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Vánoční
troubení
Na Štědrý večer, když se zešeřilo, vydával se kdysi obecní pastýř na pravidelnou obchůzku ztichlou vesničkou.
Nevynechal žádné stavení: selský grunt
na návsi ani chaloupku u brány. Přiložil
ke rtům kravský roh, postavil se pod
osvětlené okénko a táhlým zatroubením
připomněl, že se kdysi kdesi narodila
Láska, a i když na to mnozí často zapomínají, pořád ještě sídlí všude kolem
nás. Pokoj lidem dobré vůle.
Teprve tímto zatroubením začínaly
Vánoce. Dříve by nikdo k prostřenému
štědrovečernímu stolu nezasedl. Hlas
rohu oddělil všední dny od posvátného
času, kdy útulnost naplňuje nejen lidské
příbytky, ale především lidské duše, kdy
snad každý alespoň nakrátko odkládá
malicherné spory a tváří v tvář svým
podobně naladěným bližním se načas
stává Člověkem.
Bylo by krásné, kdyby tato nálada
všeobecného smíření trvala po celý rok,
jenomže to by člověk musel překročit
své lidské hranice a přestal by být sám
sebou. Dobrá vůle by nás však opouštět
neměla. Nikdy.
Archaický kravský roh byl později
vystřídán vycíděnou křídlovkou. Není
důležité, z kterého nástroje se hlas dobré
vůle ozývá. Klidně ať je to z obecního
rozhlasu. Bylo by však prospěšné, kdyby
čas od času někdo neviditelný zvučně
zadul a připomněl nám, že jsme Lidmi.
Takový hlas svědomí by byl tím nejcennějším dárkem. A vůbec by se nemusel
ozývat jenom o Vánocích.
Člověk své meze nepřekročí; pro
dobré soužití by myslím docela postačilo, kdybychom aspoň někdy udělali
o kousek víc, než je naše povinnost.
Kdybychom byli alespoň někdy nezištní.
Jak řekl kterýsi antický filosof: Mezi lidmi by měla vždy platit zásada: dárce, aby
okamžitě zapomněl, že někomu něco
dal, a obdarovaný, aby nikdy nezapomněl, od koho něco dostal.
Pokoj lidem dobré vůle.


Václav Vodvářka

Vážení a milí lánští spoluobčané,
ani letos jsme se nemohli společně potkat na
slavnostním rozsvícení vánočního stromu
na Masarykově náměstí. I přes nepříznivou
epidemiologickou situaci se nám povedlo
v roce 2021 uspořádat několik velmi pěkných
společensko-kulturních akcí, za což patří
velký dík pořadatelům ze společenské komise
obce Lány. Chtěl bych poděkovat všem sportovním, společenským, kulturním spolkům
i všem občanům za celoroční spolupráci.

Letošní rok / stejně jako ten loňský/ byl, díky
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 našim spoluobčanům klidné a spokojené prožití vánočních
svátků. Do nového roku 2022 přeji hodně
štěstí, osobní spokojenosti, pracovních
úspěchů a hlavně to nejdůležitější co člověk
potřebuje, a to je zdraví.

Karel Sklenička, starosta obce

Jan Saudek má v Lánech výstavu

Vernisáž výstavy českého fotografa, malíře a spisovatele Jana Saudka se konala 11. listopadu, v den
věnovaný památce válečných veteránů, padlých a obětí válek. Ten si připomenuli přítomní během
vernisáže, kterou zahájil autor doprovázený svou manželkou Pavlínou. Zahájení si nenechala ujít
také středočeská hejtmanka Petra Pecková. Více informací k výstavě na str. 3

Z veřejného zasedání
Dne 8. listopadu 2021 proběhlo v sále nad restaurací a cukrárnou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelé projednali a schválili:
• Obecně závaznou veřejnou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku za odpadové hospodářství
a výši poplatku 700,- Kč /osobu/rok. Pro občany nad 80 let věku poplatek ve výši 350,- Kč /
osobu/rok.
• Rozpočtovou změnu č. 5/2021.
• Nabídku pronájmu nebytových prostor čp. 174
(bývalá lékárna) paní K. K. z Lán.
• Podání žádosti na obnovu prvků dětského
hřiště u Židovského rybníka z programu

Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR ČR
2022.

Zastupitelé projednali a vzali na vědomí:
• Petici občanů proti nadměrnému hluku ze silnice č. II/236. Petice bude postoupena Správě
a údržbě silnic Středočeského kraje. Redakce

Pozvánka

V pondělí 13. prosince 2021 v 18:00 hodin
se naposledy v letošním roce sejdou zastupitelé v sále nad restaurací a cukrárnou
Narpa.
Redakce
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Pošta Partner na
Lánech dočasně
uzavřena

Pošta Partner Lány bude z provozních
důvodů ve dnech 3.12. – 17.12. 2021
uzavřena. Po dobu jejího uzavření budou poskytované služby zajištěny provozovnou v Novém Strašecí, U Školy 119.
Pracovní doba strašecké pošty je následující: v pondělí a ve středu 10:00 – 12:00
a 13:00 – 18:00, v úterý a ve čtvrtek 08:00
– 12:00 a 13:00 – 16:00, v pátek 8:00 –
12:00 a 13:00 – 16:00. Na této provozovně bude možné si vyzvednout uložené
zásilky. Redakce


Co se děje
na radnici

•Z
 astupitelé se seznámili s návrhem
rozpočtu na rok 2022 a diskutovali nad
výdajovou stránkou. Návrh rozpočtu
počítá např. s opravou povrchů v ulici
V Chaloupkách, části ulice Čs. armády
v úseku mezi ulicí Polní a paneláky
a okolo hasičské zbrojnice, dále s vybudováním nového plynového vytápění
budovy I. stupně ZŠ Lány, výměnou
některých herních prvků a dopadových
ploch na hřišti u Židovského rybníka.
•P
 rovozovatelka pošty paní Tučková požádala o příspěvek na provoz pobočky
České pošty – Partner na rok 2022.
•Z
 astupitelé diskutovali o možném náhradním termínu obecního plesu, který
se z důvodů nepříznivé situace s covidem nebude v lednu konat. Většinově se shodli na přeložení termínu na
9. dubna 2022 od 20:00 hodin. Zastupitelka J. Drastilová domluví kapelu,
ozvučení a účinkující včetně spolupráce s Muzeum T. G. M.
• Š kolní zemědělský podnik předložil návrh dodatku k pachtovní smlouvě, kterou připravil na základě revize skutečné
výměry pronajaté zemědělské půdy od
obce.Redakce

