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Úvodník
Adventní čas

V sobotu 30. listopadu večer jsme se
sešli před budovou obecního úřadu na
lánském Masarykově náměstí, abychom již po čtrnácté v novodobé historii obce Lány slavnostně rozsvítili
vánoční strom. Letos, na rozdíl od
minulého roku, nám i přálo počasí.
Prostor před obecním úřadem byl
slavnostně nasvícen a všichni
přítomní si mohli dopřát výborné
občerstvení – svařák, vafle, různé
grogy, čaj aj. Součástí slavnostního
večera bylo také vystoupení žáků
Základní školy CH. G. Masarykové v
Lánech, lánského pěveckého sboru
Chorus Laneum a trumpetisty Josefa
Krále. Požehnání adventních věnců
provedl náš nový duchovní správce P.
Mgr. Jiří Prokop Zeman. Po roce jsme
také mohli znovu obdivovat krásný
„Poláškův betlém“. Jsem velice rád, že
se na této akci sešlo velké množství
nejen našich spoluobčanů, ale také
mnoho sousedů z okolních obcí.
Protože takováto setkání jsou velice
důležitá. Byl jsem i svědkem toho, že
se zde potkali dva spolužáci, kteří se
neviděli více než dvacet let. Byl bych
velice rád, abychom si všichni ten
letošní advent užili. Abychom se po
celoročním shonu a plnění různých
úkolů jak v práci, tak i doma, trochu
zklidnili a s radostí očekávali nejkrásnější svátky v roce – svátky vánoční.
Protože vůbec není důležité, kolik
vánočních dárků budeme mít pod
vánočním stromkem a jak budou tyto
dárky drahé. Vraťme se k tomu, co ctili
naši předkové. A to je klid, mír, pohoda
a zdraví nás všech. Je důležité,
abychom se o Vánocích potkali se
svými nejbližšími a ve zdraví a spokojenosti jsme si tyto chvíle užili.
Přeji všem našim spoluobčanům
klidné a šťastné prožití vánočních
svátků. Do nového roku 2020 přeji
hodně zdraví, spokojenosti a osobních
úspěchů.
Karel Sklenička, starosta obce

Rozsvícení vánoèního stromku
Během loňské deštivé první adventní neděle se
pokazilo, co mohlo. Letos proběhlo 30. 11. 2019
všechno k plné spokojenosti. Komu bylo přece jen
chladno, ohřál se u ohýnku, který jsme připravili
jako jednu z novinek, nebo si zavdal z bohaté
nabídky teplých nápojů. Bylo nás před obecním
úřadem hodně a domů jsme se rozcházeli až před
sedmou hodinou večer.
Sešli jsme se kvůli tradičnímu rozsvícení adventně vánočního stromku. Není sice zrovna dokonale rostlý, ale je náš a živý a máme ho rádi. Letos se
na něm objevily nové veliké barevné plastové
koule a krátce před zažehnutím světel ho naši
nejmenší ještě dokrášlily perníkovými ozdobami,
které vyrobily děti v mateřské škole. Rozzářil se na
první pokus. Díky obecním elektrikářům,
chlapům ze stodoly, všem organizátorům,
účinkujícím a slavnostnímu naladění přítomných

sousedů to byla paráda! Samotnému rozsvícení
předcházely písničky, které se školáky nacvičila
paní učitelka Martina Řezáčová. Sbor Chorus
Laneum zazpíval adventní roráty; na koledy
přijde čas až o Vánocích. Pěkné a klidné svátky
popřál všem pan starosta. Všechny přítomné si
získal náš nový pan farář Jiří Prokop Zeman.
Rozesmál diváky snad ještě dříve, než promluvil.
Vytáhl připravenou nápovědu, harmoniku z
malých taháků dlouhou až skoro na zem, aby při
duchovním slovu na něco nezapomněl. Na závěr
zahrál pan Josef Král na trubku skladbu Tichá
noc. Ráda opakuji slova školáků z písně Vánoční
modlitbička: „Prosím vás, mějte se rádi“. Členové
Komise společenského života v obci vám přejí
krásné svátky.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

FOTO

Veøejné zasedání
dne 25. listopadu 2019 proběhlo mimořádně
v budově Obecního úřadu v Lánech.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Smlouvu o spolupráci mezi obcemi Lány
a Stochov za účelem společného postupu při
realizaci projektu „Chodníky Slovanka směr
Lány, Nové Strašecí a Tuchlovice“.

Kompletní fotogalerii najdete na FB a webu obce
Foto Petr Vícha
· Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky pro

MAS Svatováclavsko, z.s. ve výši 140.000,Kč.
· Zastupitelé uložili starostovi, aby obě výše
uvedené smlouvy podepsal.
Šárka Steinbrecher

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

REPREZENTAÈNÍ PLES
Koná se v sobotu 18. ledna 2019 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát Septet Plus Orchestra Dalibora Kaprase.
Těšit se můžete na ukázky společenských tanců a bohatou tombolu.
Předprodej vstupenek od 2. ledna 2020 na OÚ Lány. Cena vstupenky 150,- Kč.
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Co se dìje na radnici
· Starosta informoval zastupitele o do-

·

·

·

·

·

·

pise VKM, kterým firma oficiálně
potvrdila, že provede obnovu vodovodního řadu ve Vašírově. Práce
budou probíhat souběžně s budováním kanalizačního řadu ve Vašírově.
Povodí Berounky zpracovává studii
na vznik 2 – 3 suchých poldrů mezi
Vašírovem a Tuchlovicemi.
Zastupitelé se zabývali novým developerským projektem pod kruhovým
objezdem u fotbalového hřiště pod
obchvatem.
Obec Lány přispěla částkou 10.000,Kč na píšťalu svatovítských varhan.
Lány tak budou vlastnit píšťalu Gis ve
varhanách v pražské katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha.
Ing. Hladkému byla zadána studie na
rekonstrukci starých fotbalových kabin SK Lány. Následně bude zpracován projekt. S realizací se počítá
nejdříve v r. 2021.
Zastupitelé se zabývali podněty
a stížnostmi na velkou frekvenci
nákladních aut na zrekonstruované
Bílé cestě. Cestu bude více kontrolovat Městská policie a případně bude
instalována fotopast.
Zastupitelé se seznámili s návrhem
rozpočtu obce na rok 2020. Mohli
přednést své návrhy. Mezi největší
plánované investiční akce příštího
roku je počítána kanalizace ve Vašírově (20 mil. Kč), rekonstrukce
hasičské zbrojnice (7mil. Kč), rekonstrukce sběrného dvora (3,5 mil. Kč)
a výměna povrchu na zbývající části
chodníku v Berounské ulici (1,5 mil.
Kč).
Martina Hořejší

