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Úvodník
Tak máme staronového
prezidenta
V měsíci lednu 2018 proběhly tak dlouho očekávané volby hlavy našeho státu a
zároveň také našeho lánského souseda.
Nebudu se ve svém úvodníku zabývat
tím, jak jsme volili v naší obci. To určitě
všichni víte nebo si to můžete přečíst na
jiném místě tohoto Zpravodaje.
Přestože byly letošní prezidentské volby,
hlavně druhé kolo, velmi dramatické, na
lánském zámku v čísle popisném dvě
bude i v dalším období bydlet stávající
lánský soused a český prezident Miloš
Zeman. Úmyslně dávám na první místo
nejprve lánského souseda a až teprve
poté českého prezidenta. Není to tak, že
bychom byli na Lánech nějací náfukové,
že zde máme zámek a prezidenta. Je to
pouze tím, že jak prezident Václav Klaus,
tak i prezident Miloš Zeman při našich
společných setkáních říkali a dávali na to
důraz, že pokud jsou na Lánech, jsou
především naši sousedé. A prezident
Klaus ještě dodával, že doma je tam, kde
má vlastní zubní kartáček. Lánský
zámek bude již téměř 100 let tradičním
letním, nebo chcete-li venkovským,
sídlem nejdříve československých a
následně českých prezidentů. Věřím, že
to tak bude i v budoucnu, a to je dobře,
protože tradice se mají ctít. No a až zase
uvidíme před lánským zámkem
zaparkované přenosové vozy všech
možných televizních štábů a novinářů,
budeme vědět, že se zde spoluvytvářejí
dějiny zemí českých.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 19. února 2018 od 18:00 hodin
v sále nad hospodou Narpa.

Schùzka spolkù
Schůzka zájmových, společenských
a sportovních spolků se koná v pondělí
19. února 2018 od 19:00 hodin (po
veřejném zasedání) v sále nad hospodou
Narpa. Kronikářka Václava Nováková
žádá zástupce spolků, aby na schůzku
přinesli své razítko.
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V sobotu 27. ledna 2018 se uskuteènil 11. Reprezentaèní ples
Obce Lány, Vašírova a Muzea T. G. Masaryka v Lánech
Organizátoři letos připravili ples v prvorepublikovém stylu, aby tak upozornili na 100.
výročí vzniku Československa, které si letos
připomínáme. V prvorepublikovém stylu byl
připravený i bohatý program.
Hned v úvodu čekalo na všechny malé překvapení
– plesu se zúčastnil prezident republiky Tomáš
Garrigue Masaryk v tradičním bílém jezdeckém

obleku v doprovodu dobového četnictva i dobového tisku. Následovala módní přehlídka
prezentující krásnou společenskou a vycházkovou
prvorepublikovou módu, kterou uváděla začínající hvězda stříbrného plátna Lída Baarová v podání
lánské rodačky Ludmily Koláček Zuskové. Ta
zapůjčila a připravila všechny kostýmy pro módní
přehlídku.
Pokračování na str. 2

Den s T. G. M. bude první bøeznovou sobotu
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na
tradiční Den s T. G. M., který se uskuteční v sobotu
3. března 2018.
Během celého dne můžete v našem muzeu
potkávat prvorepublikové četníky a legionáře
a můžete se setkat i s T. G. Masarykem a jeho
sekretářkou. K příjemné atmosféře slavnostního
dne určitě přispěje ochutnávka oblíbených jídel
T. G. Masaryka a ostatních členů rodiny, a to od
10:00 do 15:00 hodin. I letos si budete moci i vy od-

nést recepty jídel, která vás zaujmou. Ochutnávku připraví ISŠ Rakovník.
Ve 13:00 hodin se uskuteční Pietní akt u jezdecké
sochy T. G. Masaryka, kde vystoupí pěvecký sbor
Chorus Laneum. Vyvrcholením slavnostního dne
bude v 16:00 hodin koncert v Muzeu T. G. Masaryka, pásmo slova a hudby Hudba v myšlenkách
Masarykových, v němž vystoupí Jindřich Macek
(loutna) a Jitka Bašatová (akordeon).
Pokračování na str. 3

Místní skupina ČČK Lány a Muzeum T. G. Masaryka v Lánech pořádají

Sbírku odìvù, obuvi a hraèek.
Koná se v pátek 23. února od 10:00 do 16:00 hodin a v sobotu 24. února od 9:00 do 15:00 hodin
v Pamětní síni A. G. Masarykové a ČČK Lány v ulici Za Školou č. p. 200 v Lánech.
Uvítáme zabalené dámské, pánské i dětské oděvy, obuv,
bytový textil, nepoškozené funkční hračky a dětské pleny.
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Co se dìje na radnici
· Starosta informoval zastupitele, že

·

·

·

·

probíhají stavební úpravy bytu
v základní škole, který bude vyjmut
z bytového fondu obce a po úpravách
zde bude nová sborovna.
V polovině ledna byla odevzdaná
žádost o dotaci ve výši 400.000,- Kč
z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova z Ministerstva pro místní
rozvoj na projekt ADOPARK – hřiště
pro mládež. Výsledky bychom měli
znát v březnu.
V listopadovém Zpravodaji jsme vás
informovali o nesouhlasu obce
s plánovanou výškou nejvyšší budovy
v projektu na domov seniorů v místě
bývalého Hubertusu. V lednu
proběhla další jednání. Investor vyšel
obci vstříc a nový projekt počítá se
snížením původní výšky o 2,60 m.
V rámci pozemkových úprav žádala
obec před 3 lety o zmenšení
dobývacího prostoru v našem
katastru. Společnost České lupkové
závody, a.s. souhlasila a Český
báňský úřad této žádosti vyhověl.
Hranice dobývacího prostoru tedy
nyní končí za Bílou cestou a Vašírov
byl vyjmut úplně.
Techničtí zaměstnanci obce v lednu
vyčistili studánku Betynka a její okolí.

