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Slovo na úvod

Zastupitelstvo a občané
Zdá se, že to bylo včera, co byly poslední
k o m u n á l n í v o l b y, a l e č a s b ě ž í
neuvěřitelně rychle. V polovině měsíce
října skončí volební mandát stávajícího
zastupitelstva a v komunálních volbách
zvolí občané naší obce své nové zástupce
na „lánské radnici“. Nechci zde
hodnotit, co se podařilo nebo nepodařilo
splnit z volebních slibů v minulém
volebním období, protože o tom si udělá
každý určitě svůj úsudek a zhodnotí toto
období jako úspěšné nebo neúspěšné.
Přesto bych chtěl vyzdvihnout a
připomenout jednu věc, která se
podařila. Není to žádný chodník, žádná
kanalizace nebo výměna oken, ale je to
úspěch naší obce v soutěži Vesnice roku
2009. Úspěch je to o to milejší, že se na
něm podílelo mnoho občanů a
dobrovolných organizací v naší obci. A to
není málo, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Na tomto potenciálu je
třeba stavět i do budoucnosti, ať je na
radnici Petr nebo Pavel, protože
zastupitelstvo je od toho, aby uvedlo v
život to, co tato vesnice potřebuje pro
svůj další vývoj. Chtěl bych poděkovat
celému zastupitelstvu za velmi dobrou
spolupráci, za to, že jsme si nehráli na
stranické příslušnosti, že jsme spolu ve
sportovní terminologii kopali v jednom
dresu. Nejcennější na tom je, že tento
dres měl na zádech jméno Lány. Přeji
naší obci a všem občanům v ní žijícím,
aby i v následujícím volebním období
pracoval na naší radnici tým lidí, kteří
udělají vše pro to, aby Lány byly i nadále
„dobrá adresa“.
Karel Sklenička, starosta obce

Stanovisko k modernizaci skládky
Přetiskujeme stanovisko zastupitelstva k záměru
„Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o.
vybudováním Integrovaného centra pro
nakládání s odpady.“ (kódové označení na
serveru MŽP STC1263) v plném znění, jak bylo
dne 13. září 2010 odesláno na odbor životního
prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Své
připomínky k realizaci záměru zastupitelé
konzultovali s expertem Ing. Jinochem, který obci
radil v roce 2007 v záležitosti nerealizované
bioplynové stanice.
Zastupitelstvo projednalo na své pracovní poradě
dne 6. září 2010 materiály předložené k výše
uvedenému záměru a usneslo se, že k
předloženým materiálům předmětného záměru
má následující připomínky:
Zařízení v případě vybudování podrobit
minimálně ročnímu zkušebnímu provozu za
reálných provozních podmínek (vytížení na
minimálně 85% plánované kapacity po celou
dobu zkušebního provozu) tak, aby bylo
prověřeno fungování celého komplexu za všech
povětrnostních podmínek a po všechna roční
období.
V návrhu Provozního řádu požadovat dosažení a
prokázání předmětných hodnot stabilizace
materiálu na výstupu z reaktorů anaerobní
stabilizace, a to koeficientu respirační aktivity
AT4 s hodnotou menší než 20 mg O2/g sušiny dle
metodiky akreditované v Holandsku a SRN
stanovené nezávislou a na tato stanovení
akreditovanou laboratoří a dále sledovat
produkci zápachově významných látek ve
vzdušnině vystupující z fermentorů v průběhu
aerobní etapy před vyskladněním materiálu
z fermentorů na krechty.

Jako nepominutelnou podmínku uvedení
předmětného zařízení do provozu požadujeme
zařadit instalaci a trvalé provozování se
záznamem dat (dataloger) meteostanice na
střechu haly mechanické úpravy, která bude
sledovat teplotu, relativní vlhkost, směr a sílu
větru. Překopávat bude možné do síly větru 10
m/s, pokud bude směr tohoto větru směřovat na
Lány nebo Rynholec.
Pro překopávání zakrytých krechtů zvolit
technologii minimalizující jak styk
překopávaného materiálu s okolním prostředím,
tak výstup znečištěné vzdušniny do vnějšího
prostředí, a tím emisi zápachově významných
látek, byť i za cenu snížení výkonu a produktivity.
Pro zlepšení rozptylových podmínek, zvláště za
inverzních stavů dle údajů ČHMU, často se v dané
oblasti vyskytujících (poslední zkušenost, kdy ve
dnech 1. a 2. září 2010 byl zápach ze skládky
nikoliv jen patrný, ale silně obtěžující v celé obci
Lány včetně areálu zámku Lány) požaduje obec (v
souhlasu s obcí Rynholec) na stávající hranici
předmětného území (Skládka Ekologie a lom
ČLUZ) ještě před zahájením výstavby
předmětných technologií diskutovaného záměru
vybudovat oznamovatelem záměru zvýšený
zemní val a v předstihu směrem k obcím Lány a
Rynholec zelený pás směsi rychle rostoucích a
stále zelených dřevin o minimální šířce 100 m a
minimální aktivní výšce 5 m jako biologickou
bariéru. Tuto bariéru vybudovat v předstihu tak,
aby v momentu zahájení zkušebního provozu
byla již plně funkční.
Karel Sklenička,
starosta obce

Lány postoupily do 2. kola soutěže Obec přátelská rodině
V konkurenci 135 obcí, v šesti kategoriích podle
počtu obyvatel, budou Lány bojovat o umístění v
soutěži, kterou každoročně pořádá Ministerstvo
práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací
center pro rodinu a Sítí mateřských center. Ve hře
je částka 7 milionů Kč ve prospěch prorodinných
aktivit, kterou komise rozdělí mezi první tři

účastníky každé kategorie a mediální propagace
vesnice.
V říjnu hodnotící tým navštíví naši obec. Vítězové
budou vyhlášeni v listopadu. Držme si palce!
Martina Hořejší,
předsedkyně informační komise

Kontejnery na podzimní bioodpad ze zahrádek
Apelujeme na občany, aby do kontejnerů nedávali odpad v plastových či papírových pytlích, ale pouze
jej volně vkládali do kontejnerů!
Na biologicky rozložitelný bioodpad ze zahrádek budou 15. ,16. a 17. října 2010 přistaveny
velkoobjemové kontejnery na těchto stanovištích: parkoviště u lánského hřbitova, parkoviště u
Židovského rybníka, Lesní ulice u čp. 125, Vašírov u telefonní budky. Kontejnery budou v průběhu
víkendu vyprázdněny a vráceny na sběrná stanoviště k opětovnému uložení bioodpadu.
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Volby do zastupitelstva obce
Podzimní komunální volby do zastupitelstva obce Lány se konají ve dnech 15.
října od 14.00 do 22.00 hodin a 16. října
2010 od 8.00 do 14.00 hodin. 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 TOP09.
Volební lístek obdržíte poštou na svoji
adresu a do volební místnosti společně s
ním vezměte průkaz totožnosti – platný
občanský průkaz nebo cestovní pas ČR.
Volit mohou všichni občané s trvalým
pobytem v obci Lány a státním občanstvím ČR, kteří dosáhli nejpozději 16.
října 2010 věku nejméně 18 let.

Kalendář akcí v říjnu
a listopadu
7. 10.

10. 10.
12. 10.

29. 10.

7. 11.
21. 11.

28. 11.

