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Úvodník

Veøejné zasedání

Volby a brány

Dne 18. prosince proběhlo v salonku nad
Hospodou Narpa poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce Lány v roce 2017 .
Zastupitelé projednali a schválili:
· Rozpočet obce na rok 2018 se závaznými
ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je
schválen jako vyrovnaný.
· Rozpočtovou změnu č. 6/2017.
· Dodatek veřejnoprávní smlouvy mezi obcí
Lány a městem Nové Strašecí o činnosti
Městské policie Nové Strašecí na území obce
Lány s platností od 1. ledna 2018.
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene – služebnosti a Smlouvu
o právu provést stavbu umístění kabelového
vedení NN s ČEZ Distribuce a.s. na pozemku
parcelní číslo 802 v katastrálním území Lány.
· Plánovací smlouvu mezi obcí Lány a panem JK,
bytem Lány, na pozemek parcelní číslo
199/160 v katastrálním území Lány.

Kdykoli se začíná psát nový letopočet,
slýchám, že nadcházející rok bude
opravdu výjimečný. Z toho jsem vyvodil,
že skutečně mimořádný bude teprve ten
rok, který nic obzvláštního nepřinese.
Nazíráno takto, rok 2018 rozhodně
svým poklidem neobyčejný nebude.
Budou se během něj dít věci.
Hned v lednu zvolíme hlavu státu, tedy
nového souseda z numera druhýho. Na
podzim si pak budeme vybírat spoluobčany z ostatních numer, kteří následně
povedou naši obec a budou se o ni starat.
V obou případech bychom měli dávat
svůj hlas rozvážně, zodpovědně, objektivně, s chladnou hlavou a bez emocí.
A ti, kteří pak budou z našeho pověření
a naším jménem rozhodovat, by tak měli
činit přesně ve stejném duchu. K tomu
nám všem, voličům i voleným, přeji
hodně uvážlivosti a dobré vůle společně
vyjít. Děláme to pro sebe.
Osmičkové roky bývají v naší národní
historii pozoruhodné. Rok 1848 pochoval robotu, karabáč i rychtáře dosazované do vesnic nejmilostivější vrchností
a zavedl svobodnou volbu starosty,
napsal J. Š. Baar. V r. 1918 poprvé volili
úplně všichni bez rozdílu pohlaví
a vznikla Československá republika. Ta
koncem září 1938 utrpěla volbou
druhých těžkou ránu a po půl roce
přestala na víc než šest let existovat. V r.
1948 nabrala jinou politickou orientaci.
V euforii Pražského jara 1968 to chvíli
vypadalo, že ideologie nemusejí být
neslučitelné a že snad zvolíme možnost
třetí cesty, než vzápětí přišla z cizí vůle
ledová sprcha.
A na Lánech? Po řekněme stoleté
existenci a posléze šedesátileté neexistenci opět překlene výpadovku
k Berounu kamenná oborní brána.
Přímo už ji tam vidím. Není to jen
staromilská nostalgie, bude to symbol.
Bude to jakési pomyslné rozmezí mezi
naší obcí, zeleným hájemstvím a velkým
světem, a přece bude volně průchodná.
Tak by to mělo být. V zájmu harmonie
musejí být vždy vytyčeny hranice
a zábrany, nikoli však nekompromisní
dogmatické zdi bez bran. Od toho jsou
tady ti, kterým dáváme svou důvěru při
volbách.
Václav Vodvářka, lánský písmák

·

·

·

·
·

Pronájem částí pozemků parcelní číslo 217/1
a 221/1 v katastrálním území Vašírov o celkové
výměře 300 m2 na dobu určitou do 31. prosince
2027 společnosti Vašírovský Dvůr s.r.o., Vašírov. Cena pronájmu činí symbolickou 1,- Kč
ročně.
Prodej pozemku parcelní číslo 795/7 v katastrálním území Lány o výměře 72 m2 panu JN,
bytem Lány, za cenu 150,- Kč/m2.
Směnu pozemku parcelní číslo 781/3 – 25 m2
a pozemku st. 1088 – 17 m2, oba v katastrálním
území Lány, v majetku obce Lány za pozemek
parcelní číslo 185/43 v katastrálním území
Lány o výměře 86 m2 v majetku JH, bytem Lány.
Výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Odměny členům finančního a kontrolního
výboru dle návrhů předsedů výborů.
Ing. Lenka Hrotíková

Lány smekly „Klobouk dolù” pøed Oldøichem Poláškem
Podvanácté Lánští ocenili svého občana za
dlouhodobý a nezištný přínos k rozvoji a propagaci
obce. Letos svůj pomyslný Klobouk dolů smekly
během večera slavnostní premiéry Divadla Lány
před dvaasedmdesátiletým Oldřichem Poláškem.
Výbor ceny Klobouk dolů jej ocenil především za
řezbářsky osobité vytváření milých lánských
zákoutí.
Ocenění Oldřichu Poláškovi v podobě stříbrného
odznáčku s kloboukem a originální obraz
s výjevem Lán od výtvarníka Petra Kellnera předali
předseda Kulturní komise a principál Divadla
Lány Roman Havelka, společně s manželkou
Evou a starosta obce Karel Sklenička.
Jméno oceněného je zvěčněno na tabuli, která je
po celý rok vystavena na obecním úřadě. A zároveň
také získává právo v následujících letech spolu
s ostatními laureáty vybírat z návrhů místních
občanů dalšího kandidáta na cenu Klobouk dolů.
Medailon laureáta najdete na straně 6 a 7 tohoto
Zpravodaje.
Eva Havelková

Fotografie: Kladenský deník.

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

11. REPREZENTAÈNÍ PLES.
Koná se v sobotu 27. ledna 2018 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát K-BAND Josefa Husáka.
Těšit se můžete na ukázky společenských tanců a na bohatou tombolu.
Vstupenky za 150 Kč budou v předprodeji na Obecním úřadu v Lánech.
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Co se dìje na radnici
V prosinci 2017 proběhl dílčí audit
hospodaření obce. Nebyly shledány
žádné závady. Konečný audit za rok
2017 se bude konat v dubnu 2018.
· Vodárny Kladno – Mělník, a. s.
oznamují, že od 1. ledna 2018 se ceny
vodného a stočného nemění. Zůstávají ve stejné výši jako v předchozích
letech: vodné: 53,24 Kč včetně DPH
za m3 a stočné: 39,68 Kč včetně DPH
za m3. Cekem tedy 92,92 Kč za m3.
·

Poplatky 2018
Poplatky za psa a odpad zůstávají ve
stejné výši jako v předcházejícím roce.
Poplatky jsou splatné od 15. února do
15. března 2018. Uhradit je můžete v
hotovosti na Obecním úřadě Lány nebo
bezhotovostně bankovním převodem na
účet 622221/0100 + variabilní symbol.
· V případě poplatku za odpad je VS
1340 + číslo popisné Vašeho domu,
za který platbu hradíte. Poplatek za
odvoz odpadu činí 600,- Kč za osobu.
Úlevy zůstávají v platnosti. V případě
bezhotovostního převodu přineste
s sebou na úřad doklad prokazující
úhradu poplatku, aby Vám mohl být
vydán kupón pro vyvážení popelnice.
· V případě poplatku za psa je VS 1341
+ číslo popisné Vašeho domu, za
který platbu hradíte. Poplatek za psa
staršího tří měsíců činí 200,- Kč. Za
druhého a dalšího psa pak 300,- Kč.
Za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
/vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, je
poplatek 100,- Kč a za druhého
a každého dalšího psa pak 150,- Kč.
Dana Hnízdilová

