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Úvodník

Okurkovou sezónu v Lánech nedržíme

Doufám, že jste si všichni užili dobu
prázdnin a dovolených jak se patří. Nyní
je čas vrátit se do běžného životního
koloběhu, a i když je léto zpravidla
okurkovou sezónou, a to nejen v
novinách, nedá se to říci o dění v naší
obci. V Lánech se ani o prázdninách
nezahálelo, jak jste se mohli sami
přesvědčit na vlastní oči. Škola se skví v
novém hávu, o moderním způsobu
jejího vytápění nemluvě, a také
knihovnu máme zbrusu novou, jak
určitě osobně během září zjistíte. Paní
knihovnice se už těší na vaši návštěvu. Ve
Školní ulici přibyl další kus chodníku,
aby se vám do knihovny lépe chodilo, a
také nové kontejnerové stání, které
cudně kryje kontejnery s tříděným
odpadem i popelnice na křižovatce
Školní a Zahradní ulice. A pokrok se
nedá zastavit – i na náš obecní úřad
dvacet let po ostatních lánských domech
dorazila plynová přípojka a umožní tak
konečně trochu ekonomičtějším
způsobem vytápět celou budovu. Věřím,
že se společně všichni sejdeme
čtrnáctého září na lánském
Kulinářském jarmarku, spojeném se
zabíjačkou a Masarykovou vatrou, a v
klidu probereme prázdninové zážitky.
Snad nám počasí v září bude ještě
nějakou dobu přát.
Karel Pleiner

A je to tady! Letní rekonstrukce lánské knihovny je
dokončena. Zveme vás do staronových prostor v
přízemí školní budovy čp. 418, které během
července a srpna prodělaly velkou změnu. Den
otevřených dveří spojený se slavnostním
otevřením lánské knihovně bude v neděli 15. září
2013 od 14:00 hodin do 16:00 hodin.
Třicetistupňová vedra nás v červenci zastihla v
plné práci v knihovně. Právě prázdninové
přestávky v otevírací době knihovny jsme využily
a vrhly se na svěřený úkol. Naším cílem bylo
vytvoření moderní knihovny s domácí
atmosférou. Tomu ovšem předcházela řada prací
– stěhovacích, stavebních, úklidových i
dolaďovacích. Jedno nedělní odpoledne jsme tedy
přestěhovaly s řadou pomocníků staré regály a
knihy do chodby základní školy a pak daly prostor
řemeslníkům. Nejprve zmizela pod taktovkou
firmy Dudášik sádrokartonová příčka oddělující
dvě stávající místnosti. Tím jsme získaly společný
prostor o velikosti 55 m2 pro besedy a jiné akce.
Poté přišli do knihovny podlaháři a zbavili
knihovnu vysloužilého koberce, podlahu
vystěrkovali a položili nové linoleum, které se
bude snadno udržovat. Podařilo se nám
vystopovat řemeslníka, který uměl lepit stropní
desky a výsledek předčil naše očekávání (tak si
knihovnu prohlédnete od podlahy po strop). Pak
nastoupili truhláři firmy Ceiba, s.r.o., kteří
navrhli i na míru vyrobili knihovnický nábytek.
Rozhodly jsme se maximálně využít veškerý
prostor v knihovně a nové regály jsou instalovány
až do výšky 275 cm, přičemž nejvyšší police slouží
jako archiv méně žádaných knih. Podařilo se nám
kapacitu knihovny zvětšit a vytvořit zároveň

prostor pro nové knihy. Regálové sestavy v
prostoru jsou na kolečkách, aby se při besedách
nebo jiných akcí mohly odsunout na stranu.
Novým sedacím nábytkem jsme zlepšily posezení
při čtení knih pro dospělé i děti. Děti se mohou
těšit i na nový koberec, sedací pytle a nové sedací
truhly, kterých je v knihovně rovných jedenáct.
Nová bude také evidence knih, která bude od
nového roku plně digitalizovaná. Zakoupily jsme
knihovnický systém Clavius a podařilo se vyřídit
jedno dotované pracovní místo z Úřadu práce v
Kladně pro lánského občana. Jeho úkolem je za
pět měsíců zapsat do evidence všechny knihy v
lánské knihovně. Následně bude elektronickou
evidenci knih využívat knihovnice paní Jitka
Macháčová při půjčování knih.
Nesmíme vynechat, že v knihovně při výběru
knihy nebo časopisu můžete také bezplatně
surfovat internetem .
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem
dobrovolným pomocníkům, členům našich
rodin, paní Macháčové, panu Macháčovi, Karlovi
Pleinerovi, Aleně Hlavsové, Lídě Benové a Jitce
Hanžlové za pomoc se stěhováním knih během
víkendů a při dokončovacích prací v knihovně.
Knihovna má otevřeno každou středu od 13:00
hodin do 17:00 hodin. V knihovně najdete téměř
7000 svazků knih. Roční poplatek pro dospělé
činí 40,- Kč a pro děti 20,- Kč. Srdečně vás do ní
zveme.
Všechny příchozí děti v den otevřených dveří
obdrží čtenářské pasy!
Pokud vás zajímá historie lánské knihovny, otočte
na stranu 6 tohoto Zpravodaje.
Jana Drastilová, Martina Hořejší

Vyzkoušejte novou cyklostezku Lány – Tuchlovice
Lánské posvícení
Posvícení v Lánech připadá tradičně na
první neděli po svátku všech Václavů, tj.
v letošním roce na 29. září 2013.
Posvícenské atrakce budou mít své
stanoviště u Židovského rybníka.

Veøejné zasedání
zastupitelstva obce
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná v
pondělí 9. září 2013 od 18:00 hodin v
sále nad hospodou Narpa.

Myšlenka na novou cyklostezku v okolí Tuchlovic
se zrodila ve chvíli, kdy byla vypsána dotační
výzva na přeměnu nevyužívaných železničních
vleček pro dopravu lidí do zaměstnání. Té se
chopili v sousedních Tuchlovicích a před dvěma
lety projednali v zastupitelstvu přeměnu vlečky
vedoucí k bývalému dolu Tuchlovice na
cyklostezku. Poté úspěšně zažádali o dotaci.
Stavba byla zahájena počátkem září roku 2012 a
dokončena byla letos v červnu. Nová cyklostezka
navazuje na již zhotovené cyklotrasy u Tuchlovic
a celkem tak dosahuje délky přes deset kilometrů.
Lidé se nyní z Tuchlovic na kole dostanou na
nádraží Kamenné Žehrovice. Zde je přístřešek
pro dvacet bicyklů. Odtud pak mohou vlakem
pokračovat do svého zaměstnání nebo se cyklisté
mohou napojit na kladenský cyklookruh 0017.

