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Rok 2022

Jako by to bylo včera, když jsem psal
úvodník Lánského zpravodaje pro
lednové číslo s letopočtem 2021. A než
jsem se stačil ohlédnout, je tu leden
2022. Nechci se již vracet k událostem
roku minulého, protože staré známé
přísloví říká: „Není nic staršího než
včerejší noviny.“ Chtěl bych se trochu
zamyslet nad rokem, který nás čeká
a který má ve svém štítu tři dvojky. Číslo 22 nese v numerologii název „mistr
stavitel“, což znamená, že je spojováno
s pokládáním základů nového díla.
Sečteme-li všechny číslice roku 2022,
dostaneme výsledek šest. Šestka je v řeči
numerologů číslicí hlubokých citů
a je rovněž nazývána cifrou andělskou. Šestka může také symbolizovat
vyléčení, což by mohlo znamenat i tak
dlouho očekávaný konec pandemie.
Proto bychom se příští rok měli zaměřit
hlavně na to, aby se všechno začalo vracet do normálu, na který jsme
byli zvyklí v minulosti. Přesto je však
nutné, abychom používali hlavně to, co
preferovali naši předkové, a to je zdravý
selský rozum. Měli bychom do nového
roku vstoupit s optimismem a také se
zamyslet nad tím, jestli nezačít měnit
náš celkový pohled na život. Žijeme
pouze jednou a jsou velmi důležité věci,
jako je rodina, děti, přátelé, kamarádi
a další neoddělitelné součásti našich
životů, které bychom měli klást vždy na
první místo. Přeji všem do nového roku
2022 pohodu v rodinném životě, hodně
radosti a spokojenosti v kruhu Vašich
nejbližších a mnoho příjemných chvil
strávených s dobrými přáteli. Přeji všem
dobrou
práci a hlavně
nejdůležitější,
mační list
Obecního
úřadutoLány
a to je zdraví. Jak říkával jeden můj
dlouholetý kamarád: „Potřebuješ hlavně
zdraví, protože když budeš zdravý, tak
to ostatní si můžeš koupit.“

LÁNSKÝ

Poplatek za komunální odpad a za psy pro rok
2022 lze bezhotovostně hradit již od 3. 1. 2022.
Poplatek za rok 2022 je splatný nejpozději do
28. 2. 2022.
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. Poplatek za provoz systé-

Ceny vodného a stočného se v regionu působnosti Vodáren Kladno – Mělník, a. s. v roce 2022
zvýší o 6,9 %. Jedná se o navýšení o 4,32 Kč za dodávku kubíku pitné vody a o 3,18 Kč za odvedení a vyčištění kubíku odpadní vody. Hlavním důvodem navýšení ceny je nárůst cen vstupů
nutných pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod a provozování vodárenské infrastruktury.
Konečná cena vodného a stočného pro rok 2022 je 115,39 Kč včetně DPH za 1m3 dodané
pitné vody a za odvedení a vyčištění vod odpadních.

Ing. Josef Živnůstek, Vodárny Kladno – Mělník a.s.

Stavební úpravy vnitřních
prostor obecního úřadu
V měsících listopad a prosinec 2021 byly realizovány stavební úpravy vnitřních prostor
budovy Obecního úřadu Lány. Byla provedena
kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost i WC
pro zaměstnance obecního úřadu v přízemí budovy. V rámci této rekonstrukce byly vyměněny rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky

a ústředního vytápění. Dále byly položeny nové
obklady včetně výměny sanitární keramiky.
V prostorách obřadní síně byly provedeny drobné zednické opravy a výměna interiérového vybavení. Práce provedly firmy PAULI GARDEN
s.r.o. Kladno a ARCO INTERIER s.r.o. Kladno.
Karel Sklenička
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Dne 13. prosince 2021 proběhlo v sále nad restaurací a cukrárnou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva obce.

ZŠ Lány na období 2023-2024.
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mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí
700,- Kč za osobu. Pro občany nad 80 let věku činí
poplatek 350,- Kč/osoba. Poplatek za svoz odpadu můžete uhradit bezhotovostním převodem na
účet obce č. 622221/0100, variabilní symbol 1340
+ číslo popisné rodinného domu, za který platbu hradíte. Prosíme občany, kteří hradí poplatky
přes Poštu Partner, aby do poznámky uváděli své
jméno a příjmení, popř. za koho jsou poplatky
hrazeny. Jinak nemůže být platba správně přiřazena. Na obecní úřad přineste doklad prokazující
úhradu poplatku, aby Vám mohla být ihned vydána známka. 
Pokračování na str. 2

Ceny vody na rok 2022 se zvýší

Veøejné zasedání

Úvodník

ány v roce 2021

Poplatky za popelnici a psa
plaťte bankovním převodem
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Poplatky za psa
a popelnici
Pokračování ze str. 1
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. Sazba poplatku pro rok
2022 činí za jednoho psa 200,-Kč, za
druhého a každého dalšího 300,- Kč, za
psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let,
100,- Kč a za druhého a každého dalšího
150,- Kč. Při úhradě poplatku přes Poštu
Partner uveďte do poznámky své jméno
a příjmení, popř. za koho jsou poplatky
hrazeny. Jinak nemůže být platba správně přiřazena. Poplatek za psa je splatný
nejpozději do 15. 2. 2022. Nejpozději do
konce ledna prosíme o nahlášení změn
v poplatcích za psa (zda jste si pořídili nového psa, či naopak, zda již psa nemáte).
Žádáme poplatníky, kteří mají nárok
na osvobození a úlevy podle článku č. 7,
odst. 1-5 Obecně závazné vyhlášky obce
č. 1/2021, aby tuto skutečnost doložili do
31. 1. 2022, a to písemnou formou.
Poplatky je možné uhradit i platební kartou a hotově na Obecním úřadu
v Lánech (v termínu 14. 2.–28. 2. 2022).
Vydání známek na odvoz odpadu pro rok
2022 při bezhotovostní platbě je možné
již v průběhu ledna v úředních hodinách:
v pondělí 8:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
a ve středu 08:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin.
Marie Jelínková

