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Z veřejného zasedání zastupitelstva

Slovo na úvod
Léto skončilo a pomalu přešlo v to babí,
které se nám tentokrát opravdu vydařilo.
V září jsme si užili legraci v mateřince i ve
velké škole, zapálili s hasiči vatru na
počest T. G. M. a ochutnali dobroty na
Kulinářském jarmarku. Ještě vzpomínka
na svatého Václava a je tu Posvícení a
Pěkná hodinka. Všichni se pomalu
vracíme ze svých letních cest a hltáme
novinky, co zatím doma. Stalo se to či
ono, a hele, chodník ve Hřbitovní je
hotový a cesta na hřbitově taky a změnili
nám přednosti v jízdě v půlce vsi.
Navštívil nás pan prezident a další
politické celebrity, vydražili jsme parkety
s podpisy slavných z naší staré
sokolovny, seznámili se se slavným
plochodrážním jezdcem. Tyhle a spoustu
dalších novinek se dozvíme po návratu z
dovolených. Jo, a abych nezapomněl –
není prý tráva, za to „pika“ je dost.
Dealeři jen krčí rameny a místo pytlíčků
nabízejí psaníčka. A taky výdělek.
Prodávat „piko“ je prý docela dobrá
brigáda. Tak tuhle novinku bych raději
neslyšel. Nejhorší je, že pro naše
teenagery se dealování drog změnilo z
kriminální činnosti na obyčejnou
„brigošku“. I v Lánech. Zase posun
hodnotového žebříčku trochu někam
jinam, ale zcela jistě ne správným
směrem.
Nemohu si než povzdechnout a
zvednout mentorsky prst. Škola, policie,
sociálka, to je všechno pěkné. Jenže
všichni víme, kde je základ. Nezapomínejte na to, páni rodičové.
Karel Pleiner

Kontejnery na bioodpad
Podzimní bioodpad ze svých zahrádek budete
moci uložit do mobilních velkoobjemových
kontejnerů ve dnech 14. - 16. října 2011.
Najdete je na tradičních stanovištích:
parkovišti u lánského hřbitova, parkovišti u
rybníka, v Lesní ulici u čp. 125 a ve Vašírově
Na Ohrádce. Kontejnery budou v sobotu
vyprázdněny.
Prosíme vás, nevkládejte do kontejneru
odpad v plastových nebo papírových
pytlích, ale volně ho vysypejte!

Na veřejném zasedání v pondělí 5. září 2011
zastupitelstvo schválilo:
· smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene č. IE-12-6003596/002 na
pozemcích par. č. 146/1 a 153/25 v
katastrálním území Lány, nové kabelové
vedení nízkého napětí v ulici Školní;
· smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-126004986/1 na pozemcích par. č. 185/2,
185/46 a 185/86 v katastrálním území Lány
pro vybudování kabelového vedení nízkého
napětí a kabelové skříně v ulici Nová;
· zveřejnit záměr obce prodat pozemek par. č.
185/8 v katastrálním území Lány o výměře
191 m2. Výzva bude zveřejněna na úřední
desce obce Lány;
· podání žádosti o provedení pozemkových
úprav v katastrálním území Lány a Vašírov na
Pozemkový fond Kladno;
· přijetí peněžního daru ve výši 2.000,- Kč do

majetku Základní školy Lány od
organizačního výboru Běhu vítězství TJ Sokol
Lány na podporu sportovních aktivit;
· pořízení nového územního plánu obce Lány z
vlastního podnětu podle §44 odst. a z. č.
183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů.
Pořizovatelem nového územního plánu bude
Magistrát města Kladna, odbor územního
plánování. Zastupitelstvo obce určilo dle
požadavku stavebního zákona pro toto volební
období starostu obce Karla Skleničku jako
zastupitele, který bude spolupracovat s
pořizovatelem územního plánu;
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
· stanovení místní úpravy provozu na silnicích

II/116, II/236 a místních komunikacích v obci
Lány s platností od 1. října 2011;
· zřízení Krizového štábu obce Lány dle § 21,
odst. 2 písma), zák. č. 118/2011 Sb.

Měření rychlosti v obci
Městská policie v Novém Strašecí na pokyn
starosty obce provedla minulý měsíc několik
měření rychlosti. Novinkou při měření rychlosti
je, že policisté nemusí umísťovat upozorňující
dopravní značky, a tak lze objektivně změřit
rychlost řidičů projíždějících obcí. Ve Vašírově,
kde o měření žádali i samotní obyvatelé, policisté
zjistili, že projíždějící řidiči si s maximální
povolenou rychlostí v obci příliš hlavu nelámou.
Naměřená rychlost přes 80 km/h nebyla

neobvyklá. Obdobná situace se opakovala v ulici
Křivoklátské v Lánech, kde byl naměřen smutný
rekord v měření – 92 km/h. A to přesto, že v obou
lokalitách jsou instalovány statické ukazatele
rychlosti. Změřeným pirátům silnic uložili
policisté na místě blokovou pokutu. Měření
rychlosti budou policisté opakovat ve zmíněných
úsecích i v ulici Berounské a Zámecké.
Martin Novák,
vrchní strážník MěP Nové Strašecí

Přednost zprava - co to v praxi znamená?
Ze všech místních komunikací byly od 1. 10. 2011
odstraněny dopravní značky. Na každém křížení
ulic, které nemá označení hlavní silnice, nebo dej
přednost v jízdě, musíme svou jízdu přizpůsobit
tak, abychom dali přednost všem vozidlům
přijíždějícím zprava. Prakticky to znamená, že na
každém křížení ulic musíme zpomalit nebo

zastavit a přesvědčit se, zda můžeme bezpečně
pokračovat. Zdá se vám to samozřejmé? Pak za to
máte velkou pochvalu a díky všech ostatních
řidičů. Vězte, že jsou mezi námi řidiči, kteří to
nevědí a nadále projíždějí ulicemi jako by
nemuseli dávat nikomu přednost! Proto raději
buďte ostražití, až se s nimi potkáte .