Prodej vánoèních stromkù
Od 2. do 20. prosince bude probíhat na
středisku Lesní výroby v areálu Nových
Dvorů prodej vánočních stromků
a chvoje (pondělí – čtvrtek 7:30 – 15:30,
v pátek 7:30 – 14:00, 7.12. a 14.12. 9:00
– 14:00 hodin). V prodeji bude smrk ztepilý a pichlavý, omorika, jedle, borovice
lesní a černá. Prodávat budeme rovněž
chvoj smrkovou, borovou a jedlovou.
Petra Šolcová, Lesní správa Lány

Pozvánka na veøejné zasedání
Zveme vás na poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce v roce 2019, které se
koná v pondělí 16. prosince 2019 od
18:00 hodin v sále nad hospodou Narpa.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Pøipravuje se rozpoèet na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2020 počítá
s příjmy v celkové výši 38.300.000,- Kč a výdaji ve
výši 53.300.000,- Kč. Rozpočet obce je plánován
jako schodkový. Na pokrytí schodku je použita
finanční rezerva obce ve výši 15.000.000,- Kč,
která byla vytvořena z přebytků hospodaření
minulých let. Předpokládané daňové výnosy obce
v roce 2020 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 15.500.000,- Kč. Dalšími významnými
příjmy jsou daň z příjmu fyzických osob ve výši
8,350.000,-. Kč a daň z příjmu právnických osob
ve výši 6,700.000,- Kč. Celkové daňové příjmy
1. třídy jsou ve výši 33.410.000,- Kč. Nedaňové
příjmy 2. třídy (příjmy z pronájmu bytových
a nebytových prostor, příjmy z poskytování
služeb, pronájmu pozemků, příspěvek EKOKOM a příjmy z úhrad dobývacího prostoru) jsou
předpokládány ve výši 1.420.000,-Kč. V daňových příjmech 4. třídy je uvažováno s doplatkem
dotace z programu IROP Ministerstva pro místní
rozvoj na rekonstrukci vybavení ZŠ Lány. Hlavní
plánovanou akcí roku 2020 je plánovaná výstavba
ČOV Vašírov včetně kanalizačních řadů. Na tuto
akci je vyčleněna částka 20.000.000,- Kč Další
důležitou akcí je rekonstrukce hasičské zbrojnice

v předpokládané částce 7.000.000,- Kč. Na tuto
akci je požádáno o dotaci z Programu IROP
zajišťovaného Místní akční skupinou
Svatováclavsko. V rozpočtu je také uvažováno s
rekonstrukcí sběrného dvora v hodnotě
3.000.000,- Kč. V kapitole komunikace je
částka1.500.000,- Kč na dokončení rekonstrukce
chodníků v Berounské ulici. Na sběr a svoz
komunálních odpadů je stejně jako v roce 2019
uvažována částka 2.700.000,-Kč. Na provoz
příspěvkových organizací – ZŠ 2.000.000,- Kč,
MŠ 1.030.000,- Kč. V kapitole požární ochrana je
uvažováno s částkou 500.000,-Kč. Ostatní
záležitosti kultury se skládají z částek: SPOZ
50.000,- Kč, Zpravodaj 100.000,- 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
2019. Na ostatní transfery neziskovým
organizacím (grantové řízení obce) je uvažována
částka 700.000,-Kč. Ve výdajích je také ponechána rozpočtová rezerva ve výši 700.000,- Kč.
Rozpočet bude projednáván a schvalován na veřejném zasedání zastupitelstva obce 16. 12. 2019.
Karel Sklenička, starosta obce

Zimní provoz sbìrného dvora
V prosinci, lednu a únoru bude otevřeno pouze
v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin s možností
uložení objemného odpadu, elektroodpadu,
kovů, jedlých tuků, textilu atd., ale bez možnosti

uložení bioodpadu (vyjma vánočních stromečků). Bioodpad bude možné ukládat opět od
března 2020.
Ivana Píšová

Lékárna Lány

Nový provozovatel pošty

K blížícím se Vánocům můžete v lánské lékárně
zakoupit dárkové poukazy, které mohou vaši
blízcí proměnit za zboží z pestré nabídky lánské
lékarny.

Od 1. prosince 2019 je provozovatelem lánské
pobočky pošty Partner v Křivoklátské ulici paní
Gabriela Tučková. Telefonické spojení na pobočku je 704 539 021. Lánská pobočka pošty Partner
má otevírací dobu:
Pondělí
7:30 – 11:00 hodin
Úterý
13:00 – 18:00 hodin
Středa
13:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek
7:30 – 11:00 hodin
Pátek
13:00 – 16:00 hodin
Paní Tučková jako nový provozovatel Pošty
Partner Lány bude nabízet veškeré klasické
služby České pošty včetně výdeje zásilek a balíků,
nabíjení mobilních telefonů, prodej stíracích losů
a prodej doplňkového zboží.
Lánská pošta před otevřením novou provozovatelkou prošla rekonstrukcí, kterou financovala
Česká pošta s.p. Renovací prošlo jednak veřejnosti nepřístupné zázemí budovy, které slouží
provozovatelce, ale také část určená veřejnosti.
Martina Hořejší

V lékárně je k dispozici široký sortiment léků, rovněž nabízíme i kosmetiku RYOR a poradenství.
Zdarma Vám dovezeme zdravotní pomůcky
domů. Lékárna přijímá e-recepty, poukazy a stravenky Sodexo a stálým návštěvníkům poskytuje
slevy. Lékárna sídlí v ulici Ke Hřbitovu čp. 174,
tel. 313 513 970, e-mail: lekarna.lany@
seznam.cz.
Otevírací doba:
Pondělí
10:00 – 17:00 hodin
Úterý
7:30 – 17:00 hodin
Středa
7:30 – 16:00 hodin
Čtvrtek
7:30 – 16:00 hodin
Pátek
7:30 – 12:00 hodin
Lékárna Lány tímto také oznamuje čerpání řádné
dovolené od 23. 12. 2019 do 3.1. 2020, kdy bude
zavřeno.
Přejeme Vám klidné a spojené vánoční svátky
a těšíme se na vás v novém roce 2020.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Èesko zpívá koledy
Lány se již posedmé připojí ke stovkám obcí po
celé republice, kde se ve stejnou chvíli sejdou lidé
dobré vůle a zazpívají si stejné koledy. Divadlo
Lány zve spolu s obcí všechny sousedy na setkání
s celonárodním duchem Česko zpívá koledy.
Sejdeme se 11. prosince v 17:50 hodin u nové
brány na křižovatce Lesní a Berounské ulice.

