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Úvodník

Bílá cesta

Mìøím všem stejnì

V červenci 2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení
na realizaci akce „Lány – polní cesta C1“. Jedná se
o polní cestu mezi krajskou komunikaci II/236
a Rynholeckým dvorem, známou jako „Bílá cesta“.
Stavba řeší rekonstrukci této cesty a umožňuje
přístup k hospodářsky využívaným pozemkům
umístěným v dané lokalitě. Dále bude cesta
doplněna o výhybny a bude provedeno odvodnění. Projektovou dokumentaci na rekonstrukci
tohoto díla vypracoval projektant ing. Josef
Bureš. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem
5 firem. Hodnoticí kritéria byla – nabídková cena

Lidé jsou řízeni chronometry, které
fungují podle parametrů, jež jim jiní lidé
vnutili. Jediné hodiny, které neukazují
čas ani letní, ani zimní, nýbrž čas nesmlouvavě svůj, jsou hodiny sluneční.
První takový lánský časoměr v Lipové
ulici obdivuji už dávno. Konstatuje, že
Sol omnia lucet (Slunce vše rozsvěcuje/
rozjasňuje). Druhý mě přímo zaskočil.
Kráčím Školní ulicí a ze zvyku otáčím
hlavu na budovu čp. 93, kde jsem strávil
devět roků jako žák a skoro dvacet roků
jako učitel. Říká se, že neexistuje nic
nového pod sluncem. Chyba lávky! Co
hodina, to novina! Na jižním průčelí školy vlevo vidím nový solární chronometr.
Je připraven měřit čas od 08:00 hodin do
17:00 hodin, toto ocejchování je výsledkem celoročního pozorování pana
Lusky a koresponduje s denní dobou
školní výuky. S rytmem školního roku
korelují i hyperboly, sloužící k určení
slunovratů (vánoční prázdniny a konec
školního roku) a přímka mezi nimi,
kterou stín protíná ve dnech rovnodennosti (březen a září).
K časoměru patří nějaká moudrost. Lakonický výrok Bez Slunce nepromluvím
bych na školu nedoporučoval. Tím by se
mohli za podmračených dnů ohánět žáci, kteří se chtějí vyhnout nedostatečné.
Takové tu ovšem nemáme, že ne?
Návrhy sloganů pod ciferníkem na
lánské škole předložil pan Jiří Luska,
iniciátor zřízení hodin; na výmluvném
hesle Měřím všem stejně se pak shodli se
starostou Karlem Skleničkou a s výtvarníkem Petrem Kellnerem. Píšu jim
jedna. Ačkoli pedagogická spravedlnost
rovnostářská, dogmatická a nesmlouvavá nebývá a být snad ani nesmí, na školní
budovu zásada deklarující spravedlnost
rozhodně patří. Krédo slunečního času
místního poledníku je to zcela určitě;
obecné krédo učitelské vlídné náročnosti a přísné laskavosti vyjadřuje myslím
rovněž.
Václav Vodvářka

s váhou 80 % a délka doby realizace s váhou 20 %.
Výběrová komise doporučila uzavřít smlouvu
s firmou Strabag a.s. Praha, která podala nejvýhodnější nabídku s cenou 3.819.419,- Kč bez
DPH a dobou výstavby 4 týdny. Vlastní realizace
stavby bude provedena nejpozději do konce října
2019. Stavba je realizována z rozpočtu obce Lány
a je v souladu s Plánem společných zařízení
schválených pozemkových úprav katastrálních
území Lány a Vašírov.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání
Dne 2.září 2019 proběhlo v Salonku nad hospodou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva obce
Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „LÁNY – POLNÍ CESTA C1 a podpis
smlouvy s firmou STRABAG a.s..
· rozpočtovou změnu č.4/2019.
· smlouvu s ČEZ Distribuce a.s., Děčín na zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126021714/02 na pozemku p.č. 802 v k. ú. Lány,
zastoupenou na základě písemně udělené plné
moci firmě KS montáže s.r.o., Beroun, Závodí.
· smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. Děčín na
zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-6022313 Lány, Vašírov č.p.1 na pozemku
p.č. 217/1 v k.ú. Vašírov zastoupenou na