Vyúčtování
dotací spolků
za rok 2021
Dovolujeme si připomenout spolkům,
že termín doložení vyúčtování dotace za
rok 2021 je 31. leden 2022. 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.
Rozpočet obce počítá i v roce 2022
s podporou zájmových a společenských
organizací v naší obci. Termín schůzky
zástupců spolků se zastupitelstvem zatím nebyl určen, věříme, že se bude moci
uskutečnit.
Dovolujeme si jménem kronikářky
V. Novákové požádat zástupce všech
spolků, aby zaslali do konce ledna 2022
na e-mail: olven@seznam.cz krátkou
písemnou zprávu o svém spolku (počet
členů, akce za rok 2021, co se jim podařilo, v čem mají problémy). Tyto podklady
poslouží k zápisu do kroniky obce za rok
2021. Děkujeme
Martina Hořejší

oÚ informuje

Rozpočet obce na rok 2022

Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. 12. 2021 rozpočet obce na rok
2022. Předpokládané daňové výnosy v roce 2022 jsou plánovány podle skutečností předchozích let, predikce Ministerstva financí a daňové kalkulačky Svazu měst a obcí ČR. Vzhledem k nejistému vývoji
některých daňových příjmů jsou tyto rozpočtovány ve výši 95 % předpokládaného možného maxima.
Celkové plánované příjmy jsou uvažovány ve výši 38.300.000,- Kč a výdaje ve výši 47.300.000,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 9.000.000,- Kč bude financován z přebytku hospodaření minulých let. Hlavním
příjmem obecního rozpočtu je daň z přidané hodnoty. Největšími položkami na výdajové straně jsou
nákup obecního majetku a rekonstrukce místních komunikací.
Karel Sklenička

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022
Výdaje 2022

Návrh tis.Kč

Ozdrav. hosp. zvířat
Silnice
Ostatní záležitosti
pozemních komunikací
Odvod a čištění odpadních vod
Záležitosti pošt
Mateřská škola
Základní školy
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury - kronika
Ostatní záležitosti kultury, SPOZ
Sportovní zařízení
v majetku obce/dět.hř.
Ostatní tělovýchovná činnost
Zájmová činnost a rekreace
Ost. zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Ostatní záležitosti
sdělovacích prostředků
Územní plán
Komun. služby a územ. rozvoj
- nakládání s obec. majetkem
Odstraňování tuhých emisí /zam. vůz
Sběr a svoz komunálních odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled a údržbu obce
Sociální pomoc osobám
v hmotné nouzi
Os. asistence, pečovatelské sl. - DPS
Krizová opatření
Činnost orgánů krizového říz.
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby EP
Činnost místní správy
Obecné výdaje, poplatky, úroky
Pojištění majetku
Ostaní finanční operace
- přiz. k dani z příj. práv. osob
CELKEM

40
7400
1000
200
70
1080
3100
80
50
30
470
3200
400
120
110
200
200
900
100
100
100
13 000
40
3500
100
3300
50
650
100
20
700
700
1950
60
3 900
50
130
100
47 300

Ježískova schránka
se zaplnila

Červená schránka pro Ježíška umístěná na lánské
návsi u betléma přijímala do 12. prosince 2021
dopisy plné přání od dětí. To, že děti na Ježíška
věří, dokumentuje řada pěkných fotek, které zaplnily sociální sítě a jistě i rodinná alba, ale zejména
počet vhozených dopisů. Letos jich bylo více jak
tři desítky.
Jana Drastilová

Příjmy 2022

Návrh tis.Kč

Daň z příjmů fyzických osob
6910
Daň z příjmů právnických osob
7300
Poplatek za provoz systému
shrom. odpadu
1450
Daň z příjmů právnických osob za obce
100
Daň z přidané hodnoty
19300
Poplatek ze psů
75
Poplatek z pobytu
1
Poplatek za užívání veřejného prostranství
3
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
35
Správní poplatky
60
Daň z hazardních her
300
Splátky půjčených prostředků
od obyvatelstva
6
Daň z nemovitých věcí
760
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
730
Neinvestiční přijaté
transfery od obcí
30
Silnice
65
Činnosti knihovnické
5
Ostatní záležitosti kultury
40
Bytové hospodářství
300
Nebytové hospodářství
150
Pohřebnictví
10
Využívání a zneškodňování
odpadů - EKO-KOM
350
Komunální služby a územní rozvoj
50
Sběr a svoz komunálních odpadů
5
Osobní asistence,
pečovatelská služba - DPS
200
Požární ochrana - dobrovolná část
10
Činnost místní správy
50
Obecné příjmy a výdaje - úroky
5
CELKEM

38300

Testovací centrum
na covid v Novém
Strašecí
Od 3. ledna 2022 jsme nově otevřeli Covid
testovací Centrum Nové Strašecí v areálu
polikliniky Nové Strašecí na adrese: Čsl. armády 414.
Testovat budeme PCR i antigeny všechny
zájemce, indikované pacienty lékařem, hygienou, osoby, které mají na test nárok ze
zdravotního pojištění i samoplátce. Pro děti
máme připraveny testy ze slin.
Otevírací doba je od pondělí do neděle.
Nutná je rezervace předem na www.jirickova.com.

MUDr. Kristýna Jiříčková

  Společenské dění 
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Přijďte na Tříkrálové zpívání
a přispějte na celonárodní sbírku

V prosincovém čísle Zpravodaje jsme Vás zvali na
akci Tříkrálové zpívání.
Stále věříme, že se budeme
moci v neděli 9. ledna 2022
v 16:00 hodin potkat u jesliček osobně, nikoli virtuálně,
a užít si program. Připraven je koncert kapely
BLUEBERRY F., zpívání koled a příchod tří
králů, drobné občerstvení, požehnání tříkrálové
křídy pro všechny příchozí a možnost darovat
hotovost do zapečetěné pokladničky Tříkrálové
sbírky, která je největší charitativní sbírkovou
akcí v republice.
Ovšem může se stát, že se termín někomu
nehodí, případně se nechce hromadné akce
účastnit – nebo že bude setkávání zkrátka opět
zakázáno. Pro tyto případy zveřejňujeme možnost učinit dobrý skutek on-line. Akce je součástí Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.
Darovat peníze na pomoc lidem v nouzi můžete
také těmito způsoby:

• J ednorázová 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.
•D
 arujte on-line do kasičky prostřednictvím internetových stránek www.trikralovasbirka.cz.
Zde si navolíte částku, kterou chcete darovat.
Můžete zadat VS 77727101 a tím svůj příspěvek odešlete konkrétně do lokality Nové Strašecí a okolí. Zadáte své kontaktní údaje a požadavek, zda chcete vystavit potvrzení o daru.
•U
 platby bankovním převodem doporučuji využít QR kód. Jeho naskenováním přímo v internetovém bankovnictví se údaje do příkazu
doplní samy a příspěvek bude opět poslán do
naší oblasti.
Na akci srdečně zvou obec Lány ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Nové Strašecí, lánskou mateřskou i základní školou a Muzeem
T. G. Masaryka v Lánech. Tříkrálová sbírka, tradice, která nekončí.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Nová knihovnice v obecní knihovně
Od ledna 2022 bude obecní knihovna personifikovaná novou tváří. Po úctyhodných dvaceti letech laskavého zprostředkovávání kontaktu mezi
literaturou a lánskými čtenáři předá paní Jitka
Macháčová pomyslné žezlo knihovnice paní Miloslavě Fenclové.
První asociace, která mě v této souvislosti napadá, je skutečnost, že obě dámy jsou lánskými
patriotkami a obě bydlí v Berounské ulici. (Shodou okolností tam strávila celý život i nezapomenutelná knihovnice, sama spisovatelka, osobitá Mája Nováková. A v Berounské ulici mívala
lánská knihovna řadu let své sídlo. Náhoda, nebo
osud). I paní Macháčová i paní Fenclová jsou obě
nadšenými milovnicemi četby a jsou ochotné ve
svém volném čase dělat něco navíc (třeba vést
knihovnu a udržovat ji pro návštěvníky v přehledném, úhledném a útulném stavu).
Dovolím si touto cestou paní Jitce Macháčové
poděkovat za obrovský kus práce odvedené v lánské knihovně. Její přehled o tom, jaké je literár-

