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Úvodník

Prosincové veøejné zasedání

Okřídlená fráze zní – rok s rokem se
sešel… Před rokem jsem psal lednový
úvodník a je to tu zase. A není
jednoduché hledat slova tak, aby se
neopakovala. Proto se o to ani nesnažím
a jen zde shrnu to, co bych do nového
roku přál jak vám, svým sousedům, tak i
naší obci.
Pokoj, štěstí, zdraví, to se zpívá v jedné
staré koledě. Tahle píseň sice na
krásném vánočním koncertě v lánské
zámecké kapli nezazněla, ale atmosféra,
kterou jsem tam cítil, ta slova vyslovila
sama. Je škoda, že kvůli každodennímu
shonu jen těch pár dní v roce naplno
vnímáme soudržnost, která by měla být
lidem vlastní. Přesto asi podvědomě
většina z nás cítí společenství, kterému
se říká obec, jako jeden ze základních
kamenů našich životů. A přejme si,
abychom dokázali i v novém roce být
spolu bez větších konfliktů.
Samozřejmě, že úplně bez nich to nejde.
Ale neměli bychom dovolit, aby často
malicherné příčiny otrávily ovzduší
mezi námi.
Stejně tak věřme tomu, že ani boj proti
hlouposti a zlovolnosti není zbytečný, i
když to tak někdy vypadá. Když se
setkáváme stále znovu s tím, jak někteří
jedinci jen tak, bezdůvodně, ničí věci
vybudované ostatními, připadá nám
tohle úsilí často marné, ale vzdát to
nesmíme. Chci tím jen říci, že začít
musíme u sebe, své rodiny, u svých dětí.
Začíná to často jen odhazováním
papírků od čokolád na dětském hřišti a
končí ničením soukromého i veřejného
majetku ve velkém jen tak, z nudy. A měli
bychom si uvědomit, že základní
hodnoty si člověk odnáší ze své rodiny.
Tohle nemůže zařídit ani škola, ani stát.
Ať vás tedy v novém roce provází vše
dobré. Ať v dobrém vycházíte se svými
sousedy. Ať prožijete pěkné chvíle s
rodinou a přáteli, protože o tom život je.
Ať naše obec vzkvétá a krásní. Ať se co
nejméně potkáváme s hlupáky. A
samozřejmě – pokoj, štěstí, zdraví všem
lidem dobré vůle…
Karel Pleiner

V pondělí 15. prosince 2014 se zastupitelé sešli na
svém druhém veřejném zasedání. Místem
jednání byl sál nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný.
· Rozpočtovou změnu č. 6/2014 dle
předloženého návrhu.
· Smlouvu č. IV-12-6015561/1 Lány (B 624) na
zřízení věcného břemene - služebnosti pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na
pozemku par. č. 184/1 v katastrálním území
Lány, na zřízení kabelového vedení nízkého
napětí.
· Prodej pozemku par. č. 28/3 v katastrálním
území Vašírov za cenu 160,-Kč/m2. Cena
pozemku bude navýšena o náklady za
vyhotovení kupní smlouvy.
· Záměr směny pozemků par. č. 78/2 a části
odděleného pozemku par. č. 795/1, oba v
katastrálním území Lány.
· Jednací řád pro volební období 2014 - 2018.
· Přijetí věcného daru (indiánské tepee) od
manželů Půčkových pro Mateřskou školu
Lány.
· Aktualizovaný plán společných opatření v
rámci komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Lány a Vašírov.
· Členy finančního výboru Ing. Kateřinu

Kratochvílovou a paní Zuzanu Fenclovou.
Členy kontrolního výboru paní Věru
Svobodovou a paní Hanu Mesárošovou.
· Berou na vědomí ustavení komisí jako
poradního orgánu starosty obce dle
předloženého návrhu.
· Schvalují výjimku z počtu dětí na třídu v
Mateřské škole Lány pro školní rok
2014/2015 v počtu maximálně 28 dětí.
Zastupitelé projednali a neschválili:
· Změnu názvu ulice Ke Spálenému křížku.
Zastupitelstvo uložilo
· Starostovi podepsat smlouvu č. IV-126015561/1 Lány (B 624) na zřízení věcného
břemene - služebnosti pro společnost ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemku par. č.
184/1 v katastrálním území Lány, na zřízení
kabelového vedení nízkého napětí.
· Starostovi obce podepsat smlouvu o prodeji
pozemku par. č. 28/3 v katastrálním území
Vašírov.
· JUDr. Ernestovi Kosárovi zveřejnit záměr o
směně pozemků par. č. 78/2 a části
odděleného pozemku par. č. 795/1, oba v
katastrálním území Lány, na úřední desce
obce Lány.
Ing. Lenka Hrotíková
·

Lány smekly „Klobouk dolù“ pøed Antonínem Kindlem
Čestný odznáček Klobouk dolů, prestižní ocenění
udělované v Lánech za významný, nezištný
přínos k propagaci a rozvoji obce, si letos 30.
prosince na klopu
p ř i p n u l
osmdesátiletý
Antonín Kindl.
Dlouholetý aktivní
předseda lánských
zahrádkářů
ocenění obdržel
především za
dlouhodobou
snahu o to, aby
obec kvetla a byla
plná zeleně, za
práci na udržení
tradice činorodého
zahrádkářství a za
neúnavnou
organizaci velkých
květinových výstav
v obci, které Lány

proslavily i za hranicemi okresu. Medailon
laureáta najdete na straně 5 tohoto zpravodaje.
Eva Havelková

Antonín Kindl stojí vlevo
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Co se dìje na radnici
· Starosta informoval zastupitele, že

·

·

·

·

·

ulice Březová, kterou obec získala od
insolvenčního správce majetku firmy
Lánská obora s.r.o., je již zapsaná v
katastru nemovitostí bez závazků a
čeká ji kolaudace s následným
zapsáním do pasportu místních
komunikací.
Zastupitelé se seznámili s
oznámením Městského úřadu Nové
Strašecí o zahájení řízení o změně
stavby před dokončením se
s p o l e č n o s t í E k o l o g i e s . r. o .
Společnost požádala o prodloužení
termínu již vydaného stavebního
povolení, o snížení plánované
kapacity zpracování odpadu pro
biologicko-mechanickou úpravnu a
nově o doplnění třídicí linky o
likvidaci plastů metodou katalické
nízkoteplotní depolymerizace.
Magistrát města Kladna a Vodárny
Kladno – Mělník a.s. oznámily, že v
jarních měsících započne kompletní
rekonstrukce lánské čistírny
odpadních vod. Rekonstrukce bude
trvat přibližně jeden rok a práce
budou probíhat za provozu čistírny.
Starosta vstoupil do jednání se
zástupci okolních obcí (Stochov,
Tuchlovice, Kačice a Kamenné
Žehrovice) ve věci zjištění podmínek
pro případné společné založení nové
Místní akční skupiny (MAS), která
by měla za úkol přivést do uvedených
obcí finanční prostředky ze
Strukturálních fondů Evropské unie.
Termín pro doložení vyúčtování
letošních příspěvků spolkům končí
30. ledna 2015.
Schůzka spolků se uskuteční v
pondělí 23. února 2015 od 19:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.

