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Úvodník

Lány v roce 2021
Rok 2021 je symbolický tím, že je to
dvacátý první rok dvacátého prvního
století. Hodně lidí zajímá, jaký ten rok
bude, protože to, co jsme si díky koronaviru prožili v roce 2020, nebylo moc
dobré a všichni jsme z toho již hodně
unavení. Věřím a pevně doufám, že bude
nový rok určitě lepší než ten předcházející. Pokud si dovolím trochu předvídat,
jaký bude rok 2021 z pohledu naší obce,
pevně věřím, že všechny investiční akce,
které jsme si v rozpočtu napláno-vali,
úspěšně zrealizujeme. Otázkou zůstává,
jak se nám bude dařit v oblasti
kulturních a společenských akcí, protože ty hlavně závisí na tom, jaká bude
pandemická situace v naší republice.
Začátek roku bude ještě určitě poznamenán pandemií covid – 19, ale věřím,
že kombinace jarních měsíců a očkování
přinese zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva v celé naší republice, a tím
i lepší náladu do společnosti. A proto
doufám, že již v létě budeme moci
realizovat společenský život v naší obci
takový, na jaký jsme byli po celá dlouhá
léta v novodobé historii obce zvyklí.
Věřím, že školáci budou mít normální
vyučování, že sportovci budou moci
normálně sportovat, hospody budou
normálně otevřené, kina budou hrát,
živnostníci podnikat…. Takový život si
přeji a věřím, že každý z nás. Proto
pojďme to prosím ještě nějaký čas vydržet, dodržujme protipandemická
opatření, buďme zodpovědní sami
k sobě, ke své rodině, ale i ke svému
okolí. Přeji všem hlavně hodně zdraví.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání
Dne 14. prosince 2020 proběhlo v lánské sokolovně poslední veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány v roce 2020 .
Zastupitelé projednali a schválili:
· navýšení výdajové části rozpočtu obce (§ 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů) ve výši
500.000,- Kč;
· rozpočet obce na rok 2021 se závaznými
ukazateli v paragrafovém znění. Rozpočet je
schválen jako schodkový a bude vyrovnán
čerpáním finanční rezervy z minulých let;
· střednědobý výhled obce na období
2022–2023;
· rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na
období 2022–2023 Základní školy Lány;
· rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled na
období 2022–2023 Mateřské školy Lány;
· veřejnoprávní smlouvu s městem Stochov při
realizaci projektu „Chodníky Slovanka směr
Lány, Nové Strašecí a Tuchlovice“;
· žádost o příspěvek na provoz pobočky Pošty
Partner v Lánech v roce 2021 ve výši 6.000,- Kč
měsíčně;
· rozpočtovou změnu č. 5;
· rozpočtovou změnu č. 6;

odměny členům finančního a kontrolního
výboru dle návrhů předsedů výborů;
· přijetí daru pro Základní školu v Lánech –
„1 ks praktická sada do hudební výchovy“
v hodnotě 4.964,- Kč od Statutárního města
Kladna se sídlem v Kladně;
· uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo se
společností Energie stavební a báňská a.s. se
sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 –
Švermov, IČO: 45146802, na vícepráce při
opravách místních komunikací na akci „Čistička odpadních vod a splašková kanalizace
Vašírov”.
Zastupitelé uložili starostovi obce:
· podepsat Veřejnoprávní smlouvu s městem
Stochov na realizaci projektu „Chodníky Slovanka směr Lány, Nové Strašecí a Tuchlovice“;
· podepsat dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se
společností Energie stavební a báňská a.s. se
sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 –
Švermov, IČO: 45146802, na vícepráce při
opravách místních komunikací na akci „Čistička odpadních vod a splašková kanalizace
Vašírov“.
Ing. Radka Štíbrová
·

Poplatky za svoz odpadu a poplatky za psy 2021
Poplatek za komunální odpad a za psy pro rok
2021 bude splatný od 8.února do 22. února 2021.
S ohledem na omezenou otevírací dobu obecního
úřadu a nevytváření front na obecním úřadu je
ideální provést úhradu bezhotovostně.

účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol
1340 + číslo popisné rodinného domu, za který
platbu hradíte. Na obecní úřad přineste doklad
prokazující úhradu poplatku, aby Vám mohl být
ihned vydána známka.
I poplatek ze psů můžete uhradit bezhotovostním
převodem na účet obce č. 622221/0100,
variabilní symbol 1341 + číslo popisné rodinného
domu, za který platbu hradíte.
Poplatky je možné uhradit i platební kartou
a hotově na Obecním úřadu v Lánech (v termínu
8. - 22. 2. 2020).
Vydání známek na odvoz odpadu pro rok 2021 při
bezhotovostní platbě, je možný již nyní v průběhu
ledna v úředních hodinách: pondělí 8:00–11:00
a 13:00–15:00 hodin a ve středu 10:00–12:00
a 14:00–17:00 hodin.
Martina Hořejší

FOTO

Dovolujeme si vás požádat o upřednostnění
bezhotovostní platby před platbou v hotovosti.
Zejména apelujeme na seniory, kteří jsou zvyklí
platit poplatky za odpad i za psa hotově, aby volili
v co největší míře bezhotovostní úhradu poplatků
např. za pomoci rodinných příslušníků. Ušetříte
sobě i pracovnicím obecního úřadu čas a budete
rychleji odbaveni při výdeji známky na popelnici.
Bezhotovostní platby můžete zasílat již nyní.
Poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů činí 600,- Kč za osobu.
Úlevy zůstaly beze změn. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem na

Inzerce v bøeznovém Zpravodaji zdarma
Zveřejníme adresář všech lánských a vašírovských podnikatelů. Uzávěrka pro posílání inzerce
je 25. února 2021.
Nabízíme Vám možnost inzerovat v březnovém
Lánském zpravodaji zdarma. Podmínkou je bydliště v Lánech nebo ve Vašírově. Podnikatelé

budou současně uvedeni na webu obce. Pokud
máte o inzerci zájem, zašlete své kontaktní údaje
(ve formátu – název, adresa, tel. spojení, odkaz na
www-stránky) na e-mail: zpravodaj@lany.cz.
Maximální velikost inzerce je 150 znaků bez
mezer.
Redakce
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Obec navýší svoz papíru
Vývoz kontejnerů s tříděným odpadem
pravidelně provádí svozová firma AVE
Kladno s. r. o. Jelikož jsme si vědomi situace u stanovišť kontejnerů se tříděným
odpadem v naší obci, rozhodli jsme se, že
navýšíme svoz separovaného papíru
o další den v týdnu.
Bohužel situaci s přeplněnými kontejnery nepřispívá ani fakt, že v této době
většina z nás nakupuje zboží přes internetové obchody a vinou toho se také
neustále zvyšuje i počet kartonů a
kartonových krabic.
Od 9. 1. 2021 bude tedy probíhat svoz
kontejnerů se separovaným papírem
v úterý a nově také v sobotu.
V roce 2021 dochází v naší obci k
navýšení výdajů za svoz vytříděných
složek komunálního odpadu a svoz a
ukládání TKO o bezmála půl milionu
korun. Tento nový svozový den tyto
finance navýší o dalších 200 tisíc korun
ročně.
Proto bych vás ráda touto cestou požádala o ohleduplnost při třídění odpadů,
sešlapávání kartonových krabic pro co
nejefektivnější využití objemu modrých
kontejnerů na papír.
Ing. Ivana Píšová

Obecní knihovna
Lánská knihovna je stále v provozu.
Funguje v režimu výdejního okénka, ve
kterém je instalována průhledná bezpečnostní přepážka.
Otevírací doba knihovny je každou středu a je dočasně zkrácena od 13:00 hodin
do 16:00 hodin.
Knihy, které čtenáři vracejí, se po odečtení z jejich čtenářských účtů odloží do
karantény a nejsou ve stejný den zapůjčeny jinému čtenáři.
Při respektování bezpečnostních pravidel (dostatečné zakrytí dýchacích cest,
dezinfekce rukou a rozestupy) je možné
knihovnu navštívit.
Věřím, že vám zapůjčení zajímavé knihy
zpříjemní zimní čas a částečně nahradí
omezený sociální kontakt.
Jitka Macháčová

Vrate knihy do knihovny!
Žádám všechny čtenáře, kteří mají
dlouhodobě vypůjčené knihy z obecní
knihovny, aby je neprodleně vrátili.
Výpůjční dobu čtyř týdnů, která nemohla být s ohledem na pandemii
koronaviru dodržena, nelze prodlužovat
do nekonečna.
Jitka Macháčová