Praktický test:
Na tomto křížení silnic pokračujete rovně - kdo má přednost?
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Co se děje na radnici

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

· Starosta oprašuje podklady k podání

·

·

·

·

·

·

·

·

·

žádosti o výstavbu čističky odpadních
vod ve Vašírově. V říjnu bude
otevřeno nové kolo příjmu žádostí z
programu obnovy venkova, do
kterého se můžeme hlásit.
Otevření lékárny – výdejny se
posouvá na měsíc říjen z důvodů
časově náročné administrativy.
Ná j e m k y n ě p a n í P h a r m D r.
Magdalena Riegerová podepsala
nájemní smlouvu 1. 9. 2011.
Zastupitelé se seznámili s nabídkou
vlastníka řadovek ve výstavbě pod
hřištěm, který chce jednat o směně
pozemků.
Starostu obce navštívili zástupci
občanského sdružení z Tuchlovic.eu,
kteří mají zájem o spolupráci.
Místostarosta Mgr. Jiří Ladra
seznámil zastupitele se záborem
veřejného prostranství před
hospodou Narpa, které si pronajala
společnost V-group s.r.o. Kladno pro
vystavení reklamních vozidel.
Zastupitelé řeší neoprávněné zábory
obecních pozemků v obci. Majitelé,
kteří tyto zábory v minulosti učinili, a
nemají na zábor pozemků řádně
uzavřené nájemní smlouvy a nehradí
nájem, budou pozváni k jednání.
Komise životního prostředí odeslala
výzvu více než 30 vlastníkům
pozemků, aby své pozemky udržovali
v řádném stavu (jednalo se zejména o
přerostlou trávu).
JUDr. Kosár opětovně prověřoval,
zda lze provést převod pozemku v
Křivoklátské ulici, který bude
propojen s chodníkem v ulici Pod
Hřištěm. Smlouva o převodu byla
připravena k podpisu s vlastníkem
panem Kuckirem v roce 2009 a k
vkladu do katastru nemovitostí
nedošlo z důvodů zástavního práva a
exekuce na pozemku. Zatížení
pozemku těmito obstrukcemi trvá.
Zastupitelé požádali Mgr. Dvořáka o
vysvětlení, jak je to s občerstvením v
zázemí fotbalových kabin. Obec
čerpala na rozšíření kabin a klubovny
dotaci Ministerstva pro místní rozvoj,
a proto není možné, aby v těchto
prostorách byla restaurace. V
kabinách bude fungovat občerstvení
v době zápasů a tréninků.
Zastupitelstvo obce ve spolupráci se
Školním zemědělským podnikem
Lány podalo žádost na Pozemkový
úřad Kladno o zahájení komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Lány a
Vašírov. Pozemkový úřad shledal
žádost jako opodstatněnou a zahájil
zadávací řízení na výběr zpracovatele
návrhu pozemkových úprav.

Obnovení tradice vítání nových obyvatel Lán a Vašírova
Sbor pro občanské záležitosti s komisí
informatiky připravuje znovuobnovení tradice
vítání nových rodin, které se přistěhují do Lán a
Vašírova. Na tuto tradici, prachem času přikrytou,
upozornil členky zastupitelstva Dagmar Krátkou
a Martinu Hořejší lánský písmák PaedDr. Václav
Vodvářka. Dle jeho slov se podobná setkání
konala ještě v 60. letech minulého století a pak
bůhví proč skončily. Myslíme si, že přivítání nově
příchozích sousedů do obce je přinejmenším
slušnost a zároveň dobrou příležitostí k
seznámení s děním v obci, představením

zastupitelstva a spolků. První takové setkání
připravujeme na sobotní odpoledne 5. listopadu.
Obnovení tradice bude realizováno v rámci
projektu Obec přátelská rodině 2010 hrazeného
Ministerstvem pro místní rozvoj.
Dagmar Krátká,
Sbor pro občanské záležitosti

Beseda o první pomoci pro seniory
Komise informatiky společně s grantovou komisí
obce Lány připravily pro lánské a vašírovské
seniory a ostatní zájemce besedu se
středočeskými záchranáři, kteří každý den jezdí
do terénu a jsou schopni podělit se s návštěvníky
kurzu o své praktické zkušenosti.
Trápí vás, že nevíte, jak zvládat krizové situace,
když se stane něco vám nebo vašim blízkým?
Nevíte, jak zastavit krvácení, jak pomoci při
bolestech na hrudi, co dělat při epileptickém
záchvatu nebo při popáleninách? Pak přijďte v

neděli 23. října 2011 v 17:00 hodin do Muzea T. G.
Masaryka v Lánech. Dozvíte se odpovědi na své
otázky a uvidíte praktické ukázky první pomoci.
Přednášet bude Marek Hylebrant, vedoucí
školicího a výcvikového střediska Územního
střediska záchranné služby Středočeského kraje.
Vstup na besedu je zdarma včetně občerstvení.
Beseda je realizována v rámci projektu Obec
přátelská rodině 2010 hrazeného Ministerstvem
pro místní rozvoj.
Martina Hořejší a Jana Drastilová

Očkování psů

Přerušení dodávky elektřiny

Očkování psů proti vzteklině bude provádět
MVDr. Šlégr dne 19. října 2011 v Lánech u
obecního úřadu od 13:00 hod. do 15:00 hodin a ve
Vašírově od 15:00 hod. do 15:30 hodin.

ČEZ Distribuce a.s. oznamuje, že dne 24. 10.
2011 v lokalitě obce Lány – Školní ulice, u domů
napájených z vrchního vedení nízkého napětí,
dojde k přerušení dodávky elektřiny od 8:00 do
12:00 hodin.

Čištění rybníka Pánovka
Vážení obyvatelé Lán a Vašírova,
Lesní správa Lány oznamuje, že s největší
pravděpodobností započne již tento rok (bude
záležet na rychlosti schvalovacích
řízení) s rekonstrukcí hráze rybníka
Pánovka. V návaznosti bude tento
rybník a výše položený rybník Luční
odbahněn. Odbahnění bude
prováděno sacím bagrem a mělo by být
zahájeno v průběhu měsíce března
příštího roku – po rozpuštění ledu.
Protože víme, že je Pánovka místem,
které je využíváno jako koupaliště,
chceme tímto oznámením předejít
různým dohadům a zároveň požádat o
shovívavost k některým omezením,
která budou stavbu provázet.
Pokusíme se vše termínově zajistit tak,
aby v létě příštího roku mohl tento
rybník opět sloužit jako odpočinkové
místo s koupáním pro místní
obyvatele. Zároveň všechny vyzývám,
aby se zde chovali kulturně, zejména
nepohazovali plastové láhve a obaly

(každý rok odvážíme čtyři vlečky na skládku),
nekoupali v rybníce psy a neplavili koně.
Jiří Janda, ředitel Lesní správy Lány