Druhý konec nové cyklotrasy vede až do
tuchlovické části Dřevěnkov, kde navazuje na
cyklostezku vedoucí na katastr obce Lány.
Lánští byli rovněž úspěšní se žádostí o dotaci na
prodloužení cyklostezky Lány – Tuchlovice ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Proto
díky schválené dotaci začaly stavební úpravy v
červenci také v katastru naší obce. Stavební firma
upravila polní cestu od tuchlovického dolu k
hájovně Pustinka, kde navazuje na stávající
asfaltové cesty v lese. V době uzávěrky
Zpravodaje byl termín dokončení prací
odhadován na konec srpna.
V příštím roce chtějí Tuchlovice vybudovat další
úsek cyklotrasy, povede přes areál bývalé šachty a
naváže na hotovou turistickou trasu.
Karel Sklenička
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Kácení stromù na vaší
zahradì již bez povolení
Stromy na vlastní oplocené zahradě s
bytovým či rodinným domem již můžete
jako majitelé kácet, aniž byste museli
žádat o povolení obecní úřad. Od 15.
července 2013 platí nová vyhláška
Ministerstva životního prostředí
(MŽP), která upravuje práva vlastníků,
jakým způsobem mohou nakládat se
stromy na pozemku ve svém vlastnictví.
Bez povolení nelze odstraňovat
památné stromy. V Lánech máme pouze
jeden památný strom, a to na obecním
pozemku. Ze své pozice mohu nyní
pouze doporučit, aby se kácení stromů
zpravidla provádělo v období
vegetačního klidu. Jestliže na Vašem
stromě hnízdí ptáci, je třeba vyčkat, až
budou mláďata vyvedena.
Zatímco v zahradách může majitel kácet
bez povolení úřadu, vyhláškou se
zpřísňuje ochrana stromořadí.
Stromořadí mají svá historická, funkční
nebo estetická opodstatnění. Na kácení
stromořadí bude jeho majitel i nadále
povolení příslušného úřadu potřebovat.
Mgr. Jiří Ladra, místostarosta obce

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Co se dìje na radnici
·

·

·

Nové chodníky v ulici Školní
Začátkem měsíce července dokončila
firma Klika – Dvořák, s.r.o. Kladno
rekonstrukci chodníků ve Školní ulici v
úseku mezi ulicemi Ke Hřbitovu a Čs.
Armády. Součástí této rekonstrukce
byla i úprava kontejnerového stání pro
nádoby na tříděný odpad a popelnice pro
obytný panelový dům č.p. 252 a 254.
Celková hodnota díla je 985 tisíc Kč.
Stejně jako předchozí zakázky
provedené firmou Klika-Dvořák Kladno
byly práce na rekonstrukci chodníků v
této ulici odvedeny ve velmi dobré
kvalitě.
Karel Sklenička

Lesní ulice má nové veøejné
osvìtlení
Dne 28. června 2013 předala firma Pavel
Srp – Erimp, Rakovník nově
vybudované veřejné osvětlení v Lesní
ulici. Kromě výměny stávajících lamp
bylo provedeno i rozšíření veřejného
osvětlení o 2 lampy v Berounské ulici od
bývalé brány směrem k Lesní správě.
Celková investice tohoto díla je 480 tisíc
Kč. Touto akcí byla dokončena
rekonstrukce veřejného osvětlení v celé
naší obci kromě prostor u Židovského
rybníka. Toto bude řešeno v rámci akce
„Revitalizace Židovského rybníka a
jeho okolí“.
Karel Sklenička

·

Zastupitelé se shodli na nutnosti nechat
zpracovat projektovou dokumentaci na
chybějící část chodníku v Zámecké ulici
směrem ven z obce. Zároveň starosta vstoupil
v jednání se starostkou Stochova na
spolupráci pro dokončení části chodníku od
potoka u Slovanky směrem ke kruhovému
objezdu. Tato plánovaná část chodníku je již v
katastru města Stochova. Připravovaný
projekt u Slovanky bude zahrnovat i řešení pro
chybějící autobusovou zastávku ve směru od
Lán.
Starosta přivezl z odboru životního prostředí
Městského úřadu v Kladně aktuální zprávy
týkající se Židovského rybníka. V právě
probíhajícím stavebním řízení v působnosti
stavebního odboru v Novém Strašecí došlo ke
změně dozorujícího orgánu ve vodoprávním
řízení, které si vyžádal k posouzení a vydání
rozhodnutí odbor MěÚ v Kladně. Vinou toho
dojde pravděpodobně k časové prodlevě při
vyřizování stavebního povolení.
V budově obecního úřadu byl v průběhu
letních měsíců vybudován nový rozvod
plynového vytápění pro kanceláře v přízemí
budovy a obřadní síň. Cílem této investice bylo
snížení výdajů na vytápění, které jsou vysoké
kvůli elektrickému vytápění celé budovy.
Zastupitelé se zabývali žádostí pana Šnajberka
o odkup zabraného obecního pozemku, který
přiléhá k jeho rodinnému domu u rybníka.
Pověřili JUDr. Kosára zajištěním nezbytných

·

·

·

·

geodetických podkladů a event. přípravu
právních dokumentů.
ČEZ a.s., předložila žádost o odkoupení
pozemku pod stávající trafostanicí v
sousedství parkoviště u hřbitova.
V průběhu letních měsíců byla provedena
generální rekonstrukce obecní knihovny.
Rekonstrukce byla financována z rozpočtu
obce ve výši 350.000,- Kč, z toho částku
29.606,- Kč věnovalo občanské sdružení Naše
Lány z výdělku z červnového Dne plného her
na dětském hřišti, částku 2.500,- Kč věnoval
Mortimer English Club Rakovník. Získali
jsme i řadu materiálních darů od firemních i
soukromých dárců – nové žaluzie, stolky,
židličky, schůdky, varnou konvici, květiny do
interiéru, roční vydání několika časopisů pro
děti.
Zastupitelé se sešli v červenci na mimořádném
letním veřejném zasedání, aby schválili přijetí
dotace od Ministerstva životního prostředí v
rámci Operačního programu Životního
prostředí ČR na zateplení historické budovy
základní školy, výměnu oken a změnu
vytápění. Celkové náklady projektu činí
9.493.084,- Kč.
Zastupitelé se seznámili s přípravami
řezbářského symposia, které začne 23. září na
zeleném prostranství před obecním úřadem.
Vernisáž je plánována na 5. října2013.