Volba prezidenta ÈR
Volby se budou konat 12. ledna 2018 od
14:00 do 22:00 hodin a 13. ledna 2018
od 8:00 do 14:00 hodin. Případné II.
kolo volby prezidenta se bude konat
26. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin
a 27. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.
Hlasovací lístky s označením II. kola
volby prezidenta ČR budou voličům
vydávány až ve volebních místnostech,
které jsou v budově 1.stupně ZŠ Lány.
Dana Hnízdilová

Pošta Partner Lány
upravuje provozní dobu
Pondělí a Středa
10:00 – 17:00
Úterý, Čtvrtek a Pátek 10:00 – 16:00
Více informací najdete na 4 straně
tohoto Zpravodaje.

Rozpoèet obce 2018
PŘÍJMY

VÝDAJE

Název

Tis. Kč

Název

Daňové příjmy

28 800

Ozdravování hospodář. zvířat (útulek, deratizace)

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

6 300

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné
činnosti

200

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná dle zvláštní
sazby

520

Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shrom. odpadu (popelné)
Poplatek ze psů

5 900
13 400
1 200
68

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1

Poplatek z ubytovacích kapacit

1

Příjmy z úhrad dobývání prostoru
Odvod hazardních a technických her
Správní poplatky

Silnice (opravy a investice)

4 100

Chodníky rekonstr. VII. etapa (opravy a investice)

2 000

Odvod a čištění odpadních vod

1 000

Mateřská škola (včetně odloučeného pracoviště)

1 010

Základní škola (obě budovy)

2 000

Činnosti knihovnické
Rozhlas (opravy a údržba)
Ost. zálež. kultury (kult. akce, SPOZ, Zpravodaj)
Sportovní zařízení v majetku obce (opravy a údržba
dětského hřiště)

70
50
520
1700

Ost. tělových. činnost (dotace spolky, fond starosty)

550

Zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

110

Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

150

Bytové hospodářství

200

Nebytové hospodářství

250

Veřejné osvětlení (opravy a údržba, el. energie)

900

300
60
700

Přijaté dotace

600
600
Pohřebnictví (opravy a údržba, voda)

Nedaňovépříjmy

60

150

Daň z nemovitosti

Neinvestiční přijaté dotace ze Státního rozpočtu

Tis. Kč

150

1500
Historické objekty (Oborní brána)

Příjmy z pronájmu pozemků

60

Příjmy z posk. služeb a výrobků(půjčovné, knihovna)

10

Příjmy z posk. služeb a výrobků (vstupné kultur. akce)

70

1 500

Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)

100

Odstraňování tuhých emisí (opravy a údržba
zametací vůz)

60

Bytové hospodářství (nájmy obecní byty)

245

Sběr a svoz kom. odpadů (svoz MPS, sběrný dvůr)

2 700

Nebytové hospodářství (nájmy nebytové prostory)

300

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

3 300

Pohřebnictví (poplatky)

200

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

Územní rozvoj (nakládání s obecním majetkem)

100

Osobní asistence (Dům s pečvatel. službou Lány)

Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej popelnic)

10

Ochrana obyvatelstva

Komunální odpad (EKO-KOM)

260

Činnost orgánů krizového řízení

Pečovatelská služba (Dům s pečovatelskou službou
Lány)

200

Bezpečnost a veř. pořádek (MP, kamerový systém)
Požární ochr. (provoz hasičské jednotky a zbrojnice)

Požární ochrana
Činnost místní správy
Splátky a půjčky

600
30
10
500
600

30
Zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů, odvody)

1 750

Činnost míst. správy (mzdy, provoz OÚ)

4 000

10
5
Obecné výdaje, poplatky (bankovní poplatky)

CELKEM

50

50

30 900
Pojištění funkčně nespec. (majetek, odpovědnost)
Rozpočtová rezerva

Chodník Køivoklátská
Jednou z důležitých investičních akcí, které jsou
v Programu obnovy venkova v naší obci, je
dokončení chodníku v ulici Křivoklátská. Přestože
je to technicky celkem jednoduchá stavba, bylo
administrativní vyřizování velmi složité. Nyní se
konečně podařilo odstranit všechny tyto překážky
a již nic nebrání vlastní výstavbě.
Máme platné stavební povolení i souhlasy všech
majitelů pozemků, do kterých bude částečně
chodník a přechod zasahovat. V měsíci prosinci
2017 byla vypracována a podána žádost o finanční
podporu z výzvy vyhlášené Místní akční skupinou
Svatováclavsko z.s., jehož členem obec Lány je.
Jedná se o program Bezpečná doprava v rámci

CELKEM

130
700
30 900

Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) v programovém období 2014 – 2020.
Tento program byl vyhlášen v souladu se Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Naše žádost byla
kladně posouzena ve formálním hodnocení
a postoupena do dalšího kola, tj. hodnocení
věcného. Celková finanční výše naší žádosti je
1,1 milionu Kč. Současně již také proběhlo
výběrové řízení na tuto akci, ve kterém byla
k realizaci vybrána firma Froněk s.r.o., Rakovník.
Předpokládaný termín dokončení realizace je
30. června 2018.
Karel Sklenička
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Zpráva o èinnosti zastupitelstva obce Lány za rok 2017
Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2017 na 12
pracovních poradách. Účast zastupitelů: 100%
K. Sklenička, I. Píšová, J. Drastilová, A .
Hlavsová, V. Hořejší, 1x omluveni byli O. Polášek,
J. Luska, K. Pleiner, D. Krátká, 2x omluven byl E.
Kosár a R. Havelka byl omluven 6x.
V roce 2017 bylo svoláno 8x veřejné zasedání.
100% účast na zasedáních měli všichni zastupitelé. Pouze J. Luska, R. Havelka byli omluveni 1x
a K. Pleiner byl omluven 3x. Rozpočet na rok
2017 byl schválen jako vyrovnaný a počítal
s příjmy a výdaji ve výši 29.100.000,- Kč. Zastupitelstvo obce schválilo celkem 6 rozpočtových
změn, které reagovaly na vývoj na straně příjmů
i výdajů. Příjmová část rozpočtu se nejlépe
naplnila v kapitole daně z přidané hodnoty
a v kapitole daně z příjmu právnických osob.
V měsíci březnu 2017 byl proveden audit hospodaření obce za rok 2016 s výsledkem bez závad.
Hlavní akce v rámci programu rozvoje obce:
1. Rekonstrukce chodníku a komunikace v ulici
Školní střed
2. Rekonstrukce Masarykova náměstí včetně
výsadby nové zeleně
3. Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
4. Rekonstrukce komunik. v ulici U Špýcharu
5. Kamerový systém 5. etapa
6. Výstavba fontány na Masarykově náměstí
7. Rekonstrukce parkoviště u hřbitova
8. Výsadba zeleně u parkoviště u hřbitova
9. Dokončení povrchů v ulici Jetelová
10. Nové hodiny na budově OÚ
Celkem bylo v rámci investičních akcí obce Lány
proinvestováno více než12 milionů Kč.
Kulturní akce
V oblasti kultury pokračoval trend nastolený
v minulých letech a byly uskutečněny tyto akce:
21. ledna – Reprezentační ples
30. dubna – Pálení čarodějnic
27. května – Staročeské máje
30. června – Letní koncert Chorus Laneum
30. června – Rocková Nakopanina
6. července – Koncert u kapličky ve Vašírově
12. srpna – Gulášfest
16. září – Staročeský jarmark a Masarykova vatra
14. října – Dýňořezání
2. prosince – Rozsvěcení vánočního stromu
a svěcení adventních věnců
9. prosince – Voňavý advent
13. prosince – Česko zpívá koledy
23. prosince – Vánoční koncert Chorus Laneum
30. prosince – 12. ročník ankety Klobouk dolů
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 150 tis. Kč na
podporu neziskových organizací v oblasti kultury
a společenského života.
Oblast sportu a volného času
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno celkem 560.000,Kč na činnost sportovních klubů. V měsíci červnu
2017 byl ve spolupráci se ZŠ Lány uspořádán 10.
ročník Lánské letní olympiády. Komise sportu
dále podpořila Běh vítězství zámeckým parkem,
turnaje v nohejbalu, stolním tenise a volejbalu.

