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Slovo na úvod
Středověk neskončil, středověk trvá ...
Často tak trochu s nadhledem většina z
nás hledí k dobám dávno minulým a
pěstuje si v sobě pocit mírné
nadřazenosti vůči uvažování a konání
našich předků v dávno minulých
stoletích. Říkáme si, jak mohli dělat či si
myslet to či ono, to je nepochopitelné.
Právě končící léto mě přimělo k
přehodnocení takového uvažování a říci
si v duchu: O kolik jsme vlastně lepší a
civilizovanější než lidé ve středověku?
Příjemné a vlahé letní večery přímo lákají
k posezení na zahrádce před hospodou
Narpa. Stále utěšenější prostor našeho
náměstíčka a upravená zeleň kolem
tomu dodává ten správný rámec a pocit
klidu a pohody. Věřte, že udržet pěkný
vzhled středu obce není jednoduché.
Proto je smutné, že velkému množství
zejména pánských návštěvníků
zahrádky před hospodou v okamžiku,
kdy na ně po vypití patřičné dávky
zlatavého moku přijde „přírodní”
nutkání, je zatěžko přejít těch deset
metrů do restaurace a tam použít
příslušné zařízení (které je
mimochodem na velmi slušné úrovni,
všechna čest). Místo toho si klidně
ulevují do záhonů kolem, často bez
zábran před zraky všech ostatních
návštěvníků. O tom, že to zeleni příliš
neprospívá, netřeba mluvit. Stejně tak o
tom, že ani vůně, která se pak v horkých
dnech šíří kolem, není zrovna příjemná.
Ta k ž e j a k j e t o v l a s t n ě s t í m
středověkem? Vzpomínám si opět na
svého oblíbeného Jana Wericha a spolu s
ním říkám: No, no, no ...
A to se z ohledu k vám, milé dámy,
nezmiňuji to, jak velké procento pánů
považuje za zbytečný přepych mýt si na
záchodě ruce ...
Karel Pleiner
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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lány
Zastupitelstvo schválilo:
· upravené zřizovací listiny Základní a

·

·

·

·

·
·

·

·

·

Mateřské školy Lány s platností od 1. 9. 2010.
Ředitelkám obou školních zařízení se tak
zvyšuje pravomoc pro přijímání darů do výše
40 tis. Kč. U základní školy se také rozšířil účel
činnosti o školní jídelnu;
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje,
program Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst („FROM“) a uzavření smlouvy na akci Oprava místní komunikace Na Ohradech - ve
výši 500 tis. Kč;
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje,
fondu kultury a uzavření smlouvy na pořádání
kulturních akcí pod názvem Rok na vsi ve výši
30 tis. Kč;
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene pro vybudování
inženýrských sítí pro stavbu 3 rodinných
domů s panem Josefem Hoškem na pozemku
par.č. 185/141 v k.ú. Lány za cenu 50Kč/bm;
pronájem pozemku par.č. 11/1 k. ú. Vašírov
(část pozemku za dětským hřištěm)
občanskému sdružení Náš Vašírov. Občanské
sdružení zde v měsíci červnu se souhlasem
starosty obce vybudovalo sportovní plochu
pro sportovní vyžití občanů Vašírova.
Pronájem pozemku byl schválen na dobu
neurčitou s nájmem 1,- Kč/rok;
zveřejnění záměru na pronájem pozemku
par.č. 43/7 v k.ú. Vašírov - cca 100m2;
smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ
Distribuce Děčín 4 na zřízení věcného
břemene pro položení kabelového vedení na
pozemku par.č. 185/141 v k.ú. Lány, ve
vlastnictví obce Lány. Dohodnutá částka činí
1.000,- Kč;
peněžní dar v hodnotě 5.000,- Kč od manželů
Novotných na pořízení materiálů a učebních
pomůcek pro výuku anglického jazyka v
Základní škole Lány;
rozpočtovou změnu č.3/2010, která se týká
úhrady nového povrchu střechy na budově
Mateřské školy v Lánech, která byla z důvodů
havarijního stavu opravena v měsíci červenci
2010;
dohodu o změně v subjektech nájemního
vztahu mezi obcí Lány a ACT Praha a.s. a
Hotel-Restaurant Classic a.s., ve věci

·

·

·

·

nebytových prostor v obecní stodole na
pozemku parc. č. 87/2 k.ú. Lány;
plánovací smlouvu mezi obcí Lány a firmou
Lánská obora s.r.o., zastoupenou Mgr. Jiřím
Francem, o vybudování dopravní a technické
infrastruktury na pozemcích 185/189 a
185/190 k.ú. Lány;
finanční dar obci Heřmanice u Frýdlantu v
Libereckém kraji ve výši 40.000,- Kč, na škody
po povodních;
darovací smlouvu uzavřenou mezi o. s. Naše
Lány a obcí Lány na převod finanční částky ve
výši 28.000,-Kč na úpravu prostor dětského
hřiště u Židovského rybníka v Lánech;
darovací smlouvu uzavřenou mezi HZS
Středočeského kraje a obcí Lány na
bezúplatný převod 10 ks kalhot a 12 ks blůz v
hodnotě 14.953,70 Kč pro potřeby SDH Lány.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
· změnu úplatného na bezúplatný převod

pozemků z vlastnictví obce Lány ve prospěch
Krajského úřadu Středočeského kraje po
dokončené stavbě „II/236 Lány-obchvat II.
etapa, 2. část do vlastnictví Středočeského
kraje. Jedná se o tyto pozemky: 815/2 – 444
m2, 884/12 – 226 m2 oba v k.ú. Lány, 176/3 –
5482 m2, 234/2 – 1624 m2 a 237/2 – 1098 m2 v
k.ú. Vašírov.
Zastupitelstvo obce uložilo:
· starostovi obce Lány Karlu Skleničkovi

podepsat smlouvy schválené dnešním
usnesením;
· starostovi obce Lány Karlu Skleničkovi a
místostarostovi Václavu Fenclovi připravit
podklady pro vyúčtování závěrečného
vyhodnocení dokončených investičních akcí
získaných dotací;
· místostarostce Aleně Hlavsové zveřejnit na
úřední desce záměr obce na pronájem
pozemku par.č. 43/7 v k.ú. Vašírov o rozloze
cca 100 m2;
· starostovi obce Lány Karlu Skleničkovi a
místostarostovi Václavu Fenclovi zajistit
kontrolu kanalizační stoky v ulici Školní v části
pod ulicí Zahradní, Čs. armády a Pod
Kopaninou a ve Vašírově.

Kladno hledá vánoční strom
Magistrát města Kladna hledá vhodný vánoční strom pro zajištění „Vánoc 2010“. Primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek každoročně ve spolupráci s
kladenskými podnikateli pořádá tradiční akci „Pohádkový vánoční strom“ pro děti z dětských domovů. Nabídky týkající se vhodného vánočního
stromu můžete zasílat na odbor dopravy a služeb MMK k rukám paní J. Ježkové – e-mail: jana.jezkova@mestokladno.cz nebo na tel. 312 604 337.
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Volby do zastupitelstva obce
Podzimní komunální volby do zastupitelstva obce Lány se konají ve dnech 15. a
16. října 2010. Volební místnosti budou
v budově I. stupně Základní školy v
Lánech ve Školní ulici. O přízeň voličů se
bude ucházet celkem pět subjektů –
Komunistická strana Čech a Moravy,
Občanská demokratická strana,
Společně pro Lány a Vašírov, Strana
soukromníků ČR a TOP 09.

