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Úvodník
Nová vláda
Ve středu 29. ledna 2014 byla, konečně
po třech měsících od mimořádných
voleb do Sněmovny Parlamentu ČR,
jmenována nová vláda. Ta musí nyní
nejpozději do 30 dnů požádat
Sněmovnu o vyslovení důvěry. To, že
mají strany nové vládní koalice v této
dolní komoře Parlamentu ČR většinu,
snad zajišťuje, že bude důvěra
vyslovena. Až potud mají jednání
předpokládaný průběh. Ovšem pod
pokličkou koalice to už nyní začíná vřít.
To, co nám všechny strany před volbami
slibovaly, že nebudou jako jejich
předchůdci, že budou ctít alespoň
trochu politickou kulturu, již asi není tak
úplně pravda. Všichni slibovali, že
nebudou dělat politické čistky, že
ponechají odborníky na svých místech.
A ejhle. Ještě před svým jmenováním
někteří budoucí ministři v médiích
oznamovali, že budou muset po svém
nástupu vyměnit nejen své náměstky, ale
pomalu kompletní ministerstva až snad
po vrátného. Takže nic nového na
politické scéně naší malé republiky.
Pouze dříve to bylo modré a nyní to bude
oranžové. Budu rád, pokud se ve svém
úsudku mýlím, ale nevím. Více mne však
zajímá, co jmenování nové vlády přinese
pro nás a naši obec. Doufejme, že nic
zásadního, a pokud ano, tak jenom v tom
kladném. Loňské nové rozpočtové
určení daní přineslo do obecních
rozpočtů více peněz a doufám, že to tak i
zůstane. Protože obce potřebují, aby se
co nejméně přerozdělovalo na
ministerské úrovni a co nejvíce z peněz,
které platíme všichni ve formě různých
daní, přišlo zpět do obecních rozpočtů.
Musíme věřit, že to tak bude, a nově
zvolené vládě popřát hodně úspěchů a
dobrých rozhodnutí bez dalšího
zadlužování této malé, ale krásné země
uprostřed Evropy.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání
zastupitelstva
Zveme vás na první veřejné zasedání
zastupitelstva obce v roce 2014, které se
koná v pondělí 3. března 2014 od 18:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.
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Poplatky za popelnici, psa a hrobové místo
Všechny poplatky je možné uhradit v hotovosti na
obecním úřadu od 17. února 2014. Rovněž
můžete využít bezhotovostní úhradu na účet obce
Lány.
Poplatek za svoz komunálního odpadu:
· Platba od 17. 2. do 15. 3. 2014.
· Částka 500,- Kč/ 1 osoba/ 1 rok.
· Hotově v kanceláři obecního úřadu vždy v
pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-17.00
hodin nebo bankovním převodem na účet obce
Lány: 622221/0100, uveďte variabilní symbol
1 3 4 0 + č p . Va š e h o d o m u ( V p ř í p a d ě
bezhotovostní úhrady si přijďte vyzvednout
známku na popelnici na obecní úřad s
dokladem o úhradě – postačí fotokopie
elektronického výpisu z Vašeho účtu).
Poplatek za psa:
· Platba od 17. 2. do 31. 3. 2014.
· Částka 200,- Kč/ 1 pes/1 rok, za druhého a
každého dalšího psa 300,-Kč; poživatelé
starobního, invalidního, vdovského důchodu

100,- Kč/1 pes/1 rok, za dalšího psa150,-Kč.
Hotově v kanceláři obecního úřadu vždy v
pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-17.00
hodin nebo bankovním převodem na účet obce
Lány: 622221/0100, uveďte variabilní symbol
1341+čp. Vašeho domu.
Poplatek za pronájem hrobového místa
· Platba od 17. 2. - 31. 3. 2014.
· Částka: 520,- Kč/ 1 urnový hrob/ 5 let; 540,-/
jednohrob/5 let; 580,- Kč/ dvojhrob/5 let
· Hotově v kanceláři obecního úřadu vždy v
pondělí a ve středu 8.00-12.00, 13.00-17.00
hodin. Úhradu lze provést i bankovním
převodem na účet obce Lány: 622221/0100 po
podpisu smlouvy na obecním úřadu. Při
bankovním převodu uveďte variabilní symbol
(je uveden ve smlouvě o nájmu hrobového
místa).
·

Martina Hořejší

Maškarní bál v papuèích podruhé!
Hokejová síň Hošek vás srdečně zve na Maškarní
bál v papučích, který se koná 1. března 2014 od
20:00 hodin v lánské sokolovně.
I letos se můžete těšit na vzácné hosty! Večerem
vás provede hudební skupina V pantoflích, v
bohaté tombole můžete vyhrát velmi lákavou
první cenu v podobě wellness víkendu pro dvě
osoby i mnoho dalších cen a nebude chybět ani
občerstvení z restaurace Nové Allegro.
Letošní rok je ve znamení zimní olympiády v Soči,
a proto se i my tomuto tématu trochu přiblížíme.
Necháte se ovlivnit letošní olympiádou,nebo
zvolíte jako minulý rok nápadité masky a papuče?

Pro nejoriginálnější masku a papuče máme
připravené zajímavé ceny!
Místenky pro obě přísálí, sál a první patro
sokolovny budou v předprodeji za 130,- Kč od 10.
února u Vaněčků a v hospodě Narpa.
Výtěžek z této akce bude věnován na II. etapu
výstavby hokejové síně.
V maskách nebo v papučích se na vás opět moc
těšíme!
Za Hokejovou síň Hošek
Ivana Píšová a Ilona Víchová

Oslavy dne T. G. Masaryka
9.00 – 12.00 hodin – Prohlídka muzea, ochutnávka oblíbených jídel T. G. Masaryka a jeho rodiny
13.00 hodin – Pietní akt u jezdecké sochy, kladení věnců, vystoupí Chorus Laneum
14.00 hodin – Zahájení výstavy Masaryk a gastronomie
15.00 hodin – Koncert

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná
v sobotu 22. února 2014 v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech od 20:00 hodin. K tanci a poslechu bude
hrát kapela Černý brejle. Připravena bude bohatá tombola. Vstupenky v hodnotě 150,- Kč bude
možné od 11. února 2014 zakoupit v obchodě u pana Vaněčka v Berounské ulici a
v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech.
Srdečně zvou pořadatelé
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Co se dìje na radnici
· V průběhu prosince a ledna se

