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Slovo na úvod
Něco nového začíná každého dne,
proč tedy ne na podzim, v listopadu?
Tak třeba 27. 11. 1581 svým způsobem
začíná historie lánského zámku. Tehdy
Jiří Bořita z Martinic a na Smečně
odkoupil zejdlicovský majetek (dvůr
Lány s domem vnově vystavěným, tvrz
Pustá Dobrá, celou ves Lány, Stochov, dva
mlýny mezi Stochovem a Lány ležícími, s
krčmami v Lánech a ve Stochově), ale
jenom proto, aby je rezervoval pro
panovníka Rudolfa II., dokud nebude
mít pekařův císař dost peněz, aby se ujal
panství sám a zahájil v Lánech stavbu
reprezentačního loveckého zámečku.
Rudolf sehnal peníze, připravil projekt a
v roce 1592 mu to vyšlo.
Listopad přál také lánskému školství.
Když r. 1800 utichly podzimní práce na
polích, mohl školní mistr Jan Patera začít
vyučovat v nově postavené škole čp. 6 na
rohu dnešního Masarykova náměstí.
Chodilo tam prý 215 dětí.
Opět v listopadu, 2. 11. 1842, se začalo
vyučovat ve škole čp. 93 v dnešní
Zámecké ulici vedle fary.
Dne 6. 11. 1932 došlo k otevření Obecné
školy Ch. G. Masarykové v ulici Školní.
Historie lánských školních budov má
jistého společného jmenovatele : občané
vždy dobrovolně přiložili ruku k dílu. Při
slavnostním otvírání školy čp. 6
přítomný křivoklátský duchovní správce
nejvíce ze všeho ocenil, že osadníci při
forování a při ruční práci nelenili, a to
nezištně, bez nároku na odměnu.
Nemuseli, ale dělali to pro sebe.
Totéž se opakovalo při stavbách dalších
škol přes přístavbu z r. 1962 až po
nejnovější pavilon z r. 1983. I mateřská
škola z r. 1975 byla záležitostí nás všech.
Mnozí si leccos určitě ještě pamatujete.
Nejspolehlivější pomocnou ruku najdeš
na konci vlastní paže. Přičiň se a Pán
Bůh, kraj, stát, Unie … ti, až bude
příležitost a ruka Páně se otevře, třeba
požehná a přispěje. Iniciativa však musí
v y j í t o d t e b e . Ná h o d a p o m á h á
připraveným. To platilo o Rudolfovi II. , o
školních budovách – a koneckonců
úplně o všem.
PaedDr. Václav Vodvářka

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
Ve volbách do obecního zastupitelstva obce Lány
zvítězilo volební sdružení „Společně pro Lány a
Vašírov“, které obdrželo 56% platných hlasů a
získalo v zastupitelstvu 7 míst. Ostatní volební
strany - Strana soukromníků ČR, Občanská
demokratická strana, Komunistická strana Čech
a Moravy a TOP 09 získaly shodně po jednom
mandátu.
O přízeň voličů z Lán a Vašírova se v říjnových
volbách ucházelo celkem pět volebních subjektů
– Strana soukromníků ČR, Občanská
demokratická strana, Komunistická strana Čech
a Moravy, TOP 09 a sdružení nezávislých
kandidátů Společně pro Lány a Vašírov.
K volebním urnám přišlo v Lánech 59%
oprávněných voličů a ti rozhodli, že

v jedenáctičlenném zastupitelstvu obce budou
pracovat tito zastupitelé: Za Stranu soukromníků
ČR pan Mgr. Milan Dvořák, za ODS pan Mgr. Jiří
Ladra, za KSČM paní Alena Hlavsová, za TOP 09
pan Roman Havelka, za sdružení Společně pro
Lány a Vašírov pan Karel Sklenička, pan JUDr.
Ernest Kosár, pan Karel Pleiner, paní Martina
Hořejší, paní Ing. Ivana Píšová (roz. Hošková),
paní Jana Drastilová, paní Dagmar Krátká (roz.
Bodnárová). Za povšimnutí jistě stojí, že voliči
dali důvěru 6 mužům a 5 ženám a že se
zastupitelstvo výrazně „omladilo“.
Věřím, že noví zastupitelé teď zahodí „stranická
trička“ a budou společně kopat za jeden tým. Tím
jsou Lány a Vašírov.
Martina Hořejší

Pozvánka na veřejné zasedání
Zveme Vás na ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva obce, které se koná ve středu 10.
listopadu 2010 od 18.00 hodin v hotelu Classic v Lánech. Na programu bude složení slibu členů
zastupitelstva, volba starosty, určení počtu místostarostů, volba místostarosty, zřízení finančního a
kontrolního výboru, určení počtu členů finančního a kontrolního výboru a volba jejich předsedů.

Sto tisíc stromů ochrání Rynholec i Lány
Na jednání ve čtvrtek 30. září předložili zástupci
společností Ekologie a ČLUZ starostovi Karlu
Skleničkovi z Lán a starostovi Jaromíru
Dyntarovi z Rynholce svůj písemný návrh
postupu realizace projektu „Zelený pás“. Ten
oddělí obě obce lesním porostem od tělesa
lupkového lomu a skládky. Stometrový pás dřevin
o délce přibližně jednoho kilometru zlepší životní
prostředí v obou obcích. Více než sto tisíc nových
stromů izolační zeleně sníží především prašnost,
zápach i hluk.
„Právě teď je nejvyšší čas, abychom společně s
vedením obcí Rynholec a Lány projekt „Zelený
pás“ uskutečnili. Je to v našem společném zájmu
a potřebná projektová dokumentace k územnímu
rozhodnutí je již připravena,“ prohlásila na
jednání Eva Perglerová za společnosti Ekologie a
ČLUZ. V rámci poslední platné změny územního
plánu obce Rynholec, s níž vyjádřily souhlas i
Lány, je realizace projektu „Zelený pás“
označena jako veřejně prospěšné opatření. Tím se

otevírá nová možnost uskutečnit celý záměr
v partnerství obou obcí a obou společností.
Dle návrhu společností Ekologie a ČLUZ by
pozemky pod „Zeleným pásem” mohla vykoupit
obec Rynholec za běžné ceny odpovídající
způsobu jejich využití a za rovných podmínek pro
všechny vlastníky s tím, že zůstanou ve vlastnictví
obce. Společnosti Ekologie a ČLUZ by na vlastní
náklady „Zelený pás“ zřídily a udržovaly. Kromě
toho jsou navíc připraveny podílet se i na úhradě
kupní ceny vykupovaných pozemků, který se
bude týkat až několika desítek soukromých
vlastníků.
Na setkání bylo dále dojednáno, že s návrhem
společností Ekologie a ČLUZ budou
po komunálních volbách seznámena nová
zastupitelstva obou obcí. Další jednání k projektu
„Zelený pás“ by mělo následně proběhnout ještě
do konce tohoto roku.
Petr Svoboda, ČLUZ

Sběr nebezpečných odpadů
V sobotu 13. listopadu bude možné odevzdat u Obecního úřadu v Lánech v čase od 9.20 do 10.00
hodin nebezpečný odpad, který nepatří do popelnic na komunální odpad. Přinést můžete např.
baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky,
kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický
odpad, lednice, čisticí prostředky, zaolejované textilie, nádobky od sprejů.
Ve stejný den od 10.10 do 10.40 bude sběrný automobil přistaven i na zastávku ČSAD ve Vašírově.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zvolení zastupitelé pro volební období 2010-2014
Karel Sklenička
Po celý život je zapojen ve sportovním životě v obci, od roku 1990 jako trenér mládeže a později jako předseda hokejového klubu HC Lány, od
roku 2003 je ředitelem organizačního výboru Běhu vítězství zámeckým parkem, v letech 1991-1994 byl zastupitelem obce, 1994-1998
místostarostou obce. Od roku 2006 je neuvolněným starostou obce a souběžně jednatelem firmy Montyservis s.r.o. Rád hraje tenis, lyžuje a
fandí hokeji.

