LÁNSKÝ
Informaèní list Obecního úøadu Lány

Úvodník
Rok 2014 je tady. Loni se toho v naší
republice hodně přihodilo a my, občané,
nyní čekáme, co nám přinese
budoucnost. Třebaže dnešní vítězové
voleb vehementně kritizují počínání
minulé vlády, příliš nevěřím tomu, že by
se nová politická reprezentace zvlášť
hrnula do náprav všeho toho, co svým
politickým soupeřům před volbami tolik
zazlívala. Koneckonců i oni potřebují
peníze a kde jinde než od nás by je vzali?
Takže možná proběhnou kosmetické
změny typu rušení zdravotnických
poplatků (které jsou v konečném
důsledku pro naše kapsy spíše
symbolické), ale skutečné zatížení v
podobě zdanění lecčeho nám tiše a nyní
již bez komentářů nová vládnoucí klika
na hrbu ponechá. Voda, energie,
pohonné hmoty, potraviny, bydlení - to
jen namátkou pár položek, které nám
dělají do rodinného rozpočtu mnohem
větší díry než třicet korun zaplacených u
lékaře. Navíc určitě přijde v oblasti
daňové politiky nastupující politická
reprezentace s nápady novými, už nyní
se v médiích náměty z hlav politiků na
toto téma objevují ... Stranické kasy je
třeba naplnit a bohužel se zdá, že jinak
než přes státní rozpočet to naše
politické strany už neumí.
Přes tyto neradostné vyhlídky bychom
však měli do nového roku přesto
vstupovat s optimismem. Žijeme jen
jednou a jsou důležité věci, jako rodina,
děti, přátelé a další nedílné součásti
našich životů, které bychom měli mít
vždy na prvním místě. Přeji proto všem
do nového roku pohodu v rodinném
životě, hodně radosti se svými
nejbližšími a dětmi (které vám tak
hrozně rychle vyrostou a ten čas už nikdy
nedoženete), hodně příjemných chvil
strávených s dobrými přáteli při
oblíbených činnostech, ať už jsou
jakékoli, a samozřejmě pevné zdraví a
dobrou práci. A politikou se otrávit
nenechte!
Karel Pleiner
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Z veøejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo na svém posledním zasedání
16. prosince 2013 projednalo a schválilo:
· Zadání územního plánu Lány včetně návrhu
vyhodnocení došlých stanovisek a vyjádření
všech dotčených institucí a organizací
uplatněných k návrhu zadání územního plánu.
· Prodej pozemku par.č. 942 v k.ú. Lány
(pozemek sousedící s parkovištěm u lánského
hřbitova) o výměře 6 m2, za cenu 500,- Kč/m2
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
· Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku par. č. 265 v k.
ú. Lány (pozemek sousedící s budovou školy
čp. 93) pro zřízení výkopu a umístění nového
optického kabelu na budově ZŠ Lány čp. 93.
· Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne
8. 11. 2000 se společností Telefónica Czech
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
- Michle na umístění anténních stožárů na
budově Základní školy Lány (rozšíření nájmu
v souvislosti s novým optickým kabelem).
· Odkup pozemků par. č. 184/1, 184/18 a
184/24 v k. ú. Lány (jež jsou součástí
majetkové podstaty ve věci dlužníka U Lánské
obory s.r.o. – ulice Březová), na jehož majetek
byl prohlášen konkurz za cenu danou
znaleckým posudkem č. X-7345-119/13
zpracovaným Ing. Jaroslavem Horáčkem.
· Uzavření darovací smlouvy se Základní školou

·

·
·

·

·

·

Lány na vlastnictví obrazu portrétu
T. G. Masaryka od autora Petra Kellnera.
Proplacení nákladů na pořízení plynového
kotle v rodinném domě č. p. 482 nájemci panu
V. K.
Rozpočet obce na rok 2014.
Kandidaturu zastupitelky Ing. Ivany Píšové na
funkci přísedící u Okresního soudu v
Rakovníku na období 2014 – 2018.
Smlouvu o podmínkách napojení, spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí kupní smlouvy se
spol. RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem na
prodloužení plynovodu v ulici Křivoklátské od
čp. 221 k čp. 316.
Podání žádosti o dotaci na akci Lány –
revitalizace okolí základní školy z programu
FROM Středočeského kraje. Jedná se o
prostory v okolí budovy základní školy
1. stupně, zřízení nových parkovacích míst a
nového bezbariérového přechodu. Celkové
náklady projektu jsou kalkulovány ve výši
770.187,- Kč, 5%, spoluúčast obce by činila
38.511,- Kč.
Podání žádosti o dotaci na akci Rocková
Nakopanina 2014 ze Středočeského fondu
kultury a obnovy památek. Celkové náklady
projektu jsou kalkulovány ve výši 100.000,Kč, spoluúčast obce 20.000,- Kč.

Lány smekly Klobouk dolù poosmé
Originální tradici drží již osmým rokem
lánští divadelníci. Vždy 30. prosince
předávají v rámci premiéry nové hry
prestižní ocenění za významný, nezištný
přínos k propagaci a rozvoji obce svému
zasloužilému spoluobčanovi. Cenu s
názvem Klobouk dolů iniciovalo právě
lánské divadlo, nového laureáta již ale
vybírají sami ocenění z nominací, které
zasílají obyvatelé Lán. V roce 2013 smekly
Lány pomyslný klobouk před paní Hanou
Majerovou.
Hanu Majerovou vybrali z nominovaných
jmen dosavadní laureáti, a to za
následováníhodnou všudypřítomnost v
životě obce. Zařadila se tak po bok Karla Barocha,
Antonína Bechyně, Václavy Novákové, Václava
Vodvářky, Františka Pošty, Jaromíra Doležala a
Vlastimila Švolby, kteří cenu převzali v uplynulých
letech, potvrdil Roman Havelka, zakladatel a
vedoucí Divadla Tyrš.
Hana Majerová zároveň získala i stříbrný odznak
s logem ceny od výtvarníka Petra Kellnera a také
jeho obraz s lánským motivem. Zároveň se stala
členkou výboru ceny a v roce 2014 bude spolu s
dalšími oceněnými vybírat nového kandidáta.
Eva Havelková

Pozvánka na ples
Obec Lány Vás ve spolupráci s Muzeem
T. G. Masaryka zve na
REPREZENTAČNÍ PLES.
Koná se 8. února 2014 od 20:00 v lánské
sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát K- BAND .
V průběhu večera vystoupí čtyřnásobné mistryně
světa ve fitness aerobic senior z Aerobic Dancers
Kladno.
Vstupenky za 150,- Kč budou v předprodeji od
20. ledna v na obecním úřadu v Lánech.
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Co se dìje na radnici
·

·

·

·

·

·

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. O servis jídla a nápojů se
postará restaurant Nové Allegro z
No v é h o S t r a š e c í . P l e s b u d e
nekuřácký.
Starosta vstoupil do jednání s Lesní
správou Lány na odkoupení
pozemku pro zřízení nového
sběrného dvora, který by lépe
kapacitně vyhovoval pro Lány a
Vašírov.
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.
V obci byl v prosinci instalovan ve
sběrném dvoře kontejner na sběr
obnošeného šatctva a bot.
Zastupitelé sledují vývoj situace ve
věci konkursu na majetek firmy
Lánská obora 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. Kosár. Obec si nechala
zpracovat posudek na odhadní cenu
komunikace.
Do zkušebního provozu byl spuštěn
informační systém MOBISYS, který
umožní občanům dostávat aktuální
zprávy o dění v obci formou SMS
zpráv do svých mobilních telefonů.