Inzerujte v únoru ZDARMA
V únorovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme adresář všech lánských a
vašírovských podnikatelů bez poplatku.
Pokud máte o inzerci zájem, zašlete své
kontaktní údaje (ve formátu – název,
adresa, telefonické spojení, případně
odkaz na www.stránky) na e-mail:
zpravodaj@lany.cz nebo je doručte na
Obecní úřad v Lánech k rukám Ing.
Lenky Hrotíkové. Maximální velikost
inzerce je 150 znaků bez mezer.
Uzávěrka pro podávání inzerce je 25.
ledna 2015.

Poplatky zùstávají ve stejné výši jako v pøedcházejícím roce
·

·

Poplatek za odvoz odpadu činí 500,- Kč za
osobu a je splatný do 15. března 2015. Zaplatit
můžete hotově na Obecním úřadu v Lánech
nebo bezhotovostním převodem na účet obce
č. 622221/0100, variabilní symbol 1340 +
číslo popisné Vašeho rodinného domu, za
který platbu hradíte. V případě
bezhotovostního převodu, přineste s sebou na
obecní úřad doklad prokazující úhradu
poplatku, aby Vám mohl být vydán kupon pro
vyvážení popelnice.
Poplatek za psa staršího tří měsíců činí 200,-

Kč. Za druhého a každého dalšího psa pak
300,- Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu 100,- Kč a za druhého a každého
dalšího psa pak 150,- Kč. Splatnost poplatku
je do 31. března 2015. Zaplatit můžete hotově
na Obecním úřadu v Lánech nebo
bezhotovostním převodem na účet obce č.
622221/0100, variabilní symbol 1341 + číslo
popisné Vašeho rodinného domu.

Pozvánka na ples
Obec Lány Vás ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka zve na REPREZENTAČNÍ PLES.
Koná se v sobotu 17. ledna 2015 od 20:00 hodin v lánské sokolovně. K tanci a poslechu bude
hrát kapela K-BAND. Těšit se můžete na ukázky společenských tanců a na bohatou tombolu.

Rozpoèet na rok 2015
Příjmy

tis. Kč

Výdaje

Daňové příjmy

21160

Ozdravování hospodářských zvířat (útulek, deratizace)

tis. Kč
35

Silnice (opravy a investice)

1 850

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti

200

Chodníky rekonstrukce IV. etapa (opravy a investice)

3200

Daň z příjmů fyz. osob vybíraná dle zvláštní sazby

500

Odvod a čištění odpadních vod

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

4 500

50

Daň z příjmů právnických osob

4600

Mateřská škola

Daň z přidané hodnoty

9500

Základní škola

Poplatek za provoz systému shrom. odpadu (popelnice)

1 000

Činnosti knihovnické

70
50

Poplatek ze psů

55

Rozhlas (opravy a údržba)

Poplatek za užívání veřejných prostranství

10

950
1 740

Ostatní záležitosti kultury (kult. akce, spolky, zpravodaj, ples)

410

Poplatek ze vstupného

0

Sport. zař. v majetku obce (opravy a údržba dětská hřiště)

100

Poplatek z ubytovacích kapacit

1

Ostatní tělovýchovná činnost (dotace spolky, fond starosty)

550

Zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

110

Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

120

Bytové hospodářství

190

Nebytové hospodářství

200

Veřejné osvětlení (opravy a údržba, el. energie)

740

Odvod z loterií a jiných podobných her
Odvod z výherních hracích přístrojů

64
100

Správní poplatky

50

Daň z nemovitosti

580

Přijaté dotace
Neinv. přijaté dotace ze SR (příspěvek na výkon st. správy)

2555
555

Pohřebnictví (opravy a údržba,voda)

65

Dotace (SFŽP a FS na zateplení Domu s peč. službou)

2000

Územní plán (doplatek nový územní plán)

150

Nedaňové příjmy

1385

Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)

100

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

20

Odstraňování tuhých emisí (opravy a údržba zametací vůz)

10

Příjmy z pronájmu pozemků

80

Sběr a svoz komunálních odpadů (svoz MPS, sběrný dvůr)

2065

Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (půjčovné, dary knihov.)

10

Péče o vzhled a údržbu obce (mzdy, stroje, PHM, materiál)

1770

Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (vstupné kult. akce)

60

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi

Bytové hospodářství(nájmy obecní byty)

335

Dům s peč. službou (provoz, dotace zateplení, peč. služba)

Nebytové hospodářství (nájmy nebytové prostory)

250

Ochrana obyvatelstva

Pohřebnictví (poplatky)
Územní rozvoj-nakl. s obec. maj. (břemena, prodej pozem.)
Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej popelnic)

6

Činnost orgánů krizového řízení

20

Bezpečnost a veř. pořádek (městs. policie, kam. systém III.)

10

Požární ochrana (provoz hasičské jednotky a zbrojnice)

50
3310
10
5
960
400

Komunální odpad (odměna za třídění odpadů EKO-KOM)

270

Zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů, povinné odvody)

1 300

Pečovatelská služba - DPS (nájmy Dům s peč. službou)

273

Činnost místní správy (mzdy, provoz OÚ, rezerva)

4 420

Požární ochrana

30

Obecné výdaje, poplatky (bankovní poplatky)

Činnost místní správy

20

Pojištění funkčně nespecifikované (majetek, odpovědnost)

Obecné příjmy a výdaje (úrok z bankovních účtů)
CELKEM

1
25100

CELKEM

20
100
25100
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Hodnocení práce zastupitelstva v roce 2014
V roce 2014 bylo svoláno 7x veřejné zasedání
zastupitelstva obce Lány. Z toho 5 zasedání se
uskutečnilo do voleb a 2 zasedání proběhla již v
novém složení zastupitelstva, které bylo zvoleno
ve volbách do ZO v měsíci říjnu 2014. Rozpočet
na rok 2014 byl vyrovnaný a počítal s příjmy i
výdaji ve výši 21.485.000,-Kč. Zastupitelstvo
obce schválilo celkem 6 rozpočtových změn, které
reagovaly na vývoj na straně příjmů i výdajů.
Skutečné příjmy ve výši 24.675.364,- Kč, výdaje
21.482.813,- Kč. Příjmová část rozpočtu se
nejlépe naplnila v kapitole daní ze závislé činnost
a v kapitole daně z přidané hodnoty. Velmi
pozitivně zapůsobilo i nové rozpočtové určení
daní, které navýšilo daňovou výtěžnost o 1,1 mil.
Kč proti roku 2013. Přebytek hospodaření byl
rozdělen. 2 miliony Kč byly převedeny na
termínovaný vklad, na kterém obec spoří finance
na pořízení čističky odpadních vod ve Vašírově.
Zbylá část byla převedena do rezervního fondu.
Hlavní akce v rámci programu rozvoje obce
1. Rekonstrukce chodníků -ulice Polní,Krátká a
spojka Za Školou (2.100.000,- Kč)
2. Prodloužení dešťové kanalizace v ulici Za
Školou (170.000,- Kč)
3. Rekonstrukce povrchů - ulice Příční a
Okružní (850.000,- Kč)
4. Rekonstrukce ústředního vytápění v 1. patře
obecního úřadu (145.000,- Kč)
5. Rekonstrukce ústředního vytápění v bytě
obecního úřadu (125.000,- Kč)
6. Přístavba hasičské zbrojnice a veřejného WC
(1.280.000,- Kč)
7. Prodloužení plynovodu v Křivoklátské ulici
(290.000,- Kč)
8. Rekonstrukce WC v přízemí budovy ZŠ
1.stupně (120.000,- Kč)
9. Úpravy dešťové kanalizace Vašírov
(105.000,- Kč)
10. 1. etapa kamerového systému obce
(720.000,- Kč)
Kulturní akce
8. února – Reprezentační ples obce
30. dubna – Pálení čarodějnic
24. května – Staročeské máje
27. června – Koncert sboru Chorus Laneum
28. června – Rocková Nakopanina
6. července – Koncert smíšeného pěveckého
sboru u kapličky ve Vašírově
16. srpna – Lánský gulášfest