·

·

·

·

·

uskutečnila rekonstrukce topení v 1.
patře budovy obecního úřadu
(změna na plynové vytápění).
V lednu a únoru bude probíhat
inventarizace archivu obecního
úřadu. Byl objednán nový nábytek na
uložení archiválií od firmy Ceiba
s.r.o. Brandýs nad Labem. Úřad
práce v Kladně uhradí mzdu
pracovníka, který provede
inventarizaci a utřídění archivu.
Bylo vydáno stavební povolení na
stavební úpravy hasičské zbrojnice,
které jsou 1. etapou rekonstrukce
okolí Židovského rybníka. Součástí
přístavby zděné garáže bude i veřejná
toaleta, která bude sloužit místo
mobilního WC na dětském hřišti.
Stavební práce budou zahájeny na
přelomu května a června letošního
roku.
Od 1. ledna jmenoval starosta obce
velitelem zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů T. G. M. v
Lánech Petra Králíčka. Velitelem
sboru SDH T. G. M. v Lánech zůstává
Karel Pošta.
Starosta obce otevřel diskuzi o
instalaci kamerového systému na
veřejných prostranstvích (např.
náměstí, křižovatka u Kalvárie, u
hřbitova, parkoviště u zámku, okolí
školy) v Lánech. Informoval o
nabídkách a zkušenostech v Novém
Strašecí a ve Stochově. Jednalo by se
o přenos dat na pult Městské policie v
Novém Strašecí prostřednictvím sítě
Bubákov. Zastupitelé se shodli na
potřebě více prověřit kvalitu přenosu
pořízených záznamů a aktualizaci
cenových nabídek. Této problematice
se budou věnovat na dalších
pracovních poradách.
Zastupitelé se seznámili s rezignací
pana Františka Pošty na funkci
o b e c n í h o k r o n i k á ř e . Te n s v é
rozhodnutí sdělil starostovi obce
počátkem ledna letošního roku.
Důvodem jsou přetrvávající
zdravotní obtíže. Zastupitelé
debatovali o možnosti vést kroniku
od letošního roku v elektronické
podobě a poté ji vytisknout a svázat.
Tento způsob umožní flexibilitu při
práci s kronikou, event. doplňování
informací nebo elektronické vkládání
fotografií. Nový kronikář bude
vybírán i s ohledem na počítačovou
gramotnost a ochotu věnovat se
vedení kroniky na plný úvazek.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Èernobílé rodinné støíbro
V pátek 10. ledna 2014 v 18:00 hodin zahlaholily v
lánském Muzeu T. G. M. z lesnice Ing. Zdeňka
Ešnera a z borlice pana Jaroslava Luky zelené
fanfáry, aby oznámily, že Lánská obora vydává na
samém počátku čtvrtého století své existence
opravdový poklad. Muži v lesnických uniformách
a jejich příkladem poučená laická veřejnost v
neuvěřitelném počtu mnoha desítek přítomných
vzdala povstáním poctu zelenému hájemství i
všem, kteří o něj dennodenně pečují. Byl k tomu
skutečný důvod.
Oboru oborou činí kultivovaný lesní porost,
pečlivé udržování terénu a samozřejmě po dlouhá
léta šlechtěná zvěř. Kultivování, udržování,
šlechtění – to je běh na dlouhou trať, to je
nekonečná mravenčí práce zcela konkrétních lidí,
kteří si z generace na generaci předávají
pomyslnou štafetu. Jedním z prvních králů obory
byl valdštejnský landjágr Jan Kryštof Rayman, ti
nejsoučasnější přeplnili v pátek večer lánské
muzeum. Proč? Až do poloviny osmdesátých let
20. století, do svého odchodu na odpočinek, mezi
ně patřil jejich nezapomenutelný kolega Bedřich
Malířský, který byl půl čtvrté desítky let
synonymem Lánské obory. Ten po sobě zanechal
nejen výsledky svého profesionálního působení
oceňované odborníky dodnes, nýbrž také přes
tisícovku kvalitních fotografií, které jsme dosud
neměli možnost ocenit vůbec nikdo.
Pan Dan Kovář, vnuk fořta Malířského, byl tak
laskav a poskytl toto černobílé rodinné stříbro
emeritnímu řediteli lánské Lesní správy, Ing.
Bohumilu Martínkovi. Ten zainteresoval Ing.
Robina Ambrože, bez jehož nenápadné, leč
aktivní přítomnosti už si neumíme lánské lesy, ale
ani lánský spolkový život vůbec představit. Jeho
zásluhou byly snímky pana Malířského
naskenovány a převedeny do digitální podoby,
aby z toho pokladu mohla mít potěšení nejširší
lánská veřejnost.
Vernisáž výstavy s názvem Lánská obora
objektivem fořta Bedřicha Malířského zahájil
zasvěceným, a proto hluboce lidským slovem Ing.

Martínek, který objektivně ocenil osobnost pana
Malířského coby reprezentanta všech
nekorunovaných králů obory druhé poloviny
dnes již minulého století i jejích současných
korunních princů.
Ing. Ambrož pak zavedl přítomné do výstavní
síně, aby ocenili vybrané fotografie na
přehledných panelech, které díky jeho
technickým vychytávkám vznikly. Do galerie se
však nevešly ani všechny snímky pana
Malířského, jež by si to nesporně zasloužily, ale
bohužel ani všichni přítomní. S hosty to bylo
relativně snadné: ti se během nějakých takových
dvou hodin přece jen vystřídali (nachystané
krajíce chleba se škvarkovým sádlem a s cibulí,
symbolická dvojka vína a zejména debaty se
známými – a že se jich sešlo - jim čekání
zpříjemnily). A ty zbývající fotografie, na které se
nedostalo? Ty jsou trvale uloženy v počítači a 24.
ledna 2014 v 18:00 hod. proběhla, opět v lánském
muzeu, jejich prezentace – samozřejmě se
zasvěceným výkladem, kdo je kdo a co je co,
inženýrů Martínka a Ambrože. Výstava jako
taková potrvá do 22. února 2014.
A laické slovo k samotným fotografiím. V
umělecky působivé zkratce je zde všechno, co k
Lánské oboře konstantně patří. K úspěchu jsou
potřeba tři věci (trojnožka se nekýve): umět, chtít
a mít možnost. Pan Malířský uměl (byl lesák tělem
i duší), chtěl (proč by to jinak dělal?) a měl
možnost se znalostí věci vybrat v pravou chvíli
pravé místo, kdy stisknout spoušť.
Ing. Robin Ambrož pronesl jménem současných
zaměstnanců Lesní správy na závěr sympatické
přání: „Snažme se pracovat tak, aby bylo i v
budoucnu co fotit.“
A já jménem Lánských pěkně prosím a smutně
koukám: „A jednou dvakrát do roka nás, milí
spoluobčané a lesůpáni, tou Oborou také
organizovaně proveďte, ať ji neznáme jen z
obrázků.“
Václav Vodvářka, lánský písmák

Zleva sedící: Dan Kovář, vnuk Bedřicha Malířského; Ing. Robin Ambrož;
Ing. Bohumil Martínek
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ZE ŠKOLY
· 15. 1. – Na návštěvu k našim prvňáčkům se

