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Úvodník

Veøejné zasedání

Pøedsevzetí

Dne 19. prosince v salonku nad Hospodou Narpa
proběhlo poslední veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány v roce 2016.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný.
· Rozpočtovou změnu č. 7/2016.
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene - služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu číslo IV-12-6019759/VB/1
Lány-kNN pro parcelní číslo 186/6
v katastrálním území Lány na pozemku
parcelní číslo 186/3 v katastrálním území
Lány, kterého je výlučným vlastníkem obec
Lány.
· Směrnici pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

Rok je 144 540 úderů z věže lánského
kostela. A rovněž 37 843 200 srdečních
tepů a řekněme 8 409 600 nadechnutí.
V neposlední řadě pak 52 čtvrtečních
popelnic.
Většina dnů je pracovních. Necelá
šestina dnů je v kalendáři červená. K nim
připočítejme 52 sobot a pár dní
dovolené. Existují dny šťastné, ale také
dny blbci (pokud jsou to středy, soboty
a neděle, tak dny blbky).
Nový rok je Den sedmispáčů. Třikrát
během jediného dne si smíme dát
dvacet: krátce po půlnoci, ihned po
obědě a okamžitě po večeři!
V polospánku snadno činíme novoroční
předsevzetí.
Umíníme si v budoucnu něco udělat (či
se naopak čehosi vystříhat), pojmeme
určitý záměr. Zlí jazykové říkají, že cesta
do pekel je dlážděna skvělými, avšak
nerealizovanými předsevzetími.
Sebelepší předsebevzetí ještě nikterak
nezaručuje nanebevzetí. Nový rok bývá
všech neuskutečněných úmyslů futrál.
Vezměme tedy rozum do hrsti, co bychom
si měli předsebevzít. Neukládejme si to,
co nás beztak čeká. Co musíš, vykonej
tak, jako bys to dělal rád; osud vede toho,
kdo se mu podrobuje, ale vleče toho, kdo
na něj hodlá vyzrát, radili stoikové.
Předsebevezměme si to, co zvládneme.
Nemělo by to být formální, nemělo by to
být příliš snadné, ale nesmí to být ani nad
naše síly.
Rozhodně nezapomeňme nikdy hlasitě
vyslovit svým blízkým vděčnost za to, co
si zaslouží chválu a poděkování, i když se
to jeví v dané chvíli jako úplná maličkost.
Čiňme tak neokázale, ale hned.
Opožděné vyjadřování díků, je-li vůbec
komu adresovat, ztrácí na účinnosti,
vřelosti a bezprostřednosti, i kdyby bylo
stylisticky sebevytříbenější a hýřilo to
samými superlativy. I zde platí, že
kdykoli později bývá nenapravitelně
pozdě. A kdo rychle dává, dvakrát dává.
Jakže to řekl J. W. Goethe? Chceš
vskutku? Tedy začni hned!
Vezměte prosím zavděk těmito řádky.
Psáno 2. ledna – včerejšek jsem prospal.
A nemusíte mě brát až tak vážně.
Václav Vodvářka,
lánský písmák

·

·

·
·

Přijetí finančního daru pro základní školu ve
výši 1.200,- Kč od firmy INFOPRINT s.r.o.,
Praha 5. Účelově určeno na odměny pro
účastníky lyžařského kurzu.
Směnu pozemků mezi obcí Lány a Lesní
správou Lány dle záměru obce vyhlášeného
dne 22. listopadu 2016. V rámci finančního
vyrovnání za směnu uhradí Lesní správa Lány
obci Lány částku ve výši 262.120,- Kč.
Odměny neuvolněných zastupitelů s platností
od 1. ledna 2017.
Roční odměny členům finančního
a kontrolního výboru, kteří nejsou členy
zastupitelstva obce Lány.
Ing. Lenka Hrotíková

Klobouk dolù, pane Matìjko!
Již jedenáctý občan Lán převzal ocenění za
významný, nezištný a dlouholetý přínos
k propagaci a rozvoji obce. Za obětavou výchovu
několika generací dětí Lánští tradičně v rámci
nové premiéry Divadla Lány smekli pomyslný
Klobouk dolů před panem učitelem Josefem
Matějkou.

z návrhů lánských občanů dalšího kandidáta
na cenu Klobouk dolů. Medailon laureáta najdete
na straně 6 a 7 tohoto Zpravodaje.
Za Divadlo Lány Eva Havelková

Jeden z jeho žáků, Jindřich Jetel, o něm říká: Je to
osobnost vskutku renesanční. Mohu upřímně říci,
že nás náš úžasný učitel na základní škole toho
naučil skutečně moc, a rozhodně nejen dle
školských osnov. I ve svém volném čase rozvíjel naši
všestrannost, vedl ke sportu i hudbě. Mnohokrát
mu děkujeme.
Myšlenka předávání ocenění Klobouk dolů se
zrodila v hlavě principála Divadla Lány Romana
Havelky v roce 2006. Od té doby cenu divadelníci
předávají ve spolupráci s Obcí Lány vždy 30.
prosince během slavnostního večera uvedení nové
divadelní hry.
Laureát získá stříbrný odznak s logem ceny, které
navrhl lánský rodák a výtvarník Petr Kellner. Ten
také každoročně oceněnému namaluje obraz s
motivem Lán. Jméno oceněného je zvěčněno na
tabuli, která je po celý rok vystavena na obecním
úřadě, a zároveň také získává právo v následujících letech spolu s ostatními laureáty vybírat

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

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 jsou v předprodeji na Obecním úřadu v Lánech.
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Poplatky 2017
Poplatky za psa a odpad zůstávají ve
stejné výši jako v předcházejícím roce.
Poplatky jsou splatné od 15. února do
15. března 2017. Uhradit je můžete
v hotovosti na Obecním úřadě Lány
nebo bezhotovostně bankovním
převodem na účet 622221/0100 +
variabilní symbol. V případě poplatku
za odpad 1340 + číslo popisné Vašeho
domu, za který platbu hradíte. V případě
poplatku za psa 1341+ číslo popisné
Vašeho domu, za který platbu hradíte.
Poplatek za psa staršího tří měsíců činí
200,- Kč. Za druhého a dalšího psa pak
300,- Kč. Za psa jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního,
vdovského/vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, je poplatek
100,- Kč a za druhého a každého dalšího
psa pak 150,- Kč.
Poplatek za odvoz odpadu činí 600,- Kč
za osobu. Úlevy zůstávají v platnosti.
V případě bezhotovostního převodu
přineste s sebou na úřad doklad prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl
být vydán kupón pro vyvážení popelnice.
Vo d á r n y K l a d n o – M ě l n í k , a . s .
oznamují, že od 1. ledna 2017 se ceny
vodného a stočného nemění. Zůstávají
ve stejné výši jako v předchozích letech:
vodné: 53,24 Kč včetně DPH za m 3
a stočné: 39,68 Kč včetně DPH za m3.
Cekem tedy 92,92 Kč za m3.
Ing. Lenka Hrotíková