Karel Pleiner
Pracuje jako mediální poradce. Od roku 2006 byl členem zastupitelstva obce, nejprve předseda informační komise a šéfredaktor Lánského
zpravodaje, od ledna 2010 předseda kulturní komise. Je zakládajícím členem divadla Tyrš, členem Sokola, místopředsedou o.s. Lány a
Vašírov-zdravý prostor pro život, členem pěveckého sboru Chorus Laneum. Má rád divadlo, hudbu, literaturu, scrabble, plavání a historii.

JUDr. Ernest Kosár
Člen zastupitelstva, předseda komise veřejného pořádku, sportu a mládeže v letech 2006 - 2010, organizátor soutěže „Rozkvetlá vesnice“,
„Lánské pohledy“, „Lány očima dětí”, člen výboru TJ Sokol Lány, aktivní hráč stolního tenisu TJ Sokol Lány, hráč lánské nohejbalové ligy,
člen Tenisového klubu Lány. Rád cestuje, fotografuje a je aktivním sportovcem.

Martina Hořejší
V současné době na mateřské dovolené. Spoluzakladatelka Lánských letních slavností a již 7 let má na starosti jejich program. Je členkou TJ
Sokol Lány, Tenisového klubu a místopředsedkyní občanského sdružení Naše Lány. V letech 2006- 2010 připravovala s redakčním týmem
Lánský zpravodaj v nové podobě a podílela se na správě internetových stránek www.lany.cz. Od ledna 2010 byla zastupitelkou obce Lány.
Ráda čte, cestuje pěšky nebo na kole po vlasti české, svátečně a o to raději chodí do divadla či kina.

Ing. Ivana Píšová (rozená Hošková)
Pracuje jako asistentka technického ředitele. Od roku 2007 se jako členka kulturní komise aktivně zapojila do přípravy kulturních akcí, které
se v obci konaly. Ve výboru TJ Sokol Lány působí již několik let jako jednatelka. Je členkou občanského sdružení Lány a Vašírov – zdravý
prostor pro život, členkou DS Tyrš Lány a pěveckého souboru Chorus Laneum. Ráda relaxuje v přírodě, při jízdě na kole nebo houbaření,
lyžuje, zpívá v divadle i mimo něj, věnuje se amatérskému fotografování a ráda si přečte pěknou knihu.

Jana Drastilová
Je spoluzakladatelkou a předsedkyní občanského sdružení Naše Lány, které vzniklo v roce 2005. Je členkou TJ Sokol Lány. Založila klub pro
rodiče a děti - „Domeček”. Do Lán jsem se přistěhovala v roce 2002. Radost jí dělá práce na zahrádce, výtvarná činnost všeho druhu a dobré
jídlo. V současné době je na mateřské dovolené.

Dagmar Krátká (rozená Bodnárová)
Je členkou TJ Sokol Lány a občanského sdružení Naše Lány.V současné době je na mateřské dovolené, před ní pracovala jako pekařka. Ve
volném čase se věnuje turistice a cykloturistice, má ráda přírodu.

Mgr. Jiří Ladra
Majitel hospody Narpa v Lánech, držitel několika ocenění Klubu Plzeňského Prazdroje. Moderátor dětských a jiných kulturních pořadů.
Člen Občanského sdružení pro podporování Muzea T. G. Masaryka v Lánech. Ve volných chvílích se rád věnuje zpěvu v lánském pěveckém
sboru Chorus Laneum. Od roku 2002 byl členem zastupitelstva obce, v letech 2006-2010 měl na starosti komisi životního prostředí.

Roman Havelka
Od roku 2006 do ledna 2010 vedl kulturní komisi zastupitelstva obce, která pořádala řadu zajímavých akcí. Založil v Lánech divadelní
soubory Tyrš a Tyršata, smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum, občanské sdružení Lány a Vašírov - zdravý prostor pro život a tradici
každoročního předávání ocenění Klobouk dolů a Zlatý šafrán . Pracuje na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského
kraje. Studuje VŠFS. Má rád divadlo, rybaření, plavání, literaturu faktu a cestování.

Alena Hlavsová
Od roku 2002 členka zastupitelstva obce, v letech 2006-2010 byla místostarostkou obce a řídila finanční komisi a následně Sbor pro
občanské záležitosti. Celý život pracovala jako účetní, nyní je v důchodu. Má ráda beletrii, historické romány, pěkné divadelní nebo filmové
představení a pěší turistiku.

Mgr. Milan Dvořák
Učitel na Základní škole v Lánech, zakládající předseda Školské rady na Základní škole v Lánech, trenér fotbalového A-týmu dospělých SK
Lány, držitel trenérské licence UEFA „A“. Baví ho organizování sportovních akcí, práce s dětmi, hra na kytaru, malování miniatur a fyzická
práce.
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Poděkování obce Heřmanice
Vážení přátelé obce Heřmanice,
dovolte nám, vděčným občanům obce, poděkovat
za Vaši mimořádně obětavou pomoc při likvidaci
škod vzniklých po ničivé bleskové povodni, která
na nás nečekaně udeřila v prvních srpnových
dnech letošního roku.
Bez Vás, nezištných lidí z Čech, Moravy a Slezska,
bychom materiální škody zcela jistě nedokázali
zvládnout.
Ještě jednou Vám děkuji za Vaši velkou morální,

materiální a finanční podporu jménem svým,
zastupitelů obce a všech obyvatel Heřmanic.
Děkujeme!
Vladimír Stříbrný, starosta obce
Pozn. redakce: zastupitelstvo obce schválilo na
veřejném zasedání 16. srpna 2010 finanční dar z
rozpočtu obce Lány ve výši 40.000,-Kč jako pomoc
po povodni obci Heřmanice u Frýdlantu v
Libereckém kraji.