·

Jsme právì v polovinì školního roku
12. – 18. 1. - dvacítka druhostupňových žáků
absolvovala lyžařský a snowboardový výcvik v
areálu Bubákov ve Vrchlabí.
· 13. – 17. 1. – 5. třída a smíšené skupiny žáků 6.
– 9. třídy se zapojily do práce v týdenním
projektu nazvaném Vzduch, jehož cílem bylo
předat žákům co nejvíce informací o
vlastnostech vzduchu, životě obklopeném
vzduchem a dalších souvislostech. Klasické
vyučovací předměty se změnily v pracovní
dílny. Děti prováděly pokusy odhalující
vlastnosti vzduchu, hledaly odpověď na otázku
„Proč letadlo létá?“ a řešily zajímavé početní
úlohy. Dále se zabývaly počasím, létajícími
živočichy, pracovaly s dechem v hodině zpěvu,
na počítači pozorovaly pohyb letadel, v
tělocvičně létaly vzduchem na kruzích a
skákaly do výšky, seznámily se s létajícím
kolem Jana Tleskače, anglicky konverzovaly v
hraných scénkách znázorňujících odbavení na
letišti atd. Součástí projektového týdne byla i
návštěva Letiště Václava Havla, kde byli žáci
během dvouhodinové exkurze seznámeni se
zázemím pražského letiště.
·

·

·

·

·

před zápisem do 1. třídy přišli podívat
předškoláci z mateřské školky.
23. 1. - V páté lekci projektu Rozumíme
penězům si žáci 8. třídy pořizovali nové bydlení
a přitom se seznámili s dalšími finančními
produkty - hypotékou a stavebním spořením.
29. 1. – S vedením školy se sešla žákovská
rada, společně plánujeme Dětský den. V
posledním lednovém týdnu byl ukončen
povinný plavecký výcvik našich druháků a
třeťáků. Děti od září absolvovaly v plavecké
škole Plaváček v Tuchlovicích dvacet
výukových lekcí.
30. 1. – Žáci si odnesli domů svá pololetní
vysvědčení a užili si o jeden den pololetních
prázdnin prodlouženého víkendu.
Žáci školy se zapojili do výtvarné soutěže,
kterou vyhlásilo sdružení Naše Lány v rámci
benefiční akce Čtení pro celou rodinu. Děti
tvoří dle zadaných kritérií obrázky na motivy
díla Eduarda Petišky.
V prosinci žáci hlasovali v anketě o
nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně. A která
jídla se dostala do první desítky? Jsou to smažený kuřecí řízek s bramborem, boloňské a
milánské špagety, lívance, krupicová kaše,
buchtičky s krémem, krůtí nugetky s kaší,
kuřecí čína s rýží a holandský řízek s
bramborem.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Jaký byl rok 2013 lánských hasièù?
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka v Lánech vyjížděla v roce 2013 celkem
dvaadvacetkrát. Požáry hasili v 9 případech, u
technického zásahu asistovali 11x a planý
poplach byl vyhlášen 2x. Nejaktivnějším členem
hasičské výjezdové jednotky byl se 14 výjezdy Petr
Králíček.
Lánská jednotka zasahovala v lánském katastru
celkem 8x a mimo něj 14x. Jednoho výjezdu se
účastní průměrně 6 členů hasičského sboru a
doba trvání zásahu je cca 3 hodiny a 56 minut.
Nejvytíženějším měsícem byl červenec, kdy lánští
hasiči vyjeli 8x. Celkem lánská jednotka
uchránila majetek v hodnotě 14,5 miliónu korun.
Lánští hasiči disponují touto požární
technikou:
· CAS 32 Tatra 148 vyjela celkem k 6 zásahům
· CAS 25 K Liaz 101 vyjela k 10 zásahům
· OA VW Transportér vyjel k 8 zásahům
· řetězové pily Stihl a Husqarna byly použity k 1
zásahu, požární stříkačka a kalové čerpadlo
byly použity u 7 zásahů, dýchací technika byla
zapotřebí u 2 zásahů.
Jednotka v průběhu roku absolvovala 2x výcvik ve
vyprošťování při dopravní nehodě, 2x výcvik na
vodě včetně záchrany tonoucího a práce s raftem,

10x výcvik s technikou, výstrojí a výzbrojí, 1x
výcvik na lezecké stěně a 12x technicky pomáhala
obci.
Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v
Lánech uspořádal hasičský ples, účastnil se
valných hromad a hasičských plesů v okolních
vesnicích, pomáhal při Pálení čarodějnic, při
Májích, prezentoval techniku a dovednosti při
ukázkách zásahu při Lánském dni plném her,
spoluorganizoval Masarykovu vatru, pomáhal při
Lampionovém průvodu, uspořádal valnou
hromadu.
Lánští hasiči se zúčastnili v loňském roce
netradičního nočního závodu v Dolínku, kde
obsadili 11. místo. Děti soutěžily ve Zbečně (4.
místo), v Hřebči a Lidicích (jednotlivci 1. a 2.
místo, družstvo 7. místo). Dorostenci obsadili na
závodech v Jesenici 2. místo.
V hasičské zbrojnici u Židovského rybníka
provedli členové opravu čerpadla T 148 a velkou
údržbu vozu, dále opravu závodní stříkačky a
zásahové techniky, hasičské výstroje a výzbroje a
drobné opravy hasičské zbrojnice.
Petr Králíček

Nový kalendáø akcí
v roce 2014
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
otiskneme Kalendář akcí na rok 2014,
které plánují v letošním uspořádat
lánské a vašírovské zájmové spolky,
sdružení a sportovní organizace.
Přehled akcí je nedílnou součástí
každého měsíčního čísla obecních novin
a zveřejňujeme jej i na internetových
stránkách obce www.obec-lany.cz.
Nabízíme proto všem spolkům a
organizacím působícím v Lánech a ve
Vašírově, aby nám průběžně či
souhrnně posílaly seznam akcí, které
připravují na letošní rok. Rádi vám
pomůžeme s propagací. Kontaktní em a i l : z p r a v o d a j @ l a n y. c z . S v é
upoutávky pošlete do 25. února 2014.
Děkujeme!
Martina Hořejší

Kalendáø akcí
6. 2.

8. 2.

19. 2.

22. 2.
24. 2.

1. 3.

23. 3.

30. 4.
31. 5.

28. 6.
6. 7.
20. 9.