Zastupitelstvo schválilo
dary pro základní školu
·

·

·

·

·

Věcný dar – mikrovlnná trouba v
hodnotě 2.015,- Kč od firmy
I N F O P R I N T s . r. o . Pr a h a 5 ,
Strojírenská 47.
Peněžní dar v hodnotě 90.000,- Kč od
Sdružení rodičů a přátel školy Lány –
účelové určení daru: učebnice,
pracovní sešity, učební pomůcky.
Peněžní dar v hodnotě 5.000,- Kč od
společnosti Troax CZ s.r.o. Kladno,
Kročehlavská 1008 – účelové určení
daru: sportovní vybavení.
Věcný dar – stůl na stolní tenis v
hodnotě 5.300,- Kč od pana L.K.,
Lány.
Věcný dar – sportovní míče v hodnotě
2.636,- Kč od společnosti Hůlamedik s.r.o. Rakovník, Luženská čp.
2239.

Rozpoèet obce na rok 2014
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl.
čin.
Daň z příjmů fyz. osob vybírané dle
zvláštní sazby
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shrom.
odpadu
Poplatek ze psů

tis. Kč
19 311
4 000
700
400
3 900
8 500
1 000
55
10

Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovacích kapacit
Odvod z loterií apod.her
Odvod z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitosti

1
5
85
85
570

Přijaté dotace

584

Neinv. přijaté transf. z všeob. pokl. (volby)
Neinv. přijaté dotace ze SR
Nedaňové příjmy
Příjmy z úhrad dobýv.prostoru
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
/půjčovné knihovna
Přijaté neinv.dary / dary knihovna
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků /vstupné
kult.akce
Přijaté neinv.dary
Ost.nedaňové příjmy /vstupenky ples
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
/zál.en.nájmy byty
Příjmy z pronájmů ost.nem. /nájmy byty
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků / nájmy
nebyt.prost.
Příjmy z pronájmů ost. nem. /nájmy
nebyt. prost.
Příjmy z poskyt.sl.a výr. / popl.hřbitov
Příjmy z vlastní čin. /věcná břemena
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje zboží /popelnice
Přijaté nekap.přísp. /EKO-KOM
Přijmy z poskyt.sl.a výr. / DPS zál.en.
Příjmy z pronájm.ost.nem. /nájem DPS
Příjmy z poskyt.sl.a výrobků
Příjmy z pronájmu ost.nem.
Přijaté nein.dary
Příjmy z úroků
Přijaté nekap. přísp. /úroky na ČNB

80
504
1 590
20
80
20

100

250

100

200
100
10
300

tis. Kč

VÝDAJE
Ozdrav.hosp.zvířat
Silnice
Chodníky rekonstrukce III.etapa
Odvod a čištění odpaních vod
Mateřská škola
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas
Ostatní záležitosti kultury
Lánský zpravodaj
akce kulturní komise
ples
SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce/dět.hř.
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plán
Komun.sl.a územ.rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů,
sb.dvůr,odpady
Péče o vzhled a údržbu obce
Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi
Osobní asistence, pečovatelské služby
Ochrana obyvatelstva
Činnost orgánů krizového říz.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Městská policie-příspěvek
kamerový systém
Požární ochrana
JSDH
příspěvek SDH
rekonstrukce zbrojnice
Zastupitelstvo obce
volby do zastupitelstev ÚSC
Volby do Evropského parlamentu
Činnost místní správy
činnost místní správy
ÚT OÚ 1.patro+byt+vchod
Obecné výdaje, poplatky
Pojištění funkčně nespec.
Přísp.-Spolky mimo sportovních
Rezervní fond

30
1 450
3 000
150
700
1 750
50
60
370
70
200
50
50
80
550
180
300
900
120
200
10
1 950
1 400
40
650
50
10
1 060
360
700
1 050
280
20
750
1 250
40
40
3 250
2 800
450
95
60
140
500

300
100

10

Starostovi uložilo zastupitelstvo tyto úkoly:
· Uzavřít kupní smlouvu na pozemek par. č. 942 v k. ú. Lány se společností ČEZ Distribuce a.s.
· Podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Telefónica Czech Republic,

a.s., kterou zastupuje na základě plné moci spol. ŠINDY a.s. Dolní Břežany, na uložení optického
kabelu.
· Podepsat dodatek č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 8. 11. 2000 se společností Telefónica Czech
Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle.
· Podepsat dohodu o vyrovnání závazku s nájemcem rodinného domu č. p. 482 panem V.K.
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Starosta hodnotil èinnost zastupitelstva v roce 2013
Na posledním veřejném zasedání roku 2013 starosta obce Karel Sklenička
zrekapituloval práci jedenáctičlenného zastupitelstva za uplynulý rok.
Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2013 celkem na 13 pracovních
poradách. Účast jednotlivých zastupitelů byla následující: K. Sklenička, J.
Ladra, K. Pleiner -100%; A. Hlavsová, M. Hořejší, D. Krátká byly 1x
omluveny; I. Píšová, R. Havelka, E. Kosár, J. Drastilová, M. Dvořák byli 2x
omluveni.
V roce 2013 bylo svoláno 7x veřejné zasedání. 100% účast na těchto
zasedáních měli všichni zastupitelé, pouze E. Kosár, M. Dvořák a D. Krátká
byli 1 x omluveni.
Rozpočet na rok 2013 byl vyrovnaný a počítal s příjmy i výdaji ve výši
28.300.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo celkem 5 rozpočtových
změn, které reagovaly na vývoj na straně příjmů i výdajů. Příjmová část
rozpočtu se nejlépe naplnila v kapitole daně ze závislé činnosti a v kapitole
daně z přidané hodnoty. Velmi pozitivně zapůsobilo i nové rozpočtové
určení daní, které navýšilo daňovou výtěžnost o 4,1 mil. Kč proti roku 2012.
Případný přebytek hospodaření bude převeden do rezervního fondu.
Přehled hlavních akcí uskutečněných v roce 2013 v rámci programu
rozvoje obce
1. Rekonstrukce a zateplení historické budovy ZŠ (9.700.000,- Kč)
2. Rekonstrukce chodníků v ulici Školní (1.100.000,- Kč)
3. Rekonstrukce ulice K Rybníku (350.000,- Kč)
4. Výměna oken v 1. patře Domu s pečovatelskou službou (210.000,- Kč)
5. Rekonstrukce knihovny (350.000,- Kč)
6. Rekonstrukce ústředního topení v přízemí obecního úřadu a nová
přípojka plynu (225.000,- Kč)
7. Prodloužení cyklostezky Lány – Tuchlovice (1.580.000,- Kč)
8. Nákup zametacího vozu (3.370.000,- Kč)
9. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Lesní (490.000,- Kč)
10. Výměna vstupních dveří vestibulu obecního úřadu (110.000,- Kč)
Kulturní akce v roce 2013
2. února – Reprezentační ples obce
30. dubna – Pálení čarodějnic ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů TGM v Lánech, Modelářským klubem Lány a okolí, Baráčníky
25. května – Staročeské máje
14. června – Koncert lánského pěveckého sboru Chorus Laneum v
zámeckém kostele
29. června – Rocková Nakopanina
7. července – Koncert smíšeného pěveckého sboru u kapličky ve Vašírově
14. září – Staročeský jarmark a Masarykova vatra
23. září – 5. října – druhé Sochařské symposium
30. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu a svěcení adventních věnců
7. prosince – Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán
11. prosince - Česko zpívá koledy
25. prosince – Vánoční koncert lánského pěveckého sboru Chorus Laneum
30. prosince – 8. ročník ankety Klobouk dolů – vyhlášení dalšího lánského
občana, který se významnou měrou přičinil o rozvoj naší obce; ve
spolupráci s divadlem Tyrš.
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 140 tis. Kč na podporu neziskových
organizací v oblasti kultury a společenského života.

