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Úvodník

Lánské lesy mají nové strašidlo

Advent na Lánech

Letos nepřibyla do lánského betléma žádná
postava z dílny Oldřicha Poláška, ale lánské lesy
bude hlídat nové a hodné strašidlo. Pravý opak
škodolibého Dymy. V listopadu instalovala Lesní
správa Lány na louce u Pánovky dřevěnou sochu
Hejkala.

V neděli 27. listopadu 2016 jsme na
Masarykově náměstí před obecním
úřadem slavnostně rozsvítili náš obecní
vánoční stromek. Letos to bylo již po
jedenácté v novodobé historii obce Lány,
kdy jsme se sešli, abychom společně
oslavili začátek adventu a znovu si
prohlédli krásný Poláškův betlém. Já
osobně jsem velice rád, že se na náměstí
sešlo velké množství našich
spoluobčanů, od těch nejmenších až po
naše seniory. Také jsem se všiml, že zde
bylo i hodně návštěvníků z okolních
vesnic. Začátek adventu se pohybuje
mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Ten
letošní advent je tedy nejdelší, jak může
být, a my máme šanci si jej maximálně
užít. V dnešní neklidné Evropě je velmi
důležité, abychom důsledně dodržovali
tradice, které v naší zemi přetrvávají po
staletí. Je také velmi dobré, že se u těchto
příležitostí potkávají sousedé a známí,
kteří se třeba po celý rok nepotkali, nebo
se potkali, ale neměli čas v dnešní
uspěchané době se zastavit a popovídat
si, co je nového. Je naší povinností
navázat na to, co zde před námi
vybudovali naši předci, a hlavně to vše
předat našim potomkům. Protože Lány
nejsou naše, my je máme pouze
propůjčené od našich dětí a jednou jim je
musíme předat, pokud možno ještě
v lepší kondici, než jsme je převzali.
Využijme proto adventní doby ke
zklidnění našeho celoročního shonu,
udělejme si takovou malou osobní
inventuru, co se nám povedlo a co
bychom měli udělat v tom roce novém –
2017. A hlavně buďme hrdi na to, že jsme
Láňáci a také v neposlední řadě, že jsme
Češi.
Přeji všem našim spoluobčanům klidné
a spokojené prožití vánočních svátků. Do
nového roku 2017 přeji hodně zdraví,
štěstí a osobních úspěchů.
Karel Sklenička

se dřevem. Děkujeme také všem pomocníkům,
kteří při zrodu lánského strašidla pomáhali.
Jana Drastilová a Robin Ambrož

Hejkal vznikl v rámci spolupráce spolku Naše
Lány a Lesní správy Lány a je první vlaštovkou
projektu Interaktivní dětské stanoviště naučné
stezky Lesní správy Lány. Socha je z dubového
dřeva, které si autor sám vybral. Manipulace s ním
během prací nebyla vůbec snadná. Je to pořádný
kousek. Váží přibližně kolem tuny a vysoký je tři
metry. Olda sochu tvořil celé léto na své zahradě,
aby mohla co nejdříve dělat radost a společnost
všem, kdo si najdou trochu času na procházku
v lese. Našeho Hejkala mají ráda zvířátka i skřítci.
To poznáte, když k němu přijdete blíž. A když
budete chtít nalákat děti na procházku, přidejte
Hejkalovi kouzelnou moc plnit jejich přání. Má
totiž magickou hůl! Kdo se jí dotkne a bude hodný,
jeho přání (zejména ta vánoční) se vyplní!
Děkujeme tímto Oldovi za jeho další nezištný
přínos naší obci. Obdivujeme jeho umění prácovat

Zahranièní návštìva v základní škole
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhlo zajímavé
zakončení ročního mezinárodního projektu
letošní šesté třídy a stejně starých žáků školy
z francouzského La Chapelle de Surieu nedaleko
Lyonu. Celý minulý školní rok jsme si vyměňovali

zajímavé informace o životě v České republice a ve
Francii, posílali si malé dárečky a těšili se na další
zprávy od našich kamarádů. S koncem školního
roku přišel i konec našeho projektu.
Pokračování na straně 5 ...

Kulturní komise obce Lány Vás v sobotu 10. prosince od 10:00 do 17:00 hodin zve do lánské
sokolovny na den s vánočními tradicemi nazvaný

VOÒAVÝ ADVENT.
Příjemná sváteční klidná atmosféra. Vánoční, rodinné, kreativní fotostudio (fotografie si hned
odnesete), stánky s vánočními výrobky a dárky, vánoční dílny pro malé i dospělé.
· ve 14:00 hodin vyhlásíme vítěze celoroční soutěže v pétanque Lánská koule
· v 15:00 hodin vystoupí děti z lánské mateřské školy s vánočním pásmem
· v 16:00 hodin vyhlásíme vítěze Zlatého šafránu o nejchutnější vánoční cukroví
· v 16:30 hodin pohádka Dlouhá, široká a bystrozraká
Zúčastněte se cukrářské soutěže Zlatý šafrán. Přineste napečené vánoční cukroví
do sokolovny v čase od 10:00 do 15:00 hodin.

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

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce v tomto roce. Koná
se v pondělí 19. prosince 2016 od 18:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.