Stavba koupaliště Pánovka v letech 1958-1965
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Prezident ochutnal zabíjačkové dobroty z jarmarku
Není nad pořádný dlabanec. Podobné věty byly
slyšet z úst návštěvníků dalšího ročníku
Kulinářského jarmarku, který každoročně
připravuje kulturní komise obce Lány. Výběr chutí
a vůní přilákal stovky milovníků dobrého jídla.
Svou návštěvou poctil jarmark i prezident Václav
Klaus a pochutnal si na zabíjačce.
Letos si na své přišli nejen milovníci zabíjačkových
dobrot, ale i pořádného grilovaného masa.
Dokonce byla vyhlášena soutěž o nejchutnější
marinádu. Mnoho odvážných specialistů na
grilování ale v Lánech nemáme. A ženy se vůbec
nechaly zahanbit. Přihlásil se pouze jeden „Rytíř
Velkého Grilu“, a to Ondřej Škorpil. Jeho lahodná
marináda s tymiánem a medem ale právem
zvítězila a Ondra si odnesl velkou šunku.
Doufáme, že v příštím roce bude odvážlivců více .
Tradičně byl největší zájem o jitrničky, na dvě stě
padesát jich zmizelo během necelých dvou hodin.
Také ovárek, zabíjačkový guláš a světlá tlačenka
šly „na dračku“. Pro zabíjačkové pochoutky si ze
zámku poslal také prezident
Václav Klaus. Sám pak přišel
na dvě malá plzeňská pivka a
pobyl s lánskými na jarmarku
d v ě h o d i n k y. Z j e h o
příjemného úsměvu a
vtipkování bylo znát, že se mu
mezi Lánskými líbí.
Přátelskou atmosférou akce
byl mile překvapen také další
host, poslankyně TOP 09
Helena Langšádlová.
Ochutnala jitrnice, ovar i
polévku prdelačku.
Od stánků si návštěvníci
odnášeli třeba nakládaná

sušená rajčata v tymiánu, originální a chuťově
skvělé čokoládové pralinky například s levandulí,
dýní či černým čajem, lahodný burčák nebo skvělé
zelné saláty z kruhárny u Slovanky. Stále plno bylo
u stánku s přírodními ovocnými mošty, největší
zájem byl o kombinaci hrušky s jablkem. Prodalo
se na dvě stě palačinek s čokoládou, skořicí či
marmeládou. Hospoda vytočila během akce v
přepočtu šestnáct sudů piva, velký úspěch mělo
nefiltrované plzeňské pivo objednané přímo pro
jarmark.
Nešlo ale jen o dobré jídlo a pití. Hrálo se,
tancovalo a zpívalo … veselo bylo! Odpolední a
večerní zábavu návštěvníkům zpříjemnili
harmonikáři Ježkové – dědeček a vnuk, skupina
Folk-count a hudební skupina Orion Rakovník.
Mé poděkování za přípravu Kulinářského
jarmarku patří nejen členům kulturní komise,
dobrovolníkům, ale také lánským hasičům.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Recept vítězné marinády Ondry Škorpila
Marinujeme vykostěná kuřecí stehna. Na marinádu potřebujeme slunečnicový olej, mořskou sůl,
nasekaný čerstvý tymián, pastový med, bílý balsamico ocet. Ingredience smícháme v misce, vložíme
maso a necháme marinovat nejméně přes noc.

Další velká akce – Voňavý advent
Jsem rád, že je každým rokem na jarmarku více a
více lidí, a to i z okolních obcí. Je to pro členy
kulturní komise motivací. Chvíli si teď
odpočineme a vrhneme se na přípravu další
oblíbené akce - Voňavého adventu, který se bude
letos konat v lánské sokolovně 10. prosince. V jeho
rámci chystáme i výstavu doma vyráběných

adventních věnců. Budeme proto rádi, pokud se jí
kdokoliv z vás zúčastní a přinese svůj věnec na
začátek Voňavého adventu přímo do sokolovny.
Nejhezčí věnec oceníme. Samozřejmostí bude
další ročník soutěže o nejchutnější cukroví o
putovní pohár Zlatý šafrán.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Zájezd pro veřejnost

Veřejné zasedání na webu

Občanské sdružení pro podporování Muzea T. G.
Masaryka v Lánech pořádá 14. října 2011
celodenní zájezd do Bad Schandau a do Děčína.
Cena zájezdu je 150,- Kč. Zájemci se mohou
přihlásit v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech.
Magdalena Elznicová Mikesková

Podrobné informace o průběhu veřejného
zasedání, diskutovaná témata
a otázky, a názory obecních zastupitelů, se dozvíte
ze zápisu, který je zveřejněn na stránkách obce
www.obec-lany.cz a na obecním úřadu.

Kalendář akcí říjen/listopad
20. 9. V ý s t a v a Po k l a d y m u z e j n í
knihovny - Muzeum T. G.
Masaryka v Lánech do 23. října
2011.
14. 10. C e l o d e n n í z á j e z d d o B a d
Schandau a do Děčína. (OS pro
podporování Muzea TGM)
15. 10. Vycházka po stopách dolování
černého uhlí v okolí Lán s
lánským písmákem Václavem
Vodvářkou. Sraz je u hasičárny
ve 14:00 hodin. (OS Naše Lány)
21. 10. Návrat do první republiky –
prvorepubliková kavárna s
autentickou atmosférou od
19.00 hodin v Muzeu T. G. M. v
Lánech. Hlavní téma kavárny
bude film "Anděl s ďáblem v
těle”. Dobové převleky vítány.
23.10. Beseda o první pomoci zaměřená
na seniory v 17:00 hodin v
Muzeu T. G. Masaryka v Lánech.
Vstup zdarma. (Obec Lány)
28. 10. Simultánní šachová partie se
šachovými velmistry Davidem
Navarou a Jánem Plachetkou u
příležitosti oslav vyhlášení
československého státu a Dne
Středočeského kraje v Muzeu T.
G. Masaryka v Lánech.
28. 10. Lampiónový průvod - výchozí
místo je u lánského hřbitova v
18:00 hodin a průvod půjde k
Židovskému rybníku. (OS Naše
Lány)
29. 10. Tradiční setkání Pátečníci 2011
od 14.30 hodin v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech.
5. 11. Vítání nově příchozích rodin do
obce - v 16:00 hodin v Muzeu T.
G. Masaryka v Lánech. (Obec
Lány)
6. 11. Zavírání lánského mola. (MK
Lány)
12. 11. Vernisáž výstavy portrétů Karla
Kellnera s názvem Život v
Lánech od 17.30 hodin.
Účast na vernisáži přislíbila
herečka Jana Krausová.
13.11. Beseda o lánské historii s lánským
písmákem PaedDr. Václavem
Vodvářkou v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech od 15:30
hodin. (Obec Lány)
20. 11. Adventní prodejní výstava v
Muzeu TGM v Lánech od 9:00
do17:00 hodin. (Muzeum TGM
v Lánech)
25. 11. Posezení k 20. výročí obnovení
Sokola v obci od 18:00 hodin v
lánské sokolovně s promítáním
fotografií a sousedským
posezením pro členy a příznivce
lánského Sokola. (TJ Sokol)
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Lánští hasiči obhájili
v Hřebči prvenství
V sobotu 17. září se ve Hřebči u Kladna
konal XXIII. ročník Memoriálu
Jaroslava Haška a Miroslava Thota v
disciplíně požárního útoku. Závodů se
zúčastnilo družstvo mladých hasičů.
Soutěžilo v kategorii starších žáků a
obhajovalo loňské prvenství. Na
závodech se představilo v sestavě:
strojník – Kuba Kdýr, spoj na savici –
Venda Štýbr, Adam Picka, košař – David
Jordák, rozdělovač - Sváťa Zika, levý
útok – Matěj Ždímal, pravý útok – Jakub
Smolík, náhradník Matěj Cingálek.
Při závodě jim všechno 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 28,74 sekund.
Lánští byli jediné družstvo, které se
dostalo pod 30 sekund! A to znamenalo,
že naši kluci jsou na prvním místě! A pro
úplnost dodávám, že jejich pokus byl
vůbec prvním pokusem v jejich
kategorii, vylosovali si startovní číslo
jedna a skončili na prvním místě.
Jednička jim prostě sedí!
Ostatní družstva je chtěla porazit.
Obhajoba znamená, že Lány opět
vydrancují Hřebeč a velký putovní pohár
opět stráví rok na Lánech a bude na něm
vyryto dvakrát Sbor dobrovolných
hasičů Lány. Klukům se však dařilo a
vyhráli. Za zmínku ještě stojí, že na
druhý pokus dokázali první terč
nastříkat za 23 sekund, a to některým
přihlížejícím vyrazilo dech, protože
takový čas by byl ohromující. Bohužel
druhý terč měl zpoždění vlivem
zamotané hadice, tudíž se nepovedl. Ale
počítá se hlavně první vydařený pokus,
takže klukům gratulujeme a jen tak dál.
Petr Králíček