Prodej vánočních
stromků

Vánoční stromeček si můžete koupit na
Nových Dvorech od 7. do 17. prosince
2021 následovně:
•
pondělí-čtvrtek 7:30-15:30 hod., pátek
7:30-16:30 hod., sobota a neděle 7:0014:00 hod. a v pátek 17.12.2021 7:3012:00 hodin. V prodeji bude smrk ztepilý 200,- Kč/ks a borovice lesní 200,- Kč/
ks. Ceny jsou včetně DPH a zabalení do
ochranné sítě.
Dále budou v prodeji ozdobné chvoje
- smrková, borová v ceně 20,- Kč / 5 kg
(otep) a jedlová 40,- Kč / 5 kg (otep). Ceny
jsou včetně DPH. 
Redakce

oÚ informuje

Připravuje se rozpočet obce
Lány na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2022 počítá
s příjmy v celkové výši 38.300.000,- Kč a s výdaji
ve výši 47.300.000,-Kč. Rozpočet obce je plánován jako schodkový. Na pokrytí schodku je použita finanční rezerva obce ve výši 9.000.000,- Kč,
která byla vytvořena z přebytků hospodaření minulých let.
Příjmová část rozpočtu
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2022
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 95 %
možného maxima. Hlavním příjmem je daň z přidané hodnoty, která by v příštím roce měla činit
19.300.000,- Kč.
Dalšími významnými příjmy jsou daň z příjmu fyzických osob ve výši 7.110.000,-. Kč a daň
z příjmu právnických osob ve výši 7.300.000,Kč. Celkové daňové příjmy 1. třídy jsou ve výši
36.300.000,- Kč. Nedaňové příjmy 2. třídy (příjmy
z pronájmu bytových a nebytových prostor, příjmy
z poskytování služeb, pronájmu pozemků, příspěvek EKO-KOM a příjmy z úhrad dobývacího prostoru) jsou předpokládány ve výši 1.300.000,-Kč.
V daňových příjmech 4. třídy je uvažováno s dotací ve výši 0,7 mil. Kč.
Výdajová část rozpočtu
V kapitole silnice je plánována částka 7,4 milionu Kč. Jedná se o rekonstrukci komunikací ulic
V Chaloupkách, části Křivoklátská od dětského
hřiště k Berounské ulici a části ulice Čs. armády od
ulice Polní k ulici U Lipky. Součástí rekonstrukce
ulice V Chaloupkách bude i výměna vodovodního
řadu a splaškové kanalizace ve spolupráci s Vodárnami Kladno-Mělník.

Důležitou plánovanou akcí roku 2022 je nákup
budovy bývalého Muzea sportovních vozů. Na
tuto transakci je v rozpočtu uvažováno s částkou
13 mil. Kč.
Koncem roku 2021 jsme požádali o dotaci na
dvě akce. Je to kompletní rekonstrukce sportovního fotbalového areálu a dále výměna některých
herních prvků včetně dopadových ploch na dětském hřišti u židovského rybníka. V rozpočtu na
rok 2022 je tedy plánováno se spoluúčastí obce na
tyto akce.
Dále je v rozpočtu uvažováno s částkou 1 mil.
Kč na rekonstrukci vytápění v budově ZŠ 1. stupně, kde bude akumulační vytápění nahrazeno
ústředním topením s plynovým kotlem.
Na sběr a svoz komunálních odpadů je uvažována částka 3,5 mil. Kč, kdy spoluúčast obce činí 1,7
mil. Kč. Zbylá částka je kryta z vybraného poplatku za obyvatele (1,4 mil. Kč) a vratky za tříděný
odpad od firmy EKO-KOM (400 tisíc Kč). Na provoz příspěvkových organizací je rozpočtováno –
Základní škola Lány 2.000.000,- Kč, Mateřská škola Lány 1.030.000,- Kč. V kapitole požární ochrana
je počítáno s částkou 700.000,- 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
2021. Na ostatní transfery neziskovým organizacím (grantové řízení obce) je plánována částka
550.000,- Kč.
Rozpočet bude projednáván a schvalován na
veřejném zasedání zastupitelstva obce 13.12.2021
od 18:00 hodin v sále nad restaurací a cukrárnou
Narpa.
Karel Sklenička, starosta obce

Přijďte hodit dopis Ježíškovi

V blízkosti vánočního stromu a Ježíškovy poštovní schránky je v jesličkách připraven zvoneček splněných přání. Vyzkoušejte ho. Můžete k němu zajít s dětmi, s partnerem, ale třeba i nenápadně a vskrytu
sami, se svým vlastním snem. Usilovně myslete na to, po čem toužíte, a zacinkejte zvonečkem. Je jedno,
jestli je Vaše přání tajné nebo jste ho již někdy vyslovili. Třeba se Váš sen stane skutkem. Schránka na
dopisy pro Ježíška bude otevřená do neděle 12. prosince 2021. 
Jana Drastilová

NErozsvícení vánočního stromku
Bohužel, situace se stále opakuje. Jen s tím rozdílem, že loni jsme byli připravení předem a letos jsme doufali, že to přece jen vyjde. V pondělí
22. listopadu 2021 vstoupila v platnost nová mimořádná opatření a podle nich nestálo akci nic
v cestě. Ještě ten den se zástupci vlády dušovali, že
nouzový stav a další opatření nařizovat nebudou.
Ve středu začalo přituhovat a ve čtvrtek večer byl
vyhlášen nouzový stav. Na krizové opatření vlády,
kde se opravdu dočtete, čeho se restrikce týkají, jsme si museli počkat ještě další den. Na naše
obecní akce se vztahuje omezení počtu přítomných na 100 osob (1000 osob jsou sedící diváci,
venkovní a vnitřní akce se nerozlišují). Toto omezení rozhodlo. Společný vstup do adventu jsme
s těžkým srdcem odvolali. Lítost střídal vztek.

Ano, máte pravdu, že někde program nezrušili.
My na to ty koule zkrátka nemáme. Jsme Lány
a nedostaneme nic zadarmo. Média se ráda chytí čehokoli. A že se nám tady novinářů poslední
dobou pohybuje dost, vidíme všichni u zámku.
Odpovědnost nese pořadatel. Případnou pokutu
bychom platili z obecního rozpočtu. Tolik na vysvětlenou. My jsme velmi rádi a děkujeme, že na
Lány přijel v sobotu otec Martin, náš duchovní
správce, a požehnal adventní věnce u jesliček. Starosta Karel Sklenička promluvil ke spoluobčanům
prostřednictvím krátkého videa, které najdete na
FB obce Lány a na internetových stránkách obce
Lány. Přejeme všem klidný advent a požehnané
Vánoce.
Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Společenské dění 
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Divadlo Lány zatím s premiérou
před Silvestrem počítá
Naši milí diváci, stále doufáme, že se s vámi
opět uvidíme 30. prosince v 19:00 na divadelní premiéře v lánské sokolovně. Připravujeme
pro vás nádhernou hru „Potichu to neumím,
jsem vášnivej!“ amerického dramatika Joa
DiPietra o temperamentní generaci prarodičů jedné italské rodiny. Je bohatá na laskavý
i třaskavý humor, ale také na situace, které, jak
pevně věříme, se dotknou vašich srdcí.
Mladý svobodný Nick své babičky a dědečky z matčiny i otcovy strany vídá každý týden
při společném nedělním obědě. Zbožňuje je,
protože „jsou k pomilování“, zároveň mu čas-

to brnkají na nervy. Tak už to ale v rodinách
bývá. Doufáme, že nám společný večer koronavirus zase nezkazí, protože jsme už v loňském roce chtěli s vámi oslavit již dvacátý rok
lánského divadla. Zatím s premiérou při dodržení všech vládních nařízení počítáme, nicméně sledujte naše stránky www.divadlolany.
cz. Konečné rozhodnutí padne nejpozději 22.
prosince. Za této situace bychom lístky neprodávali v předprodeji, ale přímo na místě před
představením.
Zatím se ve zdraví mějte.

