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Úvodník
Hlavně hlavy vzhůru!
Mozkovna je sídlem rozumu, vůle i citu.
Tváří se prezentujeme navenek. Hlava je
cosi nesmírně důležitého. Keltská hlava
z nedalekých Mšeckých Žehrovic je
srovnatelná s Věstonickou venuší, s relikviářem svatého Maura a s korunovačními klenoty. Co si tedy popřát do
nového roku 2021?
Ať máme v čele státu, krajů, obcí a rodin
samé moudré hlavy, ať nám moc často
nejde z dění kolem nás hlava kolem
a nemáme starosti, jež nám přerůstají
přes hlavu, ať je málo věcí, které nám
hlava nebere a nad kterými musíme
potřásat a kroutit hlavou, ať nás hlavy
(a záda a spol.) moc nebolí, ať smí být při
veřejných akcích pořád hlava na hlavě,
aniž by hrozilo riziko, že se jeden od
druhého nakazí, ať nosíme vždy hlavu
vzhůru, ať máme odvahu občas do
něčeho skočit po hlavě (čímž nemám
zrovna na mysli ztřeštěnost, kdy jednáme bezhlavě, takže si snadno vlastní
vinou hlavu natlučeme), ať neházíme nic
za hlavu, ať nás nepotkávají situace, kdy
máme hlavu jako škopek, dýni či meteorologický balón a nevíme, kde nám hlava
stojí, ať nemusíme moc často jít hlavou
proti zdi, ať nám alkohol a sláva nestoupají moc do hlavy, ať nestrkáme před
problémy hlavy do písku, ať máme vždy
střechu nad hlavou, ať nikdo nám (a my
nikomu) nezkřiví(me) ani vlas na hlavě,
ať všechno, co řekneme, má hlavu
a patu, ať nejsme zbytečně svéhlaví, ať
dokážeme pracovat hlavou i rukama, ať
nosíme hlavu tak akorát vysoko, ať
nezapomínáme, že i ten, kdo nosí hlavu
v oblacích, musí mít nohy v teplých bačkorách, ať hned tak neztrácíme hlavu, ať
porážíme na hlavu všechny svízele, ať
nemáme žádné úhlavní nepřátele a nechybějí nám úhlavní přátelé, ať naše
roční spotřeba na hlavu je přiměřeně
velká, ať neuklouzneme na ulici po
kočičích hlavách, ať náš život má ještě
hodně hlav neboli kapitol, ať nad našimi
hlavami svítí samé šťastné hvězdy, Vsadím na to hlavu a klidně ji za to dám na
špalek, že když dáme hlavy dohromady,
určitě se nám to podaří.
Václav Vodvářka
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Pan faráø požehnal letos adventní vìnce na obecním úøadu

Pozvánka na veøejné zasedání
Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejné zasedání,
které se bude konat v pondělí 14. prosince 2020 od
18:00 hodin v lánské sokolovně. Na programu

veřejného zasedání bude projednávání rozpočtu
obce na rok 2021.

Rynholecká hala
V průběhu podzimu jsme vás informovali o situaci
okolo připravovaného prodeje pozemku p.č.
865/11 (bývalá výsypka dolu ČSA) v
katastrálním území Rynholce, kde je plánována
výstavba logistické/skladové haly .

pravného výboru ze strany obce Rynholec. Jakmile nouzový stav skončí, musí zastupitelstvo obce
rozhodnout na svém nejbližším zasedání usnesením o vyhlášení místního referenda a zároveň
stanovit den jeho konání.
Investor 21. října 2020 stáhl žádost o posouzení
vlivu na životní prostředí ještě před rozhodnutím
Krajského úřadu z důvodu změny záměru – návrh
tedy dozná změn – odhadujeme, že se sníží výška,
případně upraví další aspekty plánované haly, ale
většina negativ, proti kterým vystupujeme,
zůstane nezměněna – tedy např. navýšení
dopravy, světelný smog a hluk z třísměnného provozu. Argument o vzniku nových pracovních
příležitostí také neobstojí – úřady práce z okolních okresů se shodují, že logistická a skladová
centra v drtivé většině využívají služeb agenturních pracovníků.
Za přípravný výbor Lenka Bernardová

FOTO

Přípravný výbor spolku Náš Rynholec odevzdal
29. října obci Rynholec návrh na konání místního
referenda, který podepsalo více než potřebných
30 % oprávněných voličů.
Otázka navržená přípravným výborem do referenda je následující:
Chcete, aby na pozemku č. 865/11 v k. ú. Rynholec
(bývalá výsypka dolu ČSA) byla vybudována
průmyslová/výrobní/logistická/skladová hala
nebo jiný komplex podobného charakteru?
Protože po dobu trvání nouzového stavu se podle
zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu doba
všech lhůt přerušuje, momentálně se nemůže dít
téměř nic, kromě kontroly správnosti návrhu pří-

Vážení a milí lánští spoluobèané,
letos poprvé v novodobé historii obce jsme se
nemohli společně potkat na slavnostním rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí.
Chtěl bych poděkovat všem sportovním, společenským, kulturním spolkům i všem občanům za
celoroční spolupráci. Letošní rok byl, vinou
koronaviru, bohužel jiný, než jsme byli po celá léta

zvyklí. Věřím, že společně všechno zvládneme,
aby ten příští rok byl již alespoň trochu normální.
Přeji všem klidné a spokojené prožití vánočních
svátků. Do nového roku 2021 přeji hodně štěstí,
osobní spokojenosti a hlavně to nejdůležitější, co
člověk potřebuje, a to je zdraví.
Karel Sklenička, starosta obce
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Co se dìje na radnici
·

Kanalizace Vašírov postupuje dle
harmonogramu, řeší se pouze běžné
provozní záležitosti. Zatím zaplaceno necelých 12 mil. Kč.

·

Nový vodovod ve Vašírově byl
dokončen 27. října 2020.

·

Na základě žádosti dodavatele stavby
je na prosinec sjednána schůzka kvůli
komunikacím ve Vašírově. Při realizaci kanalizace jsme zjistili, že podkladní vrstvy pod místními komunikacemi jsou nedostatečné, někde byl
asfalt položen doslova „na blátě“.
Schůzku inicioval dodavatel stavby
a zúčastní se jí projektant, rozpočtář,
technický dozor investora, dodavatel
a zástupci obce.

·

Provozovatelka Pošty Partner Lány
paní Tučková požádala o dotaci na
příští rok. Žádost bude předložena
k projednání na veřejném zasedání.

·

Byla provedena výměna 8 kusů světel
veřejného osvětlení v Zámecké ulici
od Masarykova náměstí k zámku.
Byla instalována svítidla LED, shodná, jako jsou již v Sadové a v Ječné
ulici.

·

Při plánování letošní vánoční výzdoby byla zvolena nejúspornější varianta ze tří připravených návrhů, tj. nově
osvětlení budovy obecního úřadu
a doplnění hvězdiček na lampy veřejného osvětlení do ulice Berounské
a Zámecké.

