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Úvodník
Do nového roku
Pokoj, štěstí, zdraví
do nového roku,
milí sousedé,
ať se zase spraví,
co se pokazilo,
a všechno se vyvede.
Starý rok ten tam,
co bylo, vzal čas
jako divá řeka.
Do nového chvátám,
zvědavý jsem na to,
co tam na mě čeká.
Co je potřeba,
abychom chytili?
Štěstíčko za vlásky?
Snad jen dost chleba,
trošičku peněz
a hlavně hodně lásky.
A tak to mějte,
a ne jen na rok,
ale napořád.
O své milé dbejte,
to vám teď přeji
upřímně a rád.
Karel Pleiner

Poplatky za psa a odpad 2016
Poplatek za odvoz odpadu a za psa na
rok 2016 bude splatný od 15. února do
15. března 2016. Poplatek bude možné
uhradit hotově na Obecním úřadě Lány
nebo bezhotovostně bankovním převodem na účet č. 622221/0100 + variabilní symbol - v případě poplatku za odpad
1340 + číslo popisné Vašeho rodinného
domu, za který platbu hradíte. V případě
úhrady poplatku za psa - variabilní
symbol 1341 + číslo popisné Vašeho rodinného domu. Více informací na str. 2.

Pozvánka na ples
Obec Lány Vás ve spolupráci s Muzeem
T. G. Masaryka Lány srdečně zve na
9. Reprezentační ples. Koná se v sobotu
23. ledna 2016 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.
Lístky jsou v předprodeji na Obecním
úřadě Lány.
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Veøejné zasedání
V pondělí 14. prosince 2015 v sále nad hospodou
Narpa proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový.
Schodek bude financován čerpáním vlastních
prostředků z minulých let.
· Rozpočtovou změnu číslo 6/2015 dle
předloženého návrhu.
· Bezúplatný převod části pozemku parcelní
číslo 87 v katastrálním území Lány do majetku
obce. Bylo zadáno zpracování geometrického
plánu a darovací smlouvy.
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene k sítím technické infrastruktury na
pozemku parcelní číslo 815/1 v katastrálním
území Lány se společností F. U. Z. E. s.r.o.
· Návrh prodeje celého pozemku parcelní číslo
1143 v katastrálním území Lány. Bylo uloženo
starostovi jednat ve věci prodeje pozemku se
společností RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad
Labem, kterou zastupuje na základě plné moci

·

·

·

·

·

·

společnost EKOPLAN, s.r.o. Praha 6.
Nákup požárního vozidla T 815 CAS 32 pro
potřeby Sboru dobrovolných hasičů T. G. M.
Lány v maximální hodnotě 780.000,- Kč bez
DPH.
Přijetí daru pro Základní školu Lány, a to
koberce v hodnotě 2.925,- Kč od paní D.N. - na
vybavení školní třídy a peněžitého daru ve výši
10.000,- Kč od firmy TROAX s.r.o., Kladno na
nákup výtvarných potřeb a náklady související
s organizací poznávacích aktivit ve třídě 1.B
a v 6. třídě.
OZV číslo 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Smlouvu o umisťování psů v psím útulku Hany
Březinové v Rakovníku.
Upravený rozpočtový výhled 2016-2018 dle
předloženého návrhu.
Dodatek odpisového plánu.
Ing. Lenka Hrotíková

Lány smekly „Klobouk dolù” pøed Tomášem Sedláèkem
Dámy a pánové, je nám ctí oznámit, že občané Lán
a Vašírova letos smekli pomyslný klobouk dolů
před panem Tomášem Sedláčkem.
Je příjemnou tradicí, že každoroční premiéře
lánského divadelního spolku Tyrš 30. prosince
předchází vyhlášení
vítěze ankety Klobouk
dolů. Nominovat jej
mohou občané a vybírá
ho porota složená z
laureátů oceněných
v předchozích letech.
Dosud si na klopu
připnuli čestný stříbrný
odznak s logem Klobouk
dolů: pan Karel Baroch
za založení divadelní
tradice v obci Lány
a Vašírov v letech 1945 až
1962; pan Antonín
Bechyně za celoživotní
obětavou práci pro rozvoj
sportovních aktivit v obci
a reprezentaci Lán
a Vašírova; paní Vendula
Nováková za obnovení sokolských tradic v obci
Lány a Vašírov; pan Václav Vodvářka za soustavné
hledání a objevování historie obce Lány a Vašírov;
pan František Pošta za obnovení a rozvíjení

hasičských tradic v obci Lány a Vašírov; pan
Jaromír Doležal za dlouholeté citlivé vytváření
urbanistické podoby obce Lány a Vašírov; pan
Vlastimil Švolba za dlouholeté úsilí o čest a slávu
lánského fotbalu; paní Hana Majerová za
následováníhodnou všudypřítomnost v životě

Lán; pan Antonín Kindl za dlouhodobou snahu
o to, aby obec kvetla a byla plná zeleně.
Medailon laureáta najdete na straně 7 tohoto
Zpravodaje.
Eva Havelková
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Co se dìje na radnici
Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
oznamují, že ceny vodného a stočného od 1. ledna 2016 zůstávají stejné
jako v roce 2015. Vodné: 53,24 Kč
včetně DPH za m3. Stočné: 39,68 Kč
včetně DPH za m3.
· Poplatek za psa staršího tří měsíců
činí 200,- Kč. Za druhého a dalšího
psa pak 300,- Kč. Za psa, jehož
držitelem je poživatel důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
100,- Kč a za druhého a každého
dalšího psa pak 150,- Kč.
·

Hospodaøení obce
V pátek 9. prosince 2015 se uskutečnilo
na obecním úřadu dílčí přezkoumání
hospodaření obce za období leden –
listopad 2015. Kontrolu provedly
pracovnice kontrolního odboru Středočeského krajského úřadu. Předmětem
přezkoumání byla kontrola hospodaření
obce jako územního celku dle zákona
č.250/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Výsledkem přezkoumání je, že
nebyly shledány chyby a nedostatky.
Konečné přezkoumání hospodaření za
celý rok 2015 bude provedeno v měsíci
březnu 2016.
Karel Sklenička, starosta obce

Poruchy vodovodu - sms info
Služba SMS INFO je určena pro širokou
veřejnost, úřady, firmy, zkrátka pro
všechny, kteří si přejí být informováni
o výjimečných haváriích vodovodu nebo
kanalizace, významných plánovaných
výlukách. Jedná se o službu bezplatnou
a zájemci mají možnost se zaregistrovat
na www.voda-info.cz nebo prostřednictvím operátora call centra na tel. čísle
840 111 111 – 112.

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.
Pošlete své údaje ihned a nečekejte na
poslední chvíli!

