. 5/2013, která se týká
přesunu finančních prostředků v položkách
volby a hasiči v rámci obecního rozpočtu na
rok 2013.

Pospíchej pomalu!
Toto rčení by měli mít na mysli někteří řidiči, kteří
se občas řítí hlavní silnicí přes Vašírov. Ještě
nebezpečnější jsou však ti, kteří projíždí dolní
částí Vašírova. Vyrazí ze zatáčky a na rovince to
rozjedou, než je zastaví výjezd na hlavní
komunikaci. Věřím, že tito závodníci nejsou
Vašírovští, že jsou to náhodní řidiči. Znepokojuje
nás ale, že se situace opakuje, a mnohdy nás
svištění pneumatik probouzí i v noci.
Dopravní situaci v obci řešíme neustále a
hledáme vhodná řešení pro parkování i náhodná
stání. Upozorňuji na tento stav právě teď před

zimou. Až se objeví sněhová nadílka a stav
vozovky se zhorší, nebezpečí z rychlé jízdy bude
větší.
Budeme se snažit prosadit do rozpočtu obce ještě
alespoň jeden zpomalovací pás i do dolní části
Vašírova. Také navrhujeme vyřešit chodník při
hlavní silnici, který by spojil obě vašírovské
autobusové zastávky. Tento měsíc bude
zastupitelstvo obce schvalovat rozpočet na rok
2014, a tak doufám, že s požadavky na bezpečnost
v obci a na zkvalitnění dopravy uspěji.
Alena Hlavsová

V únoru 2014 inzerce ZDARMA
V únorovém zpravodaji bude zdarma zveřejněn
adresář všech lánských a vašírovských občanů,
kteří nabízejí své služby nebo výrobky veřejnosti.
Pokud máte zájem, zašlete své kontaktní údaje ve
formátu – název, adresa, telefonické spojení,
případně i odkaz na www.stránky, e-mail v
elektronické podobě na: zpravodaj@lany.cz nebo
je v písemné podobě doručte na Obecní úřad v

Lánech s označením Inzerce do únorového
Zpravodaje. Protože chceme vyhovět všem
zájemcům o inzerci, bude otištěn inzerát v
rozsahu maximálně 150 znaků.
Uzávěrka pro poslání inzerce končí 25. ledna
2014. POŠLETE ÚDAJE HNED, NEČEKEJTE
NA POSLEDNÍ CHVÍLI!
Redakce
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ V LÁNECH
Èesko zpívá koledy - Lány se pøidají
Pokud rádi zpíváte koledy, zaškrtněte si ve svém
kalendáři datum 11. prosince 2013. Právě v tento
den se s úderem 18. hodiny rozezní celou Českou
republikou zpěv pěti koled. Na desítkách míst
totiž odstartuje akce Česko zpívá koledy. Zpívat
budou ale třeba také krajané v mnoha zemích po
celém světě. A koledy budou znít na náměstích, v
kavárnách, domovech důchodců i na dalších
místech. Zpívat se bude v šesti místech na
Kladensku a Slánsku, což je nejvíce z celých
středních Čech.
V Lánech budeme zpívat na Masarykově náměstí,
a pokud se chcete přidat, přijďte před 18. hodinou
a podpořte tak tuto příjemnou adventní akci.
Přijďte se na chvíli zastavit v předvánočním
shonu a společně si zazpívat pět koled, dát něco

teplého na zahřátí a nasát tu správnou adventní
atmosféru. Kladenský deník věnuje zúčastněným
sladkou odměnu v podobě vánoček a muffinů.
Zpěvníčky budou na místě k dispozici.
Koledy zazní v přesně stanoveném pořadí. Jako
první zazpíváme píseň Nesem Vám noviny.
Následovat budou písně Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a
Pásli ovce Valaši.
Více o projektu naleznete na
www.ceskozpivakoledy.cz. Akci Česko zpívá
koledy vyhlásilo rádio Impuls a Deníky.cz,
podporuje jej TV Nova a síť rádií MMS.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Premiéra se blíží - bordel na ministerstvu uklidí
lánští divadelníci
Ke konci roku neodmyslitelně patří premiéra
Divadelního spolku Tyrš. I letos všechny opět
zveme 30. prosince do lánské sokolovny.
Tentokrát se můžete těšit na situační komedii
Bordel na ministerstvu od francouzských autorů
Jeana Franca a Guillauma Melania. Jak již název
napovídá, děj hry je zasazen na ministerstvo, kde
se seznámíme s Gabrielle, šéfkou kabinetu
ministra školství, která se ocitá na životní
křižovatce. Práce ji začíná pomalu vyčerpávat,
řeší problémy rozháraného ministra. Její
dospívající a poněkud rozmazlená dcera Sára se
chce osamostatnit a Gabriellin citový život se
rovná katastrofě, což trápí jejího energického
otce Cecila. Životní stereotyp ženy středního věku
se změní příchodem o dvacet let mladšího
údržbáře Erica a jedním skandálním odhalením.
Jak to dopadne,uvidíte v předsilvestrovském

představení.
Roli Gabrielle ztvární Barbora Kosárová.
Ministra školství si zahraje Roman Nový. Roli
mladého údržbáře Erica ztvární Jakub Týbl.
Gabriellinu dceru si zahraje Karolína Matějková a
jejího dědečka Antonín Tolkačev. V roli žárlivé
ministrovy manželky uvidíte Ivu Černou.
Režie se ujal Roman Havelka, dramaturgie
Romana Pavlíčková, spolupráce Jan Pudl Malý.
V rámci premiéry bude také předáno další
prestižní ocenění Klobouk dolů jednomu z
občanů Lán za nezištný a dlouhodobý přínos k
rozvoji a propagaci obce. Kdo jím bude, se přijďte
30. prosince podívat do lánské sokolovny.
Lístky budou v předprodeji od 16. prosince na
obvyklých místech.
Za DS Tyrš Romana Pavlíčková

