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Úvodník
Do roku 2020
Předsevzetí je motivační faktor a leccos
o nás vypovídá. Co to bude letos?
Před několika dny jsme po čtrnácté
smekali klobouk, ale těch, před nimiž to
bylo, je mezi námi bohužel už jen
dvanáct. To je běh života; lidé se střídají,
skutky zůstávají. „Nikde
neshledáváme se u lidí, po nichž něco
cenného zůstalo, s tvrzením, že
pracovali pro nějakou vyšší ideu: oni
prostě konali pro dobro vlastní a s tím se
spokojili, nepředstírajíce žádné
vsugerované utopie. Své vlastní blaho
však nevyhnutelně spojovali se
spokojenými tvářemi svých bližních,
a tudíž pracovali nejen z prosté životní
nutnosti, nýbrž i pro své potěšení a v
neposlední řadě i pro dobro svého
okolí,“ napsal náš krajan Rudolf
Maxera.
Z toho plyne i předsevzetí, nejen pro
letošek. Dívejme se kolem sebe, každý
ve svém nejbližším okolí, koho ocenit
do budoucna. Víc očí víc vidí, každý
máme kolem sebe jinou referenční
skupinu a oceňujeme jiné priority.
„Cesty mohou být rozličné, jen vůli
mějme všichni rovnou,“ říkal Jan
Kollár. Oním symbolickým smeknutím
klobouku by to však nemělo skončit.
Po d ě k o v a l i j s m e j í m z a n ě c o
nadčasového a to bychom měli udržet v
paměti a dále na tom stavět. To se týká
laureátů Klobouku, ale nejen jich.
Mnohdy se chceme na něco vcelku běžného zeptat, třeba jak upéct škvarkové
placky, ale vzápětí se musíme bezradně
otázat sami sebe: „Jenže koho?“ Ten
jeden jediný, kdo by byl býval mohl naši
zvídavost uspokojit a kdo by to byl býval
velice rád učinil, už tady není a odpověď
zmizela spolu s ním v nenávratnu. V domnění, že je na banální (?) otázky dost
času (a také z pohodlnosti), jsme promeškali čas, který nám náležel, a nyní
zbývají jen nezodpověditelné otazníky,
kterých nás napadá čím dál víc.
Postavme si tedy před sebe, že nedáme
se svými dotazy nikomu pokoj.
Získáme tím všichni. (Tím ovšem
nechci říct, že bychom měli být
šťouralové vtíraví jako pitralon a vlezlí
jako pojišťovací agent.)
Václav Vodvářka

Lány smekly Klobouk dolù pøed další ženou
Ocenění Klobouk dolů letos získala sokolka Alena
Šilhanová (68), a to za celoživotní naplňování
sokolské myšlenky a výchovu mládeže. Cenu
udělilo Divadlo Lány spolu s obcí již počtrnácté
v řadě během slavnostního večera nové divadelní
premiéry 30. prosince v lánské sokolovně.
Osobitá žena se širokým srdcem a veselou myslí
patřila mezi sportovce už odmalička a po vzoru
rodičů vstoupila v útlém dětství do lánského
Sokola. Měla však vlastní motivaci, sport, hlavně
atletika, jí zkrátka bavil a je jejím hnacím motorem po celý život.
Ostatně ještě dnes hravě ukazuje správný kotoul
svým svěřencům, pravidelně jezdí na hory lyžovat
a zúčastňuje se sportovních olympiád pro seniory.
Zkrátka strčí do kapsy mnohem mladší ročníky.
Kromě jízdy na koni vyzkoušela v životě snad
všechny běžné sporty, včetně střelby či šermu.
„Mám ráda dlouhé běhy, v nich jsem i vyhrávala.
Zato při krátkých jsem se vždy zastavila, když mě
někdo dobíhal, protože mě nebavilo, že mě někdo
dohání. Pan učitel Matějka mi za to spílal,“
Pokračování na str. 7

Veøejné zasedání
Dne 16. prosince 2019 proběhlo v Salonku nad
hospodou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· rozpočet obce na rok 2020 se závaznými
ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je
schválen jako schodkový;
· střednědobý výhled obce na období 2021 –
2022;
· rozpočet ZŠ Lány na rok 2020;
· střednědobý výhled ZŠ Lány na období 2021 –
2022;
· rozpočet MŠ Lány na rok 2020;
· střednědobý výhled MŠ Lány na období 2021
– 2022;
· čerpání fondu investic MŠ Lány ve výší
160.000,- Kč na pořízení herních prvků na zahradu a pokračování projektu Zahrada hrou;
· vyhlášku obce č.1/2019 o místních poplatcích
ze psů, za užívání veřejného prostranství,
poplatek ze vstupného, poplatek z pobytu;

vyhlášku obce č.2/2019 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů;
· rozpočtovou změnu č.6/2019;
· záměr prodat movitý majetek – dopravní
prostředek Volkswagen Transporter 4 Motion
TDI, který užíval SDH T. G. M. Lány;
· přijetí daru pro ZŠ Lány – „Soubor her pro
podporu výuky cizích jazyků“ za 2.622,- Kč;
· odměny členům finančního a kontrolního
výboru dle návrhů předsedů výborů;
· výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 319/2020 Sb.
s platností od 1.1.2020;
· smlouvu o sdružení prostředků na činnost
JSDH Lány s obcí Kačice.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce Karlu
Skleničkovi smlouvu o sdružení prostředků na
činnost JSDH Lány s obcí Kačice podepsat.
Šárka Steinbrecher
·