Děti vybírají jméno pro sochu
V říjnu se Lány a Vašírov rozrostly o nové obyvatele.
ět jich je z kamene a jedna z lipového dřeva.
Zabydleli se na různých místech Lán a Vašírova.
Pro tu dřevěnou nyní děti z lánské školy vybírají v
anketě jméno. Ale vezměme to od začátku….
Ano, poznali jste jistě, že s jistou nadsázkou je řeč
o sochách, které vznikly během sochařského
symposia na sklonku letošního září. Naposledy
jsme Vás informovali o autorech soch, motivech
jednotlivých soch a samotném průběhu
sochařského symposia. Nyní jsou již sochy
z jemnozrnného pískovce z východočeského lomu
Javorka rozmístěny po Lánech. Dovolte proto
krátkou rekapitulaci: Socha „Hovory z Lán“
od sochaře Alberta Králíčka z Nové Paky je
umístěna u zastávky autobusu na náměstí.
Společnost jí dělá přes silnici u Narpy socha
„Motýli v jeteli“ sochaře a restaurátora Jana
Turského z Hostivice a Johanky Eliášové. Socha

s názvem „Pánovka“ od malíře a výtvarníka Karla
Kellnera z Lán je umístěna u hotelu Classic před
obecní stodolou. Kamennou prvotinu, a nutno
dodat velmi zdařilou, „Kalouse obecného“ od
řezbáře Pavla Novotného z Dačic najdeme
v areálu dvora České zemědělské univerzity.
Do Vašírova ke kapličce byla umístěna socha
od herečky Jany Krausové a kameníka Jana
Berana z Prahy s názvem „Kříž naděje“.
A posledním přírůstek, byť byl vytvářen
v předstihu již od jarních měsíců letošního roku
zkušenou rukou lánského řezbáře pana Oldřicha
Poláška, je dívka z lipového dřeva. Najdeme ji před
lánskou sokolovnou a zatím nemá jméno. Tato
krásná socha na své jméno čeká. Vybírají je
v těchto dnech děti z lánské školy v anketě. Autor
sochy se na výběru také podílí, a tak se můžeme
těšit na konečný verdikt.
Martina Hořejš

Voňavý advent již počtvrté
Uvolněná předvánoční atmosféra bez spěchu a
nervozity opět čeká na návštěvníky dne s vánočními
tradicemi nazvaného „Voňavý advent”.
Připravuje ho na sobotu 11. prosince 2010
kulturní komise obce Lány. Lánská sokolovna
bude opět vonět jehličím a vanilkou, každý bude
moci zakoupit vánoční dárky v příjemné pohodě.
Budou se tu vyrábět vánoční ozdoby, svícny i
drobné dárečky, zdobit vánoční stromek, zpívat či
hrát divadlo. Každý se může přihlásit do již
čtvrtého ročníku cukrářské soutěže o putovní
pohár Zlatý šafrán.
I letos vás srdečně zveme na předvánoční setkání,
které začne v 10 hodin v lánské sokolovně. Během
celého dne si návštěvníci budou moci prohlédnout
řadu zajímavých stánků s vánoční tematikou,
připraven bude i řemeslnický trh a dílna pro děti i
rodiče. Lánskou sokolovnu zaplní stánky s
rozličnými vánočními výrobky a stanoviště, na

kterých si malí i velcí návštěvníci budou moci
vyzkoušet a naučit se nějakou vánoční techniku.
Lánský Domeček připravuje vánoční dílnu pro
děti.
Již čtvrtým rokem budeme v rámci programu
slavnostně udílet cenu za nejchutnější a nejhezčí
vánoční cukroví Zlatý šafrán. Neváhejte a napečte
pro „Voňavý advent“. Stačí, když 11. prosince
přinesete své vánoční cukroví či jinou oblíbenou
vánoční dobrotu ochutnat do sokolovny.
Vyhlášení je plánováno na 16. hodinu.
A na závěr ještě jedna výzva: Máte doma ručně
vyráběný betlém z libovolného materiálu?
Zapůjčte nám jej na výstavu v rámci „Voňavého
adventu”. Ozvěte se na emailovou adresu:
obec@obec-lany.cz s telefonním kontaktem na
vás, nebo se na obecním úřadě přímo zastavte.
Předem velmi děkujeme.
Eva Havelková, Ivana Píšová

Kalendář akcí v Lánech
a Vašírově
30.10.- 12.11. Výstava obrazů Občanského sdružení Lidice Lidická hrušeň (Muzeum T. G.
Masaryka)
16.11. Prezentace životopisné knihy
Kamily Moučkové s autogramiádou (Muzeum T. G. Masaryka)
17.11. -12.12. Výstava kreseb Milana
Kratochvíla (Muzeum T. G.
Masaryka)
21.11. Adventní prodejní výstava v
Muzeu TGM v Lánech od 9.00
do 17.00 hodin
27.11. Svěcení adventních věnců v
18.00 hodin před obecním
úřadem a rozsvícení vánočního
stromečku (Obec Lány)
11.12. Voňavý advent, soutěž o Zlatý
šafrán (Obec Lány)
11.12. Výroční valná hromada SDH
TGM Lány
16.12. Výstava Vánoce se starými
gramofony, vernisáž výstavy
16. prosince od 17.00 hodin
(Muzeum T. G. Masaryka)
18.12. Vánoční buchec v lánské
sokolovně - Turnaj smíšených
družstev ve volejbalu (TJ Sokol
Lány)

Diamantová svatba
Manželé František a Jaroslava Smolovi z
Lán oslavili v sobotu 16. října 2010 v
obřadní síni Obecního úřadu v Lánech
diamantovou svatbu - 60 let společného
života. Srdečně blahopřejeme.
Zastupitelstvo obce Lány

Gratulace
Sbor pro občanské záležitosti při
Obecním úřadu v Lánech blahopřeje
manželům Josefovi a Magdaleně
Kubánkovým k 50. výročí uzavření
manželství - tzv. zlaté svatbě.
Svatbu měli manželé Kubánkovi v
Lánech 1. října 1960. Touto cestou jim
přejeme hodně dalších spokojených
společně prožitých let.
Alena Hlavsová

Na hřbitově si dejte pozor na zloděje
V průběhu měsíce října se na lánském hřbitově
odehrála nemilá příhoda. Lánská občanka byla
okradena o svou tašku s nákupem, osobními
doklady a klíči od svého bytu. Tyto věci si odložila
u hrobu a odešla od nich na dohled. Bohužel její
nepřítomnosti zneužil neznámý muž a vše sebral a

utekl přes hřbitovní zeď směrem k obchvatu.
Zloděje se nepodařilo zadržet. O události byla
informována Městská policie v Novém Strašecí,
která bude nyní hřbitov častěji kontrolovat.
Apelujeme však na občany, aby nenechávali své
tašky bez dozoru u hrobů.

Poděkování
Děkujeme touto cestou Sboru pro
občanské záležitosti v Lánech za
gratulaci a dárky u příležitosti naší zlaté
svatby. Manželé Kubánkovi.
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Adventní dílna pro veřejnost
Školní družina Lány vás srdečně zve na
otevřenou dílnu výroby adventních
věnců, která se koná 24. listopadu od
15.30 ve školní družině. Přijďte si
společně s námi vyrobit adventní věnec.
Co s sebou: korpus na věnec, svíčky a
ozdobičky. Moc se na vás těšíme!

Pozvánka na adventní výstavu
Školní družina Lány si vás dovoluje
pozvat na prodejní adventní výstavu
výrobků dětí ze školní družiny.
Výstava se koná 25. a 26. listopadu od
12.00 do 16.00 ve školní družině.
K zakoupení zde budou také adventní
věnce a svícny ze Zahradnictví Lípová z
Nového Strašecí.
Těšíme se na vás!

· 21. 10. – na návštěvě Úřadu práce v Kladně se

·

Ze školy telegraficky
· 1. 10. – v novém složení se s vedením školy

sešla žákovská rada.