20. září – Staročeský jarmark a Masarykova vatra
27. září – Lánské canticorum pěveckých sborů
29. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu a
svěcení adventních věnců
10. prosince – Česko zpívá koledy
13. prosince – Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán
23. prosince – Vánoční koncert
30. prosince – 9. ročník ocenění Klobouk dolů.
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 140 tis. Kč na
podporu neziskových organizací v oblasti kultury
a společenského života a 510 tis. Kč na činnost
sportovních klubů. V červnu 2014 byl ve
spolupráci se ZŠ Lány uspořádán 7. ročník
Lánské letní olympiády. Komise sportu dále
spolupracovala na Běhu vítězství zámeckým
parkem, turnajích v nohejbalu, stolním tenise a
šachu. Ve spolupráci s Modelářským klubem byl
uspořádán 4. ročník soutěže lodních modelů O
pohár starosty obce. Po celý rok probíhal 3. ročník
turnaje v pétanque – Lánská koule.
Oblast sociální a Sbor pro občanské záležitosti
Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou ve
spolupráci s Okresní pečovatelskou službou
o.p.s. Nové Strašecí. Školní jídelna ZŠ vaří i pro
seniory a rozvoz obědů zajišťuje pečovatelka.
Sbor pro občanské záležitosti přivítal celkem 27
nových občánků a proběhly návštěvy při
významných jubileích u spoluobčanů. V roce
2014 se uskutečnilo celkem 15 svatebních
obřadů. Dále se uskutečnila 1 svatba diamantová
a 1 svatba kamenná. Již počtvrté bylo uspořádáno
vítání nově přistěhovaných občanů do obce.
Oblast informatiky
V roce 2014 bylo vydáno celkem 10 čísel
Lánského zpravodaje, který se stal nedílnou
součástí života naší obce. Internetové stránky
obce nově obsahují fotogalerii z akcí a přinášejí
aktuální informace pro lánské občany i turisty.
V prosinci byl aktualizován informační leták obce
a připraven jeho dotisk.
Oblast životního prostředí
Pokračovali jsme v úpravě a údržbě zeleně. Po celý
rok byl otevřený sběrný dvůr. Může se zde
bezplatně odkládat objemný odpad, vyřazené
elektrické spotřebiče a bioodpad ze zahrádek. Dle
dendrologického posudku bylo ošetřeno 10
vzrostlých stromů. Dva stromy musely být
poraženy a místo nich byly vysazeny nové.
V roce 2014 jsme získali grant na zateplení
budovy Domova s pečovatelskou službou ve výši 2
m i l . K č . Te n t o g r a n t b y l
administrován a vlastní realizace
bude provedena na jaře 2015.
Dále jsme získali 130 tis. Kč na
dovybavení jednotky
dobrovolných hasičů z krajských
dotací.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem zastupitelům za odvedenou
práci a doufám, že se stejným
úsilím budou pracovat i v roce
2015.
Karel Sklenička

Kalendáø akcí na rok 2015
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2015.
Přehled akcí je nedílnou součástí
každého měsíčního čísla obecních novin
a zveřejňujeme jej i na internetových
stránkách obce. 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. V případě, že
ještě neznáte přesný termín, uveďte
měsíc, ve kterém se akce uskuteční, a
termín v průběhu roku upřesněte.
Kontaktní e-mail: zpravodaj@lany.cz.
Příspěvky posílejte do 25. února!
Děkujeme.

Rok 2015
12.1.

15.1.

17.1.

24. 1.

14.2.
23.2.

28.2.
7.3.
14.3.

22.3.

30.4.
30.5.
6.6.
20.6.
27.6.
6.7.
19. 9.

Beseda Zlatokopem na Aljašce
od 19:15 hodin v klubovně
Domečku s panem Zdeňkem
Manem, který byl účastníkem
geologické výpravy hledající na
Aljašce zlato. Součástí besedy
bude promítání fotografií.
Vstup zdarma (TJ Sokol)
Vernisáž výstavy Velký úklid v
17:00 hodin v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech
Reprezentační ples obce Lány a
Muzea T. G. Masaryka v Lánech
od 20:00 hodin v sokolovně
Repríza divadelního představení Prachy! od 18:00 hodin
(DS Tyrš)
Hasičský ples od 20:00 hodin v
sokolovně (SDH Lány)
Schůzka spolků se zastupitelstvem od 19:00 hodin v sále
hospody Narpa
Maškarní merenda od 14:00
hodin v sokolovně (Naše Lány)
Oslavy TGM
Maškarní bál v papučích od
20:00 hodin v sokolovně
(Hokejová síň)
Čtení pro celou rodinu aneb
pomáháme školce a Burza knih
od 14:00 hodin v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech (Naše
Lány)
Pálení čarodějnic (Obec Lány)
Staročeské máje (Obec Lány)
Lánský den plný her (Naše
Lány)
Sportovní den s SK Lány
Rocková Nakopanina (Obec
Lány)
Koncert u kapličky ve Vašírově
(Obec Lány)
Masarykova vatra a Kulinářský
jarmark (Obec Lány, SDH)
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Pøístavba hasièské zbrojnice

Koledy a první snìhové vloèky v Lánech

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 se
uskutečnila kolaudace nové přístavby
hasičské zbrojnice u Židovského
rybníka v Lánech. Spolu s výstavbou
prodloužení plynovodu v Křivoklátské
ulici tím byla ukončena 1. etapa akce
Revitalizace okolí Židovského rybníka.
Přístavba hasičské zbrojnice obsahuje
novou garáž pro vozidlo Volkswagen,
dále skladovací prostory pro potřeby
zásahové jednotky SDH T. G. Masaryka
v Lánech a v neposlední řadě i veřejné
WC, které bude sloužit hlavně pro
potřeby blízkého dětského hřiště. V
rámci prodloužení plynovodu v
Křivoklátské ulici byly připojeny
rodinné domy a hasičská zbrojnice. Z
toho důvodu proto plánujeme v
rozpočtu na příští rok montáž plynového
kotle a vnitřního rozvodu plynu v
prostorách hasičské zbrojnice. Dále je
také plánována montáž nových vrat u
garáže pro hasičské vozidlo Tatra CAS.
Věřím, že všechny provedené úpravy
přispějí k dalšímu zkvalitnění práce
sboru dobrovolných hasičů v naší obci.
Karel Sklenička

Již podruhé se Lánští zapojili do celonárodní akce
Česko zpívá koledy s deníky vydavatelství VltavaLabe-Press. Ve stejnou hodinu se obyvatelé více
než 200 obcí v republice sešli a zazpívali společně
několik koled v přesně daném pořadí. Českem tak
v jeden moment zněly tóny vánočních písní a v
celé zemi zavládla vánoční atmosféra. Tu v
Lánech umocnily sněhové vločky, které se začaly
sypat z nebe. Všichni příchozí zpěváci i nezpěváci
se zahřáli vánočním punčem, který voněl
náměstím a posilnili se vánočkou.