Pokud přijedete autem, parkovat můžete na
parkovišti v těsné blízkosti brány. Zpěvníčky
budou na místě k dispozici, také něco dobrého k
zakousnutí a horké nápoje pro zahřátí.
Těšíme se na vás
Roman Havelka, Divadlo Lány

Pošlete dopis Ježíškovi
Už jen pár dní bude otevřená lánská pobočka
pošty pro Ježíška. Psaní Ježíškovi můžete vhodit
do poštovní schránky před obecním úřadem
u jesliček do pátku 13. prosince 2019. Poté
schránka zmizí.
Jak schránku používat? Napište nebo nakreslete
svá přáníčka a vhoďte je v neofrankované obálce

do Ježíškovy poštovní schránky. Kdo bude chtít,
aby Ježíšek potvrdil příjem jeho dopisu, vloží
navíc prázdnou obálku opatřenou poštovní
známkou a svou nadepsanou adresou. Případné
dotazy pan poštmistr zodpoví na e-mailu:
jezisek@lany.cz.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Lánské pøástky
V minulém čísle Lánského zpravodaje jsme vás poprvé zvali na Lánské přástky, řekli jsme si, jakou
historii má tento, pro někoho netradiční, název.
Pojďme se tedy více podívat pod pokličku této akce,
kterou jsme pro vás letos s láskou připravili.
Vůní perníčků, vánočního cukroví i jehličí vás
lákáme do lánské sokolovny, kde se bude konat
v sobotu 14. prosince od 10:00 hodin právě tato
staronová akce, která dříve nesla název Voňavý
advent.
Místo soutěžení v pečení nejchutnějšího cukroví
se v letošním roce zaměříme na Vánoce dávno
minulé. Představíme vám netradiční dílny, ve
kterých si budete moci vyzkoušet předení na
kolovrátku nebo vyřezávání do dřeva či kůry,
které k období adventu dříve neodmyslitelně
patřilo. Můžete si vyrobit andílky, drátované
ozdoby, motané svíčky z plátů včelího vosku nebo
si vyzkoušet svou zdatnost při zdobení perníčků či
v korálkové dílně.
Nebudou chybět ani prodejci, kteří si pro vás ve
stáncích připravují svoje výrobky. Nakoupit
můžete medy od lánských včelařů, tradiční perličkové skleněné ozdoby z Poniklé, klasická vykrajovátka na cukroví, kávu z malé pražírny, čokolády,
makronky a sněhové pusinky ve vánočním tónu,
voňavé zdobené perníčky i perníkové svícínky,
luxusní vánoční paštiky, slané i sladké pražené
mandle, ořechy a sušené ovoce v čokoládě i přírodní, domácí sirupy, marmelády i čaje a likéry.
Dále se můžete těšit na poctivé vonné františky
z Roztok u Křivoklátu, na tradiční stánek

zahradnictví s vánočními dekoracemi, svícny a
květinami, na šperky, andílky z korálků i ze dřeva,
šité andělky nebo originální ručně vyrobenou
keramiku. V dalších stáncích nakoupíte ručně
vyráběná mýdla nebo oblíbené šumivky do
koupele, oblečení pro děti, háčkované hračky,
dřevěné vánoční dekorace, ozdoby na stromek
z ořechových skořápek či z kukuřičného šustí
nebo třeba voňavé svíčky.
Během celého dne se o vaše chuťové pohárky
postará sokolské občerstvení, které slibuje nejen
slané a sladké domácí pochoutky, sváteční svařák
a kávu, ale také tradiční vánoční rybí polévku
a další teplé občerstvení.
Pánové Petr a Míra budou mít otevřené své
kreativní fotostudio, ze kterého si odnesete svoje
fotografie jako vánoční a novoroční přání rovnou
domů. Těšíme se na tanečky, písničky a básničky
dětí z MŠ Lány, a to v 11:00 hodin a v 15:00 hodin
odpoledne.
Lánské přástky zakončíme v 16:30 hodin pohádkou Vánoční raketa, kterou na Lány přijede
zahrát loutkové divadlo Buchty a loutky z Prahy.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let. Soubor patří
mezi českou i světovou loutkářskou špičku. Na
místě budou připravené židle pro děti i doprovod.
Na akci ani na divadlo se nevybírá žádné vstupné.
Na všechny se moc těšíme a věříme, že si společně
užijeme hezkou vánoční atmosféru.
Ivana Píšová,
Komise společenského života v obci

Kalendáø akcí
11.12. Vánoční jarmark, ZŠ Lány,
16:00 – 18:00 hodin
11. 12. Česko zpívá koledy, 17:50
u Lánské brány na křižovatce
Berounské a Lesní ulice
(divadlo Lány)
14.12. Lánské přástky, sokolovna
(Obec Lány)
14.12. Valná hromada SDH T. G. M.
v Lánech, hasičárna Lány
21.12. Vánoční buchec – turnaj ve
volejbale, v sokolovně (TJ
Sokol)
22.12. Vánoční cvičení pro ženy od
10:00 hodin v sokolovně (TJ
Sokol)
23.12. Vá n o č n í k o n c e r t C h o r u s
Laneum od 18:00 hodin
v lánské sokolovně
26.12. Turnaj dvojic ve stolním tenise,
v sokolovně (TJ Sokol)
30.12. P r e m i é r a d i v a d l a L á n y
a udělení ceny Klobouk dolů,
v sokolovně (Divadlo Lány,
Obec Lány)
31.12. Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise v sokolovně (TJ Sokol)
1.1.
Novoroční vycházka, sraz ve
14:00 hodin u Lesní správy
(Naše Lány)
18.1. Reprezentační ples Obce Lány
a Muzea T. G. M. v Lánech od
20:00 hodin v lánské sokolovně, předprodej bude zahájen
2. ledna na OÚ Lány
26. 1. Maškarní merenda od 14:00
do 17:00 hodin v lánské
sokolovně (Naše Lány)
14.2. Ples Lesní správy Lány
29.2. Maškarní bál v papučích
28.3. Hasičský ples

Krásné prožití vánočních svátků a jen to
nejlepší v roce 2020 přeje všem svým zákazníkům a příznivcům Tým Lánského
cukrářství.
Zimní otvírací doba:
Leden zavřeno
Únor od 7.2 pouze víkendy včetně
pátku
Březen pouze víkendy včetně pátku
Duben otevřeno od 1. 4. 2020 středaneděle od 12-18 hodin
Těšíme se na Vás!
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Novoroèní vycházka