Nová vyhláška o tøídìní komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce se na svém veřejném zasedání
zabývalo i novou vyhláškou o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Z důvodu neustále se zvyšujících nákladů na
provoz nakládání s netříděným odpadem
zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení poplatku na
600,- Kč na poplatníka. Stávající poplatek 500,Kč se neměnil od roku 2007. Zároveň
zastupitelstvo rozhodlo i o úlevách pro seniory
nad 80 let, kteří budou platit pouze 50 % poplatku
tj. 300,- Kč. Ostatní úlevy, které byly v původní
vyhlášce, zůstaly v platnosti.

Náklady na jednoho občana za netříděný odpad za
rok 2015 činí 628,- Kč. V této částce není
započítán provoz sběrného dvora, který
rozhodnutím zastupitelstva bude i nadále plně
hrazen z rozpočtu obce.
Tyto náklady činily v roce 2015 téměř 380.000,- Kč
(v roce 2014 to bylo 368.000,- Kč a v roce 2013
324.000,- Kč). Dále obec hradí i rozdíl mezi
náklady za provoz separovaného odpadu a
příjmem, který se získává za jeho zpětný odběr.
Tento rozdíl činil v minulém roce částku 120.816,Kč.
Karel Sklenička, starosta obce

Rozpoèet na rok 2016
PŘÍJMY
Název
Daňové příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. čin.
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná dle zvláštní sazby
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shrom. odpadu (popelné)

VÝDAJE
Tis. Kč
23365

Název
Ozdravování hospodářských zvířat (útulek, deratizace)

Tis. Kč
50

Silnice (opravy a investice)

2300

230

Chodníky rekonstrukce V. etapa (opravy a investice)

3200

550

Odvod a čištění odpadních vod

5100

4900
10500
1 060

MŠ (včetně provozu a pronájmu odloučeného pracoviště)
ZŠ (provoz, zřízení soc. zařízení a šaten v suterénu)
Činnosti knihovnické

350
950
2200
70

Poplatek ze psů

60

Rozhlas (opravy a údržba)

Poplatek za užívání veř. prostranství

10

Ostatní záležitosti kultury (kult. akce, Zpravodaj, ples)

420

0

Sport. zaříz. v majetku obce (opravy a údržba dět. hřiště)

100

1

Ostatní tělovýchovná činnost (dotace spolky, fond starosty)

550

Zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

110

Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

150

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovacích kapacit
Odvod z loterií a jiných podobných her
Odvod z výherních hracích přístrojů

84
180

50

Správní poplatky

60

Bytové hospodářství

200

Daň z nemovitosti

630

Nebytové hospodářství

250

Přijaté dotace

561

Veřejné osvětlení (opravy a údržba, el. energie)

665

Neinvestiční přijaté dotace ze SR

561

Pohřebnictví(opravy a údržba,voda)

160

Dotace /žádosti…/

2000

Územní plán (doplatek nový územní plán)

150

Nedaňové příjmy

1374

Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)

100

Příjmy z úhrad dobývání prostoru

15

Odstraňování tuhých emisí (opravy a údržba zametací vůz)

Příjmy z pronájmu pozemků

80

Sběr a svoz komunálních odpadů (svoz AVE, sběrný dvůr)

2670

Příjmy z poskyt. služeb a výrobků (půjčovné,dary knihovna)

10

Péče o vzhled a údržbu obce (mzdy,stroje,PHM,materiál)

1900

Příjmy z poskyt.služeb a výrobků(vstupné kulturní akce)

80

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

Bytové hospodářství (nájmy obecní byty)

330

Osobní asistence (Dům s pečovatelskou službou)

Nebytové hospodářství (nájmy nebytové prostory)

240

Ochrana obyvatelstva

Pohřebnictví (poplatky)

2

Činnost orgánů krizového řízení

Územní rozvoj(nakládání s obecním majetkem)

25

Bezp. a veřejný pořádek (měst. policie, kamer. systém IV.)

Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej popelnic)

10

Požární ochrana (provoz hasičské jednotky a zbrojnice)

50

50
530
10
5
900
500

Komunální odpad (EKO-KOM)

260

Zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů, povinné odvody)

1 400

Pečovatelská služba (DPS)

270

Činnost míst. správy (mzdy, provoz a opravy OÚ, rezerva)

7090

Požární ochrana

20

Obecné výdaje, poplatky (bankovní poplatky)

Činnost místní správy

30

Pojištění funkčně nespecifikované (majetek, odpovědnost)

Obecné příjmy a výdaje (úrok z bankovních účtů)
Financování z vlastních zdrojů
CELKEM

2
2000
27300

CELKEM

40
130
27300
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Zpráva o èinnosti zastupitelstva v uplynulém roce 2015
Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2015 celkem
na 11 pracovních poradách. Účast jednotlivých
zastupitelů: K. Pleiner -100% účast, K. Sklenička,
A. Hlavsová, V. Hořejší, O. Polášek, J. Drastilová,
I. Píšová 1x omluveni, E. Kosár, D. Krátká 2x
omluveni, J. Luska 3x omluven a R. Havelka 5x
omluven. V roce 2015 bylo svoláno 8x veřejné
zasedání. 100% účast na těchto zasedáních měli
všichni zastupitelé, pouze J. Drastilová,
K. Pleiner a D. Krátká byli 1 x omluveni,
R. Havelka byl omluven 2x a J. Luska omluven 4x.
Rozpočet na rok 2015 byl vyrovnaný a počítal
s příjmy i výdaji ve výši 25.100.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo celkem
6 rozpočtových změn, které reagovaly na vývoj na
straně příjmů i výdajů. Skutečné příjmy ve výši
29.306.324,-Kč, výdaje 27.020.935,- Kč.
Příjmová část rozpočtu se nejlépe naplnila v
kapitole daní ze závislé činnost i a v kapitole daně
z přidané hodnoty. Přebytek hospodaření byl
převeden do rezervního fondu.
Hlavní akce v rámci programu rozvoje obce
1. Rekonstr. a zateplení DPS(3.500.000 ,-Kč)
2. Rekonstr. chodníků v ul. ČSA (2.500.000,-Kč)
3. Rekonstr. ul. Pod Kopaninou (740.000 ,-Kč)
4. Kamerový systém 3. etapa (465.000,- Kč)
5. Propojení ZŠ a OÚ optickými kabely
(230.000,- Kč)
6. Výměna plynového kotle a ohříváku TUV
v DPS (122.000 ,-Kč)
7. Oprava chodníku v ulici Ke Hřbitovu
(245.000,- Kč)
Kulturní akce
17. ledna – Reprezentační ples obce
30. dubna – Pálení čarodějnic
30. května – Staročeské máje
26. června Koncert sboru Chorus Laneum
27. června – Rocková Nakopanina
6. července – Koncert sboru Chorus Laneum
u kapličky ve Vašírově
25. července – Gulášfest
19. září – Staročeský jarmark a Masarykova vatra
21. září – 3. října – 3. Sochařské symposium
28. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu
a svěcení adventních věnců
12. prosince – Voňavý advent a soutěž Zlatý
šafrán
10. prosince – Česko zpívá koledy
23. prosince Vánoční koncert sboru Chorus
Laneum
30. prosince 10. ročník ocenění Klobouk dolů
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 140 tis. Kč na
podporu neziskových organizací v oblasti kultury
a společenského života a 550 tis. Kč na činnost
sportovních klubů. V měsíci červnu byl ve
spolupráci se ZŠ Lány uspořádán 8. ročník
Lánské letní olympiády. Komise sportu dále
spolupracovala na Běhu vítězství zámeckým