Oprava Pánovy louky a
obnova meliorací
V podzimním období si mohli
návštěvníci lesa všimnout čilého
stavebního ruchu v okolí Pánovky. Lesní
správa přistoupila k plánovaným
opravám rybníka Lučního a Pánovy
louky. U obou vodních děl byla upravena
hráz, provedeno odbahnění a postaveno
nové výpustné zařízení. U Pánovy louky
byl vybudován bezpečnostní přeliv.
Práce na zlepšení tohoto turisticky
oblíbeného místa budou pokračovat i v
jarním období. Upravené plochy budou
osety trávou a ve spolupráci s obcí Lány
zde budou instalovány nové lavičky a
odpadkové koše. V souvislosti s
opravou obou rybníků došlo k obnově
meliorací v Krejčově loužku. Úprava
vodního režimu je důležitá pro obnovení
toku již téměř neznatelného Lánského
potoka a pro zdárný růst lesních porostů
v této lokalitě.
Robin Ambrož

Maškarní bál v papuèích
Hokejová síň Lány Vás srdečně zve
na 3. ročník Maškarního bálu v
papučích. Koná se 14. března od 20:00
hodin v lánské sokolovně. Více
informací o programu a předprodeji
vstupenek se dozvíte v únorovém LZ.
Ilona Víchová

Děti si zase domů odnesly perníčky. Velký dík
patří členům Chorus Laneum, kteří byli
zpívajícím srdcem jednoho velkého pěveckého
sboru, jehož členy se pro tento slavnostní
okamžik stali právě lánští obyvatelé. Bylo velmi
příjemné potkat se znovu v adventním čase se
sousedy a popovídat si. Děkuji Vám všem, kteří
jste na Masarykovo náměstí přišli a přinesli s
sebou to NĚCO, co dělá Vánoce pravými
Vánocemi.
Roman Havelka

Pekaøky Hurtovy získaly Zlatý Šafrán
Vůbec jednoduché to letos neměla porota složená
z lánských mužů a šéfkuchaře Petra Kejly při
hodnocení soutěže o nejlepší vanilkové rohlíčky.
Klání se konalo během dne s vánočními tradicemi
Voňavý advent a do boje o sošku Zlatého šafránu
se letos přihlásilo rekordních 16 žen a 1 muž. Své
jméno zvěčněné na velkém putovním poháru
nakonec uvidí dcera s matkou, Kateřina a
Dagmar Hurtovy. Letos poprvé v rámci Voňavého
adventu vystoupily nejen děti z lánské mateřské
školy ze třídy Soviček se svým roztomilým
pásmem, ale i malí muzikanti a zpěváci ze
Základní umělecké školy ze Stochova. Diváci
všechny děti odměnili zaslouženým potleskem a
za jejich vystoupení jim velmi děkujeme.
Podařilo se nám znovu zajistit dětskou dílnu

vyrábění svíček ze včelího vosku, která byla vždy
velkou atrakcí. Letos se spotřebovalo pět
kilogramů voskových mezistěn. Velký úspěch
měla už tradičně výtvarná dílna lánského
Domečku a zdobení perníčků s Ivou Šíchovou.
Krásné umění origami pod vedením Petra
Stuchlého okouzlilo děti i dospělé a zvláště
některým chlapcům se výroba úžasných
papírových zvířat opravdu dařila.
Velký dík patří Lesní správě Lány za nezištný dar
vánočních stromečků, členkám Sokola Lány za
chutné občerstvení i za vytvoření zázemí akce a
všem dobrovolníkům i členům kulturní komise,
kteří pomáhali s organizací a přípravou Voňavého
adventu.
Roman Havelka

Máme nové sousedy
V sobotu 29. listopadu 2014 byly do Muzea T. G.
Masaryka pozváni občané, kteří nově používají
adresu trvalého bydliště - Lány. Pan starosta
Karel Sklenička přivítal do naší obce celkem 15
rodin, které pozvání přijaly, a při té příležitosti
představil zastupitele obce. A jak už bývá dobrým
zvykem, Petr Káša Pleiner přednesl novým
občanům zdravici J. Š. Baara a tetičky baráčnice
nabídly všem chléb se solí. Lánský písmák Václav

Vodvářka seznámil všechny nováčky s historií
Lán a nechybělo ani krátké představení spolků,
které u nás působí. Pan starosta předal
„Láňákům“ uvítací listiny spolu s knihou Lány v
obrazech. Na závěr přišel nejdůležitější akt celé
akce, podpisy nových sousedů do kroniky obce.
Nově a „oficiálně“ s námi v Lánech a Vašírově
bydlí 41 dospělých a 22 dětí.
Ilona Víchová

Projekt „Proè zrovna já?“ pomáhá bezplatnì obìtem
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si
otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám?
Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či
nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší
tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc?
Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž
projekt Proč zrovna já?, který po celé ČR pomáhá
obětem trestné činnosti a jehož realizátorem je
Probační a mediační služba.
V rámci středních Čech působí poradna také ve
městě Kladno na adrese náměstí 17. listopadu
2840 (středisko Probační a mediační služby v
budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových). Poradnu lze kontaktovat
telefonicky na telefonech +420 737 247 438 nebo
312 602 591, elektronicky skrze emaily

esedlarikova@pms.justice.cz,
ivajdlova@pms.justice.cz nebo i osobně bez
objednání v rámci poradenských hodin, a to v
pondělí od 16 do 18 hodin a ve čtvrtek od 10 do 12
hodin. Poradenství poskytují zkušení, empatičtí
a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně
citlivý, diskrétní a profesionální přístup. Můžete
očekávat široké možnosti pomoci, jako
například poskytnutí právních informací a
psychosociální podpory ve Vaši svízelné situaci.
Veškeré služby jsou poskytovány naprosto
bezplatně, nebojte se tak v případě potřeby na
poradnu obrátit, dveře jsou otevřeny všem, kdo
se obětí trestné činnosti cítí.
Mgr. Bc. Tomáš Kellner,
Probační a mediační služba
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Okénko do mateøské školy
Co jsme dělali v prosinci:
5. 12. zavítala do mateřské školy očekávaná
návštěva v podobě Mikuláše a jeho družiny. Ve
spolupráci se školní družinou při Základní škole
Lány proběhlo příjemné setkání. Družina
čertíků, andělů a Mikuláše byla vřele přijata.
Každá třída byla oděná do převleků, měla
připravené pásmo básniček a písní a nakonec si
společně děti z obou škol zazpívaly na téma
blížících se vánočních svátků. Mikulášská
dopoledne probíhala i v jednotlivých třídách.
Některé děti si užily čertí řádění a jiné zase
andělský rej.
Všechny děti si odnášely sladkou nadílku. A jaké
pak pro ně bylo asi překvapení, když v balíčku
našly i malé černé uhlíky?
8. 12. navštívila třída Kytiček, Soviček a Zajíčků
divadelní představení v Kulturním domě
Stochov. Dětem se pohádka s čertí tematikou
velmi líbila. Příběh o pekle, čertu Luciášovi,
princezně Albertýnce a Luciferovi děti zaujal. Byl
plný veselých písniček a vše jako ve správné
pohádce dobře dopadlo.
11. 12. proběhlo vánoční posezení s rodiči
spojené s vánoční dílnou. Děti si užily se svými
rodiči hezké odpoledne plné tvoření, her, soutěží,
dobré nálady a úsměvů. Ve třídách se také losoval
výherce vánoční kolekce, kterou mohly vyhrát
všechny děti, jež přinesly vyrobenou ozdobičku
na stromeček ve vestibulu školy. Nakonec jsme se
všichni sešli na školní zahradě, kde jsme u