Poplatky 2018
Poplatky za psa a za odpad zůstávají ve
stejné výši jako v předcházejícím roce.
Poplatky jsou splatné od 15. února
do 15. března 2018. Uhradit je můžete v
hotovosti na Obecním úřadě Lány nebo
bezhotovostně bankovním převodem na
účet 622221/0100 + variabilní symbol.
· V případě poplatku za odpad je VS
1340 + číslo popisné Vašeho domu,
za který platbu hradíte. 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.
· V případě poplatku za psa je VS 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.
Dana Hnízdilová

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Pøipravované investièní akce na rok 2018
Dne 18. prosince 2017 projednalo a schválilo
zastupitelstvo obce Lány na svém veřejném
zasedání rozpočet na rok 2018. V rozpočtu je
uvažováno s několika významnými investičními
akcemi na zlepšení infrastruktury a na údržbu
majetku obce. V současné době je již ukončené
výběrové řízení na výstavbu chodníku
Křivoklátská a je již podepsána smlouva s vítěznou
firmou, kterou je Froněk s.r.o Rakovník.
V měsíci lednu již začaly stavební úpravy
v historické budově základní školy CH. G.
Masarykové. Jedná se o rekonstrukci bývalého
školního bytu na sborovnu. Ze stávající sborovny
bude vytvořena nová učebna, protože i ve školním
roce 2018 - 2019 budeme opět otevírat dvě 1. třídy.
Připravujeme výběrové řízení na výstavbu
kombinovaného hřiště Adopark – hřiště pro
mládež. Toto hřiště bude umístěno na obecním
pozemku vedle křižovatky ulic Nová a Za Humny
a předpokládaný termín realizace je červen 2018.
Dokončuje se také projektová dokumentace na
znovuobnovení Lánské brány včetně úpravy

křižovatky ulic Berounská a Lesní. Pokud
nevzniknou žádné komplikace při stavebních
řízeních, předpokládáme termín dokončení
v říjnu 2018.
Připravujeme také zahradnickou úpravu části
Masarykova náměstí před obecním úřadem.
Je zadáno zpracování projektové dokumentace na
výstavbu propojovací komunikace mezi ulicemi
U Lipky a Koněspřežní včetně parkovacích míst.
Předpokládaný termín realizace je podzim 2018,
to vše za předpokladu včasného vyřízení
územního rozhodnutí a stavebního povolení.
I v letošním roce plánujeme rekonstrukci
asfaltových povrchů některé z místních
komunikací. Konkrétní komunikace bude
vybrána na jaře 2018. V měsíci lednu již také
začaly přípravné práce na projektové
dokumentaci splaškové kanalizace a ČOV
Vašírov. Celkový plánovaný objem investic na rok
2018 činí 12 mil. Kč.
Karel Sklenička

Prezidentské volby v Lánech
V prvním kole prezidentských voleb získal v naší
obci nejvíce hlasů Jiří Drahoš (359) a druhé místo
patřilo Milošovi Zemanovi (336). Další v pořadí:
Michal Horáček (134), Pavel Fišer (107), Marek
Hilšer (94), Mirek Topolánek (61), Jiří Hynek
(18), Vratislav Kulhánek (7) a Petr Hannig (3).
Volební účast byla 70 %. Z celkového počtu 1608

voličů přišlo v prvním kole vhodit svou obálku
1126 občanů. V druhém kole prezidentských
voleb získal v naší obci Jiří Drahoš (664 hlasů)
a Miloš Zeman (508 hlasů). Volební účast vzrostla
na 72,86 %. V druhém kole přišlo k volbám 1173
občanů.
Jana Drastilová

V sobotu 27. ledna 2018 se uskuteènil 11. Reprezentaèní ples
Obce Lány, Vašírova a Muzea T. G. Masaryka v Lánech
... pokračování ze str. 1
Nechybělo ani tradiční předtančení tanečního
klubu Admira, tři standardní a tři latinskoamerické tance bezchybně předvedli Lukáš Martínek
a Beata Duchková. K poslechu a tanci hrál

oblíbený taneční orchestr K BAND. Atmosféra
byla báječná a všichni si 11. Reprezentační ples
Obce Lány, Vašírova a Muzea T. G. Masaryka
v Lánech moc užili.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, DiS.

Policejní okénko
V prosinci a v lednu Městská policie Nové Strašecí
prověřovala následující oznámení: pohyb
podezřelého vozidla a lákání dětí dovnitř (děti byly
ve škole poučeny, jak se v těchto případech
zachovat), pálení klestí, odpalování zábavní
pyrotechniky, volně pobíhající psi a volně
pobíhající prase. Na základě oznámení všímavých
spoluobčanů zajistila městská policie do příjezdu
PČR odstavený zcizený skútr.
Hlídky vykonávaly zvýšený dohled na lánském
hřbitově a na parkovišti u Lesní správy. Městská
policie zajišťovala dopravu během akce
Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí a
dohlížela na zaparkovaná auta v čase Vánočního

koncertu v lánském kostele. Dále pak byly hlídky v
pohotovosti v době konání prezidentských voleb i
Plesu obce a Muzea T. G. M v Lánech.
Se svými podněty se můžete na Městskou policii
obracet na telefonní číslo 602 395 312.
Jana Drastilová
Bezpečnost silničního provozu
Veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku

50

Ranní dohled u školy

9

Dopravní přestupky řešeny

0

RADAR

0
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Den s T. G. M. bude první bøeznovou sobotu
... pokračovní ze str. 1
Letošní akci podpoří také Klub českých turistů,
který slaví 130. výročí svého založení. Do Lán tak
bude možné vyrazit i pěšky z různých startů: 6:30
– 10:30 hodin Nové Strašecí ČD (trasy 11 a 18
km), 6:30 – 9:00 hodin Kamenné Žehrovice ČD
(trasy 9 a 15 km), 8:00 – 11:30 hodin Stochov ČD
(trasy 4 a 8 km), 9:30 – 12:00 hodin Lány

Muzeum T. G. M. (trasy 2,5 a 5 km). Startovné
50,- Kč zahrnuje diplom, pamětní razítka, drobný
suvenýr a občerstvení z nabídky oblíbených jídel
T. G. M. Na nádraží ve Stochově bude otevřen
salonek T. G. M. Podrobné informace k trasám
budou na www.sokct.cz. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Irena Smržová

Výstava prodloužena

Masaryk a Svatá zemì

Muzeum T. G. M. v Lánech oznamuje, že pro velký
zájem prodlužuje výstavu TGM Mýty a skutečnost
do 31. prosince 2018. Výstava vznikla u příležitosti 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Unikátní
výstava zachycuje, jak byl T. G. Masaryk vnímán
v různých etapách novodobých dějin.