Vaše Divadlo Lány

Tříkrálové zpívání u jesliček
Obec Lány ve spolupráci s Římskokatolickou farností Nové Strašecí, lánskou mateřskou i základní
školou a Muzeem T. G. Masaryka v Lánech oznamují, že máme v plánu se společně setkat v neděli 9. ledna 2022 u betléma před obecním úřadem.
Začínáme v 16:00 hodin koncertem folk-rockové kapely BLUEBERRY F. a celou akcí nás provede Slánské vánoční zpívání.
Přijďte si s námi zazpívat koledy, děti si zahrají na malé krále a na rok se rozloučíme s lánským betlémem. Pozvání přijal otec Martin,
jenž na místě požehná tříkrálovou křídu, kterou
si můžete odnést domů a napsat jí na dveře K †

M † B † 2022. K dispozici budou také požehnané cukříky a samolepky na dveře.
Hrneček na teplý čaj si vezměte s sebou; domácí cukroví na společný stůl vítáme. Akce je
součástí Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Neumíme předvídat, jaká mimořádná
opatření nás čekají v následujících dnech a týdnech. Konání, změnu programu nebo případné zrušení společenských akcí ohlásíme obecním rozhlasem, prostřednictvím internetových
a facebookových stránek obce nebo sms zprávou systému Mobisys.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Ples obce a Muzea T. G. M.
plesovou sezonu nezahájí
Vážení a milí příznivci společenských plesů. Po
dlouhém zvažování jsme se rozhodli Reprezentační ples Lán, Vašírova a Muzea T. G. M. v Lánech, který se měl uskutečnit v sobotu 22. ledna
2022 odložit s tím, že se jej pokusíme uspořádat

v náhradním dubnovém termínu v naději, že
to bude již bez podmínek a vládních omezení.
O dalším dění vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení a přejeme vám šťastné a veselé blížící se svátky.
Zastupitelé obce Lány

Pozvánka do Muzea T. G. M.
Srdečně vás zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech na výstavu fotografií Jana Saudka.
Jedná se o průřez fotografií z celé kariéry jedinečného fotografa Jana Saudka. Výstavu jsme
slavnostně zahájili v našem muzeu ve čtvrtek 11.
listopadu 2021 za přítomnosti autora a můžete
si ji přijít prohlédnout až do 30. ledna 2022. Návštěva muzea se řídí podmínkami dle aktuálních
pandemických opatření.
Dovolíme si malé ohlédnutí za vernisáží. Ještě v týdnu před zahájením výstavy bylo stále
nejisté, jestli se výstava vůbec uskuteční a zda
se autor sám dostaví. Nakonec vše dopadlo na
výbornou. Jan Saudek v dobrém rozpoložení naslouchal předřečníkům a poté se ujal slova sám.
Zaznělo několik vtipů, jeho osobitý náhled na

život a mnoho dalšího. Přinášíme vám několik
jeho myšlenek: Jo, člověk to nesmí vzdát. Jsou
chlapi, kteří to v šedesáti vzdají, sedí na lavičce
a pokuřují. Je dobré jít dál, protože jinak by život
v určitém věku vůbec neměl smysl a bylo by to
k ničemu. Když mi byl rok a chůva mě vezla v kočárku, u závor ve Stromovce stál tatíček Masaryk
a štolba na koních a ptali se jí: „Jsou to kluci?“
A ona řekla ano.
A on povídá: „Tak to budou vojáci.“ To je
skutečná historka. Mně byl rok, ale služka to
vyprávěla matce. To už ale Masaryk nebyl prezidentem, byl v důchodu a krátce nato zemřel. Myslím, že to byl velký muž. V Lánech mám výstavu
v jeho muzeu. Masaryk byl velký frajer.

Irena Smržová,

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Kalendář akcí
Prosinec:
8. 12.
		
11. 12.
18. 12.
		
		
		
27. 12.
		
		
30. 12.
		
		

Vánoční jarmark
areál ZŠ Lány – zrušeno
Lánské přástky – zrušeno
Vánoční buchec
TJ Sokol Lány
Betlémské světlo
Muzeum T. G. M. Lány
Den s Bertou
obůrka LS Lány
na Nových Dvorech
Premiéra divadla Lány
od 19:00 hodin
sokolovna Lány

Leden 2022:
9. 1.
Tříkrálové zpívání u jesliček,
		
v 16:00 hodin na náměstí
		
(ZŠ, MŠ, Obec Lány,
		
Farnost NS)
22. 1. 2022 Ples obce a Muzea T. G. M.
		
– zrušeno

Vánoční mše
v lánském kostele

Vánoční bohoslužby v kostele Nejsvětějšího
Jména Ježíš v Lánech budou 24. 12. 2021 ve
24.00 hodina a 2.1. 2022 v 15:00 hodin.
Redakce

Klobouk dolů

Obec Lány ve spolupráci s divadelním
spolkem Divadlo Lány každý rok předává
ocenění Klobouk dolů jednomu lánskému
občanovi, který se výraznou měrou zasloužil o rozvoj a reprezentaci obce Lány.
Protože současná situace okolo covid-19
nepřeje možnosti uskutečnit větší shromáždění lidí, rozhodli jsme se, že letos
toto ocenění nebudeme udělovat.

Karel Sklenička

Nový obchod
se zásilkovnou
V ulici Ke Hřbitovu bude od 3. ledna 2022
otevřena prodejna s provozovnou zakázkového šití oblečení a textilu pro děti
(v prostorách po bývalé lékárně). V zimní
nabídce bude mít majitelka obchodu paní
Kristýna Klusáková z Lán např. funkční
oblečení ze softshellu, tepláčky, mikiny,
nákrčníky, čepice a na léto potom šatičky,
sukně a další dětský textil.
Další službu, kterou bude v rámci otevírací doby svého obchodu nabízet, bude
Zásilkovna, a to jednak pro vyzvednutí
balíčku, ale také pro jeho odeslání. Otevírací dobu zveřejní v lednovém čísle Zpravodaje. Více informací najdete na Fb pod
odkazem Tynky šitíčko pro radost.

Martina Hořejší
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společenské dění / ze školy

Listopadové zprávy ze školy
Dle aktuálních covid opatření je kapacita
Domečku stále do 20 osob bez kontrol.
Děti do 12 let se do počtů nezapočítávají.
Nepoužíváme tedy rezervační systém.
Přijďte mezi nás.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Otevírací doba: úterý a středa od 9:00 do
12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin; čtvrtek od
9:00 do 12:00 hodin.
Máte doma permanentku nebo volňáska
do Domečku? Upozorňujeme majitele, že
všechny tyto kartičky, bez ohledu na datum vydání, je možné uplatnit nejpozději
do čtvrtka 16. prosince 2021. Domeček
pod vedením spolku Naše Lány se v novém roce již veřejnosti neotevře. V tuto
chvíli uvažuje o možnosti dalšího provozu
Domečku několik maminek. Jestli se převzetí Domečku podaří dojednat a bude obnovena jeho činnost, to bude v novém roce
překvapením pro nás všechny.
• Ženský kruh, tvořivé odpoledne pro ženy
a velké slečny můžete navštívit ještě v úterý 7. a 12. prosince 2021 od 15:00 hodin.
• Výtvarné dopoledne pro děti s rodiči můžete strávit v Domečku ve čtvrtek 9. a 16.
prosince 2021 od 10:00 hodin.
• BESEDA Sourozenecké vztahy a rozdíl
mezi klukem a holčičkou s Mgr. Zuzanou
Hanákovou se uskuteční ve středu 15.
prosince od 10:00 do 12:00 hodin. Probereme rozdílný přístup ve výchově kluků
a holčiček. Jak být spravedlivý při výchově více dětí v rodině...
Podrobné informace najdete
na www.naselany.cz nebo na facebooku.
Děkujeme všem návštěvníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, přednášejícím,
lektorům, dárcům, podporovatelům, spolkům, partnerům, poskytovatelům dotací,
zkrátka všem, kteří někdy překročili práh
Domečku nebo Domečku jakýmkoli způsobem pomohli existovat. Velmi si této
spolupráce a podpory vážíme.