Drakiáda s táborákem – v 16.00
hodin na modelářském letišti
(MK Lány, MŠ Lány)
Uzavírání lánského nebe (MK
Lány)
Ukončení nohejbalové ligy
(Obec Lány, TJ Sokol Lány,
Hospoda Narpa)
Lampiónový průvod – začátek v
18.00 hodin, vychází se z
parkoviště u lánského hřbitova
(Naše Lány, SDH Lány)
Zavírání lánského mola (MK
Lány)
Adventní prodejní výstava v
Muzeu TGM od 9.00 do 17.00
hodin
Svěcení adventních věnců
(Obec Lány)

Na Slovanku po chodníku
S koncem babího léta dokončila firma
ČNES dopravní stavby a.s. Kladno jednu
z nejdůležitějších staveb obce – chodník
na Slovanku. Celková investice přišla
obecní pokladnu na 2,75 mil. Kč,
přičemž 1,9 mil Kč bylo použito z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ČR za
vítězství v soutěži Vesnice roku v roce
2009 v krajském kole a za 2. místo v
celostátním kole. Realizace chodníku se
podařila i proto, že stávající zastupitelstvo se dokázalo během 4 let vypořádat
se všemi překážkami, které téměř 20 let
v ý s t a v b u c h o d n í k u z d r ž o v a l y.
Kolaudace chodníku bude 2. listopadu
2010.
Karel Sklenička, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Nebe se smálo na Kulinářský jarmark i Masarykovu vatru
Další ročník Kulinářského jarmarku máme
úspěšně za sebou a myslím, že celkem úspěšně.
Stánky se zajímavým sortimentem, výborná
zabíjačka i skvělá kapela vytvořily pohodovou
atmosféru a naštěstí nám přálo i počasí.
Nechci se zde dlouze rozepisovat o tom, co bylo na
Kulinářském jarmarku k vidění, slyšení a hlavně k
ochutnání. Kdo tam byl, ten ví, kdo nebyl, ten má
zkrátka smůlu a může si to vynahradit příště.
Celodenní maratón jídla, pití a zábavy završilo
večer vystoupení výborného K-Bandu Josefa
Husáka. Na slavnostní zapálení Masarykovy
vatry se kromě kladenského primátora Dana
Jiránka či bývalého hejtmana Petra Bendla přišel
podívat dokonce sám pan prezident Václav Klaus,
a dodal tak celému vzpomínkovému aktu větší
lesk. Pan prezident byl velice milý a ochotně se
vyfotografoval s těmi, kdo ho o to požádali.
Věřím, že se objeví i na dalších akcích, které v obci
pořádáme.
Takže opravdu pěkný den. Ale abych jen
nechválil ...
Nemohu si nepovzdechnout nad několika jedinci,
kteří dokážou svým chováním pokazit radost
spoustě dalších lidí. Snad už proboha máme za
sebou dobu, kdy jsme se tlačili ve frontách a
křičeli na sebe pro kousek žvance. Mrzí mě to o to
víc, že zlobu těchto lidí nakonec odnášejí ti, kdo
dobrovolně pomáhají při výdeji zabíjačkových
dobrot a celý den stojí kvůli ostatním na nohách,
aniž by za to měli nějaký honorář. Když tam
potom přijde nějaký takový hrubián, který se dere
o svá „práva“ a nevybíravě dává najevo svou

nelibost a nadává dobrovolníkům za pultem,
nejraději bych ho popadl za flígr a vyvedl ho pryč.
Zabíjačka má sloužit k tomu, abychom se sešli a
pobyli spolu a při tom ochutnali dobroty z pašíka.
Není to fronta v konzumu.
Proto mi dovolte, abych závěrem poděkoval
všem, kdo se na přípravě letošního jarmarku
podíleli a přes všechny problémy si po celý den
udrželi úsměv na tváři: Josefu Hoškovi a Pavlu
Worofkovi za přípravu zabíjačky, Ivaně a Petře
Hoškovým, Ivance Píšové, Mirkovi Píšovi a Jitce
Wünschové, grillmasterům Lukáši Procházkovi a
Mírovi Malému, za přípravu soutěže ve šlehání
sněhu Jirkovi Luskovi a Přemku Vlčkovi,
zdatným loupačům česneku Romanu Havelkovi a
Karlu Kellnerovi, Jiřímu Ladrovi a celému
personálu Narpy, Karlu Poštovi a celému
lánskému hasičskému sboru, sokolům za
zapůjčení nábytku i za poskytnutí prostoru pro
vatru a samozřejmě tomu, kdo má na starosti
počasí.
Karel Pleiner, předseda kulturní komise

Sochařské symposium v Lánech
Ve dnech 20. – 27. září 2010 proběhlo v naší obci
sochařské symposium, kterého se zúčastnilo 5
sochařů kameníků a 1 sochař pracující se dřevem.
Symposium bylo zahájeno v pondělí ráno na
parkovišti před ředitelstvím Školního
zemědělského podniku v Zámecké ulici. Díky
maximální vstřícnosti a podpoře vedení ŠZP
Lány byly kameny umístěny na palety a usazeny
na místo, kde je sochaři začali opracovávat.
Krásné počasí babího léta ještě více umocnilo
příjemnou a tvořivou atmosféru. Velký zájem také
projevilo mnoho lánských a přespolních občanů,
kteří se zájmem sledovali nově vznikající díla pod
šikovnýma rukama sochařů. Slavnostní vernisáž
sochařského symposia se uskutečnila v sobotu 2.
října 2010 v areálu ŠZP Lány. Vlastní umístění
soch proběhne během měsíce října po nezbytné
úpravě soch hydrofobizací, která uchrání sochy
před povětrnostními vlivy.
Červený pískovec na sochařské symposium
získala obec zdarma od p. Františka Žočka
majitele lomu Javorka ve východních Čechách.
Obec zajistila a zaplatila sochařům ubytování a
stravování po dobu symposia. Symbolická
odměna pro každého sochaře je 5.000,- Kč. Díky
vstřícnosti všech zúčastněných a

zainteresovaných osob zůstanou v obci velmi
hodnotná díla. Umělecká hodnota jedné sochy
včetně ceny kamene se pohybuje mezi 50-120
tisíci Kč dle její velikosti a zpracování. A co bylo
vytvořeno?
Sochař Albert Králíček z Nové Paky se nechal
inspirovat známým rozhlasovým pořadem a
vytvořil sochu „Hovory z Lán“. Výtvarník a řezbář
Pavel Novotný z Dačic, který pracuje převážně se
dřevem, vytvořil svoji první kamennou sovu,
kterou nazval „Kalous obecný“. Podle návrhu a
předlohy výtvarnice a herečky Jany Krausové
vytvořil kameník Jan Beran z Prahy kamenný
„Kříž naděje“. Sochař a restaurátor Jan Turský z
Hostivice vysochal spolu se svou kolegyní
Johankou Eliášovou sochu „Motýli v jeteli“.
Lánský malíř a výtvarník Karel Kellner si
vzpomněl na svá dětská léta strávené v přírodě v
okolí Lán a vytvořil dílo „Pánovka“. Lánský občan
a řezbář Oldřich Polášek vyřezal sochu z lipového
dřeva. Dřevo na tuto sochu pochází z lípy, která
rostla na hřišti za lánskou sokolovnou. Jméno této
sochy vzejde z ankety, která proběhne mezi dětmi
lánské školy.
(pokračování na str. 3)
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Pokračování ze str. 2
Chtěl bych poděkovat všem sochařům za velmi
dobře odvedená díla, která určitě přispějí k
dalšímu zkrášlení naší obce. Dále děkuji
pracovníkům ŠZP Lány v čele s ředitelem Ing.
Špičkou za vytvoření technického zázemí, bez
kterého by nebylo možno toto setkání
uskutečnit, firmě Energie stavební a
báňská Kladno za zapůjčení kompresoru.
Poděkování zaslouží také pan Karel Lavu
z Lán za noční hlídání, kuchařky školní
jídelny ZŠ v Lánech, hotel Classic a
restaurace U Tomáše za chutnou stravu,
majitelka penzionu Slunečnice paní Malá
za ubytování a pan Petr Kellner za
zajištění přepravy kamenů z lomu
Javorka do Lán. Děkuji také svým
kolegům Romanu Havelkovi a Karlu

Kellnerovi, kteří mi pomáhali při organizaci
symposia. Velký dík patří p. Františku Žočkovi za
bezplatnou dodávku toho hlavního co sochařské
symposium potřebuje – a to je kvalitní kámen.
Karel Sklenička