Ve středu 7. března bude zahájena výstava
Masaryk a Svatá země. Výstava prezentuje dosud
nepublikované fotografie T. G. Masaryka z jeho
návštěvy Svaté země. Připomíná zásluhy prvního
československého prezidenta a jeho syna Jana ov
vznik Státu Izrael.

Pøijïte do obecní knihovny
V loňském roce se knižní fond obecní knihovny
rozrostl o 160 nových svazků. Zájemci si vyberou
mezi zajímavými historickými příběhy, romány
pro ženy nebo životopisnými publikacemi.
Nezapomínáme ani na dětské čtenáře, ti u nás teď
najdou nejnovější, 12. díl Deníku malého
poseroutky, děvčata by mohl zaujmout nový díl
Aničky a jejích kamarádů. Pro dospělé čtenáře
namátkou vybíráme – např. Husitskou epopej,
Annu Sacher a její hotel, Řeku bohů – Faraon,
Zahradnictví, Knihu vzpomínek nebo Letem

světovými dějinami. Do knihovny jsou stále
přiváženy knihy z výměnného fondu z kladenské
knihovny. Knihovna používá od prosince 2013
elektronický knihovnický systém Clavius, který
zjednodušil vypůjčování publikací a umožnil
snadnou orientaci v databázi knih. Roční
poplatek za půjčování knih je pro dospělého 40,Kč a pro děti do 15 let 20,- Kč.
Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice Jitka Macháčová

Nauèná vycházka po Novém Strašecí
V pátek 9. března vás Muzeum T. G. M. zve na
naučnou vycházku po Novém Strašecí, během níž
si prohlédneme bývalou synagogu a navštívíme
židovský hřbitov, který je jinak pro veřejnost
uzavřen. Sraz je u muzea v Novém Strašecí

v 16:00 hodin. Vycházka je doprovodnou akcí
k výstavě s názvem Židovskou minulostí
Rakovnicka. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Irena Smržová

Zveøejnìte své akce na rok 2018
V březnovém čísle Lánského zpravodaje zveřejníme Kalendář akcí na rok 2018. Přehled akcí je
nedílnou součástí každého měsíčního čísla
obecních novin a zveřejňujeme jej i na internetových stránkách obce. Nabízíme proto všem
spolkům, organizacím i jednotlivcům působícím
v Lánech a ve Vašírově, aby nám průběžně či

souhrnně posílali seznam akcí, které připravují.
V případě, že ještě neznáte přesný termín, uveďte
měsíc, ve kterém se akce uskuteční, a konkrétní
den a hodinu v průběhu roku upřesněte.
Kontaktní e-mail: zpravodaj@lany.cz.
Příspěvky posílejte do 25. února! Děkujeme.

Kalendáø akcí 2018
5.2.-28.2. Muzeum T. G. Masaryka v
Lánech bude z technických
důvodů uzavřeno!
16.2. Ples Lesní správy Lány (LS)
17.2. Masopustní průvod, průvod
vychází v 15:00 hodin z vašírovské návsi (Náš Vašírov)
19.2. Schůzka spolků v sále nad
Narpou (Obec Lány)
23.2.-24.2. Sbírka oděvů, obuvi a hraček
(ČČK Lány, Muzeum TGM)
26.2. Naši kamenní průvodci a jejich
léčivé síly, přednáška Irišky
Palečkové od 18:30 hodin v sále
nad Narpou (J. Ladrová)
3.3.
Den s T. G. M. od 10:00 hodin
v lánském muzeu (Muzeum
TGM)
6.3.
Beseda Jak správně obouvat děti
od 10:00 hodin v Domečku
(Naše Lány)
7.3.
Masaryk a Svatá země, zahájení
výstavy v lánském muzeu
(Muzeum TGM)
10.3. M a š k a r n í b á l v p a p u č í c h
(Hokejová síň a HC Lány)
18.3. Čtení pro celou rodinu aneb
Pomáháme školce, Burza knih
(Naše Lány, Obec Lány)
26.3. Reiki a Shamballa – dotek energie, přednáška Lady Fuskové od
18:00 hodin v sále nad Narpou
(J. Ladrová)
31.3. Hasičský ples (SDH Lány)
7.4.
Ukliďme svět, ukliďme Česko
2018 (Náš Vašírov)
7.4.
Kdo si hraje, nezlobí, hravé
odpoledne (Náš Vašírov)
21.4. Festival (Ne)vinné Lány (Buřič
& Gregor)
30.4. Pálení čarodějnic, modelářské
letiště (Obec Lány, MK, SDH,
Baráčníci)
30.4. Pálení čarodějnic ve Vašírově
(Náš Vašírov)
1.5.
(Prvo)májová stopa, vycházka
(Náš Vašírov)
5.5.
Vašírovský nohejbalový kop,
turnaj (Náš Vašírov)

Hokejová síň Lány a Hokejový klub Lány Vás zvou na

Spolek Náš Vašírov, z.s. pořádá
v sobotu 17. února 2018 od 15:00 hodin

6. MAŠKARNÍ BÁL V PAPUÈÍCH.

Masopustní prùvod.

Koná se 10. března 2018 od 20:00 hodin v lánské sokolovně. Chystejte masky!
Výtěžek z akce věnujeme TJ Sokol Lány na rekonstrukci elektroinstalace v sokolovně.
Těšit se můžete na bohatou tombolu, předtančení i půlnoční překvapení.
K tanci a poslechu zahraje kapela ViPiš, občerstvení zajistí restaurace Na Mlejnici Nové Strašecí.
Během večera opět vyhlásíme nejlepší mask v kategoriích jednotlivec a skupinová maska.
Vstupenky za 150 ,- Kč budou v předprodeji od 21. února na Obecním úřadu Lány.
Srdečně zvou pořadatelé