Lánský sbor hledá zpěváky
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
přivítá do svých řad nové členy.
Potřebujeme hlavně mužské hlasy, ale i
soprány. Věková hranice je od 17 let až
neomezeně. Scházíme se jednou týdně v
úterý od 18.00 do 20.00 hodin na
Obecním úřadě v Lánech. Získáte nejen
krásný pocit z hudby, kterou přímo
tvoříte, ale i nové přátele.
Více informací o sboru najdete
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

·

·

·

Mikulášská nadílka v Domečku
Přijďte s dětmi do Domečku
za Mikulášem! Pro přihlášené děti
nabízíme mikulášskou hernu. Do
Domečku přijde Mikuláš se svým
pomocníkem andělem odměnit všechny
hodné děti. Čert v Domečku nebude.
úterý 30. listopadu
Mikulášská herna I. 9.30 - 10.30
Mikulášská herna II. 11.00 - 12.00
Mikulášská herna III. 16.00 - 17.00
čtvrtek 2. prosince
Mikulášská herna IV. 11.00 - 12.00
Mikuláš se bude dětí ptát, zda byly hodné
a jestli umějí říkanku/písničku nebo mají
pro Mikuláše třeba obrázek .
Své děti přihlaste nejpozději do 22.
listopadu přímo v Domečku nebo
e-mailem na adrese sdruzeni@lany.cz s
uvedením času a dne, o který máte
zájem. Cena mikulášské herny s
nadílkou je 200,- Kč za dítě, kterému
bude Mikuláš nadělovat. Cena zahrnuje
vstupné do herny a cenu dárkového
balíčku. Více na www.naselany.cz
Jana Drastilová

·

· 4. 10. – i letos jsme věnovali jeden den tématu

·

·

·

Ochrany člověka za mimořádných událostí;
navštívilo nás Divadlo Ve Tři. Představení se
vtipnou formou dotklo důležitých témat, jako
je chování ke zvířatům, obtěžování cizím
člověkem, prevence proti vandalství
(sprejerství), udržování pořádku atd. Bylo to
poučné a zábavné zároveň. Dále se všechny
ročníky věnovaly svým tématům, která jsou
probírána postupně po ročnících v průběhu
celé školní docházky a obsáhnou celou
problematiku mimořádných událostí. Šestý až
devátý ročník ještě čekala prezentace
Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje nazvaná „Hasík”. Kromě
všech těchto aktivit bylo vyhlášeno cvičné
vyklizení budovy 1. a 2. stupně.
5., 26. 10. – žáci 8. třídy se účastnili pod
vedením pracovnic Střediska výchovné péče
ze Slaného programu, který mapuje a pomáhá
řešit vztahy v kolektivu, celkově se setkají a
budou společně pracovat čtyřikrát.
6. 10. – žáci 5. třídy se vydali na návštěvu
Štefánikovy hvězdárny a zrcadlového bludiště
v Praze na Petříně.
13.10. – žáci 8. a 9. třídy navštívili Veletrh
celoživotního vzdělávání a technických oborů,
který se konal ve třech po sobě jdoucích dnech
od 11. října v prostorách Domu kultury v
Kladně. Děti zde sbíraly informace a
porovnávaly nabídky studia na středních
školách a učilištích. Dopravu do Kladna a zpět
financoval Úřad práce Kladno.
15. 10. – žáky 4. třídy navštívil pracovník
kladenského Labyrintu, aby v dvouhodinovém
teoretickém bloku dopravní výchovy navázal
na praktickou výuku, kterou děti v září
absolvovaly na dopravním hřišti v Kladně.
19. 10. – cílem dějepisné exkurze deváťáků
bylo Karlovo náměstí s Faustovým domem,
klášter Emauzy, prohlídka Národního
památníku hrdinů heydrichiády a návštěva
filmového představení Habermannův mlýn.
19. 10. – druhou lekcí projektu „Rozumíme
penězům“ s názvem „Dovolená“ si v dalším
projektovém dnu prošli žáci 7. a 8. třídy.

·

·

·

·

·

·
·

žáci 9. třídy dozvěděli mnoho cenných
informací týkajících se volby budoucího
povolání.
21. 10. – vydařila se společná akce školní
družiny a mateřské školy “bramboriáda”,
při které děti soutěžily s bramborami,
z brambor si vyráběly ptáčky, pomocí
bramborových tiskátek si udělaly záložky a
nakonec pečené brambory konzumovaly.
22. 10. – i žáci 5. třídy se účastnili pod vedením
pracovnic Střediska výchovné péče ze Slaného
programu, který mapuje a pomáhá řešit
vztahy v kolektivu, celkově se setkají a budou
společně pracovat čtyřikrát.
22. 10. – přednáškou Společnosti
pro plánování rodiny si deváťáci rozšířili
vědomosti o viru HIV.
26. 10. – žáci 1. a 2. třídy vyjeli na svůj první
výlet, navštívili Velvarskou bránu a
Vlastivědné muzeum ve Slaném, kde si
pod vedením průvodkyně prohlédli
archeologické, národopisné a historické
sbírky muzea.
Ve škole se konalo školní kolo soutěže
Přírodovědný klokan pro žáky 2. stupně,
vítězkou se stala žákyně 9. třídy Dominika
Zoková.
Družstvo starších žáků ve složení Lukáš
Černý, Dominik Dolák, David Jordák, David
Keller, Tomáš Kindl, Jakub Parožek a Ondřej
Putík vybojovalo 5. 10. v okrskovém kole malé
kopané na hřišti 4. ZŠ v Kladně 3. místo.
Do výtvarné soutěže „Ahoj z prázdnin” jsme
odeslali 17 prací žáků 4. – 7. třídy. Držme
dětem palce! (obrázky jsou k nahlédnutí
na školním webu v sekci Kalendář akcí)
Žáci 2. třídy společně nasbírali 42 kg kaštanů
pro zvířátka a předali je Lesní správě Lány.
Mezi žáky lánské základní školy byla
vyhlášena anketa „Pomoz najít vhodné
jméno pro jednu z lánských soch“. Z ankety
mělo vzejít jméno pro sochu řezbáře pana
Oldřicha Poláška z Lán. Socha byla
představena na I. Sochařském symposiu,
které proběhlo v Lánech v měsíci září, a je
umístěna v parčíku před lánskou
sokolovnou. V prvním kole žáci školy
navrhovali jméno pro sochu, ve druhém
autor sochy provedl ze všech návrhů užší
výběr a v posledním třetím kole proběhlo
mezi žáky konečné hlasování. Jaké byly
návrhy dětí a jak nakonec sochu děti
pojmenovaly, se dočtete v příštím čísle
Lánského zpravodaje a na školním webu.
Nechme se překvapit!
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY VÁS ZVE NA TRADIČNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
A SVĚCENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ.
Slavnostní večer se bude konat v sobotu 27. listopadu 2009 od 18.00 hodin
na Masarykově náměstí před obecním úřadem.
Lánský farář posvětí adventní věnce všem, kteří je přinesou s sebou.
Připraven bude hudební program.
Jste srdečně zváni ...
Roman Havelka, předseda kulturní komise obce Lány
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Podzimní dny v mateřské škole
Podzim je plný barev, vůní. V mateřské škole při
hře i učení čerpáme inspiraci a náměty z přírody.
Pozorujeme změny v přírodě, hrajeme si a tvoříme
z přírodnin a i školka se promění v podzimní
království plné podzimníčků, dýňových světýlek,
barevného listí i pižduchů. Že nevíte, jak takový
podzimní skřítek vypadá? Nevadí, zavítejte na
naše internetové stránky a uvidíte, jak se dětem v
„Kytičkách” podařily.
V třídním vzdělávacím programu třídy „Sluníček“
máme zařazeny vycházky, na kterých plníme úkoly
s ekologickým zaměřením. S výlety jsme začali již v
září, kdy naše první vycházka směřovala na
ekologickou skládku. Vedoucí skládky nás provedl
provozem, viděli jsme navážení odpadu i jeho
následnou likvidaci. Kluky zaujaly především
stroje, které zde zpracovávaly terén, děvčata
obdivovala stádo ovcí, které se páslo na již
rekultivovaném pozemku. Celá návštěva byla
zakončena rozloučením se zástupci eko-skládky,
od kterých děti dostaly drobné dárky. Celou
vycházku všichni zvládali převážně v pohodě, i
když bylo na dětech vidět, že v poslední době
nejsou zvyklé moc chodit. Ach, ta auta!
Druhý výlet byl zaměřen do CHKO Křivoklátsko,
kde byla domluvena s lektory tohoto centra
vycházka po naučné stezce „Paraplíčko“. Patří jim
poděkování za zajímavě připravený program pro
děti. Do Křivoklátu jsme dojeli vláčkem. Pro
některé děti to byla první jízda tímto dopravním
prostředkem, a proto i nezapomenutelný zážitek. I
další aktivity byly lákavé, jako například stavba
„hřiště pro mravence“, sestavování puzzlí z