parkem, turnajích nohejbalu, stolním tenise
a šachu. Velkému zájmu se těšil turnaj v pétanque.
Oblast sociální a Sbor pro občanské záležitosti
Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou ve
spolupráci s Okresní pečovatelskou službou
o.p.s. Nové Strašecí. Školní jídelna ZŠ vaří i pro
naše starší spoluobčany a rozvoz obědů je zajištěn
pečovatelkou. Sbor pro občanské záležitosti
přivítal 14 našich nových občánků a proběhly
návštěvy při významných jubileích u našich
spoluobčanů. Uskutečnilo se 17 svatebních
obřadů. Část obřadů se uskutečnila v obřadní
místnosti obecního úřadu, část v Obůrce Nové
Dvory a část v Muzeu T. G. Masaryka. Dne
7. listopadu 2015 bylo již popáté uspořádáno
vítání nově přistěhovaných občanů do naší obce.
Oblast informatiky
V letošním roce bylo vydáno celkem 10 čísel
Lánského zpravodaje, který se stal nedílnou
součástí života naší obce. Internetové stránky
obce byly inovovány a přinášejí aktuální
informace nejenom pro lánské občany. Pro další
zkvalitnění informovanosti se zasílají SMS
a SSMS zprávy v systému Mobysis v aplikaci
Moje obec. Nově má obec zřízen také Facebook.
Oblast životního prostředí
Také v letošním roce jsme pokračovali v úpravě
a údržbě zeleně v celé naší obci. Po celý rok byl
otevřený sběrný dvůr pro lánské občany. Může se
zde bezplatně odkládat objemný odpad, který se
nevejde do popelnic, dále vyřazené elektrické
spotřebiče a hlavně bioodpad z našich zahrádek.
Koncem roku 2015 se povedlo dohodnout
dlouhodobý pronájem prostor na zřízení nového
sběrného dvora, který bude otevřen na jaře 2016.
Dle provedeného dendrologického posudku bylo
během zimních a jarních měsíců ošetřeno celkem
20 vzrostlých stromů. Tři stromy musely být
poraženy a místo nich byla provedena nová
výsadba. Nově byla vysázena alej javorů podél
východní zdi lánského hřbitova.
Oblast grantového řízení
V roce 2015 jsme administrovali pouze 1 úspěšný
grant Zateplení budovy DPS. Dále jsme získali
75.000,- Kč na dovybavení jednotky Sboru
dobrovolných hasičů TGM Lány z krajských
dotací. Přestože jsme vypracovali a podali
3 žádosti na krajské dotace, zde jsme úspěšní
nebyli.
Bylo také zadáno několik nových projektových
dokumentací. Jedná se o projekty zateplení
budovy obecního úřadu, výstavby nového
sběrného dvora, dokončení chodníku v ulici
Zámecká a rekonstrukci chodníků v ulici
Zahradní.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům za odvedenou práci a doufám, že se stejným
úsilím budou pracovat i v roce 2016.
Karel Sklenička, starosta obce

Kalendáø akcí na rok 2016
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2016.
Přehled akcí je nedílnou součástí
každého měsíčního čísla obecních novin
a zveřejňujeme jej i na internetových
stránkách obce. Nabízíme proto všem
spolkům a organizacím působícím
v Lánech a ve Vašírově, aby nám
průběžně či souhrnně posílaly seznam
akcí, které připravují na letošní rok.
V případě, že ještě neznáte přesný
termín, uveďte měsíc, ve kterém se akce
uskuteční, a termín v průběhu roku
upřesněte. Kontaktní e-mail:
zpravodaj@lany.cz. Příspěvky posílejte
do 25. února! Děkujeme.
Redakce

Rok 2016
9.1.

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů TGM Lány od
18:00 hodin v hasičské zbrojnici
15.1. Repríza divadelního představení
Bacha, pojišťováci! v sokolovně
od 19:00 hodin (DS Tyrš)
23.1. Reprezentační ples obce Lány
a Muzea T. G. Masaryka v Lánech
od 20:00 hodin v sokolovně
29.1. Přednáška Hanny M. Tomáškové
Čakrární aromaterapie a její
použití v praxi od 18:00 hodin
v sále nad Narpou (J. Ladrová)
únor Schůzka spolků se zastupitelstvem obce
5.2. Zápis do 1. třídy Základní školy
Ch. G. Masarykové Lány
19.2. 2. Reprezentační ples Lesní
správy Lány od 20:00 hodin v
sokolovně (LS Lány)
20.2. Maškarní merenda od 14:00
hodin v sokolovně (Naše Lány)
5.3. Maškarní bál v papučích od
20:00 hodin v sokolovně
(Hokejová síň)
5.3. Oslavy dne T. G. M.
13.3. Čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme knihovně a Burza
knih od 14:00 hodin v Muzeu
T. G. M. Lány (Naše Lány)
19.3. Hasičský ples od 20:00 hodin
v sokolovně (SDH Lány)
29. - 30. 3. Zápis do Mateřské školy Lány
30.4. Pálení čarodějnic (Obec Lány)
28.5. Staročeské máje (Obec Lány)
4.6. Lánský den plný her (Naše Lány)
11.6. Oslavy výročí SDH a svěcení
praporu (SDH Lány)
18.6. Rocková Nakopanina (Obec
Lány)
25.6. Sportovní den s SK Lány
6.7. Koncert u kapličky ve Vašírově
(Obec Lány)
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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)
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(liché týdny)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Dále vybíráme z programu:
· Beseda s vizážistkou Ilonou
Víchovou na téma Denní líčení –
rychlokurz se uskuteční ve středu
20. ledna od 10:00 do 12:00 hodin.
Nové trendy, určování barevného
typu, tipy a triky, jednoduché denní
líčení na místě. Přineste si vlastní
kosmetiku – poradíme Vám.
· Maškarní merenda se uskuteční
v sobotu 20. února v lánské
sokolovně od 14:00 hodin. Akcí bude
provázet tým Diskotačení. Můžete se
těšit na tradiční malování na obličej,
vyhodnocení nejpovedenějších
masek v kategorii děti i dospěláci,
soutěže, hudbu, fotografování, velký
narozeninový dort a dobré
občerstvení.
· Čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme knihovně a Burza knih se
uskuteční v neděli 13. března
v Muzeu T. G. Masaryka Lány od
14:00 hodin. Představíme život a dílo
spisovatele Eduarda Štorcha a Jiřího
Kahouna. Pro děti z lánské mateřské
a základní školy bude vyhlášena
tradiční Výtvarná soutěž. Knihy do
burzy knih můžete věnovat, nebo
naopak si knihy můžete přijít vybrat.
Výtěžek z této akce věnujeme místní
obecní knihovně.
Podrobné informace najdete na
internetových stránkách
www.naselany.cz.