Rozpoèet obce 2021
Rozpočet obce Lány na rok 2021 musel vzít
v úvahu propad financí způsobený pandemií
koronaviru a utlumení ekonomiky v jarních
měsících. Nově a zásadně jej ovlivní snížení daně
z příjmu schválené Poslaneckou sněmovnou na
konci loňského roku. To v konečném důsledku
povede k výpadku příjmů ve státním rozpočtu
a projeví se i v rozpočtech obcí a měst.
Schválený rozpočet obce Lány na rok 2021 počítá
s příjmy v celkové výši 36.000.000,- Kč a výdaji ve
výši 49.000.000,-Kč. Rozpočet obce je plánován

jako schodkový. Na pokrytí schodku je použita
finanční rezerva obce ve výši 13.000.000,- Kč,
která byla vytvořena z přebytků hospodaření
v minulých letech.
Předpokládané daňové výnosy obce v roce 2021
jsou plánovány podle předchozích let a z daňové
kalkulačky Svazu měst a obcí ČR. Vzhledem
k nejistému vývoji celkových daňových příjmů je
v rozpočtu uvažováno s částkou ve výši 90 %
možného maxima.
Karel Sklenička, starosta obce

PŘÍJMY
Název

VÝDAJE
Tis. Kč

Daňové příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné
činnosti
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná dle zvláštní
sazby
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz systému shrom. odpadu
Poplatek ze psů

Název
Ozdravování hospodář. zvířat

6 500
80

Silnice
Chodníky rekonstrukce
Odvod a čištění odpadních vod

Tis. Kč
40
5 000
600
13 500

700
4 600
15 300
1 300
70

Mateřská škola

1 030

Základní škola (obě budovy)

2 100

Činnosti knihovnické

80

Rozhlas

50

Ost. záležitosti kultury, kronika

30

Poplatek za užívání veřejného prostranství

3

Zpravodaj

Poplatek z ubytovacích kapacit

1

Ost. záležitosti kultury, SPOZ

470

Sportovní zařízení v majetku obce/dět. hřiště

100

Příjmy z úhrad dobývání prostoru
Odvod hazardních a technických her

30

Ostatní tělovýchovná činnost

400

Zájmová činnost a rekreace

120

Ostatní zájmová činnost a rekreace

110

Bytové hospodářství

200

Nebytové hospodářství

200

Veřejné osvětlení

900

670

Pohřebnictví

100

4 350

Územní plán

100

180

Správní poplatky

50

Daň z nemovitosti

760

Splátky půjč. prostředků od obyvatelstva
Daňové příjmy (součet 1. třídy)
Přijaté dotace
Neinvestiční přijaté dotace ze Státního rozpočtu
Dotace /žádosti…/

100

6
29 580
5 020

Příjmy z pronájmu pozemků

45

Komunální služby a územní rozvoj

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

10

Odstraňování tuhých emisí /zam.vůz

40

Sběrný dvůr rekonstrukce

2 900

320

Sběr a svoz komunálních odpadů

3 400

250

Péče o vzhled a údržbu obce

3 200

Příjmy z posk. služeb a výrobků (vstupné kultur. akce)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní rozvoj (nakládání s obecním majetkem)
Sběr a svoz komunálních odpadů

80
40

10

Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi

50

Osobní asistence, pečovatelské služby

620

Ochrana obyvatelstva

100

5

Komunální odpad (EKO-KOM)

350

Činnost orgánů krizového řízení

Pečovatelská služba (DPS)

200

Bezpečnost a veřejný pořádek

50

20
700

30

Požární ochrana

6 500

Volby KÚ

60

Zastupitelstvo obce

1 950

Činnost místní správy

25

Volby KÚ

Požární ochrana

Obecné příjmy a výdaje
Nedaňové příjmy (součet 2.třídy)
CELKEM

5

Činnost místní správy

60
4 000

1 400

Obecné výdaje, poplatky

50

36 000

Pojištění funkčně nespec.

100

CELKEM

49 000
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Tøíkrálové zpívání u betléma
Obec Lány ve spolupráci s Římskokatolickou farností Nové Strašecí, lánskou mateřskou i základní
školou a Muzeem T. G. Masaryka v Lánech
oznamují: … vzhledem k současné situaci se ruší
hromadné akce včetně lánského Tříkrálového
zpívání u betléma pro veřejnost i koledníky.
Společně se setkat a zpívat koledy nemůžeme, ale
zveme vás v neděli 10. ledna 2021 od 10:00 do
18:00 hodin na individuální rodinnou procházku
po Lánech se zastavením u jesliček, kde budou
připraveny požehnané tříkrálové křídy, samolepky a cukříky pro kolemjdoucí.
Tříkrálová sbírka se z větší části přesouvá do
virtuálního prostoru. Akce je součástí Tříkrálové
sbírky Charity Česká republika. Přispět lidem
v nouzi můžete těmito způsoby:
Zapečetěná KASIČKA, do které můžete vložit
hotovost, bude k dispozici ve vestibulu Obecního
úřadu Lány v pondělí 4. a 11. ledna 2021 od 8:00
do 11:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin a ve
středu 6. a 13. ledna 2021 od 10:00 do 12:00
hodin a od 14:00 do 17:00 hodin. Ve čtvrtek