Výcvik našich hasičů v Americe
V sobotu 4. září se uskutečnil výjimečný výcvik
lánských dobrovolných hasičů. Výjimečný tím, že
se konal v lomu Velká Amerika nedaleko hradu
Karlštejn. Žádné letenky jsme tedy naštěstí
nepotřebovali… Namísto letenek jsme si ale
museli opatřit povolení od firmy Lomy Mořina
spol. s r.o., protože do areálu platí zákaz vstupu.
S potřebným vybavením, dobrou náladou a
sluníčkem v zádech jsme tedy vyrazili do Ameriky.
Po prozkoumání terénu jsme se rozhodli postavit
tábor u vody. Snosili jsme dolů všechno vybavení,
vybudovali základní tábor a spustili člun na vodu.
Dopolední výcvik jsme začali „prací s člunem na
vodě“. Procvičili jsme řízení, správný záběr
pádlem, vystupování, nastupování i přirážení k
nebezpečným překážkám či břehu.
Po obědě jsme naplánovali „lezecký výcvik“ na
skále. Po prověření znalosti uzlů, vyjasnění povelů
a upřesnění bezpečnostních pravidel jsme se
pustili do lezení. Lezení jsme zahájili slaněním na

záchranném opasku přes karabinu, potom přes
„osmu“ a na řadu přišel i celotělový postroj. Aby
byl výcvik zajímavější, vyzkoušeli jsme i volné
lezení po skále (cca 30m), kde si každý vyzkoušel i
jištění jiného lezce.
Poslední částí výcviku bylo „vyhledávání osob ve
skalách, štolách a zatopených oblastech“. Při
tomto typu záchranných operací je velmi důležité
spolehnout se jeden na druhého a vzájemně si
pomáhat. Vše probíhalo v naprosté tmě, jediným
světlem byly zásahové svítilny. Vyzkoušeli jsme si i
náročné manévrování s člunem v úzkých štolách.
Našeho výcviku se zúčastnil pan Roman Havelka
(bývalý člen zastupitelstva a předseda kulturní
komise obce Lány), kterému tímto děkujeme za
pořízení úžasné fotodokumentace.
Pokud se nám podaří příští rok získat opět
povolení, rádi bychom výcvik zopakovali a rozšířili
ho o účast potápěčů.
Petr Králíček za SDH Lány

Úspěch mladých hasičů
V sobotu 25. září ve Hřebči u Kladna se konal
XXII. ročník Memoriálu Jaroslava Haška a
Miroslava Thota v disciplíně požárního útoku.
Závodů se zúčastnilo nově založené družstvo
mladých hasičů.
Družstvo hasičů soutěžilo v kategorii starší žáci ve
složení: Strojník – Kuba Kdýr, spoj na savici –
Matouš Mikovec, Adam Picka, košař – David
Jordák, rozdělovač - Sváťa Zika, levý útok – Matěj
Ždímal, pravý útok – Jakub Smolík.
Kluci se dali dohromady až letos v létě, kdy jsme
obnovili kroužek mladých hasičů. Chodili poctivě
trénovat a učit se hasičinu. Vzhledem k tomu, že to
byly jejich první závody, tréma s nimi přímo
cvičila, byli nervózní a nevěřili si.
Při prvním pokusu už byla tréma na vrcholu.
Poradili jsme jim, ať trpělivě počkají na startovní
výstřel a ten výstřel ať je nastartuje, a potom ať do
toho dají úplně všechno, co umí. Přišel výstřel a

kluci předvedli ten nejlepší útok, který se jim kdy
povedl. Všechno jim sedlo, spoj savic vyšel na
výbornou a kluci v útoku nestačili ani rozbalovat
hadice a už měli za patami vodu, pak už jen nástřik
do terčů a výsledný čas byl 35,54 sec. Už tento čas
naznačoval, že to bude na bednu. Po skončení
prvních pokusů jsme si byli téměř jisti, protože
druhý nejlepší čas byl 49,08 sec.
Po delší pauze přišly na řadu druhé pokusy, svůj
čas už kluci nevylepšili a ostatní družstva se sice
snažila kluky dohnat, ale druhý nejlepší čas byl
stejně 41,50 sec.
To znamenalo, že naši kluci jsou na prvním místě.
Nikdo jim na závodech nevěnoval pozornost, byli
tam jedni z nejmenších ve své kategorii, neměli
stejné sportovní dresy jako ostatní družstva, ale
všem vytřeli zrak a ukázali, že i Lány mají své nové
mladé hasiče.
Petr Králíček za SDH Lány

Lánský sbor hledá zpěváky
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
přivítá do svých řad nové členy.
Potřebujeme hlavně mužské hlasy, ale i
soprány. Nebojte se, každý z nás jednou
začínal, ale ti, kteří se přišli podívat jen
na zkoušku, už zůstali. Získáte nejen
krásný pocit z hudby, kterou přímo
tvoříte, ale i nové přátele. Chodí k nám
zpívat i z okolních vesnic. Věková
hranice je od 17 let až neomezeně.
Scházíme se jednou týdně v úterý od
18.00 do 20.00 hod in na Obecním úřadě
v Lánech.
Více informací o sboru najdete na našich
internetových stránkách: www.choruslaneum.cz. Pokud máte zájem, přijďte
rovnou na naše zkoušky (každé úterý
18.00 do 20.00 hodin OÚ v Lánech)
nebo nás můžete kontaktovat na emailu:
vladole@seznam.cz.
Vlasta Doležalová, org. ředitelka

Pozvánka na výstavu
Muzeum T. G. M. v Lánech Vás zve na
výstavu obrazů Zdeňka Černého s
názvem Pohlazení. Výstava potrvá do 29.
října 2010. Muzeum je otevřeno mimo
pondělí denně - út, pá 9.00 - 16.00 a st, čt,
so, ne 9.00 - 18.00 hodin.

Kouzlo starých gramofonů
Muzeum Nové Strašecí si Vás dovoluje
pozvat na interaktivní výstavu ze
zapůjčené soukromé sbírky s názvem
Kouzlo starých gramofonů.
Až do 21. listopadu 2010 si tak můžete v
muzeu prohlédnout historické
gramofony zahraniční i české výroby
především z 20. až 30. let 20. století,
součástky gramofonů, gramofonové
desky, dva funkční fonografy (Edison) a
funkční i nefunkční válečky do
fonografů.
Bc. Barbora Honzíková, DiS.,
vedoucí muzea Nové Strašecí

První příspěvek na obnovu
oborní brány
Nově vznikající občanské sdružení
Spolek pro obnovu lánské oborní brány
získalo první příspěvek na znovuvystavění oborní brány na konci Berounské
ulice. Prvními přispěvateli jsou Josef a
Ivana Hoškovi, kteří věnovali svůj
honorář za přípravu zabijačky pro
Kulinářský jarmark na tento účel. Chci
jim touto cestou jménem přípravného
výboru mnohokrát poděkovat.
Karel Pleiner, člen přípravného výboru
o. s. Spolek pro obnovu lánské oborní
brány
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· 16. 9. – Konaly se první třídní schůzky rodičů s třídními učiteli.
· 21. 9. – I v letošním školním roce budeme realizovat projekt „Rozumíme

·

Školní rok v plném proudu
· 1. 9. – Ve středu jsme společně s dětmi odstartovali nový školní rok. Ráno

jsme ve škole přivítali 23 prňáčků, 11 školaček a 12 školáků. Odpoledne
byla pro děti již podruhé připravena akce „Probuď se, školo“! Vrtkavost
počasí nás po hodině zábavy, která do té doby probíhala ve venkovním
areálu, přinutilo přesunout aktivity do vnitřních prostor hlavní budovy.
Děti tak mohly dál získávat razítka za netradiční disciplíny a znalostní
úkoly, ale také sportovat. Občerstvení, díky několika ochotným a
obětavým maminkám, ale také paním učitelkám a vychovatelkám, opět
nemělo chybu. I počasí se navečer umoudřilo, a tak mohl být dodržen
časový harmonogram a nechyběl tedy ani táborák, písničky a slíbené
opékání špekáčků. Děkuji sponzorům prvního školního dne: Obecnímu
úřadu Lány a společnosti Event Marketing za dárkové tašky pro
prvňáčky, Zámku Lány za květiny, řediteli Hotelu Classic Lány panu
Radku Příhonskému za zmrzlinové poháry pro prvňáčky, panu Tomáši
Barochovi za zvučení akce, panu Mgr. Jiřímu Ladrovi za tácky a kelímky
pro odpolední akci, maminkám z Výboru SRPDŠ za organizační pomoc
a zajištění občerstvení a v neposlední řadě zaměstnancům školy za
přípravu a zajištění odpolední akce.
· Ve dnech 1. – 3. 9. probíhal ve škole sběr starého papíru, nashromáždilo
se 2,46 t, zisk pro školu je 1673 Kč. Všem dárcům děkujeme.
· 6. 9. – Byl zahájen plavecký výcvik, v letošním školním roce budou děti i
nadále jezdit do plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích. Žáci 1. a 4. třídy
absolvují 10 lekcí, žáci 2. a 3. třídy 20 lekcí, celkově jezdí plavat 71 dětí.
· 15. 9. – Uskutečnilo se první ze čtyř setkání žáků 8. třídy s pracovnicemi
Střediska výchovné péče ze Slaného mapující kolektivní vztahy.