Začal nový školní rok
·

·

·

Program setkání Pátečníků
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech ve
spolupráci se Společností za pozitivní
přístup k životu vás zve v sobotu 29. října
2011 od 14.30 hodin na tradiční setkání
Pátečníci 2011. V muzeu se setkají
významné osobnosti - Prof. Zuzana
Růžičková, Prof. Jana Dostálová, RNDr.
Ruth Hálová, Doc. Ing. Jiří Všetečka, Dr.
Stanislav Peleška, Dr. Stanislav
Hošťálek, Akad. arch. Miloslav Čejka,
RNDr. Bohumil Chochola, Prof. Karel
Lewit a další. Současně bude zahájena
výstava fotografií Pražský chodec Jiřího
Všetečky a zahraje trampská kapela.
Magdalena Elznicová Mikesková

·
·

·

·

V loňském školním roce jsme ve škole zareagovali
na výzvu Ministerstva školství a mládeže pro
oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1
Počáteční vzdělávání, operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost (akce EU
peníze školám).
Pedagogy školy byl připraven projekt s názvem
"Kvalitní a moderní škola - náš společný cíl" a v
březnu 2011 byla odeslána žádost o jeho finanční
podporu.
Projekt dostal na Ministerstvu školství a
mládeže zelenou a v červenci 2011 jsme
obdrželi kladné rozhodnutí o poskytnutí
dotace na úhradu výdajů souvisejících s
realizací projektu.
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod
a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vzdělávání na ZŠ Lány. Zkvalitnění a zefektivnění
výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a
podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků.
Dále tvorbou a následným používáním nových
učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity
práce se žáky ve vybraných tématech bude
probíhat také formou individualizace výuky
prostřednictvím dělení hodin. Snížení výskytu
rizikového chování bude v projektu podpořeno
zavedením programu primární prevence.
V souvislosti s realizací projektu dojde k vybavení
školy v oblasti ICT (interaktivní tabule, počítače,
dataprojektory, SW vybavení, scaner,…), dále
budou pořízeny učební pomůcky vztahující se k
jednotlivým realizovaným šablonám (přírodní
vědy, cizí jazyk,…) a vznikne databanka 192
výukových materiálů, které budou využívat nejen
učitelé lánské školy, ale budou zpřístupněny i
široké pedagogické veřejnosti.
Rozpočet projektu je 684 424,-Kč, z 85% je
spolufinancován ze zdrojů EU a z 15% ze státního
rozpočtu. Projekt bude realizován od července
2011 do ledna 2014.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

1. 9. – Ve čtvrtek jsme společně s dětmi
odstartovali nový školní rok. Ráno jsme ve
škole přivítali 24 prvňáčků - 11 školaček a 13
školáků. Odpolední akci „Probuď se, školo!“
zahájily dívky z 8. a 9. třídy tanečním
vystoupením Princezny noci. Kačenka
Hurtová s panem starostou pak slavnostně
přestřihli stuhu na dárku, který děti dostaly –
na družinové hřiště byly instalovány nové
herní prvky s dopadovou plochou,
basketbalový koš, křídová tabule byla
opatřena novým nátěrem, pro tento prostor
byly zakoupeny skládací fotbalové branky.
Během odpoledne pak děti plněním
zajímavých úkolů a zábavných disciplín
získávaly cifry, které vlepovaly do hodinového
ciferníku. Po výborném občerstvení, které
připravily ochotné a obětavé maminky a také
paní učitelky a vychovatelky, se jen zaprášilo.
Zájemcům byly umožněny dvě prohlídky
školních budov. V tělocvičně se tančilo v rytmu
zumby, na hřišti se konalo florbalové klání.
Nechyběl ani táborák a špekáčky. U vchodu se
navlékaly korálky. Bylo pak jednoduché zjistit,
že akci navštívilo 248 návštěvníků. Zisk z
dobrovolného vstupného 3271,- Kč putuje na
účet SRPDŠ.
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 Tomáši Kottovi za zmrzlinové
poháry pro prvňáčky, panu Tomáši Barochovi
za zvučení akce, maminkám z výboru SRPDŠ
za organizační pomoc a zajištění
občerstvení a v neposlední řadě
Dětské centrum „JAKO DOMA“
zaměstnancům školy za přípravu a
zajištění odpolední akce.
v Lánech
5. 9. – Byl zahájen plavecký výcvik, v
nabízí v době podzimních prázdnin, tj. 26. a
letošním školním roce budou děti i nadále
27. října, popřípadě i 28. října o státním
jezdit do plavecké školy Plaváček v
Tuchlovicích, žáci 1. a 4. třídy absolvují
svátku, pobyt ve svém centru pro školní děti s
během prvního pololetí 10 lekcí, žáci 2. a 3.
tímto programem:
třídy 20 lekcí. Celkově jezdí plavat 78 dětí.
ź koupání v krytém vyhřívaném bazénu;
14. 9. - Konaly se první třídní schůzky.
ź vycházku do okolí Lán;
16. 9. – Žáci 4. třídy podnikli výpravu do
ź promítání filmů a pohádek;
přírody, jejich cílem se stala lánská naučná
ź grilování;
stezka.
ź volné hry, playstation.
21. 9. – Družstvo hochů (Donda,
Stravování po celý den zajištěno.
Běloušek, Zíka, Kdýr, Picka, Ondřej Jakub,
Cena 50,- Kč za hodinu pobytu, stravné dle
Janoušek, Mikovec) se utkalo v malé
cen školní jídelny, pití zdarma.
kopané s družstvy ZŠ Tuchlovice, ZŠ
V případě zájmu přihlaste své děti telefonicky
Stochov, 6. ZŠ Kladno. Kluci vybojovali 3.
605 081 626, 602 386 441,
místo.
nebo e-mailem:
22. 9. – Žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v
centrumjakodoma@seznam.cz.
Kladně s cílem získat informace týkající se
budoucího studia a profesního zaměření.
(Počet dětí omezen.)
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Okénko
do mateřské školy
· Začal nám nový školní rok a mateřská škola se