rozsvíceného stromečku zazpívali vánoční koledy
a užili si předvánoční atmosféru a těšení se na
Vánoce.
12. 12. přiletěl do mateřské školy Ježíšek. Každé
třídě splnil několik přání z jejich společného
dopisu. Děkujeme všem, kteří pomohli proměnit
přání dětí ve skutečnost.
13. 12. se děti ze tříd Sovičky a Zajíčci představily
na Voňavém adventu v sokolovně s tanečním
programem. Od začátku prosince se na
vystoupení děti připravovaly výrobou sněhových
čelenek a podílely se na sestavování choreografie.
16. 12. navštívily děti ze třídy Sluníčka obyvatelky
Domu s pečovatelskou službou. Přišly jim popřát
krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví do nového
roku. Den jim zpříjemnily koledami i drobnými
dárky. Největší radost udělal kalendář s obrázky
dětí z MŠ.
Předškolákům se blíží den, kdy navštíví s rodiči
budovu základní školy při zápisu do první třídy.
Děti se již těší na paní učitelku, aby jí ukázaly, jak
jsou šikovné a co všechno umí. Před zápisem děti
navštíví své kamarády v první třídě, zkusí se
posadit do lavic a prohlédnou si všechny školní
potřeby svých starších přátel. Dne 12. 1. od 16:00
hodin zveme rodiče na ukázku výchovné práce s
předškolními dětmi do mateřské školy a na
besedu na téma Školní zralost s možností volné
diskuse s odborníky.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Do Barcelony se nakonec jede! Zveme na reprízu
Více než dvě stovky diváků strávily již potřinácté
předvečer Silvestra v sokolovně s lánskými
ochotníky. Divadelní spolek Tyrš zvolil pro svou
další premiéru brilantně napsanou konverzační
komedii, a to hru s názvem Prachy! Prachy! z pera
Angličana Raye Cooneyho. Jsme rádi, že se nám
podařilo diváctvo
pobavit a vytvořit
tak příjemnou
s p o n t á n n í
atmosféru i během
oslavy
po
premiéře. Dík patří
p ř e d e v š í m
hercům, kteří hru
nazkoušeli a skvěle
odehráli. Děkuji i
kapele ViPiš,
Novému Allegru za
občerstvení a
všem, kteří se
podíleli na
přípravách a
posléze i na úklidu.
Bláznivou frašku
nejlepšího a

nejhranějšího anglického komediografa si v
repríze můžete v lánské sokolovně vychutnat také
24. ledna od 18 hodin. Předprodej vstupenek
bude zahájen od pondělí 12. ledna v Hospodě
Narpa či na místě v sokolovně. Těšíme se na Vás.
Za DS Tyrš Roman Havelka

Medailon laureáta ocenìní
Klobouk dolù
Antonín Kindl pochází ze starobylého
vašírovského rodu. Narodil se na
zdejším statku a toužil být, stejně jako
jeho otec, sedlákem. Komunistický
režim ale vše změnil. Nedovolili mu
dostudovat školu a statek komunisté
Kindlovům v roce 1952 zabrali. Po vojně
se Antonín upsal důlní práci a Dolu
Nosek zůstal věrný 33 pracovních let.
Na konci šedesátých let si postavil v
Lánech v Zahradní ulici domek. Tehdy
začala jeho aktivní zahrádkářská léta.
Do svazu zahrádkářů vstoupil v
sedmdesátých letech a brzy se stal
místopředsedou a posléze i předsedou
lánské organizace. Mým velkým učitelem
byl Jaroslav Moravec, který ve statku vedl
školku, říká laureát ocenění Klobouk
dolů, který se i dnes může každoročně
pochlubit bohatými okenními
květinovými truhlíky.
Zpočátku lánští zahrádkáři
upřednostňovali pěstování zeleniny a
ovoce, pořádali o posvícení i tematickou
výstavu v budově Hubertus. Právě
Antonín Kindl sem poprvé se svým
mentorem vnesl květinový prvek a zasel
semínko, z něhož v roce 1975 naplno
vykvetla krásná a voňavá tradice velkých
lánských květinových výstav, které měly
věhlas v širokém okolí. Všechna ta práce
nebyla o mně, ale o skvělé partě, kterou
jsme v organizaci měli. V Lánech bylo a je
mnoho skvělých zahrádkářů. V jednu
chvíli jsme měli i 80 členů, říká Antonín
Kindl.
Poslední výstavu uspořádali zahrádkáři
v roce 2005. Už jsme neměli dostatek sil.
Zahrádkářů už bylo podstatně méně a
náš průměrný věk byl přes 70 let, vysvětlil
zahrádkář, který už také předal funkci
předsedy lánské organizace. Během
aktivních let získal od národního
zahrádkářského svazu za svou
činorodou činnost vyznamenání II. a III.
stupně a nakonec i zlatou medaili.
Antonín Kindl se také několik volebních
období staral jako lánský zastupitel o
zeleň a květinovou výzdobu v obci,
podílel se na přístavbě hřbitova. A jako
správný Vašírovák organizoval opravu
zdejší kapličky, kterou postavil jeho
předek, věnoval na rekonstrukci i
podstatnou část materiálu. Jako dárce
krve je rovněž držitelem Janského
plakety.
Antonín Kindl se stal již devátým
vyznamenaným občanem Lán. K získání
ocenění Antonínu Kindlovi ze srdce
blahopřejeme.
Eva Havelková
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NEBE NAD LÁNY
Kdyby… Všechna kdyby lidstvo
fascinují. Historikové nemají taková
kdyby rádi. Ale co naplat, poptávka po
„co by, kdyby“ je veliká. I astronomie má
svá kdyby. Například: co by se stalo,
kdyby Slunce zmizelo? Tak tohle kdyby v
sobě skrývá několik možných dopadů.
Každý z nich se však musí podřídit
nekompromisní skutečnosti: žádný
signál se nemůže šířit rychleji, než
světlo. A to letí na Zemi asi 8 minut.
1. Pokud by Slunce zhaslo, tma u nás
nastane až za 8,3 minuty. Když budete
navíjet vlasec na naviják rybářského
prutu a ryba vám ho u splávku ukousne,
také vám nějakou dobu potrvá, než
koneček navinete až k sobě, abyste
zjistili, co se stalo. Takhle se chová i
světelný paprsek.
2. Pokud by Slunce přestalo existovat,
důsledky nepřítomnosti jeho gravitace
pocítíme také s odstupem osmi minut. A
jak bychom se s vyhlazeným prostorem
vyrovnali? (Gravitace totiž není žádná
síla, jak nás učili ve školách, je to
zakřivení prostoru – proto obíhají
planety pořád dokola. Jsou chyceny v
tom dolíku, který hvězda do prostoru
v y t l a č u j e ) Po k r a č o v a l i b y c h o m
jednoduše ve svém letu dál, jako
doposud. Jenže teď už po přímce, když je
prostor hladký.
3. Jiná situace, co se týká těch osmi
minut, by nastala, kdybychom dokázali
v jednom okamžiku sfouknout jadernou
fúzi ve slunečním středu. Tím bychom
porušili delikátní rovnováhu, gravitace
by měla rázem navrch a Slunce by se
začalo zmenšovat, chcete-li hroutit do
sebe. Stlačování má za následek růst
teploty. Slunce by se zmenšovalo o 50
metrů a zahřívalo o tisícinu stupně za
rok. Taková titěrná změna by nám začala
dělat vážné starosti až tak za tisíc let!
Naštěstí jsou tohle jen kdyby. A naštěstí
mohou astronomové, na rozdíl od
historiků, zcela jistě prohlásit, že
nenastanou.
Jirka Luska

