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Úvodník

Pøivítání nových obèanù do Lán a do Vašírova

Pøedvánoèní zamyšlení

V sobotu 11. listopadu připravil Sbor pro
občanské záležitosti v lánském Muzeu T. G. M.
tradiční akci Vítání rodin, abychom mezi nás
přijali ty, kteří v roce 2017 začali uvádět jako své
trvalé bydliště Lány a Vašírov. Pozvání přijalo 39
dospělých a 8 dětí.

Už mnohokrát jsem ve svých úvodnících
zamýšlel a psal o předvánočním nebo
adventním čase. Mimochodem, ten
letošní bude nejkratší, jaký může jen být.
Proč? Protože vyjde-li Štědrý den na
neděli (což je letošní případ), je to
současně i čtvrtá neděle adventní. Proto
vychází první neděle adventní až na
3. prosince. Byli jsme svědky toho, že
v některých okolních obcích a městech
rozsvítili vánoční stromy již 25. nebo
26. listopadu. Možná se někdo může
ptát, proč o tom píšu v úvodníku?
Vysvětlení je prosté. I já jsem dostal
několik e-mailů s dotazy, proč jsme také
nerozsvítili vánoční strom již v listopadu, když už přece advent začal. Je mi
jasné, odkud to ti pisatelé mají. Již od
začátku listopadu jsme masírováni
reklamou ve všech televizích i tištěných
médiích, abychom kupovali vánoční
dárky, případně, pokud na ně nemáme,
abychom si požádali o půjčku, že není
nic jednoduššího. Vezměte si půjčku na
dárky teď a platit budete až potom.
A právě to je to, v čem se ztrácí kouzlo
nejen adventu, ale i celých Vánoc. Bohužel velmi často měříme vánoční pohodu
tím, jak drahé máme dárky pod vánočním stromkem, a zapomínáme na to
druhé, co ctili naši předkové. A to je klid,
mír, pohoda a zdraví našich nejbližších.
Právě proto jsme rozsvítili vánoční
strom u nás na Lánech až 2. prosince,
v předvečer první neděle adventní.
Protože tradice se mají ctít a dodržovat.
Věřím, že si všichni lánští užijí adventní
dobu v klidu a pohodě, že se po celoročním shonu občas zastaví a porozhlédnou kolem sebe a nasají tu krásnou
předvánoční dobu, dobu očekávání.
Přeji všem klidné a spokojené prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí,
osobní pohody a úspěchů v novém roce
2018.
Karel Sklenička

Pan starosta představil obec, přítomné zastupitele
a činnost jednotlivých spolků, poté předal slovo
Kášovi Pleinerovi, který zarecitoval tradiční vinš
o smyslu přijímání za nového souseda. Tetičky
baráčnice přivítaly příchozí chlebem a solí a náš
písmák PaedDr. Václav Vodvářka seznámil
přítomné s historií obce. Následně jsme předali
novým sousedům Vítací listinu s pamětní knihou
Lány v obrazech a společně jsme si připili prvním
letošním svatomartinským vínem. Dvě nové
lánské občanky jsme si dovolily vyzpovídat. Volily
jsme tak, aby byli zastoupeni ti, kteří k nám
přicházejí kořeny zcela nově zapouštět (paní
Petra), i ti, kteří se vracejí ke kořenům (paní
Kateřina Dingová). Děkujeme jim za rozhovor.

Proč jste si s rodinou vybraly zrovna Lány?
Paní P: Já pocházím z jižní Moravy a manžel je
z Prahy. Společně jsme žili nějakou dobu na
Stochově. Zpočátku jsme o Lánech neuvažovali
vůbec, rozhodně jsme nechtěli zakotvit v řadovce.
Přáli jsme si samostatný domeček. Ale po
prohlídce řadového domku jsme byli nadšení
a začali jsme objevovat krásy vesnice.
Paní K: V našem případě se jedná o takový comeback, na Lánech jsem vyrostla, maminku znáte, to
je místní knihovnice paní Macháčová. Manžel je
také rozený Láňák. Žili jsme v Praze a dlouho
v západních Čechách, teď se vracíme domů.
Akce Vítání rodin je pěkná, je sympatické, že se
novým rodinám představí lidé z obce a ze spolků,
navíc se akce odehrává v pěkných prostorech
Muzea T. G. M. Kdo tento zvyk vymyslel? Trvá
ještě tradiční Vítání občánků, tj. nově narozených
dětí do obce?
Pokračování na str. 6...

Den otevøených dveøí a 85. narozeniny školy
V sobotu 4. listopadu jsme si ve
škole připomněli 85. výročí
otevření historické školní
budovy č. p. 93. Slunečný den byl
jako stvořený pro dopolední
procházku po stopách lánských
škol. V doprovodu PaedDr. V.
Vodvářky jsme se posouvali
v čase a na každém z devíti
zastavení jsme se dozvěděli
o místech, kde škola v minulosti
byla nebo ještě je, mnoho
zajímavých informací.
V 15:00 hodin přivítali žáci před
školou přítomné účastníky písní
Ach synku, synku a popěvkem
Škola má narozeniny, my máme
přání jediný – štěstí, zdraví,
štěstí, zdraví, hlavně to zdraví bylo vyřčeno první
přání škole. Dalších 45 přáníček pak zavěsili
návštěvníci na strom přání instalovaný v budově
školy, která byla návštěvníkům otevřená do 18:00
hodin. Během odpoledne mohli přítomní listovat
lánskými kronikami či nahlédnout vystavené

historické dokumenty – např. školní kroniky,
matriku žáků začínající rokem 1932, vysvědčení,
sešity, pomůcky, učebnice, stavební plány a další
zajímavosti.
Pokračování na str. 4...

Obec Lány Vás ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka Lány srdečně zve na

Veøejné zasedání
Zveme vás na poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce v tomto roce, které se
koná v pondělí 18. prosince od 18:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.