Rozpoèet obce 2017
PŘÍJMY
Název
Daňové příjmy

Bezpečnost silničního provozu
92
Veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku
Ranní dohled u školy

15

Dopravní přestupky řešeny

0

RADAR (Křivoklátská ulice)

1

Jana Drastilová

Tis. Kč

Ozdravování hospodářských zvířat (útulek, deratizace)

50

Silnice (opravy a investice)

3500

180

Chodníky rekonstrukce VI. etapa (opravy a investice)

3300

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná dle zvláštní sazby

550

Odvod a čištění odpadních vod

Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shrom. odpadu (popelné)
Poplatek ze psů

5300

5700
11400
1 200
62

900

Mateřská škola (včetně odloučeného pracoviště)
Základní škola (obě budovy)

950
2000

Činnosti knihovnické

70

Rozhlas (opravy a údržba)

50

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1

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

520

Poplatek ze vstupného

1

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

100

Poplatek z ubytovacích kapacit

1

Ostatní tělovýchovná činnost (dotace spolky, fond starosty)

550

Odvod z loterií a podobných her

100

Zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

110

Odvod z výherních hracích přístrojů

190

Ostatní zájmová činnost a rekreace (dotace spolky)

150

Bytové hospodářství

200

Nebytové hospodářství

250

Veřejné osvětlení (opravy a údržba, el. energie)

600

Správní poplatky

60

Daň z nemovitosti

650

Přijaté dotace

1511

Neinvestiční přijaté dotace ze Státního rozpočtu

561

Pohřebnictví (opravy a údržba, voda)

160

Dotace /žádosti…/

950

Územní plán (doplatek nový územní plán)

150

Nedaňovépříjmy

2194

Komunální služby a územní rozvoj (pozemky)

100

Příjmy z úhrad dobývání prostoru

16

Odstraňování tuhých emisí (opravy a údržba zametací vůz)

50

Příjmy z pronájmu pozemků

65

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

2700

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

10

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

3000

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

120

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

Bytové hospodářství (nájmy obecní byty)

300

Osobní asistence (Dům s pečovatelskou službou Lány)

Nebytové hospodářství (nájmy nebytové prostory)

290

Ochrana obyvatelstva

20

Činnost orgánů krizového řízení

10

Pohřebnictví (poplatky)

Sběr a svoz komunálních odpadů (prodej popelnic)

Poslední čtvrtletí uplynulého roku
prověřovala Městská policie Nové
Strašecí tato oznámení: ranní neukázněné parkování v ulici Ke Hřbitovu, pokus
o vloupání do lékárny a opakované
obtěžování obyvatel v Berounské ulici.
Pokračovala zvýšená kontrolní činnost
na dětském hřišti v Lánech, modelářském letišti, parkovišti u Lesní správy a
na lánském hřbitově. Probíhal zvýšený
dohled v době konání akcí (posvícení
a Masarakova vatra, volby, Dýňořezání,
Lampionový průvod, NeVinné Lány,
Rozsvěcení vánočního stromu). Dále
Městská policie poskytovala součinnost
PČR při hledání nezletilé osoby. Se
svými podněty se můžete na Městskou
polici obracet na telefonním čísle
602 395 312.

25395

Název

Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Územní rozvoj (nakládání s obecním majetkem)

Policejní okénko

VÝDAJE
Tis. Kč

2
855
12

50

Bezpečnost a veřejný pořádek (MP, kamerový systém)
Požární ochrana (provoz hasičské jednotky a zbrojnice)

550

400
600

Komunální odpad (EKO-KOM)

260

Zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů, odvody)

1 400

Pečovatelská služba (DPS)

200

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

5800

Požární ochrana

30

Obecné výdaje, poplatky (bankovní poplatky)

Činnost místní správy

30

Pojištění funkčně nespecifikované (majetek, odpovědnost)

130

Rozpočtová rezerva

640

Obecné příjmy a výdaje (úrok z bankovních účtů)

4

Financování z vlastních zdrojů

0

CELKEM

CELKEM

40

29100

29100

Bezpeèné Rakovnicko
Koncem roku 2016 uvedlo Okresní ředitelství
Policie ČR v Rakovníku nový projekt Bezpečné
Rakovnicko. Díky tomu, že naše obec spadá do
územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR
v Novém Strašecí, a tím i pod Okresní ředitelství
Rakovník, se tento web týká i naší obce.
Hlavní myšlenkou projektu Bezpečné Rakovnicko
je podpora úzké spolupráce mezi městy a obcemi
okresu Rakovník, Policií ČR a městskou či obecní
policií a dalšími subjekty integrovaného
záchranného systému, státní správy a samosprávy
při řešení bezpečnostních problémů na území
měst a obcí okresu Rakovník. Hlavní snahou
a hnacím motorem této spolupráce je zvyšování
pocitu bezpečí našich spoluobčanů a návštěvníků
okresu Rakovník. Přínos projektu pro občany je