Zahájení akce je na vašírovské návsi
a po ukončení průvodu okolo
17:00 hodiny pokračuje zábava
s hudbou v restauraci Vašírovský dvůr.
Vstupné dobrovolné.
Masky do průvodu jsou vítány.
Srdečně zvou členové spolku.
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Parkování, parkování,
parkování
Na téma ranního parkování v ulicích
kolem základní školy toho bylo napsáno
a řečeno mnoho. Když jsem řešil několik
stížností ve spolupráci s Městskou
policií, zastával jsem spíše názor, aby
řidiči, pokud špatně parkují, nebyli hned
pokutováni, ale vychováváni. Tento
názor jsem však změnil při osobní
zkušenosti ve středu 24. ledna.
Bydlím v ulici Ke Hřbitovu hned pod
pavilonem základní školy 1. stupně.
Tento den jsem potřeboval ráno před
osmou hodinou vyjet z garáže a docela
jsem pospíchal, protože jsem měl
domluvenou pracovní schůzku a nerad
chodím někam pozdě. Po otevření vrat
jsem zjistil, že přímo před garáží je
zaparkované auto a v žádném případě
nevyjedu. Čekal jsem tedy, kdo se objeví.
Asi po pěti minutách přichází řidič
tohoto vozu a já se ho ptám, zda zná
dopravní předpisy, že mi blokuje výjezd
z garáže. Čekal jsem odpověď ve stylu
pardon nebo spěchal jsem a nevšiml
jsem si výjezdu z garáže. Místo toho jsem
se dočkal sprostých nadávek, debilů, co
otravuji, že přece přivezl dítě do školy
a že nemám na silnici namalované žluté
pruhy, aby bylo vidět, že se tam nesmí
parkovat. A mimochodem okamžitě mi
začal tykat, přestože byl minimálně o
generaci mladší. Přihlíželi tomu i dva
svědci. Byl jsem znechucen z toho, jací
hulváti bydlí v naší obci. Druhý den jsem
se náhodně dozvěděl, s kým jsem měl tu
čest. K mému alespoň malému
uspokojení přispěl fakt, že ten hulvát
není naším spoluobčanem (a doufám, že
nikdy nebude), ale pouze sem dítě vozí
do školy. Co říci závěrem? Snad jen
vzkaz pro toho dotyčného řidiče.
Nevážený (ne)známý pane řidiči hulváte,
tykejte si s vámi rovnými ve vaší obci, já
jsem s vámi husy nepásl, a v naší obci se
chovejte slušně a hlavně dodržujte
pravidla silničního provozu (pokud jste
ovšem schopen se je naučit).
Karel Sklenička,
starosta obce

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dìlali v lednu
Po vánočních svátcích se mateřská škola pro děti
otevřela ve středu 3. 1. 2018. Děti nám vyprávěly
své zážitky z vánočních prázdnin a celou školou se
opět rozléhalo veselé štěbetání. Nejvíce nás
zaujalo vyprávění, co nadělil Ježíšek nejen dětem,
ale jak uměl potěšit i zvířecí kamarády našich
nejmenších.
9.1. nás navštívila a potěšila paní Petra. Taneční
program nesl název Pohádka o kuchařince, která
pekla pohádky. Celým programem děti provázela
kuchařinka, která měla pro všechny děti připravené rozličné náčiní a kuchyňské vybavení. Děti
skotačily při tanečku s vařečkami. Účastnily se
třídy Beruška a Kytička.
16.1. za námi do školky zavítal veselý Klaun Tú Tú
s výchovně zaměřeným programem na téma

dopravní výchova. Děti plno věcí znaly a spolupracovaly. Opakovali jsme si společně pravidla
bezpečného přecházení silnice. Jak se chovat
v autě a proč si musíme vždy zapínat pásy. Děti
Klaun Tú Tú zapojoval do programu a názorně
společně si zahrály některé situace: jak se chovat
správně v silničním provozu, či naopak, co je
nebezpečné a proč. Děti věděly, že na dětské hřiště
nepatří auta a cyklisté. Jeden dobrovolník si oblékl
vše to, co má mít správný cyklista, ale i děti jedoucí
na koloběžce. Mezi děti zavítala i zebra. To bylo
překvapení a haló! Dopoledne tak bylo plné
i smíchu a všem se program líbil.
Stále očekáváme příznivé zimní počasí a podmínky k tomu, abychom mohli podniknout zimní lesní
dny. Ve všech třídách se děti starají o hladové
ptáčky, ti se jim za to na jaře určitě odmění ptačí
písničkou.
Těšíme se na pořádnou koulovačku, hry ve sněhu,
stavby sněhuláků a bobování na Kopanině. Snad
se brzy dočkáme!
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

informaci z minulého čísla Zpravodaje. Správné
znění je: Úspěšné bylo družstvo žáků 8. třídy (M.
Hanzlíček, J. Jirmus a T. Fousek) v soutěži
v anglickém jazyce English Travelling v Rakovníku.
Hoši obhájili úžasné 3. místo a patří jim tak dík za
vzornou reprezentaci školy.

Zprávy ze školy
Žáci devátého ročníku byli v lednu v rámci
projektu Kalibro testováni z českého i anglického
jazyka a z matematiky.
10. 1. – Ve škole se konal dopolední Den otevřených
dveří pro rodiče žáků, výuku navštívilo 56
rodinných příslušníků.
17. 1. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady.
19. 1. – V páté lekci projektu Rozumíme penězům
se žáci zabývali šetřením nákladů na bydlení
(voda, elektřina, plyn). Pozornost věnovali úsporným spotřebičům, druhům vytápění i např. výběru
vhodné lednice. Zajímali se také o produkty, které
umožňují financovat nové bydlení.
31. 1. – Žáci obdrželi svá pololetní vysvědčení. Za
úspěšné absolvování 20 lekcí plaveckého výcviku
v plavecké škole v Tuchlovicích získali druháci
a třeťáci také mokrá vysvědčení. V pátek 2. února si
děti užily jeden den pololetních prázdnin.
V okresním kole Dějepisné olympiády se Veronika
Rydlová umístila v polovině výsledkové listiny na
22. místě. Aneta Bednářová v Soutěži v německém
jazyce obhájila 5. pozici. Blahopřejeme!
V suterénu historické budovy školy byly během
ledna provedeny stavební úpravy sklepních
prostor – štukování omítek, položení dlažby.
S omluvou na pravou míru uvádím mylně podanou

Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Rok 2017 u hasièù
Jednotka SDH Lány vyjížděla v roce 2017 celkem
k 44 zásahům. V lánském katastru zasahovala
jednotka 23x a mimo katastr 21x. Průměrně na
výjezd vyjíždí 5 hasičů a průměrná doba trvání
zásahu je 2 hodiny a 23 min. Nejvytíženější měsíc
byl říjen (24 zásahů). Jednotka pomohla uchránit
majetek v hodnotě 50.065.000,- Kč.
Zásahy: 11.1. Technická pomoc (Lány), zapadlé
auto do příkopu, 14.1. Technická pomoc (Lány),
zapadlé auto do příkopu, 11. – 15.2. Požár
(Rynholec), požár skládky, 27.2. – 1.3. Požár
(Rynholec), požár skládky, 2.3. Technický zásah
(Lhota), spadlý strom přes komunikaci, 16.4.
Požár (Lány), požár komína, 28.4. Požár
(Stochov Honice), požár kůlny, 30.4. Asistence
(Lány), Pálení čarodějnic, 3.5. Požár (Lány),
požár trávy, 13.5. Požár (Kačice), požár kůlny,
14.6. Požár (Stochov), požár trávy, 19.6. Požár
(Lány), zápach po spálené elektroinstalaci,
22.7.Technický zásah (Lány), spadlý strom přes
komunikaci, 23.8. Technický zásah (Lány),
likvidace obtížného hmyzu, 15.9. Technický
zásah (Lány), spadlý strom přes komunikaci,
6.10. Technický zásah (Lány), čištění vpusti
u Klíčavy, 20. – 21.10. Požár (K. Žehrovice),
požár třídírny odpadů, 28.10. Požár (Lány),
požár komína, 29.10. (Píně, Ploskov, Lány,
Amálie, Brejl, Píska, Požáry, Honice, Alžběta,
Městečko), 21x likvidace následků vichřice
Herwart, 23.11.Taktické cvičení (Lány), zavalená
osoba u trauma bodu č. 23, 28.11.Technický
zásah (Lány – směr Nižbor), spadlý strom na
k o m u n i k a c i , 3 0 . 1 1 . Ta k t i c k é c v i č e n í
(Tuchlovice), požár trafostanice, 5. – 6.12.Požár
(Smečno), požár stohu, 22.12.Požár (Tuchlovice
– Srby), požár bytu.
Lánští hasiči disponují technikou CAS 32 Tatra
148 (8 zásahů), CAS 32 Tatra 815 (34 zásahů),
OA VW Transportér (21 zásahů), Řetězové pily
STIHL (14 zásahů), Rozbrušovací pila Partner
(1 zásah), Požární stříkačka a plovoucí a kalové

čerpadlo (4 zásahy), Elektrocentrála Honda
(1 zásah), Odvětrávací zařízení Papin (1 zásah),
Dýchací technika (5 zásahů), Vysavač na vosy
(1 zásah).
Jednotka absolvovala výcvik ve vyprošťování při
dopravní nehodě (3x). Výcvik na vodě, záchrana
tonoucích, práce s raftem na divoké vodě (5x).
Výcvik s technikou, výstrojí a výzbrojí (15x).
Výcvik na lezecké stěně (1x). Zajišťovala
technickou výpomoc pro obec (10x). Absolvovala
školení první pomoci (2x). Tradičně jsme se
věnovali údržbě a opravám hasičské zbrojnice,
hasičské techniky, výstroje a výzbroje. Proběhla
generální oprava přívěsného vozíku. A prováděli
jsme údržbu Židovského rybníka.
S lánskými dobrovolnými hasiči jste se mohli
potkat na valných hromadách a hasičských
plesech v okolních obcích. Pořádali jsme
Hasičský ples v lánské sokolovně. Pomáhali jsme
během akcí: Pálení čarodějnic, Staročeské máje,
Lánský den plný her, Masarykova vatra
a Lampionový průvod.

Nejaktivnější hasič výjezdové jednotky je Adam
Picka (31x vyjel na výjezd celkem ze 43 výjezdů).
Petr Králíček

Vydaøená 11. maškarní merenda

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 děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh – plstěné
náušnice. Dílna je vhodná i pro starší
děti.
středa
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(14. 2. a 28. 2.)
čtvrtek
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé pokročilí
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· Beseda o zdravém obouvání Jak
správně obouvat děti aneb Velká
zodpovědnost za malé nohy s Martou
Gregorovou (BOTY BAMBINI,
Rakovník) se uskuteční v úterý
6. března od 10:00 hodin. Dozvíte se:
kdy kupovat první botičky, jaká je
správná velikost a šířka obuvi.
Měření velikostí na místě. Co je bosé
obouvání, nepromokavá membrána.
· Burza knih se uskuteční v neděli
18. března v Muzeu T. G. Masaryka
v Lánech od 14:00 hodin. Burza knih
je součástí akce Čtení pro celou
rodinu, aneb Pomáháme školce.
Knihy do burzy můžete věnovat nebo
naopak si knihy přijďte vybrat.
Zachovalé knihy, které chcete do
burzy věnovat, můžete nosit do
lánského muzea v týdnu před akcí.
Šanci najít nového majitele mají
zejména novější tituly. Výtěžek z
letošní akce věnujeme knihovně
mateřské školy.
· Burza jarního a letního dětského oblečení, hraček a botiček se uskuteční
v úterý 10. dubna od 9:00 do 12:00
hodin v lánské sokolovně. Příjem věcí
bude v neděli 8. dubna od 16:00 do
18:00 hodin a v pondělí 9. dubna od
15:00 do 16:00 hodin. Výdej
neprodaných věcí a peněz bude ve
středu od 8:00 do 9:00 hodin. Pozor,
rozdáváme nová pořadová čísla!
Po d r o b n é i n f o r m a c e z í s k á t e
u Andrey Klimešové na telefonu
604 894 402 nebo na emailu
andrejkaklimesova@seznam.cz.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

Spolek Naše Lány, z.s. děkuje všem partnerům, dobrovolníkům i návštěvníkům akce.
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ADRESÁØ FIREM A SLUŽEB
Lékárna U sv. Antonína - zdravotnické potřeby
rozvoz zdarma. Léky, které nemáme skladem,
objednáme do druhého dne.
pondělí 10:00 – 17:00, úterý 7:30 – 17:00,
středa a čtvrtek 7:30 – 16:00,
pátek 7:30 – 12:00 hodin.
Tel.: 313 513 970
E-mail: lekarna.lany@seznam.cz
Pošta Partner Lány
pondělí a středa 10:00 – 17:00 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 10:00 – 16:00 hodin
Mob.: 797 727 326 nebo 723 432 368
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
Pekárna ZeMěDar Nové Strašecí
Tradiční výroba domácího kváskového chleba
a bezlepkového kváskového chleba.
Boženka Hurtíková, Vašírov
www.pekarnazemedar.cz
Bc. Ivana Chalupová
Angličtina Lány / Rakovník
Konverzace pro děti i dospělé.
Mob.: 608 535 340
E-mail: ivana.chalupova@gmail.com
EMC - Cesta zpět z.s.
Anglický jazyk, rodilý mluvčí.
Dětská skupina pro děti, klub a příměstské
tábory.
Mob.: 605 259 929
www.anglictina-prakticky.cz
Školní a kancelářské potřeby
Lány – doprava zdarma + malý dárek
Petr Břeh, Lány
Mob.: 775 243 564
www.kancelarskepotrebyonline.cz
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 – zajištění zájezdů
do celého světa, zajištění letenek, ubytování atd.
Mob.: 774 920 745
www.skvelelasty.cz
FB: CestovniAgenturaSunrise
Pension Slunečnice
Celoroční rekreační ubytování.
Jana Malá
Lány, Pod Kopaninou 387
Mob.: 732 758 444
www.slunecnice.lany.cz