10. REPREZENTAÈNÍ PLES.
Koná se v sobotu 21. ledna 2017 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát kapela V. I. P. kapelníka Zdeňka Jeřábka z Kutné Hory.
Těšit se můžete na ukázky společenských tanců a na bohatou tombolu.
Vstupenky za 150 Kč budou v předprodeji od 4. ledna 2017 na Obecním úřadu v Lánech.
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Zkontrolujte si platnost svého
obèanského prùkazu
V říjnovém čísle Lánského zpravodaje
jsme Vás informovali o končící platnosti
občanských průkazů vydaných v roce
2007 v souvislosti s přechodem naší
obce z okresu Rakovník do okresu
Kladno. Pokud se Vás výměna týká,
přinášíme Vám další informace.
O vydání občanského průkazu můžete
požádat u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností. Nejblíže k
nám jsou Kladno, Rakovník nebo Slaný.
Při převzetí občanského průkazu si
občan zvolí bezpečnostní osobní kód,
který slouží k autentizaci při
elektronické identifikaci držitele
občanského průkazu při komunikaci s
informačními systémy veřejné správy, je
kombinací nejméně 4 a maximálně 10
číslic, kterou si občan zvolí při převzetí
občanského průkazu. Imobilní občané si
mohou sami u pověřeného úřadu
požádat o pojízdnou službu, kdy za Vámi
úředníci přijedou domů nebo třeba do
domova pro seniory. Je třeba počítat
s delší čekací dobou.
Centrum správních agend Kladno,
náměstí Svobody 1960, 1. patro. Přes
internet si můžete rezervovat termín
k vyřízení. Úřední hodiny jsou: pondělí
a středa 7:30 – 18:00 hodin nebo úterý
a čtvrtek 7:30 – 15:00 hodin.
Městský úřad v Rakovníku, Na Sekyře
166/II, přízemí, dveře č. 15. Úřední
hodiny jsou: pondělí a středa 8:00 –
17:00 hodin, úterý 10:00 – 13:00 hodin
(ověřte předem), čtvrtek 9:00 – 12:00
hodin (ověřte předem), pátek 8.00 –
12.00 hodin.
Městský úřad Slaný, Masarykovo nám.
160 (bývalý hotel Pošta), přízemí.
Úřední hodiny jsou: pondělí a středa
7:30 – 11:00 a 11:30 – 16:30 hodin,
čtvrtek 8:00 – 12:00 hodin.
Alena Hlavsová

Inzerujte v únoru ZDARMA
Zveřejníme adresář všech lánských
a vašírovských podnikatelů.
Již tradičně Vám nabízíme možnost
inzerovat v únorovém Lánském zpravodaji zdarma. Pokud máte o inzerci
zájem, zašlete své kontaktní údaje (ve
formátu – název, adresa, telefonické
spojení, případně odkaz na wwwstránky) na e-mail: zpravodaj@lany.cz
nebo je doručte na Obecní úřad v Lánech
k rukám Ing. Lenky Hrotíkové.
Maximální velikost inzerce je 150 znaků
bez mezer. Uzávěrka pro posílání
inzerce je 25. ledna 2016.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Návrh rozpoètu obce Lány na rok 2017
Na pracovních poradách zastupitelstva obce byl
během měsíce listopadu připravován návrh
rozpočtu obce na rok 2017. Návrh počítá s příjmy
v celkové výši 29.100.000,- Kč a výdaji ve výši
29.100.000,- Kč a rozpočet je plánován jako
vyrovnaný.
Příjmová část rozpočtu
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2017
jsou plánovány z návrhů Ministerstva financí ČR
a je použito i Kalkulačky rozpočtového určení daní,
kterou pro své členy zpracovává Svaz 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 11.400.000,- Kč.
Dalšími významnými příjmy jsou daň z příjmu
fyzických osob ve výši 5.300.000,-Kč a daň
z příjmu právnických osob ve výši 5.700.000,- Kč.
Celkové daňové příjmy 1. třídy jsou ve výši
25.395.000,- 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
2.194.000,- Kč.
Dále je v příjmové části počítáno s neinvestiční
dotací ze státního rozpočtu na provoz ve výši
561.000,- Kč a dotací z Operačního programu
Životní prostředí ve výši 950.000,- Kč na zateplení
budovy obecního úřadu.
Výdajová část rozpočtu
Na výdajové straně rozpočtu na rok 2017 je
počítáno s částkou 2.700.000,- Kč na zateplení
budovy obecního úřadu. Tato částka se skládá
z dotace Operačního programu Životní prostředí
ve výši 40 % uznatelných nákladů a zbytek je
spoluúčast obce z kapitoly Činnost místní správy.
Další významnou položkou je částka 2.400.000,-

Kč na 6. etapu rekonstrukce chodníků. Jedná se o
rekonstrukci v ulici Školní – střed, výstavbu
nového chodníku prodloužení Křivoklátská a
úpravu prostor na Masarykově náměstí.
Na opravy místních komunikací je alokována
částka 4.500.000,- Kč. Jedná se o komunikace
Jetelová, U Špýcharu a opravu parkoviště
u lánského hřbitova. Na sběr a svoz komunálních
odpadů je stejně jako v roce 2016 uvažována
částka 2.700.000,- Kč.
Provoz příspěvkových organizací bude dotován
z rozpočtu ve výši 2.000.000,- Kč pro ZŠ
a 950.000,- Kč pro MŠ. V kapitole požární
ochrana je uvažováno s částkou 600.000,- Kč. Na
dokončení vypracování nového územního plánu
obce se předpokládá celková částka 150.000,- Kč.
Dále jsou v rozpočtu uvažovány běžné provozní
výdaje obce (péče o vzhled a údržbu obce,
pečovatelská služba, městská policie,
pohřebnictví, bytové hospodářství, činnost
zastupitelstva, využití volného času dětí
a mládeže, záležitosti kultury a tělovýchovná
činnost) ve stejné výši jako v roce 2016.
Na ostatní transfery neziskovým organizacím
(grantové řízení obce) je uvažována částka
700.000,- Kč. V kapitole čištění odpadních vod
jsou finance na pořízení projektové dokumentace
na kanalizaci Vašírov. V kapitole údržba zeleně je
počítáno s nákupem repasovaného vozidla
Multicar včetně nástaveb na zimní údržbu obce.
Ve výdajích je také ponechána rozpočtová rezerva
ve výši 64.000,- Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2017 je vyvěšen na úřední
desce obce Lány a jeho schválení bude na
programu veřejného zasedání zastupitelstva
obce, které se bude konat v pondělí 19. prosince
2016.
Karel Sklenička