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Spolek Naše Lány všechny srdečně zve
na tradiční Novoroční vycházku. Sejdeme se ve středu 1. ledna 2020 ve 14:00
hodin na odstavném parkovišti u Lesní
správy Lány.
Nejdříve půjdeme ke krmelci. Dále pak
pokračujeme za divočákem Bertou
k obůrce, a než padne tma, navštívíme
i Hejkala. Děti se opět mohou těšit na
hádanky, které jim zpestří cestu, a také
na prskavky na konci vycházky. Trasa je
vhodná pro kočárky.
Pokud chcete zvířátkům do krmelce
něčím přilepšit, přineste jim prosím kaštany, žaludy, seno, nakrájenou mrkev
a pouze dobře usušený tvrdý chleba. A to
všechno jen v malém množství, např.
jeden krajíc či mrkev, hrst žaludů atd.
A i když nic nepřinesete a jen dětem
ukážete, kde krmelec je, vůbec to nebude
vadit. Myslivci se o zvířátka dobře starají. Děkujeme a budeme se těšit na
viděnou na Nový rok.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Divadlo Lány uvede komedii ze „zoufalé sborovny”

Malé jubileum festivalu vína
(Ne)vinné Lány

Nakoukněme na chvilku do nového roku. Srdečně
vás zveme na akci Tříkrálové zpívání u betléma.
Sejdeme se v neděli 5. ledna 2020 v 16:30 hodin
před obecním úřadem.

V sobotu 25. dubna 2020 proběhne
v Muzeu T. G. M. již pátý ročník festivalu
vína (Ne)vinné Lány. K jubileu se sluší
i adekvátní téma, proto bude příští
ročník zaměřený na šumivá vína. Vstupenky jsou již od začátku prosince k dispozici v síti Ticketportal a v omezeném
množství také u pořadatelů.
Emil Buřič & Zbyněk Gregor,
pořadatelé

Den s Bertou
Lesní správa Lány si Vás dovoluje pozvat
na vánoční otevření demonstrační obůrky a zároveň na oslavu Bertiných narozenin, která se bude konat v pátek 27.12.
2019 od 10:00 do 16:00 hodin. Čeká na
Vás horký svařák, catering, hry pro děti
o sladké ceny a samozřejmě naše hladová zvířátka. Nezapomeňte si vzít volnočasové, teplé oblečení, dobrou náladu
a prázdný žaludek. Budeme se těšit.
Adéla Baláková

Dejte všem vìdìt o vašich akcích
na www.lany.cz
Máte zájem o zveřejnění informací
o vašich kulturních, sportovních,
společenských nebo jiných akcích
akcích pro veřejnostna internetových
stránkách www.lany.cz?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
i n f o @ l a n y. c z . R á d i i n f o r m a c e
zveřejníme.

Naši milí diváci, zveme vás na novou premiéru
hry Chodí Pešek okolo. Jedná se o hořkou komedii
úspěšného českého dramatika Jaromíra Břehového.
Hrajeme 30. prosince 2019 od 19:00 hodin
v lánské sokolovně. Občerstvení je zajištěno,
zahraje kapela Cheap Tools.
Předprodej vstupenek bude od 16. prosince 2019
na Obecním úřadě v Lánech. Cena vstupenek je
120,- Kč a 100,- Kč (dle místa).
Příběh se odehrává v době, kdy je z důvodu nedostatku žáků slučováno řeznické učiliště s „prominentním“ učilištěm kuchařským. Sledujeme
přehlídku úsměvných charakterových „úletů“
členů učitelského sboru, poplatných jejich povolání i době. V atmosféře nejistoty z budoucnosti se
kantoři snaží, většinou neúspěšně, zvládat nezvladatelné žáky a vlastní pocity marnosti, které
jsou plodným podhoubím černému humoru. Ten

probublává jako životabudič skomírajícím děním
sborovny.
Osoby a obsazení divadelní hry:
Jakub Týbl (učitel technologie masa a flamendr),
Roman Nový (ředitel a zkorumpovaný flegmatik), Eva Havelková (učitelka češtiny a milovnice
kombušky), Karolína Matějková (pragmatická
učitelka odbor. výcviku), Karolína Miltrová, (naivní učitelka fyziky ), Alena Hurdová (cílevědomá
zástupkyně ředitele),Tamara Borovičková (protřelá učitelka jazyků), Jiří Loskot (kleptoman, ale
opatrný).
Režie: Roman Havelka.
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.
Divadlo Lány

Tøíkrálové zpívání u Betléma

To letošní první zpívání se moc povedlo a zpětně
ještě jednou děkujeme otci Timotejovi, který nyní
působí v Radotíně, že nás přesvědčil, jak i v krátkém čase je možné připravit tak milou akci.
Zveme vás tedy k dalšímu společnému setkání
a těšíme se, že si opět zazpíváme koledy a rozloučíme se tak na rok s lánským betlémem. Zpěvníky
budou na místě připravené. Otec Jiří požehná
tříkrálovou křídu, kterou si můžete odnést domů
a napsat jí na dveře požehnání K+ M+ B 2020.
K dispozici budou také samolepky, pokud máte
bílé dveře nebo by se křída hned smazala. Hrneček na čaj si vezměte s sebou a cukroví na společ-

ný stůl vítáme. Pro děti budeme mít připravené
korunky a bílé košile na převlečení.
Akce je součástí Tříkrálové sbírky Charity ČR.
Nemůžete ze zdravotních důvodů za námi v neděli přijít a rádi byste přispěli do kasičky charity
a měli nade dveřmi napsáno požehnání od tří
králů? Volejte do 20. prosince 2019 na číslo
702 169 762 a objednejte si koledníky domů.
Koledníci mohou přijít v neděli od 14:00 do 15:30
hodin nebo v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.
Akci pořádá Obec Lány ve spolupráci s Římskokatolickou farností Nové Strašecí, lánskou
mateřskou i základní školou a Muzeem T. G.
Masaryka v Lánech.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Betlémské svìtlo
Zveme Vás na již tradiční akci Betlémské světlo.
Stejně jako minulý rok bude možné si letos
z našeho Muzea odnést plamének Betlémského
světla.
Z města Betléma jej přivezli a jeho rozvoz po
Čechách každoročně zajišťují čeští skauti. Přijďte
si připálit svou svíčku. Plamínek bude v zádveří
Muzea T. G. Masaryka v Lánech přístupný
v sobotu 21. 12. od 13:00 do 16:00 a v neděli 22.
12. 2019 od 10.00 do16:00 hodin.
Za celý kolektiv Muzea T. G. Masaryka v Lánech
bych chtěla všem popřát klidné vánoční svátky
a budeme se na vás těšit v příštím roce na některé
z našich akcí.
Irena Smržová

maškarní
merenda
neděle 26. ledna 2020
lánská sokolovna 14:00 – 17:00 hodin

oslava 13. narozenin Domečku
(klubu pro rodiče a děti)
odpolednem provází
Barča Ladrová a tým Diskotačení
Na akci Vás srdečně zve spolek Naše Lány
ve spolupráci TJ Sokol Lány a s tetičkami
ze spolku Baráčníků.
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ZE ŠKOLY
19. 11. – Žáci čtvrtého ročníku navštívili Divadlo
Spejbla a Hurvínka a zhlédli divadelní představení „Past na Hurvínka“.
21. 11. – V odpoledních hodinách se konaly třídní
schůzky, kde vyučující zhodnotili chování a prospěch žáků za 1. čtvrtletí školního roku.