·

·

·

·

·

základě písemně udělené plné moci firmě
ELEKTRO-MONT Matějka, a.s., Nové
Strašecí.
Směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému č. 1/2019.
výši úplaty ve výši 500,- Kč za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 pro MŠ Lány.
výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Lány na
školní rok 2019/2020.
darovací smlouvu na komunikaci ulice U Studánky, par.č. 185/261 a 185/196 v k.ú. Lány.
Dodatek smlouvy o pronájmu prostor lékárny
Lány č.p. 174, kterým se snižuje měsíční nájemné na 100,-Kč měsíčně po dobu 6 měsíců.
Ing. Lenka Hrotíková

Parkourová show
Parkourová show se uskutečnila v úterý 3 září na
lánském Adoparku. Pod vedením Jima Dohnala a
jeho kamarádů se děti větší i menší učily
pohybové triky, skoky a soutěžily. Hřiště bylo plné
křiku, smíchu a věříme, že Komise pro sport a
spolkovou činnost dětem zpříjemnila začátek
školního roku.

Oprava komunikace II/236
Částečná uzavírka komunikace II/236 od
lánského kruhového objezdu ke kruhovému
objezdu Stochov-Slovanka je plánována od
2.9.do 10.9.2019 (posunutí termínu dokončení je
možné). V tomto termínu bude možno projet
směrem od Kladna na Lány, ale v opačném směru
budeme muset využít objízdnou trasu přes
Vašírov. Aktuální informace najdete na
facebooku Obce Lány nebo webových stránkách.
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Co se dìje na radnici
Lesní správce rozhodl o pokácení 78
ks stromů v Kaštance a v obecním
lese v Lesní ulici z důvodů výskytu
kůrovce. Práce provedla odborná
firma Stromeko. Všechno vytěžené
dřevo se podařilo prodat na pilu
v Bratronicích.
Zastupitelé se seznámili s výsledkem
přijímacího řízení do Mateřské školy
v Lánech pro školní rok 2019/2020,
kapacita zůstává na max. počtu 100
dětí, nadále bude zřízeno detašované
pracoviště ve Školní ulici. Ředitelka
MŠ požádala o výměnu 2 plynových
kotlů (1 je záložním) zajišťujících
vytápění mateřské školy. Kotle jsou
již nevyhovující. Současně bude
vyvložkován komín.
Proběhla kolaudace ulice Koněspřežní včetně parkovacích míst.
Projektantka Ing. Pokojová zpracovává změnu územního plánu Lán.
Byl dokončen spojovací chodníček
mezi oborní bránou v Berounské ulici
směrem k parkovišti u Kaštanky.
Starosta informoval o vypsaném
dotačním řízení na rekonstrukci
a úpravy sběrných dvorů, do kterého
bychom se mohli přihlásit. Na
zpracování projektu oslovíme firmy
specializující se na tyto programy.
Proběhlo jednání s nájemkyní
obecní-ho bytu v čp. 5 ve Vašírově,
obec vyhoví žádosti o prodloužení
nájmu do 3/2020.
Ing. Píšová jedná nadále s Českou
poštou o zachování poštovních služeb v obci.
Starosta informoval o jednání se starostou Rynholce ohledně dokončení
úseku cca 50 m Bílé cesty v rynholeckém katastru.

Tentokrát nebudeme volit missku, ale fotku. Naše
fotosoutěž Lánské pohledy jde do finále, zájemci
předali své fotografie a nyní zbývá jen zvolit
vítězné snímky.
Všichni návštěvníci lánského webu mají možnost
hlasovat pro tři fotografie, které se jim líbí nejvíce.
Hlasovat lze do 10. 9. 2019 na internetu na adrese
http://www.obec-lany.cz/cz/fotosoutez-2019-

Dooèkování psù proti vzteklinì

Policejní okénko z prázdnin

·

·

·
·
·

·

·

·

·

Majitelé psů, kteří by měli zájem o doočkování psů proti vzteklině, mohou využít
návštěvy veterináře v Lánech a přijít
v pondělí 16. září 2019 k vestibulu
obecního úřadu od 14:00 do 16:00
hodin. Od 16:00 do 16:30 hodin bude
veterinář MVDr. Šlégr očkovat ve Vašírově u kapličky.