·

Byla pořízena nová Multicar FUMO
30 s kontejnerovým nosičem a dvěma
kontejnery. Stará Multicar M25 byla
prodána protiúčtem.
Karel Sklenička

Klobouk dolù
Obec Lány ve spolupráci s divadelním
spolkem Divadlo Lány, předává každý
rok ocenění „Klobouk dolů“ jednomu
lánskému občanovi, který se výraznou
měrou zasloužil o rozvoj a reprezentaci
obce Lány. Celkem bylo již oceněno 14
našich spoluobčanů. Vyhlašování se
uskutečňuje vždy 30. prosince před
divadelním představením lánských
ochotníků. Protože se v letošním roce
divadlo neuskuteční, rozhodli se vyhlašovatelé, že nebudou letos toto ocenění
udělovat. Věříme, že jubilejního patnáctého držitele této ceny vyhlásíme 30.
prosince 2021.
Roman Havelka, Divadlo Lány,
Karel Sklenička, obec Lány

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Pøipravuje se rozpoèet na rok 2021
Příprava rozpočtu obce na další rok je v průběhu
listopadu a prosince stěžejním úkolem pro
starostu obce a zastupitelstvo. Letos to však
připomíná věštění z křišťálové koule. Musíme vzít
v úvahu propad financí způsobený pandemií
koronaviru a utlumením ekonomiky v jarních
měsících. Nově a zásadně jej ovlivní návrh na
snížení daně z příjmu, o kterém hlasovala
Poslanecká sněmovna na konci listopadu. Tento
návrh povede k výpadku příjmů ve státním
rozpočtu, který se v konečném důsledku projeví
v rozpočtech obcí a měst.
Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2021 počítá
s příjmy v celkové výši 36.000.000,- Kč a výdaji ve
výši 48.500.000,-Kč. Rozpočet obce je plánován
jako schodkový. Na pokrytí schodku je použita
finanční rezerva obce ve výši 12.500.000,- Kč,
která byla vytvořena z přebytků hospodaření
v minulých letech.
Příjmová část rozpočtu
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2021
jsou plánovány podle předchozích let a daňové
kalkulačky Svazu měst a obcí ČR. Vzhledem
k nejistému vývoji celkových daňových příjmů je
v rozpočtu uvažováno s částkou ve výši 90 %
možného maxima. Hlavním příjmem je daň
z přidané hodnoty, která by v příštím roce měla
činit 15.300.000,- Kč. Dalšími významnými
příjmy jsou daň z příjmu fyzických osob ve výši
7,280.000,-. Kč a daň z příjmu právnických osob
ve výši 4,600.000,- Kč. Celkové daňové příjmy 1.
třídy jsou ve výši 29.580.000,- 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 1.400.000,-Kč. V daňo-

Lesní správa prodává
vánoèní stromeèky
Prodej vánočních stromků probíhá v období od 5.
do 21. prosince 2020 následovně:
pondělí – čtvrtek
7:30–15:30 hodin,
pátek
7:30–17:00 hodin,
soboty a neděle
9:00–14:00 hodin.
V prodeji budou tyto druhy vánočních stromků:
smrk ztepilý, pichlavý
200,- Kč/ks
smrk omorika
300,- Kč/ks
borovice lesní, černá
200,- Kč/ks
Ceny jsou včetně DPH a zabalení do ochranné
sítě.
V prodeji bude i ozdobná chvoj smrková, borová
za 20,- Kč / 5 kg (otep) a chvoj jedlová za 40,- Kč /
5 kg (otep). Ceny jsou včetně DPH.
Petra Šolcová, Lesní správa Lány

vých příjmech 4. třídy je uvažováno s dotací ve
výši 2,9 mil. Kč z programu MAS Svatováclavsko
IROP – IZS na rekonstrukci hasičské zbrojnice
a s dotací ve výši 1,6 mil. z programu MŽP na
rekonstrukci sběrného dvora.
Výdajová část rozpočtu
Hlavní plánovanou akcí roku 2021 je dokončení
výstavby splaškové kanalizace a čističky odpadních vod ve Vašírově. Na tuto akci je vyčleněna
částka 13.500.000,- Kč. Další hlavní akcí je
dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice
v předpokládané částce 6.000.000,- Kč. Na
plánovanou rekonstrukci sběrného dvora je
uvažována částka 2.900.000,- Kč. V kapitole
komunikace je plánována částka 5.000.000,- Kč.
Převážná část této částky bude použita na
rekonstrukci komunikací ve Vašírově.
Na sběr a svoz komunálních odpadů je stejně jako
v roce 2020 uvažována částka 2.900 000,-Kč.
Na provoz příspěvkových organizací – Základní
škola Lány 2.100.000,- Kč, Mateřská škola Lány
1.030.000,- Kč. V kapitole požární ochrana
počítáme s částkou 500.000,-Kč.
Dále jsou v rozpočtu plánovány 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 2020. Na ostatní finanční transfery
neziskovým organizacím (grantové řízení obce)
je plánována částka 500.000,-Kč.
Rozpočet bude projednáván a schvalován na
veřejném zasedání zastupitelstva obce 14. 12.
2020 od 18:00 hodin v lánské sokolovně.
Karel Sklenička, starosta obce

Policejní okénko listopad
· Hlídka MěP prověřila první listopadový den

anonymní telefonát o zatoulaném psu v lese
směrem na Nový Dům.
· Třetího listopadu hlídka MěP provedla na
základě ohlášení kontrolu silnice 606 za
odbočkou do Vašírova z důvodu odstaveného
vozidla, které tvořilo překážku silničního
provozu. Byl zjištěn majitel vozidla, který se na
místo dostavil a po odstranění závady na
vozidle odjel.
· Během listopadu provedli strážníci 25 kontrol
zaměřených na veřejný pořádek, zákaz konzumace alkoholu na veřejném prostranství,
uzavření barů a restaurací, nošení roušek,
autobusové zastávky, modelářského letiště,
dětského hřiště. Všechny kontroly byly bez
závad.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Náhradní program za zrušené spoleèenské akce
To, co jsme před měsícem tušili, se bohužel
vyplnilo. Tradiční akce Rozsvícení vánočního
stromku a Setkání se svatým Mikulášem se ve
formě tak, jak je známe, uskutečnit bohužel
nemohly. Proto jsme nabídli alespoň náhradní
program, který tyto dvě akce připomněl.
V týdnu před první adventní „železnou” nedělí,
jste mohli nechat na obecním úřadě váš adventní
věnec, který pan farář bez přítomnosti veřejnosti
požehnal. Děkujeme tímto dětem z mateřské
školky a paním učitelkám za výrobu nových
srdíčkových ozdob na obecní vánoční strom
a jeho společné nazdobení. A bez omezení můžete
ještě několik dní využívat Ježíškovu schránku na
vánoční přání.