Pneuservis, autoskla, autodiagnostika,
autoklempířství, mechanické práce.
Václav Matějka
Lány, Křivoklátská 227
Mob.: 603 851 392
Tel.: 313 502 153
AUTO PLACE prodej zánovních vozů až
s 2letou zárukou bez omezení najetých km.
Autopůjčovna, asistenční služba NONSTOP,
po dobu opravy náhradní vůz ZDARMA.
Tel.: 800 888 771
www.autoplace.cz

Foto & video – svatby, oslavy, plesy, vítání
občánků, dětský fotoateliér, převody VHS a
další služby
Laura Klokočníková
Mob: 774 992 005
www.svatebnivideo.cz
FB: svatebnifotoavideo

Zástupce České pojišťovny v Lánech
pojištění, povinné ručení, hypotéky, investice
Apolena Trnková
Mob.: 603 597749
E-mail: apolena.trnkova@ceskapojistovna.cz

Kosmetické studio - Ryor, Saloos, Pandhy´s .
Zahájení činnosti po mateřské dovolené.
Martina Hořejší
Lány, Lesní 498
Mob. 732 770 797
www.kosmetika-horejsi.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

Pedikúra, manikúra a gelová modeláž nehtů.
Nově otevřeno v Zámecké ulici.
Emilie Ulmová, Lány
Mob.: 728 638 712
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
Malířské a lakýrnické práce
Tůma František
Lány, Ke Studánce 624
Mob.: 603 399 626
Dřevovýroba Rynholec
Prodej štípaného palivového dřeva, palubek,
strámů a fošen, sušení dřeva.
Kamil Dlouhý
Mob.: 602 231 314
E-mail: info@drevorynholec.cz
www.DrevoRynholec.cz
Jiří Blín – JBservis
Ostření a prodej nářadí a nástrojů
Bylinky z Peruánských And a Amazonie
Lány, Ke Hřbitovu 181
Mob.: 731 939 216
www.jbservis.cz
Vedení účetnictví, daňové evidence, mezd,
zpracování daňových přiznání.
Ing. Lenka Dejmková
Lány, U Lipky 429
Mob.: 602 369 629
E-mail: dejmkova.l@seznam.cz

Grafické práce, webové stránky, cloudové
a hostingové služby, elektronické nástěnky, IT
poradenství
www.hrotik.cz
Ozvučení a osvětlení kulturních akcí, instalace
světelné a audio techniky.
Jiří Švancar
Lány, U Lipky 429
E-mail: info@zvuceni-svancar.cz
http://zvuceni-svancar.cz
Servis výpočetní techniky, instalace datových
a bezdrátových sítí, instalace a servis
kamerových systémů.
Jiří Švancar
Lány, U Lipky 429
jiri.svancar@email.cz
RAINBOW KLADNO
Eva a František Pařízkovi
Kladno, Dubská 966
Mob.: 602 348 633
BOTY BAMBINI
Dětská certifikovaná obuv
Marta Gregorová
Rakovník, Trojanova 48
Mob.: 603 300 073
www.botybambini.cz

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Hospoda Narpa se mìla jmenovat U Václava
Jirka Ladra je nedílnou součástí Lán. Na náměstí
vybudoval hospůdku Narpa, která je kvalitou
svého tankového piva skutečně proslulá. On sám
denně prochází mezi hosty a dává místu jedinečnou atmosféru plnou pohody, klidu a úsměvu. Jak
se dívá na protikuřácký zákon? Který z prezidentů
byl nejmilejším hostem? Co vše obnáší chystaná
rekonstrukce Narpy? Odpovědi nejen na tyto
otázky naleznete v rozhovoru.
Kdy ses přistěhoval na Lány a proč? Za krajinou, za láskou ...
Ještě mnohem dříve, než jsme se v roce 1998
přestěhovali na Lány, zde moje manželka Janička
měla strýce a tetu, ke kterým jako malá jezdila na
prázdniny. Dokonce i druhý strejda s tetou na
Lánech dlouhá léta žijí. Rozhodování, kde
prožijeme nejdelší část života, bylo tímto velmi
usnadněno. Kdybych se měl znovu rozhodovat,
kde zapustíme s rodinou kořeny, opět by to byly
Lány.
Kdy se v tvé hlavě zrodil
nápad, že si na Lánech
pořídíš hospodu?
V roce 1997 na jaře jsem
několikrát projížděl kolem
objektu na náměstí v
Lánech a všiml si cedule za
oknem, že dům je na
prodej. Trvalo to přibližně
tři měsíce, než jsme se se
svým společníkem rozhodli
objekt za poměrně
nevýhodných podmínek
koupit. Stalo se. Bylo to
výborné rozhodnutí.
Hospůdka se jmenuje
Narpa. Mohl bys vysvětlit,
proč právě tento název?
Objekt na náměstí v Lánech byl vybudován v roce
1950. Jeho původní účel dle záznamů v archivech
byl – sběrna mléka. Později sloužil k nejrůznějším
účelům. Snad nejvíce vešel ve známost jako
papírnictví a takovému obchůdku se dříve za času
socialismu říkalo NARPA, což je zkratka pro
označení národní papírny. Dlouho jsme
zvažovali, jak hospodu pojmenovat. Dokonce její
provoz, který byl zahájen v říjnu 1997, začal
pouze s nápisem hospoda. Ve hře byly názvy jako
například – U Lípy, U Obory, U Václava (Václav
Havel byl v té době prezidentem). Když nám
začala chodit i oficiální pošta do hospody
a v adrese se objevoval nápis Narpa a místní lidé
o hospodě hovořili jako o Narpě, nechtěli jsme to
měnit. Tak hospoda po několika měsících
provozu dostala trvalý název Narpa.
V čem se "Narpa" liší od ostatních hospod?
Hospoda Narpa se od ostatních vesnických hospod odlišuje tím, že provozuje tzv. "pivní tankové
hospodářství". Pivo se čepuje z pivních tanků a je
díky této technologii stále ve výborné kvalitě.
Proč padla volba právě na plzeňské pivo, když