FOTO

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

REPREZENTAÈNÍ PLES.
Koná se v sobotu 18. ledna 2020 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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Inzerce v únorovém Zpravodaji
zdarma
Zveřejníme adresář všech lánských
a vašírovských podnikatelů. Uzávěrka
pro posílání inzerce je 25. ledna 2020.
Nabízíme Vám možnost inzerovat v
únorovém Lánském zpravodaji zdarma.
Podmínkou je bydliště v Lánech nebo ve
Vašírově. Podnikatelé jsou současně
uvedeni na webu obce. 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. Maximální
velikost inzerce je 150 znaků bez mezer.
Redakce

Pozor na zmìnu trasy
vodovodní pøípojky ve Vašírovì
Připomínáme vlastníkům nemovitostí
v části obce Vašírov, aby si nezapomněli
nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro napojení na kanalizaci.
Jedná se o dokumentaci pro vaši kanalizační přípojku na vašem vlastním
pozemku. Současně s výstavbou kanalizace bude probíhat výměna vodovodních řadů v celé obci. Pokud by někdo
chtěl změnit místo či trasu napojení
vodovodní přípojky, je nutné mít také
projektovou dokumentaci i na vodovodní přípojku od napojení až po vodoměr.
Dokumentace bude nutná při výstavbě,
která je plánovaná od 3. čtvrtletí 2020.
Nechte si projekt zpracovat včas. Projektová dokumentace musí být schválena
stavebním úřadem (doba zpracování
včetně souhlasu stavebního úřadu 3-5
měsíců).
Se žádostí o vypracování projektu se
můžete obrátit např. na projektanta
firmy Medium Project: Ing. Martin
Bažant, tel: 608 449 055.
Dagmar Krátká

Zimní provoz sbìrného dvora
V lednu a v únoru bude sběrný dvůr
otevřen 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.
Ing. Ivana Píšová

Nemohli jste se zúèastnit
veøejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání se dozvíte ze zápisu, který
je zveřejněn na stránkách obce
www.obec-lany.cz a na obecním úřadu.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Rozpoèet obce 2020
PŘÍJMY

VÝDAJE

Název

Tis. Kč

Název

Daňové příjmy

32 910

Ozdravování hospodář. zvířat

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

7 500

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné
činnosti

150

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná dle zvláštní
sazby

700

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

Silnice
Chodníky rekonstrukce IX. etapa
Odvod a čištění odpadních vod

6 700
15 500
1 300
70

Tis. Kč
60
500
1 500
20 000

Mateřská škola

1 030

Základní škola (obě budovy)

2 000

Činnosti knihovnické

80

Rozhlas

50

Ost. záležitosti kultury, kronika

30

Poplatek za užívání veřejného prostranství

3

Zpravodaj

Poplatek z ubytovacích kapacit

1

Ost. záležitosti kultury, SPOZ

470

Sportovní zařízení v majetku obce/dět. hřiště

100

Příjmy z úhrad dobývání prostoru
Odvod hazardních a technických her

50
180

Správní poplatky

50

Daň z nemovitosti

700

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

6
3 970
670

100

Ostatní tělovýchovná činnost

550

Zájmová činnost a rekreace

130

Ostatní zájmová činnost a rekreace

150

Bytové hospodářství

200

Nebytové hospodářství

200

Veřejné osvětlení

700
100

Dotace /žádosti…/

3 300

Pohřebnictví

Nedaňovépříjmy

1 420

Územní plán

150
100

Příjmy z pronájmu pozemků

50

Komunální služby a územní rozvoj

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

10

Odstraňování tuhých emisí /zam.vůz

80

Sběrný dvůr rekonstrukce

3 000

300

Sběr a svoz komunálních odpadů

2 950

250

Péče o vzhled a údržbu obce

3 600

Příjmy z posk. služeb a výrobků (vstupné kultur. akce)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní rozvoj (nakládání s obecním majetkem)
Sběr a svoz komunálních odpadů
Komunální odpad (EKO-KOM)
Pečovatelská služba (DPS)

10
100
5

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi
Osobní asistence, pečovatelské služby
Ochrana obyvatelstva

320

Činnost orgánů krizového řízení

200

Bezpečnost a veřejný pořádek

50

50
600
30
10
500

10

Požární ochrana

7 500

Volby EP

60

Zastupitelstvo obce

1 950

Činnost místní správy

20

Volby EP

Požární ochrana

Obecné příjmy a výdaje
Financování z vlastních zdrojů
CELKEM

5

Činnost místní správy

60
4 600

15 000

Obecné výdaje, poplatky

50

53 300

Pojištění funkčně nespec.

150

CELKEM

53 300

Poplatky za odpad a ze psù letos uhraïte do 15.2.2020
V souladu se schváleným prosincovým usnesením
zastupitelstva obce věnujte prosím pozornost
změně termínu úhrady, který je pro rok 2020
zkrácen o jeden měsíc.
Nově je nutné uhradit místní poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a poplatek ze psů do 15. 2. 2020. Výše
poplatků zůstala nezměněna. Poplatek za svoz
odpadu můžete uhradit převodem na účet obce č.
622221/0100, variabilní symbol 1340 + číslo
popisné rodinného domu, za který platbu hradíte.
V případě bezhotovostního převodu přineste