• V týdnu od 1. do 5. listopadu proběhl ve škole sběr starého papíru. Podařilo se nastřádat
7250 kg a náš výdělek činí 14 500 Kč. Děkujeme všem za podporu. Náš sběr vyhodnotila
vykupující firma jako velmi kvalitní. Ocenili
jsme všechny sběrače ve třídě s nejlepším
průměrným výsledkem na jednoho žáka
a deset úplně nejlepších sběračů. Žáci obdrželi knižní poukázky, poukázky do digitálního kina ve Stochově, poukázky na zákusek
v Lánském cukrářství, malé eco-boxy na sběr
baterií v domácnosti a sladkosti. Poděkování
náleží též zástupcům SRPDŠ, jmenovitě paní
Martině Hořejší za zajištění hezkých cen.
• 2. 11. – Ve škole se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 6. –
9. ročníku. Čtyři žáci (Š. Ježek, A. Jirkovský,
E. Krátká, J. Půček) postupují do okresního
kola, které se bude konat v měsíci prosinci
on-line formou.
• 3. 11. – Na Integrované střední škole v Rakovníku se konala tradiční soutěž Englishtravelling. Za dodržení podmínek OTN nebo
samotestování na místě se z naší školy zúčastnilo družstvo žáků 8. třídy ve složení P.
Albertová, N. Kosárová, L. Veselý. Naši žáci se
umístili na 10. místě.
• 4. 11. – Žáci 4. ročníku absolvovali ve škole dvouhodinovku teorie dopravní výchovy
s lektorem střediska volného času Labyrint
Kladno.
• Do 15. 11. probíhalo ve škole testování České
školní inspekce žáků 6. a 8. ročníku z českého
jazyka a matematiky s cílem zjišťování vlivu
distanční výuky na výsledky žáků. Závěr budeme mít my i žáci k dispozici 30. 11.
• 22. 11. – Obnovilo se screeningové antigenní testování žáků s výjimkou OTN. Testování
bude pokračovat pravidelně každé pondělí.
Žáci, kteří se v pondělí testování neúčastní,
jsou dotestováváni v průběhu týdne s příchodem do školy.
• 24. 11. – Z důvodu vysoké absence žáků se
nekonala listopadová žákovská rada.
• 25. 11. – V podvečerních hodinách se v komunikačním prostředí MS Teams konaly
on-line třídní schůzky s rodiči žáků. Žáci od
učitelů obdrželi čtvrtletní hodnocení.
• V listopadu se nám do školního života neblaze promítlo na čtyřicet nákaz a vyhlašování
karantén devíti skupin žáků. Některým žákům se karantény často prodlužovaly z důvodu pozdějších rizikových kontaktů. Rodiče se
obávají každé sms ze školy, která je upozor-

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
ňuje na důležitý e-mail. Všichni ale dělají, co
mohou. Škola ve dne, v noci, během víkendu
trasuje a hotová nasbíraná data a kontakty
předává hygieně. Evidence všeho je nadmíru
složitá a já často slýchávám: „Vždyť to nemusíte dělat. To by měla dělat hygiena.“ Tvrdím,
že je to od začátku holý nesmysl a kamufláž.
I kdyby vše perfektně fungovalo a hygiena
včas kontaktovala rodiče, jak ten by mohl
vědět, s kým a kdy se jeho potomek ve škole
potkal? Proto v rámci urychlení a zajištění
co nejbezpečnějšího prostředí pro všechny koná a trasuje škola. Chtěla bych tímto
poděkovat rodičům, že sledují své telefony,
maily, komunikují, respektují předané pokyny hygieny, včas školu informují. Děkuji
učitelům, kteří vedou výuku klasickou, distanční i kombinovanou, vydávají se všanc
kamerám a mikrofonům. Nikdo nevíme dne
ani hodiny, kdy na telefonu nebo v e-mailu blikne oznámení další nákazy a vše pro
všechny začíná nanovo. Je to opravdu každodenní boj, ale v zájmu vzdělání našich dětí to
nesmíme vzdát. A věřte mi, že přes všechno
zlé, co tahle doba přináší, se každý den do
školy nesmírně těším, a to na to, co mi dodává sílu, tj. na práci s dětmi ve třídě, případně
za monitorem.
• Jménem všech pracovníků školy přeji našim
školákům, jejich rodinám i přátelům školy,
prostě všem, pevné zdraví, sílu a víru, že se
vše v dobré obrátí. Jak vidno, točíme se v začarovaném kruhu a bez společného přičinění
nás všech to nepůjde. Mějme respekt, využijme možností a udělejme opravdu vše, co je
v naší moci a v našich silách. Krásné Vánoce
a šťastný nový rok!

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Přednáška PhDr. Nekoly zrušena
Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci jsme byli nuceni zrušit přednášku PhDr.
Martina Nekoly, kterou jsme avizovali v minulém čísle Lánského zpravodaje.
Přednášku pravděpodobně zařadíme začátkem března příštího roku. A protože se
nám blíží Vánoce, plánujeme jako každoročně předávání Betlémského světla, pro které

si budete moci přijít do zádveří našeho muzea. Sledujte prosím naše webové stránky
nebo naše sociální sítě, kde bude termín akce
upřesněn.
Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.
Irena Smržová, Muzeum T. G. Masaryka
v Lánech. 
Irena Smržová

ze školy
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Co se dělo v měsíci listopadu v MŠ
Plánovaná podzimní škola v přírodě
miologické situace. Děkuji zaměstv období měsíce října byla zrušena.
nancům školy, dětem, panu údržbáři
Nový termín již známe. Budeme
Milanovi Tomšů a panu Procházkodoufat, že se situace ohledně covidovi, kteří zahradu uklidili a zazimovavých opatření zmírní a škola v příroli. Děti ochotně popadly dětské hrádě, již potřetí přeložená, v termínu
bě a s radostí vyhrabaly spadané listí,
od 19. 4. do 23. 4. 2022 proběhne.
pomohly s úklidem hraček a zametly
Ve všech třídách se uskutečnily
písek okolo pískovišť. Nezapomněly
podzimní lesní dny. Děti ve třídách
ani na záhonky a přikryly je chvojím.
do mateřské
Sovičky a Zajíčci si vybraly pozoroZahrada je připravena na zimu a my
školky
vání mraveniště v zámeckém parku.
všichni se těšíme na první sněhové
V MŠ se dozvídají z encyklopedií
vločky a na krásnou zimu.
a knih vše o životě v mraveništi. Děti ze třídy BeV mateřské škole nebude 23. 12. zajištěn prorušky se rozhodly pozorovat se svým maskotem voz, neboť o docházku v tento den mělo zájem
beruškou Maruškou vzrostlý strom jírovec ma- jen velmi málo rodičů dětí. Mateřská škola bude
ďal před Muzeem T. G. M. Již pod ním sbíraly uzavřena od čtvrtka 23.12. 2021 do neděle 2. 1.
i první spadané kaštany. Třída Kytičky sleduje 2022 z důvodu vánočních prázdnin.
charakteristické znaky ročního období v kašOpět se sejdeme v novém roce v pondělí 3.1.
tanové aleji v zámeckém parku. Třída Sluníčka 2022.
vyráží na lesní dny za šípkovým keřem za kasárnami u panelové cesty k Tuchlovicům. Fotografie • Děti v mateřské škole nacvičují zpěv vánočních
z lesních dnů najdete ve fotogalerii na webových
koled a písní na akci Tříkrálové zpívání u betstránkách mateřské školy.
léma, které proběhne 9. 1. 2022 v 16.00 hodin
I letošní podzim jsme v zámeckém parku sbípřed OÚ Lány.
rali kaštany pro zvířata v lese a děti si připravují
vše na vánoční nadílku pro lesní zvěř i ptactvo. • Staročeské Vánoce si připomeneme ve vestibuVyrábíme si s dětmi lojové kuličky plné semínek,
lu MŠ, který bude pro veřejnost otevřen k nakteré rozvěsíme v lese i na zahradě mateřské škohlédnutí výzdoby od 20.12. do 24.12. v čase
ly. Již brzo budeme pozorovat ptáčky za okny
8.00 až 15.00 hod.
mateřské školy, jak si pochutnávají na slunečnicových semínkách.
Přeji všem klidné, láskou protkané vánoční
2.11. Proběhlo fotografování dětí s vánoční te- svátky a při procházkách naší krásnou vesničkou
matikou dle přání a výběru rodičů.
čerstvě napadaný křupající sníh pod botičkami
Naplánovaná podzimní brigáda na zahradě poskakujících dětí okolo Vás.
MŠ byla zrušena z důvodu zhoršující se epideMiluše Vaněčková