Upozornění na krádeže
V poslední době se v naší obci vyskytlo
několik případů vykradení rodinných
domů. Bohužel k těmto nemilým
událostem došlo během dne, kdy byli
majitelé rodinných domů v zaměstnání.
Apelujeme proto na naše spoluobčany,
aby si více všímali podezřelých osob
pohybujících se v naší obci a v případě
podezření neváhali kontaktovat
Městskou policii Nové Strašecí na
telefon 602 395 312.

Lánské posvícení
Letošní posvícení v Lánech a Vašírově
bude v sobotu 2. října 2010. Pouťové
atrakce a stánky budou postaveny v
prostoru okolo Židovského rybníka. Pro
bezproblémový průběh posvícení bude o
víkendu 2. - 3. října dopravní uzavírka
části Křivoklátské ulice .

Městská Policie informuje
Městská police v Novém Strašecí
obdržela povolení od Policie ČR k měření
rychlosti automobilů. Se souhlasem
starosty obce bude Městská policie na
základě tohoto povolení provádět
měření rychlosti projíždějících
automobilů ve Vašírově a v Lánech v
ulici Zámecké, Křivoklátské,
Berounské, Lesní a Ke Hřbitovu.

Oprava Křivoklátské ulice
Vodárny Kladno-Mělník a.s. (”VKM”) a
Správa a údržba silnic Kladno
(”SÚS”)jednali dne 6. 9. 2010 za
přítomnosti starosty obce Lány o opravě
povrchu Křivoklátské ulice, která je po
rekonstrukci hloubkové kanalizace v
roce 2004 a po nekvalitně provedeném
zhutnění podloží, přezdívána Lánskými
„tankodromem”. Firma VKM a.s.
Kladno se bude podílet na opravě
komunikace ze 2/3 a SÚS Kladno z 1/3.
Oprava by měla začít v měsíci říjnu
letošního roku. Z důvodů nedostatku
finančních prostředků na straně SÚS
Kladno bude nejdříve provedena oprava
cca 2/3 nejhorší části Křivoklátské ulice,
kterou uhradí VKM a.s. Kladno.
Zbývající část komunikace by měla být
opravena v příštím roce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Stavební akce v létě
Přestože byly prázdniny a okurková sezona,
stavební ruch se v naší obci nezastavil ani na
chvilku.
Hlavní a nejvíce sledovanou akcí je výstavba
chodníku Lány – Slovanka. V červnu a červenci
byla provedena 1. etapa výstavby od kruhového
objezdu až k objektu bývalého lihovaru. Potom
musely být práce přerušeny, protože nebylo ještě
ukončeno vodoprávní řízení na kanalizaci, která
bude vybudována pod 2. etapou chodníku. Práce
na této etapě byly zahájeny koncem srpna po
nabytí právní moci vodoprávního řízení.
Kompletní chodník by měl být dokončen a předán
do užívání 30. září 2010. Celková cena díla je 2,6
milionu Kč.
Další akcí, která proběhla v měsíci srpnu, byla
výstavba hloubkové kanalizace v ulici Krátká a
celkem bylo proinvestováno 250 tis. Kč.

Koncem měsíce srpna bylo provedeno
prodloužení chodníku v Zámecké ulici od Muzea
TGM až k bývalé vrátnici Školního zemědělského
podniku Lány („ŠZP“). Tím dojde k dalšímu
zvýšení bezpečnosti chodců, hlavně obyvatel
ulice U Statku a nájemníků bytů v budově SŽP
Lány č. p. 3.
V měsíci září bude provedena oprava asfaltových
povrchů v ulici Na Ohradech, na kterou jsme
získali dotaci ve výši 500 tis. Kč z programu
Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.
Finanční spoluúčast obce na této akci je 250 tis.
Kč. Současně s rekonstrukcí povrchů bude
provedena i výměna vodovodních přípojek v této
ulici, které jsou v havarijním stavu.
V měsíci červenci byla provedena výměna 16 ks
oken na východní straně budovy Základní školy
CH. G. Masarykové v celkové hodnotě 200 tis. Kč.
Karel Sklenička, starosta obce

Pracovní skupina společností ČLUZ a Ekologie jedná
Jak jsme vás informovali v červnovém zpravodaji,
založily společnosti ČLUZ a Ekologie pracovní
skupinu, kam byli pozvání zástupci občanů obcí
Lány, Nové Strašecí a Rynholce. První jednání
svolala paní Ing. Eva Perglerová na úterý 15.
června. Zúčastnili se hoIrena Barochová
(Rynholec), Mgr. Jiří Ladra (Lány), Štefan
Podhorec (Nové Strašecí), Jiří Luska (Občanské
sdružení Lány a Vašírov - zdravý prostor pro
život) a Roman Tuček (Sdružení pro Rynholec
o.s.).
Hlavním posláním této firemní iniciativy je přímá
informovanost představitelů veřejnosti o
důležitých projektech, které mají dopad na
zlepšování kvality životního prostředí v
souvislosti s fungováním obou společností. Vedle

toho je pracovní skupina i místem, kde mohou její
členové vznášet dotazy a připomínky k aktivitám
ČLUZ a Ekologie.
Hlavním bodem prvního jednání byla základní
informace o připravovaném projektu ČLUZ na
snížení sekundární - manipulační prašnosti a o
projektu modernizace skládky Ekologie, k níž
dostali členové pracovní skupiny kompletní
podklady. Byli požádáni, aby své připomínky
zaslali do 31. července. V srpnu společnost
Ekologie členům pracovní skupiny zaslala své
odpovědi, které se budou projednávat na dalším
setkání pracovní skupiny. To se uskuteční 14.
září.
Ing. Petr Svoboda,
ČLUZ a.s.

Zástupci obce se seznámili se stavem vody
Zástupci obce Lány, místostarosta Václav Fencl
amístostarostka Alena Hlavsová, přijali v letních
měsících pozvání na schůzku zástupců Povodí
Vltavy a Středočeských vodáren a.s., kde hlavním
bodem jednání byla kontrola hospodaření v
ochranných pásmech vodního zdroje a v povodí
vodárenské nádrže Klíčava na Klíčavě.
Účastníci schůzky byli podrobně seznámeni s
tím, jaký je vývoj kvality vody na přítocích do
vodárenské nádrže v průběhu let 2008-2009 i let
minulých a hovořili o vztahu kvality vody ve vodní
nádrži Klíčava a intenzitě vodárenského
využívání. Hodnocení kvality vody v průběhu let
2008 a 2009 připravil zástupce provozovatele
úpravny vody Středočeské vodárny a.s.
Veolia voda a Středočeské vodárny a.s. připravily
„Den otevřených dveří” na úpravně vody na
Klíčavě. Pozvání na tuto prezentaci přijali
zástupci několika obcí, které tyto společnosti

