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Úvodník

Pøipravované investièní akce na rok 2016

Zima

V měsíci prosinci 2015 schválilo zastupitelstvo
obce na svém veřejném zasedání rozpočet na rok
2016. V tomto dokumentu je také počítáno s
několika investičními akcemi. V současné době je
zadáno zpracování několika projektových
dokumentací. Jedná se o zateplení a odizolování
budovy obecního úřadu, rekonstrukci chodníků v
ulici Zahradní, výstavbu nového sběrného dvora a
další etapu kamerového systému. Po realizaci
těchto dokumentací budeme zpracovávat žádosti
o dotace z různých fondů.

Tak jsme se konečně dočkali. Ptáte se,
čeho že jsme se to dočkali? No přece
sněhové nadílky i u nás na Lánech (pro
pořádek připomínám, že úvodník píši
s předstihem již 20. ledna, protože máme
přísnou šéfredaktorku). Po abnormálně,
až neuvěřitelně teplém prosinci se snad
počasí umoudřilo, podívalo se do
kalendáře a zjistilo, že máme leden a má
padat sníh a mrznout. Jenom škoda, že to
nepřišlo již na Vánoce, protože bílé
Vánoce jsme již dlouho nezažili a naše děti
je znají pouze z obrázků Josefa Lady.
Samozřejmě, že to s sebou přináší i více
starostí. Musíme ten napadaný sníh
uklízet a někteří naši spoluobčané
nadávají, že není kam zaparkovat auto, že
to na chodnících klouže a venku že je
zima. Na druhou stranu, jak říkávala naše
babička, zaplaťpánbůh za to, protože
naše děti by málem ani nevěděly, co je to
sníh a mráz. Sáňkovat a lyžovat by se
muselo jezdit pouze někam do hor. Je
leden a je přece normální, že padá sníh a
mrzne i u nás v nížinách. Proto se radujme
i z takové maličkosti, že padá sníh a
všechno kolem je krásně bílé a čisté. Když
se podíváme na to, s jakými problémy se
potýká evropský kontinent, buďme rádi,
že žijeme v Čechách. Nenadávejme na to,
že je buď moc velká zima, nebo naopak
vůbec žádná zima. No a možná to počasí
se také umoudří, když nás uvidí, že jenom
nenadáváme a umíme se radovat i z
malých pozitivních věcí. Těm, kteří mají
před sebou zimní dovolenou na horách,
přeji hodně sněhu a slunce.
Karel Sklenička

Lesní správa Lány Vás zve na

2. 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

·

·

První žádost již byla podána v měsíci lednu
2016. Jedná se o dokončení chodníku Lány –
Slovanka v Zámecké ulici. Žádost byla podána
na Státní fond dopravní infrastruktury.
Součástí této akce je také výstavba veřejného
osvětlení v tomto úseku.
Další akcí je rekonstrukce komunikace Školní
ulice – východ, podél základní a mateřské školy.

·

·

·

Zde byla podána žádost do programu FROM
Středočeského kraje.
Připravujeme žádost na Ministerstvo životního
prostředí z fondu životního prostředí o dotaci
na zateplení budovy obecního úřadu.
Významnou plánovanou akcí je také další etapa
rekonstrukce chodníků v ulici Zahradní, která
bude spojena i s pokládkou kabelů pro
kamerový systém na parkovišti u lánského
hřbitova.
V současné době probíhá příprava na
dokončení chodníku Lány – Slovanka od nově
zrekonstruovaného mostu u bývalého lihovaru
směrem ke Slovance na hranici katastrálního
území obce Lány. Obec jedná s majiteli
pozemků potřebných k výstavbě chodníku
podél komunikace II/236 o jejich odkoupení.
Karel Sklenička, starosta obce

Mimoøádné veøejné zasedání Nová plesová sezóna zaèala
V pondělí 25. ledna se zastupitelé sešli na
mimořádném veřejném zasedání. Místem jednání
byl Obecní úřad Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
povrchů ulice Školní“ ze Středočeského Fondu
rozvoje měst a obcí a závazek spolufinancování
projektu v minimální hodnotě 5 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.
· podání žádosti ze Středočeského Fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS –
Tematické zadání: Vybavení jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí osobními
ochrannými prostředky a věcnými prostředky
požární ochrany a závazek spolufinancování
projektu v minimální výši 5 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.
· poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
200.000,- Kč MAS Svatováclavsko z.s. se
splatností 18ti měsíců a ukládají JUDr.
Kosárovi připravit smlouvu na tuto půjčku
a starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
Ing. Lenka Hrotíková

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná v pondělí 29. února 2016 od
18:00 hodin v sále nad hospodou Narpa.
Na programu bude projednání žádostí o dotace
z fondů Středočeského kraje a jejich podání.

Prvním plesem letošního roku byl reprezentační
ples Obce Lány a Muzea T. G. M., který se těšil
velkému zájmu. Lístky na něj byly vyprodány
během několika dnů. O vydařenou hudební kulisu
se celý večer starala kapela V. I. P. kapelníka Zdeňka
Jeřábka z Kutné Hory. Kapelník pochválil taneční
elán přítomných párů během celého večera. Dobré
víno a chutné občerstvení zajistil Catering Na
Mlejnici (dříve restaurace Nové Allegro). Výhra
v plesové tombole, jak vidno na fotografii, dokázala
také potěšit.
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Co se dìje na radnici
· Starosta informoval zastupitele, že

·

·

·

·

byla podána žádost o dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt Propojení chodníku
v ulici Zámecká s chodníkem na
Slovanku.
Proběhla výměna zdroje vytápění
v hasičské zbrojnici. Původní
elektrický kotel byl vyměněn za
plynový.
Česká pošta, s.p. informovala, že
naše obec byla vybrána do projektu
Pošta partner. Podrobnosti budou
dojednány na osobní schůzce se
zástupcem pošty. Termín nebyl
určen.
Finanční úřad pro Středočeský kraj
informoval obec, že bylo vypsáno
1. kolo veřejné dražby týkající se
pozemku pod chodníkem v ulici Pod
Hřištěm (před 11 řadovými domy)
s tím, že budou zřízena věcná břemena pro vlastníky přiléhajících nemovitostí a pro vlastníky inženýrských
sítí.
Schůzka zájmových, společenských
a sportovních spolků se koná
v pondělí 29. února 2016 od 19:00
hodin (po veřejném zasedání) v sále
nad hospodou Narpa.