11. REPREZENTAÈNÍ PLES.
Koná se v sobotu 27. ledna 2018 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát orchestr K-BAND Josefa Husáka.
Těšit se můžete na ukázky společenských tanců a na bohatou tombolu.
Vstupenky za 150,- Kč budou v předprodeji od 8. ledna 2018 na Obecním úřadu v Lánech.
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Co se dìje na radnici
Starosta obce informoval zastupitele
o nastřádané finanční rezervě ve výši
10 mil. korun na akci Kanalizace
Vašírov. V roce 2018 proběhne revize
připraveného projektu a v roce 2019
by bylo možné projekt realizovat. I za
cenu, že si obec část peněz půjčí.
· Zastupitelé se zabývali přípravou
rozpočtu na příští rok.
·

Volba prezidenta ÈR
Volba prezidenta ČR byla vyhlášena na
dny 12. a 13. ledna 2018. Volební
místnosti budou opět zřízeny v budově I.
stupně základní školy, ulice Školní čp.
418. Hlasovací lístky obdrží voliči do
svých domovních schránek do 9. ledna
2018. Pokud se tak nestane, můžete si je
vyzvednout na Obecním úřadě v Lánech
nebo je dostanete v den voleb ve volební
místnosti.
Voličům budou zpřístupněny volební
místnosti v pátek 12. ledna od 14:00 do
22:00 hodin a v sobotu 13. ledna od 8:00
do 14:00 hodin.
Případné II. kolo volby prezidenta se
bude konat v pátek 26. ledna 2018 od
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 27.
ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Hlasovací lístky s označením II. kola
volby prezidenta ČR budou voličům
vydávány v průběhu hlasování ve
volební místnosti.
Dana Hnízdilová

Parkovištì u høbitova
Poslední letošní akcí v rámci Programu
obnovy obce je rekonstrukce parkoviště
u hřbitova. Původně se při sestavování
rozpočtu na rok 2017 tato akce do
rozpočtu nevešla. Vzhledem k dobře se
naplňujícímu rozpočtu na příjmové
straně a úsporám při realizací investičních akcí obce bylo možno tuto rekonstrukci ještě v letošním roce provést. Ve
výběrovém řízení byla vybrána firma
Michal Keller z Hýskova. Celková
hodnota díla je 991.575,- Kč bez DPH.
Návrh na rekonstrukci a úpravu parkoviště vypracoval náš spoluobčan ing.
Jaromír Doležal. Součástí parkoviště je i
rekonstrukce části chodníku v ulici
Zahradní a nový chodník od autobusové
zastávky k ulici Zahradní podél krajské
komunikace III/236. Důležitou součástí
řešení tohoto území je i návrh a provedení zelených ploch. Navržená úprava
citlivě navazuje na okolí a přispívá ke
zkrášlení obce v této významné lokalitě
vedle lánského hřbitova. Vlastní realizaci zeleně provedla firma Zakládání
a údržba zeleně s.r.o.
Karel Sklenička

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Návrh rozpoètu obce Lány na rok 2018
Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2018 počítá
s příjmy v celkové výši 30.900 000,- Kč a výdaji ve
výši 30.900 000,- Kč. Rozpočet obce je plánován
jako vyrovnaný.
Příjmová část rozpočtu
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2018
jsou plánovány z návrhů Ministerstva financí a je
použito i kalkulačky Svazu měst a obcí. Vzhledem
k nejistému vývoji celkových daňových příjmů je
v rozpočtu uvažováno s částkou ve výši 95 %
možného maxima. Hlavním příjmem je daň
z přidané hodnoty, která by v příštím roce měla
činit 13.400 000,- Kč. Dalšími významnými
příjmy jsou daň z příjmu fyzických osob ve výši
6.300 000,- Kč a daň z příjmu právnických osob ve
výši 5.900.000,- Kč. Celkové daňové příjmy
1. třídy jsou ve výši 28.800.000,- Kč. Nedaňové
příjmy 2. třídy (příjmy z pronájmu bytových
a nebytových prostor, příjmy z poskytování služeb,
pronájmu pozemků, příspěvek EKO-KOM
a příjmy z úhrad dobývacího prostoru) jsou
předpokládány ve výši 1.500.000,- Kč.
Výdajová část rozpočtu
Ve výdajích je počítáno v roce 2018 s částkou 2.000
000,- Kč na 7. etapu rekonstrukce chodníků.
Jedná se o výstavbu nového chodníku prodloužení
Křivoklátská včetně nového přechodu pro chodce
a opravy v ulici Berounská. Na opravy místních
komunikací je alokována částka 4.100.000,- Kč.
Jedná se o komunikace U Lipky a křižovatka
Berounská a Lesní ulice. Na výstavbu sportovního
zařízení v ulici Nová je počítáno s částkou

1.600.000,- Kč. Na sběr a svoz komunálních
odpadů je stejně jako v roce 2017 uvažována
částka 2.700 000,- Kč. V návrhu je také částka 1,5
milionu Kč na znovuobnovení lánské brány.
Na provoz příspěvkových organizací: ZŠ
2.000.000,- Kč, MŠ 1.000.000,- Kč.
V kapitole požární ochrana je uvažováno s částkou
600.000,-Kč.
Ostatní záležitosti kultury se skládají z částek:
SPOZ 50.000,- Kč, Zpravodaj 80.000,- Kč, ostatní
kulturní akce 390.000,- Kč.
Dále jsou v rozpočtu uvažovány běžné provozní
výdaje obce (péče o vzhled a údržbu obce, pečovatelská služba, městská policie, pohřebnictví,
bytové hospodářství, činnost zastupitelstva,
využití volného času dětí a mládeže, záležitosti
kultury a tělovýchovná činnost) ve stejné výši jako
v roce 2017.
Na ostatní transfery neziskovým organizacím
(grantové řízení obce) je uvažována částka
700.000,- Kč.
V kapitole čištění odpadních vod je uvažováno
s financemi na pořízení projektové dokumentace
na kanalizaci Vašírov. Ve výdajích je také ponechána rozpočtová rezerva ve výši 700 .000,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2018 je vyvěšen na úřední
desce obce Lány a jeho schválení bude na
programu veřejného zasedání zastupitelstva obce
18. prosince 2017.
Karel Sklenička

Høištì pro mládež - pøípravy pokraèují
V říjnovém Zpravodaji jsme vás informovali
o směru, kterým se začala úprava veřejného
prostranství za Hartmanovic ubírat. Prostor bude
věnovaný mládeži. Jeho úprava bude rozdělena do
dvou etap. První etapa (1/3 prostoru) bude hřiště
s herními prvky, jež lze využít při parkúru,
hodinách tělocviku, ale i jen jako prolézačky pro
velké děti. Etapu bychom chtěli realizovat v násle-

dujícím roce. Druhá etapa (2/3 prostoru) zůstává
zatím otevřená. Určitě bude obsahovat stromy
a lavičky. V polovině ledna 2018 zkusíme podat
žádost o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj,
které na realizaci dětských hřišť a sportovišť
přispívá z pro-gramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2018.
Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová

Policejní okénko
V srpnu, září, říjnu a v listopadu Městská policie
Nové Strašecí prověřovala následující oznámení:
opakované rušení denního i nočního klidu,
podezřelý muž s úmyslem okrást seniorku, létání
dronu, narušování občanského soužití, zajištění
volně pobíhajících psů, černé skládky, zabahněná
komunikace, pootevřené zaparkované vozidlo,
porušování dopravních předpisů motorkáři na
obchvatu obce, spadlé dopravní značení na
kruhových objezdech, opakované odcizení loga
VW z přední části vozidla, kontrola vozidla a
posádky na modelářském letišti, opakované
kontroly hřbitova a v Zámecké ulici se zaměřením
na konzumaci alkoholu.
Součinnost při odklízení divoké zvěře po srážce
s vozidlem, lustrace překážejících vozidel. Dále

MP spolupracovala s PČR a prováděla zvýšený
dohled v době akcí: Gulášfest, Rozlučka
s prázdninami ve Vašírově, Masarykova vatra,
Kulinářský jarmark, Dýňořezání, volby,
Lampionový průvod, svoz nebezpečného odpadu.
Se svými podněty se můžete na Městskou policii
obracet na telefonní číslo 602 395 312.
Jana Drastilová

Bezpečnost silničního provozu
Veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku

80

Ranní dohled u školy

12

Dopravní přestupky řešeny

26

RADAR

2
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Èesko zpívá koledy

Kalendáø akcí
listopad/bøezen 2018
9.12.