po prázdninách opět zaplnila dětským
smíchem a štěbetáním. Bohužel se ozýval i
pláč.
· Nejmladší dětí si zvykaly na nové prostředí.
Kdo přišel poprvé, prošel adaptačním týdnem
„Mámo, táto, pojď si hrát!“
· V září proběhla i schůze Sdružení rodičů a
přátel školy, kde bylo projednáno vše důležité
kolem provozu, plateb a plánování akcí pro
tento školní rok.
· Další ročník tradiční benefice „Duha nad
mateřskou školou“ byl úspěšný. Počasí nám

opravdu přálo a podle úsměvů dětí i rodičů se
akce podařila a splnila daná očekávání. Na
výstavu lánského rodáka a malíře Jana Dingy
zavítal určitě každý návštěvník. Všem, kdo jste
pomohli, přispěli nám a zúčastnili se této akce,
děkujeme. Podařilo se nám získat částku
38.753,-Kč, která bude věnována na
modernizaci školy a zakoupení sportovního
vybavení zahrady.
· Mateřská škola v rámci projektu „Rodina
dobrý základ každé obce“ získala nový herní
prvek na zahradě školy. Jedná se o
dvojhoupadlo a travní koberec na kopec se
skluzavkou, které byly instalovány o
prázdninách. Projekt byl realizován s
podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR
díky výhře v soutěži „Obec přátelská rodině
roku 2010“.
· V pátek 23. září proběhla na modelářském
letišti „Drakiáda 2011“ připravená ve
spolupráci s Modelářským klubem Lány.
Děti se za vydatné pomoci svých rodičů
snažily udržet draky co nejdéle vysoko na
obloze. Odměnou pro všechny byl teplý čaj a
dozlatova opečený špekáček.
Martina Blínová a Miluše Vaněčková

Do Zbirohu!
V sobotu 10. září jsme vyrazili na výlet s našimi
mladými hasiči. A kam jinam je vzít než do
hasičského muzea. A jelikož víme, že Hasičský
záchranný sbor má vlastní muzeum, které se
nalézá nedaleko Berouna, vyrazili jsme do
Zbirohu, kde je instalována expozice požární
ochrany. Tam se lze seznámit s historickou, starší i
moderní technikou všeho hasičského druhu. A
zároveň jsme určili toto datum, že se konalo 1.
Zbirožské hasičské tatrování. Sraz hasičských
tater, jak starších typů, tak moderní techniky. A že
bylo na co koukat!
Výlet si všichni užili a velké množství techniky byl
pro ně velký zážitek.
Petr Králíček

Hledáme
Smíšený sbor CHORUS LANEUM hledá pro
občasná vystoupení příležitostné muzikanty.
Jedná se o varhany, klasickou kytaru, zobcovou
flétnu, trubku a bicí nástroje.
Dále hledáme zpěváky.
Zájemci volejte na mob. 606 914 987.
Vlasta Doležalová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme
kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.

Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138,- 148,- Kč/ks, starší 20 týdnů -155,- Kč/ks.

Prodej se uskuteční:
v neděli 23. října 2011 v Lánech
u rybníka - v 10:45 hodin.
Případné bližší informace:
tel.: 728605840, 728165166, 415740719

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 herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Nepropásněte:
Srdečně Vás zveme na procházku s
l á n s k ý m p í s m á k e m Vá c l a v e m
Vodvářkou Po stopách dolování
černého uhlí v okolí Lán. Sejdeme se v
sobotu 15. října ve 14:00 hodin u
hasičárny.
Dopoledne s kosmetickou poradkyní
a vizážistkou Dagmar Brandlovou
proběhne v úterý 18. října. Možnost
bezplatného poradenství a nalíčení
přímo v Domečku!
Srdečně Vás zveme na tradiční
lampiónový průvod v pátek 28. října.
Sraz je v 18:00 hodin na parkovišti u
lánského hřbitova.
Domeček je distribučním místem
Euroklíče.
Pravidelný program:
úterý
· 10:00 – 10:30 Cvičení s prvky
zvířátkové jógy pro děti od 2 let s
rodiči;
· 11:00 – 11:15 Maňáskové
divadlo;
· 15:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro
přihlášené děti od 5 let bez rodičů;
středa
· 10:00 – 10:30 Zpívánky pro děti s
rodiči v rytmu ročních období a
tradičních lidových svátků;
· 15:00 – 15:45 Mortimer English
Club – angličtina pro mrňousky;
· 16:00 – 16:40 Angličtina pro
děti (kroužek pro přihlášené děti
od 5 let bez rodičů;
čtvrtek
· 09:00 – 10:00 Angličtina pro
dospělé I. (kurz pro přihlášené);
· 10:15 – 11:15 Angličtina pro
dospělé II. (kurz pro přihlášené);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dovádění pro děti od 2 let s rodiči.
Podrobný program Domečku včetně
popisu jednotlivých aktivit a ceník
najdete na našich internetových
stránkách www.naselany.cz.
Otevírací doba Domečku
Úterý, středa 9 -12 a 14 -17 hodin;
Čtvrtek 9 -12 hodin.