Zprávy ze školy
31. 10. – Žáci 5. ročníku se při návštěvě Techmania Science Center v Plzni zaměřili na expozici
Vesmír v Planetáriu.
5. 11. – Žáky čtvrtých ročníků navštívil lektor
Střediska volného času, vzdělávání a služeb
z Kladna, aby je zasvětil do teorie dopravní výchovy a připravil je na úspěšné složení zkoušek
mladých cyklistů.

25. 11. – Žáci čtvrtého ročníku zhlédli v Městském divadle v Kladně vánoční hru „České Vánoce“. Doprava byla hrazena z prostředků Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Kladno.
26. 11. – Žáci pátého ročníku navštívili ve výstavním prostoru na Letenské pláni výstavu věnovanou výročí sametové revoluce s názvem „Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu“.

6. 11. – Stravovací komise se ve škole poprvé
setkala v novém složení, předsedkyní pro tento
školní rok se stala Ing. Ivana Píšová. Více
informací na školním webu v sekci Jídelna.

26. 11. – Žáci třetího ročníku vyjeli za edukačním
programem „Česká státnost“ na hrad Křivoklát,
a pak zamířili do Zbečna na Hamousův statek,
kde absolvovali výukový program „Jak žili lidé
dříve“.

8. 11. – Žáci pátého ročníku navštívili divadlo
Lampion a zhlédli divadelní představení „Prapodivné království“.

27. 11. – V prostorách školních dílen v nové školní
budově se konala tvořivá dílna výroby adventních
věnců.

8. 11. – Africká skupina Emongo dětem školní
družiny v odpoledním zábavném programu
přiblížila život v Africe.

28. 11. – S vedením školy se sešli zástupci
žákovské rady. Odměňovali jsme nejlepší sběrače
starého papíru, a to jak jednotlivce (A. Lomberská, H. Bauerová, T. Frolíková), tak třídu (4. B).

11. 11. – Ve škole probíhalo vánoční fotografování.
13. 11. – Žáci deváté třídy se vydali na Úřad práce
do Kladna, kde jim byly předány informace
o vhodném výběru střední školy. Kromě jiného se
seznámili s nabídkou pracovních míst na Kladensku, s nejžádanějšími a nejméně žádanými
pracovními pozicemi, dostali i tipy na spoustu
šikovných webových odkazů, kde mohou najít
užitečné informace.

Podzimní soutěží ve sběru škola za 9.865 kg
starého papíru získala 8.378,- Kč. Děkujeme
všem za podporu.
Jménem všech pracovníků školy přeji všem
školákům, rodičům i přátelům školy klidné
vánoční svátky a v novém roce hlavně zdraví,
štěstí a spokojenost.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

NÁZORY, KOMENTÁØE

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh – ruční
práce
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(18.12., 22.1.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I.- III.
Dále z programu
· Vánoční prázdniny v herně Domečku: naposledy budeme mít otevřeno
ve čtvrtek 19. prosince 2019. Po
svátcích otevíráme v úterý 7. ledna
2020.
· Beseda Ekologická drogerie se uskuteční ve středu 15. ledna 2020 od
10:00 hodin. Výrobky české firmy
EURONA by CERNY šetrné k životnímu prostředí ...
· Maškarní merenda se uskuteční
v neděli 26. ledna 2020.
Bezplatné poradenství (rodinné, právní, personální a mzdové, laktační)
s koncem roku 2019 v Domečku končí.
Pravěpodobně v březnu, budeme vědět
zda tuto službu budeme moci nabídnout
i v roce 2020. Naše konzultanty můžete
nadále kontaktovat, ale plnou cenu
služby si hradí klient sám. Senior poradenství, základní sociální a formulářové
poradenství pokračuje dál bez omezení.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

Neekologické zatopení stálo Muzeum 20.000,- Kè
V současné době se více než kdy jindy řeší
znečišťování ovzduší nevhodným pálením neekologických materiálů v kotlích či v kamnech. Od
ledna 2017 existuje i novela o ochraně ovzduší,
která by měla toto neekologické jednání řešit,
včetně pokut. Bohužel pro některé majitele
topných zařízení to stále nic neznamená.
Brzy ráno 3. prosince se někdo v sousedství
Muzea T. G. Masaryka v Lánech rozhodl neekologicky roztopit svá kamna či kotel a vznikl tak
velmi hustý a čpavý kouř. Ten vnikl do střešních
klapek muzea a tamní protipožární čidla situaci

vyhodnotila jako požár. Následoval poplach
a otevření požárních klapek. Výjezdu hasičských
sborů naštěstí pracovníci muzea zabránili
včasnou reakcí, ale po každém otevření klapek
musí následovat výměna tlakového zařízení
a revize, která stojí více jak 20.000,- Kč.
Takže vinou nezodpovědnosti topiče v okolí
muzejní budovy bylo znečištěno nejen ovzduší,
ale muzeu tak vnikla nemalá škoda. Doufáme, že
se to v budoucnu už nebude opakovat.
Irena Smržová, Muzeum T. G. M.