Oblast sportu a volného času
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno celkem 500.000,- Kč na činnost
sportovních klubů. V měsíci červnu 2013 byl ve spolupráci se ZŠ Lány
uspořádán 6. ročník Lánské letní olympiády. Komise sportu dále
spolupracovala při Běhu vítězství zámeckým parkem a při turnajích v
nohejbalu, stolním tenisu a šachu. Byl uspořádán 5. ročník Kynologických
závodů o pohár starosty obce. Ve spolupráci s Modelářským klubem byl
uspořádán 3. ročník Soutěže lodních modelů o pohár starosty obce. Po celý
rok probíhal turnaj v pétanque.
Oblast sociální a Sbor pro občanské záležitosti
Obec provozuje ve spolupráci s Okresní pečovatelskou službou o.p.s. Nové
Strašecí Dům s pečovatelskou službou. Školní jídelna základní školy vaří i
pro seniory a rozvoz obědů je zajištěn pečovatelkou. Sbor pro občanské
záležitosti přivítal celkem 24 našich nových občánků a proběhly návštěvy
při významných jubileích u našich spoluobčanů. V roce 2013 se uskutečnilo
celkem 23 svatebních obřadů, část obřadů se uskutečnila v obřadní
místnosti obecního úřadu a část v prostorách hotelu Classic. Dále se
uskutečnila 1 svatba diamantová a 1 svatba kamenná. Dne 9. listopadu
2013 bylo již potřetí zorganizováno Vítání nově přistěhovaných rodin a
občanů do naší obce.
Oblast informatiky
V letošním roce bylo vydáno celkem 10 čísel Lánského zpravodaje, který se
stal nedílnou součástí života naší obce a těší se mezi občany velké oblibě.
Komise informatiky uspořádala 15. června desátý, poslední ročník
Lánských letních slavností. Webové stránky obce byly inovovány a přinášejí
aktuální informace nejenom pro lánské občany. Pro další zkvalitnění
informovanosti obyvatel bylo v prosinci 2013 zahájeno zasílání SMS a
SSMS zpráv v systému Mobysis v aplikaci Moje obec.
Oblast životního prostředí
Také v letošním roce jsme pokračovali v úpravě a údržbě zeleně v celé naší
obci. Po celý rok byl otevřený sběrný dvůr pro lánské občany. Může se zde
bezplatně odkládat objemný odpad, který se nevejde do popelnic, dále
vyřazené elektrické spotřebiče a hlavně bioodpad z našich zahrádek.
Koncem roku byla služba ve sběrném dvoře rozšířena o sběr starého textilu
a šatstva.
Dle provedeného dendrologického posudku bylo během zimních a jarních
měsíců ošetřeno celkem 12 vzrostlých stromů. 2 ks stromů musely být
poraženy a místo nich byla provedena nová výsadba. Byla provedena
úprava zeleně na kruhovém objezdu obchvatu obce u hřbitova, kde byl také
osazen historický kámen z Ploskovské mašiny se znakem obce Lány.
Oblast grantového řízení:
V roce 2013 jsme administrovali celkem 3 úspěšné granty:
· Zateplení historické budovy základní školy - celková hodnota díla je 9,7
mil. Kč
· Prodloužení cyklostezky Lány Tuchlovice - 1,6 mil. Kč
· Snížení imisní zátěže obce, nákup zametací techniky - 3,4 mil. Kč
· Dovybavení jednotky SDH TGM Lány - získáno 130.000,- Kč z
krajských dotací
· Příspěvky na Lánské letní slavnosti a další kulturní akce – sponzorské
dary ve výši 55.000,-Kč.
Karel Sklenička

Høbitovní poplatky
V roce 2013 skončila splatnost nájemních smluv na hrobová místa na
hřbitově v Lánech. Zastupitelé rozhodli ponechat dobu platnosti uzavření
nových smluv v délce pěti let, tj. 2014 - 2018. Stanovení poplatku bylo
projednáno a schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 24.
6. 2013. Nájemné z hrobového místa se nemění, zůstává 4,- Kč/ m2/rok,
služby spojené s nájmem hrobového místa se zvyšují na 100,- Kč/rok a
jsou stejné pro všechny druhy hrobových míst (urnový hrob – jednohrob dvojhrob).

Platby budou inkasovány hotově v pokladně obecního úřadu od 17. 2. 2014
po vyzvednutí nové smlouvy, nebo převodem na účet obce Lány
č. 622-221/0100 u Komerční banky. Při platbě z účtu bude nutné uvést
variabilní symbol, který bude uveden na nové smlouvě. Obsahuje evidenční
číslo hrobu.
Informace týkající se hřbitovních poplatků budou zveřejněny počátkem
února 2014 na webových stránkách obce Lány.
Alena Hlavsová
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Kalendáø akcí
10. 1. Vernisáž výstavy Lánská obora
očima fořta Bedřicha Malířského
od 18:00 hodin v Muzeu T. G. M.
v Lánech
18.1. Repríza divadelního přestavení
Bordel na ministerstvu od 19:00
hodin v lánské sokolovně (Tyrš)
21. 1. Beseda Nemoc není nepřítel
10:00 - 12:00 hod. v Domečku
(Naše Lány)
26. 1. Maškarní merenda od 14:00 do
17:00 hodin v lánské sokolovně
(Naše Lány)
8. 2. Obecní ples od 20:00 hodin v
lánské sokolovně (obec Lány,
Muzeum T. G. M.)
1. 3. Maškarní bál v papučích od
20:00 hodin (Hokejová síň
Lány)

Inzerce ve Zpravodaji
v únoru zdarma
V rozsahu 150 znaků otiskneme inzerci
všem lánským a vašírovským zájemcům
nabízejícím 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. Uzávěrka pro
poslání inzerce končí 25. ledna 2014.
Redakce

Poplatek za popelnici
v roce 2014
Na prosincovém veřejném zasedání
zastupitelé diskutovali o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Lány. Skutečné
náklady za svoz komunálního odpadu,
provoz sběrného dvora a svoz tříděného
odpadu dosáhly v roce 2013 přepočteno
na 1 obyvatele Lán a Vašírova výše 616,Kč. Přesto zastupitelé souhlasili s
ponecháním poplatku ve výši 500,- Kč.
Rozdíl bude hrazen z rozpočtu obce.