Velkému zájmu se těšil i letos 6. ročník turnaje
v pétanque. V květnu byl uspořádán Memoriál
Pavla Sláničky v nohejbalu trojic.
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
naše starší spoluobčany a rozvoz obědů je zajištěn
pečovatelkou. Sbor pro občanské záležitosti
přivítal celkem 16 našich nových občánků
a proběhly návštěvy při významných jubileích
u našich spoluobčanů. V roce 2017 se uskutečnilo
celkem 19 svatebních obřadů, část obřadů se
uskutečnila v obřadní místnosti OÚ a část
v Obůrce Nové Dvory. Dne 11. listopadu 2017 bylo
již posedmé uspořádáno Vítání nově přistěhovaných občanů do naší obce.
Oblast informatiky
V letošním roce bylo vydáno celkem 10 čísel
Lánského zpravodaje, který je nedílnou součástí
života naší obce. Internetové stránky přinášejí
aktuální informace nejenom pro lánské občany.
Pro další zkvalitnění informovanosti se zasílají
SMS a SSMS zprávy v systému Mobysis v aplikaci
Moje obec. Zájmu se těší obecní Facebook.
Oblast životního prostředí
Pokračovali jsme v úpravě a údržbě zeleně v celé
naší obci. Byla dokončena projektová dokumentace na úpravy sběrného dvora v prostorách
Školního zemědělského podniku Lány, kde byl
dohodnut dlouhodobý pronájem na 30 let. Může
se zde bezplatně odkládat objemný odpad, který
se nevejde do popelnic. Dále to jsou vyřazené
elektrické spotřebiče, železný šrot, šatstvo
a hlavně bioodpad z našich zahrádek. Dle provedeného dendrologického posudku bylo během
roku ošetřeno celkem 20 vzrostlých stromů v ulici
Lesní. 3 ks stromů musely být poraženy a místo
nich byla provedena nová výsadba. Z důvodu
bezpečnosti musel být bohužel poražen dominantní červený buk na Masarykově náměstí před
budovou OÚ. Buk měl kořeny napadené houbou
a hrozil jeho pád. Byly provedeny výsadby zeleně
na Masarykově náměstí a u parkoviště u lánského
hřbitova.
Oblast grantového řízení
V roce 2017 jsme úspěšně administrovali dotaci
Snížení energetické náročnosti budovy Obecního
úřadu z programu OPŽP Ministerstva životního
prostředí ve výši 950.000,- Kč. Dále jsme získali
105.000,- na dovybavení jednotky SDH TGM
Lány z krajských dotací. Koncem roku 2017 byly
vypracovány a podány 2 žádosti o dotace na rok
2018. V letošním roce bylo také zadáno několik
nových projektových dokumentací. Jedná se
o projekty Obnovení Lánské brány, Úpravu
křižovatky ulic Berounská – Lesní, výstavbu
komunikace U Lipky/ Koněspřežní.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům
za odvedenou práci a doufám, že se stejným úsilím
budou pracovat i v roce 2018.
Karel Sklenička, starosta obce

Zveøejnìte akce na rok 2018
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2018.
Přehled akcí je nedílnou součástí každého měsíčního čísla obecních novin
a zveřejňujeme jej i na internetových
stránkách obce. Nabízíme proto všem
spolkům, organizacím i jednotlivcům
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 2018! Děkujeme.

Kalendáø akcí 2018
16.1.

Klaun Tú Tú! představení
s tématem dopravní výchovy
v 8:30 hodin (MŠ)
21.1. Maškarní merenda od 14:00
hodin v sokolovně (Naše Lány,
Baráčníci, TJ Sokol)
27.1. Reprezentační ples obce Lány
a Muzea T. G. Masaryka v Lánech od 20:00 hodin v sokolovně
16.2. Ples Lesní správy Lány (LS)
17.2. Masopustní průvod, průvod
vychází v 15:00 hodin z vašírovské návsi (Náš Vašírov)
Únor Po celý měsíc bude v hospodě
Narpa probíhat rekonstrukce
interiéru. (J. Ladrová)
10.3. M a š k a r n í b á l v p a p u č í c h
(Hokejová síň)
18.3. Čtení pro celou rodinu, aneb
Pomáháme školce, Burza knih
(Naše Lány, Obec Lány)
31.3. Hasičský ples (SDH Lány)

Podnikatelé, inzerujte
v únorovém Zpravodaji
ZDARMA
Zveřejníme adresář všech lánských
a vašírovských podnikatelů. Uzávěrka
pro posílání inzerce je 25. ledna 2018.
Již tradičně Vám nabízíme možnost
inzerovat v únorovém Lánském zpravodaji zdarma. Podnikatelé jsou současně
uvedeni na webu obce http://www.obeclany.cz/cz/firmy-a-sluzby-v-obci.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.
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Pošta
Pan Petr Houlík je provozovatel a odpovědný vedoucí Pošty Partner u nás
v Lánech. K úpravě otevírací doby
přistoupil po šesti měsících provozu
pobočky a vysvětluje, že důvody jsou
ekonomické. Přidávám informace, jak
se zachovat v případě, že se z jakéhokoli
důvodu nedostanete na místní poštu.
Podrobně jsou všechny popsány na
internetových stránkách ČP – rady
a návody při dodání. Uvedu nejčastější
situace.
Pokud jste doma a na poštu se nedostanete třeba ze zdravotních důvodů,
můžete požádat o Opakované doručení
zásilky.
V případě, že své zásilky nemůžete
vyzvedávat na lánské poště, můžete
požádat o Změnu ukládání zásilek na
jiné, pro vás dostupnější poště.
Na zásilky, které nejsou určené do
vlastních rukou, si můžete pořídit Zákaznickou kartu; kromě různých výhod
a slev slouží i jako Průkaz příjemce, tj.
můžete zmocnit další osobu, která vám
zásilku vyzvedne.
Jestliže najdete ve schránce Výzvu na
psaní do vlastních rukou, přečtěte si
pozorně poznámky uvedené u data
nejpozdějšího termínu pro vyzvednutí!
Pozn. 2 znamená, že po uplynutí lhůty
dostanete dopis volně do vaší poštovní
schránky doma. Pozn. 1 oznamuje, že po
uplynutí lhůty bude zásilka vrácena
odesílateli a vy můžete zvolit Doslání
zásilky na jinou adresu, např. do zaměstnání. Všechny služby můžete sjednat online na stránkách ČP. Nevíte-li si rady,
zavolejte na lánskou poštu 736 468 428,
kde vám poradí. Závěrem snad jen to,
abyste se, pokud vám nově upravená
doba nevyhovuje, o tom při návštěvě
pošty zmínili personálu i vy sami. Třeba
to pomůže a dočkáme se ze strany
provozovatele nějakého kompromisu.
Jana Drastilová