zásobují pitnou vodou . Zdrojem pitné vody v této
oblasti je říčka Pšovka a hlubinný vrt v katastru
Mělnické Vrutice , v Lánech je to Klíčavská
přehrada.
Prohlídka úpravny vody zahrnovala podrobné
vysvětlení postupů úpravy vody ze zdroje až po
odvod ke spotřebiteli, dále širokou nabídku
činností a služeb, které Středočeské vodárny
provozují a poskytují. Připomínky zástupců obcí
byly ihned zodpovězeny odborníky a vedoucími
pracovníky společnosti.
Tato setkání byla přínosem pro práci zastupitelů a
získání kontaktů při řešení problémů v oblasti
zásobování pitnou vodou. Získali jsme souhlas
poskytnout kontakt veřejnosti na manažerku
útvaru obchodu a odbytu paní Ing.Martinu
Kynclovou, Bílá linka 840 121 121, tel. 312 812
231, email: martina.kynclova@svaz.cz
Alena Hlavsová
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Kulinářský jarmark letos potřetí
Třetí sobota v měsíci, tedy 18. září, bude pro
všechny Lánské opět příležitostí podráždit své
chuťové pohárky a nabrané kalorie následně spálit
v tanečním reji. Na náměstí před Narpou pořádá
kulturní komise obce další ročník úspěšného
Kulinářského jarmarku včetně oblíbené
staročeské zabijačky. Letos bude akce navíc
spojena i s Masarykovou vatrou, kterou tradičně
pořádají lánští hasiči.
„Pozitivní ohlasy občanů na předchozí ročníky nás
přesvědčily, že tahle akce Láňákům kápla do noty.
Proto, i když díky krizi není finanční situace
jednoduchá, rozhodli jsme se i letos Kulinářský
jarmark uspořádat znovu,” říká starosta obce
Karel Sklenička.
I letos tedy prostor před Narpou zaplní stánky,
které nabídnou návštěvníkům různé produkty z
kulinářské oblasti. Zhruba již od deseti hodin tu
různí výrobci budou prodávat například výborné
sýry, víno, pekařské a cukrářské výrobky, koření,
medovinu a další lahůdky.
„Aby dostala akce ten správný švih, k tomu opět
přispějí hlavně dva řezničtí mistři, Pepa Hošek a
Pavel „Klokan" Worofka, kteří připraví tradiční
staročeskou zabijačku včetně jejich klasických

produktů – ovárku, prdelačky, jitrniček a tak dále.
U grilu je podpoří grillmaster Lukáš „Bimbo"
Procházka, který bude připravovat grilované
masíčko”, vypočítává předseda kulturní komise
Karel Pleiner.
K pohodě přispějí určitě i dvě kapely, které se
během dne před Narpou vystřídají. Nejprve od 14
hodin si budete moci zazpívat oblíbené lidovky a v
18 hodin nastoupí taneční orchestr K-band Pepy
Husáka s repertoárem domácích i světových hitů.
Pestrým sortimentem nápojů bude během celého
dne žíznivé zásobovat hospoda Narpa.
„Protože termín jarmarku koliduje s další tradiční
akcí, Masarykovou vatrou, kterou už řadu let
pořádají naši hasiči, rozhodli jsme se oba podniky
spojit. Proto letos hasiči zapálí hranici nikoliv u své
zbrojnice jako v předchozích letech, ale hned vedle
Narpy v přilehlém areálu sokolovny. Chci tímto
poděkovat i lánským sokolům, kteří nám v tom vyšli
vstříc,” vysvětlil starosta Sklenička.
Všichni se tedy máme na co těšit a hlavně bude
důležité zařídit na příslušný den pěkné počasí.
Snad se to pořadatelům podaří.
Karel Pleiner

Nabídka Farní charity
Starý Knín
Zaměřujeme se na pomoc osobám
starým, nemocným, či se zdravotním
postižením prostřednictvím terénních
sociálních a zdravotních služeb.
Nabízíme následující služby:
· Pečovatelskou službu – donášku
oběda, obstarání léků, úklid v
domácnosti, dopravu k lékaři, osobní
hygienu a další.
· Osobní asistenci – péči o klienta,
časově neomezenou, dle jeho potřeb a
zdravotního stavu.
· Odlehčovací služby – pomůžeme
rodině a vystřídáme ji v péči o
blízkého člověka.
· Sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením – aktivizace dobrým
slovem, posezením u kávy či čaje,
nebo zprostředkování kontaktu se
světem, s přáteli.
Kontakt: Irena Bednářová, vedoucí
střediska Bratronice, tel. 737 657 156, email: bednářova.bratronice@seznam.cz; www.socialnipece.cz

Masarykova vatra

Do Lán se v září sjedou sochaři na symposium
Veřejnost může přihlížet vzniku děl
Zajímavý a nevšední zážitek čeká obyvatele Lán a
Vašírova. Po necelé dva zářijové týdny budou moci
denně sledovat zrod pěti sochařských děl z pískovce
a jednoho ze dřeva. Do lánského statku se na
pozvání člena kulturní komise obce Romana
Havelky a Karla Kellnera sjedou umělci na
sochařské symposium z Prahy, středních a jižních
Čech. Sochat budou ale i dva lánští občané.
Poprvé může veřejnost sochaře při práci vidět 20.
září 2010, kdy akce začíná. Sochaře bude možné
sledovat při práci „v přímém přenosu” na
parkovišti u školního statku v Zámecké ulici vždy
od 10.00 do 16.00 hodin. Slavnostní vernisáž s
doprovodným programem se uskuteční 2. října
2010. „Lány se za poslední čtyři roky velmi změnily a
myslím, že k lepšímu. Chyběla tu ale pověstná
třešnička na dortu. V minulém volebním období jsem
Lánům ještě slíbil symposium a také to, že vzniklá
umělecká sochařská díla, zůstanou v obci a budou
zdobit veřejná prostranství,“ uvedl autor projektu
Roman Havelka.
Uspořádání takto náročné akce však nemůže
zvládnout jeden člověk. Do týmu tak přibyl lánský
malíř Karel Kellner a společně připravili scénář
symposia, zajistili potřebný materiál i oslovili
umělce. „S podporou starosty Karla Skleničky, který
i fyzicky přispěl při skládání kamene, se přípravy
podařily a mohu tedy s radostí oznámit, že První
lánské sochařské symposium bude oficiálně
zahájeno 20. září. Sochat budou umělci Jan Turský,
Albert Králiček, známá česká herečka a výtvarnice
Jana Krausová, Pavel Novotný. Zvláště bych zmínil

lánské obyvatele Karla Kellnera a Oldřicha
Poláška, který je letitým betlémářem a jako jediný
bude sochat ze dřeva lípy, která vyrostla v Lánech za
sokolovnou. Jeho vlastnoručně vyrobený betlém měli
Lánští možnost vidět na posledním Voňavém
adventu v sokolovně,“ dodal Roman Havelka s tím,
že tématem symposia jsou Lány. Sochaři tak mají
široké pole působnosti, od ztvárnění motivu z
historie, přes inspiraci současností až například po
přírodu, která k obci neodmyslitelně patří.
Veškerá zhotovená umělecká díla zůstanou v
majetku obce a budou nainstalována na vybraných
místech v centru Lán a Vašírova. „Rád bych
poděkoval také Petrovi Kellnerovi za zajištění
dopravy kamene a lánským hasičům za pomoc při
transportu lípy,“ uzavřel Havelka.

Pan Oldřich Polášek vytváří sochu z lípy, která do
loňského roku rostla za lánskou sokolovnou.