Rekonstrukce polní cesty nad Lihovarem
Na podzim letošního roku byla provedena
kompletní rekonstrukce polní cesty C5 v katastrálním území Lány. Jedná se o komunikaci v majetku
obce Lány, která vede od krajské komunikace
II/236 v úseku Lány – Slovanka směrem na
Tuchlovice. Na konci katastrálního území obce
Lány navazuje nově zrekonstruovaná cesta C5 na
již vybudovanou komunikaci NC 1, která byla
vybudována v rámci pozemkových úprav obcí
Tuchlovice.
Výstavbu polní cesty C5 financoval Státní
pozemkový úřad ČR, pobočka Kladno a stavba je
v souladu s Plánem společných zařízení v rámci
schválených komplexních pozemkových úprav
v katastru obce Lány. Projektovou dokumentaci
vypracoval ing. Josef Bureš a na realizaci byla ve
výběrovém řízení vybrána firma Petr Kožený s.r.o.
Brandýsek.

Původní povrch cesty byl převážně hlinitý, místy
s navážkami štěrku a drcené stavební suti v šířce
2,5 – 3 m. Nově je cesta provedena na štěrkový
podklad s vozovkou převážně z penetračního
makadamu o šířce vozovky 3,5 m s krajnicemi ze
štěrkodrti. Celková délka rekonstruované polní
cesty je 547 m. V trase je vybudována jedna
výhybna a dva sjezdy na okolní hospodářsky
využívané pozemky. Odvodnění je řešeno
jednostranným příčným 3% sklonem ve směru
okolního terénu do zasakovací drenáže. Na druhé
straně je v úseku 0,095 – 0,265 km navržen příkop
pro zachycení dešťových vod z polí nad cestou.
Příkop i potrubí byly napojeny na stávající, nově
zrekonstruovaný sběrný drén. Podél cesty byla
provedena výsadba 48 ks stromů a keřů. Celková
hodnota díla činí 2.474.489,- Kč.
Karel Sklenička
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Èesko zpívá koledy
Zastavte se na chvíli v předvánočním shonu
a přijďte si zazpívat koledy. Sejdeme se ve středu
14. prosince v 17:50 hodin na Masarykově
náměstí před hospodou Narpa, abychom se
v 18:00 hodin připojili ke dvěma stovkám obcí po
celé republice, kde se v jednu chvíli shromáždí
místní lidé a zazpívají si stejné koledy. Zpěvníčky

Kalendáø akcí
Prosinec / Leden
8.12.

budou na místě k dispozici. Připraveno bude něco
teplého pro zahřátí. Kulturní komise zve občany
na jedinečné setkání s celonárodním duchem
s názvem Česko zpívá koledy.
Roman Havelka, předseda
Kulturní komise obce Lány

8.12.

10.12.

10.12.

Betlémské svìtlo

Na Štìpána za Bertou

Ve dnech 20. a 23. prosince si můžete přijít pro
Betlémské světlo do zádveří Muzea T. G. M. Lány,
kde bude přístupné vždy od 9:00 do 16:00 hodin.
Barbora Bednářová Šafránková

Vánoční krmení v obůrce se bude letos konat
v pondělí 26. prosince od 10:00 do 15:00 hodin.
Na místě si budete moci zakoupit občerstvení.
Petra Šolcová,
Lesní správa Lány

Vánoèní bohoslužby

Vánoèní koncert v kostele

Půlnoční mše sv.
25. prosince v 00:00 hodin (Štědrý den 24:00)
Slavnost Narození Páně 1. svátek vánoční
25. prosince v 15:00 hodin
Slavnost Matky Boží Panny Marie (Nový rok)
1. ledna v 15:00 hodin

Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum ve
spolupráci s obcí Lány vás srdečně zve na tradiční
Vánoční koncert. Koncert se koná v pátek
23. prosince 2016 od 18:00 hodin v lánském
kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš.
Oldřich Polášek

15 let lánského divadla!
Divadlo Lány letos slaví 15 let své existence a 10.
předávání ocenění Klobouk dolů. Při této
příležitosti si soubor dovoluje srdečně pozvat své
příznivce na novou premiéru divadelní komedie
českého autora Miroslava Oupice s názvem Co
bychom neudělali pro hlavu naší rodiny. V lánské
sokolovně se sejdeme tradičně 30. prosince v 19:00
hodin. Autor Miroslav Oupic projevil přání
účastnit se slavnostní premiéry po zhlédnutí
loňské hry Bacha, pojišťováci!, jejímž je také
autorem.
Komediální příběh přibližuje letní přímořskou
dovolenou rodiny Novákových. Karel Novák je
oblastním hercem, na kterého se pověstné štěstí
v umělecké branži doposud neusmálo, a přestože
má mnoho brigád, finanční příjmy nejsou na
takové výši, které by si představoval nejen on.
Rodinu tedy živí Karlova manželka Mirka,
dealerka přímého prodeje různého vcelku
nepotřebného zboží. Problémy na dovolené
začínají již krátce po ubytování, neboť vše není
tak, jak si Karel myslel, že zajistil. Ve stejném
hotelu je ubytován mladý a dynamický Mike,
který je nadějný filmový režisér. Spolu s ním
přijíždí mladičká Adéla, která věří, že ji Mike

13.12.
14.12.

17.12.
18.12.
19.12.
20.12.