Kulturní komise zve občany ve středu
13. prosince v 17:50 hodin před hospodu Narpa,
abychom si v 18:00 hodin, stejně jako v dalších
desítkách obcí v republice, zazpívali koledy.
Zpěvníčky budou na místě k dispozici a připravili
jsme i něco teplého pro zahřátí. Těšíme se na vás.
Roman Havelka, Kulturní komise obce Lány

12.12.
13.12.
13.12.

Vánoèní koncert

14.12.

Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum vás ve
spolupráci s obcí Lány srdečně zve na tradiční
Vánoční koncert. Koncert se koná v sobotu
23. prosince 2017 od 18:00 hodin v lánském
kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš. Další vánoční
koncerty, kde můžete sbor slyšet, se konají
16. prosince 2017 v Družci a 22. prosince 2017
Městečku pod Křivoklátem.
Oldřich Polášek

16.12.
17.12.
18.12.
23.12.

Šest hercù a králík: Divadlo Lány zve na premiéru
Divadlo Lány nastudovalo pro své diváky novou
komediální hru francouzského dramatika Jeana
Roberta-Charriera s názvem Pro dítě cokoliv a zve
na slavnostní premiéru v sobotu 30. prosince
2017 od 19:00 hodin do sokolovny. Předprodej
lístků bude od 20. prosince na obecním úřadě.
Rodičovská láska nezná hranice. Takže když si
vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát
humanitární pracovnicí v Africe, uděláte pro ni
cokoliv. I kdyby to mělo znamenat, že se z kožešin
převlečete do biobavlny, pozvete výběrovou komisi
na večeři a sehrajete pro ni rodinku alterglobalizačních nadšenců. Z matky, tvrdé právničky,
uděláte obhájkyni práv a bratr hraje afrického

přírodního bojovníka. A své milovnictví zvířat
stvrdíte pořízením hluchého a pajdajícího
králíka. Jak to tak ale bývá, lež má krátké nohy.
Pro dítě cokoliv je výborná francouzská komedie,
která s velkým úspěchem baví celou Paříž, snad
pobaví i Lány. Zároveň vás zveme i na posezení po
skončení divadla. Těšíme se vás.
Během večera také opět vyhlásíme nového
laureáta ocenění Klobouk dolů pro osobnost Lán,
která dlouhodobě a nezištně pracovala pro rozvoj
a pospolitost na vsi. Tímto děkujeme všem, kteří
zaslali své nominace.
Roman Havelka,
principál Divadla Lány

24.12.
25.12.

26.12.
29.12.
30.12.

31.12.

31.12.

Betlémské svìtlo

Popøejte Bertì nový rok

I v letošním roce si můžete přijít o vánočních
svátcích pro Betlémské světlo. Plamínek pokoje
a míru, který bude dopraven z Betléma a po
Čechách rozvážen českými skauty. Přijďte si
připálit svou svíčku do Muzea T. G. M. Lány od
21. do 23. prosince, vždy během otevírací doby.
Za celé naše muzeum vám přeji pohodové vánoční
svátky!
Irena Smržová

V pátek 29. prosince 2017 se bude konat od 10:00
do 15:00 hodin Den otevřených dveří v demonstrační obůrce Lesní správy Lány, kde společně
popřejeme šťastný nový rok Bertě. V případě
nepříznivého deštivého počasí se akce ruší.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Lesní správa Lány

Novoroèní vycházka do lesa

Tøetí roèník festivalu vína
(Ne)vinné Lány

Spolek Naše Lány srdečně zve všechny občany na
tradiční Novoroční vycházku ke krmelci. Sejdeme
se v pondělí 1. ledna 2018 ve 14:00 hodin na
odstavném parkovišti proti budově Lesní správy
Lány. Nejdříve půjdeme ke krmelci. Dále pak
pokračujeme za divočákem Bertou k obůrce
a možná, než padne tma, stihneme i Hejkala.
Trasa je vhodná pro kočárky.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

V sobotu 21. dubna 2018 od 11:00 hodin opět
proběhne v Muzeu TGM festival vína (Ne)vinné
Lány. Již třetího ročníku se zúčastní ověřená i
nová špičková vinařství a příjemné změny dozná
i nabídka občerstvení. Pokud právě přemýšlíte
nad dárky k Vánocům, vstupenky si již nyní
můžete za předprodejní cenu pořídit u pořadatelů
nebo pohodlně prostřednictvím sítě Ticketportal.
Emil Buřič & Zbyněk Gregor

1.1.

1.1.

21.1.

27.1.

Únor

16.2.
10.3.
18.3.
31.3.