přírodnin a vyhodnocování celé akce s
předáváním ocenění. Barevný výhled na řeku
Berounku v podzimním období byl závěrečnou
tečkou tohoto zajímavého výletu.
Další výlet je plánován opět do okolí naší obce.
Půjdeme tentokrát po stopách historie našeho
kraje, kudy vedla koněspřežná dráha do
křivoklátských lesů. Výlety jsou plánovány
dopředu, prohlížíme si fotografie a připravujeme
cestu podle plánků trasy.
A co je důležité? Děti získávají vztah ke své obci.
I to je jedním z úkolů našeho školního
vzdělávacího programu. Mezi další povedené akce
patřila drakiáda nebo bramboriáda pořádané s
žáky ze školní družiny základní školy. Každý
zážitek, který si děti prožijí, je tím nejlepším
prostředkem učení a formou poznávání okolní
přírody.
Přejeme všem plno příjemných chvil prožitých s
dětmi v přírodě.
Jiřina Věrnochová

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ČINNOST
Deset pytlů odpadků z okolí Pánovky
Chodíte rádi do lesa? A také vás netěší lesní cesty
lemované odpadky? Nás také ne. Proto jsme se
rozhodli lesu v našem nejbližším okolí trochu
odlehčit po náročné letní a houbařské sezóně.
Okolí Pánovky v poslední době připomínalo místy
víc smetiště než klidné místo pro odpočinek.
Naštěstí se na Lánech najde dost dobrovolníků,
kteří jsou ochotni si na odpolední procházku po
lese přibalit pracovní rukavice a pomoci s úklidem
okolí Pánovky i lesních cest od odpadků, které tam
zanechali jiní. Odpoledního úklidu v neděli 24.
října se zúčastnilo téměř třicet lidí, kterým patří
obrovský dík. Těší nás, že na Lánech je tolik lidí,
kterým nejenom záleží na prostředí, ve kterém žijí,
ale současně jsou ochotni sami něco udělat pro
jeho zlepšení. Úklidovou akci podpořila i Lesní
správa Lány, která dodala pytle na odpad a
následně zajistila jejich odvoz na skládku.
Zástupce Lesní správy Ing. Robin Ambrož také
přišel osobně poděkovat na Pánovku všem
dobrovolníkům za pomoc.
Sto dvacet kilogramů posbíraných odpadků za
jedno odpoledne dokazuje, že pro velmi mnoho
lidí je nepřekonatelný problém z lesa odnést to, co
si do lesa přinesli. V přesvědčení, že „se to přece
rozloží“, odhazují kolem sebe prakticky vše.
Jenomže on si s tím les sám prostě neporadí.
Většina odhozených odpadků potom hyzdí les a

lesní cesty mnoho let. Také Vám přijde normální
odhodit v lese použitý papírový kapesník nebo
nedopalek cigarety? Potom věřte, že papírový
kapesník najdete v lese ještě za 4 měsíce a
nedopalek cigarety s filtrem ještě za 10 let.
Nejbližší okolí Pánovky lemovaly nejenom stovky
papírových kapesníků, ale také desítky skleněných
i plastových láhví, obaly od jogurtů, oplatek a
všech ostatních potravin, nejrůznější plasty
(včetně nárazníku od auta), baterie, plechovky,
igelitové tašky, staré oděvy a boty, kelímky,
hrnečky …
Všem účastníkům ještě jednou díky za pomoc.
Miroslav Hořejší, o.s. Naše Lány
Jiří Luska, o.s. Lány a Vašírov
zdravý prostor pro život
Za jak dlouho se v přírodě rozloží:
Papírový kapesník
5 měsíců
Slupka od banánu
6 měsíců
Pomerančová kůra
1,5 roku
Plechovka
10 – 15 let
Nedopalek cigarety s flitrem 10 – 20 let
Igelitová taška
20 – 30 let
PET láhve od nápojů
100 let
Nápojové kartony s hliníkem 100 let
Sklo
NIKDY
Polystyren
NIKDY