Bleší trh na Lánech

Pochvala pro školní jídelnu
Chtěla bych vyslovit velkou pochvalu
celému kolektivu školní jídelny
Základní školy Ch. G. Masarykové Lány,
Školní 93 za to, že výborně vaří.
Z. Vincencová, Lány

Okénko do mateøské školy
Co jsme dělali v prosinci
Celý týden před příchodem sv. Mikuláše se nesl
v duchu příprav na tento s napětím očekávaný den.
Děti ve všech třídách si připravily andělské nebo
čertovské pytlíčky na nadílku a s napětím
očekávaly, co se v pytlíčku objeví.
V pátek 4. prosince obešel všechny třídy čert
s knihou hříchů. Poté se v jednotlivých třídách
rozběhl tematický dopolední program.
Ve třídě Zajíčci a Sovičky si děti přinesly převlečení
mikulášské i andělské, ale také převlečení
čertovské. Řádění začalo. V pekle si děti
vyzkoušely postavit různé druhy ohnišť. U andílka
na děti čekal úkol vystříhat a ozdobit si hvězdičku
štěstí. Mikuláš si pro děti připravil hru Poznáš
hmatem nebo podle chuti, co bude v mikulášské
nadílce? Všechny děti se bavily a na závěr si
zatancovaly.
Po příchodu do třídy Berušky se všichni ocitli
v nebi. Děti převlečené za andílky čekal andělský
program. Po vyšplhání na žebřiny si zazvonily na
andělský zvoneček. Zatančily si andělský tanec
a foukaly andělská peříčka. Dozvěděly se také, zda
a jak hoří různé materiály. Děti z Berušek se
převtělily do čertíků den předem. Zahrály si
s pekelnými uhlíky zábavnou hru, při které
procvičily odhad. Ve třídě Kytičky se z dětí stali na

celé dopoledne andílci a opravdu jim to všem velmi
slušelo. Sluníčka se pro tento den proměnila
v čertíky a třída se změnila na peklo se vším všudy.
Žádná z paní učitelek nezůstala pozadu a na tento
den trochu změnily svoji vizáž – nebo ukázaly
pravou tvář? Na závěr dopoledne jsme se všichni
sešli ve třídě Berušky a čekali na vzácnou
návštěvu. Mikuláš s celou svou družinou dorazil
a za přednesené básničky a písničky děti
obdaroval. Na to, kdo v nadílce našel i uhlí, se už
ale dětí musíte zeptat sami.
12. prosince děti ze třídy Sovičky a Zajíčci
vystoupily s vánočním pásmem v místní
sokolovně na tradiční akci Voňavý advent.
15. a 16. prosince proběhla v mateřské škole
vánoční posezení. Rodiče, prarodiče a přátelé
školky se mohli ponořit do předvánoční
atmosféry. Děti předvedly, co se od začátku
školního roku naučily, zpívaly, přednášely
a tancovaly. Ve výtvarné dílně si děti společně se
svými rodiči vyrobily dekoraci ze šišky. Mlsalo se
vánoční cukroví, děti se chlubily, co jim Ježíšek
přinesl pod stromeček do školky.
Více informací ze života mateřské školy se dozvíte
na webových stránkách ms.lany.cz.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Lány pro školní rok 2016/2017
se koná v úterý 29. března a ve středu 30. března 2016 od 13:00 do 17:00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Jazykový pobyt deseti našich žákù v Oxfordu
Od 29. listopadu do 5. prosince se deset žáků školy
účastnilo jazykového poznávacího kurzu, který
probíhal v komunitním centru ve čtvrti Rosehill
v Oxfordu. Žáci strávili ve škole dvě dopoledne.
Výuka probíhala hravou formou ve třech blocích,
v každém se u skupiny vystřídal jiný učitel.
Velikost skupin byla různá, nejmenší byla skupina
žáků na nejvyšší jazykové úrovni, v té bylo 13 žáků.
Učitelé se snažili mluvit tak, aby jim většina žáků
porozuměla. Kromě toho, že byli žáci v průběhu
jazykového kurzu seznámeni s reáliemi země,
jsme navštívili spoustu zajímavých míst. Mezi
nimi univerzitní město Oxford, kde nás místní
průvodkyně zavedla ke slavné Christ Church
College, vysvětlila, jak probíhá studium, a také
nám ukázala další významné univerzitní budovy.
Při dalším výletě jsme zavítali na Warwick castle,
což je velmi zachovalý středověký hrad, a také do
Stradford upon Avon, kde jsme si prohlédli místa
narození a posledního odpočinku slavného
spisovatele Williama Shakespeara. Navštívili
jsme také Stonehenge, prehistorické místo. Při
návštěvě města Windsor jsme si prohlédli hrad,
který je letním sídlem královny. Posledním

místem, které jsme navštívili, byl Londýn. Kurz
měl žákům prohloubit znalosti o Velké Británii
tím, že se žáci opravdu podívali na místa, o kterých
se učí. Dále také měl přiblížit život lidí ve Velké
Británii tím, že naše děti několik dní žily v místních
rodinách. Další cíle byly samozřejmě rozvoj
komunikačních schopností a s tím souvisejícího
porozumění rodilému mluvčímu a různým
dialektům, schopnost dorozumět se v běžných
situacích a promluvit o jednoduchých tématech
v rodinách i ve škole. Celkově hodnotím kurz velmi
dobře. Jakýkoli pobyt v zahraničí je přínosný. Žáci
obdrželi certifikáty o absolvování výuky a co nás
nejvíce těší je, že lektoři ohodnotili komunikační
schopnosti našich žáků jako velmi dobré. Žáci
následně zhodnotili nabyté poznání a uspořádali
prezentaci pro další žáky školy. Kurz byl hrazen
z prostředků z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.
Mgr. Veronika Nodlová
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rešerše, přednášky na nejrůznější témata,
koncerty či kurzy práce s PC). Sami si pak
vyzkoušeli práci s internetovým katalogem, ve
kterém si každý vyhledal svoji oblíbenou knihu.
10. 12. - S vedením školy se sešli zástupci
žákovské rady.