Voňavý advent v sokolovně od
10:00 hodin (Obec Lány, TJ
Sokol, Baráčníci)
Vánoční posezení MŠ Sovičky,
Zajíčci, Kytičky od 15:30 hodin
Vánoční posezení Berušky od
15:30 hodin (MŠ)
Česko zpívá koledy před Narpou
v 17:50 hodin (Obec Lány)
Vánoční posezení Sluníčka od
15:30 hodin (MŠ)
Vánoční buchec – 15. ročník
turnaje ve volejbalu (TJ Sokol)
Vánoční cvičení s M. Kholovou
od 10:00 hodin (TJ Sokol)
Vánoční tělovýchovná akademie od 18:00 hodin (TJ Sokol)
Vánoční koncert v kostele od
18:00 hodin (Ch. Laneum,
Obec Lány)
bohoslužba Půlnoční mše sv. ve
24:00 hodin v lánském kostele
bohoslužba Slavnost Narození
Páně 1. svátek vánoční v 15:00
hodin v lánském kostele
Turnaj dvojčlenných družstev
ve stolním tenise (TJ Sokol)
Den otevřených dveří u Berty
v obůrce od 10:00 hodin (LS)
Premiéra divadelního spolku
v 19:00 hodin a předání ceny
Klobouk dolů v sokolovně
(Divadlo Lány, Obec Lány)
Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise pro veřejnost, prezentace do 8:30 hodin (TJ Sokol)
bohoslužba Silvestr v 15:00
hodin v kostele
bohoslužba Slavnost Matky
Boží Marie v 15:00 hodin
v kostele
Novoroční vycházka ke krmelci,
sraz ve 14:00 hodin (Naše
Lány)
Maškarní merenda v sokolovně
(Naše Lány, Baráčníci, TJ
Sokol)
Reprezentační ples obce Lány
a Muzea T. G. Masaryka v Lánech od 20:00 hodin
Po celý měsíc bude v hospodě
Narpa probíhat rekonstrukce
interiéru (J. Ladrová)
Ples Lesní správy Lány
Maškarní bál v papučích
(Hokejová síň)
Čtení pro celou rodinu (Naše
Lány, Obec Lány)
Hasičský ples
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Co nového se podaøilo
Lesní správì Lány?
Lesní správa Lány v posledních několika
letech výrazně zvýšila objem finančních
prostředků investovaných do oprav a rekonstrukcí svěřeného majetku a začíná
to být vidět. V druhé polovině listopadu
slavnostně převzala opravený dům, číslo
popisné 53 na konci Berounské ulice,
který po výstavbě nového plotu bude jistě důstojným sousedem znovuobnovené
bývalé oborní brány, jejíž je historickou
součástí. Malebnost oblíbeného
výletního místa na Pánovce dokreslují
zrekonstruované rybníky Luční, Pánovka, Pod Pánovkou a Zadní Pánovka, kde
na hrázi třetího z výše jmenovaných
umístila Lesní správa pamětní kámen ze
spilitového lomu z Lánské obory
u Klíčavské přehrady, který je hezkou
připomínkou období výstavby v této
lokalitě. Bylo tak úspěšně završeno
čtyřleté období někdy i velmi složitého,
zejména administrativně – právního,
procesu obnovy rybniční soustavy na
Lánském potoku. Kousek pod hrází
rybníka Pod Pánovkou vyvěrá pramen
dobré vody, kdysi udržovaný fandy
přírody, dnes velmi těžko přístupný
a zanedbaný. Lesní správa se rozhodla
vrátit této studánce lesk a v příštím roce
spolu s výstavbou dřevěného ochozu
nad demonstrační obůrkou, kde bude
využit jako hlavní stavební materiál
tlakově impregnovaný modřín, proběhne i vyčištění a zpřístupnění tohoto
místa. Ti, kteří pravidelně využívají lesní
cesty pro své pohybové aktivity, jistě
zaregistrovali obnovu a údržbu dubových, jírovcových a lipových alejí,
zejména právě na cestě od Berty na
Pánovku a podél silnice z Nových Dvorů
k budově Lesní správy. Obnova současně probíhá i v alejích v Lánské oboře a její
součástí je rovněž výsadba sadů
plodonosných dřevin, které budou plnit
nejen funkci zvýšení přirozené úživnosti
obory, ale také budou významným
krajinotvorným prvkem. Krátké
připomenutí ukázky části pracovních
aktivit zaměstnanců Lesní správy nemá
za cíl chválit sám sebe, i když je čím se
pochlubit, nýbrž nevyřčený závazek
pokračovat v nastaveném trendu
příkladného zhodnocování námi
spravovaného majetku.
Ing. Miloš Balák, ředitel LS Lány

Mateřská škola Lány
bude ve dnech
23.12.2017 - 2.1.2018
uzavřená.

ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Zprávy ze školy
6.11. Klub mladého diváka navštívil letos potřetí
Městské divadlo v Kladně. Po setkání s dramaturgyní žáci zhlédli hudební revue EXPOp67.
10.11. Třetí projektový den věnovaný finanční
gramotnosti v 8. třídě byl zaměřen na nákup auta
a s tím spojené pojištění.
14. – 16.11. Po dvouleté pauze proběhlo ve škole
školení nových členů Školní zdravotní služby,
která na naší škole funguje od roku 2014. Výuky se
opět ujal pan André Uebe ze saského Beierfeldu,
školitel Německého červeného kříže s dlouholetou praxí. Pod jeho vedením absolvovalo celkem
22 zájemců ze 7. a 8. ročníku třídenní intenzivní
kurz první pomoci. Zvládnutí závěrečného testu
bylo jen jedním z kroků k získání certifikátu.
Důležité bylo také prokázání připravenosti
poskytnout první pomoc při simulacích školních i
mimoškolních úrazů, stejně jako schopnost
týmové spolupráce a rychlého rozhodování. Noví
členové ŠZS nyní rozšíří řady těch stávajících.
16.11. Druháci podnikli výlet do Svíčkárny
RODAS v Šestajovicích u Prahy. V rámci
programu Čokoládování si každý žák odlil
a vyzdobil svou tabulku čokolády.
16.11. Další pěší výprava družinových dětí
směřovala tentokrát k Tuchlovicím.

21.11. S preventivním programem Holky, kluci,
pozor na kyberprostor přijel do školy za žáky 4. a 5.
třídy lektor Vzdělávacího institutu Středočeského
kraje.
22.11. S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady. Odměňovali jsme nejlepší sběrače starého
papíru, a to jak jednotlivce (E. Dudášiková, D.
Hencovský, M. Drastil), tak třídu (3. A). Podzimní
soutěží ve sběru škola za 6.820 kg starého papíru
získala 13.640,- Kč. Děkujeme za podporu.
23.11. V odpoledních hodinách se konaly třídní
schůzky a volby do školské rady. Z řad rodičů byli
pro období 2018 – 2020 zvoleni pan E. Buřič, M.
Lagová a M. Frolík, z řad pedagogů paní J. Losová,
V. Rýglová a Mgr. K. Dvořáková.
24.11. V rámci další lekce finanční gramotnosti
Rozumíme penězům navštívili žáci 8. třídy stálou
expozici České národní banky Lidé a peníze.
24.11. Překrásné adventní věnce vznikly v již
tradiční dílně výroby adventních věnců, která se
konala v prostorách školních dílen v nové školní
budově.
Jménem všech pracovníků školy mi dovolte popřát
všem dětem, rodičům i přátelům školy hezké
vánoční svátky a hodně zdraví a radosti v novém
roce.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Den otevøených dveøí a 85. narozeniny školy
... pokračování ze str. 1
Druhá výprava do historie s PaedDr. V.
Vodvářkou, tentokrát doprovázená promítáním
historických fotografií, se konala od 16:00 hodin
v učebně přírodopisu. K zhlédnutí vybízela
i zdařilá instalace výtvarných prací našich žáků. Ti
také v hodinách výtvarné výchovy za pomoci
historických fotografií vytvářeli kresby školy,
které si coby pohlednice mohli návštěvníci
zakoupit. Výtěžek 1.223,- Kč jsme poukázali na
konto sbírky Život dětem. K této myšlence se zcela
spontánně rozhodlo prodejem svých vlastnoručních výrobků přispět i několik žákyň 3. A a 5. třídy.
Mnoho návštěvníků využilo připravených prostor
k posezení, občerstvení a popovídání, což jim