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu.
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.
Pravidelný program:
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
· od 9.15 do 10.00 Angličtina
pro rodiče III. – kurz pro
přihlášené
· od 10.00 do 10.45 Angličtina
pro rodiče II. – kurz pro přihlášené
· od 11.15 do 11.30 Čtení pohádek
nebo Maňáskové divadlo
Vybíráme z programu:
· Ve spolupráci s laktační poradkyní
Věrou Lintymerovou pořádáme
cyklus besed pro budoucí rodiče. Na
druhé povídání „Jak se připravit na
porod a rodičovství“ vás srdečně
zveme v úterý 23. listopadu od 10.00
do 12.00 hodin.
· Mikulášská herna bude pro
přihlášené děti v úterý 30. listopadu a
ve čtvrtek 2. prosince. Pro veřejnost
bude herna Domečku zavřená!
„ A b y h r a č k a b a v i· Beseda
la”spojená s prodejem výrobků bude
1. prosince od 10.00 do 12.00 hodin.
Přijďte se poradit nebo vybrat
ekologickou, dřevěnou, výukovou
nebo hudební hračku svým dětem.
Otevírací doba Domečku:
úterý 9 -12 hodin a 14 -17 hodin
středa 9 -12 hodin a 14 -17 hodin
čtvrtek 9 -12 hodin
Více na www.naselany.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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SPOLKY A ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ
Lánští hasiči bodovali v noční soutěži
V sobotu dne 30. října jsme se vydali na netradiční soutěž v zásahových
disciplínách do Dolínku u Odolené Vody. Závod začínal ve 13.00 hodin a
konec byl naplánovaný na druhý den ráno.
O čem tyto závody jsou? Jednotlivé disciplíny nahrazují samotné zásahy, na
které můžou zásahové jednotky narazit v běžném životě. Například:
zajištění dopravní nehody s následnou první pomocí, vyhledávání osob po
výbuchu plynu v objektu, dálková doprava vody na požářiště, běh
neznámým terénem, záchrana tonoucího pomocí lodě, požární útok do
schodů (tahání hadic a hašení požáru v objektech s mnoha poschodími),
záchrana osob pomocí žebříků, překonávání překážek za pomoci ostatních
členů družstva, používání výstroje a výzbroje jednotky, taktická příprava
jednotky (písemný test ve znalostech techniky, první pomoci aj.), a mnoho
dalších disciplín.
Jak probíhají? První disciplína probíhá za světla, někdy to bývá štafeta,
tentokrát to byl požární útok za použití pěnidla. Poté se čeká, až se
setm,í a jednotlivá družstva vyrážejí v 10 minutových intervalech na
trať. Družstvo dostane startovní listinu, do které mu rozhodčí napíší
výsledný čas a trestné body. Na každém stanovišti vždy obdrží stručný
popis následujícího úkolu a popis trasy, jak se k němu dostane.
Družstvo se přesune na místo úkolu, z vozu vystoupí pouze velitel a
jeho spojka, dostanou stručnější popis, o jaký úkol přibližně jde, poté
mají chvilku na to, aby se poradili, jak budou daný úkol řešit. Potom
jde spojka předat informace družstvu a hned nato velitel vydá rozkaz
k zahájení úkolu. V tu chvíli rozhodčí spínají stopky a běží čas.
Družstvo splní úkol a velitel ohlásí konec úkolu.
Při plnění úkolů je družstvo kompletně oblečeno do zásahové výstroje
(helma, rukavice, obuv, opasek, zásahový oděv, (jsou povoleny i PS II
– hasičské montérky, ale ty jsou hned mokré od vody a bahna a je v
nich zima). Téměř celou soutěž je tma a svítilny na přilbách poskytují
jen malý paprsek světla. Neznalost terénu omezuje rychlost. Letos byl
k ránu i lehký mráz. Celkem 15 disciplín vyčerpá každého hasiče.
Každé družstvo je připraveno vydat ze sebe maximum, a pokud jsme
chtěli uspět, museli jsme být ještě lepší.
Podmínkou účasti na závodech je nominování rozhodčího na soutěž,
a to není lehké přemluvit někoho, aby jel s námi a celou noc stál někde
v zimě, ve tmě a někoho tam hodnotil. My jsme přemluvili velitele
jednotky Karla Poštu.

A jaká byla letošní konkurence? Celkem se zúčastnilo 28 družstev
dobrovolných hasičů: Jihlava, Krsy, Uněšov (Plzeň), Říčany, Turkovice
(Chrudim), Pastviny (Ústí n.Orlicí), Kondrác (Benešov), Sloup (Praha
západ), Lužná. Podle obcí je vidět, že je o soutěž velký zájem, a ani
vzdálenost nehraje problém.
Jsou to jedny z nejnáročnějších závodů, které známe. Za SDH Lány se
zúčastnili členové výjezdové jednotky: Králíček Petr, Loskot Lukáš,
Worofka Lukáš, Černý Václav, Bišický Vojta, Jartim Jaroslav.
Bojovali jsme ze všech sil, vědomi si toho, že nedávno lánská mládež
vybojovala první místo na jiných hasičských závodech. Nenechali jsme se
zahanbit a vybojovali jsme v soutěži perfektní 2. místo.
Petr Králíček za SDH Lány

Veřejný hippo trénink ve Vašírově
Sportovní stáj Vašírov, o. s. pořádala v neděli 10. října 2010 za velmi
pěkného slunečného dne první veřejný trénink pod vedením Ing. Marka
Zbořila, ředitele tréninků, a Andrey Metelkové, hlavní technické podpory.
Trénink se konal ve Vašírově v areálu stáje na nově vybudované pískové
jízdárně, která svými velkorysými rozměry nabídla dostatečný prostor pro
drezurní i skokové tréninky včetně společného opracování.
Trénink byl rozdělen do dvou samostatných částí – dopolední drezurní a
odpolední parkurové. Přestože se jednalo o trénink, došlo i na vyhodnocení
nejlepších dvojic a odměny pro první tři dvojice v každém vypsaném
tréninku.
V drezurním tréninku Z2 a Z3 se na prvním místě umístila Monika Topková
a Dollom Mon Cherry z SZeŠ v Rakovníku. Druhé místo v drezurním
tréninku Z2 patřilo Ivetě Čebišové a Rendy z Jo Bradáčova dvora a třetí
místo obsadila Tereza Zdražilová a Tarabas z Vašírovského dvora. V
drezurním tréninku Z3 patřila druhá příčka Tereze Zdražilové a Tarabasovi
z Vašírovského dvora na třetím místě se umístila Iveta Čebišová a Rendy z Jo
Bradáčova dvora.

Skokové tréninky
Stavitelem parkuru pro skokové tréninky, rozhodčím a zároveň vedoucím
skokového tréninku byl Ing. Marek Zbořil. Před jednotlivými parkury
probíhalo opracování v kolbišti, které proběhlo ke spokojenosti všech

účastníků. Skákaly se jen trenérem určené skoky v předem připraveném
kurzu, což zajistilo všem účastníkům kvalitní přípravu na samotný parkur.
V tréninku s postupnou obtížností do 70 cm se na první příčce umístila Jana
Viedemannová a Merli ze stáje Procházková z Nového Strašecí, druhé
místo patřilo Tereze Zdražilové s Macalou z Vašírovského dvora a třetí
příčku obsadila Karolína Vojáčková s Lékořicí z Velké Dobré.
V druhém bodovaném tréninku s postupnou obtížností do 90 cm se na první
příčce umístila Pavla Dvořáčková a Matana ze SZeŠ v Rakovníku, druhé
místo patřilo Janě Stránské a Tristanovi ze stále Alfa a třetí příčku obsadila
Martina Žembová a Samba ze Sportovní stáje Vašírovský dvůr.
Poslední trénink byl s postupnou obtížností do 110 cm, kde byla nejlepší
Michaela Lančová s Antem ze Sportovní stáje Vašírovském dvoře, druhé
místo získala Monika Kacerovská s Leilou ze SZeŠ v Rakovníku a třetí
příčka patřila Monice Žembové a Sambě ze Sportovní stáje Vašírovský
dvůr.
Všem členům realizačního týmu a účastníkům soutěží patří velké
poděkování a doufáme, že v následující sportovní sezoně 2011 se nám
podaří zorganizovat další veřejný trénink ke spokojenosti všech
zúčastněných!
Andrea Metelková, Sportovní stáj Vašírov, o .s.
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Amatérská volejbalová liga začíná

Kdo bude šachový mistr?

