ZPRAVODAJ

LÁNSKÝ
Informaèní list Obecního úøadu Lány

Úvodník
Rok 2019
Ještě ani neutichly silvestrovské ohňostroje a na naší politické scéně se začínají
dít věci. Nejprve jsme si mohli poslechnout dva novoroční projevy předsedů
obou komor Parlamentu České republiky (a to nepočítám ten prezidentský na
Štěpána). Hned 2. ledna ráno nám
všechny sdělovací prostředky hlásily, že
některé parlamentní strany nejsou
spokojeny s prací některých ministrů
a premiér se připojil, že ministři budou
muset přidat ve své práci. Doufám, že to
není předzvěst nějakých politických
otřesů v naší malé zemi uprostřed Evropy. Myslím, že jsme si jich v minulém
roce zažili dost a dost. Proto se raději
vrátím do naší malé a krásné obce na
okraji křivoklátských lesů. Přelom let
2018 – 2019 proběhl u nás poklidně
a tradičně. Jen pro osvěžení paměti to
připomenu. 30. prosince – vyhlášení
dalšího laureáta ceny Klobouk dolů,
premiéra divadelní hry ochotnického
spolku Divadlo Lány a večerní posezení
při hudbě v lánské sokolovně. 31. prosince – silvestrovský turnaj ve stolním
tenise a odpoledne s lánskými otužilci na
Pánovce. No a konečně 1. ledna –
novoroční vycházka do lánských lesů.
Na rozdíl od našich vrcholných představitelů u nás nic nového. A to je dobře.
Možná si pokládáme otázku, jaký bude
ten nový rok 2019. To záleží jenom na
nás, protože bude takový, jaký si ho
uděláme. Co tedy popřát do nového roku
– dobrou náladu, nenechat se naštvat od
našich politiků, co nejméně vandalů
v naší obci, dobré sousedské vztahy
a hlavně hodně štěstí a zdraví.
Karel Sklenička

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

12. REPREZENTAÈNÍ PLES.
Koná se v sobotu 19. ledna 2019
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 jsou
v předprodeji na OÚ v Lánech.
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Veøejné zasedání
Dne 17. prosince 2018 proběhlo v Salonku nad
hospodou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· rozpočet obce na rok 2019 se závaznými
ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je
schválen jako schodkový;
· darovací smlouvu na pozemky par.č. 185/14
o výměře 1200 m2 a 185/19 o výměře 3011 m2
mezi Dražební společností s.r.o. na straně
dárce a obcí Lány na straně obdarovaného;
· smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 8800089042_1/VB/P se společností
GasNet, s.r.o.;
· rozpočtovou změnu č. 5/2018;
· rozpočet a střednědobý výhled ZŠ Lány na
období 2019 – 2021;
· rozpočet a střednědobý výhled MŠ Lány na
období 2019 – 2021;
· mimořádnou finanční dotaci pro smíšený
pěvecký sbor Chorus Laneum na úhradu
dopravy při účasti na soutěži pěveckých sborů

v chorvatské Opatiji ve výši 70.000,-Kč;
členy finančního výboru Ing. Kateřinu Kratochvílovou a paní Zuzanu Fenclovou;
· vstup starosty a místostarosty obce do jednání
s majiteli pozemků parc. č. 26/17, 26/38,
26/39, 26/40, 26/41, 26/42 v k.ú. Vašírov s
nabídkou odkoupit od nich tyto pozemky;
· přijetí daru pro MŠ Lány od Spolku rodičů
a přátel Mateřské školy Lány – hračky a didaktické pomůcky v celkové hodnotě 7.599,- Kč;
· členy kontrolního výboru paní Věru Svobodovou a paní Hanu Mesárošovou;
· zastupitelstvo obce bere na vědomí ustavení
komisí jako poradního orgánu starosty obce
dle předloženého návrhu.
Zastupitelé projednali a neschválili:
· odprodej pozemků par. č. 902 k. ú. Lány
o výměře 1051 m2 a pozemku par. č. 901 v k. ú.
Lány o výměře 1242 m2 společnosti
EKOLOGIE s. r. o.
Ing. Lenka Hrotíková
·

Vítání nových sousedù do Lán a do Vašírova
V sobotu 8. prosince 2018 připravil Sbor pro
občanské záležitosti v lánském Muzeu T. G. M.
tradiční akci Vítání nových občanů, abychom
mezi nás přijali ty, kteří začali uvádět jako své
trvalé bydliště Lány a Vašírov. Za uplynulý rok se
do obce přistěhovalo 67 dospělých a 27 dětí, z toho
naše pozvání přijalo 18 rodin.
Starosta Karel Sklenička představil obec, přítomné zastupitele a činnost jednotlivých spolků, poté
předal slovo Kášovi Pleinerovi, který zarecitoval
tradiční vinš o smyslu přijímání za nového souse-

da. Tetičky baráčnice přivítaly příchozí chlebem
a solí a lánský 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
na zdraví a dobré sousedské sou žití.
Noví sousedé se pak na památku zvěčnili svými
podpisy do Obecní kroniky a Pamětní knihy
SPOZ.
Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE

Pronájem hrobových míst
Obecní úřad Lány upozorňuje, že
platnost stávajících nájemních smluv na
pronájem hrobového místa na lánském
hřbitově končí 31.12.2018. Nové
smlouvy na období od 1. ledna 2019 na
dobu 5 let se uzavírají již od listopadu na
obecním úřadě.
Výše ceny je tvořena dvěma položkami:
· nájem z místa 4,- Kč/m /rok a nájem
za cenu služeb (údržba zeleně, vodné,
odpady atd.);
· 130,-Kč/hrobové místo/rok.
Za hrob urnový na 5 let tedy zaplatíte
670,- Kč, za jednohrob na 5 let 690,-Kč,
za dvojhrob (hrobka) na 5 let 730,- Kč.
Pokud se nedostanete na obecní úřad
osobně, je možné vše řešit elektronicky
po předchozí telefonické domluvě.
Poplatek lze hradit platební kartou nebo
v hotovosti přímo na obecním úřadě,
dále pak bankovním převodem na účet
622221/0100.
Variabilní symbol pro hrobové místo
dostanete na obecním úřadě. Pokud
znáte polohu a číslo hrobu, za který
poplatek hradíte bankovním převodem,
můžete použít následující VS:
· Starý hřbitov – levá strana
„363211+č. hrobu”;
· Starý hřbitov – pravá strana
„363212+č. hrobu”;
· Starý hřbitov – urnový hrob
„363213+č. hrobu”;
· Nový hřbitov – urnový hrob
„363221+č. hrobu”;
· Nový hřbitov – do země
„363222+č. hrobu”.
Dana Hnízdilová

Rozpoèet obce 2019
PŘÍJMY
Název

Tis. Kč

Název

Daňové příjmy

30 300

Ozdravování hospodář. zvířat

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Zastupitelé se na poslední prosincové
pracovní poradě zabývali těmito tématy:
· Informací ředitelky základní školy o
schválení navýšení kapacity žáků pro
školní družinu a školu Krajským
úřadem Střed. kraje;
· výsledkem jednání se zástupci
Bubákova o instalaci stožáru pro
umístění vysílače na posílení signálu
internetu pro západní část Lán;
· přípravou kanalizace ve Vašírově;
· dokončením chodníku Slovanka Lány pod lihovarem;
· Změnou územního plánu č. 1 kvůli
pozemkům okolo Muzea T. G. M. ;
· studií na dostavbu hasičské zbrojnice
u Židovského rybníka;
· zastupitelé obdrželi seznamy
majetku obce pro provedení
inventarizace.

6 600

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné
činnosti

150

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná dle zvláštní
sazby

600

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

14 300
1 200
70

60

Silnice

6 100

Chodníky rekonstrukce VIII. etapa
Odvod a čištění odpadních vod

6 200

Tis. Kč

2 800
10 800

Mateřská škola

1 100

Základní škola (obě budovy)

7 500

Činnosti knihovnické

80

Rozhlas

50

Ost. záležitosti kultury, SPOZ, Zpravodaj

520
200

Poplatek za užívání veřejného prostranství

3

Sportovní zařízení v majetku obce/dět. hřiště

Poplatek z ubytovacích kapacit

1

Ostatní tělovýchovná činnost

530
130

Příjmy z úhrad dobývání prostoru

160

Zájmová činnost a rekreace

Odvod hazardních a technických her

250

Ostatní zájmová činnost a rekreace

150

Bytové hospodářství

200

Nebytové hospodářství

200

Veřejné osvětlení

700

5 000

Pohřebnictví

140

630

Územní plán

200
100

Správní poplatky

60

Daň z nemovitosti

700

Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace ze Státního rozpočtu

6

Dotace /žádosti…/

4 370

Komunální služby a územní rozvoj

Nedaňovépříjmy

1500

Odstraňování tuhých emisí /zam.vůz

Příjmy z pronájmu pozemků

60

Sběr a svoz komunálních odpadů

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

10

Péče o vzhled a údržbu obce

80

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

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

50
2 900
3 700
50

300

Osobní asistence, pečovatelské služby

Nebytové hospodářství

250

Ochrana obyvatelstva

30

Pohřebnictví

100

Činnost orgánů krizového řízení

10

Územní rozvoj (nakládání s obecním majetkem)

100

Bezpečnost a veřejný pořádek

500

Požární ochrana

700

Bytové hospodářství

Sběr a svoz komunálních odpadů

Co se dìje na radnici

VÝDAJE

Komunální odpad (EKO-KOM)
Pečovatelská služba (DPS)

5
300

Zastupitelstvo obce

200

Volby EP

600

1 800
60

10

Činnost místní správy

Volby EP

60

Obecné výdaje, poplatky

Činnost místní správy

20

Pojištění funkčně nespec.

150

Rozpočtová rezerva

640

Požární ochrana

Obecné příjmy a výdaje

5

Financování z vlastních zdrojů

10 000

CELKEM

46 800

CELKEM

4 000
50

46 800

Autobusem do Rakovníka novì ranním spojem až v 6:50
S platností od 9. 12. 2018 je posunutý odjezdový
čas ranního spoje č. 310650 8 z Lán do Rakovníka.
Především lánské studenty, kteří ve všedních
dnech dojíždějí do škol v Rakovníku, nejspíš začátkem prosince potěšila drobná úprava v jízdním
řádu.
Autobusový dopravce Anexia, s. r. o. vyhověl
podnětu lánských občanů a posunul ranní spoj
o 16 minut. Místo původního času 06:34 odjíždí
nyní linka č. 3106508 z lánského náměstí v 06:50,
a žáci tak nebudou přijíždět do škol se zbytečným

