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Úvodník

Veøejné zasedání

Bylo to tentokrát deštivé zahájení adventního času. Děti přesto statečně
zpívaly a fandily vánočnímu pošťákovi
Ježíškovy pošty, který nás letos poprvé
navštívil. Jeho schránka teď až do Vánoc
bude čekat na jejich přáníčka a věřím, že
se jim alespoň některá splní. Pan farář
i pan starosta moudře vedli řeč přiměřenou počasí, což je třeba ocenit. Přesto
oba řekli to podstatné – pan farář
z hlediska duchovního a pan starosta
z hlediska světského. Sbor Chorus
Laneum nám k tomu zazpíval písně,
kterými svou zbožnost v adventním čase
projevovali naši předkové.
I když je to tak v pořádku, trochu mě mrzí, že psaní přáníček Ježíškovi zůstává
vyhrazené jen dětem. Že my, dospělí,
jsme na dopisy tam nahoru už dávno
s odchodem dětství přestali věřit. Protože i já bych chtěl Ježíškovi poslat pár přáníček a chtěl bych znovu prožít to radostné vzrušení jako v dětství – splní se?
Nesplní? Jen ta přáníčka mám s přibývajícím věkem jiná a stále méně věcí
„hmotného“ charakteru mi připadá tak
důležitých, abych na ně vyplýtval svůj
příděl Ježíškovy přízně, pokud pro mě
vůbec nějaký má. O mně se dá říci leccos,
ale že bych byl věřící, natož vzorný, to
určitě ne. Má dětská víra v Ježíška se během života někam zatoulala. I přání
mám malá, i když by se nedalo říci, že
skromná. To rozhodně ne. Protože ty
malé věci někdy bývají nejdůležitější, ale
přitom také nejtěžší ke splnění. A pod
vánoční stromeček bych si přál jen to,
abychom si nedělali navzájem zbytečné
naschvály a přemýšleli o tom, jestli lpění
na svém vlastním prospěchu za každou
cenu není na úkor někoho jiného. A tím
myslím drobnosti, kterými si dovedeme
navzájem každodenně otrávit život, a je
jedno, jestli svým chováním na silnici
vůči ostatním nebo jakkoli jinak. Od takových drobných věcí se totiž vše odvíjí.
Tak tedy šťastné a veselé!
Karel Pleiner

V pondělí 17. prosince 2018 se zastupitelé sejdou
na posledním veřejném zasedání v tomto roce.
Místem jednání bude sál nad hospodou Narpa

Vážení spoluobčané, děkuji Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce Lány za spolupráci a podporu
naší činnosti v roce 2018. Přeji Vám
klidné a spokojené prožití svátků
vánočních. Do nového roku 2019 přeji
hodně štěstí, zdraví a osobní pohody.
Karel Sklenička, starosta obce

a hlavním bodem k projednávání bude rozpočet
obce Lány na rok 2019. Srdečně Vás zvou
zastupitelé.

Deštivá adventní nedìle
Na letošní Rozsvícení vánočního stromku asi jen
tak nezapomeneme. Předpověď počasí se naplnila
a první adventní neděle na Lánech prostě propršela. Nejvíce lilo samozřejmě v čase připraveného
programu. Když bylo po jeho skončení vše zase
uklizeno, pršet přestalo. Jak jinak, vždyť na
Murphyho zákony je přece spolehnutí.
Ale i přes tu nepřízeň počasí se připravený
program uskutečnil. Školáci v doprovodu paní
učitelky Martiny Řezáčové a Dany Lupákové
statečně a pěkně zazpívali, vánoční stromek zdobí
stuhy a zvonečky od dětí ze školní družiny, pan
poštmistr opravdu předal panu starostovi krásnou červenou poštovní schránku na dopisy pro
Ježíška. Pěkné svátky nám popřál pan starosta
i pan farář, který mimo jiné poděkoval i za ten déšť,
protože příroda vláhu moc potřebuje. Ani lánský
sbor Chorus Laneum se nenechal počasím
rozházet a předvedl perfektní vystoupení. Náš
spoluobčan pan Josef Král uzavřel celé pásmo

písní Tichá noc a hrou na trubku. Stromek se
povedlo rozsvítit napoprvé, i když nás čertíci
voltíci s elektřinou během odpoledních příprav
pozlobili. Ve stánku s občerstvením bylo veselo.
A třebaže se občerstvení letos podávalo za drobný
poplatek, bylo milé, že pokud někdo nechal
peněženku doma, pozval ho na pohárek soused,
kamarád nebo známý. A tak se návštěvníci zvali na
připravenou dobrotu navzájem. To je takový
příjemný vedlejší produkt. Nebo spíš hlavní?
Vždyť k (před)vánočnímu času patří vstřícnost
a pospolitost. Co myslíte?
Ráda bych vyjádřila uznání všem účinkujícím
a návštěvníkům, že to kvůli počasí nevzdali
a zavítali mezi sousedy. A velké díky patří všem
organizátorům, kteří akci pro své spoluobčany
přichystali a prostranství pak následně s dalšími
pomocníky uklidili. Děkujeme.
Jana Drastilová

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

12. REPREZENTAÈNÍ PLES.
Koná se v sobotu 19. ledna 2019 od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát orchestr K-BAND Josefa Husáka.
Těšit se můžete na ukázky společenských tanců a na bohatou tombolu.
Vstupenky za 150,- Kč budou v předprodeji od 3. ledna 2019 na Obecním úřadu v Lánech.
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Starosta informoval zastupitele
o žádosti spolku Bubákov ohledně
umístění antény na pozemku SK
Lány.
Zastupitelé se seznámili s připravovanou smlouvou o věcném břemenu
na plynovodní přeložku u oborní
brány v Berounské ulici.
Starosta informoval zastupitele
o jednání s firmou A-Z Jirků ohledně
umístění kamery v blízkosti oborní
brány.
Proběhlo jednání s projektantem Ing.
Burešem ohledně přípravy dokumentace na rekonstrukci Bílé cesty.
Byla podána žádost o stavební
povolení na propojku ulic U Lipky
a Koněspřežní.
Starosta informoval zastupitele, že
od 24.10.2018 musí obec všechna
výběrová řízení vyhlašovat elektronickou cestou.
Je dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci stávajícího
sběrného dvora a bude podána žádost
o stavební povolení.
Zastupitelé se seznámili se žádostí
Ing. Perglera na prodej pozemku p.č.
902. a p.č. 901 v katastru obce.
Žádost bude projednána na veřejném
zasedání.
Na letní prázdniny v r. 2019 se plánují
úpravy v historické budově základní
školy – budou se opravovat podlahy
v 1. patře a instalovat tvz. schodolez
pro imobilní žáky. Rekonstrukce
bude financována z dotace, kterou ZŠ
získala ve výši 3,5 mil. Kč.
Zastupitelé vzali na vědomí informaci o žádosti na navýšení kapacity
Základní školy v Lánech na 300 žáků
a současně i počtu žáků, kteří navštěvují školní družinu.
Zastupitelé se seznámili s připravovaným rozpočtem obce na rok 2019
a své návrhy na změny museli předložit do 30.11.2018 starostovi, aby
mohly být připraveny pro schválení
na veřejném zasedání.
Martina Hořejší