Poplatek za psa a odpad
Poplatek za psa staršího tří měsíců činí
200,- Kč. Za druhého a každého dalšího
psa pak 300,- Kč. Za psa, jehož
držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu 100,- Kč a za druhého
a každého dalšího psa pak 150,- Kč.
Splatnost poplatku je od 15. února do
15. března 2016. Zaplatit můžete hotově
na Obecním úřadu v Lánech nebo
bezhotovostním převodem na účet obce
č. 622221/0100, variabilní symbol 1341
+ číslo popisné Vašeho rodinného
domu.
Poplatek za odvoz odpadu činí
600,- Kč za osobu a je splatný
od 15. února do 15. března 2016.
Novinkou je úleva pro seniory nad 80 let,
která činí 50 %. Ostatní úlevy, které byly
v původní vyhlášce, zůstaly v platnosti.
Zaplatit můžete hotově na Obecním
úřadu v Lánech nebo bezhotovostním
převodem na účet obce č. 622221/0100,
variabilní symbol 1340 + číslo popisné
Vašeho rodinného domu, za který platbu
hradíte. V případě bezhotovostního
převodu přineste s sebou na obecní úřad
doklad prokazující úhradu poplatku,
aby Vám mohl být vydán kupón
pro vyvážení popelnice.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Využíváte MOBISYS?
MOBISYS je informační systém, který umožňuje
vzájemnou komunikaci obce s jejími občany. Obce
tak mají možnost informovat své občany v reálném
čase o důležitých záležitostech, např. odstávkách
elektrické energie, plynu, kulturních a jiných
akcích. Služba je pro občany zcela zdarma!
Komunikujte se svou obcí moderně! Lány
využívají informační systém MOBISYS od ledna
2014. Služba umožňuje obousměrnou komunikaci, a obec se tak od občanů může dozvědět
(anonymně), kde je třeba neuklizený nepořádek.
Také lánské organizace mohou prostřednictvím
této aplikace (za asistence pracovnice obecního
úřadu) posílat uživatelům aktuální pozvánky
na akce.

Jak začít službu využívat? Občané s klasickými
mobilními telefony jednoduše odešlou SMS
zprávu s registračním textem REG LANY OBZ na
určené číslo (+420) 777 080 880. Pokud registrace
proběhne v pořádku, obdrží zpětně SMS zprávu.
U chytrých mobilních telefonů s operačním
systémem Android a iOS (iPhone) je občanům
v mobilních obchodech Google Play a App Store
k dispozici zdarma ke stažení mobilní aplikace
MojeObec. Po instalaci a prvním zapnutí nabídne
mobilní aplikace občanům, aby si zvolili obec,
ze které chtějí zpravodajství odebírat. Jakmile je
výběr potvrzen kliknutím na tlačítko registrace ke
službě, je aplikace plně aktivní.
Jana Drastilová

Kalendáø akcí na rok 2016
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2016. Přehled
akcí je součástí každého měsíčního čísla obecních
novin a zveřejňujeme jej i na www 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 rok 2016. Kontaktní e-mail:
zpravodaj@lany.cz. Příspěvky posílejte do 25.
února! Děkujeme.
Redakce

Pùsobení Mìstské policie v roce 2015
Uplynulý rok byl pro nás rokem změn. Opustili
nás tři kolegové, ať již z důvodů jejich
nedostatečného vzdělání nutného pro výkon
strážníka městské policie nebo z jiných důvodů.
V průběhu roku jsme se dostali na počet šest
strážníků z celkového počtu deset. Se zármutkem
musíme konstatovat, že o zaměstnání strážníka
nebyl zájem, někteří uchazeči se po nástupu u nás
zdrželi jen pár měsíců, např. z důvodu nesplnění
odborných předpokladů u Ministerstva vnitra ČR.
V roce 2015 jsme dostali nový vůz Škoda Yeti s
pohonem 4x4, poprvé s naftovým motorem.
V obci Lány došlo k připojení třetího kamerového
bodu s otočnou kamerou u základní školy. Velkou
změnou je přesun kamerového pracoviště přímo
na strážnici a možnost sledovat kamerový systém
na služebním mobilním telefonu. Na strážnici se

také přesunula kancelář vedoucího strážníka kvůli
lepší koordinaci práce.
V současné době probíhají kontroly zaměřené na
veřejný pořádek, převážně na dodržování obecně
závazné vyhlášky obce (zákaz požívání alkoholu
na veřejném prostranství). Tento problém řešíme
již delší dobu a nyní nám pomáhá také počasí.
Podílíme se na udržování dopravního pořádku
v obci, zejména provádíme měření radarem a
řešíme další dopravní přestupky způsobené
nesprávným parkováním nebo stáním
motorových vozidel. V některých dnech
provádíme dohled na přechodu u základní školy.
Děkujeme všímavým lánským občanům za jejich
spolupráci a podměty.
Vrchní strážník Stanislav Jahelka, DiS.

Lesománie
Iniciativa Lesománie vznikla spontánně, při
loňské akci Ukliďme si Česko. Zjištění, že les v Lesní
ulici je vlastně přírodou pracně kultivovaná
skládka, mnohými zacloumalo. Lesománie dala
prostor těm aktivním Láňákům, kteří se chtějí
podílet na ovlivňování podoby a následném
využívání veřejného prostoru.
Nápady pro využití zmíněného lesa a bývalého
psího cvičiště zasílali občané na Facebook, e-mail
i poštovní schránku. Tato sběrná místa byla
k poslednímu listopadu uzavřena. Končí tedy
první fáze iniciativy. Ta svůj úkol splnila. Sešly se
desítky nápadů od všech věkových kategorií.
Většinu nápadů spojuje myšlenka nenáročných,
téměř bezúdržbových úprav oploceného lesa
u psího cvičiště. Se stejně malými nároky lze

upravit i stávající travní plochu pro skupinové či
individuální rekreačně-sportovní vyžití. Les vně
plotu psího cvičiště si Láňáci přejí zachovat ve
stávající podobě (!)
Obec opuštěný cvičák uklidila, vybavila lavičkami
a pravidelně udržovala trávník. Taková příjemně
pokosená louka byla celou sezónu rekreačně
využívána veřejností. Pokud nastane vhodná
příležitost, sympatizanti iniciativy Lesománie jsou
připraveni podílet se jak na výběru projektu, tak na
jeho realizaci. Areál je volně přístupný po celý rok.
Využívejte ho, jak je libo, je tu pro vás!
Les okolo je také přístupný po celý rok, využívejte
ho jako les. Skládka je v povrchovém dolu za vsí
a nový sběrný dvůr otevíráme ve statku!
Jirka Luska
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pozvánka na Masopust do Vašírova
Náš Vašírov, zapsaný spolek zve všechny
příznivce masopustního veselí do průvodu
masek, který je naplánován na sobotu 13. února
od 15:00 hodin. Sejdeme se ve Vašírově
na Ohrádce a za veselého hlaholu projdeme obcí.
Konečnou zastávkou bude Vašírovský dvůr
s připravenou nabídkou občerstvení, hudby
a zábavy. Přijďte,Vašírovští i přespolní, a dobrou
náladu vezměte s sebou!