Stavební úpravy v základní škole
Hlavní stavební akcí letošních prázdnin byla
veřejná zakázka „Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole
Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech.“ Na
tuto akci získala naše obec dotaci z programu
č. 47 Integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Celkové předpokládané výdaje činí 3.709.438 Kč
a z toho je předpokládaná dotace ve výši
3.338.494,- Kč. V rámci této akce byla provedena
kompletní rekonstrukce 3 specializovaných tříd
a jednoho kabinetu včetně vybavení nábytkem,
školními pomůckami a počítačovou technikou.
Součástí realizace projektu je také zajištění
plnohodnotného bezbariérového přístupu do

Podpoøte udržení lánské lékárny
Lékárna Lány ve spolupráci s ordinací MUDr.
Volfa žádá lánské občany, aby si léky a i jiné zboží
z volného prodeje i na předpis a zdravotní
pomůcky kupovali v místní provozovně z důvodů
udržení chodu lékárny. Lékárna nabízí rozvoz
zdravotnických potřeb zdarma. Je dobře
zásobená léky, a ty které nemá skladem objedná
do druhého dne. Nově má v nabídce i kosmetiku
RYOR a poradenství.
Pokud se během podzimu nezvednou tržby
lékárny, dlouholetá snaha o zřízení místní

lékárny by přišla vniveč, protože by lékárna
musela být zrušena jako nerentabilní.
Lékárna sídlí v ulici Ke Hřbitovu čp. 174, tel.
313 513 970, E-mail: lekarna.lany@seznam.cz.
Otevírací doba lékárny:
Pondělí 10:00 – 17:00 hodin
Úterý 7:30 – 17:00 hodin
Středa 7:30 – 16:00 hodin
Čtvrtek 7:30 – 16:00 hodin
Pátek 7:30 – 12:00 hodin

Už jen zvolit tu nejhezèí

·

·

Lánské posvícení
Posvícení v Lánech připadá na první
neděli po svátku všech Václavů, tj. v letošním roce to bude neděle 29.9.2019.
Také letos budou u lánského rybníka
kolotoče, houpačky, střelnice a další
atrakce, které k posvícení tradičně patří.

všech prostor budovy základní školy včetně
odpovídajících toalet. Další součástí je i výsadba
nové zeleně v areálu základní školy. Stavební
úpravy provedla firma Otistav s.r.o. Praha,
počítačovou techniku a výukové pomůcky dodala
firma Vcomfort s.r.o. Praha a nábytek vyrobila
firma Makra Didakta s.r.o. Nymburk. Všechny
firmy dokončily práce v požadovaných termínech
a ve velmi dobré kvalitě do 20. srpna 2019.
Výsadba zeleně bude provedena v měsíci září
2019. Lánská základní škola získává touto akcí
další moderní vybavení, které je předpokladem
zkvalitnění výuky našich školáků.
Karel Sklenička

·

·

Policisté asistovali při dopravní nehodě dvou
osobních automobilů na náměstí v Lánech.
Nehoda se naštěstí obešla bez zranění a dechová zkouška vyloučila požití alkoholu. Vlastníci
obou poškozených aut se dohodli na vyrovnání
škody.
Hlídku MěP volala v nočních hodinách obyvatelka Berounské ulice z důvodů rušení nočního
klidu v 00:25 hodin. Majitel nemovitosti při
osobní dohlídce vysvětlil, že probíhá oslava
a slíbil hluk omezit.
Policisté byli povoláni ke zničeným odrazovým
zrcadlům před školním statkem v ulici od
hřbitova. Jejich poničení zapříčinil řidič MHD
Kladno při otáčení autobusu.
U dopravní nehody se zraněním po čelní srážce na kruhovém objezdu z Lán na Slovanku
asistovali společně s hasiči HZS Stochov
a záchrannou službou také policisté MěP NS.

hlasovani. Další vítězné fotografie zvolí odborná
komise. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 14.
září na Kulinářském jarmarku. Tak neváhejte
a dejte hlasy svým favoritům!
P.S.: Rád bych požádal všechny hlasující, aby
udělili skutečně nejvýše jen 3 hlasy. Děkuji!
Vítek Rybář, předseda Komise pro územní
rozvoj, veřejný pořádek a zeleň