Zimní provoz sbìrného dvora
V prosinci, lednu a únoru bude otevřeno
pouze v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin
s možností uložení objemného odpadu,
elektroodpadu, kovů, jedlých tuků, textilu atd., ale bez možnosti uložení bioodpadu (vyjma vánočních stromečků).
Bioodpad bude možné ukládat opět od
března 2018. O sobotách 22. prosince
a 29. prosince bude sběrný dvůr pro
veřejnost otevřen.
Ing. Ivana Píšová

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Veøejné zasedání
Dne 5. listopadu 2018 proběhlo v salonku nad
hospodou Narpa ustavující zasedání zastupitelstva obce Lány. Zastupitelé projednali a schválili:
· zvolení dvou místostarostů;
· že v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn;
· veřejnou volbu starosty a místostarostů;
· Zastupitelstvo obce Lány zvolilo starostou
obce Lány Karla Skleničku;
· Zastupitelstvo obce Lány zvolilo 1. místostarostou obce Lány JUDr. Ernesta Kosára;
· Zastupitelstvo obce Lány zvolilo 2. místostarostkou obce Lány Ing. Ivanu Píšovou;
· Zastupitelstvo obce Lány zřídilo finanční
výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné;
· Zastupitelstvo obce Lány zvolilo předsedou
finančního výboru Ing. Vlastimila Hořejšího;
· Zastupitelstvo obce Lány zvolilo předsedkyní
kontrolního výboru Alenu Hlavsovou;
· v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o
obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.534,Kč/měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva,
jehož se zúčastnil;
· v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona
o obcích odměnu za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva a předsedy komise ve výši
3.068,- Kč/měsíčně. Odměna bude poskytová-
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·

·

·

·

na ode dne zvolení do funkce předsedy výboru
a komise;
v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona
o obcích odměnu za výkon funkce místostarostů jako neuvolněných členů zastupitelstva
obce ve výši 17.500,- Kč/měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty;
v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna;
oddávající s právem užívání státního znaku při
obřadech Karla Skleničku, JUDr. Ernesta
Kosára, Ing. Ivanu Píšovou, Dagmar Krátkou
a stanovuje oddávací den sobotu od 9.00 do
16.00 hod. v obřadní síni OÚ Lány, Masarykovo náměstí 9;
Zastupitelstvo obce zvolilo členy Školské rady
Základní školy Lány Ing. Ivanu Píšovou, Karla
Pleinera a Dagmar Krátkou;
Zastupitelstvo obce určilo dle požadavků
zákona o územním plánování a stavebním řádu
pro volební období od roku 2014 pana Karla
Skleničku jako zastupitele, který bude spolupracovat při pořízení územního plánu nebo
změn územního plánu s Úřadem architektury
a územního plánování Magistrátu města
Kladna.
Ing. Lenka Hrotíková

Návrh rozpoètu obce Lány na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Lány na rok 2019 počítá
s příjmy v celkové výši 36.800.000- Kč a výdaji ve
výši 46.800.000,- Kč. Rozpočet obce je plánován
jako schodkový. Na pokrytí schodku je použita
finanční rezerva obce ve výši 10.000.000,- Kč,
která byla vytvořena z přebytků hospodaření
minulých let.
Příjmová část rozpočtu
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2019
jsou plánovány z návrhů Ministerstva financí a je
použito i kalkulačky Svazu měst a obcí. Vzhledem
k nejistému vývoji celkových daňových příjmů je
v rozpočtu uvažováno s částkou ve výši 95%
možného maxima. Hlavním příjmem je daň
z přidané hodnoty, která by v příštím roce měla
činit 14.300.000,- Kč. Dalšími významnými
příjmy jsou daň z příjmu fyzických osob ve výši
7.350.000,- Kč a daň z příjmu právnických osob ve
výši 6.200.000,- Kč. Celkové daňové příjmy
1. třídy jsou ve výši 30.300.000,- Kč. Nedaňové
příjmy 2. třídy (příjmy z pronájmu bytových
a nebytových prostor, příjmy z poskytování
služeb, pronájmu pozemků, příspěvek EKOKOM a příjmy z úhrad dobývacího prostoru) jsou
předpokládány ve výši 1.500.000,- Kč. V daňových příjmech 4. třídy je uvažováno s dotací
z programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 3,3 milionu Kč na rekonstrukci vybavení

ZŠ Lány a s dotací ve výši 1,1 mil. Kč z programu
Šablony II. Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Výdajová část rozpočtu
Ve výdajích je počítáno v roce 2019 na komunikace
s částkou 6.100.000,- Kč. Jedná se o výstavbu nové
komunikace U Lipky, rekonstrukci komunikace
U Kasáren a rekonstrukci polní cesty Bílá. Další
kapitolou na výdajové straně je rekonstrukce
chodníků v ulici Berounská. Tato akce je však
podmíněna realizací nového el. vedení, které
zajišťuje ČEZ a.s. Nejvyšší částka 10.800.000,- Kč
je alokována na 1. etapu výstavby čističky
odpadních vod a kanalizace Vašírov. Rekonstrukce učeben v historické budově ZŠ si vyžádá
finanční náklad ve výši 4.000.000,- Kč. Na sběr
a svoz komunálních odpadů je stejně jako v roce
2018 uvažována částka 2.700 000,-Kč. Na provoz
příspěvkových organizací – základní škola
2.000.000,- Kč, mateřská škola 1.100.000,- Kč.
V kapitole požární ochrana je uvažováno s částkou
700.000,-Kč. Dále je zde uvažováno s financemi
na projektové dokumentace – rekonstrukce
sběrného dvora a přístavba hasičské zbrojnice.
Ostatní záležitosti kultury se skládají z částek:
Sbor pro občanské záležitosti 50.000,- Kč,
Zpravodaj 80.000,- Kč, ostatní kulturní akce
390.000,- Kč.
Pokračování na str. 3...
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OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Návrh rozpoètu obce Lány na rok 2019
... pokračování ze str. 2
Dále jsou v rozpočtu uvažovány běžné provozní
výdaje obce (péče o vzhled a údržbu obce,
pečovatelská služba, městská policie, pohřebnictví, bytové hospodářství, činnost zastupitelstva,
využití volného času dětí a mládeže, záležitosti
kultury a tělovýchovná činnost) ve stejné výši jako
v roce 2018.