Rekonstrukce a zateplení Základní školy finišuje
Během letních prázdnin pokračovaly intenzivní
práce na zateplení historické budovy Základní
školy Ch.G.Masarykové v Lánech. Přestože
předpokládaný termín ukončení všech prací je
27.září 2013, byla do konce srpna provedena
většina předpokládaných prací. Kompletní
historická budova, včetně přístavby školní
kuchyně, byla odvodněna, zaizolována proti
vlhkosti a zateplena. Na jižní straně budovy byla
provedena výměna oken. Dále byly zatepleny
všechny stropní konstrukce v budově, čímž bylo
dosaženo snížení energetické náročnosti budovy
Základní školy. Barevné řešení
fasády vycházelo z původních
návrhů dle arch. F. Cuce, který
historickou budovu školy ve 30.
letech minulého století
projektoval. Dalším opatřením
pro snížení energetické
náročnosti budovy bylo
zateplení stropů tělocvičny.
Zároveň zde byla provedena
výměna osvětlení a oprava
omítek. V současné době se
provádí venkovní dokončovací
práce a dokončuje se
rekonstrukce kotelny. Celý
objekt budovy bude vytápěn

tepelnými čerpadly země-voda, pro které byly ve
školní zahradě vyvrtány 4 vrty, každý o hloubce 93
m. Zároveň byly na všech otopných tělesech v
budově vyměněny termostatické ventily osazené
termostatickými hlavicemi. Generálním
dodavatelem této stavby je firma VEXTA a.s.
Líbeznice. Všechny práce jsou prováděny ve
velmi vysoké kvalitě a zároveň byly i dodrženy
všechny dílčí termíny tak, aby 2.září 2013 mohlo
být zahájeno vyučování v novém školním roce.
Karel Sklenička
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ V LÁNECH
Muzeum T. G. M. v Lánech, Sbor dobrovolných hasičů T. G. M. v Lánech a Obec Lány vás srdečně
zvou na tradiční vzpomínkovou akci Masarykova vatra v sobotu 14. září 2013 s tímto programem:
· v 17:00 hodin sraz účastníků, pietní akce v Muzeu T. G. M.
· v 18:00 hodin pietní akt na lánském hřbitově u hrobu T. G. Masaryka
· v 19:00 hodin bude na sokolovském cvičišti zapálena Masarykova vatra, současně vystoupí lánský
smíšený sbor Chorus Laneum pod vedením Vladimíra Doležala
Kulturní komise obce Lán a Vašírova vás zve na

KULINÁØSKÝ JARMARK SE ZABÍJAÈKOVÝMI POCHOUTKAMI.
Koná se v sobotu 14. září od 11:00 hodin na náměstí v Lánech. K poslechu i tanci bude hrát
hudební skupina ČERNÝ BREJLE.
Ve stáncích bude prodej od 11:00 do cca 17:00 hodin. Těšit se můžete na lahodné palačinky, pálenky
z Moravy, burčák a cizokrajná vína, zeleninu z farmy, koření, selské mléko a sýry, medovinu,
pekařské výrobky, bramboráky, domácí buchty a jiné dobroty.
Od 13:00 hodin bude prodej zabíjačkových pochoutek.
Také letos nás na jarmarku čekají stanoviště, na kterých si děti mohou vyzkoušet, jak vést loutku, jak
vykroužit keramiku, uplést košík nebo správně vyfotit své blízké.
Připravena je soutěž Kreslí celá rodina. Od 16:00 hodin bude připravena pohádka pro děti.

Do Lán se v záøí sjedou sochaøi na 2. symposium
Zajímavý, nevšední zážitek čeká obyvatele Lán a
Vašírova. Po celý zářijový týden budou moci denně
sledovat zrod několika nových sochařských děl,
tentokrát ze dřeva. Do Lán se na pozvání obce
sjedou umělci na sochařské symposium ze
středních a jižních Čech. Sochat budou ale i lánští
občané.
Poprvé bude moci veřejnost sochaře sledovat při
práci v pondělí 23. září, kdy akce začíná, přímo
před obecním úřadem. Tuto možnost budou mít
pak každý následující den až do pátku 27. září.
Slavnostní vernisáž se pak uskuteční v sobotu 5.
října„Pro druhý ročník symposia jsme zvolili jako
materiál pro výrobu uměleckých děl dřevo. Rádi
bychom ale, aby tentokrát vznikla hodnotná

U vašírovské kaplièky znìly
letos lidovky, chorály i Ježek
Vašírovským a lánským občanům letos na
červencovém Cyrilometodějském koncertu u
vašírovské kapličky zazpívali členové
nymburského smíšeného pěveckého sboru Vox
Nymburgensis. Těší nás, že se každým rokem
schází u kapličky více a více posluchačů.
Petr Trtílek, za kulturní komisi

umělecká díla, která také budou lidem sloužit,
například jako lavička, prolézačka pro děti a
podobně,“ uvedl organizátor akce Roman
Havelka a dodal: „Tématem tedy bude užité
umění.“
Z lánských občanů se opět zúčastní Karel Kellner,
letos ve spolupráci s bratrem Petrem, dále Oldřich
Polášek, jehož socha Lipěnka už zdobí lánské
náměstí, a také Roman Havelka.
Veškerá zhotovená umělecká díla zůstanou v
majetku obce a budou nainstalována na
vybraných místech, která pomohli vybrat sami
občané Lán.
Eva Havelková

Gratulujeme
rodičům Pepovi a Janě Drastilovým
k narození dcery Aničky, která přišla na svět
v kladenské porodnici
15. srpna 2013.
Přejeme rodičům hodně radosti a Aničce
pevné zdraví!
Přátelé a kamarádi

Prodej slepiček

JSEM TU PRO VÁS!

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!

Potřebujete nový úvěr nebo snížit úroky?
Pojistit nemovitost nebo auto?
Spořit si na důchod či zhodnotit úspory?

Stáří slepiček: 15 - 18 týdnu | Cena: 149 -170 Kč/ks
- v začátku snášky 178,- Kč/ks

Ušetřete peníze i čas a vyřešte své úvěry,
pojistky a investice v místě, po sousedsku
a v době, která Vám vyhovuje.

Prodej se uskuteční v neděli 15. září 2013
v Lánech - u rybníka v 10:45 hodin.
Bližší informace tel.: 728 605 840; 415 740 719; 728 165 166

Při prodeji slepiček nová služba
výkup králičích kožek, cena 15-22,- Kč/ks

Apolena Trnková
tel. 603 597749
mail: apolena.trnkova@ ncentrum.com

Kalendáø akcí záøí/øíjen
31.8.

Prázdniny s hudbou - taneční
večer se skupinou Vipiš 19-23
hodin před Hospodou Narpa
září
Turnaj Vašírovský nohejbalový
kop (Náš Vašírov)
7. 9. Tenisový turnaj – babytenis (TK
Lány)
7. 9. Lánská podzimní sobota, soutěž
historických modelů,
modelářské letiště (MK Lány)
7. 9. Lánské rachejtlování, 8. výročí
založení našeho klubu,
modelářské letiště (MK Lány)
8. 9. Tenisový turnaj – minitenis (TK
Lány)
8. 9. Lánská podzimní neděle, soutěž
historických modelů s pohony
elektromotory, modelářské
letiště (MK Lány)
14. 9. Tenisový turnaj - mladší žáci (TK
Lány)
14. 9. Slavnostní předání modelů
památníku - Hrdinům od
Zborova a modelu sochy plk. J. J.
Švece v 11:30 hodin v Muzeu
TGM
14. 9. Kulinářský jarmark od 11:00
hodin + Staročeská zabijačka od
13:00 hodin + Masarykova vatra
v 19:00 hodin, (SDH T. G. M.
Lány, Muzeum T. G. M., Obec
Lány, Chorus Laneum)
14. 9. Večer na rejdě, plavby se
slavnostně osvícenými modely
lodí na Židovském rybníku od
19:00 hodin (MK Lány)
15. 9. Duha nad MŠ, benefiční den od
12:00 hodin (MŠ Lány)
15. 9. Den otevřených dveří v obecní
knihovně + slavnostní otevření ,
14:00 - 16:00 hodin, budova ZŠ
Lány čp. 418
17. 9. Beseda Poruchy učení od 10:00
do 12:00 hodin, Domeček
21. 9. Posvícenský tenisový turnaj - ve
čtyřhře (TK Lány)
21. 9. Noční polétání, modelářské
letiště Lány (MK Lány)
23. - 28.9. Řezbářské symposium (Obec
Lány)
25. 9. Seminář Děti online aneb Rizika
internetu od 18:00 do 20:00
hodin, Domeček (Naše Lány)
26. 9. Výstava Kouzelníci na počátku
20. století, vernisáž v 17:00
hodin (Muzeum TGM v
Lánech)
28.9. Vítej školo! od 14:00 do 18:00
hodin program pro rodiny,
ukončení rekonstrukce ZŠ,
představení zahradní učebny
ZŠLány)
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ZE ŠKOLY