Vzpomínka
Kdykoli se jednalo o jakékoliv dění
kolem činnosti Sboru dobrovolných
hasičů v Lánech, pravidelně jsme se na
něj obraceli jako na spolehlivého člověka
a dobrého kamaráda. Se stejnou obětavostí pracoval jako elektrikář pro obec.
Proto nás zarmoutila zpráva, že dne 31.
prosince 2017 náš dobrý kamarád, bratr
hasič a spoluobčan, pan Miloslav
Kougl, navždy odešel.
Patřil mezi nás a bude s námi vždy, když
se rozezní hasičské sirény. Upřímnou
soustrast manželce a celé rodině.
Lánští hasiči, kamarádi a Obec Lány

OKÉNKO do mateøské školy

Vánoèní pøání
Vánoční svátky děti prožily v úzkém rodinném
kruhu. Přinesly pro mnohé z nich splnění jejich
tajných přání.
Na konci roku jsme si ve školce společně povídali
o přáních a snech dětí. Bylo zajímavé poslouchat
dětské odpovědi. Mezi přáním rozličných autíček,
plyšáků i panenek chtějí děti splnit touhu mít
kamaráda, umět vařit, létat…. Ne každé přání
a sen se lidem a dětem splní, ale když přidáme své
úsilí a dobrou vůli, polovinu žádaného již držíme
v ruce.

Na zahradu mateřské školy by si děti přály nový
herní prvek. Předškoláci ze třídy Sluníčka nakreslili loď plnou lan, žebříků. Ve třídě Kytička si
chlapci přáli fotbalové branky a děvčata koupaliště. Pohyb je dětem přirozený, a tak nás těší, že
chtějí na zahradě prolézat, šplhat a koupat se nebo
si třeba zahrát fotbal.
S pomocí všech rodičů, kteří přispěli do vánoční
pokladničky, jsme získali částku 12.636,- Kč.
Touto cestou rodičům a členům ve výboru SRP
děkujeme a věříme, že se nám společně podaří
obohatit školní zahradu o prvek, který umožní
některou ze sportovních aktivit dětí.
V pondělí 18. prosince 2017 se třída Sluníčka
vydala do DPS s přáním krásných Vánoc a všeho
nejlepšího do nového roku. Děti svou návštěvu
zpestřily básní a zpěvem koled. Tak jako každý rok
i letos měly děti pro naše spoluobčany připravený
kalendář, přáníčko a malý dárek. Ale ani děti se
z koledy nevracely s prázdnou.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Na co se ve školce tìšíme v lednu?
V lednu zveme děti, které ještě nedocházejí do MŠ,
spolu s rodiči na dvě představení. Dne 9. ledna
2018 od 8:30 hodin to bude Pohádka o kuchařince,
která pekla pohádky, spojená s pohybovým
a tanečním programem. Dne 6. ledna 2018 v 8:30
hodin pak přijede Klaun Tú Tú! s tématem
dopravní výchovy.
Na závěr několik výroků dětí nejen z naší školky,
které jsou občas lepší než vtipy.
· Nevím, kolik je mi roků, protože se to stále
mění.

·

·
·
·
·
·

Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že nám bude vařit
tatínek.
Na maminky se nemá křičet, protože jsou
prospěšné.
Babička je tlustá, protože je plná lásky.
Když babičku bolí zuby, dá je do skleničky.
V maminčině bříšku je miminko, jenom nevím,
jak ho spolkla.
Akvárium je vlastně malé moře, ve kterém
plavou domácí rybičky.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Spisovatelka Ivona Bøezinová pøijede v bøeznu do Lán
Ivona Březinová píše knihy nejrůznějších žánrů
pro děti a mládež všech věkových kategorií. Její
publikace mají možná i vaše děti nebo vnoučata v
knihovničce. Tak je s sebou vezměte 18. března do
lánského Muzea T. G. M., protože zmíněnou českou
autorku zde můžete potkat a získat její autogram.
Jak je to možné? Spisovatelku pozval spolek Naše
Lány na připravované tradiční Čtení pro celou
rodinu a Burzu knih. A ona pozvání do Lán přijala!
Děti v lánské mateřské i základní škole již tuto
novinu znají a možná se jim radostněji tvoří
výtvarné práce v rámci vyhlášené výtvarné soutěže.
Ta totiž předchází březnové čtenářské akci a jejím
motivem jsou právě knihy spisovatelky Ivony
Březinové. Dětské práce budou zdobit prostory
lánského muzea v průběhu března a dubna
a můžete si je přijít prohlédnout.
Účast samotné autorky je pro nás velkou výzvou,
abychom připravili celou akci co nejpečlivěji,
a zároveň se velmi těšíme. Návštěvníci se mohou
těšit na autogramiádu, vystoupení dětí, výtvarnou

dílnu, prodej knih Ivony Březinové a letošní
novinku – lenošivou knihovnu.
K našemu programu neodmyslitelně patří i Burza
knih. Pokud právě vaše knihovna praská ve švech
a nechcete je vyhazovat, udělejte dobrý skutek
a darujte je do Burzy knih!
Knihy můžete nosit do muzea po celý březen.
Uvítáme zejména knihy s datem vydání po roce
1995, encyklopedie a knihy pro děti. Pomůžete
dobré věci. Knihy si prohlédnou knihovnice obecní
a školní knihovny a dále budou nabídnuty k prodeji
za symbolický poplatek. Takže kromě darování si
můžete nějakou zajímavou knihu naopak vybrat.
Výtěžek z letošní akce věnujeme mateřské škole na
pořízení nových knih pro předškolní děti.
Pokud Vás knihy baví, rádi potkáváte zajímavé lidi
a chcete strávit příjemné odpoledne, přijďte
v neděli 18. března 2018 od 14:00 do 17:00 do
Muzea T. G. M. mezi nás.
Martina Hořejší, Naše Lány, z.s.
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12.12. – Na 29. zasedání školské rady byl jejím
předsedou zvolen pan Emil Buřič, místopředsedkyní Mgr. Kateřina Dvořáková.