Na ostatní transfery neziskovým organizacím
(grantové řízení obce) je uvažována částka
700.000,-Kč. Ve výdajích je také ponechána
rozpočtová rezerva ve výši 900.000,- Kč.
Rozpočet bude schvalován na veřejném zasedání
zastupitelstva obce 17. 12. 2018
Karel Sklenička

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pošlete psaní Ježíškovi
Už jen pár dní bude otevřená lánská pobočka
pošty pro Ježíška. Psaní Ježíškovi můžete vhodit
do poštovní schránky před obecním úřadem
u betléma do pátku 14. prosince 2018. Poté
schránka zmizí.
Jak schránku používat? Napište nebo nakreslete

svá přáníčka a vhoďte je do Ježíškovy poštovní
schránky. Kdo chcete, aby Ježíšek potvrdil příjem
vašeho dopisu, vložte obálku opatřenou poštovní
známkou a vaší nadepsanou adresou. Pokud
máte dotazy, můžete panu poštmistrovi napsat
na e-mail: jezisek@lany.cz.
Jana Drastilová

Kč jsou stále v předprodeji na Obecním úřadě
v Lánech nebo přímo před představením .
Před začátkem představení od 18:00 hodin a po
jeho skončení můžete posedět v adventní kavárně
u sklenky moravského vína, dobré kávy a připravené bude i občerstvení.
V 18:30 hodin bude vyhlášení výsledků letošního
turnaje v pétanque Lánská koule.
Martina Hořejší

Divadlo Lány zve na premiéru
Naši milí diváci!
V neděli 30. prosince od 19:00 hodin vás zveme do
lánské sokolovny na italskou temperamentní
komedii dramatika Marca Cavallara Lásko,
vezmeš si mě? Hra pojednává o tom, co se stane
svobodnému záletnému miliardáři, když požádá
o ruku všechny ženy, které sváděl. A co teprve,
když všechny tyto ženy vtrhnou jako náhlá bouře
do jeho vily s úmyslem uspořádat svatbu, kterou
jim slíbil, a přitom nic netuší o své vzájemné
existenci? Ubohý majordomus Hugo je tak
nedobrovolně zapleten do lží a výmyslů svého
pána. Ale jak z toho ven? Hrají: Jakub Týbl, Roman Nový, Eva Havelková, Karolína Matějková,

Nejdříve půjdeme ke krmelci. Dále pak zamíříme
za divočákem Bertou k obůrce, a než padne tma,
navštívíme i Hejkala. Děti se opět mohou těšit na
prskavky. Trasa je vhodná pro kočárky.
Pokud chcete zvířátkům do krmelce něčím přilep-

8. 12.
8. 12.

12. 12.

15. 12.

16. 12.

17.12.
23. 12.
26. 12.

30.12.

31. 12.

1. 1.
Štěpánka Stanická, Karolína Miltrová. Režie se
ujal Roman Havelka. Po premiéře opět předslavíme Silvestra a budeme i tančit. Občerstvení je
zajištěno.
Předprodej vstupenek bude zahájen od 17.
prosince 2018 na Obecním úřadě v Lánech. Cena
vstupenek je 120,- Kč a 100,- Kč (dle místa).
Během večera také opět vyhlásíme nového
laureáta ocenění Klobouk dolů pro osobnost Lán,
která dlouhodobě a nezištně pracovala pro rozvoj
obce a pro pospolitost na vsi. Děkujeme všem,
kteří zaslali své nominace.
Roman Havelka, principál Divadla Lány

Novoroèní vycházka do lesa
Spolek Naše Lány srdečně zve všechny občany na
tradiční Novoroční vycházku. Sejdeme se v úterý
1. ledna 2019 ve 14:00 hodin na odstavném
parkovišti Lesní správy Lány.

8. 12.

15. 12.

Adventní divadelní sobota v lánské sokolovnì
Sokol Lány pozval kladenský divadelní soubor
V.A.D. do lánské sokolovny, a to na sobotu
8. prosince 2018 od 19:00 hodin. Těšit se můžete
na hru Válka s mloky, jevištní adaptaci známého
románu Karla Čapka. Po komornějších projektech divadla V.A.D. se do hry zapojil téměř celý
soubor – jedná se o představení s největším
počtem herců a postav v historii V.A.D.
Vstupenky s místenkou v cenách 120,- Kč a 90,-

Kalendáø akcí
Prosinec/leden/únor

šit, prosíme, přineste jim pouze kaštany, žaludy,
seno, nakrájenou mrkev a dobře usušený tvrdý
chleba. A to všechno jen v malém množství, např.
jeden krajíc či mrkev, hrst žaludů atd. A i když nic
nepřinesete a jen dětem ukážete, kde krmelec je,
vůbec to nebude vadit. Myslivci se o zvířátka
dobře postarají. Děkujeme a těšíme se na viděnou
na Nový rok.
Jana Drastilová

6.1.
19. 1.
26.1.

Vítání nových rodin do Lán
(Obec Lány)
Lóra Cup Lány, restaurace
Křivoklátská
Divadlo Válka s mloky, soubor
V.A.D., sokolovna Lány od
19:00 hodin. Před a poté
možnost posedět v adventní
kavárně (TJ Sokol Lány)
Česko zpívá koledy, 17:50
u brány v Berounské ulici
(Divadlo Lány)
Vánoční buchec, sokolovna
Lány (TJ Sokol Lány)
Valná hromada SDH T. G. M.
Lány od 18:00 hodin v hasičské
zbrojnici
Vánoční cvičení pro ženy, 10:00
hodin sokolovna Lány (TJ
Sokol Lány)
Zahájení předprodeje lístků na
divadlo 30.12. na OÚ v Lánech
Vánoční koncert Chorus Laneum, 18:00 hodin kostel Lány
Vánoční turnaj dvojic ve stolním
tenise, sokolovna (TJ Sokol
Lány)
Premiéra divadelního představení divadla Lány, 19:00 hodin
v sokolovně + udělení ocenění
Klobouk dolů
Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise, od 8:30 hodin, sokolovna (TJ Sokol)
Novoroční procházka, 14:00
hodin, sraz u Lesní správy
(Naše Lány)
Přednáška o Indonésii, lánská
klubovna 17:30 hodin
Ples obce a Muzea T. G. M.,
20:00 hodin sokolovna Lány
Maškarní merenda, 14:00 17:00 hodin sokolovna Lány
(Naše Lány)

Vánoèní koncert v kostele
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
a starosta obce si Vás dovolují pozvat na
tradiční Vánoční koncert, který se koná
23. prosince v 18:00 hodin v lánském
kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš.