14. ledna 2021 proběhne rozpečetění kasiček na
Městském úřadě v Novém Strašecí.
Jednorázová Dárcovská SMS v hodnotě 30,/60,- nebo 90,-. Stačí na číslo 87 777 poslat SMS
ve tvaru: DMS KOLEDA 30 nebo DMS
KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90
Darujte ON-LINE do kasičky prostřednictvím
internetových stránek:
WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ.
Zde si navolíte částku, kterou chcete darovat.
Můžete zadat PSČ a tím váš příspěvek pošlete do
naší lokality. Zadáte své kontaktní údaje a zda
chcete vystavit potvrzení o daru. Vyberete si
způsob platby daru: BANKOVNÍ PŘEVOD,
nebo PLATEBNÍ KARTA. Zobrazí se vám
platební údaje. U platby bankovním převodem
doporučuji využít vygenerovaný QR kód. Jeho
naskenováním v internetovém bankovnictví se
údaje do příkazu doplní samy. Současně vám
informace s údaji o platbě bankovním převodem
přijde do emailu.
Jana Drastilová

Vyúètování dotací spolkù
Letošní setkání se zástupci obce Lány ve věci
čerpání dotací z rozpočtu obce Lány na rok 2021
pro spolkovou činnost se odkládá na neurčito.
Rozpočet obce počítá i v letošním roce s podporou
zájmových a společenských organizací v naší
obci.
Dovolujeme si připomenout spolkům, že termín
doložení vyúčtování dotace za rok 2020 je 31.
leden 2021. V případě, že finanční prostředky
spolek nemohl použít např. kvůli zrušení akce, je
nutné finanční prostředky vrátit zpět na účet

obce. Nelze je použít jiným způsobem než
v souladu s uzavřenou smlouvou o dotaci.
Dovolujeme si jménem kronikářky V. Novákové
požádat zástupce všech spolků, aby zaslali v průběhu února na e-mail: olven@seznam.cz krátkou
písemnou zprávu o svém spolku (počet členů,
akce za rok 2020, co se jim podařilo, v čem mají
problémy). Tyto podklady poslouží k zápisu do
kroniky obce za rok 2020.
Jana Drastilová

ZE ŠKOLY
9. 12. – Žáci 4. A a 4. B navázali na podzimní
praktickou lekci dopravní výchovy a spolu s lektory střediska volného času, vzdělávání a služeb
Labyrint Kladno se dvě vyučovací hodiny věnovali dopravní teorii.

Zprávy ze školy
V prosinci do školy docházeli žáci 1. stupně a žáci
9. ročníku. Šesťáci, sedmáci a osmáci se učili
střídavě, týden prezenčně a týden distančně.
1.–4. 12. – Žáci 6. ročníku se účastnili národního
testování z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
2. 12. – Sedmáci v rámci distanční výuky rozvíjeli
své dovednosti v mediální gramotnosti. Devadesátiminutovým programem „Továrna na zprávy
aneb Jak funguje Česká tisková kancelář“ je
provedli dva lektoři Akademie ČTK.