ní zaměření a které jsou preference jednotlivých
pravidelných vypůjčovatelů, byl obdivuhodný.
Paní Macháčová vydržela dvojí stěhování knihovny. Byla ochotná se naučit novým věcem, když
jsme ji vnutili elektronický systém evidence knih
Clavius. Vydržela i nelehké dva roky s covidem,
kdy nás sama přesvědčovala o nutnosti otevřít
knihovnu co nejdříve, alespoň v režimu výdejního okénka s bezpečnostní přepážkou. I tuto
nelehkou dobu vydržela s grácií. Děkujeme vám,
paní Macháčová!
Věřím, že existence malé obecní knihovny má
smysl a že je žádoucí i žádaná. Knihy v papírové
podobě nepřestaly existovat a mají své kouzlo.
Knihovna je vítaným místem k udržení společenských kontaktů. Přála bych si, aby se do ní vrátili
všichni předcovidoví návštěvníci, zejména děti.
Otevírací doba knihovny je každou středu od
13:00 do 17:00 hodin. Roční poplatek za užívání
knihovny činí pro dospělé 40,- Kč, pro děti do 15
let 20,- Kč.
Martina Hořejší

Kalendář akcí
2022
9.1.

Tříkrálové zpívání u betléma
v 16:00 hodin na náměstí
(ZŠ, MŠ, Obec Lány, Farnost NS)

Rozloučení
Všechno jednou končí, tak také ze zdravotních důvodů končí k 31. 12. 2O21 moje téměř dvacetileté působení ve funkci knihovnice. Po celou dobu jsem se snažila vyhovět
přání čtenářů, asi ne vždy úspěšně. Při své
práci jsem měla vždy podporu obecního
zastupitelstva a zaměstnankyň obecního
úřadu.
Přeji všem hodně zdraví a pracovních
úspěchů. Věřím, že budete s novou knihovnicí spokojeni.
Jitka Macháčová

Inzerce
v únorovém
Zpravodaji zdarma
Zveřejníme adresář všech lánských a vašírovských podnikatelů. Uzávěrka pro posílání inzerce je 25. ledna 2022. Nabízíme Vám
možnost inzerovat v únorovém Lánském
zpravodaji zdarma. Podmínkou je bydliště
v Lánech nebo ve Vašírově.
Podnikatelé jsou současně uvedeni na
webu obce http://www.obec-lany.cz/cz/firmy-a-sluzby-v-obci. Pokud máte o inzerci
zájem, zašlete své kontaktní údaje (ve formátu – název, adresa, tel. spojení, odkaz na
www-stránky) na e-mail: zpravodaj@lany.
Maximální velikost inzerce je 150 znaků
bez mezer.
Redakce

Pošta Partner Lány
Aktualizovaná otevírací doba:
Pondělí 7:30-11:00
Úterý
12:00-17:00
Středa
12:00-17:00
Čtvrtek 7:30-11:00
Pátek
12:30-15:30

Uskutečněná vydařená Mikulášská nadílka

V prosinci, po uzávěrce posledního Zpravodaje
roku 2021, se po roční přestávce uskutečnilo setkání s družinou svatého Mikuláše.

Proběhlo hned třikrát během jednoho odpoledne. Kvůli omezenému počtu osob, které se
mohly na akci setkat, přicházeli rodiče s dětmi
na náměstí postupně od těch nejmladších. Myšák Eda si dělal z moderátora Honzíka legraci.
Tančilo se a zpívalo.
U čertovských ohýnků se mohli všichni příchozí ohřát, a u ohýnku vedle Narpy dokonce
čerti vážili malé i velké hříšníky. Všechny drobné hříchy byly všem, kteří vstoupili na pekelnou
váhu, odpuštěny výměnou za slib, že se hříšníci

napraví. Nadílku rozdával dětem andílek. Děkujeme družině svatého Mikuláše, že s námi strávila celé nedělní odpoledne. Podle spokojených
dětských očí byl Mikuláš letos ke všem velmi
štědrý. Bylo to velmi příjemné setkání na lánské
návsi.
Fotogalerii najdete na internetových stránkách obce Lány nebo na facebooku. Děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli.
Dodatečně děkujeme dětem a paním učitelkám z lánské školky za ozdobení vánočního
stromu na náměstí. K perníčkové výzdobě přibyly ozdoby z lineckého cukroví.

Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci
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Chorus Laneum

Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
dostal nabídku od našeho stálého hosta,
varhaníka a regenschoriho strahovského
kláštera pana Vladimíra Roubala, ke spoluúčinkování s jejich chrámovým sborem
při mši k svátku Krista Krále 21. listopadu
2021 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie.
Přednesli jsme Schubertovu mši G dur
s orchestrálním doprovodem složeným
ze členů symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a z emeritních členů
České filharmonie.
Sólové party zazpívali Karolína Janů
(soprán), Vladimír Doležal (tenor) a Jan
Verner (bas). Mši dirigoval pan Vladimír
Roubal. Mše měla úžasnou předvánoční
atmosféru. Vánoční koncert v lánském
kostele, na který jsme se těšili, byl bohužel z důvodů epidemie zrušen.
Vlasta Doležalová

Pozvánky do
Domu kultury
Stochov

Dům kultury ve Stochově vás zve v novém roce na svůj pestrý program. Vstupenky je možné zakoupit on-line na www.
kulturastochov.cz nebo v pokladně DK.
Tel. spojení 724 929 698, 312 651 355.
• 1 5. ledna 2022 od 16:00 hodin představení pro děti Princezna ze mlýna, dětská muzikálová pohádka
• 1 9. ledna 2022 Central park West – odložená premiéra, od 19:00 hodin
• 2 1. ledna 2022 Ivo Jahelka – recitál, od
19:00 hodin
• 1 4. února 2022 Sreamers – Travesti
show, od 19:00 hodin
• 1 7. února 2022 4TET - koncert, od
19:00 hodin
• 2 0. února 2022 Štístko a Poupěnka –
Bylo nebylo, akce pro děti od 16:00
hodin
• 2 6. března 2022 Kaktusový květ – divadelní společnost Háta, od 19:00 hodin
• 1 3. dubna 2022 Nejstarší řemeslo – divadelní komedie, od 19:00 hodin
• 1 4. května 2022 Miliónový údržbář –
divadelní společnost Harlekýn, od 19:00
hodin

Marie Benešová
inzerce

Hledám výpomoc na

úklid v bývalém
hotelu/restauraci Classic
Jedná se o předsezonní úklid.