·

·
·
·

penězům“, jehož cílem je seznámit žáky základních škol s principy
hospodaření domácnosti a se základní nabídkou finančních produktů a
služeb. První lekci - Hospodaření domácnosti se věnovali žáci 7. a 8.
třídy.
22. 9. – Ve 4. ročníku je i v letošním školním roce realizován projekt
dopravní výchova, na kterém se podílí Labyrint Kladno, Středočeský
kraj a ÚAMK ČR. Žáci absolvují během školního roku 4 vyučovací
hodiny teoretické výuky a 4 hodiny praktické výuky jízdy na kole na
dopravním hřišti v Kladně. Děti projekt zahájily dvouhodinovou
návštěvou dopravního hřiště.
Již od března 2010 běží ve škole evropský projekt „Ovoce do škol“ s
finanční podporou Evropského společenství. V rámci tohoto projektu
dostávají žáci 1. – 5. třídy minimálně 1x měsíčně (dáno počtem
zúčastněných žáků v ČR) zdarma balíček ovoce, zeleniny nebo ovocné či
zeleninové šťávy. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení
spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí,
bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a
zeleniny.
24. 9. – Žáci 2., 3. a 4. třídy se pobavili v Domě kultury ve Stochově
pořadem pro děti Jů, Hele a Muf – nebojte se strašidel.
V týdnu od 20. do 24. 9. byli žáci 1. - 5. třídy a 8. a 9. třídy okukovat práci
umělců na sochařském symposiu v Lánech.
Během letních prázdnin se ve škole nezahálelo. Díky obecnímu úřadu se
zdařilo vyměnit dalších 14 oken za nová plastová na východní straně
hlavní budovy. Okna ve dvou třídách byla následně opatřena látkovými
roletami. V budově 1. stupně byly 1. třída a přilehlý prostor vybaveny
novým nábytkem, koberci a počítači. Nově zde od září po navýšení
kapacity pracuje v odpoledním provozu 3. oddělení školní družiny. Ve
škole se dále malovalo, zárubně a zábradlí byly natřeny veselejšími
barvami, v jedné ze tříd byla instalována nová školní tabule. Prostředí
školy je zase o něco hezčí.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE
Svatý Petr držel v září lodním modelářům palce
Když páteční předpověď počasí předvídala na první zářijovou sobotu pro
celé území republiky „zataženo s častými přeháňkami“, bylo na pováženou,
zda soutěž v přesnosti a rychlosti vedení modelů lodí „Lánská louže 2010“
neodvolat. Pro takové rozhodnutí svědčila i řada zrušených přihlášek.
Sluníčko se ale sobotní ráno meteroologům vysmálo, a tak všechny ty, kteří
nepodlehli panice, přivítala ozářená a klidná hladina Židovského rybníka se
vzorně vytýčenou tratí pro šest kategorií modelů. Zde je na místě poděkovat
firmě Montyservis za pomoc při stavbě plavebního kanálu.
A tak při zvonění deváté se od mola odrazilo pět tažných remorkérů s 18 kg
prámem a jen o něco málo lehčím vorem ke dvoukolové plavbě.
Vyrovnanými výkony zvítězil Jaroslav Mallat z Malých Přílep.
V početně nejsilněji zastoupené kategorii pracovních lodí zvítězil Zdeněk
Křítek (jinak bronzový z mistrovství republiky) z Chomutova. Mezi
jachtami byla nejrychlejší již letitá Mája modeláře Miroslava Módra z
Kladna. V mistrovském souboji plachetnic pak již tradičního vítěze Karla
Egra z Písku předstihl jen o vous Karel Zaplatal z Duchcova. V soutěži
modelů hasičských lodí nebyl pro nízký počet soutěžících vyhlášen vítěz,
když první místo obsadil člen našeho klubu Zdeněk Synek. Diváckou
třešničkou pak byla poslední kategorie – lodě pohánené párou. Tu s
přehledem vyhrál Ivan Hořejší z Prahy.
Co závěrem? Kdo přišel, nelitoval. Ohlas soutěže byl příznivý a to jak v
odborném, tak i místním tisku. Nás pak čeká rozhodnutí, jak dál v roce
2011.
Tím ale modelářské září na vodě v Lánech ještě nekončilo. Čekali jsme, jak

bude o čtrnáct dní později, tj. v sobotu 18. září. A počasí nás opět potěšilo.
Sice bylo o něco chladněji, ale i tak se nás sešlo šestnáct, abychom počkali,
až se setmí, a pak vypluli s osvícenými modely na černou hladinu. Bylo to
velmi působivé, a když na vodě byla až dvacítka lodiček, byl to „Večer na
rejdě“ jako ve Splitu. Působivý a zvukově přitom nekonfliktní byl i
ohňostroj odpalovaný z plavidla. Září se nám povedlo.
JUDr. Václav Picka,
Modelářský klub Lány a okolí

Zdeněk Křítek z Chomutova připravuje svůj model Happy Hunter k vítězné
plavbě v kategorii pracovních lodí
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Duha nad mateřskou školou – benefiční odpoledne 2010
V sobotu 11. září se rozzářil další ročník benefiční
duhy nad naší mateřskou školou. Akce pro
Mateřskou školu Lány přinesla 30.154,- Kč na
vybavení zahrady pro naše děti.
Jak jistě víte, tyto „Duhy“ pořádáme pravidelně
začátkem každého školního roku ve spolupráci s
lánskými organizacemi. Naším partnerem se také
každý rok stává některý z lánských nebo
vašírovských občanů, zabývající se některou z
uměleckých činností.
V letošní „Duze“ jsme představili sourozence
Hlavsovy, amatérské malíře, kteří se svými obrazy
snaží udělat radost jak sobě, tak i svým blízkým.
Jejich zajímavou výstavu obrazů doplnila výstava
panenek a květin, kterou zajistilo lánské sdružení
zahrádkářů.
Kromě této výstavy toho bylo k vidění v budově i na
zahradě hodně. Návštěvníci si mohli vyzkoušet
masáže, ochutnat bylinkové čaje, vyzkoušet
cvičení jógy nebo se bavit spolu s dětmi s klaunem,
který kouzlil z balónků různé hračky a zvířata.
Překonávaly se školkové rekordy, cvičily děti ze
školky a školy i lánské aerobičky. Nálada byla
báječná, přispěla k tomu i kadeřnice se svými
barevnými vlasovými kreacemi, na které se stála
dlouhá fronta. Paní Renatě Matějkové děkujeme a
touto cestou se omlouváme, že došlo omylem v
minulém Lánském zpravodaji k uveřejnění jiného
jména kadeřnice rychlého česání.
Počasí nám přálo, bylo sluníčko a teploučko, kdo
přišel, určitě nelitoval, protože kromě dobré
nálady si odnášel i pocit uspokojení, že pomohl
svou návštěvou dobré věci.
Jiřina Věrnochová za kolektiv MŠ Lány