Další akcí letošního roku budou 30. dubna
Čarodějnice a následuje 1. května již tradiční
Prvomájová stopa. Kam nás letos zavede, není
dosud upřesněno, ale příznivci této akce se včas
dozvědí vše potřebné. Ostatní aktivity spolku
budou uveřejněny v seznamu všech obecních akcí
a termíny aktuálně na stránkách spolku.
Alena Hlavsová

Malá galerie v České spořitelně v Kladně,
nám. Svobody 2003 a Jiří Hanke

Vás srdečně zvou na výstavu
fotografií

Karla Kestnera
* 23. 11. 1939 – † 11. 1. 2015

Vzpomínka
Kdykoli se jednalo o společenské dění,
býval tady. Pravidelně jsme ho potkávali
– jako kamaráda, jako souseda, jako
odborníka. Byl jedním ze sympatických
styčných důstojníků mezi obcí a
zeleným hájemstvím. Dokázal se
zajímavě a poutavě rozpovídat.
Pan Luboš Frank z Píní
Když počátkem loňského července plný
zdraví vzdával ve slavnostní uniformě
poctu svému dávnému kolegovi, aby
vyjádřil věrnost zdejší stopadesátileté
lesnické tradici, nikdo jsme nemohli
tušit, že za půl roku se my půjdeme
poklonit jeho památce.
Patřil mezi nás a zůstane s námi.
Připomeneme si ho pokaždé, až lesy
budou zpívat svou píseň.
V úctě
kamarádi, známí a lánští občané
Lány, leden 2016

Zahájení ve středu 3. února v 18:30 hodin.
Úvodní slovo Robert Tamchyna
Výstava potrvá do 1. března 2016
Otevřeno: Po, St 8:30 – 18:00 hodin
Út,Čt, Pá 8:30 – 17:00 hodin

Únor/Bøezen
7.2.

13.2.

Èetnické humoresky v Muzeu T. G. Masaryka
Lánské Muzeum T. G. Masaryka vás v pátek
19. února 2016 v 18:00 hodin srdečně zve na
besedu s JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D. –
autorem námětů deseti dílů z první série
a odborným poradcem při přípravě a natáčení
seriálu Četnické humoresky.
Beseda bude zaměřena na historii četnictva
na našem území a vztah T. G. Masaryka k četnic-

kému sboru. Část programu bude věnována
seriálu Četnické humoresky a také knižní tvorbě
pana Dlouhého. Zájemci si po skončení besedy
mohou zakoupit některé z jeho knih, které si
mohou dát podepsat autorem a opatřit pamětním
razítkem. Těšíme se na vaši návštěvu!
Barbora Bednářová Šafránková

19.2.

19.2.

19.2.
20.2.
25.2.

Den T. G. Masaryka v Lánech
Tradiční akce připomínající výročí narození
prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka
se uskuteční v sobotu 5. března 2016 s následujícím programem:
Od 10:00 do 15:00 hodin oživená prohlídka
Muzea T. G. Masaryka v Lánech a ochutnávka

oblíbených jídel T. G. Masaryka. Ve 13:00 hodin
pietní akt u jezdecké sochy T. G. Masaryka
před muzeem. Od 16:00 hodin Koncert v Muzeu
T. G. Masaryka v Lánech. Vystoupí pěvecký sbor
Chorus Laneum.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

Maškarní bál v papuèích. Jakou masku zvolíte tentokrát?
Hokejová síň Lány a Hokejový klub Lány Vás zvou
na 4. Maškarní bál v papučích, který se uskuteční
5. března 2016 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
Každým rokem jsou vaše masky dokonalejší,
propracovanější a my už se nemůžeme dočkat, co
vymyslíte pro 4. ročník. Chybět nebudou
zajímavé ceny v tombole či předtančení. K tanci
a poslechu zahraje hudební skupina Paradoksy,
občerstvení zajistí restaurace Na Mlejnici
Nové Strašecí.

Výběr masky je zcela na Vás. Fantazii se meze
nekladou.
Během večera vyhlásíme nejlepší masku v
kategoriích „jednotlivec“ a „skupinová“. Lístky
budou v předprodeji v hospodě Narpa
od 22. února. V masce nebo v papučích se na Vás
těšíme!
Ivana Píšova a Ilona Víchová

29.2.
5.3.

5.3.
10.3.

11.3.

13.3.

17.3.

Oslava 1. narozenin prasete
Berty v lánské obůrce od 10:00 do
15:00 hodin (LS Lány)
Masopust ve Vašírově od 15:00
hodin (Náš Vašírov)
Milada Karez – koncert pro
sólovou kytaru od 18:00 hodin
nad Narpou (J. Ladrová)
Povídání o četnících a Četnických humoreskách od 18:00
hodin v Muzeu T. G. M. Lány
Ples Lesní správy Lány od 20:00
hodin v sokolovně (LS Lány)
Maškarní merenda od 14:00
hodin v sokolovně (Naše Lány)
Beseda Jak správně obouvat děti,
aneb Velká zodpovědnost za malé
nohy od 10:00 hodin v Domečku
(Naše Lány)
Schůzka spolků se zastupitelstvem od 19:00 hod. Nad Narpou
Maškarní bál v papučích od
20:00 hodin v sokolovně (Hokejová síň)
Oslavy dne T. G. M.
Beseda Domácí přírodní lékárnička nejen pro děti od 10:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
Aromaterapie pro děti – propojení s čínským principem pěti
elementů od 18:00 hodin nad
Narpou (J. Ladrová)
Čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme knihovně a Burza
knih od 14:00 hodin v Muzeu
T. G. M. Lány (Naše Lány)
Valná hromada TJ Sokol Lány
v sokolovně
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
Středa
· 7 : 3 0 – 9 : 0 0 Tr a d i č n í j ó g a
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 o zdravém obouvání Jak
správně obouvat děti, aneb Velká
zodpovědnost za malé nohy se uskuteční ve čtvrtek 25. února od 10:00
do 12:00 hodin. Jak zvolit správnou
velikost a šířku dětské obuvi, měření
velikostí, individuální poradenství.
· Beseda Domácí přírodní lékárnička
nejen pro děti se uskuteční ve čtvrtek
10. března od 10:00 do 12:00 hodin.
Zdravý životní styl a přírodní přístup
k léčení běžných onemocnění.
Osvědčená základní lékárnička
a rady našich babiček.
· Maškarní merendu pořádáme v sobotu 20. února v lánské sokolovně od
14:00 hodin. Akcí bude provázet tým
Diskotačení. Výherci nejpovedenějších masek získají rodinné vstupenky
do aquaparku v Čestlicích –
Aquapalace Resort Praha.
· Burza knih se uskuteční v neděli
13. března v Muzeu T. G. Masaryka
Lány od 14:00 hodin. Knihy do burzy
knih můžete věnovat nebo naopak si
knihy můžete přijít vybrat. Zachovalé knihy, které chcete do burzy
věnovat, můžete přinést již nyní
do lánského Muzea T. G. M.. Novější
knihy, encyklopedie a dětské knihy
mají větší šanci najít nového majitele. Výtěžek z letošní již desáté akce
věnujeme Obecní knihovně Lány.
www.naselany.cz

Bleší trh na Lánech

Zápis dìtí do Mateøské 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.