Na popelnici nechte jen
letošní známku
Na popelnici by v letošním roce měla být
jen aktuální známka na daný rok. Prosím
Vás proto o odstranění ostatních
známek. Někdy na popelnici bývá třeba
6-8 známek a naše pracovníky to uvádí v
omyl.
Zlata Šmausová, Městský podnik
služeb Kladno, spol. s r.o.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Zlatý šafrán získala za vánoèku paní Ivana Hošková z Lán
V lánské sokolovně se v sobotu 7. prosince konal
tradiční Voňavý advent. Oblíbenou akci si
nenechalo ujít mnoho místních ani přespolních.
Návštěvníci mohli v příjemné vánoční atmosféře
nakoupit drobné dárky pod stromeček, dát si něco
dobrého k jídlu či pití a zhlédnout vystoupení dětí
z místní mateřské školy.
Podnikavé lánské ženy chtěly prezentovat vánoční
dekorace a výrobky, jež doma vytvořily. Tak vznikl
Voňavý advent. Vždy se snažíme, aby v sokolovně
byly nabízeny skutečně věci spojené s Vánocemi.
Letos máme rekordní účast, uvedla za lánskou
kulturní komisi Eva Havelková.
Pro malé návštěvníky pořadatelé připravili řadu
tvořivých dílen. Děti si tak mohly zkusit ozdobit
perníčky, vyrobit vánoční svícen nebo přáníčko či
si zkusit poskládat origami. Součástí akce je také
vyhlášení výsledků turnaje v pétanque Lánská
koule. Po něm si na své přišly opět děti, jelikož
začala loutková pohádka Bramborové království.
Tradiční adventní soutěží je na Lánech Zlatý
šafrán. Ten letos získá nejlepší vánočka, kterou
vybere odborná porota složená z lánských mužů,
dodala další organizátorka Ilona Víchová.
Zlatý šafrán se uděluje od roku 2007 a letos
poprvé byl zaměřený na vánočky. Dříve soutěžilo

cukroví. Ovšem to bylo obtížné hodnotit, jelikož
někdo přinesl více druhů, jiný zase méně, ale
složitějších. U vánočky je to jasné. Kritéria jsou
vzhled, vůně a chuť. Vše obodujeme. Součtem bodů
zjistíme vítěze, řekl předseda poroty Petr Trtílek z
kulturní komise.
O Zlatý šafrán bojovalo celkem šest vánoček.
Porotci nevěděli, čí která dobrota je. Své body
přidělovali pouze k číslům. Kdo by si myslel, že
Zlatý šafrán je čistě dámská záležitost, velmi by se
mýlil. Např. Jiří Luska z Lán ještě nevynechal ani
jedno kolo soutěže. Většinou jsem jediný soutěžící
muž. Nechápu, proč chlapi nemají tu odvahu
přihlásit se, kuchařů je přece dost. Nejsem
povoláním kuchař, ale považuji se za něj, řekl nám
Jiří Luska. Vánočku dělá podle speciálního
receptu, který má od své babičky. Ačkoliv už ho
mnoho zvědavců přemlouvalo, aby rodinné
tajemství prozradil, pan Jiří jen kroutil hlavou. Je
tam jedna přísada navíc a hned jak do ní říznete, je
poznat, že je jiná. Babička, od které jsem dostal
recept, vždy říkala, že vánočka musí provonět celý
dům a musí být těžká jako polínko, okomentoval
Jiří Luska.
Vítězkou letošního akce a držitelkou poháru za
rok 2013 se stala paní Ivana Hošková z Lán.
Daniela Řečínská, Kladenský deník

Lánští zpívali koledy s celou republikou
Vážení přátelé, jsem velmi rád, že jste si v hektické
době našli chvíli a přišli si v druhou prosincovou
středu na lánské náměstí společně zazpívat ze
zpěvníčků české koledy.
Lány se letos v rámci projektu Česko zpívá koledy s
regionálními deníky poprvé připojily ke dvěma
stovkám obcí, kde se v týž okamžik zpívají v témž
pořadí stejné vánoční písně. V celé republice
zněly hlasy desítek tisíc lidí, nás Lánských se sešlo
ke dvěma stovkám.
Vládla příjemná atmosféra, při zpívání koled
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a
Pásli ovce Valaši nám pomáhali i členové lánského
pěveckého sboru. Kladenský deník daroval do
pléna sladké muffiny a vánočky a obec zase čaj a
svařené víno pro
zahřátí.
Na webových
stránkách obce je k
vidění fotogalerie
snímků (archiv
kalendáře akcí h t t p : / / w w w. o b e c lany.cz/cz/1685.lanyse-pripoji-k-akcicesko-zpiva-koledy),
které pořídila během
akce paní Jana
Jirásková z Tuchlovic.
I jí se v Lánech líbilo.
Užily si i děti, které se

vesele proháněly po náměstí.
Jsem přesvědčen, že pospolitost v místě, kde
žijeme, je velmi důležitá. Společná setkání při
těchto slavnostních a příjemných událostech
pomáhají zapomenout na celoroční shon,
popovídat si se sousedy a s přáteli. Hlavním
úkolem kulturní komise je vytvářet příležitosti
právě k takovýmto setkáním sousedů. I kdybyste
si při nich jen odpočinuli, přišli na jiné myšlenky,
po dlouhé době si podali ruku se spolužákem ze
základní školy či navázali nová přátelství, má to
smysl.
Pevně věřím a těším se, že se nás na Masarykově
náměstí v příštím roce sejde u koled ještě více.
Není důležité, jak zpváte, ale že přijdete pobejt.
Roman Havelka

FOTO
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Tyršáci uklidili bordel na ministerstvu
Divadelníci ze souboru Tyrš Lány uspořádali v
předsilvestrovské noci tradiční premiéru nové hry.
Letos vsadili na bláznivou francouzskou komedii
využívající spojení humoru, který skýtají dvě
prostředí, a to vysoké politiky a rozháraného
osobního života. Nezklamali – vtipná zábava,
kvalitní herecké výkony i režie.
Samotná premiéra nové hry se lánským
ochotníkům vydařila. Sokolovna na návsi
praskala ve švech. Divadlo Tyrš si pro diváky
připravilo situační komedii s názvem Bordel na
ministerstvu od francouzských autorů Jeana
Franca a Guillauma Melania. Lánští nezklamali –
vtipná zábava, kvalitní herecké výkony i režie.
Jak již název napovídá, děj hry je zasazen na
ministerstvo, kde se diváci seznámili 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. To trápí jejího energického a
výstředního otce Cecila. Její životní stereotyp se
změní příchodem o dvacet let mladšího údržbáře
Erica.
V roli Gabrielle se představila Barbora Kosárová.
Ministra školství si zahrál Roman Nový. Roli
mladého údržbáře Erica ztvárnil Jakub Týbl.
Gabriellinu dceru ztvárnila Karolína Matějková a
jejího dědečka Antonín Tolkačev. V roli
ministrovy žárlivé manželky ministra jsme mohli
vidět Ivu Černou. Režie se ujal Roman Havelka a
dramaturgie Romana Pavlíčková ve spolupráci s
Janem Pudlem Malým.
Na mnohé zájemce se lístky na premiéru
nedostaly. Divadlo proto na 18. ledna od 19:00
hodin plánuje první reprízu.
Eva Havelková