Místo velké mikulášské show před Narpou chodil
letos Mikuláš pouze před domy navštívených
holčiček a kluků. A protože Mikuláš určitě nestihl
všechny děti obejít, nechal pro ně v betlémě
u obecního úřadu truhličku s překvapením.
Během pátku a mikulášského víkendu si při
procházce děti překvapení vyzvedávaly.
Snad se nám touto maličkostí alespoň trochu
podařilo zmírnit dopady dění okolo nás. Členové
Komise společenského života v obci vám přejí
klidné svátky.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Gratulace
Na Štědrý den oslaví krásné kulaté
jubileum lánský písmák a neúnavný
šiřitel kultivovaného jazyka, pan Václav
Vodvářka.
Touto cestou mu ze srdce přejeme vše
nejlepší k jeho narozeninám, především
pevné zdraví, hodně nadšených
studentů, velkou dávku trpělivosti při
předávání vědomostí a nekončící chuť
pro sběr podkladů i psaní dalších kapitol
z místní historie.
Václave, děkujeme Ti, že jsi nám vždy při
ruce s pohotovou pomocí při tvorbě
Lánského zpravodaje, toleruješ naše
šibeniční termíny a neztrácíš naději, že
příští příspěvky do Zpravodaje budou
obsahovat méně pravopisných chyb.
Opravdu se snažíme, věř nám!
Za redakci Lánského zpravodaje
Martina Hořejší, zastupitelé, sousedé,
přátelé a kamarádi

Vzpomínka
Dne 20. 12. 2020 by se dožila má matka,
paní Anna Šindelářová, 100 let. Kdo jste
jí znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Václav s rodinou.

Obecní knihovna Lány

Tøíkrálové zpívání u Betléma
Srdečně vás zveme na Tříkrálové zpívání u betléma. Bude-li vhodná epidemiologická situace,
sejdeme se v neděli 10. ledna 2021 v 16:30 hodin
před obecním úřadem. Akci pořádá Obec Lány ve
spolupráci s Římskokatolickou farností Nové
Strašecí, lánskou mateřskou i základní školou
a Muzeem T. G. Masaryka v Lánech.
Čeká nás třetí ročník této milé akce a já si dovolím
poznámku pro zajímavost. Na prvním ročníku byl
s námi otec Timotej, na druhém ročníku byl otec
Jiří a letos s námi bude nový duchovní správce
novostrašecké farnosti P. Martin Janata. Potěšilo
nás, když souhlasil s tím, že rád převezme roli
třetího krále, toho černého vzadu.
Zveme vás tedy k dalšímu společnému setkání,
které je pro nás na rok rozloučením s naším
krásným betlémem, ale je také součástí tříkrálové
sbírky Charity ČR. Uvidíme, co nám přinesou
další dny a v jaké formě se budeme moci setkat.
V ideálním případě budou zpěvníky na místě
připravené. Děti, které budou mít zájem, se opět
mohou převléknout do bílých košilí a vzít si
papírové královské koruny. Požehnané křídy si
budete moci odnést domů a napsat na dveře

požehnání K † M † B † 2021. K dispozici budou
také samolepky s tímto nápisem. Hrneček na čaj
si vezměte s sebou a cukroví na společný stůl
vítáme. Pokud to opatření dovolí, účast přislíbil
i pan Novotný se svým skvělým trdelníkem.
Stejně jako loni platí: Nemáte možnost ze zdravotních důvodů v neděli přijít k obecnímu úřadu
a máte zájem přispět do kasičky charity a mít nade
dveřmi napsáno požehnání od tří králů? Volejte
do 20. prosince 2020 na číslo 702 169 762.
Koledníci k vám přijdou v neděli od 14:00 do
15:30 hodin nebo v pondělí od 16:00 do 18:00
hodin.
Jana Drastilová
Jelikož nyní nevíme, jaká opatření budou platit
v lednu, tedy v době, kdy chodí tři králové,
připravuje Charita ČR také variantu darování
přes DMS zprávy. Vlastně velmi jednoduše
a z pohodlí domova podpoříme dobrou věc.
Z historie víme, že Novostrašečtí, Rudští i Lánští
jsou štědří dárci. Věřím, že ani v roce 2021
nezklameme.
Julie Adltová,
Římskokatolická farnost Nové Strašecí

Obecní knihovna Lány je znovu otevřena a funguje v režimu výdejního okénka.
Vstup do budovy Základní školy Lány,
ve které knihovna sídlí, bude možný
pouze s rouškou, respirátorem apod.
Otevírací doba: každou středu od 13:00
do 16:00 hodin. Žádám čtenáře, aby
vrátili knihy, které mají zapůjčené delší
dobu, než je standardní výpůjční lhůta.
Jitka Macháčová, knihovnice

Nouzový stav ruší premiéru
Vládní opatření související s koronavirovou pandemií přerušila i zkoušení
nové divadelní hry na prosincovou premiéru Divadla Lány. Velmi nás to mrzí,
ale po 20 letech jsme nuceni tradici
premiéry 30. prosince poprvé porušit,
a to právě v roce, kdy jsme s vámi, našimi
milými diváky, chtěli toto významné
výročí našeho divadla řádně oslavit.
Snad se všichni ve zdraví sejdeme na
divadelní premiéře v příštím roce. Věřte,
že se máte na co těšit. Připravujeme
skvělou komedii o temperamentní generaci prarodičů jedné italské rodiny.
Přejeme vám všem poklidné, ale veselé
Vánoce a do nového roku pevné zdraví,
štěstí, spokojenost i lásku.
Vaše Divadlo Lány
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Den s Bertou
Dne 27.prosince 2020 se bude konat od
10:00 do 17:00 den otevřených dveří
v demonstrační obůrce Lesní správy
Lány, kde společně popřejeme šťastný
nový rok Bertě.
V případě nepříznivého deštivého počasí se akce ruší.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Lesní správa Lány

Pozvánka do Muzea T. G. M.
Milí přátelé,
od 3. prosince 2020 opět můžete navštívit všechny pobočky Muzea T.G.M.
Rakovník (pouze Muzeum Rakovník až
od 8. prosince 2020) samozřejmě s dodržením všech hygienických pravidel.
Proto vás srdečně zveme do Muzea T. G.
Masaryka v Lánech na vánoční výstavu.
Výstava Vánoční pozdravy představuje
kolekci historických vánočních a novoročních pohlednic z bohatého fondu
Muzea Nové Strašecí. Exponáty pocházejí především z první poloviny 20.
století, nejstarší z nich (dopisnice) byly
vydané těsně po roce 1900. Výběr
pohlednic dokládá dobový vkus i oblíbené náměty. Téměř všechny pohlednice
mají jediného adresáta – pana Karla
Ferdinanda Topinku, povoláním učitele.
V letech 1933–1939 zastával funkci
starosty města Nové Strašecí. V roce
1929 byl zvolen do funkce předsedy
muzejního spolku novostrašeckého
muzea. Je velmi pravděpodobné, že on
sám nebo jeho blízcí věnovali muzeu
poměrně rozsáhlou sbírku pohlednic.
Výstava je pro vás otevřena od 2. 12.
2020 - 31. 1. 2021.
Přejeme všem klidné vánoční svátky a vše
dobré v novém roce!
Irena Smržová,
Muzeum T. G. M. v Lánech