Valná hromada SDH T. G. M.
Sbor dobrovolných hasičů T. G. M. Lány
Vás srdečně zve na valnou hromadu,
která se koná 15. prosince od 18:00
hodin v hasičské zbrojnici u Židovského
rybníka v Lánech.
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Z Muzea T. G. M. v Lánech
S r d e č n ě Vá s z v e m e d o M u z e a
T. G. Masaryka v Lánech na besedu
s autory nové knihy Lánská obora
v proměnách času, která se uskuteční
v neděli 9. prosince od 16:00 hodin.
Během besedy bude možné přímo v muzeu knihu zakoupit za zvýhodněnou
cenu 499,- Kč.
Dále zveme na již tradiční akci
Betlémské světlo. Stejně jako minulý rok
bude možné si letos z našeho Muzea
odnést plamének Betlémského světla.
Z města Betléma jej přivezli a jeho
rozvoz po Čechách každoročně zajišťují
čeští skauti. Přijďte si připálit svou
svíčku. Plamínek bude v zádveří Muzeu
a T. G. Masaryka v Lánech přístupný
v pátek 21. 12. od 9:00 do 16:00
a o víkendu 22. – 23. 12. 2018 od 10.00
do16:00 hodin.
Za celý kolektiv Muzea T. G. Masaryka
v Lánech bych chtěla všem popřát klidné
vánoční svátky a budeme se na vás těšit
v příštím roce na některé z našich akcí.
Irena Smržová

Lékárna Lány
Lékárna Lány oznamuje uzavření
lékárny z důvodu čerpání dovolené
v termínech – 27.12., 28.12., 31. 12.
2018. Od středy 2. 1. 2019 bude lékárna
opět otevřena.
Otevírací doba lékárny:
Pondělí: 10:00 – 17:00 hodin
Úterý: 7:30 – 17:00 hodin
Středa: 7:30 – 16:00 hodin
Čtvrtek: 7:30 – 16:00 hodin
Pátek: 7:30 – 12:00 hodin
Přejeme všem pohodové Vánoce a pevné
zdraví v roce 2019.
Vaše Lékárna Lány

Festival vína (Ne)vinné lány
již poètvrté!
V sobotu 27.4.2019 proběhne v Muzeu
T. G. M. již čtvrtý ročník festivalu vína
(Ne)vinné Lány. Tématem tohoto
ročníku budou růžová vína, která dle
tradice představí špičková tuzemská
vinařství. A pokud vše dobře dopadne,
poprvé vám představíme i vína ze
zahraničí. Vstupenky budou nejpozději
od začátku prosince k dispozici v síti
Ticketportal nebo u pořadatelů.
Emil Buřič & Zbyněk Gregor,
pořadatelé

5.11. proběhlo ve třídě Sluníčka hudební
vystoupení s názvem Veselé bubnování. Děti si
poslechly poutavé vyprávění zkušeného
muzikanta. Dozvěděly se spoustu informací
o hudebních nástrojích a po celou dobu měly
možnost hrát a doprovázet program na rozličné
hudební nástroje.
13.11. došlo ve třídě Kytičky k Podzimnímu
setkání s rodiči. Tvořilo se, pracovalo a děti si
užívaly chvilky se svými maminkami a tatínky. Na
setkání se sešlo asi sedmero rodičů. Děti přednesly
básničky a zazpívaly písničky, které se naučily
k podzimu. Potom si s rodiči vyzkoušely některé
Montessori pomůcky, vyrobily si obrázek
z podzimních listů a zapouštěly barvy na papírové
listy. Nakonec si také vyzkoušely i s rodiči chůzi po
elipse. Setkání se všem líbilo, odnesli si spoustu
zážitků a příjemnou podzimní náladu. Už se
všichni těšíme na další Vánoční setkání.
14.11. byl pro děti ze třídy Kytičky a Berušky
připraven program Bílá kočička. Na děti čekala
pohádka, ale stihlo se i tančit a dovádět. Bílá
kočička děti provedla etiketou a důležitými body
slušného chování. Vydařený kostým paní
cvičitelky, pěkné kulisy a využití maňáska kočičky,
to vše při motivační pohádce, děti pobavilo, ale
i poučilo o tom, co znamená pojem kamarádství.
Bílá kočička dětem poradila, jak si pomáhat,
a naučila je vhodnému chování v některých
situacích. Vše probíhalo formou přiměřenou pro
děti mladšího věku. Celý program byl proložen
tancem, na závěr nechyběla odměna pro děti.
15.11. se uskutečnil vzdělávací program na téma

Zdravá výživa pro naše předškoláky. Děti se
dozvěděly o důležitosti správného stravování.
Ochutnaly různé druhy smoothie, které si samy
měly možnost připravit z ovoce a zeleniny. Dětem
moc chutnalo, vše se vypilo.
V pondělí 19. listopadu proběhla na školní
zahradě společně s rodiči podzimní brigáda.
Vítání byli i malí pomocníčci s hráběmi. Připravili
jsme společnými silami zahrádku na zimu.
Shrabali jsme listí, zazimovali zahrádku, uklidili
hračky i tepee.
Děkujeme všem, kdo nám přišli pomoci, nebylo
nás mnoho, ale někteří rodiče se neváhali zapojit.
Děkujeme tatínkům Tomáška Králíčka, Toníka
Bechyně, Terezky Pagáčové, Maichi Pham
a maminkám Jendy Kotziny a Anetky Kostkové
(zapojil se i malý Jeník Kotzina). Mrzí nás, že na
brigádu nepřišlo více rodičů.
Ve všech třídách se konaly podzimní lesní dny.
Děti z mateřské školy měly možnost často
docházet do zámeckého parku. Nyní na podzim
byly pilné a nasbíraly několik pytlů kaštanů
a žaludů pro lesní zvěř.
Třída Zajíčci a Sovičky se vydala dne 18.10.
s dobrotami v podobě suchého pečiva, žaludů
a kaštanů za Bertou. Cestou se holčičky a kluci
zastavili u mraveniště, kde si pověděli něco
o životě mravenců a jak se chystají na zimu. Toto
mraveniště budou děti sledovat ve všech ročních
obdobích a také si vždycky povědí, co se tam
zrovna děje.
Celá školka se již začíná připravovat na nejhezčí
svátky – chystání a přípravy na vánoční besídky,
tvoření výzdoby a těšení se na Ježíška už klepou na
dveře. Jak se nám vše podařilo, vám popíšeme
v lednovém Zpravodaji.
Vánoční svátky přejeme všem lánským občanům
prožít v klidu a pohodě s nejbližšími. Do nového
roku přejeme plno zdraví a spokojeného žití v naší
malebné vesničce.
Miluše Vaněčková