ZE ŠKOLY
·
·

Prosinec ve škole
·

·

·

·
·

·

29. 11. – Prostory školní družiny se do
posledního místa zaplnily maminkami, které
si přišly spolu s dětmi vytvořit do Dílny výroby
adventních věnců vlastní vánoční dekoraci.
5. a 6. 12. – Ve školní družině se konala vánoční
prodejní výstava. Prodejem vlastních výrobků
družina utržila 6 862,- Kč.
10. 12. – Příjemnou vánoční atmosféru
načerpali žáci 1. - 4. ročníku v Oblastním
muzeu v Lounech, kde je v současné době k
vidění sbírka betlémů rodiny Poncarovy. V
historické expozici byly děti seznámeny se
životem ve středověku a s husitskými válkami.
11. 12. – S vedením školy se sešla žákovská
rada.
12. 12. - Procházku Prahou a plavbu po Vltavě
si užili žáci 5. třídy. Ve čtvrté lekci projektu
Rozumíme penězům s názvem Náklady na
bydlení hledali žáci 8. třídy způsoby, jak ušetřit
náklady na energie a snížit jejich spotřebu.
17.12. S hudebním dárečkem navštívilo
několik dětí školní družiny obyvatele Domu s

·

·

pečovatelskou službou.
19. 12. – Poznávací výpravu do Národního
památníku na Vítkově podnikli žáci 9. třídy.
19. 12. - Příjemnou vánoční atmosféru mohli
načerpat návštěvníci naší vánoční besídky. Ve
čtvrtek přesně v 18:00 hodin ji odstartoval
moderátor David Frank ze 6. třídy. Vánočním
tancem ji zahájily děti z 2., 3. a 4. třídy. Šesťáci
si pro tuto příležitost připravili šňůru
půvabných humorně laděných veršů. V podání
Františky Barochové zazněla píseň Tichá noc.
Koledy, mluvené slovo a hudební nástroje na
závěr - to byl vánoční příběh sehraný žáky 5., 6.
a 8. třídy. Všem rodičům i přátelům školy
děkujeme za návštěvu.
20. 12. – Na poslední den škol\se děti velmi
těšily. Nejprve jsme v tělocvičně hned ráno
všichni společně zhlédli reprízu vánoční
besídky, účinkující děti se předvedly svým
spolužákům i předškolákům z mateřské školy.
Od deseti hodin se na vánočním koncertu
Základní umělecké školy ze Stochova
představili naši malí muzikanti. V mezičase se
děti ve třídách vzájemně obdarovávaly
dárečky.
V prosinci vyšlo další číslo školního časopisu
Trefa, které lze nahlédnout na našich
webových stránkách v sekci O škole/Projekty a
práce dětí.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Medailon Hany Majerové
letošní laureátky Klobouku dolù
Do veřejného života obce se Hana
Majerová zapojila v roce 1978, kdy jí
bylo 39 let a do Lán se právě
přistěhovala. Inspirací jí byla její
kamarádka paní Ramešová, která jí
nejprve zlákala mezi zahrádkáře. V této
organizaci působí dodnes.
Zahrádkářství miluje, především
pěstování květin. Nejvíce se jí líbí trvalky
– narcisy i tulipány. Pomáhala v 80. a 90.
letech připravovat vyhlášené květinové
výstavy, které zahrádkáři pořádali ve
spolupráci se zahradníky lánského
zámku v sokolovně.
Téměř ve stejné době, kdy nastoupila k
zahrádkářům, se zapojila také do lánské
pobočky Českého červeného kříže. V
roce 1979 se také stala členkou lánského
Sokola, kde je dodnes obětavou a
pracovitou tváří kolektivu. Účastnila se
spartakiád, župních sletů, zastávala
funkci jednatelky.
Hana Majerová má ještě jeden
obdivuhodný a nezištný mnohaletý zvyk
– sama vyráží do vsi a jejího okolí a jen
tak, z vlastní vůle, uklízí veřejná
prostranství od pohozených odpadků.
Mám ráda pořádek. Na některé
procházky jdu už s úmyslem, že uklidím
nečistotu, kterou uvidím. Beru si s sebou
tašku na odpadky a někdy, když jdu kolem
silnice, i kárku, protože ve škarpách je
toho opravdu hodně. Jindy se jdu jen tak
projít a seberu sem tam papír, který je na
cestě, říká Hana Majerová.
K přesvědčení, že by člověk neměl být
lhostejný k místu, kde žije, ji nikdo
konkrétní nevedl. Poprvé se na očistnou
výpravu vydala, když nastoupila do
důchodu. Kvituje, že v okolí Lán pomalu
vymizely černé skládky, které dříve celé
sama na kárce odvážela. Nelíbí se jí
nezodpovědnost majitelů psů, kteří po
vsi neodklízejí pozůstatky po svých
miláčcích. V Lánech se Haně Majerové
vždy zamlouvala četnost spolků a s nimi
jdoucí lidská pospolitost. Doufá, že ve
vsi ani v budoucnu nevymizí. Je
přesvědčena, že současné vedení obce
toho pro občany dělá hodně, a to ji těší.
Hana Majerová má dvě dcery, pět
vnoučat a čtyři pravnoučata. Ve volných
chvílích ráda čte, hlavně detektivky a
zamilované romány. V mládí velmi ráda
tančila.
Eva Havelková

Kosmetické služby
Dopřejte si v zimě hřejivé parafínové zábaly
dlaní a nohou.

Zápis do 1. tøídy Základní školy pro školní rok 2014/2015

Vyzkoušejte nové barvy na řasy nebo trvalou.

proběhne v pátek 7. února 2014 v době od 15 do 18 hodin v budově
1. stupně základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, a i rodiče s dětmi,
které měly odklad školní docházky. S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z
rodičů. Více informací - tel.: 313 502 051, e-mail: zs.lany@wo.cz, http://skola.lany.cz

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
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ZE ŠKOLKY