OKÉNKO
do mateøské školy
Co se dělo ve školce v lednu
5. 1. Proběhlo preventivní screeningové vyšetření
zraku s názvem Koukají na nás správně? Zájemci
z řad rodičů mohli dát svým dětem vyšetřit zrak.
6. 1. Děti ze třídy Berušky se vydaly na svůj –
v pořadí již třetí – lesní den. Poté, co pozorovaly
jírovec maďal před Muzeem T. G. M. v letním
a podzimním hávu, našly nyní svůj kaštan
pod vrstvou zářivého sněhu. Všímaly si, jaké
změny od poslední návštěvy nastaly.
11. 1. Naši předškoláci předvedli své znalosti
na ukázkové hodině. Pracovali na interaktivní
tabuli a ukázali, jak probíhá výuka při Metodě
dobrého startu. Na závěr vypracovali grafický list.
Rodiče je při všech činnostech sledovali a mohli
zjistit, jak jejich dítě pracuje v porovnání
s ostatními. Děti si poté odešly hrát do jiné třídy a
pro rodiče předško-láků byla připravena beseda se
zástupkyněmi lánské školy: paní ředitelkou
Mgr. Ivetou Vrabco-vou, paní zástupkyní
Mgr. Petrou Přibylovou a paní učitelkou první

třídy Mgr. Kateřinou Dvořá-kovou. Následovala
beseda s psycholožkou z PPP v Kladně
Mgr. Kropáčovou na téma školní zralost.
12. 1. Třídu Berušky navštívila naše kamarádka
Včelka Mája. Pro děti bylo připraveno tanečně
zábavné dopoledne s Petrou, která ve školce vede
kroužek Zumbík. Děti se procvičily v rytmice,
postřehu i v poznávání barev. Měnily se ve včelky,
tančily s plástvemi, létaly na kytičky. Fotografie
a video naleznete na www.ms.lany.cz v sekci
Berušky.
20. 1. Naši předškoláci navštívili své kamarády
v 1. třídě ZŠ Lány. Mohli si prohlédnout prostory
školy, posedět si ve školní lavici a zjistit, jak to
ve škole chodí.
22. 1. Děti ze třídy Berušky vystoupily na vernisáži
výstavy Toulky světem paní Laury Klokočníkové a
paní Jarmily Svatoňové v Muzeu T. G. M. Dě
ti předvedly pásmo tanečků na písničky o
zvířátkách.
27. 1. Pro děti ze třídy Sluníčka byl připraven
workshop na téma Čokoládový sen. Dětem se téma
velmi líbilo i chutnalo. Dozvěděly se spoustu zajímavých a překvapivých informací o čokoládě a již
tradičně si odnášely i malý výrobek z tvořivé dílny.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
20. 1. Na návštěvu se před zápisem do 1. třídy
přišli podívat předškoláci z mateřské školky.
25. 1. Žáci 4. třídy při své druhé návštěvě Divadla
Lampion v tomto školním roce zhlédli představení
Nekonečný příběh.

Zprávy ze školy
10. – 16. 1. Dvacet osm žáků školy absolvovalo
lyžařský a snowboardový výcvik v areálu Bubákov
ve Vrchlabí.
11. – 15. 1. Pro ostatní žáky 6. – 9. třídy učitelé
připravili pětidenní projekt Světlo a barvy. Téma
žáci naplňovali v pracovních dílnách Světlo v nás,
Uctívání Slunce, Duhová laboratoř aneb Posviťme
si na to, Kaleidoskop/krasohled, Light in the song
lyrics, Kaleidoskop světla, Hra stínů. Projektový
týden zpestřila výprava vlakem do pražského
Planetária, kde žáci kromě aktuálních expozic
zhlédli naučný pořad Vesmír a světlo.

26. 1. Žáci 5. třídy také navštívili Divadlo Lampion
a zhlédli představení Hobit.
27. 1. V páté lekci projektu Rozumíme penězům si
žáci 8. třídy pořizovali nové bydlení a přitom se
seznámili s dalšími finančními produkty –
hypotékou a stavebním spořením.
S vedením školy se sešli zástupci žákovské rady.
V posledním lednovém týdnu byl ukončen
povinný plavecký výcvik našich druháků a třeťáků.
Děti od září absolvovaly v plavecké škole Plaváček
v Tuchlovicích dvacet výukových lekcí.
28. 1. Žáci si domů odnesli svá pololetní
vysvědčení a užili si pololetních prázdnin.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Školní žákovské dílny mají nové vybavení
V srpnu škola uspěla s žádostí o finanční podporu
z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (tzv. Výzva č. 57) a získala dotaci
na projekt Polytechnická výchova do škol ve výši
204.112,- Kč. K 31. 12. 2015 byl projekt ukončen,
byla vypracována závěrečná zpráva o projektu.
Prostředky jsme zcela využili na modernizaci
a obnovu vybavení školní žákovské dílny. V dílně
byly doplněny a z části obměněny pracovní stoly.
Nevyhovující nářadí a nástroje byly taktéž
obměněny a doplněny do potřebného počtu
pro práci celé skupiny žáků. Byly pořízeny
i ochranné pracovní prostředky. V dílně je možné