Obìdy pro školní dìti
Dovoluji si tímto oslovit matky
samoživitelky žáků naší školy a taktéž
zákonné zástupce žáků z rodin s
finanční nejistotou, kterým jsou obědy
pro jejich děti poskytované naší školní
jídelnou finančně nedostupné, aby mě
neváhali kontaktovat. Nadace Drab
foundation nabízí prostřednictvím školy
finanční výpomoc, a to v rámci projektu
Obědy pro děti rok 2015. Nabídka je
časově omezena, Váš zájem projevte
nejlépe do konce měsíce ledna.
Iveta Vrabcoá, ředitelka základní školy

· 17. 12. – S vedením školy se sešla žákovská

Poslední mìsíc v roce
·

·

·

·

·

·

·

5. 12. – Osmá a devátá třída vyrazily společně
vlakem na výlet do Národního technického
muzea v Praze. Zde se žáci zúčastnili projektu
„V technice je budoucnost“, jehož cílem je
novou, moderní a atraktivní formou za využití
tabletů prezentovat technické obory žákům
základních škol. V rámci exkurze žáci
absolvovali čtyři výukové programy - „Taje
analytické chemie“, „Užitá fotografie“, „Jak
věci fungují“ a „Jak se staví auto“. Náklady na
exkurzi i dopravu byly žákům Národním
technickým muzeem proplaceny z
projektových peněz.
5. 12. – Žáci 5. třídy, převlečení za Mikuláše,
čerty a anděly, zavítali s nadílkou do mateřské
školy.
10.12. - Odpoledne a v podvečer se poprvé v
prostorách školy konal Dětský vánoční
jarmark. Prodejem výrobků dětí škola získala
8 859,- Kč. Částka byla vložena na účet
SRPDŠ.
11. 12. – Žákům 8. třídy se ve fiktivních
domácnostech v rámci projektu Rozumíme
penězům zvýšily náklady na vodu, elektřinu a
plyn o 20 %.
15. 12. – Žáci 5. třídy v rámci historické
prohlídky Prahy zavítali do Muzea Karlova
mostu, kde si prohlédli výstavu betlémů a
hraček. Výlet zakončili plavbou po Vltavě.
16. 12. – V odpoledních hodinách navštívili
žáci školní družiny s hudebním pozdravem
obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
17. 12. - Pohybový a vzdělávací pořad
"Cestujeme s Pipi Punčochou" si v tělocvičně
školy užili žáci 1. - 4. třídy.

·

·

·

·

rada. Ve večerních hodinách se na svém 22.
zasedání sešli staronoví členové školské rady.
Proběhla volba předsedy a místopředsedy.
Předsedou školské rady byl pro nadcházející
tříleté období zvolen Ing. Přemysl Vlček,
místopředsedkyní Mgr. Marta Matějková.
Zápis ze zasedání je k nahlédnutí na školním
webu.
18. 12. - Od deseti hodin se na vánočním
koncertu Základní umělecké školy ze
Stochova žákům 1. – 5. třídy představili ti žáci
naší školy, kteří ZUŠ ve Stochově navštěvují.
18. 12. – Žáci 8. třídy se na SZŠ a VOŠZ v
Kladně zúčastnili projektu „Zachraň život, i ty
můžeš pomoci“. Prakticky si vyzkoušeli
přístup k člověku v bezvědomí s následnou
resuscitací, zopakovali si zotavovací polohu,
jak postupovat při ošetřování masivního
krvácení, zlomenin i popálenin. Dozvěděli se,
co v souvislosti s první pomocí znamenají
zkratky 5T a 3P a viděli v akci i záchranu života
s použitím přenosného defibrilátoru.
Neplánovaným zpestřením výletu byla
návštěva kladenského zámku, kde si prohlédli
kapli svatého Vavřince, vystavované betlémy a
fotografie Roberta Vano.
19. 12. – Poslední den před vánočními
prázdninami si děti užily třídních vánočních
programů. Žáci 5. - 7. třídy si skvěle zatančili v
hodinovém pohybovém retro pořadu v
tělocvičně školy. Devátá třída vyplnila třídní
vánoční program výletem do kladenského
zámku, kde v Zámecké galerii žáci zhlédli
expozici fotografií Roberta Vano, spolu s
průvodkyní si prohlédli kapli svatého
Vavřince, výstavu ručně vyrobených betlémů a
cestou domů navštívili kladenské vánoční trhy.
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

Zápis do 1. tøídy Základní školy v Lánech pro školní rok 2015/2016 probìhne v
pátek 16. ledna 2015 v dobì od 14 do 18 hodin v budovì 1. stupnì základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009, 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: skola@zs.lany.cz nebo na
internetových stránkách školy: http://skola.lany.cz.

NÁZORY A KOMENTÁØE ÈTENÁØÙ
To je zábava, paneèku!
18. prosince se čtyři seniorky rozhodly přece jen
uklidit ještě před zimou hřiště za sokolovnou a
shrabat spadané listí. Musely však uklízet i po
někom, kdo se asi nudí a neví roupama co dělat.
Někdo si vzal na venkovní toaletě velkou roli
toaletního papíru a nadělal z něho po celém hřišti
přímo autostrády. Protože se mu to zdálo málo,
zničil ještě sedátko na WC.