časovým předstihem. Tím se také vyřešila situace,
kdy v rozmezí tří minut odjížděly z Lán dva ranní
spoje. Linka č. 3106132 s odjezdem v 06:37
zůstala zachována beze změny. Více informací na
www.idos.cz
Iniciativy se chopila maminka jednoho dojíždějícího studenta víceletého gymnázia v Rakovníku
paní Ivana Chalupová a podařilo se jí získat podporu starosty K. Skleničky a rodičů dalších dětí
a studentů, kteří posunutí ranního autobusového
spoje uvítali.
Martina Hořejší
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Klobouk dolù pøed vlastencem Srnkou
Již potřinácté Lány ocenily svého občana za
dlouhodobý a nezištný přínos k rozvoji a propagaci obce. Pomyslný Klobouk dolů především za
aktivní snahu o udržování staročeských tradic
v obci a ulehčování života zdravotně postiženým a
smekly v rámci tradiční premiéry Divadla Lány
30. prosince před panem Vladimírem Srnkou.
Myšlenka předávání ocenění Klobouk dolů se
zrodila v hlavě principála Divadla Lány v roce
2006. Od té doby cenu my divadelníci předáváme
ve spolupráci s obcí. Laureát získá stříbrný
odznak s logem ceny, které navrhl lánský rodák a
výtvarník Petr Kellner. Ten také každoročně
oceněnému namaluje obraz s motivem Lán.
Jméno oceněného je zvěčněno na tabuli, která je
po celý rok vystavena na obecním úřadě.
Oceněný Vladimír Srnka je lánským rodákem.
Narodil se 30. července 1930. Otec byl lánským
holičem a provozoval trafiku, maminka se starala
o domácnost. Na vojně ho odveleli k takzvaným
Černým baronům a zažil poměry na dole Doubrava, a to jen proto, že měl tatínka živnostníka,
s režimem nesouhlasil a nebál se to komunistům
říci do očí. Ostatně osobní odvaha říkat naplno, co
si myslí, je jeho charakteristická vlastnost. V dole
dostal Vladimír těžký zánět ledvin a skončil
v nemocnici. Zbytek vojny odpracoval na různých
stavbách.
S milovanou manželkou Libuškou Koulovou ze Srb se
seznámil v Lánech na Májích, kam přijela
s kamarádkou na kole. Měli
spolu tři děti, Vláďu,
Libušku a Romana. Spolu
prožili i smrt syna.
V manželství spolu byli
šedesát let, až do Libuščiny smrti.
Po v o j n ě š e l V l a d i m í r
v otcových holičských
šlépějích a lánští jeho
služeb využívali. Na obživu
třech dětí to však nestačilo.
Díky pomoci tehdejšího
lánského starosty získal i

přes komunisty proklamovaný nežádoucí profil
místo v kladenských pekárnách. Tam jako
odbytář pracoval až do odchodu do důchodu, tedy
11 let. Ještě v důchodu provozoval otcovo
řemeslo, holičské křeslo s náčiním stále stojí
v chodbě jeho domku a laureát lituje toho, že už
nedokáže stát a pečovat o své zákazníky.
Jedenáct let, až do svých zhruba 70 let, patřil
k předním lánským baráčníkům. Po sametové
revoluci jako jejich rychtář dával spolu s nimi
dohromady Českou besedu a učil mladé lidi
tancovat dle této staročeské tradice. „Baráčnictví
je o šíření vlastenectví, staročeskosti,“ říká Vladimír Srnka, pro kterého je právě vlastenectví
základní životní hodnotou. Mrzí jej, že by se dnes
mnozí mladí lidé styděli si lidový kroj obléknout.
Staročeskost jsou naše kořeny, k ní bychom měli
mít úctu, dodává.
Proto sháněl lidové kroje, lidi do nich, obnovil
v Lánech Staročeské máje tak, jak skutečně mají
vypadat, tedy s vyhrávající kapelou na voze taženém koňmi, chozením po vsi a tančením pod
májkami. Těch k příbytkům svobodných dívek za
jeho baráčnického působení rozmísťovali až osm
desítek. Vladimír Srnka má vlastenectví v krvi.
Pokračování na str. 6...

Spolek Náš Vašírov, z.s. pořádá

Masopustní prùvod

v sobotu dne 26. ledna 2019 od 15:00 hodin. Zahájení je na vašírovské návsi a po ukončení
průvodu pokračuje zábava v restauraci Vašírovský dvůr.
Hudba zajištěna, vstupné dobrovolné, masky vítány.
Srdečně zvou členové spolku.

Zveøejnìte akce na rok 2019
V březnovém čísle Zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2019.
Přehled akcí je nedílnou součástí
každého čísla obecních novin a zveřejníme jej i na web. stránkách obce.
Nabízíme všem spolkům, organizacím i
jednotlivcům působícím v Lánech a ve
Vašírově, aby nám posílali seznam akcí,
které připravují na rok 2019. Termíny
budou finalizovány na společné
schůzce spolků a zastupitelstva v
únoru. V případě, že ještě neznáte
přesný termín, uveďte měsíc, ve kterém
se akce uskuteční, a termín upřesníte
později. E-mail: zpravodaj@lany.cz.
Příspěvky posílejte do 25. února 2019!

Kalendáø akcí 2019
19. 1. Ples obce a Muzea T. G. M.,
20:00 hodin, sokolovna Lány
26.1. Maškarní merenda, 14:00 –
17:00 hodin, sokolovna Lány
(Naše Lány)
26. 1. Masopust ve Vašírově
15.2. Ples Lesní správy Lány, 20:00
hodin, sokolovna Lány
16. 3. Ples v papučích, 20:00 hodin,
sokolovna Lány
30. 3. Ples hasičů, 20:00 hodin,
sokolovna Lány
31.3. Čtení pro celou rodinu, od 14:00
hodin Muzeum T. G. M. (Naše
Lány)
26.4. Zahradní slavnost Den země
(MŠ Lány)
27.4. Festival (Ne)vinné Lány 2019
v Muzeu T. G. M.
30. 4. Pálení čarodějnic
8. 5. Běh vítězství
24. 5. Bogrács guláš
25. 5. Májová veselice

Inzerce v únorovém
Zpravodaji zdarma
Zveřejníme adresář všech lánských
a vašírovských podnikatelů. Uzávěrka
pro posílání inzerce je 25. ledna 2019.
Nabízíme Vám možnost inzerovat v
únorovém Lánském zpravo-daji
zdarma. Podmínkou je bydliště
v Lánech nebo ve Vašírově. Podnikatelé
jsou současně uvedeni na webu obce
http://www.obec-lany.cz/cz/firmy-asluzby-v-obci. Pokud máte o inzerci
zájem, zašlete své kontaktní údaje (ve
formátu – název, adresa, tel. spojení,
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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Vzpomínka
Dne 30.12.2018 uplynulo 25 let, co nám
chybí naše drahá maminka paní Marie
Káclová.
Stále vzpomínají dcery Helena, Marcela
a Marie.