OKÉNKO

Výzva pro tvořivé spoluobčany a děti
Milí spoluobčané, rodiče a děti, chvilku jsme
přemýšleli, jak tento rok pojmout vánoční výzdobu ve vestibulu mateřské školy. Rozhodli
jsme se vrátit v čase do doby, kdy nebyly obchody přeplněné vánočními ozdobami, světýlky a dekoracemi. Do dob, kdy se stromeček
zavěšoval ze stropu za špičku a kdy si lidé vyráběli vlastní ozdoby z domácích zdrojů, převážně z přírodnin.
Budeme velmi rádi, když nám s výzdobou
vestibulu pomůžete. Zkuste nějakou staročes-

kou ozdobu doma vyrobit. Možností je spousta a kreativitě se meze nekladou. Využít můžete skořápky vlašských ořechů, sušené ovoce
nebo třeba perníčky. Inspiraci na ozdoby najdete na webových stránkách mateřské školy.
Vyrobené ozdoby můžete zanechat od pondělí
29. 11. 2021 ve vestibulu Mateřské školy.
Předem děkujeme a věříme, že se přijdete
podívat na staročesky vyzdobený vestibul mateřské školy, který Vás naladí na krásné vánoční
chvíle v rodinném kruhu.  Miluše Vaněčková

Lánský písmák
zabodoval
epigramy
Ani v důchodu nezahálí lánský písmák
a emeritní profesor novostrašeckého gymnázia PaedDr. Václav Vodvářka.
Na jaře letošního roku jako spoluautor
pokřtil knihu o Lánské oboře, každé ráno
před snídaní sepíše fejeton, který rozešle
svým známým e-mailem a koncem letošního října, jako by jen tak mimochodem,
zabodoval v prestižní celostátní literární
soutěži epigramatiků, jejíž letošní ročník
podpořil i Syndikát novinářů ČR.
Soutěž se koná jednou za pět let, u příležitosti kulatého či půlkulatého výročí
K. H. Borovského. Od narození tohoto zakladatele moderního českého novinářství
a satiry si letos připomínáme úctyhodných
200 let. Zaslané příspěvky hodnotila patnáctičlenná odborná porota a posuzovala
pět set básnických pokusů. Soutěže se zúčastnilo 110 tvůrců z celé České republiky.
A jelikož nebylo možné slavnostní vyhlášení, rozhodli se organizátoři vydat ty
nejlepší příspěvky tiskem ve sborníku Epigram 2021.
Václav Vodvářka soutěž obeslal osmi
epigramy a sedm jich je právě otištěno ve
zmíněném sborníku. Přinášíme vám jeden
z nich.
Martina Hořejší
Maturantem snadno a rychle
Se studiem nedělejte
žádné cavyky,
postačí vám strejda Gůgl
s tetičkou Wiki.
Se studiem nemáte dnes
žádnou velkou dřinu –
– než vypadne internet
a vypnou elektřinu.

Den s Bertou

Dne 27. prosince 2021 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. Akce proběhne v souladu s aktuálním
nařízením vlády o proticovidových opatřeních. V případě nepříznivého deštivého
počasí se akce ruší.
Těšíme se na setkání s Vámi.

Lesní správa Lány

Betlémské světlo

Betlémské světlo na Rakovnicko tradičně přivezou skauti. I letos bude plát ve
všech pobočkách Muzea T. G. M. Přijďte
si připálit svou svíčku do lánské pobočky.
Betlémské světlo bude přístupné v zádveří těsně před Štědrým dnem. Přesné datum nám zatím není známé. Sledujte naše
webové stránky a Fb, kde termín zveřejníme.
Irena Smržová
Děti v mateřské škole navštívil a podaroval Mikuláš, anděl a čerti.
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z historie

Zejdlicové ze Šenfeldu

Budovateteli lánské tvrze, která dala základ rudolfínskému zámku z r. 1592, jenž získal svou nynější podobu díky fürstenberské přestavbě z r. 1902, byli Zejdlicové ze Šenfeldu. Svým původem patřili k německé
šlechtě usedlé ve Slezsku.
Rod von Seidlitz byl známý už ve 13. stol. v dobách habsburského císaře Rudolfa I. (1218–
1291), stál tehdy v táboře nepřátel českých Přemyslovců.
Do Čech přišli Seidlitzové v 15. stol. Původní
německé Seidlitz von Schönfeld se rychle změnilo na počeštěné Zejdlic ze Šenfeldu.
Období plného rozkvětu a slávy zaznamenali
Zejdlicové v Čechách v 16. stol. V dobách protihabsburských bouří stáli na straně českých stavů, tudíž byl po bělohorské bitvě jejich majetek
zkonfiskován.
V průběhu 17. stol. rodina Zejdliců v Čechách zanikla, avšak v několika vedlejších větvích se dále
rozvíjela za hranicemi.
………………..
K nejvýznamnějším českým příslušníkům zejdlicovského rodu
na počátku 15. stol. patřil Jindřich
Zejdlic, který je však známý spíše
jako Lefl z Lažan. Tento komoří Václava IV. koupil v únoru r. 1410 od
Jíry z Roztok hrad Krakovec. Patřil
mezi stoupence reformního hnutí
a poskytl po 15. 7. 1414 na Krakovci útulek mistru Janu Husovi. Po
Husově upálení se Jindřich Lefl od
reformního hnutí distancoval, po
vypuknutí husitských bouří se přidal
ke katolickému panstvu a sloužil králi Zikmundovi. Padl v bitvě pod Vyšehradem dne 1. 11. 1420.1
Jindřich Lefl z Lažan získal r. 1414 město Bechyně, a tudíž se jeho potomci už nepodepisovali
jako Zejdlicové, nýbrž jako Bechyňové z Lažan,
ale zejdlicovského erbu se třemi kapry užívali
i nadále.		
………………..
V 16. stol. byl pokračovatelem zejdlicovského
rodu v Čechách Jindřich Zejdlic ze Šenfeldu. R.
1518 získal Zvoleněves a učinil ji středem rozsáhlejšího panství. R. 1528 přikoupil od Jana
Hromady z Boršic Lány, Stochov a Kačici.
K časům renesance leckdy patřily i bujné nevázanosti. Augustin Sedláček podotýká, že Jindřich Zejdlic se svými dvěma syny Janem a Jiřím
„způsobovali po okolí a v Praze mnohé nevole
svým výtržným chováním“. Jejich vznětlivost
dokládá příhoda, kdy se Jiřík Zejdlic ve strašecké hospodě kvůli nicotné maličkosti pohádal
s Martinem Chrtem ze Rtína, došlo na kordy,
tekla i krev a přítomní vladykové měli co dělat,
aby rozvaděné soky od sebe odtrhli.2
Jindřich Zejdlic zemřel okolo r. 1540, ale zejdlicovský rod pokračoval dál výše zmíněnými výtržníky Janem a Jiřím.
Zatímco Jan Zejdlic ze Šenfeldu brzy zemřel,
jeho bratr Jiří Zejdlic ze Šenfeldu déle než třicet
roků zdárně rozmnožoval otcovské zboží i počet
nositelů zejdlicovského erbu se třemi kapry. Ze-

mřel r. 1571/1572? – pohřben je ve Zvoleněvsi
– a z jeho četných potomků se tradičně uvádějí
jen dva synové: Jan a Hertvík.
Jan Zejdlic ze Šenfeldu zdědil lánské a stochovské statky, ale dlouho jich neužíval: nejpozději r. 1576 byl už mrtev. Zůstali po něm dva nezletilí synové: Jindřich Jiří a Ladislav.
………………..
Obou sirotků (i správy Lán a Stochova) se ujal
jejich strýc Hertvík Zejdlic ze Šenfeldu, jenž se
v té době psal seděním na Lánech.