následně s sebou na obecní úřad doklad
prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být
vydán kupón pro vyvážení popelnice.
Poplatek ze psů můžete rovněž uhradit převodem
na účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol
1341 + číslo popisné rodinného domu, za který
platbu hradíte.
Bezhotovostní platby můžete zasílat již nyní.
Hotovostní úhrada obou poplatků je možná na
Obecním úřadu v Lánech pouze v termínu od 1. 2.
do 15.2.2020.
Martina Hořejší
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Vydaøené Lánské pøástky
V sobotu 14. prosince 2019 se po osmé hodině
ranní začala sokolovna plnit svátečně naladěnými prodejci a jejich zbožím. Úderem desáté hodiny
přišli první návštěvníci. Celý den pak byla
sokolovna plná.
Panovala zde příjemná atmosféra. Bylo na co se
dívat i z čeho si vybírat drobnosti na svátky. Máme
radost, že do dílniček zamířily nejen děti, ale
drátkovali, korálky navlékali nebo z kůry vyřezávali také dospěláci. Bylo nám potěšením, že jsme
u nás mohli přivítat Markétu Rieserovou z farmy
Alp Rieser. Paní Markéta celý den s úsměvem na
tváři všem zájemcům trpělivě vysvětlovala, v čem
spočívá její práce na farmě, a učila nás spřádání
vlny na kolovrátku. Lánské přástky jsme zorganizovali, jak nejlépe jsme uměli, a jsme rádi, že se
podle vašich ohlasů akce líbila. Je to pro nás
nejlepší odměna!
Ráda bych poděkovala všem návštěvníkům za to,
že přišli. Prodejcům, že nám dali důvěru a přijeli.
Mateřské škole Lány za její dvě kouzelná vystoupení. Spolku Baráčníků za tradiční vítání příchozích staročeskou poctou. Divadlu Buchty a loutky
z Prahy. Klukům z kreativního fotostudia za to, že
do toho šli s námi. TJ Sokol Lány za prostor, kde je
možné akci uspořádat, a za domácí občerstvení
pro všechny, kteří sokolovnu navštívili. Díky
všem členům Komise společenského života v obci

a dalším dobrovolníkům, kteří s přípravou akce, v
době jejího průběhu a se závěrečným úklidem
pomáhali!
Bohatou fotogalerii z akce najdete na:
https://photos.app.goo.gl/V6mSby4rjkKGFvH
Q6.
Jana Drastilová, Komise společ. života v obci

Druhý roèník tøíkrálového zpívání u Betléma
V neděli 5. 1. 2020 jsme se již podruhé setkali
u lánského betléma, společně s dětmi z mateřské
i základní školy v Lánech a za pomoci členů
Chorus Laneum Ivany a Míry Píšových, Karla
Pleinera a Oldřicha Poláška, jsme si zazpívali
pásmo koled. Oproti předchozímu roku byla
jedna význačná změna, starosta Karel Sklenička,
místostarosta Ernest Kosár a nový duchovní
správce farnosti, páter Jiří Prokop Zeman, se na
jedno odpoledne stali třemi králi z Východu. Role
jim opravdu padly na míru. Páter Jiří promluvil k
tématu, požehnal křídy, které si diváci odnesli,
aby požehnali svým domům nápisem K + M + B +
2020 (Christus mansionem benedicat – Kristus
požehnej tomuto domu). Poté se naskytla
možnost přispět do oficiální pokladničky Tříkrá-

lové sbírky, jejíž výtěžek, stejně jako vloni,
poputuje na Charitu ČR. Vybranou částku zveřejníme v příštím čísle, prozatím je pokladnička
zapečetěná a oficiálně se otevře na městském
úřadě v Novém Strašecí ve druhém lednovém
týdnu. Během celého programu se příchozí mohli
občerstvit cukrovím, vánočkou nebo horkými
nápoji. Myslím, že se setkání vydařilo, stejně jako
v minulém roce.
Římskokatolická farnost Nové Strašecí, Obec
Lány, Mateřská i Základní škola Lány a Muzeum
T. G. Masaryka v Lánech tímto moc děkují všem
vystupujícím, koledníkům i štědrým dárcům.
Budeme se těšit, že i v následujícím roce se při této
příležitosti znovu setkáme.
Petra Puławski