NEBE NAD LÁNY
Lednové NEBE NAD LÁNY promítá na
nebeskou klenbu představení jako z
planetária. Na programu: Sluneční
soustava.
Po celou noc září v Blížencích Jupiter,
tou dobou nejjasnější objekt oblohy. Už
pouhým triedrem můžete okolo toho
plynného obra vidět obíhat jeho čtyři
největší měsíce. Použijete-li větší
dalekohled, uvidíte i Jupiterovu značně
turbulentní atmosféru. Ať ostříte
sebelíp, Jupiterův kotouček je stále
šišatý. Jak by ne, rychlá rotace kolem osy
(den tam trvá deset hodin) ho na pólech
pořádně zplošťuje. Po půlnoci vyjde v
Panně nezaměnitelně červený Mars. Na
něm, na rozdíl od Jupitera, neuvidíte nic.
Ale ta představa, že tam lidstvo vysadilo
rover tak veliký, jak ho znáte ze silnice!
Že tam v tu chvíli jezdí, fotí, vrtá a
pracuje v laboratoři… I pohled na známý
Měsíc (nejlépe v první a poslední čtvrti)
bude tentokrát něčím ozvláštněn.
Poznáním, že mezi jeho krátery jezdí
druhý lidský robot - Králíček. Nad
ránem vychází Saturn ve Vahách.
Dalekohled ukáže dech beroucí prstence
i největší měsíc Titan. Tou dobou už na
opačném konci oblohy zapadá Uran.
Ten je ale výzvou i pro středně velké
amatérské přístroje. Svítá a Slunce už
vychází zase o kousek severněji a o chvíli
dřív. Určitě to za ponocování a zmrzlé
nohy stálo.
Jirka Luska

Aukce na snížení nákladù
na energie
Pro velký zájem občanů pořádáme 2.
kolo sběru dat, které se bude konat
znovu na Obecním úřadu v Lánech 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 e-aukce: 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, e-mail:
zdenek.nedved@ecentre.cz nebo pana
Petra Rajgla, mob. +420 603 479 416.
Více informací o společnosti najdete na
www.ecentre.cz.

Okénko do mateøské školy
Jak jsme prožívali konec roku 2013 v mateøské škole
5.12. Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve
školce
Děti se na tuto návštěvu velmi těšily a
připravovaly. Týdenní projekty ve třídách se
odvíjely na toto téma. Děti si vyzdobily třídu,
hrály si na peklo, peklíčko. Poslouchaly pohádky
o čertech, zpívaly písničky Mikuláš je hodný pán…
Děti si vytvořily masky, kreslily a skládaly čerta i
Mikuláše. Pro tyto kouzelné postavy se děti i
vhodně oblékly, ve třídě Berušek a Kytiček za
andílky a ve třídě Sluníček za čertíky. Naučili jsme
se řadu písniček a básní pro potěšení vzácné
návštěvy, Mikuláše, andílka a čertíka. Každý si
vyzdobil punčochu a pak jsme již očekávali, zda
nám Mikuláš s andělem a čertem přinesou
nadílku. Děti byly plné očekávání a napětí. Vše
dopadlo dobře, čert si do pekla odnášel prázdný
pytel, i když nám zanechal kousek černého uhlí za
menší prohřešky. Příští rok ho určitě zase rádi
uvítáme.
7.12. Děti ze třídy Soviček a Sluníček se
zúčastnily akce v sokolovně Voňavý advent, kde
vystoupily s vánočním pásmem tanečků. Pro děti
bylo velkým zážitkem tancovat na pódiu pod
světly reflektorů. Potlesk obecenstva byl
zaslouženou odměnou.
10. - 11.12. Vánoční posezení s rodiči spojené s
vánoční dílnou a besídkou proběhlo ve všech
třídách. Děti si nejdříve spolu s rodiči vyzdobily
vánoční květináč, poté zhlédli všichni zúčastnění
dětské vánoční pásmo dětí. Pro mnohé účinkující
to byla premiéra - a opravdu vydařená. Po
ukončení besídky si všichni prohlédli nadílku pod
stromečkem a ochutnali vánoční cukroví. Celou
školkou se po oba dva dny vznášela příjemná

vánoční atmosféra a účast rodičů a přátel školky
byla opravdu velká.
Ježíšek navštívil při besídkách i naši školu, a tak
jsme si mohli společně rozbalit nové hračky i
didaktické pomůcky. Děkujeme touto cestou
všem sponzorům a partnerům školy za vstřícnost
a štědrost. Dárky udělaly dětem upřímnou radost.
13. 12. Tento den byla vyhodnocena výtvarná
soutěž Rytíře z nosu, které se naše mateřská škola
rovněž účastnila. Do soutěže bylo z Lán zasláno
41 dětských obrázků, do finálové dvacítky se však
žádný z nich bohužel nedostal. Nejvíce hlasů měl
z lánské školky Jiří Samuel, který obdržel 400
hlasů. Děkujeme všem hlasujícím.
Ve školce jsme v prosinci vyhlásili soutěž pro
všechny šikovné rodiče a jejich děti. Jednalo se o
výrobu vánoční hvězdy z jakéhokoliv materiálu a
libovolné velikosti. Hvězdičky nám ozdobily a
rozzářily vestibul školky.(viz fotografie) Posuďte
sami, kolik hvězdiček každý den vítalo příchozí
děti. Další radostí byly určitě i krásné chvíle
rodičů a dětí při vytváření hvězdiček.
Na konci roku jsme nezapomněli ani na ptáčky a
zvířátka v lese. Děti si poslechly příběh o
nejšťastnějším stromečku a jeden takový stromek
v lese ozdobily vlastnoručně vyrobenými pamlsky
pro ptáčky. Děti ze třídy Soviček donesly v
batůžkách do lesa i plno dobrot pro ostatní
zvířátka.
Mateřská škola přerušila svůj provoz v pátek 20.
prosince a opět jsme se sešli a vykročili do nového
roku pravou nohou ve čtvrtek 2. ledna 2014.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Bubákov a televize
Někteří naši členové již na základě informací
zveřejněných na našich stránkách či na základě
šeptandy odhalili a využili možnost sledování
televizního vysílání na svých počítačích či
chytrých mobilních telefonech. Od prosince však
přišlo vylepšení – sledování pořadů až 30 hodin
zpětně a 40 hodin nahrávek.
Jak na to?
Nejdříve je nutné si službu zaregistrovat. To může
učinit ze svého počítače napojeného na
komunitní síť sdružení každý člen. Stačí jen na
adrese http://tv.bubakov.czf vyplnit několik málo
registračních údajů a televize je tu. Za pomoci
banneru stačí vybrat ten správný program.
Propásnete-li svůj oblíbený pořad,stačí kliknout
na volbu TV program, vyberete ten správný kanál,
ve správném čase,zvolíte svého favorita.
Sledování vybraného programu můžete otevřít v
době do 30 hodin od živého odvysílání pořadu.