Vzpomínkovou akci u příležitosti výročí
úmrtí prezidenta T. G. Masaryka pořádá
Sbor dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka v Lánech ve spolupráci s
Muzeem T. G. M. v Lánech a obcí Lány. V
17.00 hodin se můžete zúčastnit setkání
účastníků v Muzeu T. G. M. v Lánech,
pietní akt u hrobu T. G. Masaryka na
lánském hřbitově bude v 18.00 hodin.
Samotná vatra bude zapálena na
sokolském cvičišti v 19.00 hodin.
Kdy vznikla myšlenka uskutečnit
vzpomínkovou akci zapalováním
Masarykovy vatry?
Bylo to poprvé 7. března 1935, kdy
prezident „osvoboditel” dovršil 85.
narozeniny. Tehdejší hasičský sbor v
Lánech za značné podpory celé Hasičské
župy se rozhodl každý rok, na počest
prezidenta konat vzpomínkovou akci zapálení ohně pod názvem Masarykova
vatra.
Od tohoto data se akce provozovala každý
rok. Výjimečně roku 1937 byla vatra
zapálena dvakrát a to v předvečer pohřbu
pana prezidenta 20. září 1937. Od té
doby bylo rozhodnuto, že se Masarykova
vatra bude konat vždy v září při výročí
úmrtí prezidenta „osvoboditele”. Tuto
tradici přerušila 2. světová válka a po roce
1949 i zákaz tehdejšího režimu.
Myšlenka Masarykovy vatry byla
obnovena lánským sborem v roce 2001 a
od té doby je trvalou součástí společenského dění v Lánech.
František Pošta
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná na jubilanty
V Lánském zpravodaji nejsou sice oslavenci zveřejňováni (pokud ale
rodina přání zveřejnit chce, je jí vyhověno), ale Sbor pro občanské
záležitosti na kulatá výročí našich seniorů nezapomíná.
Malíři bratři Kellnerové poskytli k otištění několik svých obrázků
místních motivů a já si myslím, že tato forma blahopřání jubilanty potěší.
Po domluvě s rodinou se uskutečnilo několik návštěv v rodině
osmdesátiletých lánských a vašírovských občanů s předáním dárku a
zápisem do společenské kroniky obce. Poslední červencový den oslavil
svoje jubileum pan učitel Josef Matějka. Sbor pro občanské záležitosti mu
jménem obce přišel gratulovat. Během setkání se vedla řeč o životě v obci
za uplynulé půl století, o letech učitelování v místní základní škole, kolik
žáků připravil pan učitel do života …
Moji třídu dovedl ke konci povinné školní docházky a já mu i touto cestou
po letech děkuji za všechny spolužáky a přeji pevné zdraví do dalších let.
Alena Hlavsová, předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti

Vážení spoluobčané, přátelé a všichni, kdo nás máte rádi a fandíte nám …
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA BENEFIČNÍ AKCI SPOJENOU S VÝSTAVOU OBRAZŮ SOUROZENCŮ HLAVSOVÝCH

DUHA NAD MATEŘSKOU ŠKOLOU 2010
11. září 2010 - zahrada Mateřské školy Lány
Z výtěžku benefice v minulém roce jsme pořídili zahradní víceúčelový hrací
domek. (viz fotografie), který slouží ke hře dětí a též je využíván na
uskladnění venkovních hraček a sportovního
náčiní.
Chtěli bychom touto cestou požádat o podporu
naší akce. Snažíme se připravit pestrý program
tak, aby zaujal malé i velké návštěvníky. A na co
se můžete těšit?
Benefice začíná již v deset hodin. Dětem se
budou jistě líbit soutěže, cvičení, pohádka
krejčíka Honzy i výtvarná dílna.
Čeká nás promenáda „S čím si rádi hrajeme….“.
Zajímavá bude i školička kreslení s malířem K.
Kellnerem nebo rychlé česání s paní Masákovou.
A o tom, jaký školkový rekord překonáme nebo

kdo se stane šlapákem roku, rozhodnou ti, co zavítají na naši školní
zahradu. V průběhu celého dne je zajištěno pohoštění, bohatá tombola a
možnost zakoupení drobností na bleším
trhu“Vše za 9,90“. Spolupracujeme i s ostatními
organizacemi, které nám pomohou zpestřit
program svým vystoupením - Dětský aerobik,
vystoupení šikovného psa kynologů z Lán.
Motto v naší školce zní Škola plná pohody škola hrou.
Právě hra dovede děti i dospělé sblížit společným
prožíváním radosti ze hry. Vždyť hra vede k
pocitu sounáležitosti a pospolitosti, přináší
radost z úspěchu, ale učí i nést neúspěch! Těšíme
se na Vás, přijďte nás podpořit a pohrát si s námi.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy Lány

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Zaměstnanci MŠ Lány (si) vyletěli do vzduchu
Rodiče předškoláků 2010 se složili na společný dárek, kterým chtěli
poděkovat zaměstnancům Mateřské školy v Lánech za jejich vlídnost a
příkladnou péči o naše nejdražší.
Na konci školního roku byla paní ředitelce předána poukázka na vyhlídkový
let pro všechny zaměstnance mateřské školy. Všechny paní učitelky a
ostatní personál byli příjemně překvapeni a s radostí přislíbili svou účast.
Ve středu 7. července 2010 se tedy z kladenského letiště uskutečnily tři
vyhlídkové lety, které pilotoval osobně otec jednoho z předškoláků pan Jiří
Jirmus. Bylo krásné počasí, příjemná nálada a vše proběhlo bez potíží.
Velký dík patří rodičům, kteří na tuto akci přispěli. Byli to: Čebišovi,
Bednářovi, Erbenovi, Gregorovi, Janákovi, Jirmusovi, Hanzlíčkovi,
Kleinovi, Kotzinovi, Krátkých, Kravalovi, Lahodovi, Navrátilovi,
Sláničkovi, Soukupovi, Suchanovi, Štokrovi, Štýbrovi, Taranzovi,
Velíškovi, Vomelovi.
Jana Kotzinová
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Lány mají nové odpočinkové místo
Zahájení Lánských letních slavností 26. června
předcházelo otevření parčíku u Kalvárie na
západním okraji lánského náměstí, kde se
setkávají ulice Berounská a Křivoklátská. Za
příjemného slunečného počasí a hudebního
doprovodu dixielandové kapely Brass Band z
Rakovníka došlo na slavnostní přestřižení pásky.
Noční nasvícení trojsoší Antonína Paduánského,
Kalvárie a Jana Nepomuckého udělalo z
opomíjeného parčíku originalní dominantu
lánského náměstí.