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Říjen 2011 | Strana 6

Hasiči trénovali v Americe
V sobotu 3. září a v neděli 4. září cvičili
lánští dobrovolní hasiči v lomu Velká
Amerika nedaleko hradu Karlštejn.
Museli jsme si 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. Vybudovali jsme
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 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. 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. V neděli přišel na řadu výcvik s
potápěči.
Do lomu jsme přizvali zastupitele obce
Romana Havelku a starostu Karla
Skleničku. Oba byli s výcvikem mužstva
spokojeni.
Petr Králíček

Hledáte zaměstnání?
Chcete změnit zaměstnání nebo se
vracíte zpět po rodičovské dovolené?
Nabízíme vám bezplatné poradenství
pod vedením profesionálního poradce a
kouče. Tato služba je určena rodičům
dětí do 15 let.
Připraven je Interaktivní seminář
(délka 4 hodiny), v kterém se naučíte, jak
napsat životopis, jak se připravit na
přijímací pohovor a jak se prezentovat
při přijímacím pohovoru. Dostanete
typy na vhodné rekvalifikace, dozvíte se
o možnostech pracovních úvazků, jak
hledat pracovní nabídky.
KDY: 5. prosince 2011 od 9:00 hodin
KDE: Klub pro rodiče a děti Domeček, Lány
Během semináře je zajištěno pro
účastníky bezplatné hlídání dětí.
Poradenství je realizováno v rámci
projektu Krok k zaměstnání. Není
určeno pro uchazeče o zaměstnání v
evidenci Úřadu práce. Více informací se
dozvíte a přihlášky můžete zaslat k
rukám Jany Drastilové - 724 265 092
nebo na email: sdruzeni@lany.cz
nejpozději do 25. listopadu 2011.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Ani v září Židovský rybník neosiřel
Devátý měsíc roku lodním modelářům začal v
sobotu 3. září. Teplo od rána, obloha téměř bez
mráčku a hladina Židovského rybníka jako
zrcadlo, zkrátka počasí stvořené pro soutěž
loďařů Lánská louže 2011. K deváté hodině
ranní bylo přihlášeno na 32 modelů lodí.
Zahájení se trochu opozdilo. To kolega Chalupa
mimo soutěž předváděl malou jachtu ze
stavebnice a v zápalu ji utopil. Zahrál si na
potápěče, jachtu z hloubky přes jeden metr vylovil
a ejhle, poziční světla svítila! Soutěž podpořil
svojí účastí při zahájení lánský starosta Karel
Sklenička, který převzal záštitu nad kategorií
vlečných a kategorií tlačných remorkérů.
Soupeření hasičských lodí zaštítil l. místostarosta
dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska
prof. Václav Liška.
Oproti loňsku jsme ztížili proplouvání branek a
přidali slalom. Pro většinu borců to nebyl
problém. V kategorii vlečných remorkérů to jak s
dvacetikilovým prámem, tak s vorem předvedl
Luděk Rais z Příbrami s modelem Sisyfos.
Jaroslav Mallat z Prahy si v obou plavbách
vlečných remorkérů vynahradil smůlu z
předchozí kategorie a jak v soulodí s kratším, tak i
delším prámem byl nejrychlejší. V kategorii
hasičských lodí vybojovali medailová místa
domácí a z nich byl nejlepší Arian Marka Kubáče.
Zatímco většina si pochvalovala klidnou
hladinu, plachtaři čekali na sebemenší závan
větru. A ten ne a ne přijít. Přesto odstartovali a
první kolo mistrovsky zvládli. Ve druhém kole
by snad kýchnutí bylo pokládáno za spásný
poryv. Tady byla nejrychlejší plachetnice
Phantom Karla Mrázka. V kategorii
nákladních a rybářských lodí exceloval Luboš
Mráz z Č. Krumlova s kutrem Artur. Mezi
modely jachet, hlídkových a válečných lodí
prokázala spolehlivost „babička“ Mája
Miloslava Modra z Kladna. Na druhé a třetí
místo odsunul Filipa Mráze z Č. Krumlova a

Davida Kellingera z Prahy.
Soutěž parníkářů byla poznamenána souběhem s
přebory republiky. I tak si diváci připomenuli
poezii „století páry“. Nejrychlejší byl sice Ivan
Hořejší s Der Seekadet, ale pamětníky od Labe a
Vltavy roztesknil parní remorkér P 19 přítele
Křena z Ústí n. Labem.
Pak už následovaly volné plavby, při kterých
diváci viděli čtrnáct lodí, včetně hydroplánu a
vlečného soulodí se dvěma remorkéry. Je
pravdou, že délka a charakter tras klade jiné
nároky na plavidla než „bazénové soutěže“. Lodě
musí být spolehlivější i vytrvalejší. Soutěžící musí
mít i lepší prostorové vidění.
Před vyhlášením výsledků jsme minutou ticha
uctili památku zesnulého přítele Zdeňka Černého
z Kladna, pravidelného účastníka dění na lánské
vodě.
O dva týdny později, 17. září, při podpůrném
vystoupení k tradiční Vatře, vyplula za soumraku
flotila dvou desítek slavnostně osvětlených
modelů lodí. Mnozí si připomenuli pohodu
letních večerů u jižnějších vod. Poklidnou
třešničkou Večera na rejdě byl ohňostroj.
V říjnu Židovský rybník osiří a modeláři se s
sezónou rozloučí 6. listopadu uzamčením mola.
Václav Picka

Masarykova vatra letos již pojedenácté
Dobrovolní hasiči založili tradici Masarykovy
vatry již v roce 1935 u příležitosti 85. narozenin
prezidenta T. G. Masaryka. Tehdy poprvé zapálili
vatru a uspořádali slavnost. Protože historii Vatry
jsem podrobně popsal v minulém čísle Lánského
zpravodaje, dodám jen, že na pořádání Vatry se od
svého vzniku podílí Muzeum T. G. Masaryka v
Lánech. Také letos 17. září se účastníci
shromáždili v právě v prostorách muzea.
Přítomné zaujalo vyprávění poslankyně PČR
Heleny Lángšádlové o záplavách v Černošicích na
počátku minulého desetiletí, ve kterém ocenila
nezastupitelnou úlohu dobrovolných hasičů, kde
nechyběli ani Lánští.
Pietní akt započal v 17:00 hodin u hrobu prvního
prezidenta vystoupením pěveckého sboru
Chorus Laneum a položením věnců. Čestnou
stráž drželi lánští mladí hasiči. V 18:00 hodin byla
za doprovodu trubky za sokolovnou Masarykova
vatra slavnostně zahájena. Zapálení se ujal
senátor PČR a náměstek hejtmana