Vážení a milí návštěvníci
Domečku a fandové spolku
Naše Lány, přejeme Vám
všem vánoční pohodu a
pevné zdraví.
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Z HISTORIE
Ploskovská Panenka Maria
V lánské oboře kaplička stojí Marie Panny,
od ní se rozbíhá cestička na troje strany.
Vroubena plotem laťkovým zdáli poutníka vítá,
libý dech blízkých sosnovin tam občerstvení skýtá.
(večer před Navštívením Panny Marie složil roku 1905 dne 8. července P. Josef
Svátek)
Je to novogotický pískovcový památník s barevně provedeným zaskleným
obrázkem Panny Marie, Matky Boží. Poutník, který se zastaví před nízkou
ohrádkou nebo poklekne na dřevěné klekátko, čte české věnování: „Co
wděčnou upomínku na den 13. října 1863 postawila Leontina kněžna
z Fürstenbergů.“
Kaplička stojí po levé straně silnice z Lán na Ploskov, proto se jí tradičně
říkává Ploskovská Panenka Maria. V minulosti to bývalo poutní místo, kam
vždy první červencovou neděli směřovalo slavné procesí z lánského kostela.
Šlo se hlavní alejí zámeckého parku, na jejím konci pan farář odemkl vrata
a u nedaleké kapličky se pak konala mariánská pobožnost. (Následující
neděli chodívalo procesí k mariánské kapličce do Vašírova.)
Ploskovská Panenka Maria je vyhledávaná i v současné době. Vede kolem ní
frekventovaná cyklostezka, a jakmile začne houbařská sezóna, pročesávají
široké okolí kapličky od Pánovy louky až k Pustince a k Ploskovu desítky
lánských i cizích houbařů, kteří tu mají svá oblíbená zaručená místa.
Leckdo z těch, kdo zaparkovali u nízké laťkové ohrádky své auto, si přečte
nápis na pískovcové kapličce a vrtá mu chvíli hlavou, co se asi dne 13. října
1863 přihodilo natolik významného, že je to třeba trvale připomínat všem
kolemjdoucím.
Nahlédneme-li do genealogie fürstenberského knížecího rodu, jemuž od
roku 1731 náleželo celé Křivoklátsko, zjistíme, že uvedeného dne se narodil
dědičný princ Maxmilián Egon II. z Fürstenberka.1
Jeho otec, kníže Maxmilián Egon I. z Fürstenberka (29. 3. 1822 – 27. 6.
1873), se v roce 1860 oženil s hraběnkou Leontinou z Khevenhülleru
a usadil se s ní trvale v lánském zámku. V roce 1861 nechal východně od
zámecké budovy zřídit nákladné konírny a v letech 1861 – 1865 uskutečnil
rozsáhlou rekonstrukci lánského velkostatku. Většinu stavebních prací
provedl architekt Josef Jiruš v novogotickém slohu.
Kněžna Leontina prý milovala procházky zámeckým parkem a ráda
navštěvovala i jeho odlehlé části. Jednou došla až do jižního cípu lesa
k silnici na Ploskov (zámecký park tehdy sahal až k ní). Usedla do trávy,
zdřímla – a ve spánku ji prý navštívila Panna Maria, která kněžně přislíbila
narození toužebně očekávaného syna, dědice fürstenberských statků. Když
pak dne 13. října 1863 skutečně šťastně přišel na svět Maxmilián Egon II.,
nechala kněžna Leontina na místě svého živého prorockého snu postavit
pískovcový památník jako díkůvzdání a věčnou připomínku.2
Dne 13. října 1888 slavil kníže Max Egon II. z Fürstenberka pětadvacáté
narozeniny. K této slavnostní příležitosti složil lánský farář Ignác Švancara
dlouhou báseň, z níž ocitujeme tříslokový úryvek:
Kaplička Matky Boží v Lánských lesích3
Na Lánech dne 13. října 1888; Ignác Švancara, farář
„Modlíš se ke mně,“ mluví Svatá Máti, A kněžna trne tísní bolnosladkou
a vznášíš ke mně svoje ruce bílé,
a zvedá k čisté Panně hlasu svého:
rci, co já chudá mohu tobě dáti,
„Ó, Přesvatá! Tys také byla matkou,
by utěšenější ti vzešly chvíle?“
dopřej mi andílka jen jediného!“
Tu Panna mocná vlídně děla kněžně:
„Nuž, dám ti syna, vychovej ho k sobě,
ať bídu bližních potom mírní něžně,
ať Bohu, rodičům jest ku ozdobě.“
Od smrti Maxmiliána Egona I. z Fürstenberka († 1873) byl poručníkem
nezletilého synovce Maxmiliána Egona II. jeho strýc Emil Egon. Ten v roce
1881 inicioval založení lánského Sboru dobrovolných hasičů a vybavil ho

účinnou stříkačkou. Dne 18. prosince 1881 byl Emil Egon zvolen prvním
starostou lánských hasičů; zastával tuto funkci do roku 1885. Prvním
činným velitelem lánského hasičského sboru byl v r. 1881 zvolen tehdy
osmnáctiletý kníže Maxmilián Egon II. z Fürstenberka, budoucí majitel
křivoklátského panství. Kníže Maxmilián Egon II. z Fürstenberka byl
činným velitelem lánského hasičského sboru až do roku 1905. Když se své
funkce dobrovolně vzdal, byl mu doživotně udělen titul „čestný velitel“. 4
Dne 13. října 1885 se stal kníže Maxmilián Egon II. z Fürstenberka
plnoletým, takže mohl převzít správu křivoklátského panství do vlastních
rukou. V roce 1889 se oženil s hraběnkou Irmou ze SchönbornuBuchheimu a jako místo trvalého pobytu si knížecí manželé zvolili lánský
zámek. Příjezd knížecích novomanželů do Lán dne 23. června 1889 byl
neobyčejně pompézní; průvod projížděl skrze tři slavobrány.5
Roku 1896 přesídlila knížecí rodina z dynastických důvodů do
Donaueschingen v Německu, ale o zámeckou budovu nepřestávala
pečovat. Maxmilián Egon II. byl iniciátorem pronikavé přestavby, která
v letech 1902 – 1903 vtiskla lánskému zámku jeho nynější tvářnost.
Kaplička, zbudovaná na počest Maxova narození, stojí u silnice v lese
dodnes. Obrázek Panny Marie namalovaný na měděném plechu časem
vybledl a kolem roku 1950 bylo nutno přikročit k jeho restauraci. Provedl ji
akademický malíř František Horník, autor známého jezdeckého portrétu T.
G. Masaryka.
Koncem května 1956 si na sakrální stavbě zařádil neznámý vandal a vážně
poškodil mariánský obraz v jejím výklenku. O jeho pietní opravu se v září
1957 nezištně postaral lánský kronikář pan Josef Jelínek, vyučený malíř
divadelních dekorací. Kostelník Dominik Hasík pak 27. září 1957
zrekultivoval okolí kapličky a opravil plůtek kolem ní.6
Další rekonstrukce kapličky a úprava jejího nejbližšího okolí byly
provedeny v letech 1992 – 1993 z iniciativy P. Františka Žáka a paní Marie
Ramešové. Právě v té době bohužel kterýsi ziskuchtivec postupně odcizil
všechny čtyři tesané hlavice pískovcových sloupků v rozích kapličky; ty se
na místo bohužel již nikdy nevrátily.
Koncem roku 2019 se ujala další renovace 156 let starého pamětního
objektu Lesní správa Lány. Restaurování pískovcové stavby provedla
zednická a stavební firma Jana Dudášika a o parkovou úpravu se
postarali zaměstnanci Lesní správy. Je dobře, že místu posvěcenému
kulturní historií se vrátí jeho důstojnost. Je to artefakt, kterého si nelze
nepovšimnout. Od roku 2015 je zde (rovněž zásluhou místní Lesní
správy) instalován jeden ze 45 bodů Traumatologického plánu Lesní
správy Lány, jejichž GPS souřadnice jsou zaneseny v materiálech
Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje. Díky nim
jsou složky IZS schopny v situacích, kdy každá minuta může rozhodovat
o něčím životě, co nejrychleji dorazit na příslušné místo a neprodleně
zasáhnout.
Bod číslo 24 Panenka Marie má souřadnice 50° 6' 46.873" N / 13° 57'
18.593" E.
Václav Vodvářka, lánský písmák
1