Vánoce s Bertou

Drogerie v Lánech

Dne 28.prosince 2018 se bude konat od 10:00 do
15:00 den otevřených dveří v demonstrační
obůrce Lesní správy Lány na Nových Dvorech,
kde společně popřejeme šťastný nový rok Bertě.
V případě nepříznivého deštivého počasí se akce
ruší. Těšíme se na setkání s Vámi.
Lesní správa Lány

Jednota SD Rakovník oznamuje, že 3. prosince
znovu otevřela prodejnu drogerie v Berounské
ulici. Otevírací doba je:
Pondělí: 7:30 – 13:00 hodin
Úterý: 7:30 – 16:00 hodin
Středa: 7:30 – 13:00 hodin
Čtvrtek: 7:30 – 16:00 hodin
Pátek: 7:30 – 16:00 hodin
Sobota: 7:30 – 11:00 hodin
Neděle: zavřeno

OKÉNKO do mateøské školy

Co se dìlo v mìsíci listopadu v MŠ

Bohoslužby Vánoce 2018
kostel Nejsvìt. Jména Ježíš
Neděle
Pondělí
Úterý
Neděle
Úterý
Neděle

23.12. v 15:00 hodin
24. 12. ve 24:00 hodin
25. 12. v 15:00 hodin
30. 12. v 15:00 hodin
1. 1. v 15:00 hodin
6. 1. v 15:00 hodin

Lánské cukráøství
Krásné prožití vánočních svátků a všechno
nejlepší v novém roce 2019 přeje celý tým
Lánského cukrářství.
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2. 11. – Halloweenské odpoledne plné dobrodružství a zábavy si užily děti ve školní družině.

19. 11. – Žáci z Klubu mladého diváka vyjeli
podruhé do Městského divadla v Kladně. Tentokrát zhlédli divadelní adaptaci nejznámějšího díla
B. Němcové „Babička“.

7. 11. – Třetí projektový den věnovaný finanční
gramotnosti v 8. třídě byl zaměřen na výběr
dovolené v mezích rodinných rozpočtů a zajištění
všeho, co s dovolenou souvisí.

22. 11. – S vedením školy se sešli zástupci
žákovské rady. Odměňovali jsme nejlepší sběrače
starého papíru, a to jak jednotlivce (Antonín Vála,
Štěpán Kemr, Adéla Lomberská), tak třídu (3. B).

7. 11. – Žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce
v Kladně.

22. 11. – V odpoledních hodinách se konaly třídní
schůzky, kde vyučující zhodnotili chování
a prospěch žáků za 1. čtvrtletí školního roku.

Zprávy ze školy

8. 11. – Třeťáci zhlédli novou pohádku Divadla
Lampion „Drakobijec z Oujezda“.
14. 11. – Techmania Science Center v Plzni
přiblížila páťákům sluneční soustavu.
15. 11. – Barrandov Studio navštívili žáci 4. ročníku a absolvovali program v rámci projektu 100.
výročí pražských příběhů: „Jak vznikal český
Hollywood a jeho historie“.
16. a 22. 11. – S preventivním programem „Holky
a kluci, pozor na kyberprostor“ přijeli do školy za
žáky 4., 8. a 9. ročníku lektoři Vzdělávacího
institutu Středočeského kraje.

30. 11. – V prostorách školních dílen v nové školní
budově se konala tvořivá dílna výroby adventních
věnců.
Podzimní soutěží ve sběru škola za 8 460 kg
starého papíru získala 16 920 Kč. Děkujeme všem
za podporu.
Jménem všech pracovníků školy mi dovolte
popřát všem dětem, rodičům i přátelům školy
radostné vánoční svátky a v novém roce pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Vydaøená sokolská veselice
Sobotní Sokolská veselice ke stému výročí založení
Sokola v Lánech se vydařila. Snad nejvíce o tom
svědčí plný parket tančících dvojic ve 2:00 hodiny
ráno nedělního času.
Celá republika slaví letos sté výročí, v Lánech
stejné výročí oslavuje i Sokol. Pro oslavu jsme
zvolili taneční veselici v duchu první republiky.
Slavnostně prostřené stoly v barvách české
trikolory vítaly příchozí dámy a pány v elegantních šatech v duchu první republiky.
Příchozí návštěvníky přivítala krátce po osmé
hodině večerní starostka lánského Sokola paní
Václava Nováková. Připomněla ve zkratce historii
založení Sokola v Lánech a zmínila, že největším
dárkem, je nová elektroinstalace v celé sokolovně.
V průběhu večera se na parketu předváděly
rozmanité taneční variace. Dámy nezapomněly
na rukavičky, které ladily s třpytivými šaty, kostýmy, sukněmi či kalhotami, nechyběly klobouky,
zvlněné kadeře dozdobené stuhami a péry. Zcela
jistě se dámy inspirovaly módou, kterou nosily
filmové hvězdy jako Adina Mandlová, Nataša
Gollová nebo Věra Ferbasová.
K tanci a poslechu hrála domácí kapela Vipiš
a melodie v jejím podání lákaly tanečníky na
parket celý večer.

Od tance si účastníci veselice odpočinuli hlavně
při předtančení, a to celkem třikrát. Nejprve se
představily ženy ze všestrannosti pod vedením
Jany Porcalové se sportovním vystoupením na
stepech. Po 22. hodině rozesmály osazenstvo
sokolovny opět ženy s humornou scénkou na
melodii skupiny Mirai Když nemůžeš, přidej víc.
A krátce před půlnoci vystoupily ženy z kladenského Sokola s kankánem, za který sklidily
zasloužený potlesk.
Lístky na připravenou tombolu se prodaly všechny, a tak návštěvníci si od půl jedenácté odnášeli
ceny ke svým stolům a po půlnoci se losovalo 10
nejhodnotnějších cen. Dárkové poukazy do
Aquapalace v Čestlicích určitě potěšily, stejně tak
dárkové koše, dorty nebo mladé danče z Lánské
obory.
Děkujeme všem, kteří se přišli bavit a užili si
pěknou veselici. Příznivcům, pomocníkům
a sponzorům, lánským firmám a občanům patří
naše poděkování za přispění do tomboly a za
jejich podporu. Výtěžek z veselice použijeme na
doplacení chybějící částky za novou elektroinstalaci.
Martina Hořejší