Vernisáž 1. společné německočeské výstavy k historii
Červeného kříže od 17:30 hodin
v lánském Muzeu T. G. M.
Reprezentační ples obce Lány a
Muzea T. G. Masaryka v Lánech
od 20:00 hodin v lánské
sokolovně
Beseda o zdraví z přírody, od
10:00 do 12:00 hodin v
Domečku, vstup zdarma (Naše
Lány)
Hasičský ples od 20:00 hodin v
Muzeu T. G. M. v Lánech
Schůzka spolků se
zastupitelstvem, 17:30 hodin v
sále hospody Narpa
Maškarní bál v papučích, od
20:00 hodin v sokolovně
(Hokejová síň)
Čtení pro celou rodinu a Burza
knih, 14 – 17 hodin v Muzeu T. G.
M. v Lánech (Naše Lány)
Pálení čarodějnic (Obec Lány)
Staročeské máje (Obec Lány)
20.6./28. 6. Koncert Chorus
Laneum k 5. výročí své existence
Rocková Nakopanina (Obec
Lány, Modelářský klub)
Koncert u kapličky ve Vašírově
Masarykova vatra (Muzeum T.
G. M, Obec Lány, SDH Lány)

Oznámení Muzeua T. G. M.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech bude
ve dnech 21. - 23. 2. 2014 z provozních
důvodů uzavřeno. Děkujeme za
pochopení.
Barbora Bednářová Šafránková

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Únor 2014 | Strana 4

ZE ŠKOLKY
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)
· Zdraví z přírody – prezentace
ekologicky šetrných a přírodních
produktů společností MISSIVA,
JUST a NAHRIN se uskuteční ve
středu 19. února od 10:00 do 12:00
hodin v Domečku. Ochutnáte
domácího pribináčka nebo
pomazánku se lněným olejem či
koření z bylin a mořské soli. Dozvíte
se, jak se pomocí vybraných
produktů vyrovnat například s
nachlazením (tablety s kyselinou
listovou, tymiánový krém, Eucasol,
krém San´Activ).
· Zážitkové pobyty pro rodiče s dětmi Prezentace zejména ekologicky
zaměřených pobytů pro rodiče s
dětmi se koná ve středu 12. února od
10:00 do 12:00 hodin. Místa pobytů:
SEV ČABÁRNA Brandýsek a
Penzion Artur v oblasti Jizerských
hor na Malém Semerinku
(4LISTEKDETEM.CZ)
· 23. 3. Čtení pro celou rodinu a Burza
knih od 14:00 do 17:00 hodin v
Muzeuu T. G. M. v Lánech. Program
určený dětem i dospělým věnovaný
literární tvorbě českého autora
E d u a r d a Pe t i š k y. S o u č a s n ě
proběhne vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže, všechny soutěžní
kresby budou vystaveny v Muzeu T.
G. Masaryka v Lánech.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.

Okénko do mateøské školy
Co se dìlo v lednu ve školce?
15. 1. děti ze třídy Sluníčka navštívily ZŠ – třídu
prvňáčků. Seznámily se s paní učitelkou Mgr.
Danou Balcerovou i s prostředím školy. Děti se
pozdravily s kamarády, se kterými se ještě minulý
rok potkávaly v mateřské škole. Prohlédly si třídu,
zhlédly ukázku běžné vyučovací hodiny,
otestovaly si pohodlnost židliček a mohly
nakouknout pod pokličku, „jak to chodí ve škole“.
Pro děti to bylo zajímavé a poučné setkání, které
jim usnadní jejich velký den – zápis do základní
školy.
Tomuto milému setkání předcházel ve třídě
Sluníčka týden plný příprav na zápis a simulace
školního prostředí. Děti si vyzkoušely různé
školní úkoly a pokračovaly v celoročním úsilí
dobře se připravit na vstup do ZŠ. Za malý
domácí úkol měly děti zjistit, jaké zaměstnání má
maminka a tatínek. Povídaly o rozličných
řemeslech a povoláních. Zaujala je pohybová hra
Na kominíka. Povedené byly i tužkou nakreslené
autoportréty dětí. Možná, že se v dětech probudí i
umělec? Zajímavé byly odpovědi na otázku Čím
budu? V tomto týdnu si děti se zaujetím hrály na
prodavačku, výpravčího, učitele. K dosažení
kompetencí pro vstup do ZŠ přispíváme v
průběhu předškolního vzdělávání zařazováním
aktivit a činností z Metody dobrého startu.
17. 1. navštívilo školku maňáskové divadlo s
pásmem tří pohádek – O Šípkové Růžence, O
pejskovi a kočičce a Zajíc, liška a kohout. Pohádky
byly zpestřeny známými písněmi; do zpěvu se děti
spontánně zapojily. Představení se zúčastnily
všechny přítomné děti i maminka s chlapečkem,
který MŠ ještě nenavštěvuje.

30. 1. děti ze třídy Kytičky a Sovičky jely
smluvním autobusem do Kulturního domu
Stochov na představení krejčíka Honzy - Kdo si
hraje, nezlobí. Krejčík Honza opět nezklamal a
děti se při vystoupení hodně pobavily a nasmály.
Své zážitky poté barvitě vyprávěly svým
kamarádům ve školce.
V lednu jsme podle plánu akcí měli uskutečnit
zimní lesní dny. Počasí nám ale tu pravou zimní
přírodu prozatím neukázalo, a tak jsme lesní dny
odložili na dobu, až nám bude pod nohama
křupat sníh a všude bude jiskřivě bílo.
Vinou letošní zimy – nezimy se neuskutečňují ani
tradiční zimní tematické celky. Třídy Sluníčka a
Kytičky se proto přenesly do pohádkového světa.
Ve Sluníčkách si děti zahrály na Tři prasátka a
zkoušely si postavit domečky ze tří různých
materiálů. V Kytičkách se děti seznámily s
různými verzemi pohádky O perníkové chaloupce
a jednu takovou chaloupku si podle své fantazie
vyzdobily. Po čtveřicích také zahrály tuto
pohádku svým kamarádům, pekly perníky na
zádech kamaráda a překážkovou dráhou se
snažily co nejrychleji dostat z hustého lesa do
bezpečí domova. V zámeckém parku si zahrály
hru Na ježibabu a byly si prohlédnout i
perníkovou chaloupku na náměstí.
Berušky a Sovičky se zase seznamovaly s životem
zvířat v lese. V pohádkách budeme pokračovat
přípravou na březnovou akci Čtení pro celou
rodinu spojenou s výtvarnou soutěží. Pohádky
budeme vybírat v letošním roce od autora
Eduarda Petišky.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
Sábel Tomáš - T. S. SERVIS
Instalace výpočetní, televizní a satelit. techniky
Polní čp. 295, Lány, Mob.: 602 241 106
www.sweb.cz/ts.servis
Radek Zazvonil - Elektromontážní práce
Zabezpečovací systémy, kamerové systémy,
anténní a počítačové rozvody
Lesní 358, Lány, Mob.: 606 813 619
E-mail:info@zazvonil-elektro.cz
www.zazvonil-elektro.cz
Nabízíme montáže, revize a servis
zabezpečovacích systémů Jablotron,
TV/SAT/DT a datov. sítí, Ip kamerov. systémů
Josef Pořt - Alarmpořt
Mob.: 602 255 794, www.alarmport.cz
Nabídka služeb v oblasti IT a zvukové techniky
Jiří Švancar
Mob.: 724 134 341, jiri.svancar@email.cz,
http://zvuceni-svancar.cz
Malířské a lakýrnické práce
Tůma František
Ke Studánce 624, Lány, Mob.: 603 399 626
Zednické, obkladačské, sádrokartonářské
a jiné stavební práce
E-mail: suchan.jirka@seznam.cz
HOŘEJŠÍ interiéry
Nábytek na míru od návrhu po montáž
Kuchyně, obložkové dveře, schody, obýv. pokoje
Tel: 312 522 480
E-mail:info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
Truhlářství Lukáš Worofka
Zámecká 121, Lány, Mob.: 731 976 289
E-mail: Worofka.L@seznam.cz
Truhlařství-Korywood
nabízí zakázkovou výrobu kuchyní, nábytku,
dřevěných schodišť a jiné
Mob.: 777 158 163 Jan Jirkovský
Mob.: 777 158 164 Ivo Rybář
www.korywood.cz
Bechyně & syn
Projekty vytápění, plynu, vody, kanalizace,
energetické audity, průkazy budov, revize plynu
Mob.: 603 802 992
www.projektuji-TZB.cz
AUTODOPRAVA do 3,5t
Karel Sklenička
Mob.: 604 640 236
E-mail: karel.sklenicka@gmail.com
Fitklub 1155 v Novém Strašecí
Vás zve na Trampolínky, K2 HIKING, BOSU,
Problémové partie, TRX, osobní tréninky,
poradenství, do posilovny. Na jaře LANÁČ-ek.
Mob.: 603 834 846.
E-mail: fitklub1155@seznam.cz
www.fitklub1155.cz

Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce
Václav Matějka
Křivoklátská 227, Lány
Mob.: 603 851 392

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

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
Kompletní čištění interiéru a exteriéru
Přípravy vozidel na prodej, svatby
Petr Klimeš
Čs. armády 322, Lány
Mob.: 731 101 034

Kosmetické služby - Ryor
Depilace cukrovou pastou Pandhy´s
Hořejší Martina
Lesní 498, Lány
Mob.: 732 770 797
E-mail: martina.horejsi@lany.cz
www.kosmetika-horejsi.cz

CYKLOSERVIS – Jindřich Kašpar
Čs. armády 334, Lány
Tel.: 313 502 063,
Mob.: 603 786 101

Péče o ruce – manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, parafínová lázeň rukou,
masky, masáže rukou, gelové nehty na nohou
Buřičová Michaela
Sadová 563, Lány, Mob.: 602 594 156

Prodej a servis jízdních kol, konzultace, odbor.
servis kol všech značek, vč. odpružených vidlic
André Vebr
U Špýcharu 370, Lány
Mob.: 608 958 203
E-mail: andvebr@gmail.com

Prodej produktů pro domácí přírodní lékárnu:
léčebná Aloe Vera, až 90% čistého gelu z Aloe
Vera a přírodní doplňky stravy
Michaela Buřičová - LR partner
Mob.: 602 594 156

Úvěry nové i přeúvěrování, povinné ručení,
pojištění osob i nemov., důch. - přímo v Lánech
Apolena Trnková
Mob.: 603 597 749
E-mail: apolena.trnkova@fincentrum.com

Cestovní agentura Martina Burgerová
letenky do celého světa, studijní pobyty, zájezdy
Mob: 775 090 875
E-mail: letenky@burgerova.com
www.burgerova.com

Specializace - sepsání kupních, darovacích a
nájemních smluv aj.
Advokátní kancelář
JUDr. Lada Kosárová
T. G. Masaryka 292, 272 01 Kladno
Tel: 312 246 895
E-mail: akkladno@seznam.cz

Prodej tradičních českých likérů Bartida
a výjimečných světových značek z e-shopu
www.bartida.cz
Petr Dzurec
Pod Lesem 503, Lány
Mob.: 602 130 636

Realitní kancelář ECO-JURIS, spol. s r.o.
Kompletní realitní služby, právní služby
JUDr. Ernest Kosár
T. G. Masaryka 292, Kladno
Mob.: 602 254 280
E-mail: ecojuris©seznam.cz
Hypoteční servis ECO-JURIS, spol. s r.o.
Zdarma vyřízení hypotečních úvěrů
JUDr. Ernest Kosár
T. G. Masaryka 292, Kladno
Tel: 312 243 882
E-mail: ecojuris©seznam.cz
Café-bar Fontána Lány
Otevřeno: ST - PÁ 16-22.00,SO+NE 13-22.00
Minutky, saláty, poháry, Panini, domácí dorty.
Salonek, oslavy, svatby, firemní a klubové akce
Mob.: 602 245 652
BOTY BAMBINI
Dětská zdravotní obuv Superfit
Ortopedická obuv Birkiś pro děti i dospělé
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Mob.: 603 300 073
www.botybambini.cz

Nabízím individuální výuku angličtiny
Překlady z/do AJ
Mgr. Jitka Hanžlová
Mob.: 607 759 153
E-mail: Hanzlovaj@seznam.cz
Martina Burgerová
doučování angličtiny pro děti ZŠ, příprava na
testy, učebnice Project a Happy Street
Mob.: 775 090 875
E-mail: letenky@burgerova.com
ANGLIČTINA v Lánech a v Rakovníku
Mortimer English Club
Návazné kurzy, speciální koncept, hravá forma
od nejmenších až po seniory, ukázkové hodiny
zdarma
Mob.: 603 300 073
www.mortimer-anglictina.cz
Šití a drobné opravy oděvů
Miroslava Tůmová
Ke Studánce 624, Lány
Mob.: 737 168 124
Nové centrum DĚTSKÁ OČKA na Lánech
přijímá děti od 18 měsíců do 6 let na hlídání
s režimem přípravy pro MŠ
Kontakt: Alena Brejníková
Mob.: 773 471 523
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NEBE NAD LÁNY
Únor
Dnes se věnujme té nejbližší hvězdě na
NEBI NAD LÁNY. Bude to vzpomínka
na doyena české astronomie,
Doc.RNDr. Josipa Kleczka DrSc., který
začátkem roku 2014 bohužel zemřel.
Denní hvězda byla jeho specializací a
říkal jí zarputile civilně – sluníčko.
Tahle koule žhavého vodíku, do které by
se vešlo půl druhého milionu Zemí, má
ve svém nitru reaktor, po němž na naší
planetě tolik toužíme. Uvnitř vznikají
jako odpad fúze fotony. Ty se pak miliony
let prodírají k povrchu. Jakmile jsou
venku, rozletí se k Zemi a za osm minut
jsou tu. Slunce k nám posílá i vítr těžších
částic. Ale ten, na rozdíl od světla a tepla,
uvidíte jen blízko pólu - jako polární záři.
To divadlo stojí Slunce ztrátu milionu
tun jeho hmoty každou sekundu!
Maličkost.
Slunce je staré jako naše Země a je v
nejlepších letech. Čeká ho ještě asi šest
miliard let poklidného života. Potom
začne umírat a jeho smrt vykreslí na
obloze krásnou planetární mlhovinu.
I na Slunci lze leccos pozorovat. Přes filtr
i pouhým okem uvidíte sluneční skvrny.
Kotouček Slunce je asi stokrát větší než
zeměkoule, a tak je jasné, že vámi
pozorované skvrny jsou velikostí s naší
matičkou srovnatelné. Budou vám
každý den utíkat, jak se Slunce otáčí
kolem své osy – jednou za 26 dnů.
Jirka Luska