Touto cestou děkujeme všem za podporu a za
zachovanou přízeň.
Partneři a sponzoři akce: sourozenci Hlavsovi;
Mirek Píša – Lány; Cukrárna – Jana Panenková;
ČLUZ a.s.; Jiří Švancar – ozvučení akcí; Topinfo
s.r.o.; Kosmetické služby Martina Hořejší; Ruční
mytí aut Petr Klimeš; kadeřnictví – Renata
Matějková, Lány; kadeřnictví – Jana Masáková;
Obecní úřad Lány; Péče o ruce – Michaela
Buřičová, Lány; Dřevovýroba J. Hošek; Smíšené
zboží Vaněček, Lány; paní Marie Jarošová; Mgr.
Jiří Ladra; Barbora Ladrová; Bc.Oto Krejčíř –
ENES, s.r.o.; Základní škola, Lány; Ivana
Nováčková; Marie Bočková – CA; Ludvík Hnízdil;
Zahradnictví J. Lípová; Krouhárna zeli – Ing. Eva
Kutová; manželé Dudášikovi; Klempířství J.
Dundr; BS – auto Motol; ECO – JURIS – realitní
kancelář; firma DREXX; firma Montyservis;
Oáza klidu Stochov; Elektromont M. Matějka a
mnoho dalších dobrovolníků

Domeček v novém kabátě
Přes prázdniny se v celé lánské sokolovně
gruntovalo, vylepšovalo a to se nevyhnulo ani
Domečku. Po dlouhém plánování a šetření
korunek jsme do klubovny, která tvoří zázemí
Domečkové herny, pořídili multifunkční skříň. Její
výroba na míru klubovně a instalace nás zbavila
nevzhledných skříní a polic a získali jsme
velkorysé a elegantní úložné prostory. O prostor ve
skříni se dělíme se Sokolem. Současně s novou
skříní jsme si splnili velký sen, a to přivedení
vodovodu do klubovny. Získali jsme komfort pro
kreativní keramické a výtvarné dílny a mytí
nádobí. Po velkém stěhování v klubovně nastal
velký úklid a tak s příchodem nového školního
roku herna i klubovna září čistotou. Pro
návštěvníky jsme připravili řadu novinek v
programu.
Každá organizovaná aktivita – cvičení dětí, výuka
angličtiny, výtvarné dovádění získala svého
maskota. Jsou jím ručně ušití maňásci z chráněné
dílny Domova Petra v Mačkově v jižních Čechách,
kam pravidelně každý rok jezdíme na týdenní
pobyt s dětmi. Obyvatelé Domova nám ušili
„Pastelku“ pro výtvarné dovádění s dětmi,
„Vendelína a Rozárku“ pro cvičení dětí s rodiči,
„Skřítka“ na zpívánky a „Medvídka Míšu“ na
angličtinu. Rodiče budou mít jednodušší

orientaci v programu a věříme, že maňásci děti
potěší.
Od října nabízíme maminkám i ostatní veřejnosti
hodiny angličtiny – nyní pro začátečníky a
pokročilé, angličtinu pro děti od 2 let s rodiči,
angličtinu pro děti od 4 let (bez rodičů). Hodiny
angličtiny povedou zkušení lektoři z jazykové
školy MIMOaZA. Pro velký zájem rodičů bude
možné každý čtvrtek dopoledne zanechat děti ke
krátkodobému hlídání bez přítomnosti rodičů a
každou středu odpoledne je otevřen kreativní
kroužek pro děti od 4 let bez přítomnosti rodičů.
Na programu zůstaly oblíbené aktivity – cvičení
dětí a rodičů od 1 roku a od 2 let a zpívánky.
Připravujeme další besedy a přednášky, na které
srdečně zveme i veřejnost – Domeček není
uzavřené společenství pouze rodičů na mateřské
dovolené. Rádi Vás mezi s sebou přivítáme na
besedách či výuce jazyků.
Pokud Vás aktivity Domečku zajímají, chtěli byste
nás navštívit, podrobnosti najdete na našich
webových stránkách www.naselany.cz. Nebo se
přijďte informovat přímo do Domečku (út, st 9-12,
14-17 h; čt 9-12 h).
Těšíme se na Vás.
Martina Hořejší

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:
úterý
· od 10.00 do 10.30 Cvičení s
Rozárkou pro děti od 1 roku.
· od 11.00 do 11.30 Cvičení s
Vendelínem pro děti od 2 let.
· od 15.15 do 16.00 Angličtina s
Míšou II. kroužek pro přihlášené
děti od 4 let bez rodičů.
středa
· od 9.00 do 10.00 Herna pro děti
do 18 měsíců.
· od 10.00 do 10.30 Zpívánky se
skřítkem pro děti od 2 let.
· od 11.00 do 11.30 Dovádění s
pastelkou pro děti od 1,5 roku.
· od 14.00 do 17.00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny.
· od 15.00 do 17.00 Kreativní
kroužek pro přihlášené děti od 4
let bez rodičů.
čtvrtek
· od 8.30 do 9.15 Angličtina pro
rodiče I. – kurz pro přihlášené
(začátečníci).
· od 9.15 do 10.00 Angličtina pro
rodiče II. – kurz pro přihlášené
(pokročilí).
· od 10.30 do 11.00 Angličtina s
Míšou I. – kroužek pro přihlášené děti od 2 let s rodiči.
· od 11.15 do 11.30 Čtení pohádek
nebo Maňáskové divadlo.
Burza podzimního a zimního
dětského oblečení a botiček bude v
úterý 12. října od 9.00 do 12.00 hodin.
Ve spolupráci s laktační poradkyní
Věrou Lintymerovou jsme připravili
cyklus besed pro budoucí rodiče. Na
první povídání „O těhotenství“ vás
srdečně zveme v úterý 26. října od
10.00 do Domečku. Za besedy
nevybíráme žádné peníze navíc,
zaplatíte jen vstupné do Domečku.
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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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
O posvícení všechno to voní
Poutě a posvícení, to byly svou podstatou církevní oslavy, ale postupem času
u nich začal převažovat, až víceméně převážil, zábavní a komerční
charakter, který si podržely až do současnosti. Dnešní děti si pod slovem
pouť představí už jedině kolotoče, houpačky, střelnice a vůbec všechny
moderní adrenalinové atrakce. Postupně se stalo, že jsme přestali rozlišovat
významový rozdíl mezi poutí a posvícením. Když se ve vsi objeví kolotoč,
hovoří mnoho lidí automaticky o pouti, ačkoli ono se koná posvícení.
Nezaměňujme tyhle svátky, zdaleka to není totéž.
Pouť bylo původně hromadné pěší putování k posvátnému místu (obvykle o
výroční den) završené církevní slavností na památku svatého, jemuž je
zasvěcen určitý objekt (kostel, kaple).1 Zábavní a komerční nádech přišel a
převládl až mnohem později.
Posvícení je výroční slavnost konaná na památku posvěcení místního
kostela. Podzimní posvícení se (vedle dožínek) vžila jako další oslavy
ukončení sklizně, a tedy vyvrcholení zemědělského roku. Protože posvícení
patrně souvisí s dávnými rolnickými kulty, druží se k němu odjakživa
neodmyslitelně i bujné lidové hodování a veselí. Úroda je šťastně ve
stodolách, lze se tedy pobavit. Výstižně to vysvětluje Jindřich Šimon Baar v
románu „Jan Cimbura“ :
„Starý mrav káže o památkách se veselit, jít mezi lidi – svoje bratry – s nimi se
potěšit – uctít čas – aby on zase uctil nás,“ pronesl hlasitě hospodář
Kovanda.“
„A kdy je to o památkách?Čemu tak říkáte? Neslyšel jsem to ještě – „ upřímně
optal se Cimbura.
To je o obžínkách, když poděkujeme v kostele Bohu za šťastně ukončenou žeň,
potom je to dnes, kdy slavíme paměť posvěcení putimského chrámu, a pak je to
v masopustě, v době, kdy koná se svatební veselí a kdy sedlák v zimě odpočívá a
síly sbírá na blížící se jarní práci. – Je ke všemu čas, k dílu i k jídlu, modlitbě i
veselí, k práci i odpočinku a člověk nemá staletý pořádek rušit. […] Náš selský
život je utvrdlý, ztuhlý, zvykem posvěcený – kdekdo z našich, každý se mu
podrobuje, jako na podivína nebo na nepřítele hledíme na toho, kdo ten starý
pořádek náš ruší. Neosamocuj se a nevyhýbej se lidem. – Na mne hleď. – Vidíš
mě, chodím do kostela v neděli, v postě jdu ke zpovědi, ale o památkách jdu do
hospody. […] O památkách jako bych já nebyl já. Fúrie se mne zmocní –
vyvádím – utrácím – peněz nelituju. Vybouřím se a zkrotnu zas potom jako
beránek.“ 2
Taková pravá selská posvícení musela lézt hospodářům pěkně do peněz.
Každou neděli se konalo posvícení v jiné vesnici. Tamější sedláci se museli
dát vidět, sezvali příbuzné a známé z široka daleka, vydatně je nakrmili 3 a
ještě jim naložili domů bohatou výslužku. Leckdy prý
na to praskla pořádná část výnosu celoroční práce a zásoby na zimu i
finanční hotovost se pořádně ztenčily. Následující týden se slavilo u
sousedů, tudíž se hodovalo zase o vesnici dál – a takhle to šlo od začátku září
až do Martina. Pořád byl důvod k hodování. Značná část úrody prý
přicházela často zbůhdarma vniveč, jen aby se hospodáři dali vidět a nikdo je
nepomluvil. Na podzim se bujaře hýřilo, ale pak lidé dlouho museli sušit
hubu. Prostě není každý den posvícení …
Císař Josef II. chtěl z ekonomických důvodů počet posvícenských hodů
1