Zprávy ze školy
1. 12. - Na jaře 2015 jsme ve škole reagovali na
grantovou výzvu společnosti Lego Učení hrou.
Náš projekt tehdy nebyl podpořen. Stali jsme se
ale partnery úspěšného projektu ZŠ
v Kamenných Žehrovicích. Ta nyní naplňuje cíle
svého projektu a vyzvala nás k účasti v soutěži
technických dovedností žáků 1. stupně. Do
Žehrovic vyjelo pětičlenné družstvo žáků 4. třídy.
Děti stavěly z lega, ze dřeva, z cihel, vyřezávaly
z polystyrenu, viděly v akci 3D tiskárnu. V soutěži
se umístily na 1. místě.
4. 12. - Žáci 4. třídy zhlédli v divadle Lampion
představení České Vánoce J. Lady.
4. 12. - Žákyně 6. třídy se v převlečení za Mikuláše,
čerty a anděly výborně zhostily svého úkolu
předat mikulášskou nadílku dětem v mateřské
škole.
8. 12. - V úterý odpoledne a v podvečer se
v prostorách školy konal druhým rokem Dětský
vánoční jarmark. Příchozí návštěvníci byli dětmi
u vstupu přivítáni a obdarováni tradičním
perníčkem. Škola byla vánočně vyzdobena
dekoracemi, které žáci tvořili v hodinách výtvarné
výchovy a světa práce. U jedenácti prodejních
stánků bylo možné spatřit či zakoupit výrobky
žáků jednotlivých tříd a školní družiny. Vánoční
zboží nabízel i prodejní stánek Zahradnictví
Lípová z Nového Strašecí. Pro děti i dospělé byly
nachystány tvůrčí dílničky, kde bylo možné si
vyzkoušet zdobení perníčků, výrobu vánoční
dekorace, drátěné ozdoby či plovoucích svíček. Ve
třech vstupech se návštěvníkům v průběhu akce
představily asi tři desítky žáků školy se svým
pěveckým vystoupením. Ve vánoční kavárně bylo
možné se posilnit dobrým vánočním čajem,
kávou, tradiční vánočkou či vánočním pečivem.
Otevřený byl vstup na vyhlídku školy. Prodejem
výrobků a výtěžkem ze soutěže O perníkovou školu
se podařilo nashromáždit 24.647 Kč. Částka byla
vložena na účet SRPDŠ. Děkuji všem příchozím
za návštěvu a podporu naší akce, děkuji členkám
SRPDŠ za uspořádání a vyhodnocení soutěže
O perníkovou školu, děkuji paní Lincové za
vánoční cukroví věnované do vánoční kavárny.
Ten největší dík však právem náleží všem dětem
i pedagogům za jejich dobře odvedenou práci
spojenou s přípravou a realizací jarmarku.
9. 12. - Žáci 9. třídy navštívili Středočeskou
vědeckou knihovnu v Kladně. Během devadesáti
- minutového bloku se dozvěděli něco málo
o historii knihovny, o tom, jak se do knihovny
zaregistrovat, jak si vypůjčit knížku, e-knížku,
CD atd. a dále o jiných službách, které knihovna
veřejnosti nabízí (např. možnost zpracování

14. 12. - Žáci 4. třídy se vypravili za památkami
Prahy.
15. 12. - Druhý den otevřených dveří v tomto
školním roce využilo k návštěvě školy
37 rodinných příslušníků našich žáků.
Během dvouhodinovky odpoledního vyučování
se setkali naši žáci 8. a 9. třídy se studenty a učiteli
Střední školy služeb a řemesel ze Stochova. Ti
k nám přijeli, aby žáky seznámili s učebními
obory, které škola nabízí, a to nejen pomocí
audiovizuální prezentace, ale hlavně praktickým
představením jednotlivých oborů - ukázkou
vlastních výrobků, ukázkou zručnosti studentů
např. při modelování účesů atd. Naši žáci měli
možnost klást dotazy a dozvědět se o jednotlivých
učebních oborech co nejvíce.
16. 12. - Žákům 8. třídy se ve fiktivních
domácnostech v rámci projektu Rozumíme
penězům zvýšily náklady na vodu, elektřinu a plyn
o 20 %.
18. 12. - Ve druhé vyučovací hodině se v tělocvičně
školy žákům 1. - 5. třídy představili na vánočním
koncertu Základní umělecké školy ze Stochova
jejich spolužáci, kteří ZUŠ ve Stochově
navštěvují. Účinkujícím žákům i jejich učitelům
děkujeme za navození hezké předvánoční
atmosféry. Po obědě navštívilo deset žáků školní
družiny obyvatele Domu s pečovatelskou
službou. Již tradičně si připravili vánoční pásmo
básní, písní, koled a hru na několik hudebních
nástrojů.
21. 12. - Žáci 7. třídy navštívili kladenské vánoční
trhy. Čtvrťáci vyjeli do Prahy, kde navštívili
Karlovo muzeum a plavili se po Vltavě.
22.12. - Poslední den před vánočními
prázdninami si děti užily ve znamení nadělování
dárečků, společného posezení, pohádek a her.
Žáci třídy 1. A, 1. B, 2. se zúčastnili v tělocvičně
školy zábavného pohybového pořadu Bílá
kočička. Žáci deváté třídy se dopoledne vypravili
do Kladna, kde si nejprve zahráli turnaj
v bowlingu a pak navštívili kladenské vánoční
trhy.
V podzimní sběrové soutěži se dětem podařilo
nasbírat 5 410 kg papíru a proměnit ho na
10.820,- Kč. Za část získaných peněz byly
zakoupeny odměny vítězům/jednotlivcům a
vítězné třídě. Nejlepšími sběrači jsou Antonín
Jirkovský, Tereza Frolíková a Eliška Zimová.
V prosinci vyšlo další číslo školního časopisu
Trefa, které lze nahlédnout na našich webových
stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Zápis do 1. třídy Základní školy
Ch. G. Masarykové v Lánech
pro školní rok 2016/2017
proběhne v pátek 5. února 2016
v době od 15:00 do 18:00 hodin
v budově 1. stupně
základní školy.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi,
které se narodily od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2010, a i rodiče s dětmi,
které měly odklad školní docházky.
S sebou vezměte rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho z rodičů.
Více informací - tel.: 313 502 051,
e-mail: skola@zs.lany.cz nebo
na internetových stránkách školy:
http://skola.lany.cz.