V pořadí již 3. ročník amatérské volejbalové ligy
AVL Volley (www.avlvolley.cz) byl zahájen 9. října
ve sportovní hale Kladno. V úvodním turnaji
lánské družstvo potvrdilo svou formu z loňského
ročníku a zvítězilo před druhými Tuchlovicemi a
třetím Kladnem. Spolu s lánskými volejbalisty se
ligy účastní smíšená družstva z Tuchlovic,

V říjnu začal půlroční turnaj o šachového
mistra obce Lán. Přihlásilo se do něho 13
hráčů včetně osmileté Sofie Přibylové a
pětiletého Viktora Přibyla. Každý
přihlášený účastník sehraje se všemi
přihlášenými spoluhráči 2 partie, a to
jednou s bílými a jednou s černými
figurami. Z dosavadních odehraných
partií udivilo vítězství již zmíněného
pětiletého Viktora Přibyla v obou jeho
partiích a jedno vítězství jeho sestry.
O průběhu turnaje, který se bude hrát až
do 31. března 2011, vás budeme
informovat v dalším Zpravodaji.
Pavel Slánička

Stochova, Kladna, Družce a Nového Strašecí.
Nyní jsou ve dvou kolech rozlosovány vzájemné
zápasy, které se průběžně odehrají do konce
března 2011. Volejbalisté a volejbalistky TJ Sokol
Lány budou obhajovat loňské zlato.
Martin Zelenka,
vedoucí volejbalového oddílu TJ Sokol Lány

Hrajete volejbal?
Pokud patříte mezi ty, kteří si chtějí občas plácnout
do meruny, a nemáte kde hrát, rádi vás uvidíme na
našich trénincích. Přijdte, zahrajte si a uvidíte,
jestli jsme vaše krevní skupina. Hrajeme v
sokolovně vždy v pondělí od 19.00-21.00 a

ve čtvrtek 19.00-20.00. Jsme rekreační oddíl a
vítáme všechny zájemce.
Martin Zelenka,
vedoucí volejbalového oddílu TJ Sokol Lány

Na hřišti se Lánským nedaří

Letošní nohejbal skončil
Čtvrtý ročník lánské nohejbalové ligy, který
absolvovalo 10 mužstev, a první ročník poháru
nohejbalových dvojic, který absolovovalo 9
mužstev, skončily předposlední říjnový víkend.
V nohejbalové lize bylo odehráno celkem 259
utkání, v poháru dvojic bylo sehráno 127 utkání. V
obou soutěžích se z vítězství radují veteráni z
Rynholce před Stochováky. Třetí místo v lize

obsadilo mužstvo New Bubu z Nového Strašecí a v
poháru na třetí příčce skončilo mužstvo Sešlost z
Prahy.
Vyhlášení výsledků s předáním putovních pohárů
a cen se koná v hospodě Narpa v sobotu
6. listopadu 2010 od 16.00 hodin.
Pavel Slánička

Lampióny zářily vesnicí už popáté
O letošním lampiónovém průvodu se mi chce
napsat, že měl několik nej … Nesl se v duchu
nejteplejšího počasí (nechytejte mě za slovo, do
meteorologických statistik jsem nenahlížela),
sešlo se nejvíce návštěvníků v novodobé historii
lampiónového průvodu (náš odhad je více jak 200
účastníků s lampióny i bez nich). Šli jsme nejdelší
trasu (od hřbitova do areálu školního statku,
Zámeckou ulicí, přes náměstí k Židovskému
rybníku). Měl nejzajímavější trasu (díky
sochařskému symposiu jsme si mohli prohlédnout
téměř všechny sochy, které nyní zdobí Lány – jen
tu ve Vašírově jsme z pochopitelných důvodů
vynechali). Vypustili jsme nejvíce čajových svíček
na hladinu lánského rybníka (připravený balík
čítající dvě stě kusů svíček byl zcela rozebrán).
Povedl se nám, díky všem zúčastněným,
nejoriginálnější závěr (díky nevyčerpatelné

zásobárně nápadů Jany Drastilové jsme vypustili
pět létajících lampiónů štěstí, které za společného
odpočítávání všech přítomných zamířily noční
oblohou ke hvězdám). V cíli našeho večerního
putování čekalo největší občerstvení (100 ks
muffinů a várnice teplého čaje), které se podařilo
návštěvníkům průvodu sníst a vypít v rekordně
krátkém čase. A měřeno radostným dováděním
mého pětiletého syna v čarodějnickém převleku jej
považuji za nejlépe prožitý večer letošního
podzimu.
Díky všem, kdo jste s námi v pátek 29. října šli
lánskými ulicemi. Věřím, že jste si příjemnou
atmosféru lampiónového průvodu užili. Děkuji
také všem pomocníkům - hasičům a strážníkům,
kteří pomohli zajistit hladký průběh večera.
Martina Hořejší

Drakiáda 2010
Podzimní drakiáda má v naší obci už několikaletou
tradici. Připravujeme ji ve spolupráci s
Modelářským klubem Lány každý rok a možná, že
se na ni víc těší dospělí než děti.
Před lety jsme začínali pouštěním klasických
draků vyráběných doma spolu s dospěláky. Někdy
to byla přímo umělecká díla, klasičtí draci se vším
všudy.
Nad hlavami se nám vznášely různorodé výtvory,
které mají do draků hodně daleko. Radost z toho,
že „drak“ lítá, je však veliká, a o to hlavně jde.
Několik let vypouštíme také „balónkové dráčky“,
které do světa nesou jména dětí s telefonním
číslem naší školky. Můžeme pak sledovat, kam

dráčkové doletěli. A máme i zahraniční dolety! V
roce 2007 se ozvali lidé z Polska, vloni nám poslali
nálezci našeho dráčka pozdrav z Rakouska. Letos
již máme také několik telefonátů o nálezu dráčka.
Nejvzdálenější místo je zatím Prunéřov u
Chomutova, kam vítr donesl dráčka Natálky
Novotné.
Poděkování patří lánským modelářům, kteří
připravili pro všechny návštěvníky akce
občerstvení a letos i malý ohňostroj. Byla to
zkrátka paráda. Společně Vás zveme na další akci,
kterou budeme pořádat v měsíci červnu na
modelářském letišti.
Jiřina Věrnochová

SK Lány - SK Pavlíkov 0:0
Domácímu týmu chyběli další tři hráči
(Humr M., Blín a Kubička) a zbylé torzo
kádru doplněné o hráče béčka bojovalo v
neděli 31. října převážně samo se sebou.
Ve hře neklapalo prakticky nic, míč
neposlouchal, nedařilo se nikomu.
Utkání, které probíhalo na domácím
hřišti, nepomohlo brzké vyloučení
obránce hostů za faul na Beneše, protože
tím více se hosté zatáhli do defenzívy a
šikovným držením míče s
vystupňovanou bojovností brali
domácím klid a ukrajovali čas. Dopředu
Pavlíkov nehrozil a brankář Zika se
nudil, ale mnoho šancí lánským střelcům
také nedovolil. Ty největší měl Ondra
Humr, ale stejně jako Reichl či Švolba
nedostal míč do sítě ani z bezprostřední
blízkosti, dvakrát zvonila tyč.
Závěrečný komentář trenéra Milana
Dvořáka: „Podali jsme hrozný výkon,
nedalo se na to dívat. I tak to měl být jasně
tříbodový zápas, ale nejsme schopni
vstřelit gól ani ze dvou kroků.“
Sestava: Zika - Rybář V., Rybář I.,
Dudášik D., Loskot - Švolba, Pleiner,
Vejrážka, Humr O. - Reichl, Beneš.
Milan Dvořák, trenér mužstva

Dostáváte Lánský zpravodaj?
Pokud do své schránky nedostáváte
Lánský zpravodaj, stačí nás informovat
n a e m a i l z p r a v o d a j @ l a n y. c z .
Postaráme se o nápravu. Rovněž nás
neváhejte kontaktovat, pokud jste
vícečetná domácnost a jeden výtisk je
pro Vás málo. Na výše uvedený email
pošlete svou adresu, čp., ulici a počet
výtisků, který potřebujete.