každou půlhodinu zpestřilo pěvecké vystoupení
žáků 4. třídy za klavírního doprovodu p. uč.
Řezáčové. V několika učebnách byla promítána
prezentace o historii školy a prezentace školy
současné. Návštěvníkům byly kromě učeben
zpřístupněny i suterénní prostory, jídelna a vyhlídka. Žáci - organizátoři návštěvníky navigovali,
poskytovali jim potřebné informace, starali se
o podpisové listiny a o strom přání. Podpisů
účastníků na listinách nasčítali 161. Po víkendu
žáci 4. třídy navštívili místní hřbitov, aby na hrob
Masarykových položili vzpomínkovou kytici.
Děkuji všem za návštěvu a doufám, že jste se u nás
cítili dobře.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

OKÉNKO do mateøské školy – listopad
2.11. proběhlo vánoční fotografování dětí.
8.11. se děti ze třídy Sluníček vypravily do
Naučného střediska Čabárna za
programemVyprávění úhoře Matěje. Dozvěděli
jsme se, co všechno Matěj zažil a jaké překážky
musel zvládnout, aby se dostal z moře do řeky.
13.11. nás ráno překvapila první sněhová nadílka.
Svatý Martin na bílém koni se trochu opozdil, ale
nám to nevadilo a při pobytu venku jsme si snížek
užívali.
15.11. se děti ze třídy Soviček a Zajíčků vydaly do
Naučného střediska na Čabárně za programem

Jak roste strom aneb život stromu si prožitkově
vyzkoušely cestu semínka k hotovému výrobku ze
dřeva. Děti se dozvěděly, že existuje nejen školka
mateřská, ale i školka lesní.
15.11. tvořivé odpoledne ve třídě Zajíčků.
Vyráběli jsme ozdobné zvonečky a puzzle z filcu.
15.11. proběhlo ve třídě Berušek podzimní
setkání s rodiči. Rodiče měli možnost se podívat,
co všechno děti ve školce dělají a jak moc jsou
šikovné. A děti si užily chvilku, kdy jsou rodiče
s nimi ve školce.
Pokračování na str. 5...
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ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy - listopad
... pokračování ze str. 4
Ve všech třídách proběhl podzimní Lesní den.
22.11. jsme tvořili šumivé koule do koupele. Celá
třída byla vánočně provoněna.
Těšíme na návštěvu Mikuláše ve školce. Děti si
vlastnoručně vyrobí andílka, který bude ozdobou
každého balíčku. Děti Mikulášovi zazpívají
písničky a přednesou básničku.
Chystáme se společně s dětmi a rodiči vyzdobit
vestibul mateřské školy. Vyrábět budeme ve
školce i doma z různých materiálů andílky.
Přijměte naše pozvání a přijďte se před Vánocemi
podívat, jak se nám podaří myšlenku splnit. Již
nyní zní školkou vánoční písničky, děti ve třídě
Sovičky a Zajíčci s třídními učitelkami chystají
taneční překvapení na Voňavý advent, který se
koná v sobotu 9. prosince v lánské sokolovně.
V úterý 12. prosince zveme děti, které ještě
nedochází do školky, na program v KD Stochov
Vánoční čas. Odjíždíme od MŠ v 9:30 hodin.
Zájemce, kteří budou mít chuť se k nám přidat,
žádáme, aby zavolali předem na telefon
602 210 410.
Připravujeme se na vánoční dílničky a program
na setkání s rodiči před Vánocemi ve dnech 12.,

13. a 14. prosince. Děti ze třídy Sluníček s paními
učitelkami H. Řádovou a I. Suchopárkovou
chystají dárečky a zavítají popřát klidné svátky
obyvatelkám v DPS Lány.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

NÁZORY A KOMENTÁØE
Díky za každé dobré ráno…
V pátek 10. listopadu jsem jako obvykle trávila
pracovní dobu v lánské ordinaci. Odběry, injekce,
převazy, však to znáte. Vše probíhalo v normě až
do doby, kdy se v ordinaci objevila mladá slečna,
která je u nás registrovaná krátce a chtěla řešit
výsledky odběrů, které jsem jí před cca 14 dny
prováděla. Zjištěné hodnoty neodpovídaly jejím
požadavkům a hlavně požadavkům školy, kterou
studuje. Ve snaze vyjít jí vstříc a hlavně dobrat se
kýžených hodnot jsem telefonicky kontaktovala
laboratoř, která měla výsledky zpracovat.
Podotýkám, že slečna je zletilá a do lánské
ordinace se zaregistrovala dobrovolně a sama. Do
našeho jednání však náhle vstoupil slečnin otec,
který zde registrován není, a tudíž by měl být
jednání účasten pouze s výslovným souhlasem
naší klientky. Hlasitým projevem jsem byla z jeho
strany obviněna z nekompetentnosti a bylo mi
doporučeno, abych se vrátila zpět do školy, abych
se doučila dovednostem, které zcela evidentně
postrádám. Svůj slovní projev, ve kterém se
podivoval nad faktem, že mne MUDr. Volf vůbec
zaměstnává, když jsou moje neschopnosti
naprosto evidentní, prokládal vulgarismy. Na
moje konstatování, že se slečna samozřejmě
může zaregistrovat u jiného lékaře, reagoval
argumenty, že dcera teď půl roku musí být v péči
této hrozné ordinace a že jsem drzý fracek, když si
toto dovoluji navrhnout. Okamžitě se jde
telefonicky spojit s panem lékařem a ten že bude
mít velkou radost z faktu, jak mu odpuzuji klienty.
To, že jsem žena a ještě navíc o pár let starší než