Vhodné jako brigáda či přivýdělek.
Možné přizpůsobit
Vašim časovým možnostem.
Tel.774 275 039 – Zdeňka Vítková

ze školy

Prosincové zprávy ze školy
•
Vládní opatření nás přiměla zrušit Dětský
vánoční jarmark, který se měl uskutečnit ve
středu 8. prosince. Jarmark je akcí, na niž
děti v jednotlivých třídách zhotovují výrobky, které pak nabízejí návštěvníkům jarmarku ke koupi. Výdělek po odečtení nákladů
za materiál je jeden z příjmů spolku SRPDŠ,
který finančně podporuje činnost a aktivity
školy. Letošní náklady za materiál se do pokladny SRPDŠ nevrátí. Se zástupci tříd jsme
si na žákovské radě ale vysvětlili, že výdělek
není to nejdůležitější. Hlavní je (kromě přátelského setkání dětí, učitelů a rodičů, jež
letos možné bohužel nebylo), především radost, kterou někomu výrobkem uděláme.
Děti si výrobky odnesly domů, aby jimi potěšily své nejbližší. Částí výrobků jsme obdarovali klienty v okolních Domech seniorů.
• U vstupu do hlavní budovy školy jsme instalovali vánoční strom se zlatou rybkou plnící
přání kolemjdoucích.
• My jsme zlaté rybce předali jedno přání: „Přejeme si, abychom se brzy mohli opět v neomezeném počtu společně setkávat.“
• Další hezká dětská přání byla např. tato: „Přeji
si, aby všichni byli zdraví a šťastní a aby byla
škola v normálu. / Aby skončil Covid. / Chci
být krásná jako Rozka. / Aby byli všichni
z naší rodiny zdraví. / Přeju si vlastní pokoj.

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
/ Aby jezdily vlaky. / Abychom byli všichni
šťastní.“
• Pěvecký kroužek na své prosincové zkoušce
připravil dva hudební vánoční videopozdravy, které jsou ke zhlédnutí na školním webu.
• Poslední školní den před vánočními prázdninami zpestřili hudebníci z 5. A ostatním
žákům ranní příchod do školy svým muzicírováním v přízemí hlavní školní budovy. Záznam je opět k nahlédnutí na školním webu.
• V prosinci byla na náklady obce v prostoru
před školou instalována dvě parková svítidla.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Co se dělo v měsíci prosinci v MŠ
Do mateřské školy dne 3. 12. zavídě se otvírala okénka adventního
tal Mikuláš se svým doprovodem
kalendáře. V mateřské škole byly
a přinesl dětem balíčky s dobrotaschované pro děti úkoly, které nami. Děti zde našly i sadu menších
povídaly, co se v adventním čase
voskovek. Nechyběl ani pytlíček
chystá na nejkrásnější dny v roce.
s uhlíky. Celá školka se zaplnila dětDěti si vyrobily na konci listopadu
mi i paními učitelkami proměněnýadventní věnce a zhotovovaly přemi v čertíky a andílky. Mikulášská
kvapení nejen pro rodiče a sourodo mateřské
fotografie vyšla již v minulém čísle
zence, ale i pro přátele a sponzory
školky
Lánského zpravodaje. Ve dnech
naší mateřské školy. Děkujeme za
15. 12. a 16. 12. proběhly vánoční
podporu školy a za přízeň, kterou
dílničky a posezení. V tomto roce
nám dáváte formou finančních darů
z důvodu epidemiologické situace v ČR pouze či jiným způsobem najevo. V těchto nelehkých
s dětmi. Během dopoledne si děti vyzdobily časech to škole rozhodně pomůže.
a přichystaly slavnostní vánoční stoly, užily si
vánoční zvyky a čekal na ně vánoční zábavný
Přejeme v novém roce všem spoluobčanům
program. Nadílka a rozbalování dárečků, které pevné zdraví, štěstí a spokojenost v prožívání
si děti přály k Vánocům, je čeká začátkem nové- dalších dní roku 2022.
Miluše Vaněčková
ho roku 2022. Krásné fotografie a videa z Vánoc
v MŠ naleznete na webových stránkách školy.
Děti se v průběhu prosince připravovaly na 9.
leden 2022. Před OÚ Lány se uskuteční Tříkrálové zpívání u Betléma. Na této akci zazpívají
děti koledy a písničky. Akce je součástí Tříkrálové sbírky Charity České republiky.
I letos děkujeme rodičům, kteří přispěli do
vánoční pokladničky. Z finančních darů pro
mateřskou školu jsme mohli nechat zakázkově vyrobit a uhradit zahradní kuchyňku. Ta
byla dodána před vánočními svátky a bude pro
všechny děti v novém roce velkým překvapením.
Děkuji celému kolektivu mateřské školy, který pro děti veškerý adventní program připravil.
Výzdoba ve stylu staročeské chalupy zdobila
Děti se měly každý den na co těšit. V každé třívestibul MŠ

OKÉNKO

   společenské dění
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Silvestrovské koupání
na Pánovce je stále v oblibě
Poslední prosincový den si na Pánovce uprostřed lánských lesů dali dostaveníčko otužilci
z lánského spolku SDOL (Sešlost dobrovolných
otužilců Lány) a spolu s nimi i další zájemci
o chladnou koupel.
Hlavní skupina otužilců rozčeřila hladinu
rybníka ve tři hodiny odpoledne a nutno říct, že
zájemci o Silvestrovské koupání stáli na přístupové lávce doslova frontu, aby se vůbec dostali
do vody. Kromě skalních otužilců SDOL, kteří
ladí svou formu v pravidelných intervalech od
podzimu do jara, se přidali i přespolní kamarádi a přátelé z Kolína, Horního Bezděkova,
z Tuchlovic a z Göteborgu v dalekém Švédsku.
Během silvestrovského odpoledne se v Pánov-

ce vykoupalo 14 mužů a 5 žen. Přihlížejících,
nekoupajících se diváků, byla tradičně přesila.
Počasí bylo mírnější než jiné roky, postupné
oteplování v závěru roku led na rybníku hodně ztenčilo, ale i tak si museli odvážní plavci
napřed prolámat zbylou ledovou krustu, aby
mohli pod můstkem kroužit svá plavací kolečka.
Ti nejvytrvalejší ve vodě vydrželi 5 minut.
Všichni borci si za svůj sportovní a zdravý výkon vysloužili bouřlivý potlesk. Navrch dostali
u rozdělaného ohně čokoládovou medaili, putovní pohár a teplý grog. Setkání rodin a přátel
tradičně organizují členové Sauna klubu Lány.