Dìti inspiruje Eduard Petiška
V plném proudu jsou přípravy na letošní
osmý ročník Čtení pro celou rodinu, které
se bude konat tradičně v Muzeu T. G. M.
v Lánech. Již od ledna se děti lánské
základní i mateřské školy věnují
vyhlášené výtvarné soutěži. Zadání
soutěže od pořadatelů, spolku Naše
Lány, zní: Inspirace dílem Eduarda
Petišky. Všechny obrázky budou od 23.
března zdobit prostory bývalého
fürstenberského špýcharu. Odborná
porota vybere tři nejhezčí kresby z každé
věkové kategorie. Žáci lánské základní i
mateřské školy se svými pedagogy
připravují pásmo věnované tvorbě
zmíněného autora. Připomenout chci
také burzu knih: svou oblíbenou knihu
(nebo knihy) můžete odnést již nyní do
lánské pobočky Muzea T. G. M. Vaše
knižní dary nabídneme v burze a celý
výtěžek věnujeme lánské základní škole
na rozšíření knižního fondu. Zveme Vás
proto 23. března od 14:00 hodin na
literární odpoledne s Eduardem
Petiškou, výtvarnou dílnu, dobrou kávu
nebo teplý čaj.
Martina Hořejší, Naše Lány z. s.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Bez vody nelze … vùbec nic - III. díl
dokončení z lednového čísla)
Po úplném dokončení vodního díla v roce 1923
fungoval celý systém následujícím způsobem:
Surová podzemní voda byla z Laury čerpána do
odželezovny ve vodárenském areálu vysoko nad
Ryhnolcem, kde došlo k jejímu odželeznění a
přefiltrování. Takto upravená voda byla
přečerpána do přilehlého Vodojemu a tam
akumulována. Z rynholeckého Vodojemu pak
byla voda gravitačně přiváděna do Lán - jednak do
starého Fürstenberského vodojemu u hřbitova,
jednak do nově zřízeného vodojemu na Šubrtě,
jednak do lánské vodovodní sítě, odkud byl
zásobován zámecký areál, statek i místní
domácnosti. 1
T. G. Masaryk řekl, že „Lány musejí býti vzorně
hygienicky zařízenou obcí. Když mám vodu já, tož
ať ji mají i lánští občané.“ Odbočka do lánské obce
byla ze Zámeckého vodovodu zřízena právě na
Masarykovu intervenci. Začala se kopat dne 11.
10. 1922; voda z pouličních lánských
vodovodních stojanů začala téci 27. 8. 1923. 2
Brzy nastaly vleklé problémy. Lánské nemovitosti
se sice postupně napojovaly na veřejný vodovod,
ale obecní zastupitelstvo se odmítalo podřídit
vodovodnímu řádu z přelomu dvacátých a
třicátých let, způsobu placení vodného a zejména
ovšem výši vodného a vstupovalo v tomto směru
se správou zámku do neustálých sporů. Dr. Alice
Masaryková se pokusila ve prospěch obce
intervenovat u svého otce, ale T. G. Masaryk se
postavil za stanovisko Kanceláře prezidenta
republiky, která požadovala striktní dodržování
vodovodního řádu i řádné placení stanoveného
vodného. Spory se protáhly až do padesátých let
20. stol. a skončily teprve tehdy, když v důsledku
centralizace správy vodního hospodářství byla
cena vody odběratelům nekompromisně
nařízena.3
Položení Zámeckého vodovodu umožnilo
architektu Plečnikovi vytvořit v Lánech několik
fontán a kašen. Nejznámější je asi kašna s
bronzovými lvími hlavami od sochaře Damjana
Pešana, instalovaná jako dominanta Milionové
zdi podél hráze Zámeckého rybníka, ale
pozoruhodná je i kašna v zatáčce silnice naproti

zámecké bráně před Stoosmičkou, kašna v areálu
zemědělského podniku a některá drobnější vodní
díla v parku. (Přebytečnou zeminu, která zbyla při
provádění výkopů pro vodovodní potrubí, nechal
Plečnik navršit před jižní zámecké průčelí a
vytvořit z ní vyvýšené plato, které bylo oseté
travinou upravenou do geometrických obrazců.)4
Zámecký vodovod je jedinečným dokladem
technického, ale současně i estetického myšlení
na počátku existence Československé republiky.
Vodojem nad Rynholcem je po architektonické
stránce neobyčejně zdařilý a připomíná svým
exteriérem spíše chrám než účelovou technickou
stavbu. Jeho vnější výtvarné prvky nesou jisté
charakteristické známky achitektonického řešení
kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí
Jiřího z Poděbrad na pražských Královských
Vinohradech, který byl na přelomu dvacátých a
třicátých let 20. stol. vybudován podle projektu
Josipa Plečnika.5 Z toho lze soudit, že Plečnikův
vliv se projevil i při stavbě Zámeckého vodovodu.
Svědčí o tom také menší vodojem na Šubrtě, jenž
je zvenčí řešen jako zahradní altán. Je škoda, že
tyto objekty se nikdy nestaly předmětem
plečnikovského bádání a nebyly zařazeny do
struktury Plečnikova díla. 6
Když byla v roce 1965 uzavřena šachta Laura,
přišel Zámecký vodovod o svůj zdroj vody. Obec
Lány včetně zámku a zemědělského podniku je
dnes zásobována z centrálního vodárenského
komplexu akciové společnosti Středočeské
vodárny.
Václav Vodvářka, lánský písmák
1
2

3

4

5

6

Tamtéž.
Tamtéž. Také Pošta, Fr.: Historie obce a zámku Lány, s. 115
a 284.
Jásek, Jaroslav: Vodovod pro lánskou rezidenci. In: Lány a
Křivoklátsko – scénář expozice v lánském Muzeu TGM,
Praha a Lány 1999, s. 22 – 23.).
Prelovšek, Damjan: Josip Plečnik – život a dílo,
Vydavatelství ERA, Brno 2002, s. 189 – 192.
Prelovšek, Damjan: Josip Plečnik – život a dílo,
Vydavatelství ERA, Brno 2002, s. 213 – 221.
Jásek, Jaroslav: Vodovod pro lánskou rezidenci. In: Lány a
Křivoklátsko – scénář expozice v lánském Muzeu TGM,
Praha a Lány 1999, s. 22 – 23.