2

3
4
5
6

omezit, a tak stanovil dne 12. října 1786 jediné císařské posvícení na
nejbližší neděli po sv. Havlu (po 16. říjnu). Vykutálení sedláci si však uměli
poradit, nenechali se zkrátit na svých vydržených právech, a dokonce je
ještě rozmnožili. „Císař je hodný, přidal nám ještě jedno posvícení,“ jásali,
poněvadž panovníkovo nařízení si (úmyslně? omylem?) vyložili tak, že
císařské posvícení se má slavit kromě posvícení tradičního, že tedy budou
mít na podzim posvícení dvě. A navíc ještě pouť!4
Slovy pouť a posvícení nelze volně disponovat jako kdykoli zaměnitelnými
synonymy. To bychom nerespektovali časové konstanty. Například v
Tuchlovicích mají floriánskou pouť začátkem května, ale havelské posvícení
v polovině října. Při obou příležitostech se sjedou na náměstí nejrůznější
atrakce, pro děti to vychází nastejno, ale nelze říci, že v říjnu se koná v
Tuchlovicích pouť a v květnu posvícení. Přijet třeba autem je také něco úplně
jiného než přijet na motorce, že?
Lánská pouť se koná nejbližší neděli po 3. lednu – je prý to první pouť v
Čechách (tady si kolotočáři na své nepřijdou). Lánské posvícení slavíme
první neděli po svatém Václavu. Ten časový údaj první neděle po Václavu je
velice důležitý, abychom neslavili posvícení současně se Stochovskými. Na
Stochově je totiž odjakživa tradice svatováclavského posvícení, mělo by se
tam každoročně držet přesně dne 28. září, bez ohledu na to, jestli je to
neděle, či třeba pátek. Dokud byl Václav v kalendáři tištěn červeně jako
svátek, šlo to bez problémů, ale pak se po roce 1948 stalo 28. září, když vyšlo
na prostředek týdne, obyčejným všedním dnem bez jakýchkoli zvláštních
výsad (v kalendáři jaksi zčernalo), a Stochovští museli držet své posvícení v
neděli, která byla Václavu nejbližší (před, nebo po svátku, jak se to lépe
hodilo). Lánské posvícení má být první neděli po Václavu, nově tedy až
následující neděli po posvícení na Stochově, ne současně! Jestliže tedy
například vyjde některý rok 28. září na úterý, mají Stochovští posvícení už v
neděli sedmadvacátého a Lánští pak nejbližší neděli 3. října, ale když
připadne Václav na pátek, drží Lánští posvícení teprve 7. října.
První den po posvícení bývá tradičně pěkná (pěkná hodinka, někde prý
sousedská), jakési ještě bujařejší pokračování posvícení. Původně to snad
bývala záležitost pouze místních movitých sedláků a jejich rodinných
příslušníků,5 ale takhle už se to hodně dlouho nebere. O pěknou se chodí
hned po ránu do hospody (některým vytrvalcům prý dříve ani nestálo zato
jít z posvícenské oslavy k ránu domů a pokračovali o pěknou v dalším
čtyřiadvacetihodinovém hospodském maratonu až do následujícího rána.6
K oslavě pěkné hodinky tradičně leckde patří nejrůznější místní obyčeje a
zvyklosti. Před polednem se chodívá průvodem na místní hřbitov, na
hospodských stolech hoří už od rána svíčky, a kdo vstoupí do šenku s
uvázanou kravatou, na toho se vrhnou načasovaní spolustolovníci,
vázanku mu přichystanými nůžkami nelítostně ustřihnou a zavěsí ji ke
stropu k trofejím získaným od těch, kteří přišli o svou ozdobu dříve. Obrana
je marná. Někde patří k tradici pěkné pečení psi, servírovaní v důkladných
pekáčích na stoly. Je to příznačné zejména pro Lužnou u Rakovníka, ale lze
se s tím setkat i jinde. Silně očesnekované topinky patří k věci rovněž.
Pokračování na straně 7...