Zprávy ze školy
28.11. – Žáci devátého ročníku navštívili Úřad
práce v Kladně, kde se jim dostalo odpovědí na
otázky ohledně volby budoucího studia.
29.11. – Žáci 6. a 8. třídy zavítali do Náprstkova
muzea v Praze, aby obohatili své vědomosti
o cestovateli Vojtěchu Náprstkovi a prohloubili
zeměpisné znalosti o ostrovech Oceánie. Ve
smíšených skupinách plnili úkoly a identifikovali
exotické exponáty muzejních sbírek. Po dvouhodinové prohlídce muzea se jednotlivé skupiny
vydaly do terénu, kde pracovaly s plánem města,
tvořily orientační schéma objektů, odhadovaly
vzdálenosti a pohybovaly se po zvolené trase.
5.12. – Žáci 8. třídy v převlečení za Mikuláše,
čerty a anděly předali mikulášskou nadílku dětem
v mateřské škole.
6.12. – Čtvrtý Dětský vánoční jarmark se
v prostorách školy konal ve středu v podvečer.
Příchozí návštěvníci byli dětmi u vstupu přivítáni
a obdarováni perníčkem. Škola byla vyzdobena
vánočními dekoracemi, které tvořili sami žáci.
Motivem letošního jarmarku byl anděl. U třinácti
prodejních stánků bylo možné nahlédnout či
zakoupit výrobky žáků jednotlivých tříd i školní
družiny. Vánoční zboží nabízel také prodejní
stánek Zahradnictví Lípová z Nového Strašecí.
Pro děti i dospělé byly nachystány již tradiční
tvůrčí dílničky – zdobení perníčků, věštění
budoucnosti z odlitého vosku, výroby vánoční
dekorace – anděla či plovoucí svíčky. Ve dvou
vstupech představili žáci 4. a 9. třídy své pěvecké
vystoupení. Ve vánoční kavárně bylo možné se
posilnit vánočním čajem připraveným kuchařkami školní jídelny, kávou, vánočkou či perníčky.
Radost dětí ze zájmu návštěvníků o koupi jejich
výrobků byla nepřehlédnutelná. Proto děkuji
všem příchozím za podporu naší akce a přispění
k navození přátelské a pohodové atmosféry.
Dětem se prodejem výrobků podařilo nashromáždit 20.396,- Kč. Náklad na výtvarný materiál
a občerstvení činil 7.888,-Kč, celkový čistý zisk je
12.508,-Kč. Částku jsme vložili na účet SRPDŠ.

14.12. – Předvánoční náladu si žáci 4. a 5. třídy
navodili v divadle Lampion v Kladně. Zhlédli
novou vánoční pohádku z dálného severu Olaf
a sněžný drak. Čtvrťáci si po představení prohlédli
zákulisí divadla, pro páťáky byla připravena
divadelní dílna.
15.12. – Do Schwarzenberského paláce se za
vzdělávacím programem Co si šeptají andělé
vydali naši prvňáčci.
15.12. – Ve čtvrté lekci projektu Rozumíme
penězům se žáci 8. třídy věnovali Světu peněz –
zaměřili se na českou měnu a podrobně prozkoumali všechny české mince a bankovky. Nechyběla
ani trocha historie, kde se opírali o poznatky
získané návštěvou ČNB.
18.12. – Několik žaček školní družiny potěšilo
obyvatele Domu s pečovatelskou službou svým
recitačním a hudebním vystoupením. Stejné
vystoupení následně předvedly i svým spolužákům přímo ve školní družině.
19.12. – Žáci 3. ročníku navštívili v Praze v Galerii
Rudolfinum výstavu Nervous Trees Krištofa
Kintery spojenou s doprovodným programem
Umělecká krajina.
19.12. – Příjemnou vánoční atmosféru navodil
koncert ZUŠ Stochov, který se konal v tělocvičně
školy pro žáky 1., 2., 4. a 5. ročníku.
20.12. – S vedením školy se sešli zástupci
žákovské rady.

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 ( 9 . 1 . ,
23.1., 6.2.). Pletení dětských čelenek
na prstech nebo háčkování. Dílna je
vhodná i pro starší děti.
středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(17.1., 31.1., 14.2.)
čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Poradenství v roce 2018
Základní sociální a formulářové poradenství můžete využívat zdarma i v roce
2018. Zda bude bezplatné (rodinné,
právní, laktační a personální) poradenství pokračovat i v tomto roce, se
dozvíme v březnu. Pokud poradenství
budete potřebovat dříve, můžete se na
naše konzultanty obracet i nadále, ale
službu si budete muset hradit sami.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

21.12. – Ve čtvrtek zhlédli žáci 6. – 9. ročníku
v Domě kultury ve Stochově rodinný film Špunti
na vodě.
V prosinci vyšlo další číslo školního časopisu
Trefa, které lze nahlédnout na našich webových
stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.
Úspěšné bylo družstvo žáků 8. třídy (M. Hanzlíček, M. Hejný a T. Fousek) v soutěži v anglickém
jazyce English Travelling v Rakovníku. Hoši
obhájili úžasné 4. místo a patří jim tak dík za
vzornou reprezentaci školy.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Spolek Náš Vašírov, z.s. pořádá v sobotu 17. února 2018 od 15:00 hodin

Masopustní prùvod
Neházejte nic na led!

Zahájení akce je na vašírovské návsi a po ukončení průvodu okolo 17:00 hodiny pokračuje zábava
s hudbou v restauraci Vašírovský dvůr. Vstupné dobrovolné. Masky do průvodu jsou vítány.
Srdečně zvou členové spolku.

Žádáme rodiče a děti – netestujte sílu
ledu pomocí házení klacků a kamenů na
zamrzající rybník. Pokud tyto předměty
do ledu zamrznou, vzniknou nepříjemné
překážky pro bruslení a především tím
vzrůstá riziko zranění. Děkujeme!
Sbor dobrovolných hasičů
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Medailon laureáta ocenìní
Klobouk dolù
Oldřich Polášek se narodil v roce 1945
v Olomouci a byl prý klasické městské
dítko bydlící v historickém centru města.
V patnácti letech se s rodiči přestěhoval
do Ostravy a vystudoval stavební fakultu
Vysokého učení technického v Brně.
Pracoval nejprve v různých pozicích na
stavbách, chvíli jako projektant, pak na
ředitelství Ostravsko-karvinských dolů
a na konci kariéry se věnoval pojišťovnictví.
Do Lán se s manželkou Ludmilou přistěhoval z Ostravy za dcerou a třemi
vnoučaty v roce 2008. Říká, že vždy
toužil žít na vsi a dnes už si život ve městě
představit nedokáže. V Lánech mě lidé
neuvěřitelně hezky přijali, mohl jsem se
zapojit ihned do společenského života,
což v anonymním městě možné není,
vzpomíná na první měsíce v Lánech.
Už v Ostravě toužil hrát pétanque, jen
prý nebylo kde. Proto se v Lánech chopil
příležitosti a začal pořádat velký turnaj
dvojic. Loni se šestého ročníku účastnily
více než tři desítky týmů. Mám radost
z toho, že řadu lidí pétanque vytáhl
z domova ven do lánské společnosti a pro
nově přistěhovalé je to rychlý způsob, jak
se seznámit se sousedy, což kvitují, říká
laureát.
Jeho celoživotním koníčkem je také
fotografování. V Masarykově muzeu
měli návštěvníci možnost zhlédnout
výstavu jeho snímků z návštěvy Jižní
Koreje, nutno dodat, že nepostrádaly
osobitou atmosféru a ducha. Svými
reportážními fotkami také stále mapuje
především kulturní události v Lánech,
aby okamžiky pospolitosti nás vesničanů zůstaly zachovány na paměť
budoucím generacím.
Do povědomí Lánských se ovšem více
zapsal jako řezbář, jehož díla zdobí naše
veřejná prostranství. Začalo to jedním
Voňavým adventem, kdy jej kulturní
komise obce požádala, aby vystavil svůj
největší, ručně vyřezávaný betlém, který
postupně rozšiřuje už od roku 1988,
takže dnes čítá na 38 figurek. Viděli už jej
v adventních expozicích také lidé třeba
v Uherském Hradišti, Hlučíně, Ostravě,
Hradci Králové, Rakovníku či Frýdku
Místku.
Za Oldřichovu velkou vášeň pro trpělivé
přetváření dřeva v krásné umělecké
výtvory může malá soška prosícího
chlapce. Když jsem byl jako dítě u své
babičky, hned jsem běžel k vitrínce, kde
byla vystavená. Dostal ji můj dědeček od
nějakého řezbáře, dnes už nevíme, kdo to
byl.
Pokračování na str. 7