v jasném specifikování odpovědných pracovníků
a institucí za jejich bezpečnost v konkrétních
lokalitách a zjednodušení vzájemné komunikace
s těmito institucemi při řešení každodenních
problémů. Každý občan má možnost se
prostřednictvím těchto stránek obrátit na
instituce odpovědné za bezpečí v okrese a podělit
se s nimi o poznatky, náměty a informace nebo jim
položit konkrétní otázky. Díky projektu má občan
také možnost informovat zodpovědné instituce
a organizace o tom, co jej v oblasti veřejného
pořádku a kriminality nejvíce tíží či zajímá, a tím
směřovat budoucí vývoj v této oblasti. Více
informací o projektu naleznete na webových
stránkách bezpecnerakovnicko.cz
Karel Sklenička
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Zpráva o èinnosti zastupitelstva v uplynulém roce 2016
Zastupitelstvo obce se sešlo v roce 2016 celkem
na 12 pracovních poradách. Účast jednotlivých
zastupitelů: 100% účast – K. Sklenička, O.
Polášek, I. Píšová, K. Pleiner, D. Krátká, 1x
omluveni – E. Kosár, V. Hořejší, A. Hlavsová, J.
Drastilová, 2x omluven – J. Luska, 5x omluven –
R. Havelka. V roce 2016 bylo svoláno 8x veřejné
zasedání. 100% účast na těchto zasedáních měli
všichni zastupitelé, pouze J. Drastilová, O.
Polášek, A. Hlavsová a J. Luska byli 1 x omluveni,
R. Havelka byl omluven 2x. Rozpočet na rok 2016
byl schodkový a počítal s příjmy ve výši
25.300.000,- Kč a výdaji 27.300.000,- Kč.
Schodek ve výši 2 miliony Kč byl financován
z přebytku hospodaření minulých let.
Zastupitelstvo obce schválilo celkem
7 rozpočtových změn, které reagovaly na vývoj na
straně příjmů i výdajů. Skutečné příjmy ve výši
30.272.173,- Kč, výdaje 26.515.477,-Kč.
Příjmová část rozpočtu se nejlépe naplnila v
kapitole daní ze závislé činnosti a v kapitole daně z
příjmu právnických osob. Přebytek hospodaření
byl převeden do rezervního fondu.
Hlavní akce v rámci programu rozvoje obce
1.Rekonstrukce chodníků v ulici Zahradní
a Bezejmenná (2.500.000,- Kč).
2.Rekonstrukce chodníku Masarykovo náměstí –
Školní (265.000,- Kč).
3.Rekonstrukce ul. Školní východ (861.000,Kč).
4.Kamerový systém 4. etapa(395.000,- Kč).
5.Rekonstrukce komunikace Školní západ
(765.000,- Kč).
6.Výstavba chodníku podél II/236 Zámecká
(1.255.000,- Kč).
7.Rekonstrukce šaten v ZŠ (475.000,- Kč).
Kulturní akce
23. ledna – Reprezentační ples
30. dubna – Pálení čarodějnic
28. května – Staročeské máje
24. června – koncert Chorus Laneum v zámeckém
kostele
18. června – Rocková Nakopanina
7. července – koncert Chorus Laneum u kapličky
ve Vašírově
13. srpna – Gulášfest
10. září – Staročeský jarmark a Masarykova vatra
27. listopadu – Rozsvěcení vánočního stromu
a svěcení adventních věnců
10. prosince – Voňavý advent a soutěž Zlatý šafrán
14. prosince – Česko zpívá koledy
23. prosince – Vánoční koncert Chorus Laneum
v zámeckém kostele
30. prosince – 11. ročník ankety Klobouk dolů
Podpora kultury, sportu a volného času
Z rozpočtu obce bylo vyčleněno 140 tis. Kč na
podporu neziskových organizací v oblasti kultury
a společenského života. Dále bylo vyčleněno
celkem 550.000,- Kč na činnost sportovních
klubů. V červnu byly ve spolupráci se základní
školou uspořádány Atletické dny. Komise sportu
spolupracovala na Běhu vítězství zámeckým
parkem, turnajích nohejbalu, stolním tenise.

Velkému zájmu se těšil i letos 5. ročník turnaje v
pétanque. V říjnu byl uspořádán Memoriál Pavla
Sláničky v nohejbalu trojic.
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 základní školy 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. V roce 2016 se uskutečnilo
16 svatebních obřadů, část obřadů se uskutečnila
v obřadní místnosti obecního úřadu a část v
Obůrce Nové Dvory. Dne 5. listopadu 2016 bylo již
pošesté uspořádáno Vítání nově přistěhovaných
občanů do naší obce.
Oblast informatiky
V uplynulém roce bylo vydáno celkem 10 čísel
Lánského zpravodaje, který se stal nedílnou
součástí života naší obce. Internetové stránky
obce přinášejí aktuální informace nejenom pro
l á n s k é o b č a n y. P r o d a l š í z k v a l i t n ě n í
informovanosti se zasílají SMS a SSMS zprávy v
systému Mobisys v aplikaci Moje obec. Velkému
zájmu se těší obecní Facebook.
Oblast životního prostředí
Také v letošním roce jsme pokračovali v úpravě
a údržbě zeleně v celé naší obci. V dubnu byl
otevřen nový sběrný dvůr v prostorách Školního
zemědělského podniku Lány, kde byl dohodnut
dlouhodobý pronájem na 30 let. Dle provedeného
dendrologického posudku bylo během zimních
a jarních měsíců ošetřeno celkem 15 vzrostlých
stromů. 3 ks stromů musely být poraženy a místo
nich byla provedena nová výsadba. Nově byla
vysázena alej javorů podél severní zdi lánského
hřbitova. V rámci ukončených pozemkových
úprav v obci Lány byla provedena rekonstrukce
polní cesty C5 Nad Lihovarem a podél cesty bylo
vysázeno 48 ks nových stromů a keřů. Tuto akci
financoval Pozemkový úřad ČR, pobočka Kladno.
Oblast grantového řízení
V roce 2016 jsme administrovali 2 úspěšné
granty: Rekonstrukci ulice Školní východ
z programu FROM Středočeského kraje
a Výstavba chodníku podél II/236 v ulici Zámecká.
Dále jsme získali 25.000,- Kč na dovybavení
jednotky SDH TGM Lány z krajských dotací
a 950.000,- Kč ze Státního fondu životního
prostředí na zateplení budovy Obecního úřadu.
Tato akce bude realizována v roce 2017. Bylo také
zadáno několik nových projektových
dokumentací: projekt výstavby chodníku v ulici
Křivoklátská, úprava prostor Masarykova
náměstí, rekonstrukce komunikace v ulici U
Špýcharu, rekonstrukce komunikace Školní střed
včetně chodníku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zastupitelům
za odvedenou práci a věřím, že se stejným úsilím
budou pracovat i v roce 2017.
Karel Sklenička

Kalendáø akcí na rok 2017
V březnovém čísle Lánského zpravodaje
zveřejníme Kalendář akcí na rok 2017.
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.

Kalendáø akcí 2017
14.1.

Repríza divadelního
představení od 19:00 hodin
sokolovně (Divadlo Lány)
21.1. Reprezentační ples obce Lány
a M u z e a T. G . M a s a r y k a
v Lánech od 20:00 hodin
28.1. Maškarní merenda v sokolovně
(Naše Lány, Baráčníci, TJ) od
14:00 do 17:00 hodin
10.2. Ples Lesní správy Lány od 20:00
hodin v sokolovně. Předprodej
od 1.2.2017
únor Schůzka spolků (Obec Lány)
4.3.
Maškarní bál v papučích
(Hokejová síň) od 20:00 hodin
březen Oslavy dne TGM (Muzeum
TGM)
březen Čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme škole a Burza knih
(Naše Lány)
25.3. Hasičský ples (SDH Lány)
21.4. Oslavy Dne Země ve školce
30.4. Pálení čarodějnic (Obec Lány,
Baráčníci, SDH, Modeláři)

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 www-stránky) 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 2017.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Repríza divadla

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Divadlo Lány zve své příznivce na
1. reprízu hry českého autora Miroslava
Oupice s názvem Co bychom neudělali
pro hlavu naší rodiny.
Představení se bude konat 14. ledna od
19:00 hodin v lánské sokolovně.
Předprodej lístků bude zahájen na
obecním úřadě od 6. ledna. Volné lístky
budou také k dostání přímo v pokladně
před začátkem představení.
Za Divadlo Lány Eva Havelková

Ples Lesní správy Lány
Lesní správa Lány Vás zve na 3. ples
Lesní správy Lány, který se koná 10.
února 2017 od 20:00 hodin v lánské
sokolovně.
K tanci a poslechu hrají kapely Vipiš
a A B B A S TA R S r e v i v a l . Pr o d e j
vstupenek bude zahájen 1. února 2017
v sekretariátu Lesní správy. Cena
vstupenky je 300,- Kč a každá vstupenka
je zároveň slosovatelným lístkem do
bohaté tomboly.
Srdečně zvou pořadatelé

Školní zápisy až na jaøe
Zápis do Mateřské školy Lány pro
školní rok 2017/2018 se uskuteční
3. a 4. května 2017 vždy od 13:00
do 17:00 hodin.
Zápis do 1. třídy Základní školy Ch. G.
Masarykové v Lánech pro školní rok
2017/2018 se bude dle novely školského
zákona konat letos poprvé až v jarním
termínu, a to v pátek 7. dubna 2017.