máme nedaleko Krušovice?
Plzeňské pivo je skutečně náš národní poklad. Je
to pivo, které se nedá napodobit. Každý pivař,
i když je vyznavačem jiné značky, pohlíží na
Plzeňský Prazdroj s respektem.
Získal jsi ocenění, které tě jako hospodského
určitě velmi potěšilo.
Hospoda Narpa před několika lety získala certifikát kvality čepovaného piva a každoročně se
tento certifikát obnovuje. Jde o celkem náročný
proces. Zatím jsme vždy uspěli, a protože sám
jsem milovníkem dobrého piva, tak věřím, že si
toto ocenění nenecháme vzít.
Ovlivnil protikuřácký zákon i tvé podnikání?
Přiznávám, že ano. Přes den, kdy se vydávají jídla,
a odpoledne navštěvují Narpu maminky s dětmi,
tak nekouření je samozřejmostí. Večer od 19:00
hodin jsem pro, aby si lidé k pivečku dali svou
cigaretku. Stále jsme i dle názvu hospoda, a
nikoliv restaurant. K
hospodě od pradávna
kouření patřilo.
Přišel na pivo i některý z
" n o v o d o b ý c h "
prezidentů?
Narpu navštívili všichni
naši novodobí prezidenti, a
to několikrát. Pan Václav
Havel v době, kdy jsme
otevřeli, byl již velmi
nemocný a alkohol pro něj
byl tabu. Pan Václav Klaus
naši hospodu navštívil
mnohokrát a sedával vždy
na stejném místě mezi
lidmi. Konečně pan Miloš
Zeman navštěvuje Narpu
pouze jedenkrát ročně při
příležitosti zapalování
Masarykovy vatry a neprodyšně se uzavře do
prezidentského salónku.
V současné době čeká Narpu rekonstrukce.
Jaké změny se chystají, na co se můžeme těšit?
Během února budeme provádět rekonstrukce
podlahy a personálního zázemí. Po celou dobu
rekonstrukce bude zavřeno a provoz zahájíme od
1.března 2018. Zákazník ani možná nepostřehne
výraznější změnu, ale personál změnu určitě
ocení.
Kdybys měl tu možnost se rozhodnout, mít či
nemít hospodu, šel bys do toho znovu a co bys
udělal případně jinak?
Určitě mít. Za několik málo let půjdu do důchodu
a jsem moc rád, že mám v rodině pokračovatele.
Syn Jan vystudoval vysokou hotelovou školu a je
velmi pracovitý. Určitě vdechne hospodě Narpa
nový mladický náboj. Velké poděkování patří také
mé manželce Janičce, která je nedílnou součásti
Narpy, i když se štamgasti s ní tak často nepotkávají jako se mnou.
Ilona Víchová

Lesní správa Lány
V neděli 29. října 2017 se přehnala nad
Českou republikou vichřice Herwart,
která způsobila i významné škody na
majetku spravovaném Lesní správou
Lány. Vichřice přišla v době značného
podmáčení půdy a způsobila tak
zejména vývraty smrku ztepilého, který
má pouze povrchový kořenový systém,
méně pak borovice lesní, buku lesního
a ostatních dřevin, kde převažuje
zejména kůlový a panohový kořenový
systém. Jednotlivé zlomy kmenů jsou
pak většinou důsledkem napadení
stromu houbovými chorobami nebo
některými hmyzími škůdci, takže je
možné s určitou mírou nadsázky hovořit
o zdravotním výběru větrem.
Kvalifikovaný odhad množství větrné
kalamity se pohybuje kolem 11 000 m3
dřeva, což představuje necelou polovinu
prováděné roční těžby na lesním
majetku Lesní správy. Finanční ztráta
na výtěžnosti při prodeji tohoto
kalamitního dřeva se pohybuje kolem
400,- Kč/m3. Plošně se jednalo zejména
o jednotlivé a skupinové vývraty a zlomy,
větší kalamitní plochy nepřekračující
však hektarovou výměru jsou zejména
na lesnickém úseku Pustá Dobrá.
Předpokládáme zpracování většiny
kalamitního dřeva do konce dubna
letošního roku.
Významné škody však Lesní správě
vznikly pádem stromů na oborní plot
Lánské obory, kde se zajistilo a postupně
se opravuje cirka 60 průlomů, což je
podstatně více než při památné vichřici
Kyrill. Samozřejmě byly výrazně
poškozeny i vnitřní oplocenky jak
v oboře, tak i mimo ni, méně pak na
nemovitostech spravovaných Lesní
správou.
Svým kolegům, zaměstnancům Lesní
správy Lány, chci tímto upřímně
poděkovat za zvýšené pracovní nasazení
při odstraňování škod způsobených
vichřicí Herwart a návštěvníky lesa
žádám o opatrnost při pohybu v lese
(doporučuji se v tomto období z důvodu
zejména bezpečnosti držet spíše na
poměrně dosti rozvětvené lesní cestní
síti) a žádám je o vstřícnost k pokynům
lesáků při jejich každodenní práci nejen
v době odstraňování kalamitních škod.
Miloš Balák,
ředitel LS Lány

KOUPÍM
starší rodinný dům,
v jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte.