23.12.
dostane k filmu, a je proto ochotná udělat cokoliv.
V momentě, kdy se Mirka dozví, že ve vedlejším
pokoji bydlící Mike je režisérem, rozhodne se vzít
kariéru svého muže, spolu s ostatními členy
rodiny, do svých rukou a s Mikovou pomoci
konečně nastartovat úspěšnou hereckou kariéru.
Osoby – obsazení: Karel Novák – Roman Nový,
Mirka Nováková – Bára Kosárová, Denisa –
Karolína Matějková, František Král – Antonín
Tolkačev, Mike – Jakub Týbl, Adélka – Štěpánka
Stanická, Hotelový poslíček – Roman Havelka.
Režie: Roman Havelka. Dramaturgická
spolupráce: Štěpánka Stanická, Roman Havelka.
Autor: Miroslav Oupic je mladý český dramatik,
scenárista, spisovatel a textař. Narodil se v roce
1970, vystudoval VŠE v Praze a začal pracovat
v marketingu, PR a také jako novinář. Teprve
následně zjistil, že jej mnohem více zajímá vlastní
tvorba a všechny kreativní činnosti s ní spojené.
V roce 2006 začal psát profesionálně (kniha Tajný
deník Barborky Syslové). Následovaly filmové
scénáře a od ledna 2010 i divadelní scénáře,
především komedie. Lístky budou v předprodeji
na obecním úřadě od pondělí 19. prosince.
Za Divadlo Lány Roman Havelka

Novoroèní vycházka
Spolek Naše Lány Vás srdečně zve na tradiční
Novoroční vycházku ke krmelci. Sejdeme se
v neděli 1. ledna ve 14:00 hodin na odstavném
parkovišti proti budově Lesní správy Lány.
Nejdříve půjdeme ke krmelci. Dále pak

10.12.

26.12.
26.12.
30.12.

31.12.
1.1.

6.1.

21.1.

28.1.
10.2.
4.3.
25.3.

pokračujeme za divočákem Bertou k obůrce
a snad, než padne tma, stihneme i Hejkala. Trasa
je vhodná i pro kočárky.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Dětský vánoční jarmark od
16:00 do 18:00 ve škole (ZŠ)
Předvánoční setkání s Gabrielou Filippi od 18:00 hodin nad
Narpou (J. Ladrová)
Voňavý advent v sokolovně od
10:00 do 17:00 hodin (Obec, TJ
Sokol, Baráčníci)
Výroční Valná hromada SDH
Lány v hasičské zbrojnici
Turnaj Narpa Lora cup od 10:30
hodin v Narpě (I. Salač)
a 1 4 . 1 2 . Vá n o č n í b e s í d k y
v Mateřské škole Lány
Česko zpívá koledy v 17:50 hodin
před hospodou Narpa (Obec
Lány)
Vá n o č n í b u c h e c t u r n a j v e
volejbalu (TJ Sokol)
Vánoční cvičení pro ženy s Míšou
Kholovou (TJ Sokol)
Vánoční akademie od 18:00
v sokolovně (TJ Sokol)
Vánoční posezení seniorek ve
Vašírovském dvoře od 17:00
hodin (TJ Sokol)
Vánoční koncert v lánském
kostele od 18:00 hodin (Chorus
Laneum, Obec Lány)
Turnaj mužů ve stolním tenise
dospělých (TJ Sokol)
Vánoční krmení v obůrce od
10:00 hodin (LS Lány)
Premiéra divadelního spolku
Tyrš v 19:00 hodin a předání
ceny Klobouk dolů (DS Tyrš
a Obec Lány)
Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise (TJ Sokol)
Novoroční vycházka ke krmelci,
ve 14:00 hodin na parkovišti
naučné stezky (Naše Lány)
Meditace pro veřejnost s Ganou
(mongolská léčitelka) od 18:00
hodin nad Narpou (J. Ladrová)
Reprezentační ples obce Lány
a M u z e a T. G . M a s a r y k a
v Lánech
Maškarní merenda v lánské sokolovně (Naše Lány, Baráčníci)
Ples Lesní správy Lány (LS)
Maškarní bál v papučích
(Hokejová síň)
Hasičský ples (SDH Lány)

Adventní koncerty
11.12. o d 1 7 : 3 0 h o d i n v k o s t e l e
v Městečku u Křivoklátu
16.12. od 18:00 hodin v kostele v Srbči
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NÁZORY A KOMENTÁØE
Nevozte odpad na vašírovský
„Smeťák”!
Slovo Smeťák známe totiž ve Vašírově jen
my, místní. Obracím se proto jen na ně,
aby pochopili, že závora a zatarasení
míst, o kterých se zmiňuji, tam není
náhodou a pro legraci!
Umístnili jsme ji tam my, Hlavsovi,
staronoví majitelé tohoto nevábného
pozemku.
Začnu pěkně od začátku. V době mého
dětství a mládí byl před naším domem
rybník. Kolem jeho hráze vedla pěšina
přes luka až na hlavní silnici a k bývalému dolu Čs. Armády. Louka byla plná
voňavých kytek a byla pravidelně
sekaná. Na rybníku se scházely děti,
v létě na závody na neckách, v zimě na
bruslení.
Rybník bohužel ztrácel vodu v důsledku
těžby zmíněného dolu a částečně k tomu
přispělo rozorání cest a přítoků pod
lesem. Na začátku sedmdesátých let už
zůstala jen bahnitá plocha. Tehdejší
vedení obce povolilo stavebníkům
zavážet tyto prostory stavebním
odpadem. Shodou náhod byla povolena
těžba rašeliny podniku Rašelina
Soběslav. A okolí Vašírova, ty krásné
louky a pole, se radikálně změnily. Po
revoluci podnik nedodržel podmínky
a zmíněné pozemky se sanace
nedočkaly. Zarostly břízami, maliním
a v nižších místech, v bažinách, zůstává
stojatá voda. Plocha bývalého rybníka
také neskýtala hezký pohled. Proto jsme
plochu upravili, za pomoci pana Kindla,
vašírovského hospodáře, koňským
pluhem zorali, postupným sekáním
takto upravili. Sousedé se s uklízením
přidali a dnes je plocha upravovaná
a sekaná pravidelně. Samozřejmě
prvotní je sušení sena, využívání této
plochy se dělo a děje s vědomím
zástupců obce! Naši předkové měli
pozemky, většinou louky, v lokalitě,
o které se zmiňuji. My jsme tyto
pozemky získali při koupi domu od
rodičů. Pozemkový úřad řešil poslední
dva roky, po digitalizaci pozemků,
pozemkové úpravy v Lánech a ve
Vašírově. Po složitých jednáních nám
byly pozemky vytyčeny v místech,
o kterých je celou dobu řeč.
Žádáme proto Vašírováky, aby naše
vlastnické právo respektovali a svůj
odpad ze zahrádek odváželi do sběrného
dvora nebo na svůj kompost. Děkujeme
za pochopení.
Alena a Václav Hlavsovi