pracovat se dřevem, kovy a plastem, lze ji využívat
v hodinách světa práce, při některých činnostech
při výtvarné výchově a dalších náročnějších
projektech. V letošním školním roce dílnu využili
žáci 6. třídy, kteří zde zhotovovali výrobek ze dřeva
a dále v rámci projektu Světlo a barvy zde všechny
skupiny žáků 2. stupně vyráběly kaleidoskop
z plastových zrcadlových plátů.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
LÉKÁRNA LÁNY
Pondělí 10:00 – 18:00, úterý 8:00 – 18:00,
středa + čtvrtek 8:00 – 16:00,
pátek 8:00 – 12:00 hodin.
Lány, Ke Hřbitovu 174
Tel.: 313 513 970
E-mail: lekarna.lany@seznam.cz
Ing. Lenka Hošková – Vedení účetnictví, daňové
evidence a zpracování daňových přiznání.
Lány, U Lipky 364
Mob.: 732 630 981
www.DaneMzdyUcetnictvi.cz
Účetnictví, mzdy, daňová přiznání
ing. Lenka Dejmková
Lány, U Lipky 429
Mob.: 602 369 629
www.ucetnictvi-dejmkova.cz
Komplexní služby BOZP, Zavádění a audity
systémů ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 1800.
Ing. Martina Kánská
Mob.: 724 311 548
E-mail: kanska@centrum.cz
www.kanska.wix.com/bozp-zp-kvalita
KARATE PRO VŠECHNY (od 13 let)
Výuka karate a boxu se zaměřením na
sebeobranu. Žádný sport a stupně vítězů. Pouze
kázeň, pokora a tělo jako zbraň.
Zdeněk Sekret
Mob.: 774 145 000
Hello English – Doučování AJ pro ZŠ a SŠ,
příprava ke státní maturitě z AJ.
E-mail: mira.slaninova@gmail.com
ANGLIČTINA – Bc. Martina Burgerová
Doučování pro žáky ZŠ, učebnice Project a
Happy Street, příprava na testy.
Lány, K Rybníku 440
Mob.: 775 090 875
E-mail: letenky@burgerova.com
Stanislava Mariašová, MBA – Soukromé
předškolní zařízení zaměřené na anglický
jazyk. Výuka zajištěna rodilými mluvčími.
Lány, Lesní 199
Mob.: 605 259 929
Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce.
Václav Matějka
Lány, Křivoklátská 227
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153
Odborný servis a prodej jízdních kol
Vše kolem cyklistiky.
André Vebr
Lány, U Špýcharu 370
Mob.: 608 958 203
E-mail: andvebr@gmail.com

CYKLOSERVIS – Jindřich Kašpar
Lány, Čs. armády 334
Mob.: 603 786 101
Zemní práce strojem JCB 3CX
Jindřich Havlíček
Lány, Za Školou 318
Mob.: 724 592 876
E-mail: bagrlany@seznam.cz
Prodej a opravy výpočetní techniky a údržba PC
sítí. Prodej účetnictví FAKT®. Montáže
tepelných čerpadel Electrolux.
CompCity s.r.o.
Lány, Pod Lesem 584
Mob.: 603 766 554
www.compcity.cz
Chlazení, klimatizace, tepelná čerpadla od
návrhu po realizaci
Miroslav Brtna
Lány, U Lipky
Mob.: 776 123 177
E-mail: oprava.chlazeni@seznam.cz
Univerzální čisticí systém Rainbow
Prodej a servis Rainbow.
Eva a František Pařízkovi
Kladno, Dubská 966
Tel.: 312 686 686
Mob.: 602 348 633, 603 160 860
Elektromontážní práce. Zabezpečovací,
kamerové, anténní a počítačové rozvody.
Radek Zazvonil
Lány, Lesní 358
Mob.: 606 813 619
E-mail: info@zazvonil-elektro.cz
www.zazvonil.cz
HOŘEJŠÍ interiéry – Nábytek na míru od
návrhu po montáž. Kuchyně, obložkové dveře,
schody, obývací pokoje.
Tel: 312 522 480
E-mail:info@horejsi-interiery.cz
www.horejsi-interiery.cz
TRUHLÁŘ WOROFKA LUKÁŠ
Výroba nábytku z masivu, obložek, dveří, oken,
plotů, pergol, přístřešků, stání pro auta,
zahradních domků atd.
Mob.: 731 976 289
E-mail: worofka.l@seznam.cz
Dřevovýroba Rynholec – Prodej palubek,
štípaného palivového dřeva a stavebního řeziva.
Kamil Dlouhý
Mob.: 602 231 314
E-mail: info@drevorynholec.cz
www.DrevoRynholec.cz
Dřevovýroba Hošek – Pronájem
administrativních prostor a sušení řeziva.
Josef Hošek
Mob.: 602 739 952

Malířské a lakýrnické práce
Tůma František
Lány, Ke Studánce 624
Mob.: 603 399 626
Realitní kancelář ECO-JURIS, spol. s r.o.
Kompletní realitní služby, právní služby.
JUDr. Ernest Kosár
Kladno, T. G. Masaryka 292
Mob.: 602 254 280
E-mail: ecojuris@seznam.cz
Advokátní kancelář – Specializace – sepsání
kupních, darovacích a nájemních smluv aj.
JUDr. Lada Kosárová
Kladno, T. G. Masaryka 292
Tel: 312 246 895
E-mail: akkladno@seznam.cz
Cestovní agentura Sunrise – Prodej online,
v kanceláři v centru Kladna či po telefonické
dohodě na Lánech.
www.skvelelasty.cz
LETENKY do celého světa, studijní pobyty
v zahraničí, zájezdy, víza.
Cestovní agentura Martina Burgerová
Lány, K Rybníku 440
Mob.: 775 090 875
E-mail: letenky@burgerova.com
Kancelářské a školní potřeby
Lány – doprava zdarma.
Petr Břeh
Lány, Polní 660
Mob.: 775 243 564
www.kancelarskepotrebyonline.cz
BOTY BAMBINI – Dětská zdravotní obuv
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Mob.: 603 300 073
www.botybambini.cz
Vizážistka – Ilona Víchová
Svatební, večerní, plesové líčení, včetně úpravy
vlasů. Poradenství v osobním líčení.
Mob.: 728 244 277
www.fb.com/profesionalniliceni
Péče o ruce – manikúra, modeláž nehtů,
P-shine, zábaly, parafínová lázeň rukou,
masky, masáže rukou, gelové nehty na nohou.
Buřičová Michaela
Lány, Sadová 563
Mob.: 602 594 156
Masáže, galvanická žehlička, pedikúra a
hirudoterapie.
Renata Krejčířová
Provozovna: Lány, Berounská 67
Tel. 739 251 090
Salon: Kladno, Nám. Edvarda Beneše 1467
Tel. 732 758 418
Více informací: facebook.com
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
Foto a video studio Sunrise – Svatby, oslavy,
vítání občánků, křtiny a mnohem více …
www.svatebnivideo.cz
WL Praha – Prodej italských vín – oblast
Treviso (Prosecco, Pinot, Merlot aj.).
Ing. Daniel Červený
Lány, Ke Studánce 622
Mob.: 777 194 788
E-mail: wlpraha@qmail.com
www.wlpraha.cz