Veèer s knihou a s èlovìèenstvím
Pro dítě je životně důležitá především láska
člověka, který je tady jen pro něj. Nezáleží ani tolik
na tom, do které společenské vrstvy onen člověk
patří, čím se živil a jak se na něj dívá okolí. A je-li
takový milující člověk současně i tolerantní a
nerozlišuje lidi podle barvy pleti, náboženství a
majetkových poměrů, je to pro dítě, které má život
před sebou, ten nejlepší vklad do budoucnosti.
Na tohle téma už vzniklo hodně románů,
divadelních her a filmů, ale málokteré dílo je tak
civilní, neokázale lidské a nevtíravé jako Život
před sebou od Émila Ajara. Díky listopadové
černé hodince jsme měli možnost se s ním
prostřednictvím Jitky Hruškové seznámit.
Přiznám se, že mi tahle kniha dosud o klobouk

nezavadila, a jsem rád, že mě k ní Jitka
nasměrovala.
Zaujal mě už samotný výběr titulu, současně s
ním – a neodmyslitelně od něj – však rovněž Jitčin
projev. Klidná vyrovnaná četba klíčových
momentů bez dramatických efektů, ale
podkreslovaná šibalskými zasvěcenými úsměvy,
které dopředu signalizovaly, že už už přijde něco,
co pobavilo samotnou interpretku a co docela
určitě zaujme i nás. Jitka nečetla, Jitka se tiše
sama nechala unášet příběhem a unášela jím i
nás. Přidala textu novou kvalitu.
Kdo nás unese příště?
Václav Vodvářka

Betlémské svìtlo v Lánech
Do lánského Muzea T. G. M. si opět můžete přijít
pro Betlémské světlo v neděli 22. prosince od 9:00
do 16:00 hodin a v pondělí 23. prosince od 8:00 do
16:00 hodin.
Betlémské světlo je symbol míru a přátelství, který
každoročně putuje napříč Evropou, k nám letos

dorazí již po čtyřiadvacáté. Do České republiky
světlo tradičně putuje z Vídně, kde jej rakouští
skauti a skautky předávají skautským delegacím z
celé Evropy.
Barbora Bednářová Šafránková

Kalendáø akcí prosinec/leden
7. 12. Mikulášská nadílka, setkání u
vánočního stromu ve Vašírově
(OS Náš Vašírov)
7. 12. Voňavý advent a ocenění Zlatý
šafrán 10 – 18 hodin v lánské
sokolovně (Obec Lány)
14. 12. Valná hromada SDH Lány
14. 12. Lóra cup - hospoda Narpa
15. 12. Vánoční cvičení pro ženy - 9:30 11:00 hodin v sokolovně (TJ
Sokol Lány)
19. 12. Vánoční setkání v základní škole
(ZŠ)
22. 12. Vánoční buchec – turnaj oddílu
volejbalu (TJ Sokol Lány)
25. 12. Vánoční koncert v lánském
kostele od 17:00 hodin (Chorus
Laneum)
26. 12. Turnaj mužských dvojic ve
stolním tenisu (TJ Sokol Lány)
27. 12. Vánoční turnaj mládeže ve
stolním tenisu i pro příchozí
veřejnost (TJ Sokol Lány)
30. 12. Slavnostní premiéra DS Tyrš +
ocenění Klobouk dolů (DS Tyrš)
19:00 hodin v lánské sokolovně
31. 12. Silvestrovský turnaj ve stolním
tenisu pro příchozí (TJ Sokol
Lány)
1. 1. Novoroční vycházka za zvířátky
do lesa (Naše Lány)
10. 1. Vernisáž výstavy Lánská obora
očima fořta, v 18:00 hodin
(Muzeum T. G. M.)
26. 1. Maškarní merenda, oslava 7.
narozenin Domečku od 14:00
do 17:00 hodin v lánské
sokolovně (Naše Lány)

Lánská obora oèima foøta
Muzeum T. G. M. v Lánech zve na
výstavu Lánská obora objektivem fořta
Bedřicha Malířského.
Výstava se uskuteční díky velkému
souboru fotografií pana Malířského,
které se podařilo zajistit z jeho
pozůstalosti. Zároveň budou vystaveny
lovecké trofeje zvěře chované v Lánské
oboře a další dobové materiály.
Pan Malířský byl zaměstnán na Lesní
správě Lány ve funkci vedoucího polesí
Obora a ve fořtovně na Nových Dvorech
žil se svou rodinou přes 40 roků. Kromě
zajišťování prací v lesním hospodářství,
myslivosti a rybářství využíval volné
chvíle k fotografování a díky tomu
existují unikátní černobílé snímky zvěře
a přírody z Lánské obory.
Vernisáž výstavy se uskuteční v Muzeu
T. G. M. v Lánech v pátek 10. 1. 2014 v
18:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé
Muzeum T. G. M., Ing. Bohumil
Martínek, Ing. Robin Ambrož
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Vánoce ve škole
Žáci Základní školy v Lánech Vás co
nejsrdečněji zvou na tradiční
předvánoční setkání Vánoce u nás – ve
škole. Těšit se můžete na písně a koledy,
mluvené slovo, tanec. Těšíme se na Vás
ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 18.00
hodin v tělocvičně základní školy.