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Víno, šneci a Lány?
„Po prvním ročníku se vinaři omluvili, že nás
všechny podcenili,” říká Emil Buřič o vinařské akci
na Lánech. Zbyněk Gregor a Emil Buřič jsou
dvojice, kterou si řada místních spojuje s vínem.
Proč tomu tak je? Nejen sami víno milují a cestují
za ním stovky kilometrů, ale dovezli tento lahodný
mok do Lán v podobě zajímavých vinařských akcí.
Co nám Emil o vinařských zážitcích prozradil?
Kdy se ve vaší hlavě zrodil nápad přivézt na
Lány vinařské zážitky?
Nápad vznikl již někdy v letech 2012-13, kdy jsme
se Zbyňkem po našich pravidelných výletech za
vínem a jídlem velmi stáli o to, jak dostat špičkové
vinaře do Lán. Zkoušeli jsme to navrhnout „lidem
z oboru“, ale po čase jsme pochopili, že jedinou
cestou bude, když si ten zážitek zařídíme sami.
Nejprve jsme si terén osahali na „malých“
privátních degustacích s tím, že později chceme
určitě uspořádat festival vína. Jednoznačnou
volbou pak bylo soustředit akce do Muzea TGM.
V současné době pořádáte dvě akce o víně.
Podzimní degustaci a jarní (Ne)vinné Lány.
Která z nich má větší úspěch?
Každá akce je trochu jinak zaměřená a každá je
velmi kladně hodnocená, což nás těší. Důkazem
úspěchu festivalu je seznam prestižních vinařství,
která chtějí do Lán jezdit, a ruku v ruce s tím počet
lidí, kteří si za tímto zážitkem okamžitě našli
cestu. Podzimní privátní degustace, kdy přijíždí
jeden vinař a prezentuje cca 10 svých vín, se koná
již dva dny po sobě a zájem návštěvníků výrazně
převyšuje kapacitu.
Jak náročná je příprava festivalu ?
S trochou nadsázky příprava na další ročník
začíná okamžitě po konci toho předchozího a je to
celoroční proces. Chceme se neustále zlepšovat,
nabízet novinky, takže si ihned znamenáme
chyby, nedostatky, podněty lidí, vinařů, naše nápady. Jelikož oba vyznáváme preciznost, máme
organizaci již rozpracovanou do detailů a průběžně věci zařizujeme. Když se ale vrátím v čase, tak
5 minut před startem prvního ročníku jsme byli
hodně nervózní. Muzeum plné vinařů a my jsme
úplně nevěděli, jak budou reagovat návštěvníci.
Za půl hodiny už to v muzeu bzučelo jak v úle
a bylo zřejmé, že se akce podaří.
Bylo těžké přesvědčit tolik skvělých vinařských
značek, aby přijely do malé vesničky?
Bylo i nebylo, laťku jsme si ale záměrně nasadili
takto vysoko. Velmi nám pomohla Dominika
Černohorská. My jsme se ptali a ona nám dala
rady a také se za nás přimluvila u několika dalších
známých vinařství. Od počátku jsme chtěli, aby to
byla akce příjemná a přínosná pro všechny strany
– nás, Muzeum T. G. M., návštěvníky i vinaře.
Jedině tak se k nám vinaři i návštěvníci budou
chtít vracet. A to se nám asi podařilo. Výsledkem
je, že po dvou ročnících je zájemců ze stran vinařů
více, než unesou prostory.
Jaké jsou ohlasy na akci a na „Láňáky”?
Víme, že vinařům se líbí organizace festivalu.
Snad pochopili, že nejsme další z řady naivních
pořadatelů čehosi, ale že jsme se nejdřív poctivě