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Pozvánka na besedu
Mateřská škola Lány vás spolu s pedagogicko-psychologickou poradnou Step
Kladno zve ve čtvrtek 14. února 2019 na
besedu Školní zralost do Mateřské školy
Lány. Od 15:30 hodin proběhne ukázka
výchovné práce a Metody dob-rého
startu s lánskými předškoláky a od 16:00
přednáška Mgr. Pekárkové na téma
Školní zralost.
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

Euromedia Group, a.s.

přijme šikovné a pracovité lidi na

BRIGÁDU
(formou DPP) do třísměnného provozu
(možná domluva). Místo výkonu práce
– sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr
Rakovník). Mzda je 110,-Kč/hod.
a nástup je možný ihned.

V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 731 451 399.

Co se dělo v měsíci prosinci v Mateřské škole
Lány:
3.12. naši školku navštívila vzácná návštěva:
Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Děti se na
tento den náležitě připravily, a to nejen krásnými
převleky, kdy ve třídě Berušek to byl samý andílek,
třída Sluníčka byla plná čertů, v Kytičkách vzniklo nebe i peklo a děti v Sovičkách a Zajíčcích si
také mohly vybrat. V celé školce jste místo dětí
potkávali čertíky a andílky, báječné bylo, že i naši
zaměstnanci byli v převlecích. Děti měly připravenou básničku nebo písničku, za kterou poté
zaslouženě dostaly mikulášskou nadílku. Jaké
překvapení pro některé bylo, že vedle spousty
dobrot nalezly v sáčku, na jehož zdobení se děti
samotné podílely, také kousek uhlí.
11.12. proběhlo vánoční posezení a besídka ve
třídě Berušek.
11.12. děti z Kytiček přišli navštívit jejich rodiče.
Ukázali jsme jim připravené pásmo a společně
jsme si vyrobili svícen a ozdobili perníčky. Na
závěr jsme rozdali vlastnoručně vyrobená přáníčka a nasušené křížaly v balíčku, popřáli krásné
vánoční svátky a spokojeni jsme se rozešli domů.
12.12. děti ze třídy Zajíčci a Sovičky předvedly
vánoční pásmo. Na taneček „Padá sníh“ začalo
venku sněžit, což umocnilo krásnou vánoční
atmosféru. Poté si děti vyrobily společně s rodiči
svícen. Popřáli jsme si krásné prožití Vánoc.
Ve třídě Zajíčci se uskutečnilo další tvořivé odpoledne rodičů s dětmi. Vyráběla se mýdla, kdy si
samy děti mohly vybrat, jakou chtějí vůni a barvu.

Tvořila se mýdla ve tvaru andílků, soviček či
kytiček. Všichni odcházeli nadšeni, protože si
vyrobili zajímavé voňavé dárky.
12.12. Děti ze třídy Sluníček pozvaly rodiče do
Betléma na vánoční příběh o narození Ježíška.
Děti se na vystoupení velmi těšily a také díky tomu
se všechno moc podařilo. Poté si rodiče s dětmi
vyrobili vánoční dekoraci a ochutnali navzájem
cukroví. Učitelky děkují rodičům za pomoc a podporu a dětem za krásný zážitek. Sluníčkům „za
odměnu“ nadělil Ježíšek do školky mnoho nových
hraček a pomůcek, o které si děti napsaly.
Vánoční besídky neukazují jen průřez tím, co se
děti naučily, ale i vánoční tvoření spolu s rodiči,
posezení u dobré kávičky a cukroví, malé zastavení a užívání si předvánoční pohody rodičů s dětmi.
Nejednomu z rodičů ukápne dojetím slzička.
V pondělí 17. prosince zavítaly naše nejmladší
děti ze třídy Berušky do DPS Lány, kde rozzářily
úsměv místním seniorům. Děti zazpívaly a přednesly několik básniček. Předali jsme přání, malý
dárek v podobě svícnu a kalendář. Popřáli jsme
krásné prožití vánočních svátků a hlavně zdraví
do dalších let.
18.12. k nám do MŠ dorazilo divadlo Kol kolem
s pohádkou o přátelství mezi pasáčkem ovcí Jankem a „nepovedeným“ čertem Vrtáčkem, která se
dětem moc líbila.
Letos stojí vánoční stromeček ve vestibulu MŠ
a motivem pro společnou domácí tvorbu ozdob
a následné pověšení na stromeček je vánoční
kapr. Už jich je zavěšeno požehnaně.
Díky umístění vánočních pokladniček v jednotlivých třídách jsme mohli dětem splnit jejich
přání a rozšířit především počet hraček.
Školková nadílka byla hezkým vyvrcholením
předvánočního času v MŠ. Všem, kdo přispěli,
moc děkujeme za rozzářené dětské tvářičky!
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
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ZE ŠKOLY