Kalendáø akcí
V březnovém čísle Zpravodaje zveřejníme Kalendář akcí na rok 2020. 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 2020. 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 2020! Zatím Vám přinášíme
seznam akcí, které nyní známe.
18. 1. Reprezentační ples Obce Lány
a Muzea T. G. M. v Lánech,
sokolovna od 20:00 hodin
15. 1. Beseda Ekologická drogerie, od
10:00 do 12:00 hodin v Domečku (Naše Lány)
26. 1. Maškarní merenda, od 14:00 do
17:00 hodin v sokolovně (Naše
Lány)
8. 2. Masopust ve Vašírově (Náš
Vašírov)
14. 2. Ples Lesní správy Lány, lánská
sokolovna od 20:00 hodin
29. 2. M a š k a r n í b á l v p a p u č í c h ,
sokolovna od 20:00 hodin
28. 3. Hasičský ples, lánská sokolovna
od 20:00 hodin
29. 3. Čtení pro celou rodinu, od 14:00
do 17:00 hodin v ZŠ Lány (Naše
Lány)
25. 4. Nevinné Lány, 5. ročník v Muzeu T. G. M., od 11:0 do 19:00
hodin
21. 5. Slavnost k výročí 45 let otevření
stávající MŠ Lány, sokolovna
22. 5. Bogrács gulyás (Společně pro
Lány a Vašírov)
23. 5. Májová veselice (Obec Lány,
Baráčníci)
1. 6. MDD – zábavné dopoledne na
zahradě MŠ
6. 6. Lánský den plný her (Naše Lány,
Baráčníci, Modeláři, SDH
Lány)
13. 6. Župní závody předškoláků
v leh. atletice (Sokol)
24. 7. Letní kino Lány
25. 7. Gulášfest Lány (Obec Lány)
12. 9. Masarykova vatra (Obec Lány,
Muzeum TGM, SDH Lány)
2. 10. Drakiáda, mod. letiště od 16:00
hodin (MŠ Lány, Modeláři)
17. 10. Dýňořezání (Naše Lány)
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
(Obec Lány)
12. 12. Lánské přástky, sokolovna
(Obec Lány)
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Oznámení praktického lékaøe
Dovoluji si tímto informovat klienty, že
od 5.2.2020 do 10.4.2020 dojde z personálních důvodů k omezení provozu
lánské ordinace. Žádám pacienty, aby si
během měsíce ledna 2020 v ordinaci
dopředu zajistili trvale užívané léky
a pomůcky. Totéž se týká potvrzení
o zdravotní způsobilosti řidičů, výpisů
z dokumentace pro prohlídky do zaměstnání a jiných očekávatelných
administrativních úkonů.
Odběry nebudou po dobu omezení
provozu v ordinaci prováděny, jejich
provedení bude zajištěno v odběrové
místnosti Polikliniky Nové Strašecí.
Provoz v mé druhé ordinaci (Rakovník,
Kuštova 2712, tel.725 455 043) bude
bez omezení. Od 13.dubna 2020 bude
lánská ordinace fungovat opět v původním rozsahu a režimu.
Klepy o plánovaném zrušení ordinace,
které občas slýchám, jsou smyšlené.
Ještě bych rád zareagoval na anonymní
informace, že to či ono by mohlo, ba
mělo být v ordinaci vedeno jinak. Pokud
se někdo domnívá, že má potenciál
provozovat lánskou ordinaci lépe, rád
ho osobně uvítám.
MUDr. Jakub Volf,
praktický lékař pro dospělé

Malé jubileum festivalu vína
(Ne)vinné Lány
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

Lékárna Lány
V lékárně je k dispozici široký sortiment
léků, přijímá e-recepty, poukazy a stravenky Sodexo a stálým návštěvníkům
poskytuje slevy a rovněž nabízí i kosmetiku RYOR a poradenství. Zdarma Vám
doveze zdravotní pomůcky domů.
Lékárna sídlí v ulici Ke Hřbitovu čp. 174,
tel. 313 513 970, e-mail:
lekarna.lany@seznam.cz.
Otevírací doba lékárny je následující:
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.

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Ohlédnutí za vánočním adventem v MŠ:
Nejdříve jsme prožili tradiční návštěvu mikulášské družiny. Poděkování patří paní Jitce Losové
a žákům Základní školy v Lánech. Návštěva byla
příjemná, děti měly pro návštěvu připravené
písničky a koledy. Odměnou byly mikulášské
balíčky pro každé šikovné dítě v mateřské škole.
Ten den jsme žádné uličníky neměli, kouzla se
někdy stávají. Děti se čertíků nebály, převzaly si
nadílku, poděkovaly a za rok se budou opět těšit.
Ve dnech 10.12. a 11.12. proběhla ve třídách
vánoční pásma písniček, básniček a tanečků pro
rodiče. Každoročně si děti s rodiči vyrobí malou
vánoční dekoraci. V letošním roce si odnášeli
bohatě nazdobené šišky, které děti nasbíraly
v zámeckém parku. Příjemná atmosféra byla i při
na posezení ve třídách s ochutnávkou vánočního
pečiva z pekárny Kompek, nescházela ani tradiční vánočka. Děti ze třídy Berušky měly první
vystoupení ve školce před rodiči a příbuznými.
Děti rodičům ukázaly, jak jsou šikovné a co všechno se od září zvládly naučit. Děti zpívaly, tančily,
předaly dárek a přáníčko a vyrobily vánoční dekoraci. Třídou se nesla příjemná vánoční atmosféra.
Ve středu 18. 12. zavítaly děti ze třídy Kytičky do
Domova s pečovatelskou službou v Lánech, aby
už tradičně popřály našim starším spoluobčanům
všechno nejlepší do nového roku. Po předání dárků a přáníček děti zarecitovaly a zazpívaly několik
písniček. Pásmo připravily paní učitelky Hana
Řádová a Martina Blínová. Došlo také na společně zpívané koledy. Děti i paní učitelky svým
vystoupením vykouzlily úsměvy na tvářích babiček a dědečků. Kromě pěkného zážitku si děti
s sebou odnášely i sladkost. Děkujeme a už se
těšíme na další setkání. Vždyť právě vánoční čas
přímo vyzývá k tomu, abychom si udělali navzájem radost a potěšili se.
Děti z mateřské školy vyrobily krásné perníčky
a ozdobily jimi vánoční strom před obecním
úřadem.