Ohlédnutí za 4. Olympiádou
dìtí a mládeže
Ve dnech 18., 19. a 20. června 2013 se v
areálu TJ Sokol konala 4. Olympiáda
dětí a mládeže ZŠ Lány. Zahajovacího
ceremoniálu se zúčastnil místostarosta
obce Mgr. Jiří Ladra, který olympiádu
zahájil zapálením symbolického
olympijského ohně. Žáci měli na sobě po
třídách barevně odlišné oblečení,
vyrobili si třídní vlajky. Na stožár v
areálu byla vztyčena olympijská vlajka,
zazněla hymna ČSOV. Všichni přítomní
zhlédli taneční vystoupení žákyň 6. a 7.
třídy. Během tří horkých slunečných
dnů děti poměřovaly síly v několika
sportovních disciplínách a míčových
hrách. První den patřil areál žákům 1.
stupně, 2. a 3. den žákům 2. stupně. Byly
překonány i některé dosavadní
sportovní rekordy. Děti se po celou dobu
chovaly velmi sportovně a soupeřily
čestně. Jejich sportovní snažení přišli
podpořit někteří rodiče a prarodiče. Na
závěrečném ceremoniálu jsme zhlédli
taneční vystoupení žákyň 8. a 9. třídy
Thriller, byly předány diplomy a medaile
absolutním vítězům a diplomy za fair
play chování. Poděkování patří obci
Lány za finanční podporu, TJ Sokol
Lány za propůjčení sokolovny a areálu
za sokolovnou, externím rozhodčím p.
J. Novákové, p. Z. Kotulanovi - Čendovi,
sl. Š. Putíkové, p. J. Putíkové, sl. A.
Worofkové, p. M. Dvořákovi ml., p. D.
Boudovi, sl. K. Dudášikové, p. M.
Moravcovi, p. M. Stiborovi, dále p. T.
Barochovi ml. za zvučení akce a
manželům Hořejším za zapůjčení
zahradní sprchy. Jsme rádi, že díky
důslednému dodržování pitného
režimu, pobytu ve stínu a možnosti
osvěžení zahradní sprchou, se i přes
extrémně horké počasí mohla akce, na
kterou se děti velmi těšily, uskutečnit, a
to s minimem zdravotních potíží.
Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Pøed odstartováním nového školního
roku stojí za to pøipomenout si ještì
konec toho minulého
·

·

·

·

·

·

Zaèátek školního roku
Odstartujte společně s námi ve škole v
pondělí 2. září 2013 nový školní rok.
V 7.55 ho slavnostně zahájíme a
přivítáme naše nové prvňáčky před
hlavní školní budovou.

Upozornìní
I v měsíci září pokračuje rekonstrukce
hlavní školní budovy. Nadále platí
omezení pohybu v okolí školy, přístup do
areálu je možný pouze ze Školní ulice
(hlavní vstup u mateřské školy a vrata ke
školní jídelně). Vstup do budovy je zatím
možný pouze rohovým vchodem do
šaten a ke školní jídelně. Je zakázáno
vstupovat do školního areálu z ulice
U Špýcharu.

·

27. 5. - Nepřízeň počasí zapříčinila změnu
programu výletu žáků 1. a 2. třídy, a tak místo
ZOO navštívili Muzeum strašidel umístěné ve
sklepení dnes již neexistujícího domu v centru
Plzně. I navzdory nekončícímu dešti se
přesunuli do druhohor v Dinoparku.
28., 30. 5. - Žáci 9. třídy obhájili své
absolventské práce. V knihovně školy se kromě
žáků samých sešla i komise složená z učitelů
školy, rodinní příslušníci žáků i žáci 8. třídy,
na které tato povinnost teprve čeká.
30. 5. – Každoročně žáci 8. třídy navštěvují
mateřskou školu, aby se seznámili s
předškoláky, které uvítají v září před budovou
základní školy. Stalo se tak i letos.
31. 5. - Netradičně jsme ve škole oslavili
Mezinárodní den dětí. Na pátek byl vyhlášen
čepicový den. Organizace se ujala 6. třída s
paní učitelkou Mgr. E. Kalovou. Velkou
přestávku jsme si zpestřili zdoláváním
netradiční disciplíny v tělocvičně, šlo o
podlézání stále se snižující laťky bez ztráty
čepičky. Sladký sen dětem splnila Cvrčovická
pekárna s.r.o., která do školy pro každého žáka
dodala koblihu s marmeládou a čokoládovou
muffinu.
31. 5. – Ani náhlá nepřízeň počasí neodradila
deváťáky od účasti v orientačním závodu. V
lánském lese, tedy pokud vám nevadí déšť, jste
tak mohli natrefit na čtyři smíšená družstva
vybavená mapou a buzolou.
1. 6. – V sobotu se naše nejstarší děvčata po
úspěchu v postupovém kole zúčastnila
republikového kola taneční soutěže Česko se
hýbe 2013. Porota vyhodnotila pouze první tři
místa, na kterých se děvčata neumístila.
Výboru SRPDŠ děkuji za financování
minibusu.
5. – 12. 6. – Školy v přírodě se v letošním roce
účastnilo 102 žáků a 8 učitelů. Po čtyřleté