Pokud naopak již dopředu víte, že nějaký z pořadů
nestíháte, lze opět kliknout na volbu TV program,
označíte svůj pořad, kliknete na jeho název a pod
jeho krátkou anotací zvolíte volbu Nahrát.
Schránka na takto uschované pořady má
kapacitu 40 hodin a pořad je zde pro vás připraven
až 3 měsíce, pokud jej nevymažete dříve.
Co za to?
V současnosti probíhá pilotní testovací provoz, v
jehož rámci je služba poskytována zdarma. Zda to
tak bude i v budoucnu, se teprve rozhodne.
Službu mohou využívat členové Občanského
sdružení bubakov.net, a to pouze v jeho
elektronické komunitní síti. Poskytovatelem této
služby je sledovanitv.cz s. r. o. a Občanské
sdružení bubakov.net je jejím partnerem, který
hradí i veškeré náklady se službou spojené.
Miroslav Vachek, občanské sdružení bubakov.net
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Z HISTORIE OBCE
Bez vody nelze … vùbec nic
Pokračování z prosincového čísla Zpravodaje.
Snad nejhorší byl rok 1929. Vody byl tehdy takový
nedostatek, že veřejná pumpa proti hostinci U
Jirkovských dole ve vsi musela být uzamčena a
voda se vydávala jedenkrát denně, vždy v poledne,
pod dozorem obecního strážníka, aby se dostalo
na všechny. Povolený jednorázový odběr činil 16
puten vody. Koncem tohoto roku, v druhé
polovině listopadu 1929, vykopal Antonín Staněk
ve Vašírově u č. p. 14 novou studnu, hlubokou 5
metrů, kde byly stabilně 2 metry vody.1
Po zřízení vodovodu ztratily obecní studny a
pumpy v Lánech i ve Vašírově svůj strategický
význam. V Lánech se objevily a dlouho fungovaly
hezké veřejné litinové stojany napojené na
vodovodní řad, ale i ty časem zmizely. Jednak
přestaly být potřeba, jednak je leckdo zneužíval.
Jediný veřejnosti volně přístupný zdroj vody z
vodovodní sítě je toho času na hřbitově hned za
vraty. Voda tam tekla odjakživa (jako kluci jsme se
tam v létě chodívali hodně často osvěžit a umýt,
protože domů to bylo o kus dál a nebylo jisté,
kdybychom se doma uřícení ukázali, jestli
bychom směli jít znovu lítat ven), ale od počátku
devadesátých let 20. století je tam umístěn jeden z
oněch litinových stojanů, které stávaly po celé vsi.
Už bylo řečeno, že vodovod máme v Lánech od
roku 1923, jenomže ona už sem voda po trubách
tekla z rynholeckých gruntů od konce 16. století,
samozřejmě jen do zámku.
Dřevěný rudolfinský (či už zejdlicovský?) vodovod
z konce 16. století sloužil k přivádění vody do
lánského zámeckého areálu celých tři sta roků.
Teprve tehdy přistoupili Fürstenberkové k
vybudování nového vodárenského zařízení, které
by zásobovalo vodou jak samotnou zámeckou
budovu, tak i přilehlé skleníky, francouzskou
zahradu a anglický park. Dne 24. 8. 1897
předložil ing. Karel Kress knížeti Maxi Egonovi
II. z Fürstenberka plány na nové jímání pramenů
z původního rynholeckého zdroje a na zřízení
vodovodního řadu o profilu 70 mm, který povede
z Rynholce a bude vyúsťovat do nově
vybudovaného dvoukomorového vodojemu
poblíž lánského hřbitova v severozápadním cípu
Štěpnice,odkud pak povede napříč Štěpnicí
přívodný vodovodní řad do dvora a dále do
zámeckého areálu. Vodní dílo nazývané

Fürstenberský vodovod bylo uvedeno do provozu
dne 20. 12. 1897 a sloužilo jako hlavní přivaděč
vody do Lán až do roku 1923, ale fungovalo (i
když jen jako záložní zdroj) až do šedesátých let
20. století, kdy teprve jako nepotřebné zaniklo.
Přístup na příslušnou parcelu byl přísně zakázán,
ale my kluci jsme tam chodívali koncem
padesátých let a v šedesátých letech 20. stol. velmi
často řádit; říkali jsme tam Na vodárně. Samotný
vodojem byla romanticky vyhlížející stavba z
naostro pálených červených cihel, zasypaná z
velké části zatravněnou zeminou. Všechno kolem
bylo zarostlé křovím a vypadalo to tam jako v
pohádce o Šípkové Růžence. Na svém průčelí s
mohutnými kovanými vraty nesla Vodárna
letopočet 1897, a když jí mělo být sto let, vrhli se
na ni jako na nefunkční Petr Kut se svým otcem a v
potu tváře ji srovnali se zemí. Na jejím místě pak
vystavěli rodinný dům č. p. 472 (poslední dům na
severním konci ulice Za Školou). V jeho suterénu
jsou zabudovány zbytky základů někdejšího
Fürstenberského vodojemu.
Vodní zdroj Fürstenberského vodovodu byl velmi
nespolehlivý, a proto v roce 1921, kdy byl lánský
zámek rekonstruován na letní sídlo
československých prezidentů a kdy architekt
Josip Plečnik uvažoval o zvelebení parku a okolí
zámku vodními fontánami, vyvstala nutnost
zajistit pro zámecký areál modernější, vydatnější
a spolehlivější zásobování vodou než doposud.
Projekt nového vodního díla (Zámeckého
vodovodu) vypracoval v lednu roku 1922 ing. B.
Bartoška. Nové řešení předpokládalo výstavbu
vodárenského zařízení lokalizovaného na
vrcholu stoupání jižně nad rynholeckým dolem
Laura (poblíž Rynholeckého dvora), kam bude
dodávána podzemní voda čerpaná z Laury. Za tím
účelem proběhlo začátkem roku 1922 jednání
mezi Kanceláří prezidenta republiky a Angločeským kamenouhelným těžařstvem, které
skončilo uzavřením smlouvy o vybudování
vodojemu a o dodávání důlní vody pro jeho
provoz. Budování mohlo začít: stavební práce na
tomto vodárenském komplexu provedla firma
ing. B. Hlava, technologická zařízení dodala a
instalovala firma Hollmann a Babuška.3
Václav Vodvářka, lánský písmák
Dokončení textu bude v únorovém Zpravodaji.
1

2

3

Informace o studnách a pumpách:
Pošta, František: Historie obce a zámku
Lány, s. 88 a Pošta, Fr.: Pamětní kniha
obce Lán, s. 5, 62, 100, 123, 124, 204.
Jásek, Jaroslav: Vodovod pro lánskou
rezidenci. In : Dlouhý, J.: Lány a
Křivoklátsko – scénář expozice
Masarykova muzea v Lánech, Praha a
Lány 1999, s. 22 a 23.
Tamtéž.

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.
Program
Úterý
· 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
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)
· Beseda Nemoc není nepřítel se
společným vařením a ochutnávkou
se uskuteční ve středu 21. ledna od
10:00 do 12:00 hodin v Domečku s
Radkou Reupke. Téma: bezlepková
dieta, strava pro alegiky, astmatiky,
ekzematiky; strava při horečkách či
nachlazení. Co pomáhá a co škodí!
· 19. února 2014 Burza služeb s
názvem ZDRAVÍ Z PŘÍRODY od
10:00 do 12:00 hodin. Přijďte si
nezávazně a zdarma vyzkoušet nebo
ochutnat - lněný olej, koření z bylin a
mořské soli, kyselinu listovou,
Tymiánový krém, Eucasol nebo krém
San´Activ. Ochutnáte i domácího
Pribináčka nebo pomazánku se
lněným olejem.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.