Na přelomu července policisty volali obyvatelé
bytového domu U Lipky k pálení plastů na
pozemku blízké novostavby RD. Majitel domu
byl poučen o přestupkovém jednání.
· O pomoc policisty MěP NS požádal nálezce
hrubosrstého jezevčíka. Díky zprávě o jeho
nálezu na facebooku se obratem ozval majitel
psa.
· Policisté byli požádáni o pomoc při nevhodném parkování osobního automobilu v ulici
U Lipky.
· Policisté během prázdnin opakovaně kontrolovali osoby zdržující se v Zámecké ulici u Mini
marketu a dále dodržování zákazu zastavení
v ulici Ke Hřbitovu v době rekonstrukce Iulice
a dodržování zákazu vjezdu nákladních aut do
obce.
Kontaktní telefon na Městskou policii Nové
Strašecí je 602 395 312.
·
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Kulináøský jarmark ve znamení dobrého jídla, pití a muziky
Obec Lány srdečně zve všechny občany na tradiční
Kulinářský jarmark v sobotu 14. září 2019 od
11:00 do 23:00 hodin před hospodou Narpa.
Catering Na Mlejnici ve spolupráci s Pepou Hoškem nabídne od 11:00 hodin zabíjačkové hody.
Černou polévku, zabíjačkový guláš, tlačenky, jitrnice nebo jelítka můžete zapít výborným tankovým
pivem z hospody Narpa. Kdo nebaští zabíjačku,
toho pohostí například Krčma U SPÁLENÝ
NOHY, která bude své dobroty připravovat na
ohni. Sladkou, ale i slanou tečkou může být
palačinka z občerstvení od pana Gregora.
Hudba bude hrát celý den. Od 11:00 hodin
uslyšíme na harmoniku pana Chaloupku. Ve
14:00 hodin jej vystřídá kapela Třehusk se
staropražskými a lidovými písničkami a v 18:00
hodin převezme štafetu kapela V Pantoflích.
Dobroty na doma si přijďte vybrat do stánků mezi
11:00 a 17:00 hodinou (burčák a víno, lánský med

a domácí sirupy, klobásy a čabajky, domácí kváskový chleba, koláče a linecké pečivo, škvarkové
placky, marmelády a čatní, koření a bylinkové
čaje, mošty a cidre, káva a další). Odnést si je
můžete třeba v nově pořízené síťovce.
Pokud máte každoročně přebytky svých výpěstků
a rádi byste je nabídli veřejnosti, neváhejte nás
kontaktovat na telefonu: 724 265 092.
Pro děti jsme připravili od 11:00 do 18:00 hodin
skákací hrad a výtvarnou dílnu; od 14:00 do 17:00
hodin smývatelné tetování a od 15:30 do 17:00
hodin se mohou děti svézt na ponících.
Další program: 16:00 hodin vyhlášení výsledků
fotosoutěže Lánské pohledy 2019; 17:00 hodin
vyhlášení výsledků Lánského cyklosprintu; 19:00
slavnostní Masarykova vatra na sokolském
cvičišti, kterou zahájí smíšený pěvecký sbor
Chorus Laneum.
Jana Drastilová

Masarykova vatra
Muzeum T. G. M. v Lánech ve spolupráci s obcí
Lány a Sborem dobrovolných hasičů T. G.
Masaryka v Lánech vás srdečně zve na tradiční
pietní akt k výročí úmrtí T. G. M., který se koná
v sobotu 14. září s tímto programem:
· v 17:00 hodin sraz účastníků pietního aktu
u Muzea T. G. M. v Lánech

·

·

v 18:00 hodin pietní akt u hrobu T. G.
Masaryka
v 19:00 hodin zapálení Masarykovy vatry,
vystoupí smíšený pěvecký sbor Chorus
laneum.
Irena Smržová, Muzeum T. G. M