·

·

·

·

·

přestávce jsme vyjeli opět do Svoru. Nalézali
jsme se v nádherném přírodním areálu kousek
od lesa. Dopolední vyučování, jednotlivé etapy
celotáborové hry „Velká čtyrka a vesmírný
Mazel – putování vesmírem“, sportovní
aktivity, diskotéky, promítání filmu, hra
Bingo, výstup na horu Klíč, pěší turistický
výlet do Nového Boru atd. Shrnuto, na zahálku
nebyl čas! K dobrému programu přidejme
výbornou stravu, standardní ubytování,
nepřetržitou zdravotní péči…A to vše je to,
proč nám stojí za to, tuhle aktivitu s dětmi
každoročně podniknout.
14. 6. – Od ledna letošního roku plníme ve
škole aktivity projektu Školní zahrada jako
učebna pod širým nebem – přírodní učebna, na
který jsme získali grant. Jednou z aktivit bylo i
vytvoření nově osázené plochy, včetně
navezení kačírku, mulčovací kůry a instalace
šlapáků, přesně podle návrhu zahradní
architektky. Za pomoc s tímto úkolem velmi
děkuji paní Matějkové s Bárou a Natálkou,
paní Lincové s Markétkou, paním Krátké a
Trpákové. Také připojuji poděkování panu
Ing. J. Doležalovi za bezúplatné zhotovení
stavebních plánků přírodní učebny.
15. 6. - Na sobotních Lánských letních
slavnostech se představili žákyně 6. a 7. třídy,
které pod vedením paní učitelky Mgr. K.
Vlčkové nacvičily dvě taneční vystoupení
nazvaná Růžový panter a Na parket.
Návštěvníci si mohli prohlédnout výtvarné
práce žáků školy.
17. 6. – Žáci 5. třídy vyjeli na cyklistický výlet
do okolí. Děti ze školní družiny navštívily
odpoledne vašírovské stáje. Průvodcem dětí
byla p. Mgr. M. Kukurová.
17. 6. - Od osmnácti hodin se v Muzeu TGM
konalo rozloučení 9. třídy s lánskou školou.
Čekal nás program složený z hudby, tance a
zpěvu. Žáci krátce připomněli své školní
mezníky, kytičkou poděkovali přítomným
pedagogům, třídní učitelce p. D. Fenclové
věnovali společně zazpívanou píseň. Pak už se
jejich kroky rozdělily a já jim přeji, aby se jim
jen dařilo.
18. 6. – Konala se schůzka rodičů budoucích
prvňáčků s vedením školy, třídní učitelkou a
vychovatelkou.
Mgr. Iveta Vrabcová

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
ź pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků
ź nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky (svítilny, vázy, kříže,
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

svíčky apod.)
odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
prodejní výstava pomníku denně 8 :00 – 18:00 hod. po dohodě i mimo
za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici
Robin Oil) Rakovník 269 01 | tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Sbor dobrovolných hasièù hledá vedoucího
Vedoucím/cí hasičské mládeže se může stát: muž,
žena, manželský pár, přátelé…, počet není
omezen, ale nejlepší jsou dva. Věk 18 a výše.
Řidičský průkaz sk. B. Nástup možný ihned.
Činnost: hasičské závody všeho druhu,
záchranářské závody, výlety, exkurze, …
Pokud se někdo bojí, že o hasičině neví vůbec nic,
není to vůbec žádný problém, naučíme všem
odbornostem, poskytneme veškerou odbornou
literaturu, odešleme na Kurz vedoucího mládeže.

Sbor zaručuje plnou podporu při vedení
hasičského kroužku: materiální, finanční,
praktickou a teoretickou.
Je nutné provést nábor mladých hasičů a doplnit
současné stavy hasičské mládeže, a to nejlépe
začátkem školního roku.
Více informací získáte u starosty sboru: Karel
Po š t a 6 0 6 5 2 5 0 9 6 , n e b o n a e m a i l u
sdhlany@centrum.cz.
Petr Králíček

ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy
· V letošním roce byla poprvé zajištěna možnost

docházky dětí během celých prázdnin. Provoz
byl zajištěn v Mateřské škole na Lánech a v
Mateřské škole v Rynholci. Rodiče tak
nemuseli řešit situaci, kam umístit děti v době,
kdy nemohou čerpat řádnou dovolenou.
· Celoprázdninový provoz pomohl také zajistit
pan Ladra a jeho zaměstnanci, kteří se v době
uzavření školní jídelny starali o výborné obědy
pro naše děti.
· V průběhu prázdnin třídní učitelky dětem
připravovaly zajímavý program, který se
uskutečňoval převážně na zahradě školy. Děti
měly možnost sportovat, naučit se nové hry,
zopakovat si písničky a básničky. Hra a zábava
provázela každý den. Využily jsme i vodní stůl
pro hry dětí s vodou. Děti se osvěžily a přitom si
připomněly, jak složit lodičku nebo parník. Na
pískovištích vznikaly nádherné stavby a
chodník před MŠ sloužil jako plátno pro malé

umělce. Děti si také zkusily, jaké to je tvořit
nohama.
· V době uzavření MŠ Lány probíhal generální
úklid celé budovy. Na 2. září, kdy děti poprvé
zavítají do mateřské školy, tak budou všechny
třídy pečlivě přichystané. Poděkování za
přípravu tříd i celého úspěšného startu do
nového školního patří všem zaměstnancům
mateřské školy. Nové kamarády přivítáme v
týdnu Mámo, táto, pojď si se mnou hrát. Pro
všechny děti jsou přichystána malá
překvapení.
· Plány na nový školní rok jsou stále
připravovány. Podrobné informace o našich
aktivitách najdete na webových stránkách
školy www.ms.lany.cz. Zde se také ve
fotogalerii můžete podívat, jak jsme strávili
loňský školní rok.
Miluše Vaněčková

Dovolujeme si pozvat všechny lánské občany na benefiční akci

Duha nad mateøskou školkou 2013,
která se uskuteční 15. 9. od 12:00 hodin v budově mateřské školy.
V prvním patře bude instalovaná výstava ručních výrobků paní Jaroslavy Zuskové a Anny Dolejšové.
Těšit se můžete na spoustu krásných vystoupení, soutěží, tombolu, stánek pro šikovné ruce,
nahlédnutí do prostor mateřské školy a mnoho jiného.
V průběhu benefice bychom rádi uskutečnili výstavu dětských staveb z lega. Popusťte uzdu fantazie
a zapojte se se svými dětmi do akce výstavy. Váš výrobek bude umístěn na výstavě a na závěr dne bude
losování o ceny pro všechny vystavující šikulky.
Těšíme se na Vás, svojí účastí na této akci podpoříte náš projekt lesní třídy Sovičky s ekologickým
programem. Výtěžkem z benefice chceme přispět na vybavení a zakoupení didaktických pomůcek
pro environmentální výchovu dětí.

Sháním k pronájmu
stodolu či větší garáž k dlouhodobému
parkování 3 vozidel.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Vás srdečně zve do muzejní kavárny,

Nabídněte. Lány, Vašírov

kde můžete ochutnat různé druhy kávy, čaje,
chlazených nápojů a zdarma se připojit
k wi síti.

Mob. 731 101 034 | Petr Klimeš, Lány

Těšíme se na Vaši návštěvu!