Z historie
Byl to vzdělaný a bohatý muž, pravá ozdoba
rytířského stavu. Po studiích se dostal ke dvoru
arcivévody Ferdinanda, s ním se dvakrát zúčastnil výpravy do Uher. Za zásluhy, které získal
v královských a zemských službách, byl r. 1580
přijat do panského stavu a obdržel od Rudolfa II.
rozličné milosti. Okolo r. 1593 mu panovník potvrdil erb (tři zlaté kapry na bílém štítě) a dovolil
mu pečetit bílým voskem.
Teprve když se kolem r. 1580 vyrovnal
a v dobrém rozešel se svými dvěma synovci,
Jindřichem Jiřím a Ladislavem, měl volné ruce
k rozhojňování vlastních statků. Nespokojil se se
zděděnou Zvoleněvsí na Slánsku a přenesl svůj
zájem do východních Čech (Choceň, Polná, Přibyslav…). Vždy se řídil zásadou, že „utráceti jest
snadno, ale zase nabýti, zvláště tomu, kdo naučí
se utráceti, bývá velmi těžko“. Zemřel dne 19.
(20.?) ledna 1603 v Praze, ale pohřben byl v kostele v Polné.
Jeho potomci se přidali ke vzbouřeným stavům a jeden z nich, Rudolf, důrazně verboval
poddané na pomoc „k výpravě vojenské od Jich
Mstí všech tří pánův stavův království českého
pro obhájení cti a slávy boží, náboženství evangelického a naší milé vlasti.“ V r. 1620 sám jako

1 VAVŘINEC Z BŘEZOVÉ: Husitská kronika. Praha: Svoboda 1979, s.165-166.
2 SEDLÁČEK, Augustin: Hrady, zámky a tvrze Království českého VIII , s. 87-88.
3 BŘEZINA, Vl., BŘEZINOVÁ, A., KIRSCH, O., SLABOTINSKÝ, R.: Stochov – rodiště sv. Václava, Stochov 2004, s. 41.

hejtman stavovských vojsk bojoval proti císařským.
Po bitvě na Bílé hoře ho ovšem stihl hněv vítězných Habsburků a r. 1622 mu byly zkonfiskovány všechny jeho statky. Rudolf tuto pohromu
nepřežil; zemřel dne 28. 9. 1622 „… jakž praveno, náhle a že otráven, na Chocni, sídle svém …“
(Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti). Pohřben
byl v choceňském kostele.
………………..
Vraťme se k lánskému zboží. V r. 1581 už byl
Hertvíkův synovec Jindřich Jiří právně způsobilý a mohl za sebe i za svého dosud nezletilého bratra Ladislava prodat Lány a Stochov Jiřímu Bořitovi z Martinic a na Smečně. Stalo se
tak kupní smlouvou ze dne 27. 11.
1581: „Léta Páně tisícího pětistého
vosmdesátého prvního v pondělí
po svaté Kateřině“ prodává Jindřich
Jiří Zejdlic ze Šenfeldu císařskému
radovi Jiřímu Bořitovi z Martinic
a na Smečně „dvůr Lány s domem
vnově vystavěným, tvrz Pustá Dobrá, celou ves Lány, Stochov a dva
mlýny mezi Stochovem a Lány ležícími, s krčmami v Lánech a Stochově a s podacím kostelním tamtéž“,
a to za úhrnnou cenu 15 250 kop
grošů míšeňských.3
Je zvláštní, že se Zejdlicové
rozhodli zbavit právě Lán, kde dali
krátce předtím vybudovat zcela
novou výstavnou renesanční tvrz,
Stalo se však a oba mladí Zejdlicové
opustili Lány navždy, aby se usídlili na rodovém
zboží na Slánsku. Lány se staly majetkem Martiniců a v r. 1589 je pak odkoupil císař Rudolf II.
………………..
Ladislav Zejdlic byl velmi vzdělaný. V letech
1590–1612 stál ve službách císařského dvora, v r.
1610 byl na přímluvu císaře Rudolfa II. přijat do
panského stavu. V letech 1618–1620 se přidal
k protihabsburskému odboji a kvůli tomu měl
být 6. 2. 1621 uvězněn. Kníže Lichtenštejn mu
vymohl svobodu, přesto však byl Ladislav Zejdlic r. 1623 potrestán konfiskací veškerého jmění.
Mohl prozatím zůstat (i jako nekatolík) v Praze,
ale v r. 1628 přece jen odešel do Saska do exilu. V r. 1631 se vrátil se Sasy do Čech a ujal se
nakrátko znovu svého panství. Byl i poradcem
hraběte Thurna, a musel proto opustit s ustupujícími Sasy zemi. Zemřel r. 1632 v Pirně.
Jindřich Jiří Zejdlic vybudoval asi v r. 1600
tvrz v Kozomíně a žil jako renesanční venkovský
šlechtic. Podporoval české stavovské povstání
proti Habsburkům a zemřel krátce po bitvě na
Bílé hoře, v prosinci r. 1620.
………………..
Ironií osudu se stalo, že potomci původem německé rodiny Seidlitz von Schönfeld, která ve 13.
století spojila svůj rozkvět s protipřemyslovskou
politikou Habsburků, se v Čechách naturalizovali jako Zejdlicové ze Šenfeldu, v 17. stol. stanuli v táboře českých stavů a doplatili téměř celým
svým majetkem na to, že se coby čeští zemští patrioti postavili Habsburkům na odpor.