Betlémské svìtlo
Srdečně vás zveme na tradiční vánoční
akci – Betlémské světlo, které na Rakovnicko opět přinášíme ve spolupráci se
skauty!
Stejně jako minulý rok, tak i letos bude
plát na Husově náměstí, v rakovnickém
muzeu i na všech jeho pobočkách světlo
dovezené z Betléma. Přijďte si připálit
svou svíčku do Muzea T. G. Masaryka
v Lánech. Betlémské světlo bude přístupné v zádveří muzea ve dnech 21.–
23. prosince od 9:00 do 16:00 hodin.
Irena Smržová,
Muzeum T. G. M. v Lánech

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci listopadu ve školce:
Provoz Mateřské školy Lány je v režimu prezenční
výuky. Dodržujeme provozní pravidla podle
manuálu Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kroužky
včetně plavání a kulturní aktivity mimo mateřskou školu jsou zrušeny.
Tradiční podzimní brigáda na školní zahradě
proběhla pouze v rámci dopoledního programu.
Děti a zaměstnanci mateřské školy hrabali listí,
uklidili hračky a sportovní vybavení a zahradu
společně zazimovali.
Děti se v listopadu vydaly na vycházky a užily si
podzimní lesní dny. Fotografie naleznete na
webových stránkách školy.
S dětmi jsme společně mateřskou školu vyzdobili
v podzimních tónech. Rozsvícená dýňová strašidla i obrovské dýně u vchodu školky děti každý den
potěšily.
Dětem, které nedochází do mateřské školy z důvodu zhoršené situace v ČR a spadají do režimu
povinné předškolní docházky, zasílají po domluvě třídní učitelky materiály k distanční výuce.
Rodiče s dětmi mají možnost si vyzvednout materiály v tištěné podobě v krabičce u mateřské školy
a zde i odevzdat vypracované úkoly. Děkujeme
rodinám za zpětnou vazbu a přejeme dětem i rodičům plno příjemných chvil při jejich plnění.
Na webových stránkách školy pro všechny rodiče
a děti vkládáme nápady, jak tvořit, hrát si v době
nouzového stavu.
Na webových stránkách mateřské školy nabízíme
pro děti, které jsou doma, nápady k učení, tvoření
a zábavě v době nouzového stavu. U mateřské
školy jsme instalovali dvě magnetické tabule
a nazvali je vzkazovníčkem.
Velmi povedená byla aktivita s názvem „Vytvořme
společně podzimní mandalu u MŠ“. K našemu
velikému potěšení se přidali i náhodně procházející spoluobčané.

Jedinou akcí, která mohla proběhnout s dodržením hygienických opatření, bylo ve středu 25. 11.
fotografování s vánoční tématikou. Paní fotografka Laura Klokočníková snímky pořizovala
s trpělivostí a vlídností. Některé děti se do objektivu smály téměř profesionálně, jiným jsme
musely pomoci veselou taškařicí, abychom
rozesmály jejich tváře. Vzniknou určitě nádherné
fotografie dětí, ze kterých budou mít radost
hlavně rodiče a prarodiče. Byla možnost pořídit
i skupinové třídní foto, bohužel nízká docházka
dětí to všem třídám nedovolila.
Dobrou náladou a aktivitou proti covidu!
Přidejte se k nám. Tvoříme kalendář plný nápadů,
co všechno můžeme dělat, abychom si zlepšili
náladu a nenudili se ani v době karantény. Pošlete
nám nápady – fotografie, co jste tvořili a dělali
s dětmi doma. My je přidáme do našeho kalendáře
na nový rok 2021, ve kterém, jak věříme, bude
lépe!
Předem děkujeme za fotografie a nápady, které
pošlete na email mateřské školy:
ms.lany@quick.cz do pátku 11. 12. 2020.
Cesta za zlatou hvězdičkou
Mateřská škola připravila pro své děti na zpestření čekání na Ježíška zábavnou cestu plnou úkolů
a překvapení. Cesta za zlatou hvězdičkou bude
připravena od 7. prosince 2020 podél Lánského
potoka za zámkem směrem k čističce odpadních
vod. Během cesty na děti čeká pět hvězdiček
s úkoly a závěrečným překvapením.
Takto vyznačená cesta bude k dispozici až do 4.
ledna 2021 pro všechny, kdo si chtějí zajímavě
zpestřit svou vycházku. Každá hvězdička s úkoly
obsahuje i písmeno k tajence. Pokud písmena
doplníte k závěrečné hádance, podaří se vám
vyluštit ukrytý symbol Vánoc. Když vyluštěnou
tajenku spolu se svým jménem vložíte do vánoční
krabičky u MŠ, můžete si na oplátku vzít zlatou
hvězdičku v zelené ruličce. Hvězdičku si pak
doma můžete jako upomínku na cestu zavěsit
třeba na vánoční stromeček a k tomu si zarecitovat jednoduchou básničku o hvězdičce.
Přejeme příjemnou procházku a šťastný nový rok
2021.
Miluše Vaněčková
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ZE ŠKOLY

Zprávy ze školy
V první polovině listopadu pokračovala ve všech
třídách on-line výuka.
10. 11. – S žáky 5. A on-line besedovala a o své
profesi dětem povyprávěla herečka Monika
Zoubková.
18. 11. – Do školy se vrátili první žáci, a to prvňáci
a druháci. Přišli radostně a v plném počtu. Pro
tyto žáky fungovala v odpoledních hodinách dvě
družinová oddělení.
19. 11. – Pro žáky 8. a 9. ročníku se konala on-line
beseda na téma „ Energie – budoucnost lidstva“.
30. 11. – Do školy se vrátili žáci 3. až 5. a 9.
ročníku. S nimi přišli v prvním týdnu i žáci 6. A
a 6. B, kteří se budou po týdnu ve škole střídat
s žáky 7. a 8. třídy.
Návrat žáků doprovází kromě hygienických
nařízení i řada dalších opatření a omezení, která
jistě všichni – žáci, rodiče a pedagogové pochopíme a zvládneme. Např. protože máme jen čtyři
družinová oddělení, bude družina k dispozici
pouze pro žáky 1. – 4. ročníku. Jelikož není možné v pozdních odpoledních hodinách oddělení