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dělali v listopadu:
1 . 1 1 . Na v š t í v i l o n á s v e š k o l c e d i v a d l o
s Houbařskou pohádkou. Vtipná a poučná
pohádka všechny pobavila. Krásné kostýmy
a kulisy, mnoho písniček a poučení, např. jak
poznat jedlou houbu a jak se chovat v lese.
4.11. Proběhla tradiční Drakiáda, která se těší
veliké oblibě a vždy se na ni pečlivě chystáme
přípravou dráčka, kterého děti vypouští s balonkem. Společně s dětmi si připomínáme tradici
pouštění draků. Vždy jsme plni očekávání, kam
tentokrát dráčci doletí. Po vypuštění 76 dráčků
jsme dostali zprávu o doletu 4 dráčků: Dráček
Libušky Salačové doletěl do Libice nad Cidlinou
a dráček Amálky Jirkovské přistál v Újezdu
u Přelouče. Dráček Tomáše Bratrů nabral směr ke

Slanému a nedočkavý dráček Adélky Kantové
našel cíl v Dolanech u Kladna. Jsme rádi, že máme
i zpětnou vazbu od nálezců dráčka.
9.11. Děti se fotografovaly. Paní Klokočníková
měla neuvěřitelnou trpělivost při focení
jednotlivých dětí. Věříme, že fotografie
s vánočním pozadím rodiče potěší.
21.11. Ve školce proběhl hudební program
Zpívánky s Oskárkem, při kterém se děti seznámily
s hudebními nástroji.
23.11. Uskutečnila se podzimní brigáda s názvem
Zavírání zahrádky. Děkujeme za pomoc všem
rodičům i dětem, kteří přes nepříliš příznivé
počasí přiložili ruku k dílu a zahrádku připravili na
zimní období.
Zapojili jsme se společně s Domečkem do vánoční
sbírky plyšáků pro záchranné složky, které je pak
budou rozdávat dětem při výjezdech. Do 8.12. je
možnost darovat plyšáka do krabice ve vestibulu.
Ve školce se již připravujeme na advent a na
Vánoce. Probíhají přípravy vánoční besídky
a dílny, děti se zapojují do vánoční výzdoby školy
a těší se na návštěvu Mikuláše a hlavně Ježíška.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Do nového roku přejeme všem pevné zdraví a pohodu ve dnech svátečních i všedních.
Kolektiv Mateřské školy Lány

NEBE NAD LÁNY
Maxi-, super-, hyper-, mega- … máte dojem, že
všechny ty předpony dodávají lesk a výjimečnost
věcem běžným a obyčejným? Asi ne. Jejich
nadbytek vede k inflaci takových pojmů.
Astronomie má jako jediná pádné důvody
k používání zmíněných předpon. Pracuje totiž
bezesporu s největšími objekty či jevy v celém
vesmíru. Avšak i astronomické jevy
často interpretují média… A tak se několikrát do
roka setkáme s bombastickým ohlašováním
superúplňku. Jak je to s ním doopravdy? Měsíční
fáze jsou výsledkem obíhání Měsíce kolem Země.
Jeden oběh trvá zhruba 29 dnů. Pokaždé
v polovině toho cyklu je Měsíc přesně naproti
Slunci (z našeho pohledu). Celá přivrácená strana
je osvětlena, nastal úplněk. Jen málokterý úplněk
trefí při oběhu stín naší planety. To pak mluvíme

o zatmění Měsíce. Podle prvního z Keplerových
postulátů nebeské mechaniky obíhají všechna
tělesa po elipsách. Měsíc však opisuje kolem Země
elipsu tak málo šišatou (e =0,05), že nemáte šanci
rozlišit ji od kruhu. Na své pouti se Měsíc přiblíží k
Zemi nejblíže na 363 tis. km (perigeum) a vzdálí
nejvýš na 405 tis. km (apogeum). Takový rozdíl je
na velikosti měsíčního disku nerozpoznatelný, na
to se spolehněte. Zbývá nám tedy nárůst množství
světla. To je jediné, co bychom mohli při úplňku
v perigeu pouhým okem zaznamenat. Ovšem jen
teoreticky, protože i každý z obyčejných úplňků je
jiný. Jsou značně ovlivněny atmosférickými
podmínkami. Sečteno a podtrženo – se
superúplňkem běžte… za astrologem.
Jiří Luska

Úklidové služby
·
·
·
·
·

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců a podlah
čištění čalouněného nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz
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ZE ŠKOLY
24.11. Školu navštívila skupina žáků z Francie –
více v samostatném článku.
24.11. V odpoledních hodinách se konaly třídní
schůzky, kde vyučující zhodnotili chování
a prospěch žáků za 1. čtvrtletí školního roku.

Zprávy ze školy
4.11. Halloweenské zábavné odpoledne, kde
nechyběly strašidelné masky, stezka odvahy
s úkoly, tanec a zábava, si užily děti ze školní
družiny.
10.11. Ve škole se konala schůzka Rady SRPDŠ –
více na školním webu.
11.11. Za dětmi do školní družiny přijel se svým
programem kouzelník.