2

3
4
5
6

[V roce 1863] narodil se křivoklátskému knížeti Fürstenberku princ na Lánech a v ten den, když
byl křtěn, jelo tam velmi mnoho rakovnických střelců k té slavnosti, což knížete velice těšilo, že jej
[Rakovničtí] jakožto souseda tak poctili svým příchodem. (Zápisky Františka Hovorky o 19.
století v Rakovníku. In: SOkA Rakovník, Hovorka František – osobní fond, kniha č.1, inv. č. 2,
Zaznamenání těch znamenitějších dějin v královském městě Rakovníku ve 14., 15., 16., 17.,
18. a 19. století přihodilých, s. 128.)
S narozením Maxe Egona II. zřejmě souvisí i vztyčení kříže s ukřižovaným Kristem na lánské
návsi. Na soklu tohoto kříže je nápis: „K oslavě Boží postavil kníže Emil Fürstenberg dne 1.
listopadu 1863“.
František Pošta: Historie obce a zámku Lány, s. 90 – 97.
Dlouhý, J.: Lány a Křivoklátsko - scénář expozice v lánském Muzeu TGM,
Pošta, František: Historie obce a zámku Lány, s. 36.
Pamětní kniha obce Lány II, s. 298 a 326.
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ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci listopadu v MŠ:
Ve středu 12.11. proběhlo tradiční, tentokrát
podzimní setkání ve třídě Sluníčka. Rodiče se
mohli seznámit s novými Montessori pomůckami, vyrobit si podzimní výzdobu a také se
dozvěděli informace o programu testování předškolních dětí.
V pondělí 18.11. se uskutečnila podzimní brigáda
pro rodiče i děti na školní zahradě. Cílem bylo
zazimování zahrádky, hrabání listí a úklid, odměnou byl teplý čaj a radost z pomoci naší školce.
Ve čtvrtek 21.11. proběhlo fotografování s vánočním motivem všech přítomných dětí v MŠ. Jeho
výsledkem byly 17dílné sady fotografií ideálních
jako dárek např. pro babičky.
V období 4. – 22.11. byly na všech třídách umístěné vánoční pokladničky. Za vybrané peníze se
dětem splní přání do jednotlivých tříd a část se
použije jako příspěvek na pořízení nového
herního prvku na školní zahradu.
MŠ Lány je zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu EKOŠKOLKA.
Jeho cílem je, aby děti, učitelé, rodiče a další
dospělí společně snižovali ekologický dopad
činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Program vede ke zvelebování školy a jejího
okolí a k posilování samostatnosti dětí. Děti se učí
rozhodovat, kriticky myslet a přebírat zodpovědnost za naplňování cílů a konkrétních úkolů.
Na konci školního roku jsme uzavřeli téma
VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ. Doplnili jsme MŠ

novými druhy květin, zamysleli jsme se nad výzdobou MŠ, nechali jsme vyrobit nové nástěnky na
prezentaci výtvarných prací a fotografií všech tříd
dle témat ve třídě Berušky.
V měsíci říjnu, v rámci VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, proběhlo monitorování školní zahrady za
pomoci pedagogů a dětí ze tříd Sovičky, Zajíčci
a Sluníčka.
14. listopadu se sešel EKOTÝM, který zpracoval
ANALÝZU. Děti vyhodnotily slabé a silné
stránky. Nyní se zaměří na PLÁN ČINNOSTI.
V měsíci listopadu se již začínáme připravovat na
Vánoce ve školce. Těšíme se a trochu se i bojíme,
neboť nás tradičně navštíví Mikuláš s čerty
a s anděly. Snad každý z nás má maličký hřích, ale
do pekla nikdy nikoho neodnesou. Také se všichni
poctivě a pečlivě připravujeme na vánoční tvoření
a besídky s rodiči, trénujeme básničky, písničky
a tanečky všem pro radost. Tentokrát máme
rodiče a prarodiče pozvané na dny 10. prosince
(Berušky, Sluníčka) a 11. prosince (Sovičky+
Zajíčci, Kytičky). V letošním roce budou děti
z MŠ opět vystupovat na akci dříve známé jako
Voňavý advent, která nyní nese název Lánské
přástky a bude se konat v sobotu 14.12. v lánské
sokolovně. V rámci dopoledního programu
vystoupí děti ze tříd Sovičky a Zajíčci, odpoledne
děti ze třídy Sluníčka.
V MŠ se také staráme o ptáčky, od listopadu jim
do krmítek sypeme zobání a před Vánoci někde
ozdobíme strom lojovými koulemi. Nezapomínáme ani na lesní zvířata. V říjnu jsme poctivě sbírali
kaštany pro LS Lány a do Vánoc se některá ze tříd
vypraví na procházku do lesa s dobrotami pro
zvířata.
Celý kolektiv MŠ Lány přeje všem občanům
a čtenářům Zpravodaje poklidný předvánoční čas
a vánoční svátky strávené v míru a pohodě, do
roku 2020 především mnoho štěstí a zdraví!
Jana Slavíková, MŠ Lány