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
· 14:00 – 17:00 Rodinné a ped.
psychologické poradenství
(poslední v tomto roce 8.12.).
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh.
V prosinci budeme vyrábět ozdoby
z korálků. Dílna je vhodná i pro starší
děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(19.12. a 16.1.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Beseda Naučte se s námi míčkovat se
uskuteční v úterý 11. prosince od
10:00 hodin. Naučíme se metodu
míčkové facilitace neboli míčkování
hrudníku a obličeje, která je úspěšně
využívána jako prevence či podpůrná
léčba při kašli nebo rýmě, astmatu
i alergiích.
· Vá n o č n í p r á z d n i n y v h e r n ě
Domečku: naposledy budeme mít
v herně otevřeno ve středu 19.
prosince 2018. Po svátcích otevíráme
v úterý 8. ledna 2019.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

Vážení a milí návštěvníci Domečku
a fandové spolku Naše Lány,
přejeme Vám všem
vánoční pohodu a pevné zdraví.
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KOMENTÁØE
Jedním z mých snů, už ani nevím jak starým, bylo
vyjet do země, která to opravdu potřebuje, a pokusit se jakkoli pomoci. Nerada o něčem jen mluvím
a pak hledám důvody, proč to nejde. Letos jsem
dokončila školu, přes léto jsem si vydělala v USA
dostatek peněz, a proto jsem usoudila, že je ten
nejvyšší čas si svůj sen splnit, než najdu nějaké
ALE.
Všichni Indonésané, kteří alespoň trochu ovládají
angličtinu (a takových bohužel moc není), se mě
ptají, proč jsem si vybrala právě tuto destinaci. No,
popravdě, nabízela se mi spousta jiných, mnohem
hezčích míst. Já jsem si vybrala Jakartu, hlavní
město Indonésie, hlavně proto, že mě už léta trápí
způsob, jakým se lidé chovají k naší planetě.
V Indonésii je bohužel situace opravdu špatná.
Většina z nás si už uvědomuje, že PET lahve se
rozkládají třeba 100 let, sklo tisíce… Indonésané
to možná vědí také, ale moc je to netrápí. Ač je
Indonésie země tisíce ostrovů, z nichž většina je
rájem na zemi, přesto jejím obyvatelům nedělá
problém zahodit cokoli kamkoli. Člověk žijící
v Jakartě někdy týdny nezahlédne slunce. Ne snad,
že by tu i přes zimu nebylo 30 stupňů, ale proto, že
obloha je neustále zahalena smogem. V Jakartě
žije víc lidí než v celé České republice a téměř každý
z nich využívá k přemisťování skútr. Obvykle zde
nenajdete chodníky, a pokud někde nějaký

Euromedia Group, a.s.

náhodou potkám, slouží už spíš jen jako objížďka
pro skútr při zácpě.
Jakarta je město, kde najdete úplně vše. Můžete si
koupit u stánku výborný oběd za 20 korun a za
deset minut už nakupovat u Louise Vuittona.
V centru si připadáte skoro jako v New Yorku,
o pár kilometrů (možná metrů) dál už potkáváte
„domy“ postavené ze všeho, co se dá na ulici najít.
A že se toho dá na místních ulicích najít opravdu
spousta.
Rozhodla jsem se tedy odjet do Indonésie a učit
tam malé děti. Naučit je něco o ekologii, naučit je
nebát se mluvit anglicky, naučit je něco o naší
kultuře a zemi, protože 99 % z nich si pravděpodobně nebude moci nikdy dovolit nikam vycestovat. I kdyby má návštěva měla mít vliv jen na
jednoho jediného z nich, nikdy nebudu litovat.
Nevydělám si tu ani korunu, avšak přijedu bohatší
než kdy dříve. Oni si to asi ani neuvědomují, ale
naučí mě víc, než dokážu naučit za těch pár týdnů
já je.
Kdo by měl zájem dozvědět se víc, může přijít
6. ledna 2019 od 17:30 do lánské Klubovny
(budova 1. stupně ZŠ Lány), kde vám povyprávím
o svých zážitcích.
Budu se na vás všechny těšit.
Barbora Kosárová

ROZHOVOR

přijme šikovné a pracovité lidi na

BRIGÁDU
(formou DPP) do třísměnného provozu
(možná domluva). Místo výkonu práce
– sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr
Rakovník). Mzda je 110,-Kč/hod.
a nástup je možný ihned.

V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 731 451 399.

Policejní okénko
Městská policie v Novém Strašecí řešila
v průběhu října následující události:
· opakovanou stížnost obyvatelky Lán
na úmyslné poškozování majetku;
· vjezd do lesního prostoru neoprávněným mot. vozidlem;
· vytrhané patníky na křižovatce silnic
606 a 23623 (odbočka na Vašírov).
· Dohlížela na pořádek v obci a kontrolovala zákaz konzumace alkoholu
v místech, kde je to vyhláškou zakázáno, v době konání Posvícení, Pěkné,
lampiónového průvodu, Dýňořezání,
při otevírání nové expozice v Muzeu T.
G. M. a při návštěvě prezidentů ČR a
SR na lánském hřbitově 28.10.2018.

Láska prochází žaludkem i na Lánech
K akcím na Lánech neodmyslitelně patří Catering
Na mlejnici. Určitě jste některou z rautových
laskomin ochutnali i vy. Majitelé Petr Sklenář
a Radka Sližová svou práci dělají s láskou a je to
vidět nejen v servisu baru, ale také v každém soustu
jejich dobrot. Petr nám prozradil, jací jsou Láňáci
gurmáni, jaké to je připravovat raut pro „hlavouny“, kde se naučit kuchařským dovednostem
a proč vaření utužuje vztahy. Pojďte s námi
ochutnávat…
Pamatuješ na svou první akci na Lánech? Co tě
z pozice majitele cateringové firmy na ní nejvíce
překvapilo?
Nad touhle otázkou jsme dlouze přemýšleli.
Nicméně si myslím, že úplně jako první byl Obecní
ples na Lánech v roce 2014. Překvapilo mě, jak se
lidé na Lánech umějí skvěle bavit. A s jakou
přátelskou atmosférou nás přijali jako novou
firmu zajišťující pro ně ples a jiné akce.
Dnes už tě potkáváme téměř na každé akci
v Lánech, kde je dobré jídlo a pití. Která z lánských
akcí tě baví z hlediska kulinářského nejvíce?
Ano, to je pravda, hodně se pohybujeme na
Lánech, je to teď již pro nás srdcová záležitost.
Není to jen práce, ale opět se vidíme se spoustou
přátel a známých. Nejvíce mě z hlediska kulinářství baví připravovat firemní akce, hlavně
rauty. Na takových akcích se můžeme doopravdy
„vyřádit”. Ale není to jen o těchto akcích. Pro-