Středočeského kraje Marcel Chládek, který také
přijal záštitu nad celou akcí, poslankyně Helena
Langšádlová, starosta Lán Karel Sklenička a 1.
náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska Václav Liška. Přítomen byl také
primátor města Kladna Dan Jiránek. Oficiální
část byla zakončena předáním hasičského
vyznamenání Miroslavu Kouglovi st.,
poděkováním pěveckému sboru Chorus Laneum
a Romanu Havelkovi a ocenění přínosu Václava
Lišky pro činnost lánského sboru. Poté přijal
zástupce lánských hasičů a starostu obce
prezident Václav Klaus, který při této audienci
převzal dekret o svém přijetí za čestného člena
Sboru dobrovolných hasičů T. G. Masaryka v
Lánech .
Tradiční vzpomínková akce a kulturní program,
spojený tentokrát s kulinářským jarmarkem
přilákaly mnoho návštěvníků z Lán i z okolí.
Starosta sboru JUDr. Václav Picka
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Sokolovna má novou podlahu!
V době, kdy čtete tyto řádky, se už v sokolovně
zapojili (pečení sladkostí, vykošťování masa,
každodenně sportuje. Co však tomu předcházelo?
příprava a prodej tomboly, příprava stanů a
nábytku, organizace soutěží, prodej, vaření a
Vybourání staré podlahy v rámci úspory
pečení, příspěvky do tomboly,…). Jedině díky
finančních prostředků provedli brigádně členové
práci a úsilí početného štábu lidí jsme dosáhli
oddílu stolního tenisu a volejbalu. Chci
toho, co bylo naším cílem: získat chybějící finanční
vyzdvihnout výraznou pomoc firmy EKOLOGIE,
prostředky, abychom si nemuseli tolik půjčovat.
jez bezúplatně odvezla a uložila na skládku škváru,
která byla pod původní podlahou. To byla velká
Děkuji všem návštěvníkům obou benefičních akcí,
materiální pomoc! Pak jsme prodávali parkety i
kteří svou účastí, útratou nebo vydražením
dřevo, za které jsme získali 4.540,- Kč. V pondělí 5.
parkety přispěli na konto „Podlaha“. Nová
září nastoupila firma MAN a práce jim šla opravdu
podlaha v sokolovně je výsledkem práce širokého
od ruky. Poslední vrstva laku byla nanesena 26.
okruhu lidí. Podobně jako naši předkové střádali
září, když předtím byla lajnována hřiště, značky a
na výstavbu sokolovny, my jsme společným úsilím
znak Sokola. S úklidem sokolovny jsme začali 4.
následovali jejich příkladu a vytvořili dílo v
října a 6. října v poledne již bylo uklizeno. Ženy se
hodnotě 470.000,- Kč. Díky všem!
zapojily v hojném počtu, a tak za necelé tři dny byla
Celá akce „Podlaha“ bude mít třetí kolo ještě na
sokolovna jako ze škatulky. V pondělí, 10. října
obecním plese v únoru příštího roku, kdy se ve
začal pravidelný provoz.
prospěch podlahy budou dražit obrazy věnované
Chci touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli
bratry Karlem a Petrem Kellnerovými a Janou
jak finančně, tak materiálně nebo pracovně.
Kellnerovou. Věřím, že se nám podaří získat stále
Finančními dary od firem Linet, Drexx,
ještě chybějící částku.
Montyservis, Topinfo, Šrámek, Hořejší, s.r.o. a od
Václava Nováková
řady lánských občanů jsme
získali 69.470,- Kč.
Příspěvky se pohybovaly od
stokoruny po desetitisíce.
Materiální pomoc poskytly
kromě již zmíněné firmy
Ekologie, Kartonie, hotel
Classic, Hospoda Narpa,
smíšený obchod Vaněček,
Sportovní stáj Vašírov,
M u z e u m T G M L á n y,
Dřevovýroba Hošek Lány a
občané pan Petr Dzurec,
pan Antonín Kindl a paní
Alena Hlavsová.
Druhá benefiční akce na
lánském jarmarku byla již
úspěšná (oproti
prázdninové, kterou
pokazilo studené počasí).
Výnos z obou dnů činí téměř
25.000,- Kč. Dražba
podepsaných historických
parket vydělala 24.250,- Kč.
Zvlášť chci poděkovat
děvčatům ze sdružení Naše
Lány Martině a Janě, které
nám výrazně pomohly s
organizací i technickou
stránkou, dále manželům
Barochovým za perfektní
vedení první benefice 27.
Historickou parketu s podpisem prezidenta Václava Klause
srpna. Děkuji všem
vydražil lánský místostarosta JUDr. Ernest Kosár
ostatním, kteří se jakkoliv

Sběr železného šrotu
Hokejový klub Lány pořádá v sobotu 22.
října 2011 v Lánech a ve Vašírově sběr
železného šrotu. Prosíme občany, aby z
důvodů krádeží železa připravili šrot

před své domy až v sobotu ráno.
Děkujeme.
Aleš Lomberský, předseda HC Lány

Lánský starosta ve finále
O titul Starosta roku bojují z kladenského okresu čtyři starostové. Jedním z nich
je i lánský Karel Sklenička. Do třetího
ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem
222 starostů a starostek z celé České
republiky. Pro organizátory soutěže je
prý velmi potěšujícím faktem, že většina
jmen se v soutěži objevila poprvé. Z nich
do konce listopadu vybere odborná
komise jednoho vítěze, který získá pro
svou obec čtvrt milionu korun a
rychtářské právo. Soutěže se účastní
pouze obce s počtem obyvatel do 2000.
Nominaci lánského starosty podaly
společně TJ Sokol Lány a občanské
sdružení Naše Lány.
Martina Hořejší

Posvícenský turnaj v tenise
V neděli 11. září se na lánských
tenisových kurtech konal posvícenský
turnaj ve čtyřhře. Příchozích 14 hráčů
bylo vylosováno do 7 dvojic. Po velkých
bojích vykrystalizovalo následující
pořadí:
1. Jirka Švácha, Jakub Ondřej
2. Ludmila Hložková, Láďa Moravec ml.
3. Miloš Sklenička, Filip Dostálek
Petr Moravec, předseda TK Lány

Nohejbal ve finiši
Lánská nohejbalová liga a pohár
nohejbalových dvojic pomalu končí.
Posledním hracím dnem je pátek 14.
října 2011. V obou soutěžích je o prvních
místech prakticky rohodnuto. Ligu
vyhrají lonští vítězové Veteráni před
Hrozbou a Sokolem. Pohár získá dvojice
Stochov B před Veterány a Tlouštíky.
Kompletní výsledky a statistiky
přineseme v listopadovém Zpravodaji.
Pavel Slánička

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.lany.cz.
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Novinky ze Sokola
· Nové pétanquové hřiště v areálu

víceúčelového sportoviště je v
provozu a zdarma přístupné
veřejnosti. Hrací koule jsou k
zapůjčení v hospodě Narpa oproti
vratné záloze 200,- Kč.
· Hledáme cvičitelku pro rodiče a děti.