NaKopanina ožila rockem i punkem,
dobrou muziku si užili všichni
Mladí pro mladé. Tak by mohl znít
podtitul nového rockového festivalu
NaKopanina 2013, jehož první ročník
se konal 29. června v Lánech. Na lánské
modelářské letiště se sjely mladé
nadějné regionální kapely a předvedly
nadupanou muziku. Vládla pohodová
atmosféra.
„Pořádáme v Lánech řadu kulturních
akcí pro všechny věkové kategorie, ale
dosud jsme opomíjeli mladé lidí od
patnácti let výše. Rocková NaKopanina
ale nebyla a nebude samozřejmě jen pro
ně, ale pro všechny, kteří mají rádi
dobrou muziku,“ uvedl předseda
kulturní komise obce Lány Roman
Havelka. Nejde však podle něj jen o to,
aby se mladí lidé pobavili, ale aby také
poznali, co je za přípravou takové akce
pro širokou veřejnost práce.
Kulturní komise oslovila divadelníky z
lánského souboru Tyrš, zda se nechtějí
podílet na organizaci a oni se toho
zhostili velmi aktivně. Navíc se k nim
přidali další jejich přátelé. „Pak už jsme
pouze s dalším členem kulturní komise
Petrem Trtílkem dohlíželi a zajišťovali
pro festival techniku a zázemí. Ostatní
organizace, včetně shánění kapel, tvorby
hlavního i doprovodného programu,
organizaci a propagaci zvládali sami. A
já mám z toho radost. To oni jsou další
generací, která obec povede. Tady se
naučí dělat něco pro druhé a dělat to
pečlivě,“ sdělil Roman Havelka.
Festival odstartoval vystoupením
originálního divadelního souboru
Antiteatr, poté se představily kapely.
Jako pódium sloužil obří kamion.
„Počet návštěvníků nás příjemně
překvapil a bylo vidět, že jak oni, tak i
vystupující si NaKopaninu pořádně užili.
Doufáme, že tento ročník nebyl prvním a
zároveň posledním. Děkujeme obci Lány,
že jsme pod její záštitou mohli akci
uspořádat, velké díky patří také
modelářskému klubu za poskytnutí
prostor a pomoci a dále všem, kteří
jakkoli pomáhali. Těšíme se, že to
NaKopneme zase příští rok,“ prohlásily
Karolína Matějková a Viola Richterová.
Kulturní komise děkuje všem členům
organizačního týmu a příští rok
nashledanou.
Eva Havelková

FUN ENGLISH, ENGLISH, ENGLISH
Zveme Vás na zábavný a praktický kroužek
anglického jazyka s rodilými mluvčími. Kroužky jsou
koncipovány od nejmenších po dospělé.
Více informací na tel: 605 259 929,
email:englishcamplany@seznam.cz
SMILE o.p.s.
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NEBE NAD LÁNY
Záøí
Po prázdninách už nastává soumrak o
trochu dřív a Andromeda je dost vysoko
nad východním obzorem. Dobré
podmínky k procvičení zraku na velké
galaxii M31. Její obláček je vidět i bez
dalekohledu. Jak by ne, obsahuje na 400
miliard sluncí! Nic vzdálenějšího
neozbrojeným okem neuvidíte. Dva a
půl milionu světelných let od nás!
Takovým neuvěřitelným dálkám ve
vesmíru jsme věnovali sloupek v dubnu
letošního roku. Dnes se podíváme na
vesmírné rychlosti. Jsou podobně
fantazijní.
Začněme otáčením kolem zemské osy:
vy, váš dům se zahradou, zámek i hřbitov
spolu s jejich dočasnými i stálými
nájemníky…celé Lány uhání rychlostí
300 m za vteřinu k východu.
Také obíháme kolem Slunce, jak známo.
Stihnout to za rok, znamená uletět
Sluneční soustavou každou stejnou
vteřinu 30 km.
I naše Galaxie se otáčí kolem svého
středu. V rameni Oriona urazíme za
sekundu úžasných 220 km. Země
pamatuje osmnáct takových oběhů.
Kromě všeho kolotání se vesmír také
rozpíná. Proto se od jarního souhvězdí
Panny vzdalujeme každou sekundu o
tisíc kilometrů.
Avšak vesmír ctí pevný (chcete-li jízdní)
řád. Velmi zřídka nastane kolize.
Co to je zřídka? Pravděpodobnost srážky
Slunce s jinou hvězdou je stejná, jako
vaše šance vyhrávat se stejnými čísly
sedmdesát týdnů po sobě jackpot.
Jirka Luska

Klub pro rodièe a dìti
Domeèek zve:
·

·

·

·

Beseda Poruchy učení se uskuteční v
úterý 17. září dopoledne s PhDr.
Kateřinou Peškovou .
Seminář Děti online aneb bezpečnost
dětí na internetu ve spolupráci s
Národním centrem bezpečnějšího
internetu se uskuteční ve středu 25.
září od 18:00 do 20:00.
Beseda Ptejte se mě, na co chcete se
uskuteční v úterý 8. října dopoledne s
PhDr. Kateřinou Peškovou .
Burza oblečení se uskuteční v úterý
15. října od 9:00 do 12:00 hodin.
Návoz věcí v neděli 13. října od 15:00
do 17:00 hodin a v pondělí 14. října
14:00 do 15:00 hodin.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Lánská knihovna
První zmínka o veřejné knihovně v Lánech je z
roku 1905. Byla to instituce Národní jednoty
severočeské a fungovala až do první světové války.
V roce 1905 disponovala 231 svazky, o pět let
později 343 svazky. Nic bližšího o ní nevíme.
Dne 22. července 1919 schválilo Národní
shromáždění zákon o obecních knihovnách a na
jeho základě byla obecní knihovna zřízena i v
Lánech. O ní je známo jen to, že v r. 1924 dostala
státní subvenci 1 050,- Kč a v roce 1929 pak 500,Kč.
V roce 1946 sídlila lánská obecní knihovna v
budově Obecné školy Ch. G. Masarykové, měla 1
064 svazků. Čtenářů bylo evidováno 40. Funkci
knihovnice vykonávala učitelka mateřské školy
Marie Novotná. Chod knihovny řídila knihovní
rada, příspěvek obce v roce 1946 činil 2 000,- Kč.
Po roce 1948 se obecní knihovny co se týká názvu,
změnily na místní lidové knihovny. Ta lánská na
jistou dobu přesídlila do Hubertusu (stával v
Zámecké ulici v sousedství bývalé fary, dnes je
pozemek po demolici prázdný), jemuž se začalo
říkat Kulturní dům, později se přestěhovala do
budovy Místního národního výboru v Berounské
ulici. Po požáru Místního národního výboru došlo
k přesunu zpět do Hubertusu.
V roce 1960, kdy proběhla reorganizace krajů a
okresů, byly po 1. červenci místní lidové knihovny
ze zrušeného novostrašeckého okresu začleněny
pod působnost a metodické vedení Okresní
knihovny v Rakovníku. To se týkalo i knihovny v
Lánech. V okrese Rakovník tehdy působilo
celkem 114 knihoven. V malých obcích byla
zpravidla nouze o dobrého knihovníka, navíc
měly jen nepatrný přírůstek nových titulů,
protože bylo málo financí (necelá jedna koruna na
obyvatele). Většina místních knihoven pracovala
jen průměrně a formálně, Lány byly naproti tomu
hodnoceny jako obec s velmi dobře fungující
knihovnou.
Zásluhu na tom měla především nezapomenutelná Marie Nováková, kterou všichni znali jako
slečnu Máju. Žila jako zakletá princezna v domě v
Berounské ulici, tam, kam se dnes chodí
Qaněčkovi. Sama bývalá spisovatelka, autorka
roztomilých dívčích románků, věnovala se práci