PEDIKÚRA A MODELÁŽ
GELOVÝCH NEHTŮ
Jarmila Zavadilíková, Drnek
Objednávky tel: 733 185 299
Po telefonické domluvě přijedu i k vám.
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Zahájení provozu sauny
Tenisový Klub Lány zahájil provoz sauny
ve svém areálu v Lesní ulici. Sauna
probíhá každou středu s tímto časovým
rozvrhem:
17 – 18 hod … ženy
18 – 21 hod … muži
Bližší informace, stejně jako možnost
domluvy provozu sauny pro samostatnou skupinu získáte u předsedy TK Lány
Petra Moravce, tel.737 217 332.

Ze Sokola
Provoz v sokolovně je v plném proudu.
Jen velmi těžko hledáme volné hodiny
pro nové zájemce o sportování. Večery,
soboty i neděle jsou zcela obsazeny.
Z důvodů konání turnajů a přeborů ve
stolním tenise se některá sobotní cvičení
pro ženy přesouvají na neděli. Uvádíme
termíny na listopad:
Neděle 7. listopadu, neděle 14.
listopadu, sobota 20. listopadu od 9
hodin (Martinu zastoupí jiná cvičitelka),
neděle 5. prosince. Pozor! Nedělní
cvičení začínají již v 8:30 hodin.

Sokolové, máte splněno?
Kdo ještě nesplnil svoji členskou
povinnost (odpracovat 3 brigádnické
hodiny), má možnost individuálně
pracovat na úklidu listí na hřišti, okolo
něj a před sokolovnou. Listí ukládáme na
hromadu vedle bývalé střídačky.
Odpracované hodiny si zapište do
určeného sešitu nebo nahlašte svému
trenérovi – cvičitelce.
Společná brigáda na velký úklid hřiště
před zimou proběhne 3. prosince od 15
hodin.

Inzerát
TJ Sokol Lány hledá šikovného truhláře,
který by za smluvní odměnu opravil židle
a stoly v sokolovně. Bližší informace a
kontakt u starostky V. Novákové, ul.
Příční čp. 395, Lány, tel. 313 502 105.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Mistryně světa mezi námi
23. října 2010 se konalo v nizozemském
Eindhovenu mistrovství světa ve sportovním
aerobiku. Čeští reprezentanti na něm získali
celkem 5 zlatých medailí. Mezi nimi byly i dvě
dívky z Lán – Magdaléna a Gabriela Husákovy,
které v devítičlenném fitness týmu Aerobic
Dancers Kladno (Skorpions) získaly rovněž
zlatou. Trenérkou je Mgr. Lenka Procházková a
Magdaléna Husáková. Upřímně jim všem
gratulujeme a jsme na ně pyšní. Zeptali jsme se
jich…
Jaké jsou bezprostřední pocity vítězů po
vyhlášení výsledků?
Výsledky se dozvídáme na velkém plátně
bezprostředně po výkonu. Ale i těch 30 vteřin se
nám zdálo jako věčnost. Jakmile tam ovšem
naskočí známky, které znamenají vítězství, první,
co potřebujete udělat, je pořádně si zařvat. Potom
pár minut nezastavitelných slz dojetí a krásný
pocit, že celý rok té dřiny se vyplatil. Nedokážeme
to popsat v několika větách, je to neuvěřitelný
pocit štěstí, zadostiučinění a uvolnění od
několikadenního stresu a napětí, ale také
samozřejmě nakopnutí do další sezóny s přáním
zažít tyhle momenty znovu.
Co všechno je za tímhle velkým úspěchem?
Za naším úspěchem není jen dřina a hodiny v
tělocvičně. Jsme skvělá parta, držíme spolu a
máme se rády. Máme dlouholetou trenérku, která
je zároveň i kamarádkou. A taky – všechny to
děláme pro radost, už je to takový náš životní styl.
V týmu jsou i dívky, které studují vysokou školu,
většina z nás se začala angažovat také v trenérské
činnosti. Trénujeme POUZE čtyřikrát týdně po
hodině a půl. Před závody máme i mimořádné
tréninky. Protože nás pohyb baví, o volných
dnech není problém jít
plavat, zaběhat si do přírody
nebo zkusit jakýkoliv další
sport – i to nás udržuje v
kondici. Navíc polovina z nás
studuje školy se sportovním
zaměřením, takže o pohyb
není opravdu nouze.
Jak se stravujete, abyste
ustály takový výkon?
U nás platí – před závodem
lehčí strava, jinak cokoliv,
když se to „spálí“. Ale zvykly
jsme si na lehčí stravu. A když
už pozorujeme (například po
Vánocích) kila navíc, jsme
schopny s tím hned něco
udělat. Ono není vůbec
příjemné se jako kulička v

přiléhavém dresu promenádovat před tolika
lidmi! Samozřejmě občas nepohrdneme
svíčkovou od maminky ani pečivem od babičky,
ale všeobecně jsou tato jídla před závodem pasé.
Jak se tenhle koníček slučuje s vaší profesí
nebo studiem? Je to těžké?
Oproti těm, kteří mají po škole zbytek dne volný,
to těžké je. My, jelikož dojíždíme, odjíždíme z
domova v 7 hodin ráno a vracíme se v 8 večer. Učit
se po nocích moc na studijních výsledcích
nepřidá, ale zvládáme to. A všechny si také
uvědomujeme, že škola je přednější a že zrovna
tímhle sportem se neuživíme.
Máte vůbec čas na nějaké záliby? Chodíte třeba
na diskotéky?
Samozřejmě jiné záliby máme, ale není na ně čas.
Kromě našich tréninků trénujeme ještě malé
svěřence. O víkendech (když ovšem nejsou
závody nebo soustředění) máme volnou sobotu,
kterou většina z nás věnuje učení anebo těm, na
které přes týden nezbývá čas. Neříkáme, že na
diskotéky nebo do barů nechodíme, ale už to není,
co bývalo. Jsme rády, když si odpočineme.
Co byste poradily zájemcům o tento druh
sportu, aby dosáhli tak vynikajících výsledků?
Opravdovým zájemcům bychom doporučily
kontaktovat klub, který má bohaté zkušenosti se
závodní kariérou, popřípadě má dobré výsledky
jak v republice, tak i na mezinárodní scéně. Z
vlastní zkušenosti ještě můžeme poradit - nikdy to
nevzdávat, jít tvrdě za svým cílem a nezapomínat
na ty, kteří nám všechno tohle umožnili a
podporovali nás.
Nových mistryň světa, Magdaleny a Gabriely
Husákových se ptala Václava Nováková
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