Lánští žáci bodovali v šachu
Družstvo ZŠ Ch. G. Masarykové Lány
vybojovalo při své premiéře na přeboru
škol okresu Kladno v šachu 3. místo.
S vítězným favorizovaným družstvem
Gymnázium Kladno (25 bodů) dokázalo
překvapivě remizovat. Družstva ZŠ
Buštěhrad a ZŠ Lány získala shodný
počet 21 bodů, a tak o 2. a 3. místě
rozhodl právě jejich vzájemný zápas,
který skončil těsným vítězstvím ZŠ
Buštěhrad. Nejlepších výsledků za Lány
dosáhli na 1. a 2. šachovnici Sofie a
Viktor Přibylovi, kteří získali 6,5, resp. 6
bodů ze 7 partií. Velmi překvapil také
Tomáš Frank, který na 3. šachovnici
uhrál celkem 5 bodů ze 7, čímž splnil 4.
výkonnostní třídu. Na poslední 4.
šachovnici postupně se střídavými
úspěchy bojovali Jakub Ondřej, Vojtěch
Král a Matěj Cingálek. Poděkování za
sestavení družstva, organizaci a
doprovod patří paní učitelce Mgr.
Kateřině Vlčkové. Věříme, že tento
úspěch bude žáky motivovat k
pravidelným pátečním návštěvám
šachového oddílu v sokolovně.
Martin Přibyl

Lékárna nabízí poukazy
Dovolujeme si Vám nabídnout dárkové
poukázky v libovolné hodnotě dle
Vašeho výběru. Otevírací doba je
pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 hodin.
Ve středu máme prodlouženou otevírací
dobu do 18:00 hodin. Telefon 313 513
970.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Lékárna u sv. Antonína Lány

Kosmetické služby
v Lánech
Nabízím dárkové kosmetické poukazy
k Vánocům.
Dopřejte si v zimě hřejivé parafínové zábaly
dlaní a nohou.
Vyzkoušejte nové barvy na řasy nebo trvalou.
Nabízím depilaci cukrovou pastou Pandhy´s.
Ošetřuji pleť českou kosmetikou Ryor.
www.kosmetika-horejsi.cz
Martina Hořejší
mob. +420 732 770 797

Lesní 498, Lány

· 5., 6., 14., 19. 11. – V soutěži škol okresu

Ve škole jsme hodnotili práci za
1. ètvrtletí školního roku
·

·
·

·

·

·

31. 10. – Strašidelné masky, strašidelný kvíz,
strašidelná cesta a ještě mnoho dalších
překvapení, to byla oslava Halloweenu ve
školní družině.
14. 11. – Zástupci žákovské rady se sešli s
vedením školy.
12., 19., 26. 11. – Ve škole proběhly dny
otevřených dveří, do výuky se přišlo podívat 47
rodinných příslušníků našich žáků. 19. 11. se
konaly třídní schůzky, vyučující zhodnotili
chování a prospěch žáků za 1. čtvrtletí
školního roku.
21. 11. – Osmáci absolvovali třetí lekci výuky
finanční gramotnosti, domácnosti tentokrát
kupovaly auto a hledaly odlišnosti mezi
povinným ručením a havarijním pojištěním.
27. 11. – Na svém 19. zasedání se ve večerních
hodinách ve škole sešli zástupci Školské rady,
kteří projednali Výroční zprávu školy za rok
2012/2013 a Vlastní hodnocení školy za období
2010/2011 – 2012/2013. Zápis z jednání je k
nahlédnutí na školním webu.
V polovině listopadu byl po deseti výukových
lekcích ukončen plavecký výcvik v 1. a 4. třídě.

Kladno ve florbalu skončili hoši ze 6. a 7. třídy
v základním kole na 5. místě ve skupině. Dívky
z 8. a 9. třídy postoupily do okresního kola, kde
v konkurenci silných kladenských škol
vybojovaly pěkné 4. místo. Hoši z 8. a 9. třídy
uhráli v základním kole 2. místo ve skupině a v
okresním kole se umístili na 5. místě.
· Ve XXIII. ročníku výtvarné soutěže Ahoj z
prázdnin, kterou pořádá Dům dětí a mládeže
ve Znojmě a kam jsme v říjnu odeslali
nejzdařilejší práce našich třeťáků a čtvrťáků,
získala práce Markéty Fišerové ze 3. třídy
čestné uznání.
· Paní Běle Gran Jensen jsme odeslali na
podporu hnutí Stonožka patnáct vánočních
přáníček, která vytvořili žáci 5. třídy.
· Nákupem magnetek, pravítek a srdíček děti
přispěly na sbírku Život dětem, jejímž
posláním je podporovat nemocné děti, o které
se celodenně starají rodiče. Na účet
občanského sdružení Život dětem jsme
odeslali 2 250,- Kč.
· Díky všem, kteří škole věnují starý papír.
Odevzdali jsme ho 1,4 tuny a na účet SRPDŠ
přibyla částka 588,- Kč.
Jménem všech pracovníků školy mi dovolte popřát
všem dětem, rodičům i přátelům školy prosluněné
zimní dny, příjemně strávený vánoční čas a hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém kalendářním
roce.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Kamennou svatbu oslaví v prosinci manželé Štáfkovi
Jedenáctého prosince oslaví 65 společného života
manželé Štáfkovi z Lesní ulice v Lánech. Manželé
se seznámili krátce po válce na schůzi ROH a
obřad měli na expozituře v Novém Strašecí, v
t e h d e j š í m
okresním městě. Ze
své svatby si
vybavují vše,
zejména že svatební
hostina byla díky
poválečné době
chudá, vše bylo
ještě na potravinové
l í s t k y. A l e d í k y
zaměstnavateli,
Lesní správě Lány,
ji zpestřilo maso ze
srnky.
Za
nejdůležitější oba
manželé považují
porozumění v
z á s a d n í c h
životních otázkách,
toleranci, snahu
vždy se bez emocí