Děkujeme všem rodičům a členkám spolku při
MŠ Lány za zajištění akcí v průběhu vánočního
adventu.
Lánské přástky proběhly 14.12. V průběhu sobotního dne nás svým vystoupením potěšily děti ze
třídy Sluníčka, Sovičky a Zajíčci. Zatancovaly na
písně „Když na les padá sníh“ a „Koukej“. Pódium
se proměnilo ve sněhobílé vánoční kouzlo, dovršené zarecitovanou básní „Vánoční cukroví“.
Návštěvníci byli dojatí. Děti ze třídy Sluníčka
měly na vystoupení připraven taneček a písničku
doprovázenou flétnou. Poděkování za přípravu
pásma patří třídním učitelkám Evě Jarošové, Janě
Slavíkové, paní Pavlíně Kohlmanové a ze třídy
Sluníčka paní učitelce Jaroslavě Titzové a Ivě
Suchopárkové.
V předvánočním čase nás navštívilo divadlo Koloběžka s pohádkou O veselém stromečku a pak si
děti vyzkoušely hru na hudební nástroje ve workshopu – Bubny. Na závěr adventu pro děti byla
připravena i nadílka od Ježíška.
Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří
přispěli do pokladničky, v níž se na dárky sešlo
celkem 9.642,- Kč. Byla vidět velká radost ve
tvářích všech dětí, protože se podařilo splnit většinu přání, co si děti přály najít pod stromečkem.
Mateřská škola se pro děti otevře opět v pondělí
6. ledna 2020.
Co se bude dít v MŠ v měsíci lednu
Už 5.1. jsme se sešli na Tříkrálovém zpívání
u betléma.
Těšíme se s dětmi na zimní lesní dny. Zimní
počasí zatím není v předpovědi, i tak se děti starají
o krmítka a svědomitě je doplňují, aby nám naši
opeření zpěváčci na jaře pěkně zazpívali.
Čtení u postýlek v MŠ Lány
Dovolujeme si oslovit všechny občany, rodiče
a prarodiče lánských dětí:
Babičky, dědečkové, strýčkové a tetičky, přijďte
k nám do mateřské školy za dětmi mezi 12. a 13.
hodinou. Děti uvítají, když si před odpočinkem na
lehátku od Vás poslechnou čtenou nebo vyprávěnou pohádku a popovídají si nad knihou, příběhem či pohádkou.
Budeme se na Vás těšit. Děkujeme předem za
zavolání a domluvu na čísle 736 754 949.
Miluše Vaněčková
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4. 12. – Druhým představením Klubu mladého
diváka v Městském divadle v Kladně v letošním
školním roce byla hra „České Vánoce“.

dárky – vybízely k návštěvě. Své posluchače a diváky našla i dvě vystoupení pěveckého kroužku
a dvakrát sehrané vánoční divadelní představení
Zlatá rybka v nastudování třídy 5. B. Vůně vánočních čajů a čerstvé vánočky zvala návštěvníky
do vánoční kavárny. Dětem se prodejem výrobků
podařilo vydělat 31.796,- Kč. Náklad na výtvarný
materiál a občerstvení činil 14.663,-Kč, celkový
čistý zisk je 17.133,-Kč. Částka byla uložena na
účet SRPDŠ. Všem návštěvníkům děkujeme za
podporu naší akce.

5. 12. – Již několikátým rokem se naši žáci 9. třídy
dohodli a připravili pro děti z mateřské školy
Mikuláše.

12. 12. – Divadelní představení Zpátky do
Betléma zhlédli v Domě kultury ve Stochově žáci
3. a 4. ročníku.

6. 12. – Žákům ve školní družině zpestřil odpoledne svým představením kouzelník.

16. 12. – Do Městského muzea v Novém Strašecí
se za programem s vánoční tematikou vypravili
žáci třídy 2. A.

Zprávy ze školy

11. 12. – Ve škole jsme zhlédli pořad k 500. výročí
úmrtí významného malíře, sochaře, architekta,
přírodovědce, hudebníka, spisovatele, vynálezce
a konstruktéra Leonarda da Vinci. Agentura
Pernštejni si pro nás připravila divadelní představení o životě tohoto všestranného člověka. Žáci
měli možnost si některé jeho vynálezy prohlédnout a vyzkoušet a zajímavou formou se tak
dozvěděli spoustu informací.
11. 12. – Ve středeční podvečer se v prostorách
školy konal Dětský vánoční jarmark. Čtrnáct
prodejních stánků nabízelo rozmanité výrobky
žáků jednotlivých tříd i školní družiny. Sortiment
obohatila i nabídka zboží Zahradnictví Lípová
z Nového Strašecí. Tradiční tvůrčí dílničky –
zdobení perníčků, věštění budoucnosti z odlitého
vosku, výroby plovoucí svíčky či jmenovky na

16. 12. – S vánočním pásmem básní, písní a koled
zavítalo jedenáct žáků školní družiny za obyvateli
Domu s pečovatelskou službou.
17. 12. – V doprovodu lektora HistoryParku Ledčice, který zavítal do naší školy, se žáci 6. ročníku
vypravili za historií ve vzdělávacím programu
nazvaném S kufrem do pravěku.
17. 12. – S vedením školy se setkali zástupci
žákovské rady.
Několik tříd navštívilo v měsíci prosinci výstavu
Retro Vánoce v Muzeu T. G. M. v Lánech.
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 školy

Domeèek oslaví na Maškarní merendì 13. narozeniny
Hlášení pro malé i velké pohádkové bytosti.
V neděli 26. ledna 2020 ve 14:00 hodin vypukne
v lánské sokolovně pohádkový karneval s oslavou
13. narozenin Domečku, klubu pro rodiče a děti.
Připravte se na program plný tancování a soutěží
s Bárou Ladrovou a s týmem Diskotačení. Tradičně budeme vyhlašovat nejpovedenější dětské,
dospělácké i rodinné masky, které odměníme volňásky do Aquaparku v Čestlicích nebo poukazem
na ateliérové focení od Foto/video studio Sunrise.
A pokud máte zájem zkusit si nesnadnou úlohu
porotce, dejte nám o sobě vědět na e-mail:

sdruzeni@lany.cz. Budeme rádi! Ještě prozradím, že dospělé masky vstupné na akci neplatí.
Pro mlsné jazýčky chystáme občerstvení a těšit se
také můžete na veliký narozeninový dort s pohádkovým motivem.
Na akci vás srdečně zve spolek Naše Lány, spolek
Vlastenecko dobročinné obce baráčníků LányVašírov a TJ Sokol Lány. Výtěžek použijeme na
provoz Domečku.
Jana Drastilová,
spolek Naše Lány, z.s.