A co, že to znamená „Kalvárie“?
Kalvárie čili Golgota (obojí znamená lebka) je
vrch severozápadně za hradbami starého
Jeruzaléma, kde byl podle evangelií ukřižován
Ježíš Kristus. Přeneseně tak bývá označováno
umělecké zobrazení Kristova ukřižování,
nejčastěji socha nebo obraz, či návrší s takovým
zobrazením. Kalvárie se metonymicky také říkává
velkému utrpení a místu, kde k tomuto utrpení
došlo.
Kalvárií najdeme po Čechách desítky, ale
zpravidla to bývají vyvýšeniny. My v Lánech
musíme mít vždycky něco zvláštního – ta naše je v
dolíku, ve sníženině, kam se terén ze všech stran
přirozeně svažuje. Kdysi tudy dokonce protékal
potůček, který vedl od Betynky, napájel Židovský
rybník a odtud směřoval napříč nynějším hřištěm
za sokolovnou do parku a dále k Tuchlovicům.
Tahle vodoteč se prý dokázala čas od času pořádně
rozvodnit. Traduje se, že krátce po roce 1900 voda
po průtrži mračen zaplavila celý prostor nynějšího
náměstí. Pražský velkopodnikatel Jakub Řivnáč,
který se každoročně celé léto rekreoval v nynější
Berounské ulici, v domku, kde dnes bydlí

Pucholtovi, se údajně vyděsil řádění živlu natolik,
že si postavil až nahoře u brány secesní vilu, kam
voda zcela jistě nedosáhne. My jsme tuhle budovu
znali spíše jako Horníkovu vilu, Horníkovnu.
Ale zpátky ke Kalvárii. Jak už bylo uvedeno v
Lánském zpravodaji, barokní sochy Jana
Nepomuckého a Antonína Paduánského tu stojí
od roku 1849, kříž pak od 1. listopadu 1863.
Patrně od šedesátých let 19. století se v souvislosti
s Ukřižovaným začal používat název Kalvárie.
Těžko říci, zda místo tak pojmenovali Lánští, nebo
horníci ze Žiliny a ze Lhoty, kteří tudy pěšky den co
den chodívali do uhelny. Později název vyšel z
užívání, ale kronikář František Pošta starší ho
zaznamenal a díky němu ho můžeme po sto letech
vzkřísit k novému životu. Tradice bychom měli
respektovat a ctít.
Jsem rád, že se vracíme nejen k historickému
pojmenování, ale současně zapojujeme dříve
vcelku opomíjené sakrální zákoutí do moderního
života obce. To je hlavní smysl každé tradice. Na
samém začátku bylo Kristovo utrpení, dnes
přichází vzkříšení a nový život.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Lány očima dětí
Takové bylo motto malířské soutěže, vyhlášené
komisí veřejného pořádku, sportu a mládeže.
Vítězné kresby dětí jste mohli vidět na výstavě při
Lánských letních slavnostech v sobotu 26. června
2010 v hotelu Classic. Dvě soutěžní kategorie byly
určené dětem od 6 do 15 let.
Porota, jejíž členové byli Karel Kellner (malíř),
Petr Kellner (malíř), Jana Kellnerová (malířka),
Karel Sklenička (starosta obce Lány) a JUDr.
Ernest Kosár (předseda komise veřejného
pořádku, sportu a mládeže a vyhlašovatel soutěže,
nakonec vybírala ze 46 obrázků, které měly
shodné téma – Lány očima dětí.

V kategorii 1. – 5. třída se umístili – 1. Sváťa Zíka
(*1998) ze ZŠ Lány, 2. Valerie Sedláčková
(*1999) ze ZŠ Lány, 3. Adélka Kytková (*2002) ze
ZŠ Lány, 4. Adam Picka (*1998) ze ZŠ Lány a
Michal Beredzas (*1999) ze ZŠ Lány.
Ve druhé kategorii 6. – 9. třída se umístili – 1.
Doubravka Požárová z Gymnázia Zikmunda
Wintra z Rakovníka, 2. Nikola Věrnochová z 9.
třídy ZŠ Lány, 3. Karel Vrabec ze 6. třídy ZŠ Lány,
4. Karel Vrabec ze 6. třídy ZŠ Lány a 5. Romana
Holasová ze 6. třídy ZŠ Lány.
JUDr. Ernest Kosár

Nelehký úkol měla odborná porota, ve které se
sešli Jiří Hanke, Milan Petriščák, Kladno, PhDr.
Zdeněk Kuchyňka,Karel Sklenička a JUDr.
Ernest Kosár .
První místo získala Markéta Soukupová z Lán

Soutěž historických modelů
SAM 95, CRC-EHS,E-400,EOpen, BRC-EW (MK Lány)
11.9. Lánské rachejtlování 2010 k
výročí založení MK Lány, večer
11.9. Duha nad Mateřskou školou, od
10.00 hodin na zahradě
mateřské školy (MŠ)
11.9. Desetiboj dvojic na víceúčelovém sportovišti za sokolovnou a
v sokolovně (TJ Sokol Lány)
12.9. Soutěž historických modelů
SAM 95, CRC-Atom, CRCClassic, TEXACO,CRC-show
(MK Lány)
18.9. Kulinářský jarmark a vesnická
zabijačka od 10.00 hodin na
náměstí, od 14.00 hodin lidová
muzika, od 18.00 hodin hraje k
tanci i poslechu K-band (Obec
Lány)
18.9. Večer na rejdě (MK Lány)
18.9. Masarykova vatra za sokolovnou v 19.00 hodin (SDH T.G.M.
Lány, Muzeum T.G.Masaryka v
Lánech, Obec Lány)
19.9. Sokolení - veřejné cvičení pro
ženy 9 - 11 hodin
20.9. Začátek sochařského symposia,
v areálu ŠZP Lány, přístupné
veřejnosti vždy od 10.00 do
16.00 hodin (obec Lány)
25.9. V. KaKoJaMa-Day-2010 polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích, včetně
volné akrobacie (MK Lány)
30.9. U z á v ě r k a p ř i h l á š e k d o
šachového turnaje (obec Lány)
1.10. Drakiáda s táborákem - nejlépe v
termínu letního času, bude
upřesněno pořadateli (MK
Lány, MŠ Lány)
2.10. Slavnostní vernisáž sochařského symposia (obec Lány)
10.10. Uzavírání lánského nebe (MK
Lány)
10.10. Začátek šachového turnaje - více
informací na str. 8 (obec Lány)

Prodej slepiček

Výsledky fotosoutěže
Získat zajímavé fotografie Lán a okolí bylo cílem
soutěže, vyhlášené komisí veřejného pořádku,
sportu a mládeže. Vítězné fotografie byli vidět na
výstavě při Lánských letních slavnostech. Jednu z
cen udělili i čtenáři internetových stránek obce.

Kalendář akcí září-říjen
11.9.

s fotografií nazvanou „Lánské linie“, na druhém
místě se umístila fotografie Sylvie Sláničkové z
Lán s názvem „Ulice Za Školou“ a třetí místo
získala Jana Jirásková z Tuchlovic za fotografii
„Bavíme se dobře“. Cenu čtenářů internetových
stránek www.lany.cz získal Jan Šulc z Lán za
fotografii „U Panenky Marie.
Vítězné fotografie můžete vidět ve vestibulu na
obecním úřadu nebo na www.lany.cz .
JUDr. Ernest Kosár

Drůbežárna Červený Hrádek,firma Dráb,opět
prodává slepičky snáškových plemen Hisex
hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný,kropenatý,černý, a modrý.
Stáří slepiček: 17-20 týdnů - Garantujeme
začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data
prodeje.
Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří.

Prodeje se uskuteční
v sobotu 18. září 2010
Lány - u rybníka - v 10:45 hod.
Případné bližší informace tel.:
728 605 840; 415 740 719; 728 165 166
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· 16. 6. – Toulky historií tentokrát opustily stavební slohy a vydaly se do

·
·

Co vše jsme stihli ve škole ještě před
prázdninami?