domluvit a nepřestat spolu nikdy mluvit a
vzájemně si pomáhat. Oběma přejeme do dalších
let pevné zdraví a mnoho spokojenosti.
Dagmar Krátká
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Okénko do mateøské školy
4. 11. proběhlo v
mateřské škole taneční
dopoledne. Nejprve se
roztančily děti ze třídy
Berušek a Soviček, poté
si taneční radovánky
užily děti ze třídy
Kytičky společně s
dětmi ze třídy Sluníčka.
Cvičitelka zumby Petra
v podobě Pipi Dlouhé
Punčochy pro děti
připravila program plný
tance, pohybu a soutěží.
Za taneční kreace si děti
odnášely nejen sladký
pamlsek a samolepky,
ale především dobrý
pocit z pohybu.
7. 11. se uskutečnila
podzimní brigáda Dýňová strašidýlka zavírají
zahrádku. Účast brigádníků nebyla veliká, ale
příchozí odvedli veliký kus práce. Všichni pilně
pracovali a na školní zahradě je to znát. Podařilo
se nám shrabat listí, ostříhat túje, připravit
květiny na zimu a zazimovat venkovní nábytek.
Ke konci brigády jsme společně zapálili dýňová
strašidýlka, kterými jsme vyzdobili bydliště
skřítka, který nám hlídá naši zahrádku. Děti ze
třídy Sluníček mu vyrobily krásný podzimní
klobouk a definitivně jsme jeho nasazením
ukončili letošní sezonu hraní si na školní zahradě.
Děkujeme všem příchozím za pomoc.
15. 11. děti ze třídy Kytiček a Sluníček se

zúčastnily besedy na téma Nechci kazy. Děti se
poutavým a přiměřeným způsobem dozvěděly,
jak se starat o své zoubky. Nové poznatky si hned
vyzkoušely i v praxi. Na závěr všechny čekal malý
dárek.
Lánská školka se zapojila do projektu Rytíř z
Nosu, jehož součástí byla výtvarná soutěž. Po
poslechu dramatizované pohádky děti ze třídy
Kytiček a Sluníček zachytily kresbou, jak bojovat
s čarodějem Arýmem a bacily. Do konce prosince
si můžete prohlédnout dětské výtvarné práce na
stránkách www.rytírznosu.cz v sekci galerie,
stačí zadat název obce -Lány.
V mateřské škole již klepe na dveře vánoční
nálada, a tak se i my pilně připravujeme na
nejhezčí svátky roku. Jako první nás navštíví
Mikuláš a jeho pomocníci. Děti si samy nazdobí
pytlíčky, ve kterých jim Mikuláš možná přinese
malé překvapení. Děti ze třídy Soviček a
Sluníček zpříjemní akci Voňavý advent v lánské
sokolovně. Co se děti naučily během roku,
předvedou svým blízkým na vánočních
besídkách, kterým již tradičně budou
předcházet vánoční tvořivé dílny. Poté se
všichni budeme těšit na zacinkání zvonečku…
Zaměstnanci mateřské školy přejí všem
občanům a přátelům Lán kouzelné Vánoce a
mnoho zdraví, štěstí a pohody v novém roce.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Nabízím k prodeji
dům v Lesní ulici č.p. 235, 2+1, koupelna, WC,
spíž, 2 sklepy, půda vhodná pro vestavbu,
hospodářská budova se 4 místnostmi a půdou
po celé délce. Plynové topení, kanalizace,
telefonní přípojka zavedena, pozemek 794m ,
další informace na tel. +420 777 988 881.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
úterý
· 08:00 – 09:00 Koučování a
individuální poradenství
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
· 14:00 – 15:00 Angličtina pro děti
· 15:00 – 16:00 Koučování Individuální poradenství
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (začátečníci)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé (volná místa)
Vybíráme z programu:
· Přednáška o zdravém vánočním
pečení spojená s ochutnávkou na
téma VÁNOČNÍ SLADKOVÍ
(název cukrovinek bez cukru) aneb
připravujeme zdravé pochoutky bez
cukru se uskuteční ve středu 11.
prosince od 10:00 do 12:00 hodin v
Domečku s Radkou Reupke.
· Vánoční prázdniny Domečku jsou od
20. prosince do 3. ledna.
· Srdečně vás zveme na
NOVOROČNÍ VYCHÁZKU ke
krmelci. Sejdeme se ve středu 1.
ledna ve 14:00 na odstavném
parkovišti proti budově Lesní správy
Lány. Nejdříve půjdeme ke krmelci.
· Srdečně vás zveme v neděli 26. ledna
od 14:00 hodin na MAŠKARNÍ
MERENDU s oslavou 7. narozenin
Domečku. Možná přijde i kouzelník.
· Na 23. března 2014 připravujeme
Literární čtení, které bude věnované
Eduardu Petiškovi.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
Milí návštěvníci a příznivci občanského
sdružení Naše Lány, přejeme Vám všem
veselé Vánoce, pevné zdraví a mnoho
radosti do nového roku 2014.
Občanské sdružení Naše Lány
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NEBE NAD LÁNY
Oprava článku z minulého čísla: „z
oběžné dráhy za Jupiterem“ je chybně, za
Neptunem je správně.
Víte, co je hustý? Myslíte vyjetej olej?
Med? Chování prezidenta? Kdepak. Pro
tu správnou husťárnu si zaleťte do
vesmíru.
Večer nad jihozápadním obzorem bude
jako večernice stříbrně zářit Venuše.
Tam byste to nevydejchali. Má stokrát
hustší atmosféru!
Celou zimu bude NEBI NAD LÁNY
vládnout Orion. V jeho pásu je mlhovina
(ke spatření stačí triedr), ze které se
právě teď rodí nové hvězdy. Čajová lžička
orionské mlhoviny obsahuje jen desítky
atomů, to nezvážíte. A z takového
„řídkého nic“ se rodí všechno ve
vesmíru: pozemský vzduch - jedna
čajová lžička váží asi tisícinu gramu*,
voda - lžička asi gram, i Země - asi 5
gramů. Lžička Slunce bude vážit asi 100
gramů - a to je plyn, pěkně prosím.
Jsou i hustší individua. Hvězdy v
důchodu - bílí trpaslíci, například. Nebo
obří hvězdy po smrti – vyhaslé
neutronové hvězdy. Tam kdybyste si
nabrali lžičku, nic na světě by ji
neuneslo. Vážila by miliardu tun!
A černá díra v centru naší Galaxie (letní
souhvězdí Střelce)? Tam už končí
legrace. To byste nezvážili. Tak to je
hustýý!
*Přesto sloupek takových lehounkých
lžiček vzduchu vysoký až k oběžné dráze
vám vteřinu co vteřinu tlačí na hlavu
vahou jednoho kila. A že se vám těch
sloupků na hlavu a ramena vejde!
Jirka Luska