Pozvánka do lánské knihovny
Zveme Vás do lánské knihovny, která je otevřená
každou středu od 13:00 do 17:00 hodin. Vybíráme
několik titulů z novinek, které si můžete nyní v
naší knihovně zapůjčit:
J. Cimický - Maigretovo pařížské léto; J. Bauer Smrt na jazyku; V. Vondruška - Přemyslovská
epopej I-IV; Keleová Vasilková - Ranč u dědečka;
H. M. Körnerová - Kočár do neznáma;
H . Ty b u r c o v á - Ne p ř e s t á v e j t a n č i t ; A .
Morštajnová – Slepá mapa.
V lednu lánská knihovna obdržela 120 knih z
výměnného fondu kladenské knihovny, např.: I.
Robetsonová - Anatomie vraždy; E. Heron –

Nemocnice; L. a S. Hammerovi - Za všechno se
platí; K. Cubeca - Zlato Afriky; R. Čechura Nikdo nemá alibi; J. Hanibal - S pečetí viny; E.
Bronteová – Emma; E. Chadwicková - Amorův
šíp; S. Motl - Kam zmizel zlatý poklad republiky.
V dětském oddělení jsou mezi novinkami tyto
knihy: E. Bešťáková - Knížka pro Vojtíška; V.
Thomasová - Čarodějka Winnie; B. Němcová Sedmero krkavců.
Přijďte si vybrat něco pěkného ke čtení.
Těší se na Vás knihovnice Jitka Machačová
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Budou v Lánech mladí lodní modeláøi?
V listopadovém Lánském zpravodaji jsme Vás
informovali, že se nedaří založit kroužek mladých
lodních modelářů především proto, že pro práci
kroužku nejsou zapálení vedoucí ani vhodné
prostory. V řádu několika týdnů se však situace
změnila. Zkušený lodní modelář pan Pavel Čížek
ze Stochova, člen MK Lány a okolí, o vedení
modelářského potěru
projevil zájem s tím,
že pokud bude
kroužek organizován
základní školou,
nebude pro něho
problém vést jej
odborně. Díky
vstřícnosti starosty
naší obce pana Karla
Skleničky proběhlo
jednání s ředitelkou
zdejší základní školy
paní Ivetou
V r a b c o v o u . Ta
sdělila, že škola nemá
možnost založit
kroužek pod vlastní
hlavičkou. Zároveň
však velkoryse
nabídla k dispozici
vhodné dílenské
prostory v areálu školy, pokud si modelářský klub
zajistí pedagogické a odborné vedení kroužku.
Jestliže předchozí řádky vypadají nadějně, pak
následující již tak optimistické nebudou. Protože
nelze kroužek, a tedy ani jeho financování vést
pod hlavičkou školy, je jednou z možných cest
zřídit jej jako součást zdejšího klubu modelářů.
Klub však má minimální finanční prostředky a ty
nestačí ani na údržbu modelářského letiště. Mladí
letečtí modeláři žádný kroužek nemají a veškeré
náklady na stavbu letadel si hradí sami. Jedná se
vesměs o děti dospělých členů klubu a jejich roční
členský příspěvek činí 50,- Kč za členskou
známku Svazu modelářů ČR. Vše tedy bude
záviset na zájmu školáků naší obce a ochotě a
možnostech rodičů spolupodílet se finančně na
materiálním zabezpečení stavby lodí. Na počátku
činnosti kroužku není tato stránka rozhodně
zanedbatelná.
A druhá, pozitivnější stránka věci. Co by děti
získaly? Především získají poznání, že některé

fyzikální zákony přednášené ve škole nalézají
uplatnění ve stavbě i řízení modelu. Poznají a
prakticky si vyzkouší i základy elektroniky. Naučí
se pracovat s kovem a rozpoznají jeho jednotlivé
druhy i vlastnosti. Seznámí se se dřevem a
vyzkouší si, jak jej opracovávat. Budou řešit
konstrukci modelů a osvojí si k tomu i základy

statiky. Projdou základy tmelení a lakování. Měly
by získávat manuální zručnost a stávat se
odpovědnějšími za výsledek své práce.
Další z možných cest je založení kroužku pod
hlavičkou klubu s tím, že výuka by probíhala v
Domě dětí a mládeže v Kladně tak, jak to
praktikují modeláři z Kamenných Žehrovic.
Bližší podmínky zjišťujeme. Ještě jinou
alternativou je systém dětských modelářských
kroužků v okresních městech, u nás konkrétně v
Kladně v Domě dětí a mládeže Labyrint. Tam
složí zájemci každý školní rok 2.700,- Kč za
využívání prostor po dvě hodiny týdně. Uvedený
poplatek slouží i k částečné úhradě materiálu na
stavbu; na kroužek přispívá Sportovní komise a
Komise výchovy a vzdělávání Městského úřadu
Kladno.
Tento článek píšeme jako průzkum zájmu o
založení kroužku mladých lodních modelářů a
podle odezvy budeme postupovat dál. Občané
mohou sdělit svůj zájem na adresu: JUDr. Václav
Picka, Pod Kopaninou 413,
Lány či na e-mailovou adresu
vasekpickalany@centrum.cz
do konce měsíce března 2014.
Ve svém sdělení uveďte jméno a
s t á ř í d í t ě t e . Vz h l e d e m k
náročnosti zaměření kroužku je
vhodný pro děti nad 10 let. Podle
odezvy uspořádáme
informativní setkání s rodiči.
Pavel Čížek

Baráèníci Lány a Vašírov
v roce 2014
Konšelé v čele s Hanou Schritterovou se
scházejí jedenkrát měsíčně v budově
Základní školy v Lánech. Jednou za rok
pořádají Valné sedění pro všechny členy
baráčnictva, kde se hodnotí práce za
uplynulý rok. Jedenkrát za dva roky
proběhne Volební sedění, kde se zvolí
většinou staronoví konšelé. V neděli19.
ledna proběhlo Volební sedění v
Křivoklátské restauraci, kde se sešlo 16
místních a 32 přespolních baráčníků.
Zvolili jsme nové konšelstvo a za dobré
nálady jsme si odpoledne náležitě užili.
Tímto děkujeme paní Dáše Táborské za
perfektní servis v Křivoklátské
restauraci.
V uplynulém roce se baráčníci zúčastnili
nejrůznějších akcí nejen v Lánech, ale i v
okolních obcích. S obcí spolupracujeme
na Maškarní merendě, na Dni plném her,
na Lánských slavnostech, na
Kulinářském jarmarku, Vítání nových
rodin ale také na Staročeských májích.
Při akcích vždy podáváme staročeskou
poctu, tj. chléb se solí. Spoluobčané
darují drobný peníz za poctu a my těmito
penězi následně vždy obdarujeme další
spolky v obci, např. Domeček nebo
Mateřskou školu. V loňském roce jsme
částku získanou za poctu při
staročeských Májích poslali do obce
Putim na likvidaci škod po povodních. I
přesto se mezi námi najdou občané,
kteří nás osočují, že vybrané peníze
prohýříme v místních restauračních
zařízeních. Mrzí nás to!!!
Nejsmutnější zprávou od baráčníků je,
že se baráčnická obec skládá ze starých
členů a mladí lidé nemají zájem se
připojit. Nicméně doufáme, že i přesto
spolek neupadne v zapomnění.
S přáním všeho dobrého do nového roku
2014 za lánské a vašírovské baráčníky.
Tetička Petra Slunečková