vozujeme i službu „Kuchař do domu”, která je
v poslední době hodně žádaná. Buď jídlo připravíme u nás a dovezeme, nebo rovnou vaříme
u klienta v kuchyni. Připravujeme tak rodinné
oslavy a to nás moc baví.
Připravoval jsi catering i pro prezidenta, je to tak?
Co to bylo za akci a jak vypadá takové menu pro
„hlavouny“?
Na zámku v Lánech i v zahradách jsme připravovali už několik slavnostních příležitostí. Ta
poslední akce byla u příležitosti křtu krásné knihy
Lánská obora v proměnách času, kde se křtu
účastnil i pan prezident. Celé téma našeho rautu
pro hosty bylo použití všech surovin z Lánské
obory. Takže tam byly zvěřinové paštiky, šunka
z divočáka, bažantí prsa s máslovou dýní, ryby
a lanýže na trochu jiný způsob. Ke každé akci
přistupujeme velmi zodpovědně a je jedno, pro
koho ji chystáme.
Jsou „Láňáci” na akcích gurmáni, nebo si spíše
potrpí na klasiku v podobě gulášku?
Ano, Láňáci jsou gurmáni. Opravdu vždycky
záleží na tom, na jakou akci jedeme. Pokud jedeme
třeba na venkovní akci, tak tam vyrážíme s osvědčeným klasickým jídlem (grilovaná masa,
zvěřinové klobásky, zvěřinový gulášek). Ale když
chystáme jiné akce, tak si „Láňáci” nechají
doporučit i jídla, která sami neznají. Rádi zkouší
novinky.
Pokračování na str. 7...
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ROZHOVOR
Láska prochází žaludkem i na Lánech
... pokračování ze str. 6
Jak vypadá příprava na podobnou akci? Zasvětíš
nás lehce do tvé práce?
Vysvětlím opravdu lehce a stručně. Prvotní je
poznat klientovo přání a hlavně, o jakou příležitost se jedná. Vždy dbáme na to, aby suroviny
byly čerstvé a ideálně lokální. Pak sestavíme
menu a necháme ho odsouhlasit klientem. Dle
náročnosti akce začínáme připravovat dva dny
před akcí, ale některé pokrmy i týden dopředu
(paštiky, šunky, atd). V den akce musí být vše
připraveno k transportu – personál, inventáře
nábytku, suroviny, atd. Záleží na rozsahu akce.
V případě plesu je to týden práce – připravit
nábytek, zboží apod. Je to opravdu náročné, ale
nás to baví.
Je pro tebe vaření obživa nebo celoživotní
koníček?
Je to pro mě celoživotní koníček, kterým se živím.
Práce s lidmi je rozmanitá, proto mě pořád baví
a bavit vždy bude.
Gastronomie šla v posledních letech hodně nahoru. Čím to je, že si lidé rádi připlatí za dobré jídlo?
Je to hlavně tím, že se o gastronomii hodně mluví,
lidé cestují a zkouší nové chutě a v televizi je
mnoho pořadů o jídle. Proto jsou na nás kuchaře
kladeny vysoké nároky.
O oblibě kvalitního jídla svědčí i fakt, že si lidé
rádi nadělují různé degustace, kurzy vaření.
Zareagovali jste nějak na tento trend?
Ano, zareagovali jsme. Již v minulosti jsem školil
v několika restauracích, kde jsem i sestavoval
nové jídelní lístky. A protože za mnou řada lidí
chodila, proč neděláme kurzy, řekli jsme si, proč
ne. Téměř všechny kurzy se konají jen ve velkých
městech. A proč jezdit do Prahy, když můžete jet
do Nového Strašecí. Na kurzech se mnou bude
spolupracovat zkušený lektor Petr Brňák. Má za
sebou několik stáží v zahraničí, pracoval ve
Francii v michelinských restauracích a také měl
vlastní pořad o vaření ve francouzské televizi.
Takže můžu tvé kurzy vaření věnovat k Vánocům?

dárkové poukazy už k letošním Vánocům.
Můžete ho získat po telefonické dohodě. K
vyzvednutí jsou osobně u nás na firmě na adrese
Čsl. armády 496, Nové Strašecí, nebo je také
mohu zaslat poštou. Kurz vaření stojí 2500,- Kč
na osobu. Veškeré kurzy, typy a data konkrétních
kurzů naj-dete na našem Facebooku Catering na
Mlejnici.
Přiblížíš nám nějak více průběh kurzu, kapacitu
a co vše nás tam čeká?
Kurzy se budou konat v naší cateringové
kuchyni, v Novém Strašecí. Kapacita je 8 míst na
jeden kurz. Kurzy se budou konat v měsíci leden,
únor, březen 2019, vždy každé pondělí.
Startujeme 14. ledna. Společně si „zavaříme” od
15:00 do 20:00 hodin. Při příchodu vás uvítáme
nápojem dle vlastního výběru, seznámíme vás s
vaší dočasnou kuchyní, obeznámíme vás s menu
a surovinami. Pak už společně s lektorem připravíte 4 – 5 chodové menu. Na závěr si společně
vychutnáte jídla, která jste si připravili. Domů si
odnesete certifikát, recepty a samozřejmě krabičku s ochutnávkou pro vaše blízké.
Které kurzy na nás čekají?
Témata kurzů na příští rok jsou: Maso, maso,
maso; Zvěřina a její úpravy; Studená kuchyně;
Ryby a mořské plody. Veškeré podrobné
informa-ce o tom, co se bude vařit, najdete na
Facebooku.
Je kurz vaření způsob, jak se seznámit, případně
okořenit vztah?
Ano, samozřejmě, protože láska přece prochází
žaludkem...
Otázka na závěr. Co ty a smažák? Je pro tebe
regulérním jídlem?
(smích) Smažák je dozajista regulérním jídlem,
Když je kvalitně připravený, s dobrými domácími
hranolky a domácí tatarskou omáčkou, i já si ho
občas rád dám.
Děkuji za rozhovor Petrovi Sklenářovi a Radce
Sližové.
Ilona Víchová

Ano, určitě. Pro zájemce máme připravené

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

Králíček Petr tel. 777 887 677
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Sokol v prosinci
· 8. prosince divadlo od 19 hodin.