Pozvánka do knihovny
Srdečně zvu stávající čtenáře i nové
zájemce v novém roce do obecní
knihovny . V závěru loňského roku jsme
zakoupili 170 nových knih - jak pro
dospělé tak i pro děti. Přijďte si vybrat
hezké čtení - je opravdu z čeho vybírat.
Otevřeno je každou středu od 13:00 do
17:00 hodin.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice Jitka
Macháčová.

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.

Co jsme dělali v prosinci
5.12. Návštěva Mikuláše s čertem ve školce. Na
tento den se děti pečlivě připravovaly. Naučily se
básničku, písničku, tvořily si masky a proměnily se
v anděly a čerty. Paní učitelky nezůstaly pozadu.
Na děti čekalo dopoledne plné her a soutěží.
Vyvrcholením byla návštěva dětí
ze školy v převlecích za
mikulášskou družinu a rozdání
nazdobených sáčků se
zaslouženou nadílkou. Vše dobře
dopadlo, nikoho nám do pekla
neodnesli, i když malý uhlíček na
připomenutí jsme našli v nadílce
všichni.
8.12. Kroužek Zumbík potěšil
tanečním vánočním
vystoupením rodiče dětí, které
kroužek navštěvují. Děti ukázaly,
co se od září naučily, a sklidily
zasloužený veliký potlesk.
10.12. Vystoupily se svým vánočním pásmem děti
ze třídy Sovičky a Zajíčkové na tradiční akci
v sokolovně Voňavý advent.
Vánoční besídka a dílna v Beruškách
Děti si na besídku 13.12. připravily vystoupení, při
kterém předvedly, co všechno se od září zvládly
naučit. Tančily, zpívaly, přednášely. Obecenstvo se
sešlo v hojném počtu. Po vystoupení si všichni
poseděli při vánočním cukroví a užili si
předvánoční atmosféru. Domů si rodiny odnesly
vánoční svícen, který vyrobily ve vánoční dílně.
Učitelky Martina a Bára děkují rodičům i všem
ostatním za velmi příjemnou a přátelskou

atmosféru a dětem za vydařené vystoupení.
Vánoční besídka a dílna ve Sluníčkách
Děti 13.12. předvedly rodičům vše, co se pilně
naučily. Zazpívaly, zatančily a přednesly několik
básniček. Zahrály si na muzikanty a rozloučily se
společně s andílky několika koledami. Po
vystoupení si ještě s rodiči vyrobily svícen
a spokojeně se všemi dárky odešly domů plny
krásných zážitků.
Vánoční besídka a dílna v Kytičkách
Děti 14.12. předvedly program, ve kterém ukázaly
to, o čem si od začátku roku povídaly a co se
naučily. Celou třídou vládla příjemná atmosféra.
Všichni odcházeli s příjemným pocitem
a vánočním svícnem, který si
sami vytvořili.
Vánoční besídka a dílna ve třídě
Zajíčci a Sovičky
Děti 14.12. přednesly básně,
písně, které se naučily během
roku. Závěrem zatancovaly
tanečky s vánočním laděním
a společně si s rodiči zazpívaly
koledu Štědrej večer nastal. Po
skončení besídky probíhala
tvořivá dílna. Společně jsme si
užili klidné posezení u slavnostně
prostřených stolů. Děti si
vyzkoušely i některé vánoční
zvyky. Ve třídě Zajíčci ve spolupráci s paní
Salačovou si děti vyrobily jako překvapení pro
rodiče svícen.
Do školky zavítal i Ježíšek a donesl dětem spoustu
krásných nových hraček i pomůcek do výchovné
činnosti. V každé třídě si děti nazdobily
stromeček, tvořily vánoční přáníčka, zpívaly
koledy a celou školkou se nesla příjemná vánoční
atmosféra. Těšíme se, až si budeme v novém roce
s dětmi vyprávět, jak probíhal Ježíšek u nich doma
a zda se dočkaly svého vytouženého dárečku.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

NEBE NAD LÁNY
Starý rok je za námi, na stěnu jsme pověsili nové
kalendáře a čeká nás dalších 365 dnů, tentokrát
označených za dvoutisícovkou číslem sedmnáct.
Jak to máme nalinkované, viďte? Ale vymyslet
a uvést v život takový umělý řád trvalo lidstvu celá
tisíciletí a … dospěli jsme jen ke kompromisu.
Polovina civilizace se jím neřídí, neboť není o nic
dokonalejší než ostatní kompromisní systémy.
Vtip je v tom, že (cituji V+W): Čas jako takový
neexistuje. Čas si vymysleli lidi, aby věděli, od kdy do
kdy a kolik za to. Dokud nám, primitivům, stačilo
těsné sepětí s přírodou, měli jsme na jedné straně
strach o přežití, na druhé však jistotu, že slunovrat
jednoduše přijde. Stejně, jako každý rok. Že Lucie
bezpečně noci upije, dne však nepřidá. Že není
vyhnutí a na Nový rok budeme o slepičí krok…
Jako vyspělá civilizace si (právě v tom novém
diáři) zjistíme, zda nás náhodou nečeká rok