Nabídka služeb v oblasti
výpočetní techniky
Servis PC, notebooků a
tiskáren, řešení problému
s internetovým
připojením, správa
počítačových sítí,
poradenství v oblasti IT.
Jiří Švancar
mob. 724 134 341
jiri.svancar@email.cz

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
BEZ VODY NELZE … VÙBEC NIC
Než stačilo pootočit kohoutkem, aby člověku
přímo u nosu sama od sebe vytékala voda v
libovolném potřebném (i nepotřebném)
množství, musela se vzít na záda putna a dojít pro
vodu nebo k pumpě, kdykoli to bylo potřeba. A že
třeba na velké prádlo se té vody spotřebovalo! To
jedna putna nespravila, muselo se jít víckrát.
Jediná výhoda snad byla, že se u studny nebo
cestou člověk s leckým potkal, dal řeč či pokecal,
jak jde život a co je novýho. „Pani, drbna nejsem,
ale tu putnu si postavim.“
S vodou se pečlivě hospodařilo a v žádném
případě se jí neplýtvalo. Neexistovalo třeba, aby si
ráno někdo čistil zuby a nechal kohoutek s teplou
vodou roztočený naplno, takže než byl chrup
vycíděn, uniklo do odpadu bez užitku a zcela
zbytečně nesčetně litrů vzácné kapaliny. I toto!
Šetrné hospodyňky to vytáčí ještě dneska, i když
už nemohou pamatovat, co je to nést v mrazu na
zádech vrchovatou putnu vody, která při
neopatrném kroku šplouchá našinci za krk.
Rodinná úplná hygienická očista se prováděla
jedenkrát do týdne, zpravidla v sobotu, a to na
pokračování. Do plechové vany nebo do
dřevěných necek, které přinesl živitel rodiny
doprostřed místnosti, se nalila vařící voda,
ohřívaná ve velkých hrncích na kamnech (to bylo
všude páry!) a začalo koupání: napřed děti,
potom v téže vodě táta1 a nakonec hospodyně,
která pak vodu vylila a koupací nádobu důkladně
vydrhla, aby byla za týden zase připravena čistá k
opětovnému použití.
Nádobí se průběžně odmývalo ve škopku;
splachovací záchody, ty pochopitelně nebyly.
Chodilo se přes dvůr do kadibudky nad hnojištěm
a tam bylo splachování zbytečné.
Hygienické tohle všechno příliš nebylo, ale kdo
někdy zkusil nanosit v kýblech a putnách třeba jen
hektolitr vody (a to je pro provoz venkovské
domácnosti jako když plivne), jistě chápe, jak
nezbytné bylo naučit se vodou šetřit a využít ji do
poslední kapičky.
Bez studní a bez pump to až do roku 1923 (ve
Vašírově ještě skoro o půl století déle) prostě
nešlo.
Mít na dvoře či na zahradě vlastní soukromou
pumpu, to byl velký luxus (někdy vzhledem ke
geologickému podloží téměř nedostupný) a