A tak se ptám toho výtečníka nebo výtečníků:
opravdu nemáte jinou zábavu než ničit majetek a
přidělávat práci ostatním? Nechtěli byste místo
toho také jednou přiložit ruku k dílu a pomoci
dobrovolnou prací pro ostatní? Rádi Vás v Sokole
uvítáme.
Václava Nováková
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Z HISTORIE
A máme to za pìt - I. díl
Uctěme čas, aby on uctil nás a připomeňme si
kulatá a půlkulatá výročí roku 2015. Toto číslo
nese na svém konci pětku – cifru někdy nejlepší,
někdy nejhorší. Kupříkladu když hodnotím
maturitní písemné práce z českého jazyka, musím
při postihování úrovně oněch cca pětadvaceti
řádek použít šesti rozličných kriterií. Je-li to
šestkrát za pět, má student vystaráno, lepší už to
být nemůže. Jakmile však CERMAT posléze
převede moje bodování do obvyklé školské
klasifikační škály, už to není šestice kulí, ale na
vysvědčení se zaskví jediný štíhlý bič.
Všichni jsme chodili do školy, a proto víme, že na
vysvědčení platí čím více, tím hůře, ale nemusí
nutně platit, že za pět je nejhůře. V časech
protektorátu se propadalo teprve s šestkou,
nevymýšlím si. A kolem roku 1800 se používala
dokonce stupnice jedenáctistupňová, ale zde byly
jednotlivé známky vyjadřovány slovně, nikoli
ciframi: dobře, dosti dobře, prostředně, passabl,
jakž takž, polovičatě, něco málo, chatrně, mizerně,
špatně, bídně. Mám cukání doplnit mezi něco
málo a chatrně ještě nic moc, ale školním
rozhodčím bych být tehdy rozhodně nechtěl.
Tím rozhodčím byl Jan Patera z Hudlic, který byl
16. ledna 1800 (před 215 roky) v Lánech ustaven
řádným učitelem. On sice v chalupě čp. 20 (u
Rišlinků) vyučoval už od roku 1798, ale jaksi
polooficiálně, pouze za sobotáles, a živila ho z
větší části muzika. Dne 15. května 1800 byl
položen základní kámen ke stavbě zbrusu nové
školy čp. 6 na dnešním Masarykově náměstí,
tehdy na rohu Palouku. Už 21. října 1800 byl do
dokončené budovy Jan Patera slavnostně uveden
coby školní mistr. Na to už se mohl i oženit.
A předškoláci? Současná mateřská škola ve
Školní ulici byla slavnostně otevřena před 40
roky, dne 31. srpna 1975.
Nejstarší letopočet, který si letos připomeneme,
je rok 1650 (365 let). Tehdy si panskou flusírnu v
chalupě čp. 4 na břehu rybníka pronajal žid Jan
Flehmans. Snad od té doby se lánskému rybníku

říká Židovský.
Historicky asi nejvýznamnější výročí letošního
roku (330 let) připadá na 6. červen 1685. Tehdy
vyplatil hrabě Arnošt Josef z Valdštejna z rukou
Schwarzenberků křivoklátské panství a za 400
000 zlatých je od České koruny dědičně odkoupil.
Posléze vyženili Křivoklátsko Fürstenberkové a
dne 15. dubna 1920 (před 95 roky) rozhodlo
československé Národní shromáždění odkoupit
od nich lánský zámek pro potřeby státu. Dříve
než začal zámek sloužit jako přechodné a letní
prezidentské sídlo, obsadili ho dne 12. prosince
1920 společně s velkostatkem ozbrojení radikální
příslušníci sociální demokracie. Večer pak proti
nim zasáhl padesátičlenný vojenský oddíl.
Jednalo se o události spojené s prosincovou
Generální stávkou.
První z prezidentů, který zámek užíval, byl T. G.
Masaryk, a protože se narodil v roce 1850, jsou
roky končící na pětku a na nulu samozřejmě
spojena s jeho osobou. Dne 6. března 1930 (před
85 roky) byl T. G. Masaryk na slavnostní schůzi
obecního zastupitelstva jmenován čestným
občanem Lán. Před 80 roky byl dne 7. března
1935 na okraji Obory na rozcestí k Červené mýti
vztyčen Masarykův kámen a pak dne 19. května
1935 zasadili Lánští u čp. 154 v parčíku na rohu
ulic Ke Hřbitovu a Školní Masarykovu lípu. S
Masarykovou osobností je spojen i Dub Dohody v
Lánské oboře, na Červené mýti. Zde se v roce 1925
(před 90 roky) vedla státnická jednání týkající se
vojenského paktu Malá dohoda.
Před 185 roky, dne 25. října 1830, byl dokončen
úsek koněspřežní dráhy z kladenské Výhybky
na Staré Lány. Kdyby všechno pokračovalo
podle původního záměru, mohli jsme dnes mít na
místě fotbalového hřiště nádraží na trati Praha –
Plzeň, ale na druhou stranu bychom zase nejspíše
neměli Klíčavskou přehradu a Oboru …
II. díl vyjde v únorovém čísle Lánského zpravodaje.
Václav Vodvářka, lánský písmák

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

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 (pokročilí)
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí + FCE)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (středně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· Zveme Vás na společné zimní
VAŘENÍ V DOMEČKU, které se
uskuteční ve středu 28. ledna od
10:00 do 12:00 hodin.
Podrobné informace najdete na našich
internetových stránkách
www.naselany.cz.

Maškarní merenda
s kouzelníkem
Srdečně zveme všechny pohádkové
bytosti na Maškarní merendu do lánské
sokolovny. V sobotu 28. února od 14:00
hodin budeme společně slavit 8.
narozeniny Domečku. Těšit se můžete
na vystoupení kouzelníka a iluzionisty
Jana Vaidiše, který nám předvede velká
kouzla, jako je např. zmizení a objevení
asistentky. Chybět nebudou soutěže,
malování na obličej, modelování z
balónků a pirátská krčma s
občerstvením.
Jana Drastilová

Hokejové dìní v obci
V letošním roce Hokejový klub Lány vstoupil do své
jubilejní osmdesáté sezony.
V této sezoně hraje první mužstvo dospělých opět
v meziokresním přeboru Kladenska, Berounska,
Rakovnicka, Příbramska a Prahy-západ.
Aktuálně má lánské „áčko“ odehráno devět
zápasů a je na průběžném osmém místě tabulky.
Druhé mužstvo dospělých hraje již devátou
sezonu v amatérské hokejové lize ve Slaném. V
této soutěži je sice méně mužstev, ale kvalita hry
se blíží okresnímu přeboru i proto, že se v
některých mužstvech objevují hráči právě z této
soutěže. Aktuálně je odehráno sedm zápasů a

lánské „béčko“ je na průběžném čtvrtém místě
tabulky. Více informací lze získat na webových
stránkách HC Lány: www.hclany.estranky.cz
Vzhledem ke zmiňovanému výročí oslav 80 let od
založení hokejového klubu bychom chtěli
požádat, kdo z občanů by měl k dispozici
fotografie nebo videozáznam týkající se hokejové
historie v obci a byl by ochoten tyto materiály
zapůjčit, aby mě prosím kontaktoval na e-mail:
hclany@seznam.cz nebo na telefonu 731 189
216. Moc děkujeme za případné zapůjčení.
Aleš Lomberský

Hasièský ples
Sbor dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka Lány Vás srdečně zve na
Hasičský ples, který se koná v sobotu 14.
února od 20:00 hodin v lánské
sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát
skupina Černý brejle. Připravena je
bohatá tombola i občerstvení. Vstupné
na akci je 150,- Kč. Prodejní místa
vstupenek: Jednota COOP Lány,
Lékárna Lány a Hospoda Narpa.
Petr Králíček
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Šachový mistr obce Lány 2014
V sobotu 6. prosince 2014 proběhl v
lánské sokolovně 4. ročník turnaje O
šachového mistra obce Lány. Vzhledem k
neúčasti 3 přihlášených hráčů bylo na
začátku turnaje rozhodnuto, že se bude
hrát systémem každý s každým na 2
kola, aby byl výsledek co možná
nejspravedlivější. Každý hráč měl na
partii 12 minut a za každý provedený tah
získal navíc 5 vteřin. O největší
překvapení turnaje se v úvodu postaral
Richard Švarcbach, když dvakrát
porazil Martina Pucholta a vévodil
turnaji se 100% ziskem (4 body ze 4).
Turnaj byl velmi vyrovnaný, polovina
zápasů mezi prvními 5 hráči skončila po
bojovném průběhu nerozhodným
výsledkem 1:1. O vítězi turnaje nebylo
rozhodnuto až do poslední partie. Štěstí
se nakonec přiklonilo ke dvanáctileté
Sofii Přibylové, která v posledním
zápase porazila svého devítilietého
brata Viktora poměrem 1,5 : 0,5 a
ziskem 9 bodů ze 12 partií obsadila tak
první místo. Pokud by však tento zápas
skončil výsledkem 1 : 1, z vítězství v
turnaji by se radoval Viktor Přibyl.
Druhé místo obsadil loňský vítěz
Miroslav Koblic s 8 body. Třetí místo se
stejným bodovým ziskem, avšak horším
pomocným hodnocením vybojoval
Viktor Přibyl. Na Martina Pucholta,
který jako jediný dokázal v zápase
porazit vítězku turnaje, zbyla
„bramborová medaile“ se 7,5 body. O
medaili ho připravila již zmíněná
překvapivá prohra s Richardem
Švarcbachem v úvodu turnaje. Na
pátem místě skončil Petr Kut s 5,5 body.
Turnajovou tabulku uzavřeli Richard
Švarcbach se 4 body a jeho syn Vojtěch
Švarcbach.
Martin Přibyl