zmiňovaný pán, by mě asi tak nepopudilo a jeho
výstup bych ustála, nicméně svědky incidentu byli
i ostatní klienti, kteří byli evidentně v šoku. Teprve
posléze jsem si uvědomila, že pána znám a že jsem
si ho všimla jako člena volební komise při
nedávných volbách. Vždy jsem si myslela, že člen
komise by měl mít určitý kredit, měl by
respektovat jistý morální kodex, měl by být
korektní, empatický, inteligentní a rozumný. Teď
už si tím nejsem tak jistá… A fakt, že já jako místní
rodák a člověk, který dvaadvacet let pečuje
o zdraví místních občanů, jsem nucena čelit
útoku člověka, kterého vítáme jako nového
spoluobčana a těšíme se, jak zapadne mezi
starousedlíky, mne nepotěšil. Podotýkám, že
slečna dcera stála jako socha a nebyla schopna
jakékoliv reakce, skoro stejně jako já. Neměly
jsme šanci do otcova monologu, který musel být
slyšet až na náměstí, vůbec vstoupit. Měla jsem
patrně otevřít dveře a vykázat ho z ordinace s tím,
že s ním nemám nic společného. Nestalo se…
Situace kolem odběrů a následných výsledků se
posléze pochopitelně vyřešila několika telefonáty
ku prospěchu věci. Po více než pětatřicetileté
praxi ve zdravotnictví to byl můj první střet s tak
nepříjemným a komunikace neschopným
jedincem. Pokud si pán řešil nějaký svůj problém
a komplex právě na mně, tak se mu to podařilo.
Jsem naštvaná, otrávená a smutná. Naši noví
spoluobčané…
Květa Šindelářová

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si
z programu nevyberete, můžete si jen
hrát v prostorné herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh ( 12.12.,
19.12.). Háčkování vánočních
ozdob. Dílna je vhodná i pro děti.
středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(13.12.)
čtvrtek
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé pokročilí
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Vánoční prázdniny v herně Domečku:
naposledy budeme mít otevřeno ve
středu 20. prosince 2017. Po svátcích
otevíráme ve středu 3. ledna 2018.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

Vážení a milí návštěvníci Domečku
a fandové spolku Naše Lány,
přejeme Vám všem
vánoční pohodu a pevné zdraví.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Události pøi orkánu Herwart
de je výčet 21 událostí, při kterých
jednotka lánských dobrovolných hasičů
na konci října zasahovala. Celkem se na
zásazích podílelo 10 hasičů.
PKL 83: 8:08 – 9:00 Odstranění padlých
stromů přes komunikaci v lokalitě Píně
PKL 832: 8:15 – 08:55 Spadlé stromy
přes komunikaci směr Ploskov
PKL 832: 09:00 – 09:15 Létající
trampolína, Lesní ulice Lány
PKL 831: 09:00 – 09:30 Padlé stromy na
komunikaci směr Amálie
PKL 832: 9:25 – 9:35 Uvolněné
dopravní značení na komunikaci – Lány
PKL 831: 9:30 – 9:45 Padlý strom směr
Brejl
PKL 832: 9:40 – 10:05 Padlý strom přes
komunikaci, Berounská ulice Lány
PKL 831: 9:50 – 10:10 Padlý strom přes
komunikaci, křižovatka Alžběta směr
Nový Dům
PKL 832: 10:05 – 10:15 Zlomený strom
v koruně, Lesní ulice Lány
PKL 831, 832: 10:20 – 10:50 Uvolněná
střecha na budově, Lány u hřbitova
PKL 831, 832: 12:20 – 12:35 Zahradní
altán na ulici, Zámecká ulice Lány
PKL 831: 13:05 – 13:25 Spadlý strom,
komunikace směr Píska
PKL 832: 13:10 – 13:30 Spadlé stromy
přes komunikaci směr Ploskov
PKL 831: 13:45 – 14:05 Spadlé stromy,
obec Požáry
PKL 832: 13:40 – 14:00 Spolupráce
s IZS, odstranění stromu pomocí
výškové techniky, Lesní ulice Lány
PKL 831, 832: 14:16 – 15:00 Stochov
(Honice), uvolněná střecha na budově
PKL 831, 832: 15:00 – 15:25 Prasklý
strom podélně, Lesní ulice Lány
PKL 831, 832: 15:30 – 15:35 Spadlé
elektrické vedení, Sluneční ulice Lány
PKL 832: 15:37 – 16:00 Spadlé stromy
přes komunikaci v lokalitě Městečko
PKL 831: 15:40 – 16:05 Spadlý strom
směr Požáry
PKL 830, 831: 20:54 – 22:03 Požár
spadlého elektrického vedení, Sluneční
ulice Lány
Vysvětlivky: PKL 83(0,1,2) = volací znak
auta. Časy jsou pouze orientační.
Petr Králíček, velitel jednotky

KOUPÍM
starší rodinný dům,
v jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte.

Králíček Petr tel. 777 887 677

CHK Hamtáto
31. prosince 2017 uplyne první rok od založení
chodeckého klubu pod názvem CHK Hamtáto.
Náplní klubu je uskutečňování sobotních resp.
nedělních procházek po různých stezkách v okolí
obce Lány a účast na organizovaných pochodech
v rámci Středočeského kraje. CHK Hamtáto má 16
stálých členů a 8 šklebounů. Při pochodech jsou
všichni oblečení do klubových triček označených
klubovým znakem a nezbytnou přezdívkou
každého člena. Od založení nachodili členové
klubu přes 400 km a zúčastnili se sedmi
organizovaných pochodových akcí. Klub rovněž
reprezentoval obec Lány na dvou akcích – dne
30. září účast na obnoveném pochodu naučnou
Drvotovou stezkou, kterou zorganizovala obec

Kamenné Žehrovice. Na jeho slavnostním
zahájení byl přítomen i starosta obce Lány jako
předseda sdružení MAS Svatováclavsko, z.s., pod
jehož záštitou byla akce uskutečněna. A
17. listopadu účast na l. ročníku Výstupu na
tuchlovickou haldu, kterou zorganizovala obec
Tuchlovice. Procházky a pochodové akce jsou pro
všechny, kteří se nebojí nachodit několik
kilometru, nehledě na věk. Při pochodu Drvotovou
stezkou byl jako nejstarší účastník vyhodnocen
člen CHK Hamtáto Zdeněk Schritter, který
přesáhl 70 let svého věku. Takže hamtáme.
Informace o akcích CHK Hamtáto je možno získat
u JUDr. Ivana Salače.
Ivan Salač

Pøivítání nových obèanù do Lán a do Vašírova
... pokračování ze str. 1
Co se Vám na Lánech líbí?
Paní P: Líbí se nám styl vesnice, kde se lidé znají,
vesnická pohoda. Mnoho akcí konaných pro děti
i dospělé. Moc se nám líbilo dnes tady v muzeu,
zatím jsme neměli příležitost ho navštívit. Ceníme
si okolí, přírody, křivoklátských lesů a v neposlední řadě zámku a Lánské obory. Příjemný je
Domeček, kam jsme s Aničkou chodily. Když
počasí dovolí, rádi posedíme před Narpou.
Paní K: Líbí se mi bohatý společenský život, že se
tady stále něco děje. Proměna náměstí s novou
fontánou a zelení je zdařilá. Jsem spokojena
s Lánským zpravodajem. Je plný informací z obecního úřadu, mám možnost dozvědět se spoustu
zajímavého a užitečného o dění v obci a o aktivitách spolků. Objevují se i praktická témata, která
řeší třeba rodiče se školní jídelnou. Ani to, že
Zpravodaj dostáváme všichni zdarma do schránky, není všude pravidlem. Využila jsem možnost
prohlédnout si školu při Dni otevřených dveří,
zavzpomínat na svá školní léta. Je potěšitelné, že
děti z Lán neodcházejí na víceletá gymnázia. Dle
mého názoru to svědčí o tom, že místní škola je
dobrá. Jako středoškolská učitelka matematiky
a zeměpisu o tom hodně vím. Jenom se bojím,
jestli škola bude v dalších letech stačit. Obec se
dále rozrůstá… Kam se eventuální další paralelky
vejdou?