Martina Hořejší

Nový obchod
se zásilkovnou

Svůj obchod s provozovnou zakázkového šití oblečení a textilu otevře od
pondělí 10. ledna 2022
v prostorách bývalé lékárny paní Kristýna Klusáková z Lán. Současně
nabídne služby Zásilkovny, a to jak pro
vyzvednutí balíčku, tak i pro jeho odeslání.
Otevírací doba bude: pondělí, úterý, středa
a pátek od 10:00 do 12:00 hodin a od 13:00
do 16:00 hodin. Ve čtvrtek, v sobotu a v neděli bude zavřeno.
Adresa obchodu: Ke Hřbitovu 174, Lány.
Kontakt na Fb je pod odkazem Tynky šitíčko pro radost.
Kristýna Klusáková

Restaurace
Narpa a Lánské
cukrářství

Oznamujeme, že v lednu budeme mít plně
otevřeno, ale v měsíci únoru bude naše
provozovna zavřená. Těšíme se na Vás od
1. března 2022.

Alena Kirpalová se svým týmem

Bruslení
na Židovském
rybníku
Stojící zleva: Petr Šidík, Marian Mikulec, Mirek Hořejší, Přemek Vlček, Vojta Molitor, Pavel Hošek,
Andrej Jartim, Lubomír Příhoda. Ve vodě se koupající Filip Gottwald a Tomáš Vondra

Každý pejskař je u nás vítán
Naše kynologická organizace se rozrostla o nové
psí sporty. Loni jsme vám přiblížili psí sporty
pro sportovce či sportovní veterány, a to Agility
a Hoopers. Tento rok se rozrůstáme o další nový
psí sport Dog Puller. Dog Puller je psí sport zajímavý pro každého pejska, kterého baví hračky.
Na první pohled je to hraní páníčka a pejska
s dvěma fialovými kruhy. Mnoho pejskařů si
tyto kruhy pořizuje právě proto, že se prodávají
po dvou a hodně vydrží. Dog Puller má však svá
pravidla a jako v každém sportu se v něm pořádají závody. Přetahování, pouštění a házení, to
je oč tu běží. To nejlepší na Dog Pulleru je, že
se může trénovat i na procházkách či doma na
zahradě. Na tréninku se naučíte správně házet,
hrát si se svým psem apod.
Máte malého či mladého pejska? Naše organizace nabízí socializační hodiny pro štěňata.
Páníčci se učí vést svého pejska a pejsek se učí
chovat na ulici i mezi ostatními psy. Na socializačních hodinách si osvojíte, jak zvládnout
základní povely nebo jak naučit či odnaučit
svého pejska různým „zvykům”. Pejsek se učí
zvládat ostatní psy, osvojí si nové dovednosti

Novinkou letošního večerního bruslení na
Židovském rybníku, kterou jistě bruslaři uvítají, je možnost zapnutí osvětlení na
hasičské zbrojnici, které je namířené na
rybník. U vchodu do hasičské zbrojnice je
tlačítko na zapnutí osvětlení. Osvětlení se
časem samo vypne, poté je možnost opětovného zapnutí (a stále dokola). Zároveň
apelujeme na děti a mládež: až začne zamrzat rybník, neházejte jakékoliv předměty na
led. Tyto předměty v ledu zamrznou a později překáží v bruslení. Rodiče, upozorněte
prosím svoje děti, ať nezkouší sílu ledu prošlápnutím ledové krusty. V lepším případě
to končí mokrou botou a poté je zde led
poškozený. 
Petr Králíček

Výstava fotografií
Jana Saudka
Ukázka psího sportu Dog Puller
a užije si zábavu, kterou mu sami neposkytnete. Pokud máte zájem, organizace přijímá nové
členy. Součástí ZKO je nadále výuka sportovní
kynologie.
Nepropásněte naše psí akce pro širokou veřejnost. Najdete nás na stránkách http://www.
zkolany-kynologie.cz/ nebo https://dog-games.
webnode.cz/
Tereza Jelínková, jednatelka ZKO Lány

Srdečně vás zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech na výstavu fotografií Jana
Saudka. Jedná se o průřez fotografií z celé
kariéry tohoto originálního fotografa.
Jedinečná prodejní výstava potrvá do
30. 1. 2022. (Výstava není vhodná pro
návštěvníky do 15 let.) Návštěva muzea
se bude řídit podmínkami dle aktuálních
pandemických opatření. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Irena Smržová, Muzeum T. G. M. Lány
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Vzpomínka

z historie

Za panem učitelem Matějkou
Osmnáctého prosince 2021 nás ve věku jedenadevadesáti roků opustil pan Josef Matějka, dlouholetý učitel lánské základní školy, před nímž smekla
obec v roce 2016 svůj pomyslný klobouk.

le stejně jako aritmetika, mluvnice, střelba ze
vzduchovky a předmětové olympiády. Děti se
rozdělily do dvojic a každý tandem po celý týden
chodil ráno a večer krmit. Pan učitel dal rámcové
pokyny a služba kmitala jako na
klíček. K její práci patřilo i kydání
hnoje z kotců a údržba pořádku.
Děti se učily zodpovědnosti, pečlivosti, dochvilnosti, péči o němou tvář, smyslu
pro dennodenní povinnost, i když se člověku
zrovna nechce… To je svým způsobem pro život
možná podstatnější než znalost letopočtů, matematických formulek a slovesných vzorů.
Bez kytary pana učitele Matějky se neobešla
žádná akce. „… A nyní se vám představí žáci
naší školy.“ Jakmile zazněla na veřejné schůzi
nebo při nějaké oslavě patronátních podniků
tato věta, bylo jasné, že na pódium nastoupí
recitátoři a pěvecký sbor pana učitele Matějky.
Dokázal to obvykle zařídit tak, že v jeho angažmá vyzněly i dobové tendenční akce přirozeně
a lidsky. V jím složených písničkách na aktuální
témata se neodrážela ideologie, nýbrž celý život
školy a obce.
Z party pionýrských trubačů učinil s trumpetistou panem Chaloupkou dechový orchestr, který sklízel úspěchy po celém Středočeském kraji.
Doslova žil sportem. V pracovní době i ve
volném čase. Jako nadšený organizátor, trenér
a kouč, který nikomu nic neodpustí a nejde pro
slovo daleko, ale zároveň má pochopení pro
všechny neobratné a neohrabané.
Tohle všechno se skrývá v charakteristice vesnický pan učitel ze staré školy v nejlepším slova
smyslu.
Není divu, že v roce 2016 obec Lány smekla
před panem učitelem Josefem Matějkou svůj pomyslný klobouk a zařadila ho mezi ty, kteří náležejí k jejímu rodinnému stříbru.
Pan učitel nikdy nechyběl na výročních setkáních svých bývalých žáků, žádná třída ho nikdy
neopomněla pozvat. Dostavil se vždycky s kytarou a ve svátečních šatech a já jsem tiše žasl, kolik
si toho pamatuje a vybavuje: příjmení i křestní
jména, kdo s kým seděl, kdo co kdy provedl.
Pozván byl i na říjnový sraz třiačtyřicátníků
v roce 2021, všichni jsme ho tam s mou poslední lánskou třídou čekali, ale i když podmíněně
přislíbil účast, bohužel se tam neukázal. Je mi to
moc líto, takhle vlastně ani pořádně nevím, kdy
jsme spolu mluvili naposledy.