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 – ruční
práce
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(12.1. a 5.2.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I.- III.
Dále z programu
· Beseda Ekologická drogerie se
uskuteční ve středu 15. ledna 2020
od 10:00 hodin. Výrobky české firmy
EURONA by CERNY šetrné
k životnímu prostředí ...
Hledáme hlídací slečny, tety i babičky
Obracejí se na nás maminky lánské
i přespolní, jestli jim můžeme doporučit
chůvu pro jejich děti. Hlídání může být
dopolední, odpolední, pravidelné,
jednorázové atd. Pokud máte zájem být
chůvou, napište nám na e-mail:
sdruzeni@lany.cz. Domeček takový
kontakt rád předá, vše ostatní si
domluvíte s konkrétní maminkou.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

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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Maškarní bál v papuèích
Hokejová síň Lány a Hokejový klub Lány
pořádají tradiční Maškarní bál v papučích, který se letos uskuteční v sobotu
29. 2. 2020. K tanci a poslechu zahraje
kapela Akustik, o občerstvení se postará
Catering Na Mlejnici. Můžete se těšit na
bohatou tombolu, půlnoční překvapení
a vyhlášení nejlepší masky pro skupinu
i jednotlivce. Vstupenky za 150 Kč budou v předprodeji na OÚ Lány, od středy
12. 2. 2020.
Srdečně zvou pořadatelé

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Divadlo Lány uvedlo komedii z uèitelského prostøedí
Již tradičně patří 30. prosinec v Lánech ochotníkům z Divadla Lány, kteří i letos uvedli svou
novou premiéru. Na programu byla hořká
komedie Chodí pešek okolo českého dramatika
Jaromíra Břehového. Lánská sokolovna byla
zaplněná do posledního místa a obecenstvo se

tradičně dobře bavilo. Po premiéře následovala
taneční zábava za doprovodu místních hudebníků Cheap Tools a o občerstvení se staral
catering Na Mlejnici.
Martina Hořejší

Lánské cukráøství
Lánské cukrářství bude celý leden zavřené, v únoru a v březnu bude otevřeno od
7. 2. pouze o víkendech včetně pátků. Od
1. 4. 2020 bude otevřeno již pravidelně
od středy do neděle od 12:00 do 18:00
hodin.
Těšíme se na Vás!
Alena Kirpalová se svým týmem

Pošta Partner Lány
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 následující 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.

Podìkování
za krásný vánoèní koncert
Dne 23.12.2019 se konal v lánské sokolovně vánoční koncert pěveckého sboru
Chorus laneum pod vedením sbormistra
p. Vladimíra Doležala. Všichni, kdo
přišli si mohli vychutnat nádhernou
hudbu vánočních písní a při poslechu
České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
navodit tu správnou sváteční náladu
před Štědrým dnem.
Velké poděkování a uznání patří celému
sboru, doprovodnému symfonickému
orchestru VŠCHT, všem sólistům
a zvláště sbormistrovi p. Doležalovi,
kteří nám připravili tento nevšední
zážitek.
Přejeme všem mnoho dalších úspěchů
a těšíme se na další vystoupení.
S poděkováním
B. Kotabová a E. Antlová

Rybova mše vánoèní znìla lánskou sokolovnou
K pravé vánoční náladě přispěl tradičně i lánský
smíšený sbor Chorus Laneum, který vystoupil
v podvečer v lánské sokolovně 23. prosince. Toto
netradiční místo koncertu bylo zvoleno z důvodů
probíhající rekonstrukce lánského kostela. Posluchači si tak mohli vychutnat koncert, na
kterém zazněla Česká Mariánská hudba Adama
Michny z Otradovic a Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby. „Hej Mistře”. Pod taktovkou sbor-

mistra Vladimíra Doležala, který se ujal i sólového tenorového partu, vystoupili sólisté opery
Národního divadla: Tereza Hořejšová, Pavla Aunická, Vladimír Doležal a František Zahradníček.
Krásný vánoční zážitek umocnil i doprovod symfonického orchestru VŠCHT spolu s varhaníkem
Vladimírem Roubalem.
Vlasta Doležalová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Lány smekly Klobouk dolù pøed další ženou
Pokračování článku ze str. 1
vzpomíná se smíchem na léta dospívání rodilá
Láňačka, která pochází z pěti dětí, s manželem
vychovala tři dcery a teď se těší ze šesti vnoučat.
Lány v dětství i v dospívání reprezentovala na
mnoha soutěžích a dosáhla řady úspěchů. V 17
letech se pak vydala na cestu, kterou sleduje již
padesát let – v Sokole a asociaci Sport pro všechny se věnuje dětem. Stala se cvičitelkou a učí je
sportovní všestrannosti a orientačním závodům
s disciplínami. Za desítky let prošly jejíma
rukama stovky malých a mladých cvičenců.
Dobrosrdečná, energická a empatická žena nic
nedělá napůl a práci s dětmi upsala i své srdce. Ve
svém volném čase s dětmi nejen jezdívala na
různé soutěže, ale třeba i na výlety na kole, letní
a zimní tábory. Dokázala tak nadchnout pro
zdravý pohyb celé generace.