NEBE NAD LÁNY
Zkusme tentokrát všechny zásady, které
platí pro astronomická pozorování,
zapomenout a vše obrátit naruby.
Oblačnost? Žádný problém, pojďme ji
využít! Světelný smog? Nevadí,
nepotřebujeme tmu! Dnes budeme
NEBE NAD LÁNY pozorovat ve dne
a v pošmourném lednovém počasí.
Podívejte se vzhůru, možná jsou právě
teď ideální pozorovací podmínky:
polojasno, nebe zatažené vysokánským
hedvábným závojem, za kterým je
Slunce snadno pozorovatelné
i nechráněným okem. Tuhle záclonu
tvoří mikroskopické hranolky ledu. Vítr
je orientuje v jednom směru jako
miniaturní potomstvo toho větrného
pytle na stožáru modelářského letiště.
Sluneční světlo těmi krystalky prochází,
odráží se a láme. Pozemšťan v Lánech je
pak nadšen pohledem na tzv. halové
jevy. Vznikají na kružnici (jejímž
středem je Slunce) velké jako vzdálenost
mezi malíčkem a palcem natažené ruky.
Nejefektnějším z halových jevů jsou
vedlejší (nepravá) slunce. Vlevo
a vpravo od toho pravého jsou dvě,
někdy skutečně identická sluníčka. Ze
Slunce často vystupuje světelný sloup,
meč, chcete-li. Části kružnice či oblouky,
jež se jí dotýkají shora nebo ze stran, lze
pozorovat také poměrně často.
Vzácnější je všechna tato hala pozorovat
kolem Měsíce. Vedlejší Měsíc, kdo ho
kdy viděl? A opravdu jen jednou či
dvakrát za život, budeme-li mít dost
trpělivosti, nám taková kouzla vykreslí
i nejjasnější planeta – Venuše. To už je
ale zase po setmění…
Jirka Luska
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Názory a komentáøe
Protože jsem lánský občan a už jsem
něco zažil a něco pamatuji, rád bych
doplnil článek z minulých čísel
Lánského zpravodaje, kde přispěvatelka
vzpomíná, jaké nadílky pořádal na
Vánoce prezident T. G. Masaryk.
Já jsem zažil osobně podobné akce, a to
za prezidenta Antonína Zápotockého.
Nadílky pro děti zaměstnanců KPR
(lesní správy, statku a správy zámku) se
konaly v kinosále v areálu koníren (dnes
zámecká prádelna) za přítomnosti
prezidenta A. Zápotockého a jeho ženy
Marie. Program obstarávaly děti
z lánské mateřské a základní školy.
Existuje o tom bohatá fotodokumentace, kde by se jistě našli mnozí, kterým
je mezi pětašedesáti a pětasedmdesáti
roky.
Dárky od prezidenta A. Zápotockého
přicházely i do lánské mateřské školy:
vybavuje se mi především krásná
perníková chaloupka.
Stanislav Grund s rodinou
a rodina Šťastných

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Lesní správa Lány Vás zve na

2. REPREZENTAÈNÍ PLES LESNÍ SPRÁVY LÁNY.
Koná se v pátek 19. února 2016 od 20:00 hodin v lánské sokolovně. K tanci a poslechu hrají kapely
Vipiš a The Beatles revival. Prodej vstupenek bude zahájen 8. února 2016 v sekretariátu Lesní
správy Lány. Cena vstupenky je 250,- Kč a každá vstupenka je zároveň slosovatelným lístkem
do bohaté tomboly.
Srdečně zvou pořadatelé

Na poháru pøibude jméno Ivy Šíchové
Nejchutnější vánoční linecké cukroví letos upekla
lánská Iva Šíchová. Její jméno tak bude dalším
zvěčněným na putovním poháru Zlatý šafrán,
který je po celý rok vystaven na obecním úřadě.
Iva se spolu se sedmi dalšími kulinářskými umělci
zúčastnila otevřené soutěže pro příchozí, která se
každoročně koná v rámci dne s vánočními
tradicemi nazvaného Voňavý advent, který jsme
letos připravili na sobotu 12. prosince. Ocenění
ale patří všem, kteří byli ochotni přinést své
cukroví do lánské sokolovny, aby je porota složená
ze samých mužů, povětšinou návštěvníků akce,
mohla ochutnat. Všechno cukroví bylo lahodné
a my za ně velmi děkujeme Kateřině a Dagmar

Hurtovým, Ivaně Hoškové, rodině Luskových,
rodině Černých, Marii Lagové, Lence Hoškové
a rodině Brtnových. Rozhodli jsme, že příští rok
nebudeme určovat druh cukroví do soutěže, ale
necháme na soutěžích, aby přinesli do sokolovny
to cukroví, o kterém si sami myslí, že je jejich
nejvydařenější. Už se moc těšíme.
A protože jsou vánoční svátky za námi, přejeme
všem sousedům do nového, doufejme klidného,
roku především zdraví, příjemné chvíle strávené
se svými blízkými a přáteli, pracovní úspěchy,
mnoho důvodů k úsměvu… Šťastný rok 2016!
Roman Havelka, Kulturní komise obce Lány

Dotisk knihy Lány v obrazech
Pomyslným vánočním dárkem se na
přelomu roku stalo druhé aktualizované
vydání knihy Lány v obrazech - Proměny
v čase. Předchozí první vydání v počtu
výtisků 500 ks vydané v roce 2009
i následný dotisk z roku 2010 v rovněž
v pěti stech kusech výtisků byly již zcela
rozebrány, a tak zastupitelstvo rozhodlo
o dotisku. Kniha prošla drobnou
korekturou a byla doplněna aktuálními
fotografiemi míst, která v naší obci
prošla proměnou a o kterých je v knize
řeč. Knihu Lány v obrazech – Proměny
v čase můžete od ledna zakoupit v lánské
pobočce Muzea T. G. M.
Martina Hořejší

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

Trilogie Novostrašeètí uèitelé v prodeji
Publikace byla oficiálně pokřtěna 2. prosince
2015 v Kulturním centru v Novém Strašecí. Jedná
se o zcela ojedinělý případ literárního zpracování
životních příběhů více než 350 bývalých
i současných učitelů strašecké základní školy, a to
od roku 1733 až po současnost. Autorem trilogie je
Jiří Červenka, který na díle pracoval poctivých
sedm let. Publikace obsahuje řadu fotografií

i dobových dokumentů a čte se velmi dobře. Knihu
je možné koupit v novostrašecké městské
knihovně, v trafikách paní Mlejnkové nebo přímo
ve vydavatelství Gelton v Novém Strašecí. Určitě
je to vhodný dárek pro každého, kdo strašeckou
školu navštěvoval.
Václava Nováková

Zveme vás na reprízu Pojišťovákù!
Na konci loňského prosince praskala lánská
sokolovna ve švech. My, lánští divadelníci, jsme
úspěšně uvedli svou 18. premiéru, a to komedii
s názvem Bacha, pojištováci! Zveme naše