přestupný, zda rovnodennosti nastanou v souladu
s učebnicemi, nebo se všechno letos vymkne
našim škatulkám. Jako bychom nechtěli slyšet, že
tam, na NEBI NAD LÁNY už to funguje.
Rok (jako jeden oblet Slunce) trvá 365,242192
dne, měsíc (jako jeden oblet Země) trvá
29,530589 dne, den (jako jednou kolem osy) je
dlouhý jen 23,934444 toho našeho v šedesátkové
soustavě. Trochu kostrbaté, že?
A způsobuje nám to potíže. Pořád nám to
o nějakou sekundu nesouhlasí. Museli jsme zřídit
Mezinárodní službu pro rotaci Země! Ta to
všechno hlídá a hlásí, kdy přidat, kdy ubrat…
A příroda? Ta nás, považte, vůbec nebere v potaz.
Pořád si vede tu svou: v noci tma, ve dne světlo,
v zimě sněží…
Jiří Luska
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Zprávy ze školy
29.11. – Žáci 4. a 5. třídy navštívili Národní
galerii. Na čtvrťáky čekal program o sochách
Dotkni se!, páťáci se věnovali animovanému filmu
v programu Pohyblivé kameny.
2.12. – Žáci prvních tříd zhlédli v divadle
Lampion představení České Vánoce J. Lady.
3.12. – Zástupci školy a čtyři členky Školní
zdravotní služby se zúčastnili vzpomínkové akce,
která se konala v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech
u příležitosti 50. výročí úmrtí Alice G.
Masarykové. Na akci paní učitelka Dvořáková,
která je na škole hlavní osobou zodpovědnou za
činnost Školní zdravotní služby, pohovořila
o vzniku této aktivity a o spolupráci školy
s Německým červeným křížem.
5.12. – Žákyně 7. třídy se v převlečení za
Mikuláše, čerty a anděly opět výborně zhostily
svého úkolu předat mikulášskou nadílku dětem
v mateřské škole.
6.12. – V době adventu se žáci 5. – 9. třídy vydali
do Prahy, aby zde zhlédli Českou mši vánoční od
Jana Jakuba Ryby v podání Dětské opery Praha.
Koncert se uskutečnil v kostele sv. Šimona a Judy.
Po představení se jednotlivé třídy vydaly svou
cestou, např. do Židovského města nebo do
Muzea voskových figurín GRÉVIN.
8.12. – Žáci druhých tříd zhlédli v divadle
Lampion představení Vánoce ve Špekově.
8.12. – Ve čtvrtek odpoledne a v podvečer se
v prostorách školy konal třetím 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. Motivem letošního
jarmarku byla ryba. U dvanácti prodejních stánků
bylo možné nahlédnout či zakoupit výrobky žáků
jednotlivých tříd a školní družiny. Vánoční zboží
nabízel také prodejní stánek Zahradnictví Lípová
z Nového Strašecí. Pro děti i dospělé byly
nachystány tvůrčí dílničky, kde bylo možné si
dozdobit perníček, vyvěštit si budoucnost
z odlitého vosku, vyrobit si vánoční dekoraci či
p l o v o u c í s v í č k y. Ve d v o u v s t u p e c h s e
návštěvníkům v průběhu akce představily asi tři
desítky žáků školy se svým pěveckým
vystoupením. Ve vánoční kavárně bylo možné se
posilnit vánočním čajem připraveným
kuchařkami školní jídelny, kávou, tradiční
vánočkou či perníčky.
Radost dětí ze zájmu příchozích o koupi jejich
výrobků byla nepřehlédnutelná. Děkuji tedy všem
za návštěvu a podporu celé naší akce. Děkuji též
členkám SRPDŠ za zorganizování a vyhodnocení
soutěže O vánoční poklad a uspořádání sbírky za

účelem nákupu gymnastického koberce.
Letošním cílem soutěže bylo vytvořit společnými
silami co nejdelší papírový vánoční řetěz.
Jednotlivé školní třídy tak musely prokázat
schopnost dobré vzájemné komunikace
a spolupráce. K nejdelšímu hadovi blahopřejme
nejúspěšnější páté třídě, těsně následované
třídou čtvrtou a třetí. Můj poslední, zato největší
dík náleží všem dětem i pedagogům za jejich
dobře odvedenou práci spojenou s přípravou
a realizací jarmarku. Celkový čistý zisk je 20.776,Kč a byl vložen na účet SRPDŠ.
6. a 13.12. – V rámci družinového programu se
děti v odpoledních hodinách vypravily linkovým
autobusem do novostrašecké knihovny.
Seznámily se s jejím chodem, výpůjčním řádem,
dělením knih, pracovaly s on-line katalogem
knih. Věnovaly se autorovi Thomasi Brezinovi
a z jedné jeho knihy si poslechly ukázku.
14.12. – Žáci 8. třídy se ve fiktivních
domácnostech v rámci projektu Rozumíme
penězům zabývali náklady na pořízení a provoz
auta, povinným ručením a havarijním pojištěním.
15.12. – Druhý den otevřených dveří v tomto
školním roce využilo k návštěvě školy 52
rodinných příslušníků našich žáků.
14. a 16.12. – První třídy a pátá třída navštívily
výstavu Zimní hry a radovánky v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech.
16.12. – Žáci 7. – 9. třídy absolvovali vzdělávací
program z oblasti poskytování první pomoci,
který základním školám nabízí Střední
zdravotnická škola v Kladně. Informace byly
žákům předány převážně zážitkovou formou za
využití moderních pomůcek.
20.12. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské rady. Po obědě navštívilo jedenáct žáků školní
družiny obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Již tradičně si připravili vánoční pásmo básní,
písní, koled a hru na několik hudebních nástrojů.
2 2 . 1 2 . – Po s l e d n í d e n p ř e d v á n o č n í m i
prázdninami si děti užily ve znamení nadělování
dárečků, společného posezení, pohádek a her. Od
půl jedenácté začal v tělocvičně vánoční koncert
Základní umělecké školy ze Stochova. Žáci 1. – 5.
třídy si přišli poslechnout své spolužáky, kteří
ZUŠ ve Stochově navštěvují. Účinkujícím žákům
i jejich učitelům děkujeme za navození hezké
předvánoční atmosféry.
V prosinci vyšlo další číslo školního časopisu
Trefa, které lze nahlédnout na našich webových
stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.
Někteří žáci zaznamenali úspěch na sportovním
poli. Dívky z 8. a 9. třídy se umístily v okresním
kole soutěže ve florbale na 2. místě. Družstvo
šachistů V. Přibyl, S. Přibylová, V. Švarcbach a V.
Vengrin vybojovalo v okresním kole úžasné 1.
místo. Stejně skvěle se zadařilo i K. Trpákové a G.
Vlčkové v okresní soutěži ve stolním tenise, která
se konala 1. prosince v lánské sokolovně. Děkuji
našim sportovcům za vzornou reprezentaci školy.
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.
Poradenství v Domečku v roce 2017
Zda bude bezplatné poradenství
v Domečku pokračovat i v tomto roce, se
dozvíme v měsíci březnu. Pokud poradenství budete potřebovat dříve, můžete
se na naše konzultanty obracet i nadále,
ale službu si budete muset hradit sami.
Pr o s t o r y D o m e č k u l z e k s e t k á n í
využívat i nadále. Případně se ozvěte na
email Domečku a my Vás zkusíme
nasměrovat na jinou poradnu v okolí.
· Rodinné poradenství (individuální,
párové nebo rodinné konzultace,
psychoterapie) a Pedagogicko
psycholog. poradenství: 776 134 539
nebo katka.peskova@post.cz .
· Laktační poradenství
laktacniporadce@centrum.cz nebo
777 587 952.
· Právní poradenství pro rodiny
kristyna.spalova@email.cz.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.