spojovat a všechna oddělení musí fungovat samostatně, byl z personálních důvodů provoz družiny
zkrácen o 30 minut, a to pouze do 16 hodin. Žáky
celé školy není možné naobědvat během tří obědových pauz, jak je v normálním školním režimu
běžné, neboť v jídelně musí být přítomni vždy
pouze žáci jedné třídy. Proto se jedenáct tříd musí
na obědě prostřídat v patnáctiminutových intervalech, časy pro jednotlivé třídy jsou pevně dané
a výdej obědů je stanoven již od 11. do 14. hodiny
nepřetržitě. Z toho důvodu budou žáci obědvat
i v rámci některých vyučovacích hodin. Muselo
tedy dojít i k úpravám rozvrhů hodin všech zúčastněných. Omezená je nadále výuka hudební
a tělesné výchovy, u cizích jazyků není např. možné žáky kombinovat do smíšených skupin v rámci
jednoho ročníku atd. Nicméně, my pedagogové
jsme šťastní, že máme děti zase na dosah. To nám
věřte.
Prodlužuje se funkční období dosavadních členů
Školské rady, konání řádných voleb se odsouvá na
pozdější blíže neurčený termín.
26. 11. – V podvečerních hodinách se v komunikačním prostředí MS Teams konaly on-line třídní
schůzky s rodiči žáků, rodiče i žáci od učitelů
obdrželi čtvrtletní hodnocení.
Jménem všech pracovníků školy přeji všem
školákům, jejich rodinám i přátelům školy klidné
Vánoce i celý rok 2021, zůstaňte všichni ve zdraví.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Lékárna Lány

Vánoèní bohoslužby 2020

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

24. 12. ve 20:00 ve Mšeci – Štědrý den
24. 12. v Novém Strašecí
25.12. v 8:00 ve Mšeci – Narození Páně
25.12. v 9:30 v Novém Strašecí
26.12. v 8:00 ve Mšeci – sv. Štěpán
26.12. v 9:30 v Novém Strašecí
27.12. v 8:00 ve Mšeci – svátek Svaté rodiny
27.12. v 9:30 v Novém Strašecí
27.12. ve 14:00 v Řevničově
28.12. v 7:00 v Novém Strašecí – kaple –
Mláďátek
30.12. v 9:00 v Novém Strašecí – kaple
31.12. v 17:00 v Novém Strašecí

V lékárně je k dispozici široký sortiment léků, rovněž nabízíme i kosmetiku RYOR. Lékárna sídlí
v ulici Ke Hřbitovu čp. 174, tel. 313 513 970, email: lekarna.lany@ seznam.cz.
Lékarna bude v letošním roce otevřena naposledy
23. prosince do 12:00 hodin. V novém roce otevře
v pondělí 4. ledna od 10:00 hodin.
Přejeme Vám klidné a spojené vánoční svátky
a těšíme se na vás v novém roce 2020.
PharmDr. Ludmila Brokešová

ZE ŽIVOTA SPOLKU
Náš Vašírov slaví první dekádu
Tento rok je pro spolek Náš Vašírov, z.s. významný. Slavíme 10 let od založení. Za tu dobu jsme
uspořádali velké množství sportovních, zábavných i vzdělávacích akcí. Podílíme se na rozvoji
Vašírova. Letošní rok byl pro nás plný výzev.
Celorepubliková situace, ale i plánovaná výstavba
haly v blízkosti domovů nás sjednotila. Podpora
lidí nás povzbuzuje v další práci.
Spolek je tvořen členy a výborem, Ti se snaží
vymýšlet a zrealizovat akce. Máme i velkou
základnu dobrovolníků, kteří vždy rádi přidají

svoji pomocnou ruku. Touto cestou bych Vám
všem chtěl poděkovat. Bez Vás by spolek nemohl
existovat. Stejně tak by se nemohl obejít bez
sponzorů. Náš hlavní sponzor je Obec Lány. Jsme
rádi, že vidí naši práci, a zároveň je to i závazek,
abychom nepolevili. Děkuji i ostatním sponzorům, že nás podporují a uvědomují si důležitost
komunit v obci.
Přeji Vám poklidné vánoční svátky a v roce 2021
na viděnou.
Vilém Hamouz, předseda spolku Náš Vašírov, z.s

Domeček je OTEVŘENÝ! Ve 3. stupni
opatření má velmi omezenou kapacitu,
proto prosíme využijte před návštěvou
n á š O N - L I N E R E Z E RVA Č N Í
SYSTÉM! Není třeba registrace, jen
rezervace místa pro vás a děti. Podrobné
informace najdete na www.naselany.cz
nebo facebooku.
Prostory Domečku dezinfikujeme v noci
vlastním generátorem ozónu.
Úterý
· 15:00–17:00 Ženský kruh s ručními
pracemi (drátkování)
Středa
· 10:00–10:15 Maňáskové divadlo
(16. 12. 2020, 13. 1. 2021)
Čtvrtek
· 10:00–10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Pohybové aktivity
Cvičení otevřeme, jakmile nebude třeba
na sport ve vnitřních prostorech nosit
roušku.
Vánoční prázdniny v Domečku
Domeček bude otevřen naposledy ve
čtvrtek 17. prosince 2020. Po svátcích
plánujeme otevřít v úterý 5. ledna.
Maškarní merenda
Z důvodu nejisté epidemiologické situace akci na rok 2021 nepřipravujeme .
Bezplatné poradenství
Rodinné, právní, personální a mzdové,
laktační poradenství je vám k dispozici
prostřednictvím emailu, telefonu,
skypu a nyní konečně i osobně do konce
tohoto roku.
Pravděpodobně v březnu budeme vědět
zda tuto bezplatnou službu budeme moci nabízet také v roce 2021. Naše konzultanty můžete nadále kontaktovat, ale
plnou cenu služby si hradí klient sám.
Kontakty jsou uvedeny v listopadovém
Zpravodaji. Senior poradenství, základní sociální a formulářové poradenství
pokračuje dál bez omezení.
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Nový faráø
Od 1. července 2020 má strašecká farnost, pod kterou spadá i lánská farnost,
nového faráře, otce Martina Janatu.
Jaký je nový farář a poslal biskup svého
nejlepšího člověka, či problémistu, kterého potřebuje odklidit? Kdo je Martin
Janata? Pokud je vaše zvědavost silnější
než vy, pohodlně se usaďte a pusťte se do
čtení.
Nový farář se narodil v Pardubicích, ale
od dvou let vyrůstal v Praze. Všechny
školy, kamarádi, společenský život, to
vše prožil tam, takže se považuje za
Pražáka. Je nejmladší ze tří sourozenců,
otec mu zemřel před 20 lety, mamince
bylo nedávno 95 let. Jeho rodina je věřící, od dětství byl zvyklý chodit do kostela.
Během svého dětství viděl, že rodiče do
kostela chodí rádi, že jim to něco přináší.
V šesti letech začal ministrovat, to jej
také přichytlo k liturgii. V pubertě si pak
prošel obdobím tázání, kolem patnáctého roku se v něm začala rodit už vědomá,
dospělá víra. Dalším mezníkem bylo
společenství mladých křesťanů, kteří jej
obklopovali pro jeho formaci bylo tohle
společenství zásadní. Překvapivě otázky
víry neprobíral s rodiči, ale se svými
vrstevníky. Vyrůstal ve velké pražské
farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na
Vinohradech. Tam byla mezi farníky
řada přírodovědců, filozofů, lidí, kteří
v sobě měli jasně formovanou víru, a to
jej ovlivnilo. Také hodně četl, sháněl
knihy po antikvariátech a knihovnách.
To první pomyslné klepání na dveře se
ozvalo v sedmnácti letech, kdy začal
pomalu přemýšlet o této cestě. Také na
něj zapůsobili kněží, se kterými se
setkával. Ale v první řadě to byl Pán Bůh,
kdo jej volal. Protože však byl v té době
pořád zamilovaný, tak myšlenku na
kněžství neustále odsouval. A tohle přetahování se s Bohem trvalo devět let…
Na Velikonoce 1989 v něm povolání
dozrálo a on přesně věděl, že je to jeho
cesta. Přestože mu život do cesty postavil různé zkoušky od svých šestadvaceti
let pořád věděl, že chce být knězem.
O svém rozhodnutí řekl rodičům o Vánocích, na Štědrý den. A myslí, že z toho
měli oba radost. Sice neskákali nadšením do stropu, ale ani jeho rozhodnutí
trpně nepřijali, to určitě ne.
Nejprve byl vysvěcen na jáhna a potom
nastoupil na roční jáhenskou praxi v
Kunraticích. Kromě toho že to byla
normální farnost to bylo i diecézní
středisko pro mládež. Tam poznal práci
pro mládež, které se věnoval páter Jan
Balík. V roce 1998 byl vysvěcen na kněze
a na dva roky byl poslán jako kaplan do
Roudnice nad Labem.
Pokračování v lednovém Zpravodaji.
Martina Hořejší