Žáci školy potěšili svými vánočními pozdravy
seniory v Domovech v Novém Strašecí, v Tuchlovicích i v Lánech.
Vždy v předvánočním čase ve škole vzniká prosincové číslo školního časopisu Trefa. Letos jsme
místo papírového časopisu naplnili příspěvky od
dětí rubriku na školním webu.
Naposledy byli žáci ve škole v pátek 18. prosince.
Dny 21. a 22. prosince vyhlásilo MŠMT jako dny
boje proti Covidu. Následovaly vánoční prázdniny, které trvaly do 3. ledna.
V lednu se do školy vrací žáci 1. a 2. třídy, ostatní
žáci pokračují ve výuce distančně.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Rozlouèení
Vážení spoluobčané, moji bývalí pacienti. Dovolte, abych se s vámi po více než
25 letech společné spolupráce rozloučila. Po příchodu nové paní doktorky jsem
byla přesvědčena, že ráda využije mých
znalostí a zkušeností, získaných léty
praxe v místní ordinaci. Leč během prvních týdnů spolupráce se začaly objevovat náznaky neshod v naší společné
práci. Každá z nás viděla chod vesnické
ordinace z jiného úhlu pohledu a nebyly
jsme schopny najít společnou řeč. Na
základě těchto skutečností jsem se rozhodla přistoupit po dohodě k podepsání
rozvázání pracovního poměru ve zkušební době. S koncem roku 2020 jsem
ukončila svoje působení jako zdravotní
sestra v místní ordinaci. Do roku 2021
bych vám chtěla popřát hlavně hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Květa Šindelářová

Domeček je nyní uzavřen. Otevřeme,
jakmile Ministerstvo zdravotnictví ČR
vyhlásí 3. stupeň opatření PES. Předpokládáme, že kapacita Domečku bude
omezená a bude nutné využívat on-line
rezervační systém. Podrobné informace
najdete na www.naselany.cz nebo na
facebooku.
Bezplatné poradenství (rodinné, právní, personální a mzdové, laktační) pravděpodobně v březnu, budeme
vědět, zda tuto bezplatnou službu budeme moci nabízet také v roce 2021. Naše
konzultanty můžete nadále kontaktovat, ale plnou cenu služby si hradí klient
sám. Kontakty jsou uvedeny v listopadovém Zpravodaji. Senior poradenství,
základní sociální a formulářové poradenství pokračují dál bez omezení.
Maškarní merendu 2021 z důvodu
současné epidemiologické situace
nepřipravujeme .

Lánská klubovna
Klubovna pro školáky je nyní z důvodů
mimořádných opatření uzavřena. Pro
děti se otevře, až nebudou třeba ve vnitřních prostorech roušky.
Jana Drastilová

Bruslení na Židovském rybníku
Prosíme neházejte předměty na zamrzající Židovský rybník, chcete-li bez
problémů bruslit! Děkujeme rodičům,
že vysvětlí dětem, že naházené kameny,
klacky a jiné předměty jim budou následně překážkou při bruslení.
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Novostrašecká farnost
Od 1. července 2020 má strašecká farnost, pod kterou spadá i lánská farnost,
nového faráře, otce Martina Janatu.
Jaký je nový farář a poslal biskup svého
nejlepšího člověka, či problémistu, kterého potřebuje odklidit? Kdo je Martin
Janata?
Dokončení z prosincového čísla Zpravodaje.
Po Roudnici dostal samostatné místo
v Kostelci nad Černými lesy, kde byl osm
a půl roku, a odtud odešel do Poříčí nad
Sázavou, kde byl 11 let až do přeložení
na farnost do Nového Strašecí.
V Poříčí dělal nějakou dobu i vikáře, což
mu umožnilo širší pohled, protože se
staral o celou řadu farností. Za svůj největší úspěch v předchozím působišti
považuje, že oslovoval lidi, kteří běžně
do kostela nechodili. Snažil se spojit
dohromady odlišné názorové skupinky.
A že se mu to dařilo, se nejvíce projevilo
při loučení v poříčské farnosti.
Otci Martinovi se líbí rozmanitost farářského povolání. Řeší ekonomiku, různé
kauzy a pachty a k tomu samotná pastorační činnost, která je sama o sobě velice
rozmanitá. Od malých dětí školního věku až po umírající lidi, od praktikujících
lidí, kteří pravidelně chodí ke svátostem,
až po člověka, který do kostela přijde jednou za život, protože má k tomu nějaký
důvod. Ta rozmanitost je pro něj atraktivní. Být farářem jej naplňuje.
Jeho koníčky jsou četba a hudba, rád
hraje na violu. Rád chodí po horách,
letní dovolenou tráví vždy s batohem na
zádech. Během roku jezdí na kole, v zimě
plave, ale všechno je to jen tak rekreačně.
Za závodníka se nepovažuje.
Dle jeho slov je důležité, aby kněz byl na
jednom místě delší dobu, aby poznal
farnost a lidi, ideálně 10 let. Přejeme
jemu i nám, aby alespoň tuto dobu na
naší farnosti strávil.
Martina Hořejší
Kontakt:
P. Mgr. Martin Janata
mob. 605 704 526
e-mail: straseci.fara@gmail.com