Cimbura každoročně putoval o chlebě a vodě – pěšky buď k Sepekovské anebo Podsrpecké Matce Boží – a smál se poutníkům vezoucím se na bryčkách a žebřiňácích, i těm, kteří tahali se s rancem jídla…
„Pěkná pouť! Posvícení, a ne pouť,“ usmíval se a odmítal pozvání, aby si na vůz přisedl, buchtu anebo pomazánku na chleba přijal.“ (Baar, J. Š. : Jan Cimbura, Lidová demokracie, Praha 1968, s. 29 –
30.)
Baar, J. Š. : Jan Cimbura, Lidová demokracie, Praha 1968, s. 16 - 17.
K posvícenskému obědu tradičně patřila pěkně vykrmená husa. Ve Zbečně žil kolem roku 1900 bohatý sedlák se svou ženou, kteří si, byť manželé, vzájemně vykali. Tenkrát prý to nebylo neobvyklé.
Tenhle sedlák si už v sobotu před martinským posvícením vyrazil do hospody, a když se v neděli k ránu vrátil domů, dostal ukrutánský hlad – po pivu žaludek dobře tráví. Porozhlédl se, co by zakousl
– a v troubě objevil posvícenskou husu, kterou jeho žena už během noci dopředu upekla. Hezky to vonělo, ulomil tedy stehno, snědl ho, pak druhé stehno, zakousl prsíčka, pochutnal si na biskupu, z
největšího obral hrudník – prostě na pekáči zbyly jen zběžně okousané kosti. Selka pak před polednem šla najisto porcovat pečínky – a šlak ji mohl trefit, když viděla, že vlastně není co dát na
sváteční talíře. Vyčinila svému choti, jak mohl sníst sám na posezení celou posvícenskou husu – a on prý jí dobrácky odvětil : „Ale panímámo, vy toho naděláte, vždyť byla dutá.“ Selka zalapala po
dechu a zmohla se na otázku: „A najedl jste se aspoň, pantáto?“No, najedl … To se zrovna říct nedá … Pošmák jsem si, panímámo,“ zněla odpověď.
Navlas stejnou historku jsem slyšel také o jednom sedlákovi z Krupé. Že by lidová slovesnost?
V Lánech jsem někdy slýchal pojem mladé posvícení. To se slavívalo týden po posvícení tradičním. Že by tradiční posvícení bylo staré a císařskému se začalo říkat mladé? Teď ale jenom hádám.
„Dnes bys nemusel orat – je sousedská a jako selský synek bys mohl jít do hospody se mnou,“ navrhoval putimský sedlák Kovanda čeledínovi Cimburovi ze Semčic.“ (Baar, J. Š. : Jan Cimbura, Lidová
demokracie, Praha 1968, s. 25.)
Můj vašírovský děda Václav se na stará kolena holedbal: „V neděli vo posvícení jsem si dal vždycky po vobědě šlofíka, pak sem šel do hospody, ve tři ráno sem se vrátil domů trochu prospat a vo pěknou v
devět ráno už sem zase seděl v šenku a táhnul sem to tam až do úterního rána do pěti. Zaplatil sem outratu, obyčejně to byl sud a pět piv (ať sem dělal, co sem dělal, starýho Hajnyše sem nepřechlastal, ten
vždycky platíval vo ňáký to pivo víc), a už sem šlapal na Annu, abych stihnul na šachtě poslední klec.Vožralej sem byl mockrát, ale šichtu sem kvůli tomu nikdá nezameškal. Není žádný umění chlastat a
pak druhej den prospat, správnej flamendr se pozná podle toho, že je druhej den čilej jako rybička.
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... pokračování ze strany 6
Napsal jsem, že o pěknou se sedí od rána v
hospodě. Kdysi dávno si to sedláci a soukromí
řemeslníci mohli dovolit, jenomže ona tahle
sympatická tradice se přenesla i do časů, kdy
životní rytmus zemědělského roku už přestal být
určován agrotechnickými lhůtami a pro mnohé se
řídil nemilosrdnými pravidelnými začátky šichet.
Po posvícení se muselo jít hned druhý den na
šachtu nebo na Poldovku, pěkná nepěkná. A s tím
nastaly problémy.
Vypráví se, že když na Stochově vyrostlo počátkem
padesátých let hornické sídliště, přistěhovali se
sem havíři z široka daleka. O místních tradicích
neměli ani ponětí a nehodlali se jim
přizpůsobovat, ale na zvyklost, že o pěknou se
nedělá, na tu rádi slyšeli hned. Došlo to tak daleko,
že ačkoli posvícení bývá v neděli a pěkná v pondělí,
na Stochově se to po zavedení volných sobot
úředně posunulo: posvícení tam měli už v sobotu a
pěknou museli držet v neděli, aby v pondělí na
Nosku vůbec někdo sfáral. Stochovským
starousedlíkům se to samozřejmě nelíbilo a
nehodlali to respektovat, dost na tom, že už jim
vzali svatováclavský svátek a ještě aby měli mít
pěknou v neděli, tak to tedy ne! Leckteří
přistěhovalí horníci s nimi drželi basu, a tak s tím
měli na šachtě kolikrát problémy.7
Chytře si svého času s tradicí pěkné poradilo
vedení lánské lesní správy. Zkušenost ho naučila,
že v pondělí na pěknou chlapi buď vůbec do práce
nepřijdou, nebo že předčasně utečou, a když
zůstanou v lese, nebude práce stejně stát za nic – a
navíc tu bude riziko, že vinou alkoholu dojde k
nějaké nežádoucí mimořádné události. Nebude
ono jistější ten modrý pondělek výjimečně jednou
do roka na pěknou jaksi oficiálně schválit a
posvětit? Stalo se. Na pěknou dopoledne se
vypravovali všichni lesáci skoro povinně do
7

hospody – někdy na Slovanku, aby se tam vešli,
později do Hubertusu (prý je tam dokonce
dopravoval podnikový autobus), chvíli tam s nimi
pobyl i sám jindy přísný a nesmlouvavý velký šéf - a
v duchu místní tradice popíjeli tak dlouho, jak bylo
komu libo.
(A když jsme u lesního personálu: za císaře pána se
prý na Křivoklátsku držívala každoročně
Svatováclavská posvícení, protože jeden z
fürstenberských rodových kořenů údajně sahá až
k patronovi země české, a každý z Fürstenberků má
snad proto v záplavě svých křestních jmen i jméno
Václav. Nejsem si tak docela jist, jestli se to zakládá
na pravdě, jisté však je, že na Emilovně, na Dřevíči a
snad i jinde se 28. září konávala slavná myslivecká
posvícení.8)
Pro děti byly na celém posvícení nejdůležitější
atrakce jako kolotoče, houpačky, střelnice a boudy
s ulepeným cukrovím a s nejrůznějšími tretkami.
Například v první polovině šedesátých let 20.
století byly u komediantů k mání několikrát
překopírované fotografie Vinnetoua, Old
Shatterhanda a Beatles a také předražené, ale
pravé americké žvýkačky. Tenkrát to bylo
nedostatkové zboží a mohli jsme se po něm utlouct.
Posvícenské atrakce prý v dávných dobách měly v
Lánech své místo na Palouku za dnešní
sokolovnou, pak dlouhá léta sídlily u rybníka u
hasičské zbrojnice, několik roků tábořily v
prostoru dnešní autobusové zastávky na náměstí
(tam to bylo v křižovatce hodně nebezpečné) – a
nyní se vrátily opět k rybníku. Je s nimi potíž: někde
vadí silničnímu provozu, někde hluk s nimi
spojený ruší obyvatele okolních domů. Kdysi
dávno se všichni na kolotoč, který zavítal do vsi
jedenkrát do roka, nesmírně těšili, dnes už nám
není vzácné vůbec nic.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

Problémy tohoto druhu bývaly i s výplatou. Brát by se mělo přesně na určené datum, ale na šachtách na Kladensku, když výplata
oficiálně vyšla na pátek, se bralo až v pondělí. Kdyby dostali horníci v pátek na dlaň peníze, bylo tu riziko, že ještě v pondělí nebudou
schopni ani ochotni sfárat. 8Myslím, že se o tom ve svých rukopisech někde zmiňuje Rudolf Maxera.

Mládež Tenisového klubu Lány
Letní sezóna tenisu už končí, ale tenis je sportem
celoročním, a tak se tréninky dětí z venkovních
kurtů stěhují od října do tělocvičny a do tenisových
hal v okolí. Tím začne příprava na příští sezónu.
V té letošní pod vedením trenérky Katky Vlčkové
trénovalo celkem 50 dětí ve věku od 4 do 14 let. Z
tohoto počtu už náš klub sestavil 3 družstva ve 2
věkových kategoriích, která se zúčastnila
dlouhodobých soutěží. Dvě z nich uspěla a
postoupila až do krajského čtvrtfinále.

Kromě toho náš klub letos uspořádal 4 turnaje dětí
různých věkových kategorií. Úspěchem bylo
získání pořadatelství přeboru Středočeského
kraje v kategorii minitenisu pro věkovou kategorii
do 7 let. Za celkové účasti 13 dětí se nejlépe z
lánských účastníků umístila Bára Richterová,
která skončila na 3. místě.
Děkujeme tímto všem rodičům, že své děti
podporují v tenisovém růstu.
Milan Moravec
REKLAMA

ZUMBA V LÁNECH
Přijďte si užít super párty a zapomenout na všední starosti.
Zumba je taneční fitnes spojená s latinsko-americkou hudbou.
Každou neděli v lánské sokolovně 20 - 21 hod. Začínáme 17. 10. 2010.
Každé pondělí a čtvrtek v tělocvičně ZŠ 19.15 – 20.15 hod. Začínáme18.10. 2010.
Co sebou? Sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník a pití. Cena 65,- Kč
Omezený počet míst. Nutno se objednat.
Těším se na Vás všechny
Andrea Klimešová (instruktorka Zumby), tel. 604 894 402 nebo email:andrejkaklimesova@seznam.cz

Lánský desetiboj
V pátek 11. září 2010 proběhl za
krásného letního počasí už 8. ročník
desetiboje jednotlivců v míčových hrách,
kterého se tentokráte zúčastnilo 22
hráčů celkem z deseti obcí okresu
Kladno a Rakovník. Absolutním vítězem
(tzn. s nejmenším součtem umístění ze
všech disciplín) se stal Viktor Blín z
Nového Strašecí před Pavlem Sláničkou
ml. z Lán a M. Bláhou z Přítočna. O silné
konkurenci letošního ročníku svědčí až
7. místo loňského vítěze Z. Kose z
Rakovníka. Turnaj skončil odpoledne
předáním cen všem zúčastněným.
Pavel Slánička st.