A to se nezměnilo, i dnes má ve své skupině přes
dvacet dětí z Lán i okolí a schází se s nimi každé
úterý. „Všestranné sportování je pro děti nejlepší.
Počítače dnešním dětem berou zážitky,“ je
přesvědčena.
Bez sportu si život nedokáže představit. „Občas se
mi na trénink nechce, protože ještě chodím do
práce, ale přemůžu se. Mám ráda děti, a když jdu
ze sokolovny, jsem nabitá energií, odpočinutá,
úplně v jiné náladě. To mě drží nad vodou,“ říká
a dodává: „Nevadí mi, když děti při sportování
povykují. Kde jinde než při sportu by měly vybít
energii.“
Za její práci a především za přístup k ní jí Lány
Aleně Šilhanové velmi děkují a smekají pomyslný
Klobouk dolů!
Eva Havelková
za Divadlo Lány

Otužilci na Silvestra Pánovku nevynechali
Otužilci z lánského spolku SDOL (Sešlost dobrovolných otužilců Lány) a další zájemci nepropásli
svou příležitost oslavit společně Silvestra a dali si
opět dostaveníčko 31. prosince ve tři hodiny
odpoledne na lánské Pánovce. Přihlížejících
nekoupajících se diváků byla tradičně přesila. Ze
břehu rybníka fandily více než čtyři desítky diváků
statečnému výkonu osmi mužů a jedné ženy
(zleva Míra Malý, David Luhan, Mirek Hořejší,
Petra Borčová, Petr Šidík, Pavel Hošek, Přemek

Vlček a mimo záběr fotoaparátu Lubomír
Příhoda a Zdeněk Sekret). Letos měli otužilci
svou koupel složitější, protože Pánovka byla
zakrytá ledem o tloušťce 3 cm. Odvážní plavci
svou koupel museli zredukovat na malá plavací
kolečka pod můstkem, kde si předtím led
prolámali. Za svůj výkon si vysloužili potlesk,
poděkování a teplý grog.
Martina Hořejší

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Kdo to klepe? Bílý pán Mikuláš
dnes pøišel k nám
Vašírovská Mikulášská besídka se
kona-la v sobotu 30. listopadu na
návsi. Letos přišlo Mikuláše přivítat 36
dětí. A to od těch úplně nejmenších až
po ty „zkuše-né“, které už mají za
sebou nejedno setkání s Mikulášem a
jeho doprovo-dem. Na návštěvu
Mikuláše se děti pečlivě připravily.
Mikuláš vyslechl řadu písniček,
básniček, ale třeba i rap. Zazněla zde
např. píseň od Eminema The Real Slim
Shady. Mikuláš v dopro-vodu anděla a
čerta obdaroval všechny děti balíčkem
sladkostí a ty mu slíbily, že budou více
poslouchat doma i ve škole. Všechny
děti se s nadšením zapojily do
rozsvěcení vánočního stromku, který
krásně rozzářil naši náves.
Po nadílce následoval volný program,
kde mohly děti tancovat, vyfotit se
s čer-tem nebo ochutnat sladké i slané
pečené dobroty. Pro dospělé byl
přichystán svařák a jiná zahřívadla.
Poděkování patří všem dětem za jejich
účast a také všem, kteří se na besídce
podíleli.
Vilda Hamouz, Náš Vašírov

Ženy v Sokole? Ne odjakživa!
Tělocvičný spolek Sokol byl sice
založen v roce 1862, ale ženy v něm
tehdy být nesměly. Cvičení žen
probíhalo mimo Sokol. Až v listopadu
1869 z podnětu Dr. Miroslava Tyrše
došlo k založení Tělo-cvičného spolku
paní a dívek Pražských, jehož první
starostkou byla spisovatelka Sofie
Podlipská. Stále ještě ale ženy nebyly
s o u č á s t í S o k o l a . Ne j z n á m ě j š í
cvičitelkou a neúnavnou bojovnicí za
„emancipaci“ žen v tělovýchově byla
Klemeňa Hanušová. Až usnesením
Výboru ČOS v květnu 1914 bylo ženám
přiznáno právoplatné členství v Sokole
a právo na přiměřené zastoupení ve
všech orgánech Sokola.
A jaké je zastoupení žen v Sokole dnes?
Ženské složky zcela převažují, jsou nejpočetnější, a to od dětských kategorií
až po seniory. Dokládají to počty i v
naší jednotě. Zatímco žáků,
dorostenců a mužů evidujeme 60, v
ženských kate-goriích máme 169
členek!
Václava Nováková
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Sokolovna v lednu a zaèátkem
února
·

·

·

·

·

Pravidelné sportování po svátcích
začalo v sokolovně ve čtvrtek 2. ledna.
4. ledna proběhly zápasy regionálního turnaje mládeže ve stolním tenise.
Turnaj je otevřený všem rekreačním
dětským hráčům, kterým dáváme
příležitost změřit síly s ostatními
vrstevníky. Jak dopadnou Lánští,
napíšeme příště.
Prvním letošním plesem v sokolovně
bude 18. ledna Ples obce Lány a Muzea T. G. M.. Moc prosíme dámy
s jehličkovými podpatky, aby při tanci
braly ohled na zrenovovanou podlahu.
Hned týden nato, 26. ledna odpoledne pořádá spolek Naše Lány
v sokolovně tradiční maškarní
Merendu.
V sobotu 8. února od 14 hodin si mohou ženy přijít zacvičit s Martinou
Moravcovou a vyzkoušet metodu
nazvanou „spiralis“.