Café-bar Fontána Lány
Minutky, saláty, poháry, Panini, domácí dorty.
Salonek, oslavy, svatby, firemní a klubové akce.
Mob.: 602 245 652
Hospoda Narpa – salónek Nad Narpou
Svatby, oslavy narozenin, školení a jiné akce.
Nádherné prostředí, rodinná atmosféra.
Lány, Masarykovo nám. 317
Mob.: 603 325 836
www.narpa.cz

PRÉMIOVÉ LIKÉRY BARTIDA ORIGINAL
OVOCNÉ DESTILÁTY A ŠIROKÝ VÝBĚR
SVĚTOVÝCH ZNAČEK.
Simona Dzurcová
Mob.: 602 602 690
E-mail: dzurcova@bartida.eu
www.bartida.multibrands.cz
Pension Slunečnice - rekreační ubytování.
Jana Malá
Lány, Pod Kopaninou 387
www.slunecnice.lany.cz

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Timotej Maria Pavel Vácha o povolání faráøe: Neumím øíkat líbivá slova.
Kdo ještě nezaznamenal, Lány
mají již rok nového kněze. Je jím
Timotej Maria Pavel Vácha. Nás
zajímalo, proč se ve svých 29
letech rozhodl stát knězem, zda se
považuje za moderního kněze, jak
se mu líbí na Lánech a co říká
na současnou situaci ve světě. To
a mnohem více se dočtete v následujícím rozhovoru ...
Chtěla jsem se zeptat na vaše
jména, kterých je hned několik.
Mohl byste je vysvětlit?
Já jsem civilním jménem Pavel.
Když jsem se nechal ve 25 letech
pokřtít, nechal jsem si křestní
jméno Pavel, protože pro mě
apoštol Pavel je vzorem, takže
P. Mgr. Bc. Timotej Maria Pavel Vácha
nebyl důvod jej měnit. Někdo si
O. Praem.
dává při křtu i jiné jméno . Vácha
je příjmení, což je jasné. A první dvě jména Timotej Maria jsou řeholní.
Timo-tej jsem dostal, když jsem začínal řeholní život, a Maria je přídomek.
Ten jsem si nechal přidat při obnově slibů. Považuji se za „mariánského“
ctitele.
Proč jste se rozhodl sloužit Bohu?
Nelze odpovědět tak, jak byste chtěli, ale zároveň jde o jednoduchou
odpověď, protože to chtěl On. Já jsem se nechal pokřtít trochu
„z vypočítavosti“. Po rozchodu s dívkou, kterou jsem si měl brát, jsem si
řekl, že si najdu ženu, která je věřící, protože ony berou svazek manželský
vážně a upřímně. Chtěl jsem jistotu. A když jsem se nechal pokřtít, přišel
hlas, který říkal, budeš knězem. Řekl jsem si ne, vždyť jsem se nechal pokřtít
kvůli svatbě. Odporoval jsem volání. Za dva roky jsem knězi, který mě křtil,
řekl, že si připadám, že jdu po hraně nože. Padnout k manželství nebo
ke kněžství? Ale Pán Bůh promlouval dál tak silně, že bylo jasno.
Co jste dělal předtím, než jste se stal knězem?
Po základní škole jsem se vyučil zedníkem. Následně mě čekala specializace
na obkladače. Po učilišti jsem si udělal stavební průmyslovku. Pak jsem byl
stavebním mistrem. Měl jsem na starosti dvě stavby – pivovar a opravu
kostela v Trutnově, kde jsem později měl primiční mši svatou. Pak jsem šel
na vojnu k Hradní stráži, kde jsem si dodělal Policejní akademii. A následně
jsem odešel do kláštera, kde jsem vystudoval teologii. Právo jsem
nedostudoval, bylo to moc dojíždění. A teď si dělám licenciát z církevního
práva. Mezitím jsem se věnoval ještě modelingu (smích).
Je něco, čeho jste se po zasvěcení Bohu musel vzdát, a litujete toho?
Nejde litovat. Jsou těžká období, to nepopírám. Pokušení, že odejdu, přišla,
ale zůstal jsem.

Chybí vám něco ze „světského“ života?
Když jdete do kláštera, máte nějaké ideje, pak zjistíte, že tam jsou také jen
lidé. Jedna farnice říkala, že nás obdivuje. Ona si manžela vybrala, on ji. Ale
my jsme si nikdo nevybrali, s kým žít ve společenství. Nás spojil Pán Bůh
a my jsme se spolu museli naučit žít a vycházet. Ona by nic takového prý
nezvládla.
V čem vám víra v Boha v životě pomohla a pomáhá?
Dala mi smysl života. Pomáhá mi pořád a ve všem. Něco ve vás umrtvuje,
ale zároveň v sobě mnohé nacházíte. Žádný den není stejný a víra jim dává
„přidanou“ hodnotu. Víra je vztah, život s Bohem.
Věříte „jen“ v Boha nebo i v „něco“ jiného?
Ne. Prošel jsem obdobím, kdy jsem dal na astrologii. Navštěvoval jsem
různé přednášky. Ale to bylo hledání, kdy jsem se přesouval ze světského
života do duchovního…
Když si řada z nás představí faráře, hned se jim vybaví dlouhé, tak
trochu nudné, přednášky a citace z Bible, vy na to však jdete jinak.
Považujete se za moderního kněze?
Modernista nejsem. Myslím si, že patřím k lidem, kteří jsou dost tradiční.
Za „moderního“ se ale považuji. Chci být hodně blízko lidem.
Při svěcení věnců jste se nebál čekání na Vánoce přirovnat k 9. měsíci
těhotenství. Někteří si myslí, že už je to pro vaše postavení příliš. Měl by
mít kněz nějaké hranice? A vy je máte?
Hranice určitě mám. Nešel bych proti nauce církve. Snažím se, aby člověk
v kázání našel něco pro život. Mě hodně inspiruje Duch svatý. Někdy ze mě
vypadnou věci, které si nepřipravím, a jsem za ně rád. Přál bych si, aby lidé
pochopili, co je církev, a zbavili se předsudků. Kněz je důvěryhodný, když
žije dobrý vztah s Bohem. Bůh dokáže použít vše, co jsem prožil, a každý
kněz je jeho nástroj. Bůh využívá všechny moje vlastnosti.
Takže vám pomáhá výřečnost, smysl pro humor a že jste extrovertní?
Asi ano. Pán Bůh si mě povolal takového a já ze sebe nebudu dělat někoho,
kdo nejsem. On ví, koho si povolal. Snažím se růst ve ctnostech, umrtvovat
neřesti, ale vše dobré mám využívat.
Pokračování na str. 7...