Václav Vodvářka

názory a komentáře
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O létající lopatě a o všem, co si
hodně lidí myslí, ale neřeknou….
Bylo krásné odpoledne, trávil jsem ho zametáním
přilehlého chodníku a těch několika větviček, které mi spadly na chodník při úpravě smrkového
mikrolesíka mezi naším domem a chodníkem.
Toho mikrolesíka, který si někteří spoluobčané pletou s plnohodnotným lesem, neboť v něm
minimálně dvakrát do týdne sbírám prázdné plechovky od nápojů, tu a tam sklenici od alkoholu, petku po limonádě, prázdný obal po sušence
apod. Toho mikrolesíka, který si i mnoho pejsků
plete s voňavým lesem, neboť ty vykakané hrušky, co tam psi dělají, by v lese také nikdo nemusel
uklízet... Toto se týká i trávy a obsahu „hrušek“
okolo rybníka. Myslím si, že by každý „pejskař“
měl nechat vyvenčit svého pejska na své zahradě či
předzahrádce a potom ho vzít na procházku naší
krásnou obcí, a kdyby to holt nevyšlo, tak tu hrušku by měl páníček nebo panička sebrat a v pytlíku
hodit do koše. Popř. využít připravených stojanů
se sběrnými pytlíky (jsem přesvědčen, že mnoho
pejskařů to dělá, těch jsem se nechtěl dotknout).
Tolik o mikrolesíku a zpět k tématu.
Při zametání chodníku jsem se i pobavil poznámkou kolemjdoucího, proč to dělám, když je
tento obecní? Ať to obec udělá. Ano měl pravdu.
Ale já mám dobrý pocit, že ten „můj“ kus před
domem mohu někdy sám uklidit. A nikoho
k tomu nepotřebuji, nemusím žádat. A taky proto, že mohu vlastním přičiněním udělat něco pro
zkrášlení části naší obce. Listí ze stromů není jenom obecního úřadu a chlapi z údržby obce toho
mají opravdu hodně na práci (která je také vidět).
I můj soused přidal u přilehlého pozemku ruku
k dílu. Po zdárně vykonané práci jsme si dali pauzičku a zapovídali jsme se na chodníku u přechodu pro chodce k dětskému hřišti pod lípou. Při
povídání u křižovatky ulice podél našich domů
s hlavní silnicí se od dětského hřiště přibližovala
k přechodu skupinka malých dětí, vedená většími.
Prostě dětí… A na silnici se od pošty vyřítilo osobní auto rychlostí, která se jevila zprvu normální,
ale dle zvuku zvyšujících se otáček se neúměrně
zvyšovala, určitě nad povolenou maximální rychlost v obci 50 km/h. Bylo jasné, že rychlost vozidla
bude v naší úrovni mnohem vyšší, nebezpečná.
Při opírání o lopatu náš mozek sepnul, provedl
daný výpočet a sousedovy ruce automaticky katapultovaly lopatu před přechod, do cesty blížícího
se vozidla. Zřejmě jeho mozek vyhodnotil, že než
narazit do dětí, je lepší narazit do „létající lopaty“.
Nebudu polemizovat o správnosti reakce. Ale děti

se zastavily a osobní auto kupodivu rychle zpomalilo. Řidič musel použít brzdový pedál (raději
měl ten plynový) a začal, v ruce s mobilem, jehož
displej ještě svítil, jak při jízdě telefonoval, podivně gestikulovat. Určitě si nemyslím, že to bylo na
majitele lopaty, ale na tu lopatu, ze které se v tu
chvíli stal záchranný prostředek, který ho donutil zpomalit auto. V tomto místě jezdí řidiči všech
typů vozidel opravdu velice rychle. Nechápu to,
když u toho hrbu před zatáčkou musí zase brzdit,
popř. odbočují z hlavní silnice ke svému domovu.
Mějme na paměti, že tento přechod používají
hlavně malé děti s rodiči, naše děti. Jezděme zde
raději pomalu než rychle, bez nějakých svítících
rychlostních „upozorňovačů“, měření Městskou
policií a úvah, že ostatní takto také jezdí. Přece
každý schopný řidič pozná, jak rychle jede. Silnice je bohužel krajského úřadu, nelze na ní provádět jakékoliv změny bez předchozích „dlouhých
úředních“ kroků. Závěrem tedy. Děti byly poučeny, lopata byla pochválena, uskladněna pro další
použití. Ještě ale čeká, zda náhodou nebude popotahována za porušení plynulosti a bezpečnosti
provozu daného automobilu.
V dnešní těžké době, kdy je normální si pořád
na něco stěžovat, na něco upozorňovat, ale moc
toho pro obec neudělat, našemu zastupitelstvu tu
práci vůbec nezávidím. Může snad za to ten Covid? Jako za vše v dnešní době?
Přeji všem, aby se v naší krásné obci cítili dobře.
Aby případní zájemci o přistěhování do Lán věděli, „do čeho jdou“, aby znali místo, kde budou stavět nebo kupovat svůj vysněný dům. Že tudy vede
obchvat obce, že zde máme dokončený chodník
až na Slovanku, fotbalové hřiště, modelářské letiště, tenisové kurty, saunu, novou krásnou funkční
hasičárnu včetně party kluků hasičů, kteří ve svém
volnu a zadarmo dělají pro nás všechny plno věcí,
které nevidíme (ale někteří je hodnotíme podle
toho, že je obtěžují puštěnou houkačkou, i když je
to jejich povinnost), nový sběrný dvůr, že tu není
vlakové nádraží atd. A hlavně že zde máme okolo krásný les, přírodu, dostatečnou obslužnost,
školu, školku, doktora, sokolovnu, restauraci, dva
obchody, krásné chodníky, silnice, schopné zastupitelstvo, milé spoluobčany a hodně dalšího.
Akorát tu nechtějí kohouty, slepičky, králíky,
prasátka a vše, co vesnici dělalo vesnicí… Ale
možná se v nové době vše změní. Na vesnicích
budou zvířata ta tichá, co nedělají hluk a nesmrdí.

Lánský občan Picka Vladan

Chorus Laneum v klášteře
Ve Strahovském klášteře vystoupil 21. listopadu
v závěru mše svaté smíšený sbor Chorus Laneum pod vedením sbormistra Vladimíra Doležala.
V repertoáru, který sbor nacvičoval řadu týdnů,
zazněla např. skladba Missa G dur Franze Schuberta. Společného koncertu se strahovským chrámovým sborem se zúčastnila i řada sólistů a varhanní doprovod zajistil Vladimír Roubal. Škoda,
že vinou vládních opatření v souvislosti s pandemií covid-19 nemůžeme koncert slyšet v prosinci
v lánském kostele.
Redakce

Hodnocení
činnosti spolku
Náš Vašírov

Ke konci prosince cítíme potřebu zhodnotit uplynulý rok. Dovolte pár vět také nám.
Ve stabilní době se zdary a nezdary posuzují mnohem snáz. Spolek letos uspořádal
méně akcí než roky předešlé, i přesto to
byl zázrak, že se z původních plánů vůbec
něco vydařilo. Neustále se měnící opatření
a vývoj situace si žádaly naši neustálou pohotovost při plánování spolkových aktivit.
Práce tedy bylo víc než dost, jen nebyla tak
vidět. Děkujeme členům spolku, přátelům,
sousedům a podporovatelům spolku, že se
podařilo uspořádat nohejbalové turnaje,
výlety pro děti a další společensky – naučné aktivity. Jsme rádi, že náš malý vašírovský spolek přežil tento chaotický rok a stále
je odhodlán pokračovat.
Krásné Vánoce a dobrou mysl do nového
roku 2022 vám všem přeje vedení spolku
Náš Vašírov.
Pavlína Švigárová

Klubovna
pro školáky

Klubovna je otevřená každou středu od
14:00 do 17:00 hodin, vyjma prázdnin
a svátků. Klubovnu školáci najdou pod
budovou I. stupně základní školy. Vchod je
z ulice Ke Hřbitovu a na vstupních dveřích
je zvonek. Není třeba žádné přihlašování
ani vstupné. V klubovně je dospělý vedoucí, který dětem pomůže vybrat stolní hry,
uvaří čaj, zapne stolní fotbálek (není třeba
mince) nebo domácí kino. Přezůvky jsou
na místě k dispozici. Klubovnu provozuje
Obec Lány.
Petra Schritterová,

vedoucí Klubovny pro školáky

Pozvánky
do Domu kultury
Stochov

Dům kultury ve Stochově vás zve na zimní
program. Vstupenky je možné zakoupit online na www.kulturastochov.cz nebo v pokladně DK tel. 724 929 698, 312 651 355.
• 	 7. prosince 2021 od 19:00
Vánoce Osmanyho Laffity
zábavná talkshow
• 	11. prosince 2021 od 15:00
Andělská diskotéka pro děti
zábavné odpoledne plné tancování,
her, soutěží, andělů a balónků
• 	 15. prosince 2021 od 19:00
Vladimír Hron
hudebně zábavná show
• 	 15. ledna 2022 od 16:00
Princezna ze mlýna
dětská muzikálová pohádka
• 	14. února 2022 od 19:00
Sreamers - Travesti show
	
Marie Benešová
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Obnovíme cvičení
rodičů s dětmi

Tolik oblíbené cvičení rodičů s dětmi jsme
několik let v naší TJ neorganizovali, protože jsme neměli cvičitelku. Částečně tuto
aktivitu nahrazoval Domeček. Nyní se nám
podařilo získat kvalifikovanou a zkušenou
cvičitelku, která sice bude dojíždět, ale naší
žádosti vyhověla.
Ve čtvrtek 6. ledna proběhne první
lekce, a bude-li dostatečný zájem, bude
toto cvičení pokračovat vždy ve čtvrtek
od 15:30 hodin. Do cvičení zveme rodiče (nebo prarodiče) s dětmi zhruba od
2 let (chodící). Další podmínky sdělí cvičitelka na první lekci.
Nezmění-li se do té doby pravidla volnočasových aktivit, přístup do cvičení budou mít jen dospělí s dokladem o očkování
nebo o prodělané nemoci.