mohli (vlastně spíš museli) si ho dovolit poze
sedláci.2 Dobytek toho něco vylemtá – a boží
hovádka se ošidit nesmějí. Napřed koně, krávy,
kozy, ovce, prasata a drůbež, pak teprve lidé.
Kdo neměl vlastní vodu, musel ji chodit
pravidelně čerpat do veřejných obecních studní,
které časem začaly být opatřovány ručními
pumpami. V Lánech se v roce 1914 čerpala voda z
několika známých veřejných studní: 1. na
Vohradech u čp. 86; 2. proti čp. 113; 3. u čp. 66;
4. u čp. 60; 5. mezi čp. 36 a čp. 116.
O studni mezi č. p. 36 a č. p. 116 kronikář Fr. Pošta
říká, že bývala tak bohatá, že prý dokázala
zásobovat vodou celou obec. Studna na
Vohradech u č. p. 86 se stala po zřízení obecního
vodovodu (1923) nefukční a zřejmě zbytečná,
proto byla dne 27. července 1926 zavezena sutí z
právě likvidované Knížecí hospody čp. 44 naproti
zámku.
Vašírovští neměli zámek, a tudíž ani vodovod, a
tak museli tahat vodu v putnách na zádech nebo
ve vozících a kárách až někdy do roku 1960. Ještě
si pamatuji, jak jsem je jako kluk potkával s jejich
nákladem. Byla to pořádná, nikdy nekončící,
přímo sisyfovská dřina, člověk byl stále zapřažen
jako soumar a musel pořád pamatovat, aby měl
doma nějakou rezervu.
Navíc přicházela období, kdy voda ve
vašírovských obecních studních prostě vyschla.
Bývalo to za roků bez vydatnějších dešťových
srážek, ale říkávalo se také, že za to může těžba na
Anně. Ať tak či tak, Vašírov byl ve dvacátém století
na vodu chudý.
Nejznámější vašírovská studánka bývala
odnepaměti u habrů proti čp. 28, z které vyvěrala
mimořádně měkká voda. Vytékající pramínek prý
nezamrzal ani v zimě a napájel vašírovskej rybník.
V červenci roku 1931 se už voda u habrů ztrácela,
a proto nechala obec tuto studnu prokopat až do
hloubky 5,50 m a zřídit u ní dřevěnou pumpu.
Náklady činily 2 160,- Kč.
Ani zrekonstruování studny však bohužel vody
nepřidalo, a tak na přelomu května a června 1936
musela být nákladem obce studna u čp. 28
prohloubena až na 12,60 m. Teprve pak se na
jejím dně ustálil sloupec vody vysoký 2,3 m.
Výlohy tentokrát dosáhly částky 2 100,- Kč.
Pokračování v lednovém čísle Zpravodaje.
Václav Vodvářka,
lánský písmák
1

Ve Vašírově v čp. 44 bývalo pořadí
pozměněné, protože po
umouněném kováři, horníkovi a
elektrárenském topiči Václavovi už
se musela zašmantovaná voda chtě
nechtě vylít.
2
Na dvoře většího hospodářství býval jako
nádrž užitkové vody obvykle malý
rybníček zachycující dešťovou vodu.
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Malé ohlédnutí lodních modeláøù
Letošní rok se blíží ku svému konci a to je doba,
kdy lodní modeláři z Lán, stejně jako ostatní,
hodnotí, jaký byl uplynulý rok. Dovolte, abychom
se s Vámi, spoluobčany, o pár postřehů podělili.
Tradičně, po období zimního klidu, jsme
počátkem dubna otevřeli molo Židovského
rybníka. Stejně, a také už tradičně, bylo počasí
nevlídné, sychravé a studené. Sešla se tak desítka
jen těch nejotužilejších, aby si vychutnali první
plavby. Byl mezi námi - a bohužel naposledy - i
dlouholetý reprezentant a mistrovský stavitel
překrásných historických plachetnic Karel Egrt.
Zakrátko poté zemřel. Budeme na něho
vzpomínat.
V měsíci červnu jsme se podíleli na akcích
pořádaných pro děti. Vítězové soutěží pak měli
možnost ochutnat řízení modelů a musíme říci, že
zájem mezi dětmi neklesá. Spíš naopak, a tak se
nám zdá, že doba vyhrazená pro tyto malé
kapitány by mohla být delší. Snad příští rok.
Těžištěm sezony lánských modelářů od vody je
první víkend v měsíci září. Letos to bylo již
prvního. V tento den se již pošesté konala soutěž Lánská louže, tentokrát ročník 2013. Vítězové
sedmi kategorií ze dvou desítek soutěžících byli
odměněni hodnotnými poháry, na jejichž
zakoupení se zpoloviny podílel i starosta obce pan
Karel Sklenička. Ten převzal také záštitu nad
kategoriemi vlečných a tlačných remorkérů.
Kromě nich diváci viděli na dva tucty krásných
modelů poháněných párou, jachet, nákladních i
rybářských lodí, plachetnic, ozbrojených lodí a
také lodí hasičských. K posledně jmenované
kategorii bych dodal pár slov.
Modely hasičských lodí musí být vybaveny
čerpadlem pro stříkání vody a vodním dělem se
stranovým i výškovým pohybem, ovládaným na
dálku. Kromě úloh k projetí spletité trasy musí
totiž vodním proudem zasáhnout nejméně pět
terčů. Tato soutěžní disciplína vznikla v republice
právě u nás v Lánech, postupně se rozšířila z
kladenského okresu i do dalších míst a již druhým