daně
NENECHÁVEJTE ZPRACOVÁNÍ
mzdy
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
účetnictví
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Zpracování daňových přiznání daně z příjmů:
osoby nepodnikající • Fyzické osoby podnikající
• Fyzické
včetně přehledů pro ZP a OSSZ • Právnické osoby
Kontakt: Ing. Lenka Hošková, U lipky, Lány
e-mail: kontakt@danemzdyucetnictvi.cz, mobil: 732 630 981

Více na: www.danemzdyucetnictvi.cz
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Timotej Maria Pavel Vácha o povolání faráøe
... pokračování ze str. 7
Jak bojujete se stále se snižujícím počtem
věřících lidí, kteří navštěvují kostel?
Statistiky nesleduji. Ale myslím si, že světově
křesťanství stále roste. Ne v Evropě. Já s tím
nebojuji. Snažím se žít tak, aby lidé pochopili, co
ztrácejí, když se křesťanství vyhýbají. Řada lidí se
hledá, žije v nejistotě a mně je líto, že nedovolí
víře, aby jim ukázala cestu.
Co dělá farář během dne?
Opravdu hodně. Někdy se vám dveře na faře
netrhnou. K tomu administrativní věci, současná
situace kolem církevního majetku. Během dne je
to pak modlitba, radost kolem psů, které mám.
Věci kolem oprav, příprava na mši. Kněz by ani
rodinu mít nemohl, co má práce, protože chudák
rodina…
Když máte volno, co nejraději děláte?
Radost mi dělají pejsci a procházky. V okolí je
nádherná krajina. Ale ani lesem nejdu jen tak,
modlím se i v přírodě. Pořád jsem v kontaktu se
svým přítelem – s Bohem. Nikdy nemám volno.
Kdybych jako kněz chtěl volno od modlitby, bylo
by něco špatně…
Co byste chtěl v životě vy sám dokázat? Máte
svůj sen?
Být užitečný a mám představy, jak bych chtěl, aby
jednou vypadala fara. Mým cílem je dostat se
do Ráje. Jsem mladý, nechci se rouhat, ale moc se
tam těším. Těším se na setkání s Pannou Marií a
s Kristem…
Sledujete dění ve světě? Co na něj říkáte?
Když začaly útoky v masivní míře, najednou
Evropa dokázala znovu říct, že stojíme
na křesťanských kořenech, a važme si toho, o jak
mírumilovné náboženství jde. Proto si myslím,
že bychom se měli vrátit k modlitbě. Dám příklad:
V roce 1917 se zjevila Panna Maria ve Fatimě třem
malým dětem. Prosila je o modlitbu a o půst, aby
byla odvrácena druhá válka. Děti neměly ponětí,
o co jde, přesto jí věřily a poslechly. Nebo když

v roce 2010 na Haiti bylo velké zemětřesení
a prezident si uvědomil, že se odvrátili od Boha,
a vyhlásil tři dny postu a modliteb, tomu říkám
čin. Pojďte se všichni modlit…Proč něco takového
neudělají současní politici, když už říkají,
že máme křesťanské kořeny. Malý čin, který bude
mít velké výsledky.
Jak se vám líbí na Lánech?
Lány jsou krásné…Jen je pro mě zvláštní,
že chcete požehnat adventní věnce, na Půlnoční
je narváno, ale pak je zase konec. Jsem tu jen rok,
těžko se mi posuzuje. Lány jsou to, co je současná
společnost. Nevědí, co ztrácejí. A zrovna lánský
kostel patří k těm nejpříjemnějším v této farnosti.
Osloví vás svým potenciálem.
Co byste „Láňákům“ popřál do roku 2016?
Aby našli cestu k Pravdě. Neumím říkat líbivá
slova. Jsem upřímný. Mně když někdo popřeje
hlavně to zdravíčko, řeknu NE. Hlavní je Boží
požehnání. Když mi Pán Bůh bude žehnat, tak i tu
nemoc zvládnu.
Přeji jim Boží požehnání, aby našli cestu k Pravdě.
Bez Božího požehnání marné lidské namáhání…
Ilona Víchová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách. Stáří 14 -19 týdnů. Cena 149 Kč až
180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 6. března 2016.
Lány – U Rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky.
Další informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

NEBE NAD LÁNY
Odpovědi na prosté dětské otázky
dovedou být z nejzapeklitějších. Kvůli
jedné takové pitomé otázce byla
napsána celá kniha. Proč je v noci tma?
Autor by mě nechal lámat v kole, kdyby
četl tuhle brutálně zjednodušenou
odpověď (ale je to tak a dokážeme si to):
Jednoduše proto, že ve vesmíru je příliš
m á l o h v ě z d . To s e z d á j a k o
nepravděpodobné, že? Je jich přece sto
miliard jen v naší galaxii. Podobných
galaxií bude také sto miliard. A vesmír
máme za nekonečný, takže…?
Pokud nastane nedej bože výpadek
veřejného osvětlení, uvidíte na NEBI
NAD LÁNY pouhým okem asi tři a půl
tisíce hvězd. Jenže ve srovnání s plochou
celé noční oblohy je to nic! Zkoušeli jste
někdy hrát si na hvězdáře s trubkou
od vysavače? Myslíte, že její pomocí
najdete Měsíc v úplňku? Není to tak
snadné… A zpozorovat byť jedinou
hvězdu, to dá zabrat, za to ručím.
Kdybychom hvězdy mohli smést rukou
jako drobečky se stolu… jakou plochu
na noční obloze by ta hromádka
zabrala? Kdo hádal, že bude menší než
Měsíc, vyhrává. Bude nesrovnatelně
menší. Pokud byste kladli jeden měsíční
kotouč vedle druhého po obloze, bude
hvězda teprve v každém
sedmadvacátém!
Ty tisíce hvězd svou svítivostí v součtu
nepřesvítí ani pás Mléčné dráhy.
Pamatujete si ji ještě? Vyprávějte o ní
d ě t e m . Po k u d z n i c h n e b u d o u
mořeplavci přes oceán, v našem
pohodlném světě ji už nespatří.
P. S. Věřme, že jsou místa, odkud ji
obdivovat lze… „Luboši, je skutečně tak
krásná?“
Jirka Luska

Úklidové služby

Opìt mistrynìmi
·
·
·
·
·

V Lánských novinách jsme už o nich psali. Takže
víte, že lánské rodačky sestry Gábina a Magda
Husákovy se věnují dlouhodobě aerobiku
v Kladně a že v tomto sportu dosáhly několikrát na
mety nejvyšší.
Stejně tomu bylo i v minulém roce. Ve dnech 1. až
5. prosince 2015 se zúčastnily Mistrovství světa
ve fitness aerobiku, které se konalo v Karibiku na
ostrově Martini-que, jenž je jedním
z departementů Francie. Kvůli strašlivým
událostem ve Francii v listopadu se v klubu
dlouho rozmýšlely, zda vůbec cestu podniknout a
riskovat, ale nakonec se rozhodlo – „Pojedeme!“
Rozhodně to nebyla levná záležitost, těžiště
nákladů spočinulo na účastnicích anebo rodičích
dětí.
Pokračování na str. 8...