SPORTOVNÍ DÌNÍ

Lánská sokolovna
Určitě každý z vás ví, kde sokolovna na
Lánech je. Mnozí z vás ji již při různých
kulturních a sportovních akcích navštívili anebo pravidelně navštěvují. A někteří z vás se aktivně jako členové
podílíte na tom, aby lánská sokolovna
byla stále v dobré kondici. Ano, tato
budova postavená v roce 1934 si pozornost a úctu nepochybně zaslouží.
A nejen to.
Poslední roky jsou pro tělocvičnou
jednotu Sokol Lány finančně dosti
náročné. Spravujeme vlastní majetek
nemalé hodnoty a investice, opravy
a údržba jsou velkou měrou odkázány
na roční obecní dotaci, která je přidělována v rámci dotačního programu pro
podporu organizací a spolků v obci
Lány. Dále se dle možností snažíme
dosáhnout na granty, které vyhlašuje
MŠMT, ČOS a Středočeský kraj. Tyto
finanční prostředky nám pak slouží pro
velké investiční akce (např. kompletní
rekonstrukce elektroinstalace, oprava
podlahy, odvodnění stavebních základů, oprava střechy, výměna oken). Pravidelný provoz sokolovny a přilehlého
sportovního areálu znamená další
velkou položku našeho rozpočtu, se
kterou je potřeba počítat.
Vzhledem k rostoucím provozním nákladům se výbor tělocvičné jednoty na
listopadové schůzi usnesl na zvýšení
oddílových příspěvků pro členy a na
zvýšení cen pro subjekty, které sokolovnu využívají pro své komerční či sportovní aktivity mimo rámec Sokola. Tyto
změny vejdou v platnost od 1. ledna
2020. Pevně věřím, že i přes tyto nepopulární kroky nám zachováte přízeň
a pomůžete tímto naší sokolovně a sportovnímu sokolskému areálu. Jsou tu
totiž pro všechny.
Do dalších let plánujeme pro sokolovnu
nový kabát. Zateplení a fasáda je další
velkou investicí. Držte nám palce!
Martin Zelenka,
starosta TJ Sokol Lány
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V prosinci bude v sokolovnì živo
Kromě pravidelných cvičení a tréninků
se budeme těšit na:
· Vánoční akci nazvanou „Lánské
přástky“ v sobotu 14. prosince od
10:00 do 16:00 hodin hodin. Pořadatelem je Obec Lány.
· V pondělí 16. prosince vás od 18:00
hodin zveme na vánoční akademii,
kde se představí nejen stálice celého
aerobik týmu, ale i naše nové naděje.
· Poslední pravidelné cvičení odboru
všestrannosti je ve čtvrtek 19. prosince.
· V sobotu 21. prosince pořádají volejbalisté tradiční vánoční Buchec.
· Jako každý rok, tak i letos přijede do
sokolovny Míša Kholová a přiveze
zajímavé náčiní pro cvičení žen.
Cvičíme 22. prosince od 10:00 hodin.
Pr o r e z e r v a c i n á č i n í v o l e j t e
603 286 330 (Martina) nebo pište:
martina.moravcovam@seznam.cz.
· 23. prosince od 18:00 hodin vystoupí
v sokolovně se svým vánočním
koncertem pěvecký sbor Chorus
Laneum.
· 26. prosince odehrají stolní tenisté
další ročník turnaje dvojic.
· 30. prosince večer budeme opět před
někým smekat pomyslný klobouk
a zhlédneme premiéru spolku Divadlo Lány.
· 31. prosince si můžete letos naposledy přijít zasportovat na silvestrovský
turnaj ve stolním tenise.
· Pravidelný provoz v sokolovně bude
zahájen 2. ledna 2020.
· Vedle webových stránek naší TJ byla
zřízena i skupina na facebooku – TJ
Sokol Lány, kde jsou zveřejňovány
informace z dění v naší sokolovně.
Vzhledem k velké vytíženosti sokolovny
žádáme všechny potenciální zájemce
o pronájem sokolovny, aby své žádosti
předkládali výboru TJ včas, nikoliv na
poslední chvíli.
Výbor tělocvičné jednoty Sokol Lány
přejevšem spoluobčanům klidné Vánoce
a v příštím roce mnoho spokojenosti,
pevné zdraví a dobrou náladu. Všem
našim příznivcům děkujeme za podporu
a těšíme se na další spolupráci!
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Hokejový klub Lány zahájil svou 85. sezónu
Říká se, že hokej je nejrychlejší kolektivní sport.
Asi proto je i tak oblíbený. Jenže hokej není jen
slavná NHL nebo česká extraliga. Je to i mnoho
menších až malých hokejových oddílů. Mezi ty
malé lze počítat i ten náš. I když historie našeho
klubu sahá do třicátých let minulého století,
nezažívá aktuálně bohužel svá nejlepší léta. V této
uspěchané době se najde jen málo lidí, kteří by
věnovali svůj volný čas rozvoji hokeje na „vesnici“. Zřejmě i proto došlo již před minulou sezónou
k rozpuštění meziokresního přeboru, kdy se
některá mužstva přihlásila do krajské soutěže.
Ostatní mužstva, která neměla dost široký nebo
kvalitní kádr, aby byla v této soutěži konkurenceschopná, se musela zařídit jinak. Naší snahou
samozřejmě bylo pokračovat v dlouholeté tradici
a hokej zachránit. Nezbývalo tak nic jiného, než
hrát neregistrovanou soutěž. Rozhodnutí výboru

nakonec padlo na tu ve Slaném, která sice není
řízena Českým svazem ledního hokeje, ale díky
hráčům vychovaným ve vyšších soutěžích má
svou kvalitu. Navíc tam již několik let nastupovalo lánské „béčko“. V loňské sezóně tak došlo na
zajímavý souboj obou lánských mužstev, kdy ze
dvou vzájemných zápasů zvítězilo každé jednou.
V celkové tabulce na tom bylo A-mužstvo lépe.
Před letošní sezónou došlo ke sloučení obou mužstev. Toto sloučení společně s odchodem dalších
dvou mužstev ze soutěže zapříčinilo, že počet
mužstev se smrskl na pouhá čtyři. Nám se sice
zatím příliš nedaří, ale je zde předpoklad, že se
hráči sehrají, kvalita hry se zlepší a s tím přijdou
i lepší výkony a následně i výsledky. Tyto výsledky
a rozpis zápasů mohou fanoušci sledovat na
webových stránkách www.hclany.estranky.cz.
Aleš Lomberský

Lánský fotbalový tým je po podzimní èásti na 4. místì
Lánský tým, jak je zvykem, nebude mít od fotbalu
dlouhou pauzu. Zimní příprava začne v druhém
týdnu měsíce ledna 2020 na hřišti s umělou
trávou v Rynholci. Budeme trénovat 2x v týdnu
a máme v plánu minimálně 5 přípravných zápasů.
Vše završíme čtyřdenním soustředěním ve městě
Kadaň. Na první jarní zápas se můžete těšit

v posledním březnovém víkendu a víme jistě, že to
bude sobota a přijede soupeř první příčky tabulky
Zavidov. My se připravíme, jak nejlépe to půjde,
a budeme doufat už jen v příjemné slunečné
počasí.
Děkujeme za podporu.
Jakub Matějka, klub SK Lány

Vánoèní posezení
Zveme členky Sokola na vánoční posezení
odboru všestrannosti, které chystáme na středu
11. prosince od 18:00 hodin v Narpě. Na středu si
můžete objednat obloženou mísu nebo vepřové
koleno na telefonu 605 435 882 (Jana) nebo na

e-mail: j.porcalova@centrum.cz.
Seniorky zveme o den později od 16:00 hodin do
Vašírova.
Jana Porcalová
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