Králíček Petr tel. 777 887 677
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Ze Sokola
· Nácvik sletových skladeb je v plném

·

·

·

·

·

·

·

proudu. V naší TJ nacvičujeme tři
skladby pro XVI. Všesokolský slet –
skladbu Děti, to je věc, skladbu Siluety
a skladbu Ženobraní. Všichni již mají
potřebné náčiní i úbory. Naši cvičenci
určitě předvedou krátké ukázky na
Akademii v Lánech a pak je budete
moci vidět na župním sletu, který se
bude konat 26. května ve sportovní
hale v Kladně.
TJ Sokol Kladno pořádá v sobotu
17. února od 20:00 hodin v bývalém
kině Sokol Šibřinky – karneval
tentokrát v duchu První republiky.
Vs t u p e n k y j s o u j e š t ě k m á n í
v sokolovně v Kladně.
Kromě pravidelných tréninků
a cvičení proběhnou v sokolovně
16. února Ples Lesní správy a 10.
března Maškarní bál v papučích.
30. března od 8:00 hodin bude
v sokolovně Turnaj veteránů ve
stolním tenisu konaný na památku
Jindry Skály.
Opravy elektroinstalace skončily.
S tím spojené stavební práce ve
sklípku sokolovny si vyžádaly sice
minimum finančních nákladů
(pouze nákup materiálu), ale zato
mnoho hodin dobrovolné a nezištné
práce několika členů TJ. Snad si těch
úprav návštěvníci plesů všimnou!
TJ se v roce 2017 rozrostla o dalších
27 členů a měla tak k 31. prosinci celkem 246 členů. Z toho je 103 dětí
a mládeže do 15 let, 15 v dorosteneckém věku a 118 dospělých.
Přispívajících členů je 10.
Podali jsme dvě žádosti o grant.
Jednu k MŠMT na práci s mládeží
a druhou ke Středočeskému kraji na
dokončení oprav elektroinstalace.
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.
Václava Nováková

Stav konta Rekonstrukce
elektroinstalace v lánské
sokolovně je k 31. lednu 2018
46.000,- Kč od 17 dárců.

Fotbalisté zahájili zimní pøípravu
Tým SK Lány obohacen o nové posily se 16. ledna
2018 vrhl po hlavě do zimní přípravy. Kromě
pravidelných tréninků v Rynholci (dvakrát týdně)
odehrají hoši několik přípravných utkání, aby
mohli v březnu odstartovat jarní část sezóny.
Zúčastní se Zimního turnaje v Rynholci, kde
odehrají 4 zápasy. 4. února od 12:00 hodin proti
Sýkořici, 11. února od 16:00 hodin proti Roztokům, 18. února od 17:00 hodin proti Rynholci
a 25. února od 18:00 hodin proti Pozdni. Dále se

hoši rozhodli pozvat na umělku do Rynholce na
přátelská utkání tým Jenče (24. února v 18:00
hodin), tým Senomat (11. března v 18:00 hodin)
a tým Velkého Přítočna (bude upřesněno).
Kluci nastupují do jarní části sezóny s velkým
elánem a nadšením. Přijďte je podpořit jak
v přípravě, tak již 24. března v 15:00 hodin na
Stadionu Vlastimila Švolby na prvním mistrovském utkání proti týmu Olympie Rakovník.
Klára Dudášiková

Shrnutí roku 2017 v Tenisovém klubu Lány
Tenisový klub Lány má v současné době 64
dospělých členů a 25 dětí do 18 let), hrají tenis
rekreačně nebo závodně. Závodní hráči jsou
převážně děti a dorostenci, ale v roce 2017 jsme
opět po dlouhé době měli v pravidelných soutěžích
i družstvo dospělých. Ti stejně jako dorostenci
bojovali o postup do vyšší soutěže, avšak neúspěšně. Tyto soutěže družstev probíhají na jaře.
V létě na ně navazují turnaje jednotlivců, které se
opět konají ve všech věkových kategoriích.
V našem tenisovém areálu jsme v roce 2017
pořádali 13 turnajů pro téměř všechny věkové
kategorie. Celkem se těchto turnajů účastnilo více

než 320 hráčů nejen z blízkého okolí na velmi
dobré sportovní úrovni. Mimo oficiální turnaje
pořádáme i dvouhry nebo čtyřhry pro lánskou
veřejnost a během léta také kempy pro děti.
Více informací o dění v našem klubu najdete na
www.tenis.lany.cz, kde se také můžete dočíst, že
tenisový areál je využíván i v tomto období, kdy
zde můžete navštívit saunu.
Děkuji všem našim členům i příznivcům tenisu
v Lánech za podporu v roce 2017 a přeji jim mnoho
sportovních a osobních úspěchů v roce 2018.
Za výbor TK Lány, Petr Moravec

Hokejový klub Lány - výsledky odehraných zápasù
HC Lány B
datum

domácí

HC Lány A
hosté

výsledek

datum

domácí

hosté

výsledek

2.12.

HC Lány B

HC Rowing

5:2

25.11. HT Mníšek p. Brdy

HC Lány A

14:8

17.12.

HC Lány B

HC.B. Středokluky

5:3

3.12.

SK Černošice B

7:6

7.1.

HC Lány B

HC Eternal

3:8

17.12. Sokol Solopisky

HC Lány A

17:2

14.1.

HC Lány B

HC SKI Čnes

4:8

6.1.

Slavoj Obecnice

HC Lány A

11:7

21.1.

HC Lány B

HC Ovce

1:8

14.1.

HC Lány A

HT Mníšek p. Brdy

3:11

HC Lány A

HK Příbram 99

2:4
5:4

HC Lány A

28.1.

HC Lány B

HC Jeneč

9:4

21.1.

3.2.

HC Lány B

SK V. N. Strašecí

3:1

25.1.

HK Příbram 99

HC Lány A

28.1.

SK Černošice B

HC Lány A

2:5

3.2.

HT Mníšek p. Brdy

HC Lány A

12:5

TJ Sokol Lány děkuje všem dárcům za finanční příspěvek na rekonstrukci elektroinstalace v
sokolovně. V současné době je hotový páteřní rozvod elektroinstalace v suterénu sokolovny, je
připraveno pokračování nových rozvodů v přízemí a v 1. patře sokolovny. Dokončeny jsou práce v
hodnotě cca 600.000,- Kč. Generálním dodavatelem je firma Uniservis Hašek.
Rekonstrukci elektroinstalace bychom chtěli dokončit do léta 2018. Potřebujeme však shromáždit
další finanční prostředky. Opakovaně podáváme žádosti o granty, použijeme veškeré své volné
finance, zvažujeme úvěr. Obracíme se s prosbou o finanční příspěvek také na Vás, občany a místní
podnikatele. Každý dar potvrdíme darovací smlouvou, kterou lze uplatnit v daňovém přiznání.

Sponzorské dary můžete posílat na účet :190 821 386/0300 VS „2017".
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