·

· 25. 5. – Ve školní družině se konalo zábavné odpoledne s nakladatel-

·

·

·

·

·

·

·
·

stvím Thovt, povídalo se o knihách a soutěžilo s kapitánem Černovousem o jeho poklad.
26. 5. – Pohádku "O dvanácti měsíčkách", kterou čtvrťáci proložili
vlastními písničkami a přichystali si ji na školní akademii, zahráli i
dětem ve škole Slunce na Stochově.
27. 5. – Prvňáci spolu s druháky se vypravili za poznáním do historické
vesničky řemesel a umění v Ostré u Lysé nad Labem. Vyposlechli si
zajímavý výklad o dávno zapomenutých řemeslech a za vyměněné groše
nejen nakupovali, ale mohli si sami vyzkoušet vyrobit svíčku, odrátovat
kamínek, vyrobit kulaté mýdlo, umotat provaz, rýžovat zlato, obrousit
kámen nebo vyrobit ruční papír.
31. 5. – Již na podzim měly děti možnost hlasovat, kde si přejí oslavit Den
dětí. U mladších dětí jednoznačně opět zvítězil Beckiland na Zličíně,
kam se radostně vypravili za zábavou a užily si ji plnými doušky. Žáci 7. –
9. třídy se vydali do kina IMAX na 3D film Divoký oceán.
3. 6. – Na programu tradiční školní akademie bylo od 18.00 hodin v
lánské sokolovně divadlo, pěvecká vystoupení i taneční čísla, vše děti
pilně připravovaly spolu se svými učiteli. Díky sponzorským darům a
dobrovolným příspěvkům se podařilo nashromáždit finanční obnos ve
výši 19. 920,- Kč. Částka byla poukázána na účet SRPDŠ při ZŠ Lány, a
jakmile se nám podaří naspořit potřebný obnos, bude využita na
pořízení herního prvku pro školní zahradu.
9. 6. – Zatímco prvňáci tvrdě zápolili ve třech atletických disciplínách
(běh na 20 m, vytrvalostní běh a skok do dálky) a vychutnávali si konečné
vyhodnocení s diplomy, žáci 6. - 9. třídy na hradě Budyni nad Ohří zhlédli
divadelní představení „Příběh hradu“, viděli šermířské hry a při
netradiční prohlídce hradu se setkali s alchymistou, hvězdáři, Janem
Jesseniem, mohli si projít přírodovědnou či historickou naučnou stezku
nebo si zasoutěžit o poklad Jana Zajíce z Hazmburka.
10. 6. – Žáci 4. třídy se od 9.00 účastnili slavnostního zahájení propagační jízdy Sboru hasičů ČMS "Lány – Litoměřice 2010" před Muzeem
TGM v Lánech. Mohli si prohlédnout březnický žebřík, lánskou
koněspřežku. K pomníku T. G. Masaryka, kde mladí lánští hasiči drželi
čestnou stráž, byla položena kytice, účastníky přivítal starosta obce,
zazněla hymna České republiky, v 9.30 hodin viděli odjíždět kolonu
vozidel.
9. – 14. 6. – Deset žáků školy se v doprovodu paní učitelky Sitenské
zúčastnilo poznávacího zájezdu do Anglie (Londýn - Windsor - Oxford).
16. 6. – Nabídnout pevnou ruku kamarádství a pomoci budoucím
prvňáčkům byli v mateřské škole naši budoucí deváťáci, kteří prvňáčky
již tradičně v první školní den doprovodí na cestě do školy.

·

·

světa techniky. Žáky ve škole navštívil pan Dytrych s manželkou Bělou
(roz. Kotíkovou) z Tuchlovic. Přijeli ve svém historickém fordu se
zajímavým vyprávěním.
18. 6. – Ukázky canisterapie v podání vlčáka Kennyho a jezevčice Besi
mohli ve škole vidět žáci 4. třídy.
22. 6. – V tělocvičně školy se od 18.00 konalo slavnostní rozloučení žáků
9. třídy. Na programu byla fotoprezentace některých třídních mezníků v
běhu školních let, báseň a písně v podání absolventů, děkovná slova,
šerpování, předávání dárků a tři písně z repertoáru hostující hudební
skupiny.
26. 6. – V hereckém oslabení představili žáci 8. třídy na malé scéně
Lánských letních slavností divadelní představení na motivy známé
Máchovy básně „Máj“, které nastudovali pod vedením paní učitelky
Matějkové. S tanečním vystoupením "Thriller" vystoupila pod vedením
paní učitelky Brožové děvčata ze 6. a 7. třídy.
V průběhu slavností byli oceněni i žáci 1. a 2. stupně školy – výherci
výtvarné soutěže "Lány očima dětí". Vítězné obrázky žáci vytvořili v
hodinách výtvarných výchov pod vedením paní učitelky Novákové a
paní učitelky Fenclové. V atriu hotelu byly vystaveny i další velmi zdařilé
výtvarné práce našich žáků.
29. 6. – V předposlední školní den se žáci 5. – 9. třídy utkali na hřišti za
sokolovnou v atletickém zápolení. Každý žák si ve své kategorii zvolil tři
atletické disciplíny z pěti nabízených (vrh koulí, sprint, skok daleký,
skok vysoký, vytrvalostní běh). Soutěžilo se v kategoriích mladší dívky
(5. – 7. třída), starší dívky (8. – 9. třída), mladší žáci (5. – 7. třída), starší
žáci (8. – 9. třída). I přes úmorné vedro podali někteří soutěžící velmi
pěkné, mnohdy překvapivé výkony. Za zvuku slavnostních famfár bylo
pohodové sportovní dopoledne ukončeno předáváním medailí a
diplomů.

Závěr roku patřil mnoha školním výletům.
Žáci 4. a 6. třídy pobývali od pondělí 21. 6. do středy 23. 6. na turistické
základně v Libušíně. Osmáci vyrazili v úterý 22. 6. večer do křivoklátských
lesů; základna v blízkosti Bránova jim poskytla azyl až do pátku 25. 6;
kromě výprav po stopách Oty Pavla využili i vzdělávací lesní aktivity
nabízené LS Křivoklát. Devítka si to namířila od středy 23. 6. do pátku 25. 6.
na pobytový výlet do Šlovic, turističtí nadšenci si nenechali ujít výlet do
Skryjí. Sedmáci podnikli čtyři jednodenní výpravy; v úterý 22. 6. navštívili
Sládečkovo muzeum v Kladně a absolvovali zde zajímavý vzdělávací
program; ve středu 23. 6. se plavili pražskými Benátkami a zavítali i do
Muzea Karlova mostu; ve čtvrtek 24. 6. bylo jejich cílem spolu se šesťáky
Náprstkovo muzeum v Praze; v pátek 25. 6. se vydali na Vyšehrad.
Třeťáci si závěr školního roku zpestřili přenocováním ze čtvrtka 24. 6. na
pátek 25. 6. v tělocvičně školy.
Vyšlo červnové číslo školního časopisu Trefa, které najdete na našich
webových stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.
Všem našim žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy přeji v
novém školním roce klid na práci, radost z dobře odvedené práce i dostatek
sil k překonávání případných neúspěchů.
A o tom, jaké změny zaznamenala škola během letních prázdnin a jak jsme
přivítali nový školní rok, zase příště …
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Poděkování sponzorům školy
Dovolte, abych opět poděkovala Vám všem, kteří jste v uplynulém školním roce škole pomohli. Všem našim příznivcům a přátelům děkuji za dary finanční i
věcné, za bezúplatnou práci, za pomoc s organizací školních akcí. Vaší pomoci si velice vážím.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Sponzoři školy - 2009/2010
Pan T. Baroch – ozvučení při zahájení školního roku a na akci "Probuď se,
školo!"; pan T. Beluš – práce rozhodčího na Atletickém dni; Copyservis V.
Libich Nové Strašecí - tisk diplomů pro Atletický den; Cukrárna Ňam