Co se Vám na Lánech nelíbí?
Paní P: Zatím jsme neshledali nic, co by se nám
nelíbilo. Možná jen to, že je za naší zahradou pole
a práší se nám do oken. Také by se hodila lepší
přímá autobusová obslužnost směrem na Prahu,
kde s manželem pracujeme. Také je škoda, že je
Classic stále zavřený, líbila by se nám tady nějaká
hezká kavárna a restaurace v jednom, kam by
snadno došla naše Anička. Kavárnu, kam bychom
si mohli zajít v neděli na kafíčko a nějaký raw
dortík, bychom moc ocenili všichni tři.
Paní K: Nelíbí se mi některá výstavba v Lánech,
zejména domy, které okolo sebe mají jen malou
zahrádku. Divím se, že si na vesnici někdo takové
bydlení koupí. Není nad klasické vesnické domy,
které okolo sebe mají prostor. Je zvláštní, když
jsou maminky doma a své děti dávají do školky…
To však není specificky lánské. Asi ze mě mluví
starší generace. Život je dnes jiný…. Nějak se to
vyvíjí. Také mi chybí výběr praktického lékaře . To
je ale problém, který trápí mnoho vesnic. Systém
zdravotnictví je špatně nastaven. V bývalém
bydlišti, Teplé, jsme měli výborného praktického
lékaře. Za dobrou službu považuji přítomnost
lékárny v obci.
Ať se vám – i všem novým sousedům – na Lánech
a ve Vašírově líbí, ať toho pozitivního přibývá
a problémy ať pokud možno i s vaší pomocí zmizí.
Ať jsou naše Lány i vaše Lány.
Dagmar Krátká a Martina Hořejší,
Sbor pro občanské záležitosti
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NEBE NAD LÁNY

Fotbalové lepší èasy

Poslední

Po čtyřech sezónách odehraných na spodních
příčkách tabulky přišly společně s novým
trenérem a posilami do Lán lepší časy. Po
posledním odehraném zápase na domácím hřišti
s Rynholcem (8:1) skončilo mužstvo Lán na
krásném druhém místě. Chyběl pouze 1 bod, aby
SK Lány přezimoval na první příčce tabulky.
Vydařená podzimní sezóna byla ukončena ještě
vydařenější dokopnou, kde byl vyhlášen nejlepší
střelec a nejužitečnější hráč. Střelcem podzimu se

s 15 vstřelenými góly stal suverénně Michal
Reichl (skončil mj. i na 3. místě v rakovnickém
okrese). Nejužitečnějším hráčem byl zvolen
Čeněk Dolák. Hoši získali jako cenu zájezd na
fotbalové utkání Borussia Dortmund. Oběma
gratulujeme a jim i všem ostatním přejeme
klidnou zimu a spoustu elánu do jarní části. Velký
dík patří také skalním fanouškům, kteří s námi
jezdí i na venkovní zápasy.
Klára Dudášiková

Rybníky ještì nezamrzly, ale hokejová sezóna se již rozjela
Hokejový klub Lány vstoupil do své osmdesáté
třetí sezóny v září, kdy začal oddíl trénovat. Obě
mužstva dospělých absolvovala společné
tréninky před zahájením sezóny. V říjnu se pak
naplno rozjely obě soutěže, ve kterých lánská
mužstva nastupují. A mužstvo opět hájí barvy Lán
v meziokresním přeboru, kde pro tuto sezónu
nastupuje celkem 6 mužstev. B mužstvo se opět,

tak jako v minulých letech, zapojilo do soutěže
AMHL Slaný, která se rozrostla o dva nové týmy,
a celkem nyní v této soutěži hraje osm mužstev.
V tuto dobu mají obě lánská mužstva odehráno již
pět utkání. Všechny výsledky lze sledovat na
internetových stránkách www.hclany.estranky.cz.
Aleš Lomberský, HC Lány

HC Lány A

HC Lány B

zápas

skóre

zápas

skóre

HC Lány A

HK Příbram 99

2:7

HC Ovce

HC Lány B

2:7

Slavoj Obecnice

HC Lány A

8:4

SK Nové Strašecí

HC Lány B

11:2

HC Lány A

Sokol Solopisky

6:9

HC Lány B

HC Jeneč

5:2

SK Černošice B

HC Lány A

0:10

HC Lány B

HC Rowing

7:4

HC Lány A

Slavoj Obecnice

3:9

HC Lány B

HC SKI Čnes

3:14

HC Lány A

HC Lány B

Z ohlédnutí se pět let zpátky (tak dlouho
se scházíme u sloupků NEBE NAD
LÁNY) neplyne nic převratného. Byly to
veskrze amatérské vhledy do tajů
vesmíru. Doufám však, že nám malinko
pootevřely dveře poznání. Ale jakého
poznání?
Za posledních padesát let překotného
vývoje technologií poskytujících
netušené možnosti… jsme se
dopracovali k hranici, za níž vykukuje
strašidelné množství otázek. Všechny
našeptávají: Víte, že nic nevíte? Tohle
poznání vyvolává pokoru a skromnost.
Astrofyzici jsou si toho vědomi. Vědí
dobře, že je spousta věcí, které nás
přesahují. Dopřát sluchu i zdánlivě
chybným teoriím vyžaduje odvahu. Je to
však důležité. Čas od času se totiž objeví
někdo, kdo neví, že „to nejde“, a zkusí to.
A pak, světe div se, všechno bylo tak
jasné, přímo před námi, že jsme na to
nepřišli! Ne, nebojte se. To nás, Láňáky,
v čase předvánočním stresovat opravdu
nemusí. Je věcí skutečných expertů
odhalit, kde je pravda o hmotě, prostoru
a vesmíru. Jejich snažení můžeme jen
sledovat a můžeme jim držet palce, aby
měli odvahu podívat se na věci z druhé
strany, dopřát sluchu i argumentům,
které nevyhovují jejich závěrům. My
v Čechách a na Lánech se věnujme
signálům, které naše životy ovlivnit
mohou, a možná na dlouhou dobu. Tady
nestačí jen sledovat a držet palce.
Proto přeji všem stejnou odvahu
naslouchat, hodnotit střízlivě
a případně i opustit dosud zastávané
názory. Ať se i v letech dalších můžeme
svobodně dívat na NEBE NAD LÁNY.
Ať si i o budoucích Vánocích můžeme
připomínat hvězdu na východě jako
posla zpráv šťastných.
Temné noci a jiskřivé nebe vám přeje
Jirka Luska
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Pomozte Sokolu!
Páteřní rozvody nové elektroinstalace
po celé sokolovně v hodnotě cca 650 tisíc
korun jsou hotové a my sháníme peníze
na financování druhé části
rekonstrukce. Dotace od MŠMT
nevyšla, a tak jednáme o půjčce s
bankou.
Obracíme se s prosbou také na vás,
občany a místní podnikatele, o finanční
příspěvek. Do zprávy pro příjemce
uveďte jméno/firmu. Rádi vystavíme
Darovací smlouvu. Dar si lze uplatnit v
daňovém přiznání. Děkujeme všem,
kteří nám pomohou!