25.11. Lektoři společnosti Ornita provedli
postupně všechny žáky vzdělávacím programem
Šplhavci a obyvatelé lesních dutin. Zajímavé
povídání, videoukázky, vycpané exponáty, ale
hlavně živé ukázky špačka, puštíka, netopýra a
tukana měly u dětí opět velký úspěch.
25.11. Překrásné adventní věnce vznikly
v pozdních odpoledních hodinách v již tradiční
dílně výroby adventních věnců, která se konala ve
školní družině.

22.11. S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady. Odměňovali jsme nejlepší sběrače starého
papíru, jak jednotlivce (Antonín Jirkovský, Tereza
Frolíková, Eliška Zimová), tak třídu (2.A).

26.11. Skupina 31 žáků školy v doprovodu paní
učitelky Jelínkové navštívila Dětský domov
v Ledcích, aby tam svým hudebním a pěveckým
vystoupením potěšila jeho dětské klienty. Setkání
se odehrálo v příjemné a srdečné atmosféře. Těší
mě, že naši žáci dokážou ve svém volném čase
nadělovat tak krásné nehmotné dárky.

23.11. V rámci další lekce finanční gramotnosti
Rozumíme penězům navštívili žáci 8. třídy stálou
expozici České národní banky – Lidé a peníze.

Podzimní soutěží ve sběru škola za 7440 kg
starého papíru získala 14.880,- Kč. Děkujeme za
podporu.

18.11. Žáci 3. třídy navštívili děti v Dětském
domově v Novém Strašecí.

Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Zahranièní návštìva v základní škole
Pokračování ze str. 1 ...
Avšak paní učitelka Aurélie z francouzské školy
sebrala všechnu energii a rozhodla, že nás s částí
třídy přijede navštívit. Plánování výletu probíhalo
téměř půl roku. Z naší strany šlo o přípravu
programu na jeden den, který návštěva stráví
v Lánech. Všichni jsme se moc těšili a možná tak
trochu báli, pro většinu dětí to byla první
opravdová zkouška komunikace v angličtině.
Návštěvu jsme v devět hodin ráno přivítali na
zastávce, kam přijeli smluveným minibusem.
Jednalo se o skupinku 14 žáků a dvou paní
učitelek. Naše první společné kroky vedly
k nejznámějšímu místu v Lánech, k zámeckému
parku. Prohlédli jsme si palmový skleník a prošli
se vycházkovým okruhem kolem zámku, kde jsme
našim francouzským kamarádům přeložili
několik základních historických informací.
Cestou ke škole jsme se podívali na jezdeckou
sochu T. G. Masaryka. Ve škole jsme si dali

svačinu a začalo první seznamování, snažili jsme
se představit se navzájem, zapamatovat si
francouzská jména, zjistit odpovědi na jednoduché otázky. V průběhu dopoledne jsme se také
podívali do muzea sportovních vozů a uskutečnili
prohlídku budovy školy. Před společným obědem
v naší školní jídelně jsme si zahráli pár her
v namíchaných skupinkách. Ve tři hodiny jsme
vyprovodili návštěvu zpět na zastávku a rozloučili
se. Bylo nám líto, že už musí odjet, a spousta z nás
by se jistě ráda za našimi přáteli do Francie
podívala. Teď už nám ale po návštěvě zbyla jen
sladká vzpomínka v podobě cukrovinek, které
nám přivezli jako dárek.
Musím pochválit všechny šesťáky, že se opravdu
snažili komunikovat, dále poděkovat paní učitelce
Mäsiarové za pomoc při organizaci a zaměstnancům školní jídelny za vstřícnost.
Veronika Nodlová

Jménem všech pracovníků školy mi dovolte popřát všem dětem, rodičům i přátelům školy
příjemné vánoční svátky a mnoho radosti, zdraví a úspěchů v novém roce.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si
z programu nevyberete, můžete si jen
hrát v prostorné herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé – pokročilí
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové dopoledne
pro děti s rodiči
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· 13.12. od 14:00 hodin Ženský kruh
pro ženy jakéhokoli věku s rukodělnou dílnou (pleteme a háčkujeme)
· 14.12. od 14:00 hodin Laktační
poradenství. Objednávejte se na:
laktacniporadce@centrum.cz nebo
777 587 952.
· 20.12. od 14:00 hodin Rodinné
poradenství (individuální, párové,
rodinné konzultace, psychoterapie)
a Pedagogicko psychologické
poradenství. Objednávejte se na:
katka.peskova@post.cz nebo
776 134 539.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

Maškarní merenda
Spolek Naše Lány ve spolupráci se
spolkem Baráčníků, TJ Sokol Lány
a O b c í L á n y Vá s s r d e č n ě z v e n a
Maškarní merendu do lánské sokolovny
v sobotu 28. ledna od 14:00 do 17:00
hodin. Odpolednem nás provede tým
Diskotačení s Bárou Ladrovou. Můžete
se těšit na malování na obličej, vyhlášení
nejpovedenějších masek, soutěže,
hudbu, občerstvení a narozeninový dort
Domečku, který oslaví své 10.
narozeniny.
Jana Drastilová

Vstupenky na festival vína (Ne)vinné Lány v prodeji
Druhý ročník festivalu vína (Ne)vinné Lány
proběhne v Muzeu TGM v sobotu 22. dubna 2017
v době od 11:00 do 18:00 hodin. Již nyní je možné
zakoupit vstupenky za předprodejní ceny přímo v
muzeu a u pořadatelů, nebo prostřednictvím sítě

Ticketportal. Od 1. března budou vstupenky
dražší a nejdražší pak budou na místě v den akce.
Tak neváhejte a kupte vstupenky třeba i jako dárek
k Vánocům.
Emil Buřič & Zbyněk Gregor

Milí návštěvníci Domečku a fandové
spolku Naše Lány, přejeme Vám všem
rodinnou vánoční pohodu, pevné zdraví
a mnoho radosti do nového roku 2017.
Naše Lány, z.s.
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ROK 2016 VE FOTOGRAFII
V Lánech i ve Vašírově to přes rok žije! S přispěním spolků, dobrovolné aktivity jejich členů a finanční a materiální podpory obce Lány se daří v průběhu
celého roku organizovat zajímavé a pestré podniky. Přinášíme průřez akcemi, které zorganizovala Obec Lány. Všechny se nám sem nevešly nebo nám
chyběly kvalitní fotografie.
Za fotografie děkujeme: Oldřichu Poláškovi, Lauře Klokočníkové a Petrovi Stuchlému. Redakce

Reprezentační ples: Jako vždy s krásnými dámami a dokonalými gentlemany
(sokolovna v Lánech, 23.1.2016). Na akci se podílí: Muzeum T. G. Masaryka Lány.