Ňam Velká Dobrá – zmrzlina pro děti, kelímky na nápoje; Česká
spořitelna, a. s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 - ICT vybavení - 10
PC sestav s monitorem v hodnotě 7 000 Kč;
pokračování na str. 7
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paní J. Drastilová – zeměpisné mapy; pan J.
Dundr, Lány – Montáž střešních konstrukcí bezúplatná oprava střechy; pan P. Dvořák, Vašírov
– 3 knižní publikace pro školní knihovnu;
Euroagentur Hotels and Travel a.s. Hotel –
Restaurant Classic Lány – 15 zmrzlinových
pohárků zdarma pro prvňáčky; EVENT
marketing s.r.o. – dárkové balíčky pro budoucí
prvňáčky k zápisu do školy; pan P. Fencl – nová
výdřeva na zahradní lavici; p. Gottesmanová –
fotografie ze školní akademie na CD; slečna V.
Hamouzová – práce rozhodčí na atletickém dni;
Hotel, restaurant CLASSIC Lány – 47
zmrzlinových pohárků zdarma na konci školního
roku pro prvňáčky a pro žáky se samými
jedničkami na vysvědčení; Ing. T. Kindl – finanční
dar 15 000 Kč pro účely školství – ICT vybavení;
paní K. Kratochvílová – multimediální učebnice
pro výuku dějin 20. století; Mgr. J. Ladra –
sladkosti a hygienické potřeby na akci "Probuď se,
školo!", nápoje pro děti zdarma při akci zdobení
čarodějnického stromu; slečna B. Ladrová –
spolupráce při realizaci školních kulturních akcí;
paní H. Mesárošová – práce rozhodčí na
atletickém dni; pan L. Mocsonoky – práce
rozhodčího na atletickém dni; OS Naše Lány –
nápoje pro děti; OÚ Lány – dárek do výbavy
prvňáčkům, medaile pro atletický den; pan K.
Pleiner – ozvučení a nasvícení školních akcí –
vánoční zpívání, atletický den; organizační tým
SRPDŠ – pomoc s organizací školní akce "Probuď
se, školo!"; p. Polášek – fotografie ze školní
akademie na CD; Pražská plynárenská, a.s. –
dárkové předměty pro děti; slečna L. Řádová –
práce rozhodčí na atletickém dni; Ing. M. Štokr,
Lány – finanční dar 10 000 Kč pro účely školství –
pořízení materiálů a pomůcek pro výuku
anglického jazyka; TJ Sokol Lány – bezúplatný
pronájem sokolovny – pro divadelní představení

„Gilgameš“, atletický den, cukrovinky pro děti,
sportovní vybavení v hodnotě 4 000 Kč; Topinfo
s.r.o. – Ing. M. Hořejší – publikační systém pro
tvorbu školních internetových stránek a
webhosting; pan P. Slánička – práce rozhodčího
na atletickém dni; Zámek Lány – květiny pro
prvňáčky.
Zvláštní poděkování za školní akademii:
TJ Sokol Lány za poskytnutí prostor sokolovny,
panu M. Píšovi a panu K. Pleinerovi za ozvučení a
osvětlení, organizačnímu týmu SRPDŠ
za přípravu tomboly a ostatním sponzorům.

Preventivní prohlídky
u praktického lékaře
Na základě opakovaných dotazů klientů,
respektive jejich požadavků na opakovaná
laboratorní vyšetření (zejména rozbory krve)
zveřejňuji aktuální rozsah vyšetření, který
hradí zdravotní pojišťovny:
· Cholesterol a tuky – ve 30, 40, 50 a 60 letech
věku;
· Glukosa (cukr) – jednou za dva roky od 40
let věku;
· Test na přítomnost krve ve stolici (záněty či
nádory zažívacího traktu) – jednou za dva
roky od 50 let věku nebo endoskopické
vyšetření střev („hadice“) jedenkrát za
deset let od 55 let věku;
· Mamografie – jednou za dva roku od 45 let
věku ženy.
Ostatní vyšetření lze na úhradu pojišťoven
provádět pouze v návaznosti na existující
onemocnění nebo podezření na ně.
MUDr. Jakub Volf
praktický lékař pro dospělé

SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Ve Vašírově vzniklo nové sdružení
Dne 7. června 2010 bylo zaregistrováno na
Ministerstvu vnitra ČR občanské sdružení “Náš
Vašírov“. Sdružení vzniklo jako nezisková
organizace z iniciativy vašírovských občanů.
Hlavním posláním sdružení je sdružovat občany
se společnými zájmy v oblasti kultury, sportu a
ochrany životního prostředí v obci Vašírov a jeho
okolí. Náplň činnosti sdružení vyplývá ze zájmů

jednotlivých členů a je prováděna formou obecně
prospěšných akcí. Na ustavující schůzi sdružení
byl zvolen předsedou pan Vladimír Garnol.
Členové sdružení a jeho příznivci se scházejí na
hřišti pro míčové hry, které svépomocí vybudovali
v měsíci červnu letošního roku vedle dětského
hřiště ve Vašírově.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi.
Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné a bezpečně vybavené herně.
Najdete nás v lánské sokolovně.
Vybíráme z programu:
V září je každá první hodina nabízené
aktivity ukázková a vstup je
ZDARMA! Ukázkové hodiny:
úterý
· 14.9. od 11.00 do 11.30 h Cvičení s
Vendelínem pro děti od 2 let.
· 21.9. od 10.00 do 10.30 h Cvičení
s Rozárkou pro děti od 1 roku.
· 21.9. od 15.15 do16.00h
Angličtina s Míšou II. kroužek
pro děti od 4 let bez rodičů.
středa
· 15.9. od 14.00 do 17.00 Výtvarné
dílny pro všechny.
· 15.9. od 15.00 do 17.00 Kreativní
kroužek pro děti od 4 let bez
rodičů.
· 22.9. od 10.00 do 10.30 Zpívánky
se skřítkem pro děti od 2 let.
čtvrtek
· 30.9. od 8.30 do 9.15 Kurz
anglického jazyka pro dospělé I.
(začátečníci).
· 30.9. od 9.15 do 10.00 Kurz
anglického jazyka pro dospělé II.
(pokročilí).
· 30.9. od 10.30 do 11.00
Angličtina s Míšou I. kroužek pro
děti od 2 let s rodiči.
· Dále vybíráme z programu:
- 16.9. a 30.9. od 11.15 do 11.30
čteme dětem pohádky;
· - 23.9. od 11.15 do 11.30 hrajeme
maňáskové divadlo.
· Připravujeme Burzu podzimního a
zimního dětského oblečení a botiček v
lánské sokolovně. Příjem věcí pro
prodej bude v sokolovně 10.10. od
15.00-17.00 hodin a 11.10. od 20.0021.00 hodin. Burza 12.10. 9.0012.00 v sokolovně. Výdej neprodaných věcí a peněz 13.10. 9.00-11.00.
Více informací na tel. 604 894 402
Andrea Klimešová nebo na e-mailu
andrejkaklimesova@seznam.cz.
Otevírací doba Domečku:
úterý 9 -12 hodin a 14 -17 hodin
středa 9 -12 hodin a 14 -17 hodin
čtvrtek 9 -12 hodin
Více o programu Domečku najdete na
internetové adrese: www.naselany.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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Lánská liga a pohár
před závěrem
Do konce Lánské nohejbalové ligy a
poháru zbývá posledních 10 hracích dní
(5 týdnů). V dosavadních 20 hracích
dnech bylo sehráno v lize již 216 utkání a
v poháru 88 utkání.
Už nyní je jasné, že obě soutěže vyhraje
mužstvo Veteránů z Rynholce. O druhé
místo v lize budou bojovat mužstva New
Bubu 2 Nové Strašecí, lánská Hrozba a
Stochov.
I v poháru o druhé místo bojuje Stochov s
pražskou Sešlostí a lánskou Hrozbou.
Poslední v lize je zatím Total z Kladna a v
poháru Dlouhý z Braškova.
Pavel Slánička