Maškarní merenda
Srdečně zveme všechny pohádkové
bytosti a jejich doprovod na 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
a narozeninový dort Domečku. Vzkaz od
poroty: Zkuste si vyrobit originální
převlek doma. Inspirací je na internetu
neuvěřitelné množství. Uvidíte, výsledek
jistě bude stát za to a ještě si společně
strávený čas s dětmi báječně užijete!
Jana Drastilová, spolek Naše Lány
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Medailon laureáta ocenìní
Klobouk dolù
Josef Matějka – obětavý učitel. Narodil
se jedné letní neděle roku 1930 v Hořovicích na Berounsku v rodině řidiče
nákladního vozu v tamním knížecím
pivovaru. Svět automobilů ho jako dítě
nalákal, a tak ve volném čase často
pozoroval cvrkot v hořovické autodílně
U Hrkalů. Přál si být v životě šoférem
nebo automechanikem. Maminka, která
vyvařovala pivovarským dělníkům
obědy, ale rozhodla jinak. Řekla mi, že
nechce mít doma dva šmíráky od špinavé
práce, a chce, abych byl učitelem. Učil
jsem pak celých padesát let a rozhodně
jsem jí za to nespílal. Nikdy bych nemohl
prožít tolik krásných zážitků s dětmi jako
učitel, říká dnes šestaosmdesátiletý
kantor s dojetím v hlase . Už jako dítě byl
hodný a šikovný žáček, a tak mu šlo
i studium Učitelského ústavu v Hořovicích. Byli jsme poslední ročník kantorů,
který měl povinný hudební nástroj, takže
jsem se učil také na housle. V ročníku nás
bylo 31, toho bylo 11 děvčat a 20 nových
u č i t e l ů . Te ď j e t o n a o p a k , m u ž ů
v kantořině je málo, hodnotí. Svou
učitelskou kariéru začal v Loučné pod
Klínovcem. Psal se rok 1948 a mladého
učitele sem těsně po škole poslali,
protože zdejší malí žáčci s dosavadním
učitelem, kdoví proč, nemluvili. Dal vše
do pořádku, ale během tří neděl měla
škola z devatenácti žáčků najednou přes
šedesát, protože se právě rozjížděly
nedaleké jáchymovské uranové doly. Po
3 letech jej povolali na vojnu. A právě ve
vojenské uniformě spatřil Lány poprvé.
Po 5 měsících ve vojenském prostoru
Boletice totiž mladého učitele odveleli
k hradní, pozdější vnitřní stráži na
Pražský hrad. Zprvu jezdil na lánský
zámek pouze s prezidentem, později tu
vznikla kasárna a on se stal vojákem
lánské stálé posádky. A jak to tak
v Lánech často bývalo, okouzlila ho
místní dívka a učitel si svou vyvolenou
kadeřnici po vojně vzal za manželku.
Tak Lány získaly další novou krev
a později i výjimečného kantora. Ale
nepředbíhejme. Po vojně se v roce 1954
stal učitelem na škole v Moříčově na
Karlovarsku. Kantorské povolání jsem tu
zahájil složením obří fůry uhlí do sklepa
školy. Když jsem přišel, byla tu totiž ve
třídách zima a palivo žádné, děti doma
na neurčito. Sehnal jsem uhlí, aby dětem
bylo ve třídě v tehdejších dlouhých
mrazech teplo a mohly do školy vůbec
chodit, vzpomíná. Celou dobu zůstávala jeho žena s malou dcerkou v Lánech
a on za nimi dojížděl. Už od prvních let
učitelování v Moříčově se projevila jeho
vnitřní touha dát nejen dětem, ale
i sousedům ze sebe víc, než by se od něj
očekávalo.
Pokračování na str. 7

Hráèi Lánské koule pétanque na jevišti po páté
Během Voňavého adventu organizátor Lánské
koule 2016 Olda Polášek oficiálně vyhlásil
výsledky soutěže a předal vítězům, manželům
Zuzce a Petrovi Fenclovým, hlavní cenu, tj. dva
poukazy (každý na 5 tisíc korun), které do soutěže
věnovala Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

Všichni soutěžící, kteří na vyhlášení dorazili, se
společně vyfotili na jevišti lánské sokolovny.
Děkujeme Oldovi za pečlivou organizaci turnaje
během roku!
Václava Nováková

Zlatý Šafrán
Klání o Zlatý Šafrán, a tedy nejchutnější vánoční
cukroví, vyhrála během prosincového Voňavého
Adventu paní Jana Malá z Lán. Její kolekce
vánočního cukroví chutnala porotě nejvíce. Její
jméno přitom už jednou na putovním poháru
Zlatý Šafrán bylo zvěčněno – porotu o svém
kulinářském umění přesvědčila také v roce 2010.
My ještě prozradíme, že paní Malá je každoroční
autorkou narozeninového dortu pro dětskou
Maškarní merendu, kterou slaví své narozeniny
Klub pro rodiče a děti Domeček. A není to ledajaký
dort, má rozměry 100x60 cm! I letos tomu nebude
jinak. Jak nám prozradil její vnuk Adam, který
cenu v lánské sokolovně přebíral, babička už má o
podobě letošního dortu jasno. Tak se návštěvníci
lednové merendy mohou těšit na sladkou
odměnu.
Eva Havelková

Èesko zpívá koledy
Rok se s rokem sešel a ve středu 14. prosince se
uskutečnil již šestý ročník akce pořádané pod
záštitou regionálních Deníků – Česko zpívá
koledy. Letos se lidé sešli na Kladensku a Slánsku
na šesti místech. Lány byly jedním z nich.
Téměř osm desítek lidí z Lán a okolí se ke
společnému zpívání sešlo na náměstí u hospody
Narpa před 18:00 hodinou. Koledy předzpívávali
členové pěveckého sboru Chorus Laneum.