Ani na Lánech se nezapomíná na každoroční pálení čarodějnic. Ale na ohni
končí jen špekáčky, tedy většinou… (modelářské letiště na Kopanině, 30.4.2016).
Na akci se podílí: SDH T. G. M. Lány, Modelářský klub Lány a spolek Baráčníků.

Radost pohledět, když se ti nejmenší rozhodnou dodržovat tradice našich
babiček a dědečků. Máje v plné parádě, přesně jak mají být (Masarykovo náměstí

Oslavy 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů se vyvedly. Nový
spolkový prapor požehnal sám kardinál Dominik Duka (Hasičská zbrojnice,

v Lánech, 28.5.2016). Na akci se podílí: SDH T. G. M. Lány a spolek Baráčníků..

11.6.2016). Zásahová jednotka při SDH T. G. M. Lány je příspěvkovou organizací
Obce Lány.

Lánský kostel zaplněný k prasknutí? Ano, hlavně, když zde místní sbor Chorus
Laneum pořádá letní či vánoční koncerty (kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš

Mladí mladým, tak vypadá muzikou našlapaný jednodenní festival Rocková
NaKopanina (modelářské letiště na Kopanině, 18.6.2016). Na akci se podílí:

v Lánech, 24.6.2016). Na akci se podílí: Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum.

Modelářský klub Lány a okolí a spolek Mládež sobě.
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ROK 2016 VE FOTOGRAFII

Lánští mají mlsné jazýčky a rádi ochutnávají dobré jídlo. Maso, cibule a tajné
ingredience – to je Gulášfest, soutěž nejlepších kuchařů z okolí a jejich gulášů

Kulinářský jarmark, vždy voní jitrnicemi, tlačenkou či ovarem mistrů
řeznických - Pepíka Hoška a Pavla Worofky (Masarykovo náměstí, 10.9.2016).

(Masarykovo náměstí, 13.8.2016). Na akci se podílejí: Hospoda Narpa, TJ Sokol Lány.

Na akci se podílí:SDH T. G. M. Lány, Hospoda Narpa, Baráčníci a TJ Sokol Lány.

V naší mateřské školičce rozhodně není nuda. Plno zábavných aktivit pro děti
i rodiče na Zahradní slavnosti Den Země (zahrada Mateřské školy Lány,

Lánská škola učí děti i netradičním sportům. Neumíš šplhat po tyči? Nevadí,
třeba ti půjde střelba z luku... Zahájení školního roku provází akce Probuď se,
školo! (dvůr Základní školy CH. G. Masarykové Lány, 1.9.2016). Základní škola CH.

15.4.2016). Mateřská škola Lány je příspěvková organizace Obce Lány.

G. Masarykové Lány je příspěvková organizace Obce Lány.

O tom, že se Lány rozrůstají, není pochyb. Nové sousedy je třeba vítat o ciálně
chlebem, solí i šampaňským (Muzeum T. G. Masaryka Lány, 5.12.2016).

I letos jsme společně rozsvítili vánoční stromeček, který zdobí betlém Oldřicha
Poláška. Největší radost z něj mají děti (Masarykovo náměstí v Lánech,
27.11.2016).
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Ze Sokola
· Pravidelné cvičení a tréninky v tomto

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

roce budou ukončeny 22. prosince.
Po Novém roce začnou opět 2. ledna.
Do lednového kurzu tance pro páry se
přihlaste co nejdříve na adrese
martina.moravcova@tiscali.cz.
Výuka bude opět probíhat v neděli od
16:00 hodin.
Trénink stolního tenisu v pátek
9. prosince nebude, bude se připravovat Voňavý advent.
10. prosince přijďte pobýt ve vánoční
atmosféře na tradičním Voňavém
adventu.
17. prosince pořádají volejbalisté již
14. ročník turnaje ve volejbalu – tzv.
Buchec.
18. prosince si od 9:30 hodin přijďte
zacvičit s Míšou Kholovou. Vstupné
dobrovolné. Svou účast potvrďte na
martina.moravcova@tiscali.cz
19. prosince pořádá odbor všestrannosti Vánoční akademii, na které se
představí aerobik týmy Báry a Kristýny a také děti ze všestrannosti.
Začátek v 18:00 hodin, vstupné
dobrovolné.
Vánoční přátelské posezení seniorek,
které chodí nebo chodily cvičit, se
koná 20. prosince od 17:00 hodin
v restauraci Vašírovský dvůr.
26. prosince proběhne tradiční
Vánoční turnaj mužů ve stolním
tenise. Zahájení v 7:45 hodin.
Od 29. prosince je sokolovna
vyhrazena pro Divadlo Lány, které
připravuje svoji premiéru. Premiéra
spolu s oceněním Klobouk dolů bude
v pátek 30. prosince od 19:00 hodin.
Po skončení budou mít návštěvníci
možnost pobavit se při hudbě
a malém občerstvení do 01:00 hodiny
po půlnoci.
V sobotu 31. prosince pořádá oddíl
stolního tenisu tradiční Silvestrovský
turnaj . Zahájení v 8:30 hodin. Zvlášť
budou soutěžit rekreační hráči a
zvlášť profesionálové.
Václava Nováková