Novinky v rozvrhu TJ Sokol
· O cvičení TAEBO jsme psali již v

minulých novinách, mnozí si přišli
vyzkoušet na ukázkovou hodinu již
15. nebo 19. září. Bohužel nemůžeme
najít vhodnější čas ke cvičení, aby
vyhovoval maminkám s malými
dětmi. Cvičení bude tedy každou
neděli od 19 hodin (10.10. mimořádně od 20 hodin)
· Cvičení pro seniory je určeno ženám i
mužům starším 60 let. Nebojte se!
Půjde o protahování svalů, rozhýbání
kloubů, o dýchací cvičení apod.
· A co je ZUMBA?
Je to taneční fitness hodina inspirovaná latinsko-americkou hudbou.
Všichni se baví, ani si neuvědomují,
že cvičí – takové zamaskované
cvičení. Je snadná! Určena je
každému, bez ohledu na kondici, věk
nebo předchozí průpravu. Zumba je
účinná, je založena na kardio cvičení s
prvky tréninku ke zpevnění celého
těla. Přijďte se vytancovat z každodenních starostí a užít si super
zábavu. Začínáme v neděli, 17. října
ve 20:00 hodin v sokolovně. Na
všechny se těší oficiální instruktorka
zumby Andrea Klimešová.

TJ Sokol přes prázdniny
nezahálel…
· Zajistili jsme stavební a rekonstrukč-

ní práce v suterénu sokolovny a
provedli velký úklid. Hlavně
pořadatelé zábav a plesů ocení
instalování čerpadla na odpadní vody
z dřezu v kuchyni ve sklípku.
· Mnoho hodin jsme strávili na úpravě
terénu u cvičiště. Nově postavený plot
určitě přispívá ke zlepšení vzhledu
našeho pozemku. Děkujeme za
podporu obci v této věci i za dar od
pana Ladry, který přispěl na plot.
· Drátkovali jsme parkety a provedli
generální úklid sálu.
Výbor TJ děkuje všem členům, kteří se
podíleli na všech těchto pracích.
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Mimořádná nabídka pro ženy
V sobotu 16. října od 14 hodin v
Domečku v sokolovně proběhne beseda
s lektorkou, která provádí měření
antioxidantů (to jsou látky, jejichž
molekuly omezují aktivitu kyslíkových
radikálů a snižují pravděpodobnost
jejich vzniku) z kůže a představí přístroj
na vyhlazování obličeje (vhodné na
vrásky nebo akné). Přijďte se nechat
změřit nebo "vyhladit". Ceny budou
příznivé. Vstup je zdarma, přezutí nutné!

Rozvrh hodin v sokolovně
Plný provoz zahajujeme 4. října.
Pondělí
16:00 – 19:00 aerobik B. Ladrové
(rozpis ve vývěsce)
19:00 – 21:00 volejbal
Úterý
9:00 – 10:00 cvičení pro seniory
16:00 – 17:00 cvičení rodičů s dětmi
17:00 – 18:00 cvičení všestrannosti –
děti 1. – 5. třída
18:00 – 19:00 aerobik B. Ladrové –
střední škola a starší
19:00 – 20:00 zdrav. a kondiční cvičení
20:00 – 21:00 aerobik pro ženy
Středa
16:30 – 21:00 stolní tenis
Čtvrtek
16:00 – 17:00 aerobik B. Ladrové 2. – 6.
třída
17:00 – 19:00 nohejbal – pronájem
19:00 – 20:00 volejbal
20:00 – 22:00 divadelní soubor Tyrš
Pátek
16:15 – 18:00 divadelní soubor Tyrš
18:00 – 21:00 stolní tenis
Sobota
9:00 – 10:00 kondiční cvičení pro ženy
(poprvé až 16. října!!)
zápasy a turnaje stolního tenisu
Neděle
zápasy a turnaje stolního tenisu
19:00 – 20:00 taebo (v neděli, 10. října
mimořádně od 20:00 hodin)
20:00 – 21:00 zumba – pronájem
(zahájení 17. října)
Podmínky účasti na sportování:
Čistá sportovní obuv, bez žvýkaček,
zaplacené člen. a odd. příspěvky nebo
platba na místě (u nečlenů Sokola).

Rok 2010 na tenisových kurtech v Lánech
Nastal podzim a tím opět končí jedna z tenisových
sezón. I letos se má Tenisový klub Lány čím
pochlubit.
Sezóna začala opět přípravou tenisového areálu a
letos v rámci celoobecní pracovní soboty i velkým
úklidem areálu a obecního lesa.
Od května začaly pravidelné tréninky dětí,
turnaje a oblastní soutěže dětí. V červnu se
uskutečnil první otevřený turnaj dospělých pro
členy a nečleny TK. Účast byla potěšitelná,
povedlo se i počasí. V tomto měsíci proběhl také v
Lánech první ročník krajského turnaje mladších
veteránů. Všichni přítomní byli nadšeni
prostředím, vzornou organizací a občerstvením.
V červenci se uskutečnil další z krajských turnajů
starších veteránů. Tento turnaj má v Lánech již
dlouhou tradici, všichni účastníci jezdí do Lán
velice rádi. Důvody stejné – výborná organizace,
občerstvení, prostředí, kvalita kurtů.
V srpnu pořádala trenérka Katka Vlčková dvě

týdenní soustředění pro děti a dospělé. O tato
soustředění je každý rok velký zájem. I letos se oba
týdny zaplnily zájemci o tenis.
V sobotu 18. září se konala závěrečná akce
dospělých- otevřený turnaj ve čtyřhrách.
Zúčastnilo se 20 zájemců, členů i nečlenů TK.
Počasí i tentokrát přálo, takže si všichni přítomní
užili příjemnou sobotu.
Kromě sportování probíhala v tenisovém areálu i
brigádní činnost, bez které by oddíl nemohl
fungovat. K datu 7. září 2010 bylo odpracováno
261 brigádnických hodin. Podařilo se mimo jiné
zrekonstruovat hygienické zázemí ve dvou
šatnách pro letní provoz.
Děkujeme sponzorům a obci Lány za finanční
podporu tenisového klubu a všem členům, kteří
se podílejí svou prací (fyzickou, organizační,
trenérskou) na úspěšném chodu tenisového
klubu.
Ludmila Hložková, za výbor TK Lány

Nabídka práce
Tenisový Klub Lány hledá osobu pro obsluhu
sauny. Provozní doba bude 1x týdně od 16 do
22 hodin, odměna 500,-Kč za jednu saunovou

jednotku (tj. za jeden den sauny). Více
informací u předsedy Tenisového klubu Petra
Moravce, tel. 737 217 332.

Pozvánky na fotbalové zápasy - podzim 2010
Rozpis utkání "B" mužstva

Rozpis utkání "A" mužstva
Datum Den

Utkání

Odjezd
autobusu
Začátek
fanoušků
z Lán

9. 10.

SO

Datasport Zavidov A SK Lány A

16:00

17. 10.

NE

SK Lány A - Traverza
Hředle

15:30

23. 10.

SO

Sparta Lužná - SK
Lány A

15:30

31. 10.

NE

SK Lány A - SK
Pavlíkov

14:30

6. 11.

SO

Novostav Olešná SK
Lány A

14:00

14. 11.

NE SK Lány A - Jesenice

14:00

14:00

13:45

12:30

Datum Den

Utkání

Začátek

10. 10.

NE

SK Lány B - Olympia
Rakovník

16:00

17. 10.

NE

Panoší Újezd - SK Lány
B

15:30

24. 10.

NE

SK Lány B - Sparta
Řevničov

15:30

30. 10.

SO

Sokol Čistá - SK Lány
B

14:30

7. 11.

NE

SK Lány B - Baník
Rynholec

14:00

14. 11.

NE

Senomaty B - SK Lány
B

10:00

Odjezd
autobusu
fanoušků
z Lán

14:00

12:00

8:30

REKLAMA

VÝUKA ANGLIČTINY A ŠPANĚLŠTINY
Nabízím doučování/výuku španělštiny a angličtiny
Tereza Vodvářková, tel. 732 639 507, email: vodvarkova.tereza@email.cz.
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Úřední hodiny OÚ Lány
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