Zprávy ze školy
4. 12. – Herci z Agentury Pernštejni sehráli
v tělocvičně žákům 5. – 9. ročníku představení
„Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové”. Společně jsme se vrátili zpět v historii do období
konce republiky a počátku císařství v Římě. Žáci
se seznámili s výzbrojí legionáře a někteří si
vyzkoušeli i obrannou taktiku legií – proslulou
„želvu”.
5. 12. – Žáci 9. třídy v převlečení za Mikuláše,
čerty a anděly předali mikulášskou nadílku dětem
v mateřské škole.
6. 12. – V pořadí pátý Dětský vánoční jarmark se
konal v prostorách školy ve čtvrteční podvečer.
Příchozí návštěvníky přivítala škola vyzdobená
vánočními dekoracemi, které tvořili sami žáci.
Motivem letošního jarmarku byl „stromeček”.
U čtrnácti prodejních stánků bylo možné zakoupit rozmanité výrobky žáků jednotlivých tříd
i školní družiny. Své zákazníky si našel i prodejní
stánek Zahradnictví Lípová z Nového Strašecí.
Pro děti i dospělé byly opět nachystány tradiční
tvůrčí dílničky – zdobení perníčků, věštění
budoucnosti z odlitého vosku, výroby vánoční
dekorace – stromečku či plovoucí svíčky. Jarmark
žáci obohatili dvěma pěveckými vystoupeními. Ve
vánoční kavárně bylo možné se posilnit vánočními čaji připravenými školní jídelnou, kávou,
vánočkou, perníčky i zákusky z dílny šikovných

maminek našich žáků. Škola plná rodičů byla
oceněním snahy dětí i učitelů. Všem příchozím
děkujeme za podporu naší akce a podíl na příjemné předvánoční atmosféře. Dětem se prodejem
výrobků podařilo nashromáždit 32 916,- Kč.
Náklad na výtvarný materiál a občerstvení činil
10 787,-Kč, celkový čistý zisk je 23 511,- Kč.
Částku jsme vložili na účet SRPDŠ. Předvánoční
čas vybízí i ke konání dobrých skutků. Zakoupením předmětů u stánku pro podporu sbírky Život
dětem jste částkou 3 155,- Kč pomohli nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem.
7. 12. – Žáci osmého ročníku navštívili expozici
Lidé a peníze, která je umístěna v České národní
bance.
13. 12. – Žáci 2. ročníku zavítali do firmy Rodas
v Šestajovicích, kde pro ně byl připraven program
ve svíčkárně a v čokoládovně.
17. 12. – Svým literárně-hudebním vystoupením
potěšili vybraní žáci školní družiny obyvatele
Domu s pečovatelskou službou.
18. 12. – S vedením školy se sešli zástupci
žákovské rady.
19. 12. – Žáci 1., 3., 5. – 9. ročníku zhlédli v Domě
kultury ve Stochově filmovou pohádku Když
draka bolí hlava.
20. 12. – Učitelé ZUŠ Stochov spolu s žáky naší
školy, kteří stochovskou ZUŠ navštěvují, uspořádali v tělocvičně pro žáky 1. – 4. ročníku vánoční
koncert.
V prosinci vyšlo další číslo školního časopisu
Trefa, které lze nahlédnout na našich webových
stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

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.
Vyrábíme tkané podšálky. Dílna je
vhodná i pro starší děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(16.1. , 30.1. a 13.2.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Poradenství v roce 2019
Základní sociální a formulářové
poradenství můžete využívat zdarma
i v roce 2019. 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.
Další akce v roce v novém roce
· Maškarní merenda se uskuteční
v sobotu 26. ledna od 14:00 hodin
v lánské sokolovně
· Čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme knihovně se uskuteční
v neděli 31. března
· Lánský den plný her se uskuteční
v sobotu 15. června
· Dýňořezání se uskuteční v sobotu
12. října
· Lampionový průvod se uskuteční
v pátek 18. října
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Klobouk dolù
pøed vlastencem Srnkou
...pokračování ze str. 3
Deset let působil také jako předseda
organizace pomáhající důstojnému žití
zdravotně postižených občanů Novostrašecka. Organizoval rekondiční pobyty, pomáhal invalidům s návštěvami
lékařů a tak dále. Do poslední chvíle,
dokud mu zdraví dovolilo, byl ještě
jakýmsi důvěrníkem, na kterého se
invalidní člověk v těžké chvíli může
obrátit.
Býval také lánským sportovcem, kapitánem týmu stolního tenisu, a často jste ho
mohli vídat toulat se po lesích, byl vášnivým houbařem.
Vladimír Srnka není, bohužel, v současné době sám už v dobrém zdravotním
stavu, takže pobývá v pečovatelském
zařízení v Kladně. K naší velké lítosti mu
podlomené zdraví nedovolilo přijet na
předávání ceny. Jak sám řekl, je mu to
velmi líto. Nesmírně si však ocenění váží
a všem Lánským přeje hodně zdraví a
štěstí nejen v roce 2019, ale po celý život.
Divadelníci mu v Kladně cenu předají
a poděkování Lánských přetlumočí.
Na závěr nám dovolte říci ještě jednu
věc, která nám leží na srdci. Každým
rokem dostáváme otázky, kdo letos ocenění obdrží, což je pro nás důkazem, že
vás to zajímá, a to nás těší. Na druhou
stranu nás ale mrzí, že od vás, veřejnosti,
pak přijde málo podnětů, návrhů na
kandidáty, přestože k jejich podávání
každoročně v Lánském zpravodaji vyzýváme. Každoročně se po vyhlášení strhne diskuse a slýcháme spoustu pouze
ústních dodatečných návrhů na možné
oceněné. To je však pozdě. Prosíme tedydívejme se kolem sebe, přemýšlejme
o tom, kdo si takové ocenění zaslouží,
odložme osobní animozity a přihlížejme
pouze k odvedené práci a činům. Přejme
ocenění druhým, nezapomínejme na ty,
kteří pro nás všechny něco udělali bez
nároku na honorář. Jen diskutovat
a pouze kritizovat nestačí.
Roman Havelka za Divadlo Lány