připravili. A jednoznačně atmosféra muzea, která
mimoděk působí na návštěvníky. Ti si kultivovaně
užívají, i když právě pijí alkohol. A to je, jak chválí
vinaři, rozdíl oproti mnoha festivalům, kde cílem
mnoha lidí je se za málo peněz opít. Oceňují také
dobré znalosti návštěvníků a jsou spokojeni
i z hlediska prodejů, bez toho by sem přes půl
republiky znovu nepřijeli. Příkladem budiž, když
nám jeden z vinařů po prvním ročníku s omluvou
řekl, že nás všechny podcenil. Podobným momentem je i degustace vinařství Sonberk a HORT.
Sami nám pod dojmem z festivalu nabídli, že by
zde rádi udělali i privátní degustaci.
Nejen vínem je člověk živ. Přijdou si na akci na
své i milovníci dobrého jídla?
U jídla jsme hodně limitováni prostorem, takže
ho vybíráme tak, aby korespondovalo s vínem,
mělo svou kvalitu a jedinečnost a bylo možné ho
vůbec na místě adekvátně nabídnout. Sýry jsou
k vínu jasný doplněk, čokolády Jordi's jsou
řemeslně i chuťově špičkové. Letos jsme měli
možnost ochutnat šneky, což sklidilo velký ohlas.
Šneci jsou názorná ukázka naší motivace při
výběru vína i občerstvení. Chceme lidem nenásilnou, přiměřenou formou nabídnout něco, co
nemají šanci běžně ochutnat. To je vlastně hlavní
motto našeho festivalu! Z této kategorie byl také
Paul Day, téměř michelinský šéfkuchař na
Lánech! Odborně hodně ceněný, ale – kulantně
řečeno – velmi, velmi svérázný…
Nějaká novinka na dalším ročníku (Ne)vinné
Lány? Na co nás nalákáte tentokrát?
Právě teplé občerstvení dozná změn, máme
předjednaného zajímavého mladého kuchaře,
kterého můžete znát z TV ze soutěže MasterChef,
tak snad to klapne. Potvrzen je nově producent
španělských olivových olejů a pochutin typu
sušené fíky, rozinky, mandle... Chceme také
obměnit zhruba třetinu vinařství a přivést jiná,
zajímavá, za kterými si však odborně stojíme.
Nosným tématem budou tentokrát burgundské
odrůdy, ze kterých ve světě vznikají opravdu
„velká vína“. Např. nejslavnější a nejdražší víno
Romanée Conti, s cenou láhve rovnající se nové
Fabii, je vlastně rulandské modré.
Chystáte další podobné akce, které by nám
rozšířily povědomí o kráse a lahodné chuti vína
či jiných dobrot?
Nové akce přímo ne, ale během těch stávajících
chceme pořád nabízet něco nového. V budoucnu
nás láká nabídnout degustace zahraničních vín z
těch nejznámějších, primárně evropských
oblastí. Burgundská vína, Barolo a toskánská
vína z Itálie, veltlíny z Wachau nebo ryzlinky z
Německa. Na festivalu bychom postupně rádi
nabídli opravdové, i když kontroverzní delikatesy,
jako např. ústřice, jedlý hmyz, foie gras, lanýže…
Nějaké slovo závěrem?
Chceme se Zbyňkem poděkovat všem těm, kteří
nás jakkoliv podporují a fandí nám. A samostatné
poděkování patří celému kolektivu Muzea TGM
za jejich vstřícnost a spolupráci.
Ilona Víchová
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Pod novým názvem – Lány Lóra Cup
Osmý ročník oblíbené karetní hry lóra nebyl jako
tradičně uspořádán v hospodě Narpa, ale
v restauraci Křivoklátská, která jako jediná plně
splňovala požadavky organizátorů. Z tohoto
důvodu musela být provedena i změna v názvu, a to
z Narpa Lóra Cup na Lány Lóra Cup. Nový název
plně odpovídá i místu konaní, kterým jsou Lány.
Turnaj v této oblíbené karetní hře pořádaný v obci
Lány se dostává do popředí nejen v samotných
Lánech, ale i v celém kladenském okrese. Je
dokonce zařazen mezi tradiční turnaje registrované klubem Petasites, který každoročně
pořádá Národní mistrovství v lóře. Zájem o lánský
turnaj se rok od roku zvyšuje. Důkazem je
skutečnost, že letošního ročníku se zúčastnilo
rekordních 44 hráčů oproti ročníku loňskému, kdy
byla účast 36 hráčů. Rekord byl zaznamenán i v
počtu žen – loni sedm, letos deset. Zvýšil se i počet
hráčů klubu Petasites, kdy místo loňských šesti
letos přijelo osm hráčů s profesionálními
zkušenostmi v této hře. Více účastníků nebylo
možno přihlásit vzhledem ke kapacitě restaurace.
Samotný turnaj se uskutečnil tradičně v předvánočním čase, 9. prosince. Prezentace hráčů
proběhla od 10:30 do 11:00 hodin. Každý hráč
dostal malou pozornost, hráčky pak lahodnou
čokoládu. Po prezentaci si již všichni posedali ke
stolům dle vylosovaných čísel. V 11:00 hodin Ivan
Salač oficiálně přivítal a pozdravil účastníky
turnaje, ženám byly jako pozornost předány hezké
pugétky květin. Organizátor poděkoval
sponzorům, zejména firmám Jukers, Husquarna,
Dr. Oetker, Microdis, OÚ Lány, restauraci
Křivoklátská a dál pak Tomáši Kahounovi, Josefu
Hoškovi, Jaroslavu Leitnerovi, jakož i real.
kanceláři Eco-Juris, bez jejichž
sponzorských darů by nebylo
možno ocenit všechny účastníky
turnaje. Po zopakování některých
základních pravidel hry lóra byl
rej karet odstartován. Hrálo se
jako při každém turnaji tříkolově
u 11 hracích stolů, přičemž každý
hráč hrál v dalších kolech vždy
s jinými soupeři. Mezi prvním
a druhým kolem si všichni
pochutnali na vynikající masové
směsi. Přestože byla hrací
místnost doslova našlapána
k prasknutí, turnaj probíhal
plynule a bez jakýchkoli prodlev.
Průběžné výsledky po
jednotlivých kolech byly Radkem

Pelcmanem ihned počítačově zpracovány a
přepsány na obrazovku televize, kde si je každý
mohl prohlédnout, a tudíž věděl, jakou průběžnou
pozici zaujímá. V posledním kole byl až do poslední
tálie (karetní výraz hry lóra) sveden urputný boj
mezi dosud vedoucím hráčem Václavem Veselým z
klubu Petasites a domácím borcem Davidem
Rýglem, který nakonec celý turnaj vyhrál, takže
vítězství zůstalo doma. Po karetních soubojích
vyhlásili organizátoři výsledky turnaje. Nejprve
skokana roku Patrika Maixnera, hráče, který se
oproti loňskému roku nejvíce zlepšil – posun z 36.
na celkové 5. místo. Nejlepší ženou byla vyhlášena
Lucka Porcalová. Absolutním vítězem turnaje se
stal domácí David Rýgl, na druhém místě Václav
Veselý z klubu Petasites a třetí skončila Lucka
Porcalová z obce Stochov. První tři hráči mimo
hodnotných cen převzali i zlatou, stříbrnou a
bronzovou medaili. Vítěz pak obdržel, kromě
vítězného žlutého trička, putovní pohár, na kterém
budou vyražena jména všech vítězů dosavadních
ročníků. Novinka 8. ročníku – předávání medailí,
propůjčení putovního poháru, jakož i zobrazování
průběžných i konečných výsledků na obrazovku
televize – byla účastníky turnaje velice dobře
hodnocena, za což sklidili pochvalu i organizátoři
Ivan Salač a Milan Worofka.
Další, již 9. ročník Lány Lóra Cup bude uskutečněn dne 8. prosince 2018. Kapacita restaurace je
omezena, a proto počet hráčů je i pro příští ročník
stanoven na 44. Přihlášku na turnaj je možno
podat u Ivana Salače, který upozorňuje, že
přednost mají hráči, kteří se zúčastnili posledního
ročníku. Lóře zdar!
Ivan Salač

Sokol dìkuje všem dárcùm
Výbor TJ děkuje všem dárcům, kteří poslali
finanční příspěvek na realizaci elektroinstalace
v sokolovně. Do konce roku 2017 přibylo na tomto
účtě 41.000,- Kč od 14 dárců. Protože jsme dotaci
od MŠMT nezískali, hledáme jiné zdroje
financování a budeme vděčni za každý další
příspěvek na účet 190 821 386/0300 VS „2017“.
První etapa oprav, při níž byly vybudovány nové
páteřní rozvody a rozvaděče, skončila podle
smlouvy 30. listopadu 2017. Náklady činily cca
580.000,- Kč. Poté jsme sokolovnu řádně uklidili.
Provoz v sokolovně není nijak omezen. Dodavatelská firma Uniservis Hašek ze Žiliny po domluvě

zrealizuje začátkem měsíce ledna 2018 definitivní
opravu elektro ve sklípku, a to tak, aby na plesy již
byly tyto prostory plně provozuschopné. Další
pokračování oprav budeme plánovat, jakmile
dořešíme otázku dofinancování. Dokončení oprav
chceme realizovat při úplném uzavření provozu
sokolovny někdy začátkem léta 2018.
Výrazným dílem přispěl do fondu elektro také
výtěžek z občerstvení při Voňavém adventu. Děkujeme všem ženám, které přinesly nebo na místě
zhotovily výborné domácí dobroty a postaraly se
o prodej.
Václava Nováková