Sponzorské dary
můžete zasílat na účet
190 821 386/0300
VS „2017".

Ze Sokola
·

·

·

·

Václava Nováková

Vánoèní vzpomínka
Dávno již spad poslední list se stromu
na sadě,
dávno již odkvetla poslední růže
v zahradě,
zem tiše usíná, chce mít klid,
by novým jarem se mohla probudit.
Slunce jde zase jiné světy hřát,
sněhová mračna visí nad krajem,
noci přibývá, den se krátí,
sníh padá k zemi hustým závojem.
Jak v pohádce je krásná zem,
když tiše padá sníh,
když mráz kreslí květy do oken
a rolničky zní v závějích.
A pod závojem voní čerstvé jehličí,
však není to jen chvojí,
je to vánoční stromek zářící.
Vánoční stromek plný světel,
plný nejhezčích vzpomínek
na dávno zašlé časy, když nám, dětem,
ten stromek zdobil tatínek.
Vánoce, Vánoce, stromečku voňavý,
Vánoce, Vánoce mých dětských let,
smutkem a lítostí srdce mé churaví,
že se nevrátíte již nikdy zpět.
Chtěl bych zas děckem být,
pod stromečkem hračky mít,
rolniček poslechnout hlas,
vraťte se, Vánoce, třeba jen na chvíli,
vraťte se, Vánoce, vraťte se zas …
Anna Dědičová

·

·

Spolek MAS Svatováclavsko poskytl v rámci
grantového řízení částku 6.000,- Kč na
pořízení kostýmů pro skupinu dětí v oddíle
aerobiku. Jejich vystoupení uvidíte na
prosincové akademii.
3. prosince proběhl v sokolovně krajský turnaj
mladšího žactva ve stolním tenisu. I letos byl
velmi úspěšný, zúčastnilo se 24 dětí z celého
kraje. Náš oddíl byl zastoupen 3 hráči.
Páteční trénink stolních tenistů 8. prosince
odpadá, protože budeme připravovat tradiční
Voňavý advent. TJ při něm bude mít zase svůj
stánek s občerstvením, které navaří a napečou
členky odboru všestrannosti a volejbalu.
Výtěžek z občerstvení bude věnován na
rekonstrukci elektroinstalace v sokolovně.
I letos ženy zakončí kalendářní rok vánočním
posezením. Seniorky se sejdou ve čtvrtek 14.
prosince v 16:00 hodin ve vašírovské hospodě,
mladší ženy tamtéž v pondělí 18. prosince
v 18:00 hodin. Rády mezi sebou přivítáme i ty
z vás, které už cvičit nechodíte nebo prostě
s námi sympatizujete.
16. prosince pořádá volejbalový oddíl tradiční
turnaj Vánoční buchec, při kterém probíhají
nejen líté boje mezi několika spravedlivě
postavenými mužstvy, ale také společná
zábava.
17. prosince si od 10:00 do 11:20 hodin můžete
přijít zacvičit s profi cvičitelkou Míšou
Kholovou. Určitě si dobře zacvičíte, ale také se
zasmějete a zapomenete na starosti, protože
jejím krédem je ÚSMĚV.

18. prosince od 18:00 hodin se uskuteční
v sokolovně Vánoční akademie, při níž
předvedou své sestavy všechny týmy aerobiku
a děti z oddílu všestrannosti.
· Stolní tenisté využijí druhého svátečního dne
26. prosince, kdy pořádají Vánoční turnaj
dvojic. Začátek v 7:45 hodin.
· 30. prosince od 19:00 hodin se dozvíme, kdo
letos zvítězil v anketě Klobouk dolů, a pak se
budeme těšit na představení spolku Divadlo
Lány. Po skončení můžete s přáteli setrvat při
malém občerstvení a hudbě až do 1:00 hodiny
po půlnoci.
· 31. prosince nezapomeňte, že v 8:30 hodin
začíná tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním
tenisu pro registrované i rekreační hráče.
Naposledy v roce si můžete zasportovat.
· Pravidelná cvičení a tréninky začínají
v sokolovně 2. ledna 2018.
· Připravujeme taneční hodiny pro páry pod
vedením tanečního mistra. Jedná se o zlepšení
taneční dovednosti, jak pro začátečníky, tak pro
pokročilé. Lekce se budou konat první lednové
neděle vždy od 15:00 hodin. Prosím zájemce,
aby se přihlásili u Martiny Moravcové na
emailu: martina.moravcova@tiscali.cz.
TJ Sokol Lány přeje všem spoluobčanům pohodové
Vánoce, pevné zdraví a spokojenost po celý příští
rok jak v osobním, tak i v pracovním životě. Všem
členům a příznivcům děkujeme.
·

Václava Nováková

Listopadové setkání hokejových legend v hokejové síni
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Po z v á n í d o H o k e j o v é s í n ě
ve čtvrtek 23. listopadu přijali: Jiří
Kochta, Jiří Holeček, Josef
Horešovský, Jan Klapáč, František
Kaberle, František Pospíšil, Zdeněk
H r a b ě . H r á č i D u k l y Pr a h a
a Bohemians Jaroslav Bendl a
Antonín Rosa. Závodník
cyklokrosu Karel Kaňka. Lékař
hokejové reprezentace MUDr. Otto
Trefný a Anna Vávrová, členka
vokální skupiny Sestry Havelkovy.
Všem přejeme pevné zdraví a těšíme
se zase za rok na viděnou.
Josef Hošek

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