Z historie

Václav Kindl
Během vánočních svátků nás bohužel zastihla smutná zpráva, že nás navždy opustil
pan Vašek Kindl, tatínek a dědeček, kamarád, včelař, horník a dobrý soused z Berounské ulice.
Ač se narodil ve městě na severu Čech,
měl vrozený cit pro život na venkově. Díky
Vaškově ochotě jsme mohli léta chodit
s dětmi za ovečkami, které choval za svým
domem, nebo pozorovat jeho pštrosy. Bránu svého hospodářství ochotně otevíral
i dětem z letních táborů. Zavítal rád mezi
kamarády horníky, nikdy neodmítl žádost
o pomoc, a nikdy v lánském Sauna klubu
ani jinde nezkazil žádnou legraci.
Budeš nám chybět, Vašku. Dávej na nás
shora pozor, aby byl nejen ten následující
rok pro nás všechny lepší. My nikdy nezapomeneme.

Kamarádi ze Sauna klubu a přátelé

Když jsem v září roku 1962
coby novopečený šesťák nastupoval na druhý stupeň lánské devítiletky, on už tady tři roky byl. Když jsem v září
roku 1974 nastupoval na lánskou devítiletku
jako novopečený učitel, on mě vítal na prahu ředitelny. Když jsem v červnu roku 1992 lánskou
základku opouštěl, on tam pořád ještě zůstával.
Působil tam až do roku 1998, kdy po padesáti
letech učitelování odešel do zaslouženého důchodu. Komu je na Lánech k pětasedmdesáti rokům a méně, toho učil. Učil i děti svých žáků, ba
i jejich vnoučata. Koho neučil, ten o něm aspoň
slyšel vyprávět. Pan učitel Josef Matějka, Matěj,
Metoděj.
Typický vesnický pedagog ze staré školy v nejlepším slova smyslu. Učil s láskou k věci, učil
s nadhledem, učit s humorem, a proto učil dobře
a naučil. Byl samá legrace a současně si dokázal

Okénko
Městské policie

V listopadu a v prosinci hlídka MěP:
•P
 omohla vypátrat viníka zničeného odvodňovacího kanálu ve Vašírově.
•Ř
 ešila krádež jízdního kola.
•
V ulici Koněspřežní zjišťovala majitele
zaparkovaného vozidla bez poznávací
značky. Majitele vozidla opakovaně upozornila na nutnost vozidlo odstranit z komunikace.
•B
 yla volána v nočních hodinách k rušení
nočního klidu v ulici Pod Hřištěm.
•B
 yla přivolána k bezvládnému muži před
vietnamským obchodem a následně asistovala záchranné službě při převozu do
kladenské nemocnice.
•B
 yla dvakrát požádána o asistenci při přebírání dokladů a osobních věcí, kdy panovaly neshody mezi rodinnými příslušníky
a hrozilo narušení veřejného pořádku
a občanského soužití.
• Na telefonickou žádost vietnamského majitele obchodu v Zámecké ulici provedla
kontrolu za účelem vypátrání opilého bezdomovce, který před obchodem rozbíjel
pivo a slovně napadl majitele obchodu.
•D
 enně kontroluje veřejný pořádek, dodržování obecně závazných vyhlášek, parkování a zákaz vjezdu do obce nákladním
vozidlům a stání vozidel v křižovatkách.
Martina Hořejší

Pan učitel
Josef Matějka
udržet obdivuhodnou kázeň. Nehrál si na intelektuála, dokázal se vžít do každého žáka, protože znal i celou jeho rozvětvenou rodinu. Byl
přirozený organizátor; škola pro něj nebyly jen
vědomosti a úřední papíry, ale především výchova v nejširším smyslu. Výchova tělesná, hudební,
pracovní – a zejména výchova k lidskosti a ke
každodennímu životu. Jak on dovedl každému
se vším poradit, ukázat, jak na to! Žákům i kolegům. Byla radost s ním cokoli dělat, nikdy mi
nedal znát, jaký jsem nezkušený naivní zelenáč
a jak jsem nešikovný.
Jeho pracovní doba byla vlastně neomezená.
Když neučil a neúřadoval, organizoval sportovní akce všeho druhu, vedl chovatelský kroužek,
vyrážel s dětmi na prázdninové plavby po Berounce, připravoval kulturní vystoupení, udržoval okolí budovy, byl angažovaný v obci, v zimě
stavěl na školním dvoře mantinely a poléval ledovou plochu, dopravoval vlastním autem žáky
na mimoškolní akce, vedl lyžařské výcvikové
kursy, když bylo potřeba, chodil v noci přikládat
do kotle.
Chovatelský kroužek, péče o králíky a ovce,
to byla přímo legenda. To patřilo k lánské ško-