Fudži po našem
Dokončení z prosincového čísla Zpravodaje.
Mladší odval se nachází asi pět kilometrů jihovýchodně od bývalé Armády. Je to pomník Dolu
Jaroslav, přejmenovaného svého času na Důl
Nosek. Tuto haldu vršili od roku 1940 do roku
2002 a po zastavení těžby ji zanechali jejímu
osudu. Posléze ji krajináři a ekologové zrekultivovali1, takže slouží jako turistická atrakce
s vyhlídkovou plošinou nahoře (484 metrů nad
mořem)2. Lze tam vyfunět či vyběhnout (jak se
kdo cítí) po relativně pohodlné cestě, někteří
cyklisté tam bez sesednutí vyjedou i na horských
kolech. Čas od času se tam opékají buřty, pálí
čarodějnice a vaří guláš.
Ale co je to platné: nikdy to nebyl a nebude
rynholecký špičatý kuželovitý Fujisan, nýbrž
pouze jakési beztvaré komolé těleso, řekněme
umělá tabulová hora pro chudé. Slunce nad ním
nevychází ani nezapadá, už jsem to zkoušel
zaměřit. A pochybuji, že tam někdy někdo vyjede

trabantem. Ale díky Bohu za něj, symbolizuje
časy, kdy uhlí živilo celý region, kdy se oficiálně
razilo hrdé heslo Jsem horník – a kdo je víc?! a kdy
horníci sami si ironicky prozpěvovali:
Kdybych já moh', kdybych já moh',
tak jako pán, tak jako pán,
plavat ve zlaté ve vaně,
nefáral bych na Anně.
Kdybych já moh', kdybych já moh',
tak jako pán, tak jako pán
jezdit na zlatém podvozku,
nefáral bych na Nosku.
Za odborná upřesnění děkuji Ing. Karlu Kestnerovi mladšímu.
Václav Vodvářka, lánský písmák
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2

Polovinu zrekultivovali a polovinu ne: je to takový pokus, kdy
se porovnává, jak si s tím příroda poradí.
Svého času tam chtěli Tuchlovští zřídit sáňkařskou dráhu.

TJ Sokol Lány vyhrál 1260 lahví Ondrášovky
V prosinci jsme se rozhodli účastnit soutěže,
kterou pořádala Česká obec sokolská, nazvané
Vánoce s Ondrášovkou. Úkolem bylo napsat
krátký e-mail o tom, proč právě naše jednota by
měla získat vánoční dárek v podobě palety
Ondrášovek se sokolskou etiketou (1 260 lahví).
Do soutěže jsme poslali krátký příběh o tom, jak
bychom rádi pro členy Sokola, ale také pro
seniory z naší obce, udělali malou osvětu
o správném pitném režimu, a krátce popsali, co
vše se u nás v sokolovně děje (za běžného
provozu). Porotu náš příběh a záměr zaujal
natolik, že z 50 zúčastněných jednot a žup jsme
byli vybráni mezi 15 oceněnými. A paleta je doma!

Tedy v lánské sokolovně. A my už se těšíme, až
nám současná situace dovolí, se do projektu
pustit.
Ilona Víchová

TJ Sokol a COVID
Znepokojivá situace při šíření epidemie velmi
silně doléhá i na všechny amatérské sportovce
a lidi milující aktivní pohyb. Jen na chvilku jsme
mohli otevřít sokolovnu v září, ale od 8. října opět
necvičíme, netrénujeme. Moc nám to všem chybí.
Stolní tenisté měli našlápnuto na nábor nových
dětských hráčů a těšili se na líté boje o co nejlepší
umístění v okresních i krajských soutěžích a my ze
všestrannosti, od dětí až po seniorky, postrádáme
pravidelná cvičení. Také volejbalistům
a florbalistům určitě chybí pravidelný trénink
a setkávání se. Někdo možná cvičí doma, některé

z nás alespoň chodí na pravidelné výšlapy, ale
společné sportovní aktivity to nemůže nahradit.
Výbor TJ, který se od listopadu „schází“ on-line,
se snaží za pomoci správce využít prázdné
sokolovny k různým opravám a vylepšením.
Věřme, že to nové náčiní a nářadí budeme moct
brzy aktivně využívat. Podali jsme nové žádosti
o grant na rok 2021 k Národní sportovní agentuře
a zpracováváme vyúčtování dotací, které jsme
obdrželi v roce 2020.
Václava Nováková
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