Z lesa do svìta
Jestli chcete něco vyhrát, běžte 100 metrů, jestli
chcete něco začít, běžte maraton. Toto je věta
vypůjčená od Emila Zátopka, ale myslím, že by ji
děda podepsal. Jak on sám říká – jsem prcek, na
krátké tratě jsem nevyrostl.
Honza Merunka je kluk z Vysočiny, kterou jsme si
oblíbili i my, zbytek rodiny Středočechů. Z každé
návštěvy vesnice Šmolovy – rodiště dědova a jeho
dvou bratrů – vyzařují pohostinnost, milá nálada
a klid. Děda jako nejstarší z bratrů prý rostl na
šibenici – říkávala jeho babička. Ale víte, že mně
se to vůbec nezdá? Pro mě je to jeden z nejklidnějších lidí, které znám. Vždy čestný, dobrosrdečný
a milý muž, který bral velmi vážně a zodpovědně
svoji práci, záleželo mu na místě, ve kterém žije,
a tak se jako zastupitel dlouhá léta zajímal
o veřejné dění a byl aktivní v obci. Snažil se
pomáhat i ostatním lidem. Jako malá jsem si
všimla malých plastových kapiček krve, které se
skrývaly v šuplíku v sekretáři. Byly to kapičky,
které dostával děda za darování krve. Nyní je
držitelem stříbrné i zlaté medaile prof. MUDr.
Jana Janského. A to je přesně děda. Vše schová do
šuplíku a nikdo toho o něm moc neví.
Děda závodně lyžoval, hrával hokej a později také
hrál fotbal. Pak přišla rodina a práce v JZD. Po
zhruba třicetileté pauze začal běhat. Svých 42
pohárů a 120 medailí nazývá lapačema prachu.
Chápejme – je to nadsázka, vždy to říká s malým
úsměvem, ve kterém je schovaná radost a hrdost.
Až si jednou řeknete, že chcete zhubnout, může to
dopadnout i tak, že budete vyhrávat závod za
závodem. To si totiž Jenda řekl v 50 letech. V 55
letech se mu povedl osobní rekord,
a to při maratonu v Římě, kdy byl
jeho čas 2:54:24, což je pro představu běh rychlostí 14 km/hod.
a tempo pod 4 min./km. Maratonů
pod 3 hodiny bylo více a oficiálně
uběhnutých maratonských závodů 74. Děda nejvíc vzpomíná na
Monako, kde mu gratulovala monacká princezna, a myslím, že jeho
srdci blízké je Švýcarsko. Zde běžel
10 horských maratonů. Vybíhal
v kraťasech a dobíhal za doprovodu sněhových vloček. Cesta byla
plná kamení a místy bylo třeba
využít horolezeckého stylu. A za to
vše je odměnou krásná příroda,
která se musí zažít. Maraton
v Monaku byl prý krásný tím, že se
běží podél moře z Monaka přes
Francii do Itálie a zpět, kde závod
vede přes Circuit de Monaco
(Velká cena Monaka – závod
Formule 1). Určitě by se dalo
vyprávět dlouhé hodiny o zážitcích
z maratonu v New Yorku, Londýně, Paříži, Budapešti, Lichtenštejnsku, Německu, Košicích,
Barceloně, Rájci i Dánsku.