Zazněly oblíbené koledy Nesem vám noviny,
Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši,
Narodil se Kristus Pán i méně známé Veselé
vánoční hody.
Na místě panovala příjemná atmosféra, řada
maminek přivedla své děti, které se do zpěvu
nadšeně zapojily. Nálada, která 14. prosince v
Lánech panovala, byla velmi pozitivní!
Martina Hořejší
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Matyáš Houska – lánský Mistr ÈR v karate
Ještě před dvěma lety ani netušil, že nějaké karate
vůbec existuje. Teď je ale v pouhých devíti letech
oficiálním Mistrem České republiky v tomto
bojovém sportu v kategorii kata a má na svém
kontě už přes dvě desítky medailí z domácích
i mezinárodních turnajů.
Matyáš Houska se narodil v Kladně, ale už přes
rok žije se svými rodiči tady v Lánech. Má za sebou
teprve první závodní sezónu a hned to doma
dotáhl na tu nejvyšší metu. Na otázku, jak se cítil,
když ho vyhlašovali Mistrem ČR v karate (věková
kategorie 7-9 let), Matyáš říká: Myslel jsem na to,
že bude mít maminka s tatínkem velkou radost.
Sám měl přitom po vyhlášení slzy v očích.
Karate Matyáš obětuje hodně. Chodí do
kladenského klubu Keiko Ryu Shotokan a má přes
sezónu tréninky skoro každý pracovní den. A to
jak s ostatními závodníky, tak i individuální
hodiny. O víkendu pak na jaře a na podzim jezdí
po turnajích po celé České republice. Jeho
hlavním trenérem je zakladatel tohoto
kladenského oddílu Lukáš Maule. Trenéra se
občas bojím, protože je někdy na nás přísný, ale
jinak je to můj kamarád, říká Matyáš. Na karate se
mu nejvíc líbí – jak sám dodává – že jde o bojový
sport: Učíme se také ubránit, kdyby nám chtěl
někdo něco udělat.
Kromě vítězství na oficiálním Mistrovství ČR
v karate má Matyáš za sebou úspěch také na třech
mezinárodních turnajích. Vyhrál Grand Prix Ústí
nad Labem, Grand Prix Ostravy a asi nejcennější
je stříbrná medaile z Grand Prix Hradce Králové.
Tohoto prestižního turnaje se totiž účastnili
závodníci z bezmála 20 zemí světa. Matyáš
podlehl až ve finále závodníkovi z Polska.

Teď přes zimu bude mít Matyáš hlavně fyzickou
přípravu na nadcházející sezónu, která pro něj
bude obtížnější. Přesouvá se totiž do vyšší věkové
kategorie 10-11 let. Přesto si věří, že má šanci
uspět i tam. A co by byl Matyášův velký sen? Od
příští Olympiády je karate olympijským sportem.
Bylo by mým snem se někdy na Olympiádu dostat.
Ale to je hodně hodně těžké. Jak se ale říká, člověk si
nemá dávat malé cíle. Třeba se někdy Matyášovi
jeho dětský sen splní…
Držíme palce a přejeme další úspěchy!
Martina Hořejší

Stolní tenisté zakonèili rok
Stolní tenisté zakončili úspěšný rok 2016
uspořádáním dvou tradičních turnajů.
Obsazení Vánočního turnaje dvoučlenných
družstev bylo nebývale kvalitní. V konkurenci 16
dvojic zvítězili Beneš a Voříšek, hráči úrovně
1. ligy. Velkým úspěchem je 2. místo kladenskolánské dvojice mladíků Strejc-Petr Moravec.
31. prosince dopoledne se sešlo v sokolovně na

Silvestrovském turnaji pro lánské občany celkem
18 hráčů. I v posledním dni v roce si zasportovali
a zhodnotili uplynulý rok. V kategorii závodních
hráčů zvítězil Láďa Moravec, v kategorii
neregistrovaných hráčů pak zvítězil Přemek
Lukáš. Podrobné výsledky jsou zveřejněné v naší
vývěsce a na webových stránkách Sokola.
Milan Moravec

Shrnutí roku 2016 v Tenisovém klubu Lány
Tenisový klub Lány má v současné době 67
dospělých členů a 58 dětí do 18 let. Všichni
mohou tenis provozovat rekreačně nebo závodně.
Závodní činnosti, tedy pravidelnému trénovaní,
se věnují převážně členové mládeže, kteří potom
na jaře hrají mistrovské zápasy družstev. Během
léta a podzimu se účastní turnajů. Turnaje pořádá
i náš klub, ale mimo oficiální turnaje pořádáme
i turnaje pro lánskou veřejnost a během léta také
kempy pro děti. Během května a června se na
našich kurtech odehrálo 15 mistrovských zápasů.
Turnajů jsme uspořádali dohromady 13, první se
konal koncem dubna a poslední Posvicenský
turnaj ve čtyřhře koncem září. Jako jeden

z turnajů jsme pořádali krajské přebory
v kategorii minitenis, dále např. tradiční Turnaj
veteránů a také velice dobře obsazené turnaje
v kategorii dorostu, kterých se účastnili hráči
z sousedních krajů. Více informací o dění v klubu
najdete na našich webových stránkách
www.tenis.lany.cz, kde se také dočtete, že
tenisový areál je využíván i nyní, kdy zde probíhá
sauna. Chtěl bych poděkovat všem členům
i příznivcům tenisu v Lánech za podporu
v uplynulém roce a popřát jim mnoho sportovních
a osobních úspěchů v roce 2017.
Za výbor TK Lány Petr Moravec

Medailon laureáta ocenìní
Klobouk dolù
Pokračování ze str. 6 ...
Zapojoval se do veřejného života, byl
dokonce úspěšným tajemníkem
obecního úřadu. Proto se není co divit, že
jeho žádost o přeložení blíže k rodině
v Lánech uspěla až napodruhé. V roce
1958 začal učit ve Mšeci u Nového
Strašecí a o rok později ho konečně
přivítala devítiletá lánská škola. Ta tehdy
praskala ve švech, navštěvovalo ji na tři
stovky dětí a někde bylo i 42 žáčků
v jedné třídě. On se stal nejdříve třídním
učitelem pátých ročníků, později
osmých a devátých tříd. Protože uměl na
housle, hudební výchova ho neminula.
Jeho žáci mají nespočet zajímavých
vzpomínek na něj i z tělocviku,
přírodovědy a pracovních činností.
Všechny děti totiž vždy hleděl opravdu
něčemu naučit, nic nebylo zadarmo.
Většina jeho žáků má tak v živé paměti
výmyky na hrazdě, šplh na tyči nebo
krmení králíků a úklid u ovcí, které se za
jeho éry v lánské škole chovali. Do svého
povolání i v lánské škole dal celé své
srdce. Věnoval dětem na sportovním,
hudebním, chovatelském a pěveckém
kroužku tisíce hodin svého volného
času. Zůstával s nimi na prodloužených
trénincích košíkové i volejbalu, vozil je
svým autem za svůj benzín na závody.
Sehnal několik kytar pro lánské kluky,
když se chtěli po jeho vzoru naučit na ně
hrát – a to v době, kdy se na dodání jedné
čekalo i měsíce. Učil zpívat dětský sbor
od 7. hodiny ranní, zařizoval vše
potřebné pro lánskou dětskou
dechovku. Na všemožných závodech
jeho lánští žáci sbírali diplomy
a medaile. Díky němu měly celé
generace lánských dětí dobrou fyzičku
a sportovní všestranností udivovaly
posléze své kantory středoškolské. To
z jeho popudu a popudu tehdejšího
ředitele školy Miloše Petrboka vznikl
v lesíku u Lesní ulice krásný atletický
areál v přírodě, na jehož stavbě sám
prací strávil dlouhé hodiny. Zařídil pro
děti výrobu pramic a nebál se pustit se
s nimi po řece Berounce. Vyhověl
deváťákům, když chtěli uspořádat
cyklistické závody v okolí Lán. Nespočet
času, úsilí a upřímného zájmu… z lásky
k životu, lidem, k učitelství, se zrodil
opravdový kantor… průvodce, který
nezamkl školu s řinčením školního
zvonku a koncem placené pracovní
doby. Ještě celých osm let v důchodu
přesluhoval. Na odpočinek odešel ze
školy až v 68 letech. Psal se rok 1998 a on
nprávě završil svůj 50. rok více než
poctivé kantořiny. A jeho žáci, mu štědré
osobní nasazení nezapomenou, proto je
i častým hostem třídních srazů.
Eva Havelková
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Ze Sokola
· Na 14. ledna je plánován župní