příznivce, kteří nesehnali lístky na premiéru, na
novoroční reprízu, kterou v sokolovně uvedeme v
pátek 15. ledna od 19:00 hodin.
Roman Havelka, Divadlo Lány
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Starosta koneènì „na bednì“
Šestý ročník Narpa lóra cupu v karetní hře lóra se
uskutečnil 12. prosince 2015 již tradičně
v hospodě Narpa. Tentokrát se dočkal starosta
Karel Sklenička a stal se tak konečně po šesti
letech vítězem.
Za hracími stoly usedlo celkem dvaatřicet hráčů,
z nichž bylo pět žen. O rozšiřujícím se věhlasu
našeho turnaje nejen v okolních okresech, ale i za
hranicemi našeho kraje svědčí i skutečnost, že
ačkoli převážně šlo o účastníky z řad Láňáků, byli
zde i zástupci z Kladna, Čelechovic, Nového
Strašecí, a dokonce z Prahy, uvedl jeden
z pořadatelů turnaje Ivan Salač.
Soutěž probíhala tříkolově a po každém kole byl
vyhlášen lídr, který oblékl žluté tričko vedoucího
závodníka. Po druhém kole závodníci dostali
občerstvení v podobě masové směsi s bramboráčky. Oproti loňskému ročníku se tentokrát
turnaj trochu protáhl, hlavně vinou nekázně
některých hráčů, kteří přecenili své síly
a nastoupili i přes svou indispozici v ne úplně
nejlepší formě. Zdržovali pak ostatní. Nakonec
přece jen souboje dospěly ke zdárnému konci. Po
sečtení umístění a nakonec i trestných bodů,
protože soutěž byla tentokrát hodně vyrovnaná,
pořadatelé vyhlásili výsledky. Absolutním

vítězem se stal lánský starosta Karel Sklenička,
který se turnaje účastní každoročně už od prvního
ročníku, ale dosud nedosáhl výraznějšího
umístění. Tentokrát bral kromě vítězství také
ocenění za skokana roku, protože se ve
výsledkové listině posunul o 23 míst. Druhé místo
obsadil Patrik Maixner a na třetí příčce se umístil
Václav Šindelář. Z žen dosáhla nejlepšího
umístění Monika Porcalová, která skončila na
krásném čtvrtém místě v celkovém pořadí.
Ceny předali pořadatelé Ivan Salač a Milan
Worofka za asistence Adély Maierové, která celý
turnaj také zdokumentovala. Dostalo se na
každého účastníka, a to díky sponzorům, kterým
tímto pořadatelé srdečně děkují. Zejména pak
firmám Husquarna a Junkers, obci Lány,
hospodě Narpa, České spořitelně, a. s. a Josefu
Hoškovi z Hokejové síně slávy.
Pořadatelům Ivanu Salačovi a Milanu Worofkovi
patří rovněž velké poděkování za to, že již šestým
rokem připravují turnaj na vysoké úrovni.
Těšíme se na další ročník, který proběhne
10. prosince 2016. Všichni, kdo této specifické
karetní hře propadli, jsou vítáni, uzavřel Ivan
Salač.
Karel Pleiner

Èesko zpívá koledy
Lány se ve středu 9. prosince 2015 v podvečer zapojily v projektu regionálních deníků Vltava-Labe-Press
do celorepublikové akce Česko zpívá koledy. Několik desítek lidí se sešlo na náměstí před hospodou Narpa
a společně si zazpívali pět klasických koled: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do
Betléma, Jak si krásné neviňátko a Pásli ovce valaši.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Stolní tenis 2015
Na sklonku loňského roku uspořádal oddíl
stolního tenisu dva tradiční turnaje.
Na druhý svátek vánoční se konal turnaj dvojic
s výborným obsazením – zúčastnili se ho hráči od
okresního přeboru až po třetí ligu. Vítězství
nakonec obhájila dvojice Přibík - Kettner
z Rakovníka, která triumfovala i v předchozím
ročníku. Během turnaje utrpěla pouze jednu
porážku, a to s lánskou dvojicí Brožek - Moravec
Petr ml., kteří nakonec skončili čtvrtí. Druhé
a třetí místo obsadily „rodinné“ dvojice Hejdů

(Šanov - Rakovník) a Pisárů (Rakovník).
Poslední sportovní akcí loňského roku byl
Silvestrovský turnaj pro lánskou veřejnost
a závodní hráče. Ve třech kategoriích se ho
zúčastnilo celkem 19 hráčů. Vítězi se stali Ivan
Kostík v kategorii neregistrovaných, Martina
Moravcová v kategorii žen a Michal Brožek
v kategorii závodních hráčů. Spokojeni ale
odcházeli všichni, kdo si ještě na Silvestra přišli
zasportovat.
Milan Moravec

Medailon laureáta ocenìní
Klobouk dolù
Tomáš Sedláček pochází z Polabí. Do
Lán se podíval poprvé jako vysokoškolský student na praxi ve zdejším Školním
zemědělském podniku VŠZ.
S manželkou se do vsi přistěhoval
natrvalo v roce 1969. Původně měl jít na
takzvanou umístěnku na severní
Moravu, ale školní statek si ho vyžádal.
Léta v okrese a blízkém okolí pracoval
v zemědělství na různých vedoucích
pozicích, například i jako výrobní
náměstek v lánském statku nebo ředitel
statku v Křivoklátě. Posílali ho tam, kde
bylo potřeba .
To ještě netušil, že jeho profesní život
zakrátko nabere zcela jiný směr. V roce
1983 dostal nabídku vést zahrady
v lánském prezidentském zámku, kde
tehdy hostoval Gustav Husák. Přijal
a dobře udělal. Později se totiž stal
správcem celého zámeckého areálu a to,
co ve službách postupně třech
prezidentů prožil, by vydalo na celou
knihu.
Pod jeho rukama zámek vzkvétal
doslova jako výrobní podnik, například
se výpěstky zámeckých skleníků –
květiny, ovoce či zelenina, prodávaly i na
stáncích veřejnosti. Podílel se spolu
s mnohými dalšími Lánskými na
porevoluční obnově historického
vzhledu interiérů památky, skleníků
i komunistickým zacházením poničeného lánského kostela.
V této nelehké, zodpovědné pozici
reprezentoval lánské obyvatele více než
celých 32 let, až do svého důchodu.
Kdyby to šlo, hned bych se na zámek
vrátil, alespoň na týden, říká Tomáš
Sedláček s úsměvem a dodává: Byly to
krásné a zajímavé časy, stále se něco dělo,
poznal jsem mnoho zajímavých
osobností.
To ale není vše. Svůj čas a energii
v 70. a 80. letech zároveň věnoval i práci
pro obec. Byl nejprve šéfem finanční
komise, později, když to pojmenujeme
současnými termíny, tak místostarostou a následně i starostou Lán. Za
jeho působení, samozřejmě ve
spolupráci s tehdejším týmem na úřadě,
vyrostl u náměstí obchodní dům
Dubina, postavil se nový pavilon
základní školy, atletický areál v lese,
zrekonstruovalo se místní kino, vybudoval se nový vodovod i kanalizace, začala
se stavět pošta a mnohé další. Mělo to
smysl, byly za námi vidět výsledky naší
práce, vzpomíná jubilejní, již desátý
laureát ocenění Klobouk dolů.
Eva Havelková
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Sokolovna v lednu
· Sobotní cvičení s Martinou budou
·

·

·

·
·

9. a pak až 30. ledna.
Nedělní odpoledne 3., 10. a 17. ledna
patří párům, které se přihlásily na
minikurz výuky společenských
tanců.
Kvůli nemoci cvičitelky není
5. a 12. ledna dopoledne cvičení pro
seniorky.
15. ledna proběhne repríza
divadelního představení Bacha,
pojištováci!
16. ledna se koná v sokolovně velký
turnaj žactva ve stolním tenisu.
23. ledna přijďte na ples obce.