rokem má i formu republikového vícekolového
Poháru modelů hasičských lodí! A zřejmě na úbytě
nezajde, i když pro řadu starších modelářů je
dojíždění do vzdálenějších míst fyzicky i finančně
náročné.
Zde chceme poděkovat za stavbu tratě a
záchrannou službu mladým hasičům a Sboru
dobrovolných hasičů v Lánech i za materiální
podporu. Bez jejich pomoci bychom jen obtížně
takovou akci dokázali zorganizovat a zabezpečit.
Pakliže byla Lánská louže plná soutěživosti,
neobešla se ani bez potopení modelů a napětí
trvalo až do pozdního odpoledne, pak o dva týdny
později 14. září vychutnávali modeláři při Večeru
na rejdě pohody krásného babího léta. Slavnostně
osvícené modely pak divákům mohly na tmavé
hladině připomenout teplé večery u moře.
Rok lodních modelářů skončil na našem rybníku
3. listopadu. To je již studená voda a ryby přechází
k zimnímu klidu. Hluk lodních šroubů by je pak
mohl rušit. Že je čas odebrat se do teplejších dílen
ke stavbě nových lodí, nám ukázalo i počasí.
Občasný déšť a studený vítr nás donutil v poledne
molo uzamknout a říci si Nashledanou ve zdraví u
vody v dubnu.
Ani v zimě však nemůžeme spát. Hned v lednu
2014 se totiž jako každoročně, účastníme výstavy
modelů všech druhů v tělocvičně strojní
průmyslovky v Kladně a čekají nás také plavby a
lety na trenažérech. To abychom nezapomenuli
řídit své stroje.
S čím jsme si neporadili nejlépe? Poklesla úroveň
p r o p a g a c e n a š i c h a k c í . Ve v z t a h u k e
spoluobčanům jsme nevyužívali dostatečně
vývěsní skříňky a zmizela propagace plakáty.
Také by stálo za úvahu vytvořit soutěžícím lepší
zázemí. Nepokročili jsme ani se získáváním nové
generace milovníků lodiček. Snad příští rok bude
lepší. Do něho Vám přejeme pevné zdraví,
pohodu a trošku toho štěstíčka.
JUDr. Václav Picka a Pavel Čížek

Listopadové jubileum
V pátek 22. listopadu jsme si připomněli
v TJ Sokol malé kulatiny. Uplynulo 95 let
od založení tohoto spolku v Lánech.
Kromě hasičů (kteří založili v Lánech
svůj sbor ještě dříve) jsme tak spolkem s
nejstarší historií. Navazujeme na odkaz
našich předchůdců. Snažíme se
pokračovat v duchu tradic Sokola
obohacených o současné zájmy a
potřeby lidí, ale také pečovat dobře o
majetek – naši sokolovnu. Tu lánští
sokolové dokázali vybudovat z
dobrovolných příspěvků a díky půjčce a
slavnostně ji otevřít v roce 1934.
Václava Nováková

Lánská sokolovna zase hezèí
Ve dvou listopadových týdnech se
podařilo v sokolovně zrekonstruovat
pánské WC. Nově jsou zde instalovány
keramické pisoáry a v celém sociálním
zařízení je nová dlažba. Nejenže to
vypadá lépe, ale také úklid a údržba
budou mnohem snazší. Práce jsme
mohli realizovat díky dotaci přidělené
obcí Lány na tento rok. Děkujeme za ni a
dodavatelským firmám též. Věřím, že
vylepšení ocení návštěvníci všech
veřejných akcí.
Václava Nováková

Zveme Vás do sauny
Tenisový klub Lány zahajil v listopadu
provoz sauny ve svém areálu v Lesní
ulici. Provoz je pravidelný každou
středu. Od 17:15 do 18:30 hodin je čas
vyhrazený pro ženy a od 18:30 do 21:00
hodin je čas vyhrazený pro muže.
Vstupné činí 90,-Kč. Vlastní saunování
je suché s teplotou vzduchu 95 – 100°C.
Po sauně mají návštěvníci možnost
posezení v odpočívárně a v klubovně.
Přijďte vyzkoušet naši saunu a prohřát si
tělo. Těšíme se na vás.
Petr Moravec,
předseda Tenisového klubu

Nabízím své služby v oblasti
elektromontážní činnosti.
Nové instalace i rekonstrukce el. rozvodů. Zapoj.
spotřebičů, výměny bytových rozvaděčů, jističů,
zásuvek, vypínačů aj.

Tel.: 602 357 331, 313 513 298
Roman Akrmann, Lány

Úklidové práce a služby
Čištění koberců a čal. nábytku, praní
vertikalních žaluzií a další dle dohody.
7 dní v týdnu.
Tel.: 602 357 331, 313 513 298
Roman Akrmann, Lány
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Cvièení s Míšou
Tradiční předvánoční cvičení s Míšou
Kholovou se letos uskuteční v neděli 15.
prosince 2013 od 9:30 do 11:00 hodin.
Srdečně zve všechny ženy odbor
všestrannosti TJ Sokol Lány.
Václava Nováková

Prosinec v sokolovnì
7. prosince – Voňavý advent 10 - 18 hod.
8. prosince – mistrovský zápas ve
stolním tenisu
15. prosince – v 9:30 hodin cvičení s
Míšou Kholovou; odpoledne mistrovský
zápas v šachu
20. prosince – prodejní akce firmy ALFA
Bruntál
21. prosince – Vánoční BUCHEC –
turnaj oddílu volejbalu
26. prosince – Vánoční turnaj mužských
dvojic ve stolním tenisu
27. prosince – Vánoční turnaj mládeže v
tenisu – pro příchozí i členy
30. prosince - Premiéra divadla +
předání ocenění Klobouk dolů
31. prosince – Silvestrovský turnaj ve
stolním tenisu pro příchozí
Poslední cvičení v odboru všestrannosti
proběhne 16. a 17. prosince podle
rozvrhu. Po Novém roce začne 6. ledna.
Václava Nováková