Myslím, že u sportu je důležité mít srdce na
správném místě, vytrvalost a pevnou vůli. To vše
jsou dědovy přednosti, díky kterým se stal velmi
uznávaným veteránem. Velkou oporou mu je
babička, se kterou procestovali kus světa. Právě
ona tvoří zázemí pro dědu a pro celou rodinu.
Nyní Honza běhá i ve svých osmdesáti letech,
které oslaví 27. prosince. Z velkých dálek se vrací
na lánské cesty pod „Starým zámkem“. Když
jsem byla malá, děda říkal, že jde běhat pod
„Starej“, kam jsme s ním občas chodili. Vyprávěl
nám o loupežnících, kteří bydleli v troskách
dřívějšího hradu Sobín. V lese má své cesty, na
které se postupně vrací, a odměnou jsou mu
vzpomínky z velkých dálek, od moří a mrakodrapů. Užívá si přírody, místních lesů, cest a polí,
i když už ne v takovém tempu, ale zato s velkou
úctou a láskou k běhu.
My jsme neuvěřitelně pyšní na to, jaký děda je.
S jakou vůlí a odhodláním se oblékne do důkladně
vybraného sportovního oblečení a jde trénovat.
Dědo, ještě spousty uběhnutých kilometrů
s úsměvem, tak jak to umíš!
Pokud běháš, jsi běžec. Nezáleží na tom, jak daleko
běháš, nebo jak rychle. Nezáleží na tom, jestli je to
dneska poprvé, nebo běháš už dvacet let.
Neexistuje žádná zkouška, kterou bys musel projít,
žádné oprávnění, které bys měl získat, žádná
členská karta, kterou bys mohl obdržet. Prostě
jenom běhej. (John Bingham, maratonec,
novinář, spisovatel)
Michaela Panenková
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Z HISTORIE
Fudži po našem
Japonsko má jako symbol vycházející slunce. Životodárná hvězda je
červená a objevuje se za časných jiter nad kuželem hory Fujisan, jako by na
něm byla nabodnutá. Země vycházejícího slunce.
Trojmezí na rozhraní vašírovského, rynholeckého a stochovského katastru by bylo možno v tomto duchu pojmenovat Krajem slunce zapadajcího;
Julius Zeyer by ho možná metaforicky nazval Údolím mizející hvězdy. To
sice platilo jen po jisté časové období, ovšem tak dlouhé, že příslušníci čtyř
generací dobře vědí, o čem mluvím.
Zdejší Fujisan se začal zvedat z mokřinatého rašeliniště v roce 1911
a nedokážu odhadnout, od kdy byl jeho symetrický kužel natolik výrazný,
aby dominoval celému okolnímu údolí. Řekl bych, někdy od třicátých let.
Narůstal až do roku 1965 a potom naráz stop. Do konce sedmdesátých let
ho nepřibylo ani neubylo. Potom se mu sesedla špička,1 on se stal komolým
a zkomolený se tyčil ještě několik roků, japonské velehoře už nepodobný.
Nakonec se do něj v devadesátých letech zakousla odshora těžká technika
– a jakej byl? Reliéf terénu se víceméně vrátil do přírodní podoby před
nástupem uhlokopů, ale nám, co jsme se narodili v první polovině 20.
století a ještě o pár let později, to tam bez onoho kužele připadá takové
nijaké, okradené a bez pointy.
Samozřejmě mám na mysli odvalovou haldu šachty, která zahájila těžbu
pod pracovním názvem Laura II, dlouhá léta nesla jméno Anna, epizodně
Laušman a poslední čtvrtstoletí do svého zániku v roce 1965 byla známá
jako Důl Československé armády.
Nádherný šedivý symetrický kužel, jako vysoustruhovaný. Dominantní,
nepřehlédnutelný, symbolický, viditelný z široka daleka. Umělá hora na
dně údolí, bez jakékoli vegetace, druhá příroda. Vděčný objekt pro režiséry
a kameramany. Zabírán z karlovarské silnice číslo 6 se objevuje ve filmech
„První parta“ a „Florenc 13:30“, v jednom pokračování televizního seriálu
„Píseň pro Rudolfa III.“ a v televizní adaptaci Vernova románu „Ocelové
město“. Z vlaku byla halda natáčena snad jen v jediném kinematografickém díle, ale zato hned několikrát: děj celého toho filmu je rytmizován
opakovaným průjezdem vlaku, za jehož okénkem se míhá tatáž krajina
umocněná rynholeckou odvalovou haldou. (Poraďte mi někdo prosím, jak
se ten film jmenoval, nějak se mi to nevybavuje.)
Mně rynholecký kužel vždycky připomínal japonský Fudžisan, chcete-li
Fujisan, Fujijamu či Fudžijamu, zkráceně Fuji či Fudži, jak je ctěná libost.
Obrázkovým písmem to napsat neumím. S tím rozdílem, že jsem nad
naším Fudži nevídal slunce vycházet, nýbrž zapadat. Když si člověk ve
správnou chvíli našel patřičné místo, mohl sledovat, jak klesající sluneční
kotouč dosedá na špičku kužele, okamžik tam posečká (jen chvilku, ne víc)
a pak pomalu zmizí za jeho masivem. Kdybych byl v příslušném momentu
na vrcholu haldy, klidně bych si mohl na sluníčko sáhnout, šťouchnout si
do něj prstem.
Poprvé jsem se o to pokusil koncem roku 1965. To už se na Armádě (pro
dříve narozené na Anně) nefedrovalo a bylo možné bezpečně vylézt až na
samý vrchol odvalu. To dříve nešlo, poněvadž shora se za provozu neustále
sypala dolů hlušina, kterou tam nepřetržitě navážel koreček či hřeblák.
Řekl jsem bezpečně? No to zrovna ne. Ono bylo to úbočí kolem dokola
samá hluboká ronová rýha, sem tam zapadla noha do nějaké díry či dutiny,
místy stoupal ze země sirovodíkový odér zkažených vajíček. Prostě bylo to
o zlomení kotníku, o vyplivnutí plic a o vypuštění duše.
Shora pak nebylo skoro nic vidět. Sluníčko zlomyslně uskočilo až někam
za Strašecí a žádná mimořádná panoramata a netušené nové obzory se
neotevřely. Ona ta halda byla sice vysokánská a strmá, avšak vyrůstala ze
dna dost hlubokého údolí, a tudíž nikterak výrazně nepřevyšovala vrchol
přírodního Holubína těsně za sebou. Jestliže našinec po vypocení
sedmerého potu stanul na samé špičce odvalového kužele, nenacházel se
o mnoho výše, než kdyby pohodlně došel po rovině ze Stochova na kótu Na
hrobce (459 m).
1

2
3
4

Přesto přese všechno bylo nějaký čas v módě pořádat výstupy na haldu,
byla to i celorepubliková akce hornických učňů, aby poznávali nejen
hloubky, nýbrž i výšky. Pak se přišlo na to, že je to z nejrůznějších důvodů
riskantní. Nerovný terén jak dělaný na úrazy, četné výrony kysličníku
siřičitého, který způsoboval kocoury v krku, dutiny, kde se tvořil toxický
salmiak, hovořilo se také o vysoké hladině radioaktivity, a tak to ti nahoře
zapověděli. Tím neříkám, že navzdory zákazu leckdo Armádu nepokořil.
Svého času se tam odehrál i jeden nepovolený recesistický happening.
Dokud to býval kužel kuželovitý, a nikoli komolý, stoupaly za chladných
dnů puklinami a štěrbinami na povrch smrduté výpary a výdechy a jen
velice nerad na něm zůstával ležet sníh: na špičce se neudržel vůbec nikdy.
V osmdesátých letech se na haldě začalo něco dít. Kolem dokola jejího
pláště se k vrcholu spirálovitě vinula nově zbudovaná cesta, takový šnek
neboli semmering. Nahoru byl dopraven bagr, aby rozhrnul vrchol a na
vzniklé plošině se mohly vyhloubit vrty, do kterých měla být pumpovaná
vápenná voda, což byl standardní postup hašení hořících hald. Po stětí
hlavy už komolý kužel přestal připomínat Fudži, ale ještě hodně dlouho se
nevzdával a tyčil se nad krajem.
Tehdy dostal čtyřicetiletý fotograf Karel Kestner fantastický nápad: „Když
můžou jezdit nahoru na haldu náklaďáky, co bych tam nevyjel já trabantem!“ Byla z toho celá utajená dvojmužná rodinná vysokohorská
expedice. Na hlavy si nasadili hornické helmy, na oči svářečské brýle, na
ruce dlouhé pracovní rukavice, na zádech minimaxy suplující kyslíkové
bomby, místo cepínů měli v autě důkladné krumpáče. Vrcholový snímek
pořízený při vztyčování vítězné vlajky je nenapodobitelný; kam se hrabou
Hillary s Tenzingem! Trabant bylo posmívané auto, ale ten Kestnerovic,
ztráceje se ve výfukových zplodinách, zdolal haldu naprosto spolehlivě.
Stoupal nahoru na zpátečku2 v úděsném úhlu, balancoval po dvou kolech
na nezpevněných hranách cesty, chvílemi se podhrabával v popelu, řval
jako raněný tur – a nezklamal!
Dlouhý čas se pak s haldou nic nedělo, bagrista zemřel a někteří to dávali
do souvislosti s výpary. V devadesátých letech začal fungovat státní
program na odstraňování průmyslových škod. Byl vypracován plán
rekultivace a odvalovou haldu začali snášet, rozhrnovat a rekultivovat.
Dnes je náš regionální Fudži ten tam. Tam, kde kdysi byl Babylon, je holá
pláň a všude kolem tráva… Škoda.
Pokračování v příštím čísle...
Václav Vodvářka, lánský písmák