Medailon laureáta ocenìní
Klobouk dolù
Pokračování ze str. 6 ...
Soška mi učarovala a obdivuji ji dodnes,
s jakým mistrným umem a smyslem pro
detail je vyrobena, to se jen tak nevidí,
prozradil lánský řezbář svou inspiraci.
On sám se řezbařině natrvalo začal
věnovat ve svých zhruba pětatřiceti
letech, především při pobytech na chatě
v Beskydech. První betlém o sedmi
figurkách pak vyřezal a nabarvil o pět let
později.
Příležitost přišla se sochařským
sympoziem.
Velkou příležitost ukázat, jaký umělecký
duch v něm dříme, dostal díky nabídce
účastnit se lánského sochařského
sympozia.
Do sympozia, které pořádá obec Lány, mě
přizvali Roman Havelka s Karlem
Kellnerem a tomu jsem opravdu rád.
Sešla se tam vždy výborná parta a líbí se
mi, že se lidé mohou přijít podívat na
náves, jak díla vznikají. Na mého
čtyřmetrového Krokodýla si tak jednou
za sebou posedalo 22 dětí ze školky.
Tenkrát mě moc mrzelo, že jsem neměl
s sebou foťák, vzpomíná Oldřich.
Kromě zmíněného Krokodýla, který je
umístěný před základní školou, zkrášlil
veřejná prostranství sochou Lipěnky
před sokolovnou, nejnovějším velkým
Hejkalem na Pánově louce a především
betlémem s figurami v životní velikosti,
který vznikal dva roky a který každoročně obdivujeme u vánočního stromu
na návsi.
Jak Lipěnka, tak betlémské figury jsou
z lánských stromů, které rostly za
sokolovnou, a tudíž něco pamatují. Těší
mě, když vidím, že si děti Krokodýla
oblíbily a každý den na něm před školou
vysedávají. Stejně jako když se lidé fotí
u svaté betlémské rodinky, k jejímuž
vyřezání mě inspiroval opět Roman
Havelka, říká lánský řezbář. Pokud mu
to zdraví dovolí, rád by se ještě jednoho
sympozia v tomto roce zúčastnil. Jak
připomíná, manipulace s velkým kusy
dřeva při vyřezávání totiž není fyzicky
jednoduchá. Otáčet figury z betléma,
abych je mohl vyřezat ze všech stran, mi
pomáhala celá moje rodina, a na
čtyřmetrového Hejkala musel dokonce
přijet jeřáb Lesní správy, odhalil Oldřich
Polášek zákulisí vzniku soch.
Jeho životním krédem je žít v dobrém
vztahu k lidem. V životě si váží rodiny,
solidnosti, čestnosti, pracovitosti,
tolerantnosti a respektu k druhým.
Eva Havelková
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Ze Sokola
· Koncem prosince bylo v sokolovně

opravdu živo. 17. prosince se na cvičení s Míšou Kholovou sešla třicítka
pohybuchtivých žen. Hned 18.
prosince zaplnili sokolovnu rodiče
a příbuzní, aby na vánoční akademii
ocenili vystoupení všech skupin
aerobik týmů. Bohužel jsme museli
oželet kvůli nemoci ukázky cvičení
dětí ze všestrannosti. V úterý 26.
prosince se konal tradiční Vánoční
turnaj dvojic ve stolním tenise za
účasti 24 hráčů. Letos byl významný
tím, že jsme na něm přivítali i zástupce České obce sokolské, a dokonce
i Českou televizi. Poslední sportovní
akcí v roce byl tradiční Silvestrovský
turnaj ve stolním tenise, ve kterém
závodilo celkem 21 hráčů, z toho
3 ženy.
· V lednu začínají v sokolovně společenské akce, což klade velké nároky
na udržování pořádku a na úklid.
V neděli 21. ledna pořádají Naše
Lány tradiční Maškarní merendu,
v sobotu 27. ledna pořádá ples Obec
a Muzeum TGM.
· Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokollany.cz, kde ve složce kalendář akcí
najdete, co a kdy se v sokolovně koná.
Václava Nováková

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

Králíček Petr tel. 777 887 677

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Lánští otužilci se na Silvestra koupali v Pánovce

Lány mají od loňského roku nový spolek SDOL S e š l o s t d o b r o v o l n ý c h o t u ž i l c ů L á n y.
K zakládajícím členům (Petr Šidík, Přemysl Vlček,
Miroslav Hořejší a Pavel Hošek) se na Silvestra
přidal Zdeněk Sekret a společně si zaplavali mezi

zbytky ledu ve vodách Pánovky. K vodě je za
odměnu doprovodila atraktivní dáma na fotografii.
Voda měla teplotu 1°C, teplota vzduchu byla
plus 9°C.
Martina Hořejší

Sokol bude slavit
Rok 2018 je pro Českou obec sokolskou opravdu
významný. Nejen pro oslavy 100. výročí vzniku
samostatné republiky, na němž mají sokolové
určitě nemalý podíl, ale i pro XVI. Všesokolský slet,
který se uskuteční začátkem července a na jehož
hromadná vystoupení se připravuje i několik
našich členů.
Naše tělocvičná jednota si bude připomínat ještě
jedno výročí – uplyne totiž 100 let od doby, kdy byl v
Lánech založen Sokol. První valná hromada
proběhla 24. listopadu 1918 a právě k tomuto datu
směřujeme vyvrcholení oslav. Výročí chceme
připomínat různými akcemi po celý rok. Kromě
běžných turnajů, přeborů a cvičení připravujeme
vydání malého almanachu o Sokolu v obci, malou
výstavku k historii, rodiče s dětmi pozveme na
orientačně vědomostní závody, plánujeme zábav-

né sportovní odpoledne pro děti i dospělé. Oslavy
zakončíme 24. listopadu při taneční zábavě
s kulturním programem. Pevně věříme, že se nám
podaří dokončit rekonstrukci elektroinstalace, což
bude ten nejlepší dárek pro nás pro všechny!
Srdečně zvu již nyní naše spoluobčany na všechny
připravované akce a činnosti.
Jsem přesvědčená, že máme co slavit. Vždyť naše
TJ se může chlubit nejen bohatou a různorodou
činností, za kterou dojíždějí i zájemci z okolí, ale
také obětavými trenéry, cvičitelkami a činovníky,
úspěchy našich registrovaných sportovců i děvčat
z aerobiku a také pěknou sokolovnou a areálem.
Přejme lánskému Sokolu do další stovky hodně
nadšených organizátorů a spokojených sportujících!
Václava Nováková

Sokol Lány i nadále shání finance pro dokončení rekonstrukce elektroinstalace v celé sokolovně.
Obracíme se s prosbou o finanční příspěvek také na vás, občany a místní podnikatele. 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".
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