·

·

·

·
·

·

cvičitelský sbor odboru všestrannosti
v sokolovně v Kladně, kde se budou
promítat videozáznamy s ukázkami
sletových skladeb. Která z cvičitelek
uvažuje o zapojení do nácviku, měla
by se tohoto srazu zúčastnit.
Samotný nácvik sletových skladeb
v jednotě začne pak na podzim 2017.
Ve dnech 1., 8. a 15. ledna vždy od
16:00 hodin probíhá v sokolovně
malý kurz tance pro dospělé. Pod
vedením tanečního mistra si můžete
zopakovat některé tance a připravit
se tak na plesovou sezónu.
V sobotu 14. ledna uvede spolek
Divadlo Lány reprízu představení,
jehož premiéra se konala 30. 12.
Další sobotu, 21. ledna, pořádá Obec
Lány a Muzeum T. G. M. tradiční ples
obce s kulturním programem a s
bohatou tombolou.
V sobotu 28. ledna od 14:00 hodin
přijďte s dětmi na Maškarní merendu.
Pravidelná cvičení a tréninky byly po
Novém roce zahájeny v pondělí 2.
ledna. Rozvrh programu v sokolovně
je ve vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokollany.cz, kde ve složce kalendář akcí
najdete, co a kdy se v sokolovně koná.
Po ř á d á n í s p o l e č e n s k ý c h a k c í
v sokolovně klade velké nároky na
úklid a údržbu prostor. Jsme velmi
rádi, že návštěvníci respektují zákaz
kouření. Žádáme všechny pořadatele
o úklid všeho nábytku po skončení na
původní místo, aby správce mohl
hned začít s úklidem a připravit tak
sokolovnu na cvičení a tréninky.
Václava Nováková

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

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Narpa Lóra Cup pøinesl letos zlatý hattrick Aleše Marka
Již posedmé se v předvánočním čase sešli v Narpě
vyznavači kladenské lokální karetní speciality, hry
zvané lóra. Letos v rekordním počtu hráčů nejen
z Lán, ale i přespolních. Vítězem se již potřetí
v sedmileté historii turnaje stal lánský borec Aleš
Marko.
Zájem o turnaj se rok od roku zvyšuje. Tentokrát
jsme obsadili již devět hráčských stolů, u kterých se
vystřídalo šestatřicet hráčů. Milým zpestřením
byla účast šesti zástupců organizace Petasites,
včetně jejího předsedy Pavla Hauptmana. To je
klub, který každoročně pořádá v Kladně
Mistrovství republiky v lóře, vysvětlil hlavní
pořadatel a duše celé akce Ivan Salač.
Turnaj probíhal opět tříkolově, a sice tak, že každý
z hráčů celkem třikrát vyměnil své soupeře
a v každém kole si zahrál s úplně jinými. I v tomto
ročníku nechyběly ve startovním poli ženy a jejich
počet se opět zvýšil, proti loňským šesti jich
tentokrát startovalo sedm. A nevedly si vůbec
špatně. Kromě již zmíněných Kladeňáků se
zúčastnili i další přespolní, byli zde borci z Prahy,
Stochova, Slaného nebo z Nového Strašecí.
Výsledky letos byly zpracovány elektronicky, takže
vyhlášení vítězů a poražených proběhlo téměř
bezprostředně po skončení turnaje.
A jak už to v lóře bývá, o překvapení nebyla nouze.
Již potřetí zvítězil Aleš Marko, a protože v loňském
roce se mu příliš nedařilo a skončil devětadvacátý,
získal letos zároveň i titul Skokan roku za největší
posun v pořadí směrem vpřed. Pravým opakem
byl tentokrát Patrik Maixner, který po loňské

stříbrné příčce skončil letos na posledním místě.
Ale taková je lóra.
Z děvčat se nejlépe umístila Monika Porcalová,
která po loňském čtvrtém místě tentokrát skončila
celkově dokonce na krásné druhé příčce. Bronz
pak získal Václav Šindelář. Všichni tři hráči na
stupních vítězů měli shodný součet umístění ze
všech tří kol, protože dosáhli dvou vítězství
a jednoho druhého místa. O pořadí proto nakonec
rozhodl počet zapsaných trestných bodů, kterých
měl Aleš Marko nejméně.
Díky štědrosti sponzorů, z nichž jmenujme
Českou spořitelnu, a.s., obec Lány, Hospodu
Narpa, Hokejovou síň slávy Hošek a firmy
Husquarna, České lupkové závody, a.s., Dr.
Oetker, Mikrodis a Junkers, dostal nějakou cenu
nakonec každý z účastníků. Navíc si mohou
připsat na konto svých zážitků příjemně strávený
soutěžní sobotní den s výborným obědem.
Minimálně jedno družstvo ve složení Milan
a Pavel Worofkovi, Ivan Salač a Bohuslav Beduš
nás bude reprezentovat na Národním mistrovství
republiky v lóře v KD Kladno. Je zde však možnost
postavit druhý tým, a pokud jsou zájemci, nechť se
hlásí do března u Ivana Salače.
Příští, již osmý ročník Narpa Lóra Cupu, se bude
konat 9. prosince 2017. Upozorňuji však, že
kapacita je omezená, proto neváhejte a hlaste se
včas. Jsem rád, že tahle akce zapustila u nás kořeny
a stala se již nedílným tradičním zpestřením
předvánočního dění v Lánech, uzavřel Ivan Salač.
Karel Pleiner

Cvièení s profi lektorkou
V neděli 18. prosince dopoledne patřila sokolovna
opět ženám. Sešly se na tradičním cvičení s Míšou
Kholovou, kterou zve do Lán Martina Moravcová.
Všechny přítomné
chtěly ještě před
Vá n o c e m i t r o c h u
potrápit svoje svaly
a kondici. Využily při
tom nejen naše cvičební
náčiní, ale ještě to
přivezené Míšou.
Úplnou premiéru tady
mělo jedno náčiní
nazvané “pavoučí
gumy“, kterým se
perfektně posiluje břišní
svalstvo. Po osmdesáti
minutách cvičení
všechny odcházely

velmi spokojené a s dobrou náladou pak doma
doháněly, co třeba zameškaly.
Václava Nováková
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