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

Králíček Petr tel. 777 887 677

HISTORIE
Skotský lovec opìt v Lánech
Skotský lovec (Pirchender Jäger, po lánsku
Pytlák), pod těmito názvy znají občané Lán
kovovou sochu vytvořenou Moritzem Rothbergerem. V roce 1910 ji přivezl z Vídně kníže Max
Egon II. z Fürstenberka, majorátní pán na
Křivoklátsku.
V popředí aktivit tehdejší šlechty už dlouho stály
zejména ekonomické a podnikatelské zájmy. Také
Fürstenberkové se snažili maximálně
využívat potenciál svého vlastního
panství: zvelebovali lesnictví a
zemědělství, věnovali se těžbě a zpracování nerostného bohatství,
zdokonalovali dopravní infrastrukturu.
I za těchto okolností však Fürstenberkové
pamatovali na umění a investovali do
duchovní sféry. Jedním z jejich počinů v
této oblasti bylo právě zakoupení sochy
Skotského lovce v nad-životní velikosti.
Rovněž v dnešní době, kdy žijeme v možná
ještě překotnějším a dynamičtěji se
rozvíjejícím období, než bylo ono výše
zmiňované, je velmi důležité se vracet k
historii a především si z ní brát ponaučení.
Lesní správa Lány má v tomto ohledu do
budoucna řadu plánů. V roce 2018 se jí
podařilo úspěšně realizovat záměr pořídit
kopii sochy Skotského lovce (Pytláka) a
instalovat ji na čestném místě před svou
historickou lánskou administrativní

budovou. Replika je zhotovena z epoxidového
laminátu s bronzovou patinou. Jedná se o další
připomínku stého výročí československé,
potažmo české státnosti.
Originál sochy budou moci návštěvníci obdivovat
v blízké budoucnosti v připravovaném Muzeu
Lesní správy Lány.
Ing. Miloš Balák, ředitel Lesní správy Lány

NÁZORY A KOMENTÁØE
Vítání „obèánkù“ na Lánech oèima náplavy
Asi si řeknete, co že je to za podivný titulek.
Většině čtenářů je jistě jasné, že se 8.12. v místním
Muzeu T.G.M. žádné vítání občánků nekonalo.
Šlo totiž o přivítání nových obyvatel a já jsem si,
coby nová občanka, po obdržení pozvánky tuto
slavnostní událost okamžitě překřtila. Přestože
šlo o oficiální lejstro, byla z něj cítit určitá něha.
Proto ti občánci.
Spolu s ostatními nováčky jsem zasedla k jednomu z mnoha stolečků ve špýcharu – muzeu.
Postupně nás přivítali zastupitelé, pan starosta,
baráčnice, starostka Sokola, ředitelka školy,
místní písmák. U toho se zastavím. Vsadím se, že
nejeden z nás, přistěhovalců – měšťanů, viděl
živého písmáka na vlastní oči poprvé v životě,
nepočítáme-li televizní seriál F. L. Věk. Už to
samo o sobě je zážitek. Za podobnou kuriozitu lze
považovat i vítání nově příchozích chlebem a solí.
To zase, troufnu si tvrdit, znají lidé mého věku
maximálně z Babičky. Už jen tyto vybrané
drobnosti můžou vnímavějším jedincům nasvítit
novou, inspirující cestu, po které jsme se vydali,
když jsme se rozhodli zapustit kořeny v cizí obci.
Projevy, předání pamětního listu, přípitek,
pohoštění, to všechno bylo opravdu velmi milé.
Ale domnívám se, že mnohem důležitější než

tyhle – byť roztomilé – vnější projevy pohostinnosti, byl duch celé akce, který jistě souvisí
i s duchem obce. Stejně jako je hezké mít spravené
silnice, leč co je to platné, když se k sobě lidi
chovají jako vlci, postrádalo by sobotní posezení
smysl, kdybychom se necítili přijati. To mi
připomíná slova paní ředitelky základní školy,
která zdůraznila, že na prvním místě by u žáků
neměla být úporná snaha o úspěch, ale především
schopnost pochopit druhého, dobře se k druhým
chovat, což by se dalo shrnout slovy dánského
filozofa Kierkegaarda: At first you must be
a human being.
Budu-li mluvit za sebe, je mi ctí, že jsem se mohla
stát součástí obce, která se nesoustředí pouze na
věci vnější, ale stejnou měrou vnímá a kultivuje
věci vnitřní. Samozřejmě jsem se vítáním pochlubila známým, kteří se podivovali: něco takového
se jinde nevidí. Otevřená náruč starousedlíků, bez
předsudků nabídnutá pospolitost je velmi vzácná. Stejně jako nám závidí naši známí tohle
krásné přivítání, doufám, že budou jiné obce
Lánům závidět jejich náplavu. Za sebe se o to
budu opravdu snažit.
Magda Wdowyczynová
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SPORTOVNÍ DÌNÍ
9. roèník karetní hry Lóra
Již 9. ročník karetní hry Lóra se tak jako v loňském
roce uskutečnil v restauraci Křivoklátská
a tradičně v předvánočním čase pod názvem Lány
Lóra Cup.
Lánský turnaj v Lóře je již v podvědomí milovníků
této karetní hry v mnoha obcích a městech
Středočeského kraje, a proto byl o něj velký
zájem. Z kapacitních důvodů však musel být
počet hráčů omezen. Z loňských 44 na 40 hráčů,
kteří se rekrutovali z obcí Lány, Stochova,
Kladna, Tuchlovic, Kamenných Žebrovic,
Buštěhradu a Prahy. Samozřejmostí byla i účast
hráčů klubu Petasites v čele s jeho předsedou
Pavlem Hartmanem. Byl zaznamená i nový
rekord mezi účastníky, neboť turnaje se
zúčastnilo 10 žen, což je o dvě více oproti roku
2017. Žádná z nich se však neumístila na
„bedně“, ale čtvrté místo Jany Pochové je více než
dobré. Na turnaji se však ze služebních důvodů
nemohl zúčastnit loňský vítěz David Rýgl ani
druhý Václav Veselý z klubu Petasiste a třetí Lucka
Porcalová. Jejich neúčast však dala šanci
ostatním na dobré umístění.
Samotný turnaj se uskutečnil tradičně, jak
uvedeno, v předvánočním čase, a to 8. prosince.
Prezentace hráčů proběhla od 10:30 do 11:00
hod. 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
účastníky turnaje a pozdravil je. Poděkoval
sponzorům, zejména
firmám Jukers, Husquarna,
Dr. Oetker, Microdis, Obci
Lány, restauraci Křivoklátská, Autodoprava s.r.o.,
v neposlední řadě pak
Josefu Hoškovi a Jaroslavu
Leitnerovi alias Amálovi.
Díky jejich sponzorským
darům byli všichni účastníci turnaje oceněni hodnotnými cenami. Vzhledem
k tomu, že se jednalo
vesměs o ostřílené borce,
nebylo nutno připomínat
základní pravidla hry lóra,
a proto byl turnaj zahájen.
Hrálo se jako vždy tříkolově
u deseti hracích stolů, přičemž každý hráč hrál
v dalších kolech vždy s jinými soupeři. Mezi prvním
a druhým kolem si všichni
pochutnali na výborném
guláši připraveném šéfkuchařkou Lenkou.
Průběžné výsledky po
jednotlivých kolech byly
Radkem Pelcmanem ihned
počítačově zpracovány
a přeposlány na obrazovku
televize, kde si je každý