Václava Nováková

Sportovní dění

S roční přestávkou 11. ročník
karetní hry Lóra
Po roční přestávce zapříčiněné pandemií COVID-19 se s měsíčním předstihem uskutečnil dne
13. 11. 2021 již 11. ročník turnaje oblíbené karetní
hry Lóra. Tradičně se turnaj pořádá v měsíci prosinci. Aby však nebylo jeho konání ohroženo jako
v minulém roce, byl letos uspořádán o měsíc dříve.
Turnaj se uskutečnil v restauraci Křivoklátská, pod
již zažitým názvem Lány Lóra Cup.

Těm ženám, kterým z různých důvodů nevyhovuje kondiční či aerobní tělocvik, nabízí odbor všestrannosti TJ Sokol Lány lekce pohodového zdravotního cvičení, a to
buď v úterý od 19 hodin nebo v neděli od 17
hodin. Také při cvičení pro seniorky v úterý
od 9 hodin respektujeme zvláštnosti pohybových aktivit této věkové skupiny. Přijďte
si protáhnout tělo, rozhýbat ztuhlé svaly
a klouby. Uvidíte, že vám brzy bude i psychicky lépe! Při vstupu do cvičení i tady
platí pravidlo ON – očkování nebo prodělaná nemoc.
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Lány
přeje všem spoluobčanům pohodové Vánoce i v této těžké době a do roku 2022
hodně zdraví, sil a psychické pohody. Všem
členům a příznivcům děkujeme za přízeň
a odvedenou dobrovolnou činnost pro tělocvičnou jednotu. 
Václava Nováková

No jen tak tak jsme to stihli.
Lánského turnaje v Lóře se oproti minulým turnajům zúčastnilo z kapacitních důvodů jen 36 namísto 40 hráčů. Kromě lánských borců na turnaj
přijeli i hráči ze Stochova, Kladna, Rynholce, Nového Strašecí, Tuchlovic, Kamenných Žehrovic,
Kačice a Stochova. Již samozřejmostí byla účast
čtyř hráčů z klubu Petasites, který pořádá Národní
mistrovství v Kladně. Nechybělo ani 9 žen, které
jako vždy hrály dobře, letos obzvláště dobře, neboť prvá dvě místa obsadily právě ženy a muži tak
dostali na frak.
Před zahájením turnaje od 10:30 do 11:00 hod.
proběhla prezentace hráčů, jakož i kontrola testů
na Covid-19; všichni vyšli negativní. Po prezentaci, při které každý hráč obdržel drobnou pozornost, si již všichni posedali ke stolům dle vylosovaných čísel. V 11:00 hod. Ivan Salač oficiálně
přivítal a pozdravil účastníky turnaje.
Poděkoval sponzorům, zejména Janu Kundelovi alias Kandymu, Čeňku Dolákovi za firmu
Dr. Oetker, starostovi Karlu Skleničkovi za OÚ
Lány, restauraci Křivoklátská, konkrétně Dáše
Táborské, Miroslavu Porcalovi, Tomáši Jordákovi,
jakož i Josefu Hoškovi, Jaroslavu Leitnerovi a „Týbovi“. 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 devíti 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 Radkovi Pelcmanovi a Bohoušovi Bedušovi byly výsledky po jednotlivých kolech průběžně

Sauna TK Lány

Bruslení na Židovském rybníku

Pravidelným
cvičením
k dlouhověkosti

TK Lány zve veřejnost do poctivé finské
sauny v areálu TK Lány v Lesní ulici. Ženy
mají rezervovaný čas od 17:00 do 18:30
hodin a muži od 18:30 do 21:00 hodin.
Návštěva sauny je možná za dodržení platných hygienických nařízení ON.
	
Martina Hořejší

Novinkou letošního večerního bruslení na Židovském rybníku, kterou jistě bruslaři uvítají, je
možnost zapnutí osvětlení na hasičské zbrojnici,
které je namířené na rybník.
U vchodu do hasičské zbrojnice je tlačítko na
zapnutí osvětlení. Osvětlení se časem samo vypne, poté je možnost opětovného zapnutí (a stále
dokola).

Hráči lóry zcela zaplnili Křivoklátskou restauraci
zaznamenávány do počítače a přeposílány na obrazovku televize, kde si je každý hráč mohl prohlédnout a věděl, jakou průběžnou pozici zaujímá.
Po karetních soubojích Ivan Salač postupně
vyhlašoval konečné výsledky, a to od třicátého
šestého až do prvního místa. Za asistence Milana
Worofky a Šárky Kostkové byli všichni hráči odměněni cenami. Nejlepší ženou byla vyhlášena
Tereza Kundelová z Lán. Absolutním vítězem turnaje se stala rovněž Tereza Kundelová, na druhém
místě byla Míša Kundelová a na třetím místě konečně pánský borec Martin Šefl z klubu Petasites,
ale i ten bydlí v Lánech. Všichni tři vítězové jsou
tedy domácí, takže lánští borci porazili všechny
„přespolňáky“. S nadsázkou lze říct, že rodina
Kundelova si z turnaje udělala rodinný podnik.
Vítězka byla při vyhlašování výsledků oblečena
do vítězného žlutého trička a byl jí předán putovní
pohár, na kterém bude vyraženo její jméno jako
vítěze za rok 2021. Putovní pohár se tak opět přestěhoval z Kladna do Lán. Celkové výsledky jsou
k vidění v restauraci Křivoklátská.
Další, již 12. ročník turnaje Lány Lóra Cup bude
uskutečněn v prosinci 2022, pokud nám to pandemie Covid-19 nepřekazí. Přihlášku na turnaj je
možno podat u Ivana Salače. Jako vždy mají přednost hráči, kteří se zúčastnili 11. ročníku.
K účasti jednotlivých hráčů možno dodat, že
v průběhu přihlášek docházelo ke značným změnám, řada hráčů se z turnaje odhlásila z důvodu
nemoci, „čapnutím“ Covidu-19 či kvůli rodinným
problémům. Všechny nás mrzelo, že z turnaje nemohl zúčastnit Zdeněk Nágl, který nečekaně zemřel. Čest jeho památce.
Ivan Salač

Zároveň prosíme apelujeme na děti a mládež,
až začne zamrzat rybník, neházejte jakékoliv
předměty (kameny, větve) na led. Tyto předměty v ledu zamrznou a později překáží v bruslení.
Rodiče upozorněte prosím svoje děti ať nezkouší
sílu ledu prošlápnutím ledové krusty. V lepším
případě to končí mokrou botou, a poté je zde led
poškozený. 
Petr Králíček
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