Vánoèní akademie se vydaøila
V pondělí 14. prosince bylo v sokolovně
rušno už od 15:00 hodin, ačkoliv se
začínalo až v 17:00 hodin. Sál byl brzy
zaplněn rodiči, babičkami i přáteli, takže
jsme museli přidávat židle. Zahájení
tentokrát patřilo dvěma ukázkám
z činnosti TJ. Malí stolní tenisté
předvedli kousíček tréninku a pak děti
z oddílu mladšího žactva zacvičily či
zatančily v mikulášských čepičkách
a v tričkách s logem Sokola. Došlo i na
ocenění. Nejprve dva hoši – Daniel
Badzyoni a Filip Hošek – převzali
sladkou odměnu za prvenství v soutěži
Medvědí stezkou a poté starostka
pozvala na jeviště přítomné cvičitelky
a předala jim drobné odměny a kytičku
za celoroční dobrovolnou práci. Pak už
ale jeviště patřilo Barboře Ladrové
a jejím svěřenkám z týmů aerobiku.
A bylo se opravdu na co dívat!
Václava Nováková

Sokolovna úplnì plná!
Ženy, které podlehly droze nazvané
POHYB, nezaváhaly ani tentokrát
a přišly do sokolovny v počtu téměř
třiceti cvičit s Míšou Kholovou v neděli
20. prosince dopoledne. Svátky
nesvátky, nedělní dopoledne si vyhradily
pro sebe a udělaly dobře.
S Míšou pořádně protáhly celé tělo,
vyzkoušely řadu cvičebního náčiní
a určitě se i dobře pobavily. Tohle cvičení
už u nás v Lánech k Vánocům patří
a vždy se na něj těšíme.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Rok 2015 na tenisových kurtech v Lánech
Stejně jako každý rok začala tenisová sezona 2015
nezbytnou úpravou kurtů po zimě, a to již
v březnu. Měli jsme letos více práce, od loňska
máme o jeden kurt více. Tréninky dětí začaly
v dubnu a od května se přidaly i turnaje
a mistrovské zápasy družstev v krajských
soutěžích.
V soutěžích družstev v květnu a v červnu jsme se
zúčastnili v kategoriích babytenisu (8 – 9 let),
mladších žáků (10 –12 let) a starších žáků (13 – 14
let). Starší žáci vyhráli svoji skupinu a postupují
do vyšší třídy, babytenisté skončili na velmi
pěkném 4. místě. Více informací je na našich
webových stránkách http://tenis.lany.cz/zavodnidruzstva/.
Turnajů jsme v našem areálu uspořádali celkem
14, počínaje turnaji pro nejmenší děti až po
turnaje veteránů, kde nejstarší kategorie je nad 80
let. Během srpna se konaly pravidelné treninkové
týdenní kempy pro děti.

Ani v současné době není areál v nečinnosti.
Pravidelně, každou středu, můžete navštívit
saunu. Bližší informace včetně provozních hodin
je opět na našem webu http://tenis.lany.cz/sauna/
Vše, co jsem popisoval, stojí samozřejmě čas
a peníze. Čas v podobě brigádnických hodin,
kterých se odpracovalo přes 500.
A co se týká peněz na údržbu a další rozvoj areálu,
tak převážná část pochází z vlastních zdrojů. Ale
důležitou část peněz dostáváme od obce Lány
formou příspěvku a část získáváme formou grantů
od Českého tenisového svazu, Krajského úřadu
a MŠMT.
Děkuji Obecnímu úřadu Lány za finanční
podporu a všem našim členům, kteří se podílejí
svou prací (fyzickou, organizační, trenérskou) na
úspěšném chodu Tenisového klubu.
Za výbor Tenisového klubu Petr Moravec

Vždy do cíle, ale ne až na krev
Pokračování rozhovoru z prosincového Zpravodaje
s mnohonásobným maratóncem panem Merunkou
…
Jak se vám na Lánech líbí?
No, my jsme napřed bydleli šest let na Vysočině,
kousek od Havlíčkova Brodu, v mém rodišti.
A oběma se nám tam líbilo, práce v JZD i družní
lidé. Pak jsme shodou okolností přesídlili do kraje
mé manželky a zakořenil jsem tady. Jsem tu od
samého začátku spokojen. (Jenda si tady zvykl
velice rychle – dodává manželka.)
Vysočině jste prý zůstal srdcem vždycky věrný.
Komu jste fandíval na Kladně při hokeji?
Samozřejmě Jihlavě; ze solidarity se ke mně přidal
i tchán. Všichni na nás koukali divně, ale na
takovýho chlapa, jako byl Vojtěch Kroupa, si
nikdo netroufl.
Běhání vás udržuje v kondici, než já dojdu z Lán
na Lauru, vy mě dvakrát třikrát minete. Je to
řehole, stojí vás to přemáhání a odříkání, nebo
si dopřáváte i něco chutně nezdravého do
žaludku a nějaké to pivo? Manželka kuchařka,
dcera cukrářka, začalo to Krušovickým
soudkem …
Nejím moc, ale všecko. Nemusím koprovku, ale
i tu sním, když není nic jiného. Ovoce a zelenina
rozhodně nesmí chybět. Pít mě manželka přímo
nutí, já bych si snad ani nevzpomněl – a ono se to

musí. Před každým závodem a během něj se nutím
hodně pít. Jednou za dva dny, když mám chuť, si
dám pivo. Po každém obědě musí být u nás
čokoláda.
Co byste poradil mladým adeptům dálkových
běhů? Kdy, kde a jak začít? Čeho se vyvarovat?
A kdyby se na vás osobně obrátili, vzal byste si je
pod patronát?
Ale jo, trénoval bych je. Chce to trénovat. Od deseti
začít, ale ne hned dlouhé tratě, maratón až tak
v osmnácti, dřív rozhodně ne. Chce to pořádný
boty. Jinak si zničí nohy a je to na prd. Na botách se
neušetří. Když se trénuje, dlouho boty nevydrží.
Nikdy jsem si nekoupil adidasky – začnou praskat,
vydřou se vevnitř, po 3000 km je po nich.
Vaše plány a přání do budoucna?
Kdyby to šlo, tak ještě nějakou chvíli běhat. Bratr
profík cyklista (jezdil Praha – Karlovy Vary –
Praha) mě popíchnul, abych toho ještě
nenechával. Bez Rakovnicko-kladenského
poháru si to ani neumím představit.
Tak tedy hodně zdraví, elánu a hodně dalších
pohodových kilometrů! Až se pod Starym zase
potkáme, tak si zamáváme. A neuštvěte toho
vašeho psa.
Rozhovor připravili
Jana Kindlová a Václav Vodvářka
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