mohl prohlédnout, a tudíž věděl, jakou
průběžnou pozici zaujímá. Celkový vítěz Václav
Šindelář byl po prvním kole na jedenáctém místě.
Toto místo si vylepšil ve druhém kole, kdy se
posunul na druhé místo a drtivým závěrem ve
třetím kole celý turnaj vyhrál.
Po karetních soubojích vyhlásili organizátoři
výsledky turnaje. Nejprve skokana roku, kterým
se stal Alois Rambousek, tedy hráč, který se oproti
loňskému roku nejvíce zlepšil – posun z 33. na
celkové 2. místo. Nejlepší ženou byla vyhlášena
Jana Pochová ze Stochova. Absolutním vítězem
turnaje se stal domácí Václav Šindelář, na druhém
místě Alois Rambousek, rovněž domácí hráč, a na
třetím místě se umístil rovněž domácí Patrik
Maixner. První tři hráči mimo hodnotné ceny
převzali i zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.
Vítěz pak obdržel, kromě vítězného žlutého
trička, putovní pohár, na kterém bude vyraženo
jméno Václav Šindelář, vítěz roku 2018.
Letošní, tradičně vánoční turnaj, byl jeho
účastníky hodnocen jako jeden z nejlepších,
všichni se příjemně pobavili.
Další, již 10. ročník Lány Lóra Cup se uskuteční
7. prosince 2019. Kapacita restaurace je
omezena, a proto počet hráčů je stanoven na
čtyřicet. Přihlášku na turnaj je možné podat
u Ivana Salače. Přednost mají hráči, kteří se
zúčastnili posledního ročníku.
Ivan Salač

Tenisový klub roce 2018
Tenisový klub Lány má v současné době
69 dospělých členů a 58 dětí do 18 let.
Většina členů hraje tenis rekreačně nebo
závodně. Závodní hráči jsou převážně
děti a dorostenci, ale od roku 2018
máme po dlouhé době v pravidelných
soutěžích i družstvo dospělých. Toto
družstvo bojuje každý rok o postup do
vyšší soutěže, zatím neúspěšně. Soutěže
družstev probíhají na jaře, v létě na ně
potom navazují turnaje jednotlivců.
V našem tenisovém areálu jsme v roce
2018 pořádali celkem 10 turnajů pro
téměř všechny věkové kategorie. Celkem se těchto turnajů účastnilo více než
240 hráčů z blízkého, ale i vzdáleného
okolí a sportovní úroveň byla často
velmi dobrá.
Mimo tyto oficiální turnaje pořádáme
i turnaje pro lánskou veřejnost (dvouhry
i čtyřhry) a během léta třeba také kempy
pro děti. Letošním turnajem Lány
OPEN (což je jarní turnaj ve dvouhře)
jsme oslavili 40. výročí založení
Tenisového klubu.
Více informací o dění v TK najdete na
našich stránkách: http://tenis.lany.cz/,
kde se také můžete dočíst, že tenisový
areál je využíván i nyní. Dlouhodobě zde
přes zimu probíhá středeční saunování
pro veřejnost a od letošního roku je
možné hrát tenis celoročně. Na jednom
kurtu je postavena nafukovací hala.
Děkuji všem našim členům i příznivcům
tenisu v Lánech za podporu v roce 2018
a přeji jim mnoho sportovních a osobních úspěchů v roce 2019.
Petr Moravec, předseda TK Lány

Nový oddíl florbalu v Lánech
Od ledna je možné začít chodit na florbal
do lánské sokolovny. Hodiny budou
vždy v úterý od 17:30 do 19:00 hodin.
Všechny potřebné informace se zájemci
dozvědí na ukázkové hodině v úterý 8.
ledna od 17:30 hodin. Podle zájmu
rozdělíme příchozí do věkových
kategorií. S sebou přineste pohodlné
oblečení a přezůvky. Hokejky budou k
zapůjčení, ale klidně vezměte své.
Florbal povede letitá hráčka a trenérka
Kamila Kanderová. Dotazy k tréninkům
můžete posílat na e-mail:
florbal.lany@seznam.cz nebo přes
Fa c e b o o k n a s k u p i n u F l o r b a l v
Sokolovně Lány.
Pro nečleny Sokola Lány je cena za
jednu hodinu děti 20,- Kč a dospělí 50,Kč. Roční členství v Sokole Lány je pro
děti 200,- Kč, pro dospělé 500,- Kč. K
členskému příspěvku se vybírá dále
oddílový příspěvek, jehož výši se dozvíte
na první ukázkové hodině.
Ilona Víchová
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Mladí stolní tenisté hráli u nás
v sokolovně hned 5. ledna další kolo
regionálního turnaje mládeže. To je
soutěž, která umožňuje neregistrovaným mladým tenistům porovnat
svoje hráčské umění s ostatními
z regionu.
8. ledna od 17:30 do 19:00 hodin
bude ukázková hodina florbalu,
nového oddílu, který začne pod TJ
Sokol fungovat. Více informací na
str. 7
13. ledna od 17:00 hodin mimořádná
hodina Fitness dance pro ženy, vstup
pro všechny zájemce (členky Sokola
zdarma).
Plesová sezóna v sokolovně začne
obecním plesem v sobotu 19. ledna.
Další bude dětský karneval 26. ledna
a pak až 15. února ples Lesní správy.
Tyto akce kladou zvýšené nároky na
úklid a údržbu sokolovny.
TJ podala v roce 2018 celkem pět
žádostí o granty k různým vyhlašovatelům a získala celkem 588 680,- Kč.
Peníze byly určeny na sportovní
činnost, na investici, na drobnou
údržbu nebo na odměny pro cvičitelky a trenéry. Částkou 410.000,- Kč
obohatilo sokolskou pokladnu
obecní zastupitelstvo. Koncem roku
2018 přibyly do pokladny TJ ještě
finanční dary od lánských občanů.
V březnu se bude konat valná
hromada TJ, letos bude volební.
Hledáme nové činovníky do výboru,
kteří budou ochotni věnovat část
svého volného času Sokolu v Lánech.