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

Nabízím možnost

Gábina Husáková, Věra Čáslavská a Magda
Husáková při setkání v lánské Hokejové síni.

uložení čisté
zeminy
na pozemku v Lánech.
Kontakt: Petr Dzurec, telefon 602 130 636
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Ze sokola
· Cvičení v sobotu od 9:00 hodin se
·

·

·

·

budou konat 6., 13. a 27. února.
14. února proběhne v sokolovně
středočeský krajský turnaj mládeže
ve stolním tenise.
V pátek 19. února se koná ples Lesní
správy a hned v sobotu 20. února
odpoledne Maškarní merenda
pro děti pořádaná spolkem Naše
Lány.
Na neděli 28. února od 17:30 hodin
připravuje odbor všestrannosti
tradiční prezentaci cvičení. Přijďte si
zdarma zacvičit s několika cvičitelkami nebo se jen podívat, co vše se
u nás cvičí. V týdnu od 29. února do
6. března budou všechny cvičební
hodiny odboru všestrannosti pro
nečleny TJ zdarma!
V sobotu 5. března pořádá Hokejová
síň již počtvrté Maškarní bál.

Valná hromada Sokola Lány
Tři roky uplynuly jako voda, končí
volební období a před námi znovu
vyvstává problém, koho a jak získat
do výboru TJ. Přála bych si, aby byl výbor
omlazen a aby to byl orgán dělný, pružný
a moderní. Má na co navazovat, máme
se čím chlubit. Nenabízíme však žádnou
výplatu. Odměnou nám bývají slova
uznání a dobrý pocit z vykonané práce.
Hospodaříme s majetkem v hodnotě více
než 10 milionů korun, a to je velký
závazek a zodpovědnost.
Koncem roku 2015 zanikl šachový oddíl
a divadelní soubor Tyrš se osamostatnil.
Máme nyní přes 200 členů sdružujících
se v odboru všestrannosti (ten je
nejpočetnější) a ve sportovních oddílech
volejbalu a stolního tenisu. Byl by zájem
ještě o něco jiného? Ptáme se a hledáme
odpovědi. Ke každé nové činnosti
potřebujeme jednak prostor v sokolovně
(a ta je vytížena opravdu značně), ale
také vedoucího, který by si tu činnost
vzal na starost.
Naše valná hromada bude 17. března.
Proto vybízíme zájemce a příznivce TJ,
aby se už nyní zapojili do diskuze, kam
dál má TJ směřovat a s kým. Členové
stávajícího výboru uvítají každý
rozumný nápad nebo iniciativu. Využít
lze k tomu i www stránek TJ Sokol.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Opìt mistrynìmi
... pokračování ze str. 7
Kladenský klub vyslal družstvo „seniorek“ pod
vedením trenérek Lenky Procházkové a Magdy
Husákové a družstvo juniorek vedených Magdou
Husákovou. Mezi nimi byla i Bára z Tuchlovic,
vnučka Láňáků Václava a Jany Kindlových. Oba
týmy zvítězily a získaly titul mistrů světa. Magdiny
svěřenkyně závodily ještě ve tříčlenných
družstvech a i tam byly úspěšné. Sestava seniorek
tak vyhrála mistrovství světa šestkrát za sebou!
Od roku 2010 si udržely první příčku!
Že za takovými úspěchy je hodně dřiny, odříkání,
píle, času a vytrvalosti si dovedeme představit.

Dívky „seniorky“ si naposledy vychutnaly radost
z vítězství, protože se rozhodly se závoděním
skončit.
U sportu Gábina i Magda zůstávají. Gábina již
ukončila studium na FTVS a pracuje v oboru.
Magda se chystá na státnice na stejné škole,
trénuje holčičky v aerobiku a chce také určitě
u sportu zůstat, i když (jak mi prozradila) možná
po škole nejprve vyjede do světa, aby se zdokonalila v cizím jazyce.
Blahopřejeme děvčatům a přejeme hodně úspěchů
a splněných přání v dalším životě!
Václava Nováková

Setkání velikánù sportu v Lánech
Úterní odpoledne 12. ledna 2016 bylo v lánské
Hokejové síni hodně živo. Od 13:00 hodin se sem
sjížděli významní sportovci různého zaměření –
hokejisté, plochodrážník, cyklista, tenista,
aerobičky a společně očekávali návštěvu
nejvzácnější – paní Věru Čáslavskou.
Ta dorazila rovnou z ošetření v nemocnici, ale plná
elánu a optimismu. O květině, kterou ji pan Hošek
přivítal, se vyjádřila, že takovou v životě nedostala.
Se všemi se srdečně pozdravila, pochválila
úroveň Hokejové síně a se zájmem v doprovodu
pana Josefa Hoška si ji prohlédla. Mne potěšila
slovy, kterými vyjádřila svůj vřelý vztah k Sokolu.
Pak se vytvořily neformální skupinky a živě se
vzpomínalo a diskutovalo. Já jsem obdivovala, jak
si hráči pamatovali, kde, kdy a jak hráli, kde

bydleli, jak si z koho uměli udělat legraci, kdo je
kdy a proč naštval na ledě nebo v jiném závodním
poli. Vzpomínky opepřovali různými veselými
historkami. Vyzpovídat je přišel i úspěšný lánský
reportér František Kuna.
Odpoledne uteklo jako voda. Bylo příjemné být ve
společnosti takových velikánů, jako byli František
Kabrle, František Pospíšil, Richard Farda, Josef
Horešovský, Milan Nový, Zdeněk Hrabě, Milan
Vopička, Jiří Štancl, Štěpán Škorpil, Pavel
Doležel, Jan Kodeš, lánská sportovní legenda
Antonín Bechyně, Gábina a Magda Husákovy,
Věra Čáslavská.
Děkuji organizátorovi akce Josefu Hoškovi a přeji
hodně dalších zajímavých akcí a také hodně
návštěvníků.
Václava Nováková
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