Silvestrovský turnaj
Tradičního Silvestrovského turnaje ve
stolním tenisu se 31.12.2019 zúčastnilo
15 registrovaných hráčů a celkem 9
lánských občanů – 5 mužů a 4 ženy. V
jednotlivých kategoriích zvítězili tito
neregistrovaní hráči: za ženy Martina
Moravcová; za muže Jirka Švácha a za
registrované hráče: Petr Moravec
mladší. Věříme, že si všichni užili pěkné
sportovní dopoledne. Děkujeme všem
za účast a vítězům jednotlivých kategorií
gratulujeme.
Milan Moravec

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Jubilejní 10. roèník karetní hry Lóra
Tak jako každý rok se v předvánočním čase, a to
dne 7. prosince 2019, uskutečnil již 10. ročník turnaje v karetní hře Lóra v restauraci Křivoklátská
pod již zažitým názvem Lány Lóra Cup.
Lánského turnaje v Lóře se zúčastnilo tak jako
v loňském roce 40 hráčů. Kromě lánských borců
na turnaj přijeli i hráči z Prahy, Plzně, Stochova,
Kladna, Rynholce a Tuchlovic. Již samozřejmostí
byla účast čtyř hráčů z klubu Petasites, který
pořádá Národní mistrovství v Kladně. Byl
zaznamenán i nový rekord mezi účastnicemi,
neboť turnaje se zúčastnilo 11 žen, což je o jednu
více oproti roku 2018. Jejich účast byla jako vždy
zpestřením celého turnaje. Muži měli co dělat,
aby jim v jejich výkonech stačili, neboť v celkovém
pořadí se M. Lapuníková umístila na celkovém
druhém a Olina Vosková na čtvrtém místě.
Před zahájením turnaje od 10:30 do 11:00 hod.
proběhla prezentace hráčů. Po prezentaci, při
které každý hráč obdržel drobnou pozornost
a ženy pak čokoládu, si již všichni posedali ke
stolům dle vylosovaných čísel. V 11:00 hod. Ivan
Salač oficiálně přivítal a pozdravil účastníky
turnaje. Poděkoval sponzorům, zejména firmám
Junkers, Husquarna, Dr. Oetkerm, Microdis, OÚ
Lány, restauraci Křivoklátská, fy ryby Norsko,
jakož i Josefu Hoškovi a Jaroslavu Leitnerovi.
Všichni účastníci turnaje tak mohli být díky
sponzorským darům oceněni. Dále připomněl
některá základní pravidla hry lóra a turnaj byl
odstartován.
Hrálo se jako vždy tříkolově u deseti hracích stolů.
Každý hráč hrál v dalších kolech vždy s jinými
soupeři. Mezi jednotlivými koly si všichni
pochutnali na výborné masové směsi, kterou
připravila šéfkuchařka Lenka.

Díky Radku Pelcmanovi a Bohouši Bedušovi byly
výsledky po jednotlivých kolech průběžně zaznamenávány do počítače a přeposlány na obrazovku
televize, kde si je každý mohl prohlédnout a věděl,
jakou průběžnou pozici zaujímá.
Po karetních soubojích Ivan Salač postupně
vyhlašoval konečné výsledky, a to od čtyřicátého
až do prvního místa. Za asistence Milana Worofky a Šárky Kostkové byli všichni hráči odměněni
cenami. Nejprve byl vyhlášen skokan roku,
kterým se stal Petr Sochůrek, jenž se oproti
loňskému roku v celkovém umístění zlepšil o 20
míst, a to z 35. na celkové 15. místo. Nejlepší ženou byla vyhlášena M. Lapuníková ze Stochova.
Absolutním vítězem turnaje se stal P. Špiruda
z Kladna, na druhém místě byla M. Lapuníková ze
Stochova a na třetím místě se umístil domácí
borec Václav Šindelář. 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 vítěze za rok 2019.
K turnaji nutno dodat, že letošní jubilejní ročník
se nevydařil lánským borcům. Čest Lánských
zachraňoval Václav Šindelář, který byl po prvním
kole na 25. místě, po druhém již byl jedenáctý
a drtivým závěrem skončil na bedně. Celkové
výsledky je možno zhlédnout v restauraci
Křivoklátská.
Další, již 11. ročník Lány Lóra Cup se uskuteční
dne 12. prosince 2020. Přihlášku na turnaj je
možno podat u Ivana Salače. Jako vždy mají
přednost hráči, kteří se zúčastnili 10. ročníku.
Ivan Salač

Vánoèní cvièení pro ženy

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 veřejnost (např. plesy,
sportovní utkání) na internetových
stránkách www.lany.cz?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
info@lany.cz
Rádi informace zveřejníme.
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Povinnostem v kuchyni a předvánočnímu úklidu na poslední chvíli
daly v neděli 22. prosince vale
téměř tři desítky lánských i
přespolních žen a dívek a přišly si
raději zacvičit do lánské
sokolovny. Speciální cvičení s
mnoha moderními novinkami pro
ně připravila Martina Moravcová
z všestrannosti TJ Sokol Lány
s profesionální cvičitelkou Míšou
Kholovou z CK S úsměvem.
Václava Nováková

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