Kříž kryje naše nejbližší a známé.
Loupe nás v kříži, bude zima již.
Nad lecčím letos křížek uděláme –
a s ostatním… s tím budeme mít kříž.
Tato rezignovaná novoročenka Karla Čapka je nesmírně smutná a pesimistická, bohužel
však výstižná. Pan učitel Josef Matějka by určitě takhle morbidní nebyl. Pronesl by jistě něco
přiléhavě matějkovského. Možná by s kytarou
napřed nostalgicky mollově zanotoval, že step
a step je kol, třeba dál se brát…, ale pak by sáhl
do strun a ozvalo by se například durové, že ráno
devatenáctého ledna / přijela pro nás ze statku
bedna, / [: odvezla nás na hory, / i ty naše batohy…:].
Václav Vodvářka

  názory a komentáře
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KAREL KESTNER - Muzeum Stochov
připravilo výstavu fotografií
K sedmému výročí odchodu pana Karla Kestnera
má muzeum Stochov v letošním roce 2022 zařazenu do svého plánu také vzpomínkovou výstavu „Karel Kestner – PORTRÉTY SLAVNÝCH“.
Po předpokládané vernisáži dne 11. ledna 2022
v 15:00 hodin mohou zájemci navštívit muzeum
vždy v úterý a v sobotu v otevírací době od 9:00
do 13:00 hodin, ve čtvrtek od 13:00 do 17:00 hodin nebo dle předchozí dohody.
Karel Kestner (23. 11. 1939 – 11. 1. 2015)
se narodil v Lánech, prožil zde dětství, mládí
a první léta svého „produktivního věku“. Vystudoval Jedenáctiletou střední školu v Novém
Strašecí a Strojní průmyslovou školu v Chomutově. Když založil rodinu, přestěhoval se v roce
1966 na Slovanku, kde žil s manželkou Jaroslavou, dcerou Kateřinou a synem Karlem v rekonstruovaném domku až do svého odchodu. Stochov se stal jeho druhým domovem. Pracoval
30 let v SONP Kladno a následně jako skladník
v Uhříněvsi. Jeho velkým koníčkem, kterému
věnoval hodně volného času a i financí, bylo fotografování. Okolní příroda mu nabízela krásné
scenérie, on se postupem času zaměřil na portrétní tvorbu. Stal se „lovcem tváří“ známých
osobností.
Karel Kestner o sobě říkal, že se necítí být profesionálním fotografem. Jako fotograf, který se
fotografováním živí, by musel plnit objednávky
a své snímky přizpůsobovat „komerci“. On ale
mohl fotit jen to, co sám chtěl a co odpovídalo
jeho cítění, jeho náladě a povaze. Své snímky nepřikrášloval, aby se zalíbil zákazníkovi. On v obličeji fotografovaných osob hledal jejich nitro,
jejich duši, to, co se možná skrývá za jejich okamžitým výrazem tváře, ve které se odráží radost,
smutek, zloba, láska, napětí, odhodlání… Miroslav Horníček, který znal fotografie Karla Kestnera a dobře znal i svého přítele Karla samotného,
v úvodu knihy Podoby známé i neznámé říká,
že portréty Karla Kestnera se musí „číst a hledat
v nich živé lidi“.
Ve stejné knize František Dvořák uvádí, že Karel Kestner jen nezachycuje pomocí fotoaparátu
realitu, danou skutečnost. Jemu fotografování
podněcuje tvořivý cit pro realitu a smysl pro vizuální hodnotu objektu. On jen nezachycuje tvář,
on ji studuje, hledá moment, který nelze vyvolat
uměle, ale který v nestřeženém okamžiku tryská z vnitřku fotografované osoby. Staří Keltové
věřili, že hlava je sídlem duše. Karel Kestner tu
duši hledal a nalézal. Své snímky nepřikrášloval,
nearanžoval, a v tom spočívá autentičnost jeho
práce. Prostřednictvím jeho portrétních fotografií se dovídáme o představované osobnosti nové
poznatky, v jejich tváři čteme opravdovost a cit,
kterým daný člověk svou prací přispívá společnosti k tvorbě nových hodnot.
Ne náhodou Karel Kestner svoji druhou knihu
O báječných lidech slovem a obrazem zahajuje
portrétem malíře Jana Zrzavého. Ten totiž v roce
1975 stál u zrodu „pana fotografa“ – portrétního fotografa Karla Kestnera. Možná už dřív, ale
určitě někdy v této době došel uváděný fotograf
k přesvědčení a k závěru, co chce dělat a co mu

Karel Kestner, rodák z Lán, z č.p. 11
přináší radost a potěšení. O fotografování se zajímal už v mládí při studiích, ale teprve teď se
v něm zrodila myšlenka oslovovat známé osobnosti a na fotografickém papíru prostudovat jejich tvář a budoucím pokolením tak zachovat
podobu významných lidí, s kterými často navázal
dlouhodobý přátelský vztah.
Od té doby před jeho fotoaparátem defilovala
celá řada osobností našeho kulturního, uměleckého světa. V oboru výtvarné fotografie byl samouk,
ale vypracoval se na jednoho z předních českých
portrétních fotografů. Objevil kouzlo černobílé
fotografie. Své snímky v knize spojuje s příhodami, které jejich vznik doprovázely. Tím se divák
doví víc o portrétovaném jedinci, o jeho povaze
a lépe nahlédne do jeho nitra, a tím i lépe pochopí jeho dílo. Dvě knihy (Podoby známé i neznámé, O báječných lidech slovem a obrazem),
na jejichž obalu se skví jméno Karla Kestnera
coby autora, napovědí čtenáři nejen obrazem, ale
i slovem mnoho zajímavého o českých osobnostech doby relativně nedávné. Obzvláště čtenáři
západní a jižní části Středočeského kraje v nich
najdou mnoho o působení a životě populárních
lidí z regionu blízkého bydlišti Karla Kestnera –
Stochovu.
Po právu jsou fotografie Karla Kestnera zastoupeny ve sbírkách Národní galerie, Památníku národního písemnictví a v soukromých
sbírkách významných lidí. Pro svoji opravdovost
a přirozenost byly a jsou snímky Karla Kestnera
publikovány v časopisech, v knihách a v dalších
tiskovinách. Jeho práce obdivovali návštěvníci na
mnoha kolektivních i samostatných výstavách.

Anděla Pejšová

Chodecký klub
Hamtáto

Dne 31. 12. 2021 uplynulo 5 let od založení chodeckého klubu pod názvem „CHK
Hamtáto“. Na letošní listopadové výroční
schůzi jsme zhodnotili pětiletou činnost
klubu. Její náplní jsou sobotní procházky po různých stezkách v okolí obce Lány
a účast na organizovaných pochodech
v rámci Středočeského kraje.
CHK Hamtáto se pravidelně účastní zejména výstupu na Tuchlovickou haldu, pochodu naučnou Drvotovou stezkou v Kamenných Žehrovicích či pochodu „Nordic
Walking Tour“ v Unhošti. Členové klubu
se zúčastnili i dalších akcí: např. „Pochodu krajem Oty Pavla“ v Branově, „Krušovického vešlapu“ nebo pochodu „Jedeme
s Novou“ v Praze u příležitosti 100 let republiky a 130 let v pohybu. CHK Hamtáto pořádal i vlastní akce - zájezd do Safari
Dvůr Králové, zájezd do Mirákula či cesta
zážitkovým vlakem do Dětenic. Akcí jsme
uskutečnili za pět let mnoho. V roce 2021
byly naplánovány další aktivity, které však
překazila pandemie COVID-19. Proto se
v letošním roce členové CHK Hamtáto více
zaměřili na pochody „okolo komína“ resp.
pochody po stezkách v okolí Lán. I přesto
bylo členy klubu „nahmatáno“ za letošní
rok celkem 238 km. Již tradičně činnost
klubu zahajujeme 1. ledna každého roku na
Pánovce, kde opékáme buřty a připijíme si
tradičním klubovým přípitkem - kávovým
rumem. I letos jsme se na Pánovce všichni
sešli a popřáli si do nového roku 2022 vše
nejlepší s nezbytným přáním: zamezení či
omezení šíření koronaviru a více pohybu
pro sebe. Hamtání je pro zdraví dobrý lék,
a proto hamtání zdar!
Ivan Salač