Fotbalové výsledky
SK Lány – Ch Mutějovice 3:3 (PK 1:4)
FC PO Olešná – SK Lány 2:2 (PK 4:2)
Klára Dudášiková, SK Lány

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Ženy, pøijïte do sauny!
Od října do konce dubna provozuje tenisový klub
saunu, a to vždy ve středu od 17:00 hodin pro ženy,
od 18:30 hodin pro muže. Zatímco mužská sauna
praská ve švech, žen chodí velmi málo. Proč?
Vždyť pobyt v sauně je velmi příjemný. Vyhnout se
mu musí pouze ti, koho trápí srdce nebo oběhový
systém, kteří jsou právě nachlazeni nebo mají
chřipku. Také lidé s poruchami štítné žlázy by se
o vhodnosti sauny měli poradit s lékařem. Pro
zdravé jedince platí, že pravidelným saunováním
se zlepšuje fyzická kondice, povzbuzuje se cévní
a oběhový systém, čistí se a zjemňuje pleť.
Saunováním zmírňujeme přepětí a bolest svalů,
snižujeme stresové zatížení, silným pocením
podporujeme očistný a detoxikační proces. Do
sauny chodíme zcela nazí. Ani ty z vás, které
neoplývají ladnými křivkami a štíhlostí, se nemusí
ostýchat. V sauně si každý všímá sám sebe

a rozhodně neokukuje ty druhé. A jak se správně
saunovat? V sauně příliš nemluvíme! V počátku
začínejte na nejnižší lavici, protože u stropu je
největší horko. Nejlepší je poloha vleže nebo
vsedě, ale s nohama skrčenýma pod bradou (ne
aby visely dolů). Po řádném prohřátí se
ochlazujeme – buď jen studenou sprchou nebo,
kdo to snese, ochladí se koupelí ve studeném
bazénu (když se nejprve osprchuje!!!). Chvíli také
pobudeme venku. Pak se vracíme do potírny
a tento cyklus zopakujeme maximálně třikrát.
Potom se osprchujeme teplou vodou a příjemně
zmoženi si odpočineme na lehátku zabalení
v suché osušce. Nutné je také doplnit tekutiny
vhodným nápojem (neslazené minerálky nebo
čaj). Účinky saunování určitě brzy pocítíte sami.
Přijďte to zkusit, těšíme se na vás.
Václava Nováková a Alena Hořejší

Lánský fotbal – mladší žáci
Fotbalovou sezónu 2015/2016 zakončili naši
mladí fotbalisté ještě v kategorii starší přípravka
na 3. místě v soutěži Okresní přebor Rakovník.
Chlapci sehráli vyrovnané zápasy i s fotbalisty
SKP Rakovník, s kterými v sezóně 2014/2015
prohrávali i s dvouciferným výsledkem. V letošní
podzimní části soutěže už věkem postoupili do
kategorie mladší žáci a zde je již konkurence
mnohem větší. Hraje se na polovině fotbalového
hřiště v počtu 7 hráčů v poli a brankář. Po
odehrané podzimní části jsou kluci na 4. místě
z pěti týmů, dvě družstva jsou z Rakovníka.
V současné době probíhají tréninky ve středu
a v pátek od 16:30 do 18:00 hodin. Všechny
tréninky až do zahájení soutěží na jaře budou
probíhat venku, buď pod osvětlením za sokolov-

nou, nebo formou přátelských zápasů v Rynholci
na umělé trávě. Základní kostru mužstva tvoří 11
hráčů, kteří prošli přípravkou. Na tréninky chodí i
4 mladší kluci, kteří by patřili do přípravky.
Trenéry chlapců jsou David Jirava a Josef Hložek.
Velký dík patří Emilovi Buřičovi, který je
vedoucím družstva a stará se o veškerou agendu
ohledně zápasů, dopravy, komunikace s rodiči. Na
19. listopadu zajistil pro kluky a jejich rodiče
vstupenky na ligový zápas Bohemians 1905 –
Teplice. Pro všechny to byl hezký zážitek, většina
chlapců viděla poprvé velký fotbal na ligovém
stadionu. Dík patří také i velké části rodičů za
jejich podporu při trénincích i zápasech.
Josef Hložek

Hokejový klub Lány zahájil osmdesátou druhou sezónu
Hokejový klub Lány vstoupil do své osmdesáté
druhé sezóny v polovině září, kdy začal oddíl
trénovat. Obě mužstva dospělých společně
absolvovala sedm tréninků před zahájením
sezóny. První mužstvo nastupuje v meziokresním
přeboru společně s dalšími sedmi mužstvy okresů
Rakovník, Beroun, Příbram a Praha-západ.
Mužstvo prochází generační obměnou, která
může trvat několik let. Pro letošní sezónu
přestoupili ze zaniklého klubu HC Důl Kladno dva
hráči. Další hráči přišli na hostování z HC Důl

a SK Velc Žilina. Předpokládáme, že tyto posily
pomohou oddílu k lepšímu umístění v konečné
tabulce. Druhé mužstvo nastupuje opět v Amatérské hokejové lize Slaný, ve které hraje celkem
šest mužstev. Tato mužstva stále zkvalitňují své
kádry a tím se zvyšuje úroveň celé soutěže. Naše
mužstvo má v letošní sezóně jen jednu novou tvář,
zato velmi zvučnou: je to zkušenostmi z nejvyšších
soutěží opředený Jakub Evan.
Aleš Lomberský

Výbor TJ Sokol Lány přeje svým členům, ale i ostatním spoluobčanům pěkné Vánoce a pevné zdraví
po celý nový rok. Všem, kteří se jakkoliv podílejí na činnosti a výsledcích TJ, upřímně děkujeme
a těšíme se na jejich přízeň i v roce 2017.
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