Ze Sokola
Kdo si dal předsevzetí, že bude chodit
cvičit, měl možnost hned 3. ledna v 9:00
hodin s Martinou. Další sobotní cvičení
budou oznámena ve vývěsce. Pravidelná
cvičení a tréninky začaly v pondělí 5.
ledna. V lednu byly opět zahájeny cykly
cvičení pilates a problémové partie pro
ženy a pilates aneb cvičení proti
bolestem zad pro muže. V neděli 11.
ledna začíná výuka latinských tanců pro
páry.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Stolní tenis na konci roku 2014
Přelom roku je vhodnou chvílí pro hodnocení
uplynulého období. Stolní tenisté jsou právě v
polovině sezony a ta je zatím mimořádně
úspěšná: všechna 4 družstva jsou umístěna na
postupových místech nebo na místech
zajišťujících účast v závěrečných bojích o postup.
A-družstvo hraje krajský přebor 2. třídy a je na
průběžném 2. místě s 27 body. První příčku drží
tým B Roztoky u Prahy (28 b), třetí příčku má
Nižbor s 22 body. Družstvo těží z vyrovnanosti
všech hráčů, navíc čtyřhra Milan MoravecRichard Spiegl neprohrála žádný zápas.
B-družstvo hraje okresní přebor 1. třídy a je na
průběžném 1. místě se ziskem 31 bodů,
následované týmem KST Rakovník D (31 b) a
týmem Sokol Rakovník A (28 b). Nejlepším
hráčem družstva je Vašek Jirkovský.
C-družstvo hraje okresní přebor 3. třídy, kde
zatím vede tabulku s 30 body, následované týmem
Pavlíkova (29 b) a Olešnou C (27 b). V tomto
týmu jsou nejúspěšnější hráči Ernest Kosár,
Radek Trpák a Jan Lážnovský.
D-družstvo bojuje v okresním přeboru 5. třídy a
nyní je na průběžném druhém místě s 24 body. Na
první příčce se drží tým Třtice B (25 b) a třetí
příčka patří týmu Čisté B (21 b). Družstvo vede
výbornými výsledky David Běloušek, který ze 36

zápasů prohrál jen 5x.
Druhá polovina soutěže začíná 7. 1.a družstva se
budou snažit dosažené umístění potvrdit a
vybojovat postup do vyšších tříd.
Žáci a dorostenci se zúčastnili několika krajských
a regionálních turnajů jednotlivců. Největším
úspěchem je 4. místo Petra Moravce na krajských
přeborech dorostenců a 2. místo Aleny
Moravcové na regionálním turnaji v Unhošti za
starší žáky. Čtyři hráči mládežnických kategorií
už pravidelně nastupují v soutěžích družstev
dospělých. Vyvrcholením mládežnických soutěží
bude okresní přebor jednotlivců v lednu a finálový
regionální turnaj žactva v březnu.
V tradičním termínu 31.12. se opět konal
Silvestrovský turnaj pro lánské občany. Účast byla
velmi dobrá - 25 hráčů a hráček si ještě poslední
den v roce přišlo zasportovat. Hrálo se ve 3
kategoriích a po vyrovnaném průběhu bylo
pořadí následující: Kategoie neregistrovaných
hráčů: 1. Přemek Lukáš, 2. Michal Havlík, 3. Jirka
Švácha, kategorie žen: 1. Martina Moravcová, 2.
Eva Šváchová, 3. Lída Hložková, kategorie
registrovaných: 1. Milan Moravec, 2. Petr
Moravec ml., 3. Jirka Szabo
Milan Moravec

Narpa Lora Cup 2014
Milou lánskou tradicí se stává každoroční
předvánoční klání vyznavačů karetní hry lóra.
Zájem o již pátý ročník Narpa Lóra Cupu 2014 byl
tak veliký, že pořadatelé museli opět rozšířit počet
hráčů, kterých třináctého prosince ke hracím
stolům zasedlo dvaatřicet.
„Kromě mužů se zúčastnilo i 4+1 žen, které byly
svým protihráčům více než zdatnými soupeřkami.
Čtyři plus jedna proto, že hráčka startující pod
jménem Lýdie je ve skutečnosti Zdeněk Markup.
Ten také nakonec pro ženy získal nejlepší
umístění,“ upozornil Ivan Salač. Právě on spolu s
M i l a n e m Wo r o f k o u z n o v u c e l o u a k c i
zorganizovali a vzorně připravili.
Karetní hra lóra je specialitou, která se hraje
hlavně v oblasti Kladenska. Díky tomu, že v sobě
vlastně kombinuje her několik, je velice zajímavá
a atraktivní a dá se říci, že nikdo si nikdy nemůže
být jist úspěchem.
Novinkou pátého ročníku bylo i to, že se
nebojovalo jen o absolutní vítězství, ale také o
nejlepší umístění mezi ženami a o titul Skokana
roku, tedy hráče, který proti minulému ročníku
nejvíce poskočil na žebříčku pořadí. Každý z
hráčů absolvoval tři kola, během nichž se pokaždé

utkal s úplně jinými soupeři, které mu určil los.
Výsledky se nakonec sečetly a bodový zisk
rozhodl o celkovém konečném umístění. A jak to
tedy dopadlo?
Vítězem pátého ročníku Narpa lóra Cupu se stal
Stanislav Šimůnek, který stabilními výkony v
konečném součtu získal nejlepší bodové
hodnocení. Zároveň se stal i Skokanem roku.
Druhé místo obsadila již zmíněná zástupkyně žen
Lýdie, jinak Zdeněk Markup, a třetí skončil
přespolní účastník Radek Wantoch. Ze
skutečných žen se nejlépe umístila Lucka
Svobodová.
„Pátý ročník se myslím velmi vydařil a poděkovat
chci nejen hospodě Narpa, ale i dalším sponzorům,
zejména obci Lány, České spořitelně a.s.,
Motorestu Plůtek i firmám Microdis a Dakon.
Naše akce se pomalu dostává do širšího povědomí,
o čemž svědčí i to, že se tentokrát zúčastnilo již
deset přespolních borců. Proto se již všichni těšíme
na šestý ročník, který se bude konat v sobotu 12.
prosince 2015,“ uzavřel pozváním k dalšímu
turnaji Ivan Salač.
Karel Pleiner
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