Neprané hlušiny vyvážené na haldu měly vysoký obsah hořlaviny. Odvalový kužel odhořívá shora (jako vánoční františek) a následkem toho ve špičce vznikaly žhnoucí pelechy o dost vysoké teplotě.
Prý se tam kdosi probořil a mělo to tragické následky.
To byl oblíbený fígl trabantistů při vyjíždění obtížných kopců: náhon byl na spodní nápravě a zpátečka byla pružnější než řazení 1/2. Akorát to víc kvičelo.(říká Ing. Karel Kestner jun., účastník expedice).
Polovinu zrekultivovali a polovinu ne: je to takový pokus, kdy se porovnává, jak si s tím příroda poradí.
Svého času tam chtěli Tuchlovští zřídit sáňkařskou dráhu.
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Listopad v Sokole
Ač sokolovna zeje od půlky října prázdnotou, uvnitř se stále něco děje. Pan
správce provádí drobné opravy a údržbu. Dodavatelsky jsme zahájili práce na
obnově sprch v suterénu sokolovny,
které by do konce roku měly být hotovy.
A cvičenci se mohou těšit na nově zakoupené náčiní.
Výbor tělocvičné jednoty Sokol Lány přeje
všem spoluobčanům příjemné prožití
vánočního času i v této mimořádně těžké
době. Ať vám všem v roce 2021 slouží
zdraví a dokážete se radovat z maličkostí! Všem aktivním členům TJ
děkujeme za práci a jejich volný čas
věnovaný jednotě!
Václava Nováková

Prosincové akce v Sokole

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Sokol bude s námi
V době zákazů, nařízení a omezení každý hledá
únik od reality. Máme štěstí, že jsme sousedé
okolních lesů a že můžeme vnímat nádhernou
přírodu hned za humny. Krátké či delší procházky
podzimními lesními cestami poskytnou energii
a čerstvý vzduch. Díky stromům.
Letos jsme na sokolském pozemku nechali na
základě odborného posudku pokácet zbylé čtyři
skoro stoleté lípy. Nebyly v dobrém stavu a hrozilo
nebezpečí pádu velkých větví či celých stromů. Na
jejich místo patří stromy nové, a jakmile to situace
dovolí, plánujeme výsadbu.
Původní lípy byly přítomny u mnoha sportovních
i kulturních akcí a na spoustě fotografií můžeme
vidět, jak se jim dařilo i přes všechna úskalí, která
nám doba přinesla. A jako poctu těmto stromům
jsem s potěšením přivítal nápad našeho člena

Antonína Bauera použít část jedné z lip na sochu
Sokola. Antonín je šikovný řezbář a svůj nápad
začal realizovat koncem léta. Ve svém volném
čase vytváří plastiku, která je symbolem Sokola
a vyjadřuje sílu, vůli, ušlechtilost, odhodlanost. Je
to férový dravec. V dnešním pojetí Sport –
Občanství – Komunita – Osobnost – Laskavost.
Sochu bychom chtěli slavnostně odhalit příští
rok. Nechci slibovat termín. Všichni víme, jak se
věci mají. Podstatné je pro mne to, že tu sokola
i Sokol máme. Počkáme si.
Děkuji všem členům i příznivcům Sokola, všem
návštěvníkům sokolovny za trpělivost a věřím, že
se společně v naší sokolovně brzy potkáme. Už se
jí po vás stýská
Martin Zelenka, starosta TJ Sokol Lány

FOTO

Bohužel ani mírné zlepšení současné
zdravotní situace nám neumožňuje
vrátit se k pravidelným aktivitám v lánské sokolovně. Výbor Sokola na své
prosincové on-line schůzi probral s jednotlivými trenéry jejich stanoviska k tréninkům. Všichni trenéři se jednomyslně
shodli, že trénovat v rouškách považují
za nevhodné. Jakmile bude povinnost
roušek při amatérském sportu uvnitř
zrušena, budou tréninky obnoveny.
Z tohoto důvodu se nebudou v lánské
sokolovně konat tradiční prosincové
sportovní akce – Vánoční akademie
aerobik teamu, Vánoční cvičení pro ženy
s Míšou Kholovou, Vánoční a Silvestrovský turnaj stolního tenisu.

Jsme zrozeni k chùzi
Lánské cukrářství
děkujeme všem zákazníkům za
velkou podporu v letošním roce.
Pohodové a klidné prožití Vánoc
a v novém roce 2021 hlavně zdraví
přeje Tým Lánského cukrářství.
Otevírací doba:
Prosinec: pátek–neděle 12–17 hodin
21. 12. , 22. 12., 23. 12. – 12–17 hodin
24. 12. Zavřeno
Leden, Únor – zavřeno
Těšíme se na vás v březnu 2021.

Každý, kdo je zvyklý se pravidelně hýbat, hledá
jiné možnosti pohybových aktivit. Proto několik
seniorek místo cvičení chodí každé úterý na
vycházky s hůlkami Nordic Walking nebo bez
nich a při zhruba pětikilometrové trase si vyčistí
hlavu a velmi prospějí svému tělu. Zdaleka nejsou
samy, menší či větší skupinky chodců potkávám
v Lánech i okolí velice často. A právě jim je určena
následující výzva: Česká asociace Sport pro
všechny (ČASPV) vyhlásila soutěž na dálku
„Vstaň a choď!“. Je sice určena hlavně věkové
kategorii 55+, ale zapojit se může každý. Probíhá
od 1. listopadu 2020 do 31. března 2021. Přihlásit

se může každý kdykoliv v průběhu soutěže na
adrese: mothejzikova@caspv.cz. Uvedete svoje
jméno a příjmení_ přezdívku_ rok narození.
Počet našlapaných kilometrů nahlásíte vždy na
konci měsíce na výše uvedený mail (30. 11.,
31. 12., 31. 1., 28. 2., 21. 3.). Průběžné výsledky
pak můžete sledovat na www.caspv.cz, v tabulce
budou použity přezdívky soutěžících.
Vyhodnocení bude v kategoriích ženy/muži. Ale
i ten, kdo netouží po rekordech, udělá tím hodně
pro své zdraví, lepší imunitu a kondici! Ať tedy
kilometrů v Lánech našlapeme co nejvíce!
Václava Nováková

Výzva všem: Prosím, neházejte pøedmìty na zamrzající
Židovský rybník, chcete-li bez problémù bruslit!
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