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Ve Vltavì se pøi slavném Memoriálu koupali i lánští plavci
Na tradiční Memoriál Alfreda Nikodéma v Praze,
letos již 72. ročník, dorazilo ve středu 26. prosince
rekordních 397 plavců. Krátce před polednem se
do Vltavy o teplotě 4°C na severním cípu
Slovanského ostrova odvážili i tři lánští plavci.
To, že Lány mají již tři roky nový spolek – Sešlost
dobrovolných otužilců Lány (SDOL), není věcí
neznámou. Jeho zakladatel Pavel Hošek své
celoroční otužování korunoval v roce 2016
silvestrovským koupáním v Pánovce. Příklady
táhnou, a tak zlákal k pravidelnému
otužování další kamarády ze Sauna
klubu Lány. Silvestr 2017 oslavili
členové SDOLu společným koupáním
v Pánovce, do chladné vody šla tehdy
parta pěti chlapů – Pavel Hošek,
Přemek Vlček, Mirek Hořejší, Petr
Šidík a Zdeněk Sekret.
Výzvou členům lánského otužileckého
spolku pro rok 2018 byla kromě tradičního silvestrovského koupání účast na
vánočním Memoriálu Alfreda Nikodéma v Praze. Chlapi se museli stát členy
I. plaveckého klubu otužilců Praha,
účastnit se alespoň 1x týdně pravidelných tréninků ve Vltavě a absolvovat
zdravotní prohlídku. Jinak by se vánočního koupání účastnit nemohli. Vše se
jim podařilo zvládnout, středeční tréninky ve Vltavě zařadili před pravidelné
saunování a celý podzim a začátek zimy
se pravidelně otužovali na Pánovce
a v Berounce. A Memoriál se neúprosně
blížil.
Nakonec do vánoční Prahy odjeli jen tři
lánští otužilci – Pavel Hošek, Přemek
Vlček a Petr Šidík. Čtvrtý otužilec,

Mirek Hořejší, se bohužel vinou úrazu kolena
nemohl zúčastnit. Lánské otužilce na Slovanský
ostrov dorazili podpořit jejich rodiny a členové
Sauna klubu Lány. Trať 100 m mezi Slovanským
ostrovem a mostem Legií lánští otužilci zvládli na
jedničku a z vody vylézali s úsměvem.
Pavel Hošek koupání okomentoval: Pánovka
2018 bude proti Vltavě luxusní navoněná
romantika a Berounka prvotřídní říční lázně.
Martina Hořejší

Stolní tenis
Na konci roku opět stolní tenisté uspořádali 2 tradiční turnaje.
Ve Vánočním turnaji obhájila vítězství
rakovnická dvojice Pisár – Hýža
(3. liga), na druhém místě skončili
domácí Moravec L. – Brožek a 3. místo
obsadila dvojice Milan a Martin
Dvořákové (Štětí – 3. liga).
Na Silvestrovském turnaji pro hráče
oddílu a lánské občany zvítězili v jednotlivých kategoriích: registrovaní hráči –
Milan Moravec, neregistrovaní hráči –
Luboš Borč a v kategorii žen – Martina
Moravcová.
Milan Moravec

Otužilci plavali o Silvestra na Pánovce
Chladné vody Pánovky přivítaly na Silvestra
početnou skupinu statečných otužilců. Již třetím
rokem se tu sešli členové lánského spolku SDOL
(Sešlost dobrovolných otužilců Lány), aby rok
2018 ukončili společným koupáním.
Letos se však nečekaně přidali další zájemci, a tak
se krátce po třetí hodině odpolední ve vodě
o teplotě 2°C koupalo deset otužilců! Ke třem
členům spolku SDOL se přidali Adam Hořejší
(teprve třináctiletý), Míra Malý a Lubomír
Příhoda z Lán, Radka Králová z Kolína a David
Luhan, Tomáš Luhan a Jakub Přída z Prahy.

Odvážní plavci měli na břehu rybníka početnou
skupinu fanoušků Sauna klubu, svých rodinných
příslušníků a kamarádů, kteří komentovali jejich
výkony. Vesměs se přítomní shodli, že jim jenom
při pohledu na koupající mrznou nohy nebo jiné
části těla. Odvážné plavce po návratu z vody proto
odměnili mohutným potleskem, zahřívacím
nápojem a oslavnými projevy.
Členové SDOLu se s námi podělili o další
plánované zimní koupání (kromě pravidelných
tréninků), kterého se chtějí zúčastnit. Bude to
Tříkrálové koupání ve Vltavě v neděli 6. ledna.
Martina Hořejší
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