Ze Sokola
Po generálním úklidu v sokolovně začne
pravidelný provoz v pondělí 13. září,
některé hodiny však budou zahájeny až
po posvícení. Uvádíme rozpis na září.
Pondělí
· 19:00 – 21:00 volejbal (M.
Zelenka)
Úterý
· 9:00 – 10:00 cvičení pro seniory (V.
Nováková) – zahájení 21. září,
určeno ženám a mužům nad 60 let
· 16:00 – 17:00 rodiče a děti (A.
Klimešová)
· 17:00 – 18:00 všestranné cvičení
pro děti 1. – 5. třídy (M. Drdová, A.
Šilhanová)
· 19:00 – 20:00 zdravotní a kondiční
cvičení (V. Nováková)
· 20:00 – 21:00 aerobik (J.
Porcalová, M. Buřičová)
Středa
· 16:30 – 18:00 stolní tenis – mladší
žactvo
· 18:00 – 19:00 stolní tenis – starší
žactvo
· 19:00 – 21:00 stolní tenis – dospělí
Čtvrtek
· 17:00 – 19:00 nohejbal – placený
pronájem
· 19:00 – 20:00 volejbal
· 20:00 – 22:00 soubor Tyrš
Pátek
· 16:15 – 18:00 Tyršata
· 18:00 – 21:00 stolní tenis
Hodiny aerobiku Báry Ladrové budou
zahájeny 4. října, rozpis bude ve vývěsce
před sokolovnou. Sobotní kondiční
cvičení M. Moravcové bude až 16. října.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Turnaj o šachového mistra obce Lány
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže
vyhlašuje turnaj o šachového mistra obce Lány.
Šachové klání bude probíhat od 10. října 2010 do 31.
března 2011. Podle počtu přihlášených zájemců
bude do 13 přihlášených šachistů vytvořena 1
skupina, nad 13 zájemců budou utvořeny 2 skupiny
a poté křížem o umístění ve skupinách každý s
každým sehraje 2 partie. Na partii bude mít každý
hráč 1 hodinu na šachových hodinách. Turnaj se
bude odehrávat v hospodě Narpa nebo jinde dle
individuální dohody. Přihlášky do turnaje je možné

podat nejpozději do 30. září 2010 telefonicky či
písemně na adresu organizátora soutěže JUDr.
Ernesta Kosára, K Rybníku 438, Lány, (mob. 602
254 280) nebo Pavla Sláničky, Školní 145, Lány,
(mob. 720 671 051) nebo e-maily:
kosar.ernest@seznam.cz, skolni145@seznam.cz,
popř. je možné se zapsat do seznamu v hospodě
Narpa.
Hráči, kteří se umístí na 1. až 5. místě, obdrží pohár,
diplom a věcnou cenu.
JUDr. Ernest Kosár

Ohlédnutí za lánskou „Neckyádou“
Díky prázdninám dlužíme čtenářům Lánského
zpravodaje výsledky soutěží originálních plavidel na
Židovském rybníku, které pobavilo příchozí diváky i
soutěžící 12. června 2010. Dovolte proto krátkou
rekapitulaci.
Do „Neckyády“ se přihlásilo šest plavidel - Loď
komediantů (posádka z MŠ v Lánech), Černá perla
(OS Naše Lány), Doktoři bez hranic (lánské
náplavy), Tráboš (SDH TGM Lány), Balón
dobrodružství (měl tříčlennou ryze dívčí posádku
Modelářského klubu Lány a okolí) a Fiat (OS Fiat
Multipla).
Přihlížející diváci zvolili za nejoriginálnější plavidlo
„Loď komediantů“, kterou na lánskou louži spustila

posádka Mateřské školy v Lánech. Statečných
učitelkám lánské mateřské školy a rodičům dětí,
patří zasloužená poklona .
Na poměřování sil jednotlivých posádek došlo při
tzv. vodohraní. Posádky musely svou šikovnost
prokázat v jízdě na nafukovací duši (zde bodovala
posádka Černé perly), v bitvě plavidel (nejúspěšnější
byli Doktoři bez hranic), ve vodním fotbale
(bodovala posádka lánských hasičů) a v koulení v
aqua-ballu (nejrychlejší byli lánští hasiči). Z
průběžného bodování ve vodních soutěžích se
nejlépe umístila posádka Tráboše a tak nás muže
hřát dobrý pocit, že v Lánech máme dobře
připravené hasiče .
Jana Drastilová

Úspěchy lánských volejbalistů
Na začátku venkovní sezóny se volejbalisté TJ Sokol
Lány zúčastnili dvou turnajů. V křivoklátském
sportovním areálu Kolečko na turnaji rádia Relax
obsadili z celkem 16ti družstev třetí místo a v
tradičním lánském turnaji Lánská smeč – Memoriál
Jitky Zelenkové získali s prvním místem putovním

pohár. V nadcházející halové sezóně čeká lánské
volejbalisty 3. ročník amatérské volejbalové ligy AVL
Volley, ve které budou obhajovat vítězství z
předchozího ročníku.
Martin Zelenka

Taebo

Sokolení

Získali jsme novou zkušenou cvičitelku tohoto
odvětví a věříme, že najdeme vyhovující hodiny.
Náborová a ukázková lekce se uskuteční mimořádně
ve středu, 15. září od 20 hodin a pak v sobotu, 19.
září. Co to vlastně je TAEBO?
Total Awarness Exellence Body Obedience – velmi
účinný sportovní systém, který redukuje tělesnou
hmotnost, zvyšuje svalovou sílu, upevňuje vůli.
Jedná se o pohyby odlišných druhů bojových sportů a
umění, jde o skupinové cvičení s rychlou hudbou, ale
neexistuje žádná choreografie. Určeno je především
ženám, ale muži ho cvičí také.
Využijte příležitosti a zkuste něco nového! Nová
lánská občanka V. Jančaříková by zde ráda uplatnila
svoje profesionální zkušenosti .

je celorepubliková akce, jejíž smyslem je ukázat
veřejnosti širokou škálu činností organizovaných v
Sokole. TJ Sokol Lány nabízí široké veřejnosti,
členům i nečlenům Sokola zdarma:
· středa 15. září od 16:30 hodin turnaj dětí ve
stolním tenise
· od 20 hodin ukázková a náborová hodina
TAEBO
· neděle 19. září od 9 do 11 hodin – cvičení pro ženy
(aerobik, taebo, strečink)
· pondělí 20. září od 19 hodin „Přijďte si s námi
zahrát volejbal“

Výbor TJ Sokol Lány děkuje všem, kdo se
podíleli na brigádnických pracích v okolí
sokolovny nebo na generálním úklidu.
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