knihovnice celým srdcem a duší. Byla to taková
dáma ze starých časů, staromódně decentně
oblečená, jemná až přejemnělá, citlivá,
kultivovaná. Znala osobně všechny čtenáře a
jejich rodiny a přečetla snad všechny knihy, jimž
vládla. Nepotřebovala žádné sofistikované
rejstříky, ona přesně věděla, co komu doporučit a
do kterého regálu sáhnout.
K 30. červnu 1962 sestavila profesionálně vedená
Okresní knihovna v Rakovníku evidenci místních
knihoven, do nichž byly dlouhodobě zapůjčovány
celé soubory knih. V příslušné statistické zprávě
čteme: Lány: obyv. 1 452, svazků 2 575, z toho
politická literatura 456 svazků, zemědělská
literatura 81 svazků; výpůjček za rok 8 216; 1
dobře vyhovující místnost v budově MNV, 45
regálů (malé, strašecký typ), 7 skříní, 3 stolky, 9
židlí.
V roce 1963 byla Městská knihovna v Novém
Strašecí pověřena, aby coby odborně vedená
knihovna okrsková poskytovala metodickou
pomoc knihovnám v 18 přilehlých obcích, tedy i v
Lánech.
Od roku 1964 se začaly zřizovat střediskové
knihovny; Lány byly jednou z pěti obcí
spadajících pod Nové Strašecí. V březnu 1968
získala Místní lidová knihovna Lány čestné
uznání v krajském kole soutěže Budujeme
vzornou lidovou knihovnu.
V roce 1969 je věnována pozornost reorganizaci
školních knihoven. Knihovně v Základní
devítileté škole Lány pomáhaly pracovnice
Městské knihovny v Novém Strašecí – ta
dodávala Lánským tiskopisy a obalový papír.
V roce 1986 byla lánská knihovna přestěhována
do adaptované budovy kina č.p.141 v Zámecké
ulici. V té době měla 4000 svazků knih a vedoucí
knihovny byla paní Marie Náprstková. Po zrušení
dětských jeslí byla knihovna v letech 1994-1995
přemístěna do budovy mateřské školy.
Knihovnicí byla paní Jaroslava Šnoblová.
Knihovna se v lednu roku 2007 přestěhovala do
prostor budovy Základní školy Ch. G.
Masarykové Lány, kde působí do současnosti.
pod vedením paní Jitky Macháčové.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Pozvání na prohlídku 2. okruhu nauèné stezky
„Fürstenberské uhelné doly 18. a 19. století“
Pokud máte zájem a dobrou obuv, zveme vás na
prohlídku naučné stezky věnované počátkům
těžby uhlí v našem regionu v 18. a v 19. století.
Lánské uhelné malodoly těžily dřív, nežli
kladenské šachty, dokonce jim v jejich začátcích
byly vzorem. A to stojí za prozkoumání!
Trasa je dlouhá několik kilometrů a začíná pod
lokalitou Vašírovská lísa v lese pod parkovištěm u
odbočky ke skládce „Ekologie“. Konec prohlídky
je ještě o něco níže v lese pod Vašírovskou lísou.
Čas prohlídky je podle vašeho tempa a intenzity

zkoumání terénu od 1,5 do 3 hodin.
Trasa je značena červenozelenými značkami s
hornickým znakem, na značce je ještě detailní
popis dalšího postupu (teď vlevo, drž se cesty
atd). Nebojte, neztratíte se.
Součástí trasy jsou i vyznačené jámy a důlní
odvaly malodolů. Současně je detekovaných jam
již přes stovku a pojmenovaných malodolů okolo
deseti.
pokračování na str. 7

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Záøí 2013 | Strana 7

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pozvání na prohlídku 2. okruhu nauèné stezky
pokračovní ze str. 6
Práce ještě pokračují. S místním hornictvím se
seznámíte na 30 naučných panelech.
Tato stezka je druhorozená, o měsíc starší
sestřička, vede od lesní světliny Amerika a končí
pod Rynholeckou cestou na turistické žluté trase
(ta protíná i tuto).

Na ten první naučný okruh se snadno dostanete z
parkoviště u kruháku na Starých Lánech, nebo
přesunem z konce 2. okruhu podél obory po cestě
Šámalce.
Karel Kestner

NÁZORY ÈTENÁØÙ
Divná vìc, nìkdo tvoøí, nìkdo boøí
Dlouho jsme se s modeláři radili, zda to řešit nebo
ne. Nevíme, zda je to závist, možná se někdo před
někým vytahuje, možná má někdo pocit, že je mu
něco zakazováno, přikazováno, ALE proč tyto
záležitosti neřeší v rámci svého domova? Je snad
normální doma známým nebo sousedům ohýbat
plot, házet mu na zahradu PET lahve, čistit si auto
na zahradě nebo na ulici a bordel házet na zem?
Když jsme s modeláři upravovali plochu pro naše
modelářské letiště, upravili jsme pozemek před
závorou. Letiště slouží i pro pořádání akcí pro
Lánské. Říkali jsme si, až se na pořádané akce
přijede někdo podívat, ať má kde zaparkovat,
podívat se na Lány z kopce, udělat si pauzu.
Bohužel se nám tento záměr vymstil v plné síle.
Někteří spoluobčané nebo nespoluobčané se
chovají, jako by nebyli součástí naší společnosti,
součástí naší obce, chovají se závistivě,
podrážděně, v lepším případě mu to poškodím,
aby si to musel zaplatit-vyrobit znovu. Možná je
to vztek, který někdo v sobě dusí, že ho někdo
upozorňuje, přikazuje mu, co smí a nesmí.
Nevíme. Možná je za tím alkohol nebo něco
horšího. Nevíme.
Nemáme nic proti tomu, aby se lidé scházeli na
místech veřejně přístupných nebo k tomu
určených. Z této plochy před závorou se ale stalo

parkoviště těch, kteří k nám „nahoru“ jezdí dělat
nepořádek, vysypávají si bordel z popelníků,
vyhazují tašky s odpadky, lahve od alkoholu, a aby
toho nebylo málo, ještě nám vandalismem
způsobují škodu. O variantě předávání malých
„divných“ věcí z auta do auta ani nemluvě.
Ano, možná jsme ten „cíp“ před závorou měli
nechat raději zarostlý, hnusný, neupravený s
bordelem, aby se tam každý bál zaparkovat a
nelezl tam. Ale to jsme přece nikdo nechtěli!!!
Chodila k nám dělat nepořádek i divoká prasata. S
těmi jsme se ale úplně normálně dohodli. Ona to
pochopila, a již k nám nechodí.
Možná by nám mohla pomoct městská policie
zvýšenou kontrolou, ale snad by bylo lepší, kdyby
si ti, kteří ten nepořádek a vandalismus dělají,
uvědomili, kdo jsou a kde žijí. Možná by mohli
pomoct i jejich rodiče.
Dnes je to vandalismus u nás, zítra to může být u
Vás, okolo rybníka, obecního úřadu, hasičárny,
autobusové zastávky, hřbitova, vašeho domu,
atd. Není potřeba vše psát.
Tak snad to bude něco platné………..anebo
určitě?
Děkujeme za pochopení.
Modeláři z Lán a okolí