·

·
·

·
·

·

·
·

Soubor V.A.D. z Kladna sehraje Čapkovu Válku s mloky. Lístky bude
možné zakoupit i před představením.
Před divadlem od 18:00 hodin a po
divadle bude otevřená v sokolovně
adventní kavárna s posezením.
V 18:30hodin bude vyhodnocení
letošního turnaje ve hře pétanque.
12. prosince zve mladší ženy odbor
všestrannosti TJ Sokol Lány na
Vánoční posezení do Lánské cukrárny od 18:30 hodin (bývalá Fontána
v Berounské ulici). Seniorky mají
posezení o den později ve čtvrtek
13.12. od 16:00 hodin tamtéž. Prosím přihlaste se e-mailem nebo ústně
na cvičení nebo u V. Novákové nebo
M. Moravcové.
15. prosince po celý den vánoční
Buchec oddílu volejbalu.
V neděli 16. prosince přijďte protáhnout tělo na mimořádnou hodinu
s cvičitelkou/majitelkou CK S úsměvem Míšou Kholovou. Začátek
v 10:00hodin, vstup je možný pro
širokou veřejnost. Přijďte vyzkoušet
cvičební novinku – Smovey. Zájemci,
hlaste se předem u cvičitelky Martiny
Moravcové, aby bylo dostatek pomůcek. Vstupné dobrovolné.
26. prosince vánoční turnaj dvojic ve
stolním tenise od 7:45 hodin.
Od 27. do 29. prosince navečer
zkouší Divadlo Lány na svoji premiéru Lásko, vezmeš si mě?, která spolu
s oceněním Klobouk dolů proběhne
30. prosince.
Zejména rekreační hráče zveme na
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, začíná se v 8:30 hodin.
Pravidelný provoz v sokolovně začíná
ve středu 2. ledna 2019.
V neděli 6.ledna budeme opět
pořádat Sokolskou tančírnu od
17:00hod. Vstupné 50,-Kč za pár.
Takže kdo chce zlepšit své taneční
dovednosti je srdečně zván. Zájemci,
hlaste se u Martiny Moravcové.

Sedmý roèník Lánské koule pétanque je dohrán
Stejně jako v posledních letech se hrál turnaj
pétanque dvoukolově. Tradičně byly rozlosovány
tři skupiny dvojic A, B a C. Z tohoto základního
kola byly známy výsledky, tedy i tři postupující
dvojce z každé skupiny, začátkem letních školních
prázdnin. Ve finále se tudíž utkalo devět dvojic.
Stejně jako v předchozích letech hrála velkou roli
technika hry a zkušenost z předchozích soutěží.
Přes tuto skutečnost se do finále probojovaly dvě
začátečnice, paní Dana Zámostná a paní Kateřina
Kratochvílová, a nevedly si vůbec špatně. Kdo by
měl zájem seznámit se podrobněji s výsledky
finálových zápasů, může nahlédnout do tabulky
v hospodě Narpa a ve vitríně před sokolovnou.
Ještě před vlastním vyhlášením vítězů děkujeme
vedení Sokola za podporu a vstřícnost. Velké
poděkování si zaslouží náš tradiční sponzor –

cestovní kancelář CK FISCHER a jeho reprezentant pan Aleš Vítek. Pro každého z vítězné
dvojice věnuje poukázku na výlet s CK FISCHER
v hodnotě pět tisíc korun.
Nyní k výsledkům – 3. místo si vybojovala dvojice
Tereza a Petr Kutovi, 2. místo Roman Havelka
a Karel Kellner, 1. místo Zuzana a Petr Fenclovi.
Blahopřejeme všem úspěšným hráčům. Pétanque
je nejen společenská záležitost, kde se setkávají
lidé různého věku, profese a zájmů, ale je to také
sport, který se ve světě hraje profesionálně. Má své
mezinárodní turnaje, kterých se účastní borci nejen z Evropy, ale i z Asie a Afriky. Těším se a věřím,
že ne sám, na příští, již osmý ročník. Věřím, že ten
bude stejně oblíbený jako ty předchozí.
Oldřich Polášek

Nejlepší dárek pro Sokol
Letošní rok byl pro naši tělocvičnou jednotu velmi
náročnou zkouškou. Nejenže výbor organizoval
v průběhu roku několik akcí ke stému výročí
založení Sokola v Lánech, ještě jsme nacvičovali
na XVI. Všesokolský slet a navíc v sokolovně
probíhala velká rekonstrukce elektrických rozvodů. Jsme takřka na konci roku, a tak můžeme
konstatovat, že tuto zkoušku ustál výbor i členové
TJ se ctí. První akcí byla vydařená tělovýchovná
akademie v květnu, kde kromě vystoupení
aerobiček byly předvedeny u nás nacvičované
sletové skladby. V červenci jsme v tom největším
horku organizovali pro děti i dospělé za sokolovnou zábavné sportovní odpoledne s občerstvením.
V září jsme uspořádali výstavu o historii Sokola
v Lánech a vyvrcholením oslav byla Sokolská
veselice (na str. 5).
Nejlepším dárkem k našemu výročí je uskutečnění
rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně. Pro
informaci uvádím přehled vynaložených prostředků:

Rekonstrukce elektroinstalace (1. i 2. etapa)
Zednické práce navíc

1 631 699,- Kč
39 494,- Kč

Malování

116 723,- Kč

Kryty na světla

38 818,- Kč

Čištění závěsů, opony a šálů
Barvy a různé nátěry, drobný materiál

21 672,- Kč
cca 20 000,- Kč

Ze Středočeského kraje jsme získali dotaci
500 000,- Kč, na finančních darech od firem, členů
TJ nebo občanů jsme si připsali 74 200,- Kč.
Velkou výpomocí byl příspěvek od obce – celkem
ve výši 410 000,- Kč. Poděkování zaslouží i spolek
Naše Lány, který výtěžek z červnového Dne
plného her ve výši 25 000,- Kč věnoval Sokolu na
pořízení nové čisticí zóny v šatně.
Veškeré úklidové práce jsme provedli svépomocí.
Věřím, že dobrý stav naší sokolovny ocení nejen
sportující členové, ale i veřejnost při blížících se
společenských plesech. A také doufám, že si pěkné
prostředí společným úsilím udržíme hodně
dlouho.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány

Fotbalové výsledky – Starší pøípravka

Fotbalové výsledky – A tým
zápas

skóre

zápas

skóre

SK Lány – Sokol Hostouň ”B”

4:4

SK Lány – FK Rakovník

7:2

SK Lišany – SK Lány

0:4

Sk Senomaty – SK Lány

15:0

SK Lány – TJ Tatran Rakovník ”B”

5:2

SK Lány – Sj. Chrášťany

8:7

SK Vinařice – SK Lány

2:1

TJ Čistá – SK Lány

5:0

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 880 ks. Občasník. Místo vydání: Lány.
Obecní úřad Lány, IČ 00243981, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Martina Hořejší (732 770 797), Jana Drastilová, Karel Pleiner, PaedDr. Václav Vodvářka, PhDr. Václava
Nováková, Ilona Víchová. Grafická úprava a sazba: Mgr. Martin Hložek, Mgr. Eva Hložková. Za obsah příspěvků
odpovídají jejich autoři. Články mohou být redakčně kráceny.
Datum vydání: 6. 12. 2018. Tisk: CAN 21 s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 10833
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 23. 12. 2018

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