Bechyně & syn
PROJEKTY VYTÁPĚNÍ
REVIZE PLYNU
ENERGETICKÉ AUDITY

Nová zelená úsporám 2014
·

·

· Bezplatná konzultace
Zpracování technicko-ekonomické
rozvahy pro určení výše dotace a
návratnosti investice
Kompletní vyřízení žádosti

tel. 603 802 992, 603 485 513
www.projektuji-TZB.cz
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TJ Sokol hledá cvièitelky
TJ Sokol Lány hledá další cvičitelky,
hlavně pro práci s dětmi. Zájemcům
zaplatíme potřebné školení. Základní
forma školení bude pravděpodobně
probíhat už v květnu v Kladně. Během
jednoho víkendu získáte kvalifikaci
cvičitele III. třídy a pak už můžete dále
absolvovat jakoukoliv specializaci. Rádi
vás uvítáme v kolektivu cvičitelek TJ
Sokol Lány.

Hokejové dìní v obci
Na konci ledna zakončilo A-mužstvo
nepříliš vydařenou sezonu v
meziokresním přeboru výhrou nad
Novým Strašecím. Celkově se bohužel
mužstvo umístilo na posledním místě
skupiny A. V této skupině nastupují i
mužstva se zkušenostmi z krajské
soutěže. Konkrétně je jedná o HC 1988
Kladno a SK Černošice B. Druhé
mužstvo se pohybuje ve středu tabulky
AMHL Slaný, kde hraje již osmou
sezonu. Konec sezony B-mužstva je
počítán na poslední víkend v dubnu, kdy
se mužstvo stejně jako v loňské sezóně
zúčastní mezinárodního turnaje v Plzni.
Aleš Lomberský, předseda HC Lány

Inzerujte v Lánském
zpravodaji
Máte-li zájem o inzerci v Lánském
zpravodaji, stačí poslat e-mail nebo
doručit objednávku a podklady na OÚ.
Uveďte požadovaný rozměr, přesné
znění inzerátu nebo grafické zpracování
a fakturační údaje.
Ceník inzerce:
rozměr
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Zimní pøíprava fotbalistù
Fotbalisté začali zimní přípravu už 5. ledna na
umělé trávě v Rynholci. Tréninky probíhají
čtyřikrát týdně, vždy v pondělí, ve středu, v pátek a
v neděli. Z toho jsou dva tréninky na umělé trávě v
Rynholci, jeden v tělocvičně a jeden trénink je v
lese. Tento cyklus bude fungovat až do začátku
startu jarní přípravy. Od 9. února začnou
přípravné zápasy na UMT v Rynholci, a to vždy
každou neděli od 13:00 hodin. Budeme rádi, když

nás přijedete podpořit. V březnu (7. 3. - 9. 3.)
fotbalisté odjíždějí na soustředění do Žihle, kde
odehrají dva přípravné zápasy. Týden po
soustředění začíná fotbalové jaro, a to
semifinálovým zápasem Okresního poháru proti
Kněževsi. Soutěže II. a III. třídy začínají 22.
března 2014.
Zdeněk Kotulan, předseda SK Lány

Rozpis zápasù na 1. ètvrtletí 2014
9. 2. 2014 13:00 Lány – Pavlíkov (Rynholec)
16. 2. 2014 13:00 Lány - Jeneč (Rynholec)
23. 2. 014 13:00 Lány – Doksy (Rynholec)
2. 3. 2014 13:00 Lány – soupeř bude upřesněn
8. 3. 2014 10:30 Mladotice – Lány (Žihle)

9. 3. 2014 10:30 Kralovice – Lány (Žihle)
15. 3. 2014 18:00 Lány – Kněževes (Rynholec –
semifinále okresního poháru)
22. 3. 2014 15:00 Kněževes – Lány A
23. 3. 2014 15:00 Lány B – Rynhlec

Sedmá Maškarní merenda zaplnila lánskou sokolovnu
Poslední lednovou neděli zaplnily krátce po obědě
lánskou sokolovnu pohádkové a jiné roztodivné,
milé postavy. To se děti s rodiči přišly vyřádit na
sedmou Maškarní merendu spojenou s oslavou
narozenin dětského klubu pro rodiče s dětmi
Domečku. Masek se sešlo opravdu požehnaně,
ani připravené zapisovací archy nestačily a
konečná cifra se zastavila na čísle 176, z toho bylo
25 dospělých. Dorazily i velké počty přespolních
návštěvníků a potěšil nás velký počet masek
vytvářených doma, kde je patrná nápaditost a
kreativita rodičů a dětí.
V sokolovně vládla veselá nálada podporovaná
hudbou k tanci nebo poslechu, o kterou se staral
tým manželů Barochových. Děti zkoušely
modelovat zvířata z balonků, zavazovat
kouzelnické uzly a uzlíky anebo pozorovaly triky a
kouzla Jana Vaidiše z Rakovníka.
V pirátské krčmě servíroval sehraný
tým tatínků s úsměvem koláče a párky
v rohlíku. Chvíle napětí nastala při
vyhlašování vítězných převleků. Z dětí
se na pomyslné stupně vítězů postavila
nejvýše Nicole Gregorová z Lán v
masce Kosmonautky, následovaná
Františkem Vokráčkem z Nového
Strašecí v převleku Robota, a třetí
stupínek patřil Viktorce Jíchové z
Rynholce v masce Červené karkulky.
Z dospělých se nejvíce líbil Strašák do
pole Markéty Soukupové z Lán,
Čarodějnice Haxibola Martiny

Kukurové z Lán a duo Beruška s Ferdou manželů
Buřičových z Lán.
Pro všechny děti a dospělé byl odměnou obří dort
s kouzelnickým kloboukem a králíky Bobem a
Bobkem. Jeho autorku, paní Janu Malou, jednu z
držitelek Zlatého šafránu, potěšilo, že zájemců o
zákusek bylo tolik, že dort byl sněden během
patnácti minut.
Výtěžek z letošní merendy ve výši 6000,- Kč bude
použit na provoz dětské herny Domečku v
Lánech. Jsme rádi, že se akci připravenou
dobrovolníky našeho sdružení, baráčníky,
Sokolem a ochotnými kamarády a příznivci
sdružení podařilo připravit. Myslím, že všichni
příchozí si merendu užili.
Děkujeme a těšíme se za rok na osmé Merendě.
Jana Drastilová, Naše Lány z.s.
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