Plná sestava klubu Hamtáto

Zimní provoz
sběrného dvora

V lednu a v únoru bude sběrný dvůr otevřen pouze v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin s možností uložení objemného odpadu,
elektroodpadu, kovů, jedlých tuků, textilu
atd., ale bez možnosti uložení bioodpadu
(vánoční stromečky uložit lze). Veškerý
bioodpad bude možné ukládat opět od
března 2022. 
Ing. Ivana Píšová
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Přijďte do Sokola

I v lednu nabízíme všem stálým, případně
i novým zájemcům v rámci odboru všestrannosti řadu možností pro udržení fyzické kondice. Žákovské týmy aerobiku se
v pondělí s Bárou připravují na jarní závody.
Největší využití z hlediska všestrannosti má
sokolovna v úterý. Dopoledne v 9:00 hodin
probíhá cvičení seniorek s Vendulou, od
16:00 hodin cvičí mladší žáci a od 17:30 jsou
tréninky žáků ve florbalu. Večer od 19:00
hodin nabízíme kondičně zdravotní cvičení
s Helenou, Janou a Míšou a od 20:00 hodin
kondičně aerobní cvičení s Janou. Ve čtvrtek
od 18:00 hodin je kondiční cvičení s Martinou. Nedělní zdravotní cvičení s Martinou
začíná v 18:00 hodin. Podrobné informace
o cvičebních hodinách najdete na webových
stránkách, facebooku a ve vývěsce před sokolovnou.
Jana Porcalová

Obnovení cvičení
rodičů s dětmi

Podařilo se nám zajistit cvičitelku Pavlínu
Kučerovou pro rodiče s dětmi. Hodiny budou každý čtvrtek od 15:30 hodin. První
hodina proběhne 6. ledna a je vhodná pro
chodící děti cca od 2 let. Děti mohou být
v doprovodu rodičů, případně prarodičů.
Těšíme se na vás.
Jana Porcalová

Vánoční buchec
se vydařil

Po dvouleté odmlce způsobené omezeními
v souvislosti s koronavirem mohli letos lánští volejbalisté opět zakončit rok tradičním
turnajem smíšených družstev. V sobotu 18.
prosince 2021 přivítala lánská sokolovna
dvacet členů volejbalového oddílu TJ Sokol
Lány. Devatenáctý ročník jsme přečíslovali
na osmnáctý, byla sestavena čtyři družstva,
rozlosovány zápasy a hvizd spravedlivého
rozhodčího turnaj zahájil. Už od prvních
odehraných míčů bylo jasné, že žádný tým
nenechá soupeřům nic zadarmo. Obětavost,
bojovnost a krásné dlouhé výměny nad sítí
provázely celý turnaj. Po zápasech každý
s každým a po sečtení bodů se v dodatečných dvou zápasech rozhodlo o vítězi turnaje. A tím se stal volejbalový tým TJ Sokol
Lány :-) Není totiž podstatné, kdo byl první
nebo čtvrtý. Důležitá byla pohoda, která se
celým sportovním dnem nesla, spokojení
účastníci a klidná předvánoční atmosféra.
Za rok opět na viděnou na parketách.
Martin Zelenka, volejbalový oddíl TJ

Sportovní dění

Lánské A-družstvo vede divizi
a porazilo A-družstvo Rakovníka
V zadní řadě Michal
Brožek, přední řada
(zleva) Petr Moravec ml.,
Láďa Moravec
a Petr Moravec st.

Stolní tenisté v prosinci 2021 dohráli první polovinu soutěží a sezóna je pro nás zatím velmi úspěšná.
Největším úspěchem je průběžné 1. místo
A-družstva v divizi, nejvyšší středočeské soutěži.
V bojích o 1. místo porazil náš tým mj. A-družstvo Rakovníka, což se podařilo poprvé v 55leté
historii lánského stolního tenisu! Náš nejlepší
hráč Michal Brožek se v hodnocení úspěšnosti

jednotlivců probojoval na 3. místo celé soutěže.
Úspěšná jsou i ostatní družstva: B-družstvo je na
2. místě krajského přeboru II. třídy, C-družstvo
vede okresní přebor I. třídy, D-družstvo je zatím
2. v okresním přeboru III.tř. E-družstvo, kde hrají mladí hráči, je na průběžném 9. místě.
Doufáme, že letošní sezóna se po delší době
odehraje kompletně.

Milan Moravec, oddíl stolního tenisu

Volejbalová přípravka v Tuchlovicích

Nadějné hráčky tuchlovického minivolejbalu

Účastníme se turnajů žlutého a červeného minivolejbalu, které organizuje Středočeský volejbalový svaz. Abychom se dobře umístili, musíme trénovat na 100 %. Na prvním letošním
turnaji ve žlutém minivolejbalu v Hořovicích se
nám to již vyplatilo. Po úvodních prohrách jsme
porazili Kladno Volebal CZ a Hořovice B a umístili jsme se na krásném 2. místě. V červeném minivolejbalu, který je založen na volejbalovém
podání a odbití obouruč vrchem – prsty, potřebujeme doplnit stavy našich talentovaných hráček.
Pro dívky, které mají zájem o účast na našich trénincích a turnajích ve žlutém a červeném minivolejbalu, je důležitá chuť trénovat a také rok narození
2015 ± 2 roky (tj. od roku 2017 do roku 2013). Rovněž uvítáme dívky, které jsou narozené v roce 2012
a jsou sportovně nadané.
Tréninky probíhají, když situace dovolí, každé
pondělí a ve středu na kurtech Volejbalového klubu Tuchlovice nebo v tělocvičně v základní škole
v Tuchlovicích od 17:00 hodin. Kontakt: e-mail
Ondřej Pilný, trenér III. třídy
dpl@volny.cz.
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