Zájemci se mohou obrátit na
starostku Sokola V. Novákovou.
· Cvičební hodina v úterý od 18:00 do

19:00 hodin je zatím v sokolovně
volná pro případné zájemce.
· Členové TJ, kteří jsou pojištěnci

Metall Allianz pojišťovny, se mohou v
říjnu přihlásit o finanční příspěvek.
Bližší informace u trenérů a ve
vývěsce před sokolovnou.
· Za 50,- Kč budeme prodávat členům a

zájemcům sletovou známku, čímž
přispějeme k uskutečnění velké
události - sletu České obce sokolské v
roce 2012.
· Nečlenové TJ si pro aerobní a

kondiční cvičení mohou zakoupit
zvýhodněnou permanentku na 10
lekcí za 300,- Kč. Jinak v těchto
hodinách nečlenové platí jednorázově částku 40,- Kč a děti 10,- Kč.
Poplatek pro cvičení seniorů zůstává
30,- Kč.

Fotbalový podzim na hřišti
SK Lány - Chmel Mutějovice 3:0 (2:0)

Lidice - SK Lány 4:0 (2:0)

Úvodní domácí utkání ve vyšší soutěži se Lánům
povedlo. Po slavnostním zahájení, při němž hráči,
vedení klubu i obce a fanoušci poděkovali
končícímu předsedovi Vlastimilu Švolbovi za
dlouholetou práci, se hrál zajímavý fotbal. První
šance si vypracovaly Lány, ujala se až Reichlova
hlavička po centru M. Humra v 28. minutě Pět
minut poté si naběhl Dvořák na centr Blína a
prudkou hlavičkou zvýšil na 2:0. Stejný hráč
poslal vzápětí volej jen těsně vedle po pasu Švolby.
Druhá půle přinesla snahu hostů korigovat skóre
a několik jejich slibných možností, ale výtečně se
rozchytal brankář Haužvic. Naopak udeřilo na
opačné straně, když parádní slalom zakončil
Kubička střelou do tyče a Blín pohodlně dorážel 3:0. V závěru mohli hosté ještě několikrát
inkasovat do otevřené obrany.
Sestava: Haužvic - Čapek, Dudášik, Rybář I.,
Kubička - Humr M., Vácha, Dvořák, Blín - Švolba,
Reichl
Slova trenéra Milana Dvořáka na závěr: Chválím
kluky za poctivý výkon, fotbal se musel líbit. Soupeř
se po přestávce hodně zlepšil a podržel nás brankář
Haužvic.

Domácí začali aktivněji, ale vytvořili pouze
spoustu rohových kopů. Od 25. minuty se
osmělily silně oslabené Lány (bez Blína, Kubičky,
Rybářů I. a V., Vernera, Ambrože a Loskota) a
přišly jejich obrovské šance - sám na bránu pelášil
O.Humr, nedal, a po odstrčení Vejrážky padl gól
na opačnou stranu. Pak dvakrát unikl ofsidové
pasti Reichl, ale v dlouhém nájezdu proti brankáři
selhal, z úhlu mohl skórovat i Švolba. Nato
chyboval Čapek a domácí útočník v klidu obešel i
Haužvice - 2:0. Po změně stran Lány ještě
přitlačily. Tutovku měl znovu Reichl po narážečkách Dvořáka s Váchou, mířil vedle. Domácí po
brejku vymodlili penaltu, ovšem Haužvic se
vyznamenal. Pleinerovu ránu dorážel Kotulan,
ale brankář kryl, dvě loženky měl i Vácha - a z
dalšího brejku zvyšovaly Lidice na 3:0. V závěru,
při zmatku a ošetřování Čapka po ráně loktem,
chyboval Pleiner a skóre vzrostlo na 4:0.
Sestava: Haužvic - Humr M., Dudášik, Pleiner,
Čapek - Vejrážka, Dvořák, Vácha, Humr O. Švolba, Reichl
Slova trenéra Milana Dvořáka na závěr: Skóre je
kruté, ale nehledám výmluvy. Absence byly kvůli
soukromým aktivitám, zahozené tutovky kvůli
neschopnosti vystřelit a řešit je v klidu. Pravidlo
nedáš - dostaneš dnes fungovalo dokonale.

· V rámci lánské TJ zahájil svou činnost

nově šachový oddíl. Hráči jsou
zaregistrováni a první zápas hrají s
Buštěhradem 9. října. Na domácí
půdě budou hrát poprvé 20.
listopadu. Vedoucím oddílu se stal
pan Martin Přibyl.
· Hledáme šikovného truhláře, který by

opravil stoly a židle v sokolovně.
Zájemci nechť kontaktují starostku
Sokola V. Novákovou.

Šachisté změří síly
Obec Lány spolu s hospodou Narpa
vyhlašují 2. ročník šachového turnaje o
titul mistra obce Lány pro rok 2012.
Přihlášky do turnaje podávejte
v hospodě Narpa nebo u Pavla Sláničky
tel. 720 671 051. Uzávěrka přihlášek do
turnaje je 31. října 2011.
Pavel Slánička

Rozvrh cvičení v sokolovně – zahájení pravidelného
provozu 10. října
Pondělí
16:00 – 19:00 hodin
19:00– 21:00 hodin
Úterý
17:00 – 18:00 hodin
19:00 – 20:00 hodin
20:00 – 21:30 hodin
Středa
16:30 – 21:00 hodin
Čtvrtek
9:00 – 10:00 hodin
17:00 – 18:30 hodin

hodiny aerobiku s Bárou
volejbal
mladší žactvo
kondiční cvičení – ženy
aerobik ženy + nácvik
skladby na slet
stolní tenis

cvičení pro seniory
placený nohejbal –
pronájem
19:00 – 21:00 hodin volejbal
současně od 20:00 hodin divadlo Tyrš – vchod
přes přísálí
Pátek
16:30 -21 hodin
stolní tenis

současně 16:30 – 19:00 hodin šachy
Sobota
9:00 – 10:00 hodin
kondiční cvičení ženy
(vyjma sobot, kdy se konají turnaje stolního
tenisu aj.)
Neděle
19:00 – 20:00 hodin TAEBO – komerční
hodina
Podmínky, za kterých je možné v lánské
sokolovně sportovat (platí i pro nesportovní
návštěvníky):
1) přezouvat se do čisté sportovní obuvi;
2) nekouřit;
3) nevnášet bonbóny, žvýkačky apod.;
4) při přemisťování nářadí nebo nábytku
nepoškrábat podlahu;
5) mít zaplacený členský a oddílový příspěvek,
nečlenové platit hodinový poplatek u trenéra
- cvičitelky.
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
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tel.: 313 502 041
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