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Program
úterý
· 08:00 – 09:00 Koučování a
individuální poradenství;
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči;
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé;
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči;
· 14:00 – 15:00 Angličtina pro děti
(3. + 4. třída);
· 15:00 – 16:00 Koučování a
individuální poradenství;
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí);
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí);
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí II.);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči;
· 12:15 – 13:45 Tradiční jóga pro
dospělé.
· Tradiční jóga pro dospělé jako kurz.
Maximální kapacita je 12 osob a je
nutné se předem přihlásit! 1. pololetí
09-12/2013 14 lekcí; 980,- Kč.
Začínáme v týdnu č.37. Informace a
přihlášky: Veronika Šulcová, 773
698 428.
· Angličtina pro děti nebo pro
dospělé. Kurzy 1. pololetí 0912/2013, 14 lekcí; 1260,- Kč (děti) a
1540,- Kč (dospělí). Začínáme v
týdnu č. 37. Informace a přihlášky:
Veronika Šulcová, 773 698 428.
· KOUČOVÁNÍ ZDARMA. Nevíte si
rady s životem? Osobní kouč Vám
pomůže. Využijte naši službu pro
širokou veřejnost. Koučování
probíhá v místě a čase, který Vám
vyhovuje. Kouč podpoří Váš osobní
rozvoj. Téma určujete Vy (např.
profesní růst, změna zaměstnání,
rodinný život). Při koučování v
Domečku je ve vyhrazeném čase
zajištěno hlídání Vašich dětí zdarma.
Informace a objednávky:
pavla.fiserova@gmail.com nebo
775 011 262.
· Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
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TJ Sokol zve k pohybu
Po prázdninové přestávce zahajujeme
pravidelná cvičení a tréninky v
sokolovně již 2. září.
Volejbalisté trénují vždy v pondělí a ve
čtvrtek od 19:00 hodin.
Stolní tenisté hrají ve středu a v pátek od
17:00 hodin.
Šachisté se scházejí v pátek v 16:30
hodin.
Odbor všestrannosti nabízí: cvičení dětí
v úterý od 16:00 hodin, cvičení seniorů v
úterý od 9:00 hodin, cvičení pro ženy v
úterý od 19:00 a od 20:00 hodin a v
sobotu od 9:00 do 10:00 hodin, cvičení s
Bárou v pondělí od 17:00 do 19:00
hodin. Zachována je i nedělní hodina
taebo od 19:00 hodin. Od října pak
přibudou ještě uzavřené lekce pilates a
cvičení pro muže. Podrobný rozvrh
najdou zájemci ve vývěsní skříňce před
sokolovnou.
Přijďte mezi nás! Těší se cvičitelky a
trenéři.

Krátce ze Sokola
·

·

·

·

·

·

·

Po celé prázdniny chodily seniorky
cvičit v úterý od 9:00 hodin a ženy na
kondiční cvičení, vedené střídavě
čtyřmi cvičitelkami, v úterý od 20:00
hodin.
Volejbalisté se scházeli dvakrát týdně
na venkovním kurtu, šachisté také
trénovali téměř celé prázdniny.
Byla dokončena generální údržba
venkovního hřiště.
Na g a l e r i i ( v D o m e č k u ) b y l
instalován nový světelný zdroj pro
stolní tenisty.
Zakoupili jsme dalších 40
čalouněných židlí.
Provedli jsme generální úklid
sokolovny před zahájením cvičení.
Trápí nás spodní voda, která se při
velkých deštích dostává do suterénu.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Lánská koule 2013 - turnaj v pétanque
Ač opět s malým zpožděním, rozjela se soutěž
velmi slibně. Důvodem bylo uvedení hřiště do
požadovaného standardu. Většina soutěžících
byla zvyklá na měkký povrch a těžce se
vyrovnávala s tak výraznou změnou. Nicméně
postupně jsme si všichni zvykli, že na takto
upraveném terénu se hrají soutěže nejen u nás v
ČR ale i v zahraničí. Ve skupinách A a C je už
odehráno cca 75% zápasů a je předpoklad, že již
září budou známi finalisté. Problém nastal ve
skupině B, kde postupně
odstoupily tři dvojice,
většinou ze zdravotních
důvodů. Vybral jsem
proto jediné spravedlivé
řešení. Proti původnímu
předpokladu postoupí do
finále ze skupiny A a C tři
dvojice a ze skupiny B dvě
dvojice. Na každé tři
dvojice ze všech skupin
tedy postoupí jedna. Tím
bude zajištěna rovnost
šancí. Odehrané zápasy
těch, kteří z turnaje
odstoupili, budou
anulovány. Protože žádný
zápas nevyhráli, nemůže
se nikdo cítit
poškozeným. Málo
zápasů však odehrály děti
do 14 let - skupina D.
Důvodem zřejmě bylo, že
děti měly prázdninové
aktivity a nebyly schopny
se na zápasy domluvit.
Lze doufat, že začátkem
školního roku vše
doženou. Navíc tato
skupina již žádné finále
mít nebude a po odehrání
všech zápasů budou
známi vítězové. Toto
hodnocení píši s velkým
předstihem, proto do

vydání tohoto Zpravodaje mohou být známy ještě
další skutečnosti. Na internetových stránkách
obce Lány www.obec-lany.cz jsou zveřejněny
tabulky a fotografie z turnaje a budou průběžně
aktualizovány. Druhý ročník Lánské koule se tedy
chýlí ke konci. Věřím, že bude ke spokojenosti
všech úspěšný.
Oldřich Polášek

NÁZORY ÈTENÁØÙ
V Lánech máme nyní jenom jednu prodejnu „Jednoty“. Já pamatuji v
Lánech prodejny „Jednoty“ dvě, jednu u paní Lounové u školy, druhá byla u
pana Mošničky, v jedné pan skladník, v druhé paní skladnice, oba dojížděli
na kole z blízkých vesnic.
Ta dnešní prodejna „Jednoty“ v ulici Berounské funguje nyní k naší
spokojenosti, máme v ní více sortimentu, kvalitní uzeniny, díky paní

vedoucí, která je ochotná, obsluhující personál též, slušní jsou
k zákazníkům. Prodejna je nyní čistá, upravená, radost nakupovat, pokud
něco chybí, paní vedoucí ochotně objedná. Moje přání, které adresuji na
adresu vedení Jednoty Rakovník je, aby prodejnu dobře zásobovali,
zasloužíme si to.
Libuše Zelenková, členka „Jednoty“ od r. 1948
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