Maškarní merenda již v lednu
Občanské sdružení Naše Lány pořádá v
neděli 26. ledna 2014 Maškarní
merendu spojenou s oslavou 7.
narozenin Domečku. Do lánské
sokolovny proto srdečně zveme od
14:00 do 17:00 hodin všechny dětské i
dospělé návštěvníky v pohádkových či
jiných maškarních kostýmech.
Připraven bude maškarní salon, soutěže
pro děti, maškarní rekordy a
narozeninový dort. A možná přijde i
kouzelník. Těšíme se na Vás!
Jana Drastilová
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Ze Sokola
·

·

·

·

·

Sobotní cvičení s Martinou bude po
Novém roce poprvé až 11. ledna.
Na neděli odpoledne 2. února
připravuje odbor všestrannosti opět
cvičení s různými cvičitelkami, aby
ukázal, jaká cvičení v Sokole
nabízíme.
V roce 2013 odpracovali členové TJ
na údržbě, opravách a úklidu
sokolovny a okolí celkem 400
brigádnických hodin.
Podali jsme žádost o grant k MŠMT
na rok 2014 a to na zhotovení
dodatečné izolace a zateplení
suterénu jižní části objektu
sokolovny.
V lednu proběhnou v sokolovně tři
mistrovské zápasy mužstva stolního
tenisu. Šachisté sehrají další kolo své
soutěže v domácím prostředí 2.
února.
Václava Nováková

Všestrannost Sokola zve
Ve čtvrtek 14. února začne nová série
kurzu PIJO-strenght a fitness jogy v
rozsahu 10+1 hodin. Přijít může každý
zájemce každé úterý a čtvrtek od 18:00
hodin. Počet není omezen náčiním.
Ve čtvrtek 20. února začne nová série
cvičení pro muže, každé pondělí 10+1
hodina od 18:00 hodin a od 23. ledna
bude ve čtvrtek opět otevřen kurz
PP-problematické partie v rozsahu 5+1
hodina.
Na neděli 2. února odpoledne plánujeme
prezentaci cvičení tentokrát s hostem
Evou Pavlisovou -Bodybalanc a Port de
bras.
Martina Moravcová

Volná místa v kurzu jógy
Tradiční jóga pro dospělé ve čtvrtek od
12:30 do 14:00 hodin v herně Domečku.
90 minut zaměřených na protažení
bolavých zad a zpevnění celého těla.
Cvičení je pomalé a uzpůsobené tak,
abychom při něm posilovali svoji
schopnost koncentrace. Nástup možný
ihned. Přihlášky nejpozději do 27. ledna
na tel. 773 698 428 - Veronika Šulcová.
Cena za lekci 75,- Kč (platba formou
kurzovného). Náhrady zameškaných
hodin jsou možné.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Ètvrtý roèník Narpa Lora Cupu zná vítìze
Již počtvrté se sešli 14. prosince v hospodě Narpa
příznivci karetní hry lora, aby změřili své síly v
tradičním předvánočním klání. Tentokrát ke stolům
usedlo celkem dvacet čtyři hráčů a palmu vítězství si
po tuhém boji odnáší Aleš Marko.
„Zájem byl opravdu veliký a na řadu zájemců se již
nedostalo, protože kapacita turnaje se naplnila velmi
rychle. Proto v příštím roce chceme rozšířit počet
hráčů na dvaatřicet,” uvedl Ivan Salač, který byl
spolu s Milanem Worofkou hlavním organizátorem
akce. Dlužno říci, že organizaci zvládli na výbornou.
Hráči se utkali ve třech kolech, kdy každý z nich hrál
vždy proti jiným soupeřům. Nakonec po
pětihodinové bitvě zvítězil Aleš Marko, druhý byl
Michal Havlík a třetí skončil nováček turnaje Petr
Kut. Vzhledem k tomu, že by účastníci mohli být
indisponováni vypitými pivy, byl turnaj přerušen
přestávkou, během níž všichni dostali výborný oběd,
přichystaný děvčaty z Narpy.
Turnaje se vzhledem k řadě onemocnění zúčastnila

pouze jedna žena, a to Petra Hošková, která stejně
jako loni obsadila 13. místo. Skokanem roku byl
tentokrát vyhodnocen Václav Šindelář, který oproti
loňskému roku poskočil ze 17. na 4. místo. Velké
zlepšení zaznamenal i Pavel Worofka, který z
pěkného loňského posledního místa poskočil letos
na konečné 16. místo. Stabilní formu vykazuje i pan
starosta, který skončil ve středu hracího pole. Lora je
však hra záludná, a tak řada zkušených borců letos
nenapl-nila očekávání. Nakonec však nějakou cenu
získal každý z účastníků a všichni byli spokojeni. Za
to patří kromě organizátorů dík také hlavním
sponzorům, mezi které patří hospoda Narpa, obec
Lány a Česká spořitelna, a. s.
Budoucí pátý ročník se uskuteční pravděpodobně
13. prosince 2014 a každý z hráčů letošního 4.
ročníku bude osloven a vyzván k účasti. Kdokoli
další bude mít o účast v pátém ročníku zájem, může
se přihlásit u Ivana Salače, a to již v říjnu 2014. Po
uzávěrce již nebude možno další hráče přijímat.
Karel Pleiner

Stolní tenis na pøelomu roku
Krátkou vánoční přestávku v mistrovských
soutěžích využili lánští stolní tenisté pro uspořádání
3 turnajů. Vánoční turnaj 2-členných družstev
dospělých s výborným obsazením mužů (až po
2.ligu) a žen (extraliga) vyhráli rakovničtí Přibík a
Kettner. Pouze pro lánské hráče byly pak určené 2
turnaje: Vánoční turnaj žáků vyhrál v kategorii
nejmladších žáků Pavel Gottesman a v kategorii
mladších žáků Alena Moravcová. Silvestrovský

turnaj dospělých byl určen pro závodní i rekreační
hráče. V kategorii rekreačních hráčů zvítězili v
mužích Radek Trpák a v ženách Martina Moravcová.
Kategorii závodních hráčů vyhrál Petr Moravec st.
Od 5. ledna už opět probíhají mistrovské zápasy
družstev, kde A-mužstvo a B-mužstvo budou bojovat
o postup do vyšších soutěží.
Milan Moravec

Olympijský park Letná
Český olympijský výbor (dále jen ČOV) připravil v
rámci ZOH v Praze na Letné projekt, jehož cílem je
propagovat aktivní pohyb a přiblížit sporty Zimních
olympijských her. Projekt je nazván Česko sportuje.
Děti do 15 let z Prahy a blízkého okolí se mohou
zúčastnit v době trvání Parku od 7. do 23. února
2014. Hlavní program pro děti je připraven na 8. a 9.
2., pro dospělé na 16. a 23. 2. A
co bude Olympijský park na
Letné nabízet?
Budou připravena sportoviště
(lední hokej, běžkařský ovál,
biatlonová střelnice, snow
park), půjčovny sportovního
vybavení, aby si každý mohl
vyzkoušet i sport, pro který
nemá vybavení. Program
doplní i kulturní a zábavné
pořady, bude tam zázemí pro
rodiny s dětmi, přítomni
budou někteří významní
reprezentanti (Mirka
Knapková, Karolina

Erbanová, Petr Koukal)… prostě den můžete mít
vyplněn sportováním od rána do večera. Otevřeno
bude od 10 do 22 hodin. V případě nedostatku sněhu
bude počet sportovišť omezen. Tak neváhejte!
Vezměte průkaz Sokola, brusle nebo běžky a
vyrazte!
Václava Nováková
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