Vyhlášení Lánské koule 2013
Zveme Vás na slavnostní vyhlášení
výsledků letošního turnaje v pétanque,
které se uskuteční při Voňavém adventu v
sobotu 7. prosince 2013 v 15:30 hodin v
lánské sokolovně. Současně zveme také
všechny účastníky letošního turnaje,
aby se dostavili ke společnému focení při
vyhlášení výsledků.
Oldřich Polášek

Oddíl šachu zve zájemce
Rádi přivítáme nové zájemce o
šachovou hru, obzvláště z řad dětí.
Přijďte si zahrát každý pátek od 16:30
hodin do lánské sokolovny do Domečku
v 1. patře.
Martin Přibyl

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Potøetí mistrynìmi!
Láňačky Magdalena a Gabriela Husákovy spolu
se svými kolegyněmi z klubu Aerobic Dancers
Kladno obhájily POTŘETÍ za sebou titul mistrů
světa v kategorii fitness aerobic senior. Cennou
trofej přivezly ze světového šampionátu ve
sportovním aerobiku, který se konal tentokrát v
Bělěhradě. Sluší se ještě připomenout, že

choreografkou a trenérkou družstva je právě
Magdalena. Konkurence byla velká, a proto je
dosažení titulu obrovským úspěchem.
Gratulujeme a přejeme ještě mnoho sportovních
úspěchů a radosti ze cvičení!
Václava Nováková

3. roèník turnaje O šachového mistra obce Lány 2013
V sobotu 23. listopadu 2013 se v lánské sokolovně
uskutečnil 3. ročník turnaje O šachového mistra
obce Lány 2013. Turnaj se tentokrát hrál
zrychleným tempem, každý hráč měl na
rozmyšlenou 12 minut na celou partii a za každý
provedený tah se přidávalo 5 vteřin navíc. Do
lánské sokolovny si cestu nakonec našlo 10 hráčů,
kteří spolu sehráli uzavřený turnaj každý s
každým. Turnaj byl až do samého závěru velmi
napínavý, o medailovém pořadí se rozhodovalo
až přímo v posledním kole. Miroslav Koblic si
počínal zcela suverénně, až do 6. kola neztratil ani
půl bodu, nečekaná porážka v 7. kole s Martinem
Pucholtem jej však na chvíli odsunula na 2.
příčku. Jedenáctiletá Sofie Přibylová využila
klopýtnutí Miroslava Koblice a v 7. a 8. kole
vévodila startovnímu poli. Los turnaje nečekaně
způsobil, že se v boji o vítězství v turnaji setkali v
posledním kole právě Sofie Přibylová a Miroslav
Koblic. Šachovým mistrem obce Lány pro rok
2013 se nakonec po neodrazitelném matovém
útoku stal ziskem 8 bodů z 9 partií zkušenější
Miroslav Koblic. Vítězstvím v posledním kole s
Martinem Pucholtem se na medailové umístění
dotáhnul Petr Kut, který po velmi dramatickém
průběhu partie se Sofií Přibylovou dokázal
remizovat po výměně všech figurek na
šachovnici. Sofie Přibylová a Petr Kut měli stejný
počet bodů (7,5 z
9) a stejná
všechna 3 další
p o m o c n á
hodnocení. O
pořadí na 2. a 3.
místě tak
r o z h o d l a
doplňující
blesková partie
na 5 minut, v níž
se
štěstí

přiklonilo na stranu Sofie Přibylové. Za smolaře
turnaje můžeme považovat Martina Pucholta.
Jako jediný porazil vítěze turnaje, dokázal získat
vyhraná postavení se Sofií a Viktorem
Přibylovými, avšak jejich houževnatý odpor v
koncovce a nedostatek času nakonec mladým
hráčům přinesl úspěch. Na pátém místě se
stejným počtem 6 bodů jako 4. Martin Pucholt
skončil osmiletý Viktor Přibyl. Z bojů o medaile
ho vyřadila až prohra v 7. kole s Petrem Kutem,
když přecenil své možnosti ve střelcové koncovce
s pěšcem více a partii v časové tísni nakonec
prohrál. V druhé polovině startovního pole se
nakonec prosadila zkušenost před mládím. 6.
místo se 4 body získal Richard Švarcbach. Velmi
příjemným překvapením turnaje byla účast čtyř
žáků lánské základní školy Ch. G. Masarykové v
turnaji. Ti na prvním šachovém turnaji svého
života sbírali cenné zkušenosti: 7. místo obsadil
Tomáš Frank se 3 body, 8. Jakub Ondřej (zvítězil
dvakrát) a David Frank a Matěj Cingálek
vzájemnou remízou tabulku turnaje uzavřeli.
Poděkování patří TJ Sokol Lány za poskytnutí
vhodných hracích prostor a pánům Mgr. Milanu
Dvořákovi a Mgr. Jiřímu Ladrovi, zástupcům
obce Lány, za zajištění a předání cen pro vítěze
turnaje.
Martin Přibyl

Výbor TJ Sokol Lány přeje svým členům, ale i ostatním spoluobčanům pěkné Vánoce a pevné zdraví po celý nový rok. Všem, kteří se jakkoliv
podílejí na činnosti a výsledcích TJ, upřímně děkujeme a těšíme se na jejich přízeň i v roce 2014.
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