Deset týmù (zdatných kuchaøù) pøipravovalo
ten nejlepší guláš
V sobotu 3. srpna se na Lánech vařil guláš. Konal
se 6. ročník akce GULÁŠfest. Celým odpolednem
nás provedli skvělí kuchaři a moderátoři Zdeněk
Jánský a Ladislav Svoboda z pražské restaurace
Chateau Svatý Havel. Před zraky diváků a pro
diváky připravili bramborové lokše s kedlubnovým zelím a panenkou vařenou v páře a následně
restovanou na pánvi. Druhá ukázka a ochutnávka
byla letní inspirací: Ratatouille a Bruschetta.
Během vaření pánové odpovídali na otázky
a rozdávali zkušené rady. Soutěžili jsme v krájení
cibule, přebírání těstovin, pití piva a poznávání
potravin čichem. Ošetřili jsme několik pořezaných prstů. Na pohodu hrála kapela Tri Duby
a večerní štafetu převzali lánští ViPiŠ. Kromě
guláše, po kterém během pár minut zbyly jen
prázdné hrnce, mohli návštěvníci ochutnat maxitrdelník a preclíky sladké nebo slané s různými
náplněmi.
Vrátím se ke guláši. Porota hodnotila chuť, vůni,
měkkost masa a konzistenci gulášků. Hodnocení
proběhlo ve dvou kolech, protože posoudit deset
vzorků nebylo vůbec snadné. Vítězem akce
GULÁŠfest 2019 se stal tým MLSOUNI – Veroni-

ka Balogová a Michal Balog. Na druhém místě se
dále umístili týmy: Hokejová síň Hošek, kapitán
Josef Hošek; Veselé tetičky (Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány-Vašírov), kapitán
Hana Schritterová; Muzeum T. G. Masaryka
v Lánech, kapitán Magdalena Elznicová Mikesková; Křivoklátská hospoda, kapitán Vladimír Hlíša;
BARTIDA, kapitán Petr Dzurec; Das Gulasch (TJ
Sokol Lány), kapitán Zuzana Fenclová; Klub
přátel sauny v Lánech, kapitán Václav Pojer;
Vašírováci (Náš Vašírov, z.s.), kapitán Vilda
Hamouz; ViPiŠ – hudební gulášek, kapitán Ilona
Víchová. Všem soutěžícím patří velká gratulace
za jejich odvahu! Rada do dalšího ročníku: pozor
na množství cibule, guláš po ní může být sladký;
opatrně se solí; přidat česnek a majoránku.
Díky za skvělou akci všem návštěvníkům, kteří se
nezalekli dešťových přeháněk. Já moc děkuji
všem, kteří akci připravovali, anebo pomáhali
s jejím úklidem. A těšíme se zase za rok na
viděnou. Bohatou fotogalerii najdete na FB
stránkách obce.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Kalendáø akcí záøí/øíjen 2019
7. – 8. 9. Turnaj dorostu, tenis (TK
Lány)
7. 9.
Lánská podzimní sobota,
modelářské letiště (MK Lány)
7 .9.
Lánské noční poletování,
výročí založení klubu,
modelářské letiště (MK Lány)
9. 9.
Zahájení pravidelných
tréninků a cvičení (TJ Sokol)
13.9. Zahájení výstavy Lovecký
příběh autora Adama
Simandela, vernisáž v 19:00
hodin v Muzeu TGM
14. 9. Turnaj babytenis, tenis (TK
Lány)
14. 9. Kulinářský jarmark, před
hospodou Narpa (Obec Lány)
14. 9. Masarykova vatra, sokolské
cvičiště (SDH, Muzeum
TGM, Obec Lány)
21. 9. Posvícenský turnaj ve čtyřhře,
tenis (TK Lány)
23. 9. Kurz první pomoci pro
veřejnost od 17:00 hodin
v sokolovně pro veřejnost
Říjen Turistický pochod (TJ Sokol)
Říjen Regionální turnaj mládeže ve
stolním tenise (TJ Sokol)
Říjen Vítání nových rodin do Lán,
Muzeum T. G. M. (Obec
Lány)
4. 10. Divadelní představení
Upokojenkyně, v 19:00 hodin
sokolovna Lány (V.A.D.
Kladno), předprodej od 13.9.
na OÚ v Lánech
4. 10. Drakiáda, modelářské letiště,
v 16:00 hodin (MŠ Lány a MK
Lány).
12. 10. Dýňořezání, před OÚ Lány
(Naše Lány, Obec Lány)
12. 10. Večer na rejdě, Židovský
rybník (MK Lány)
16. 10. Podzimní burza oblečení,
botiček a hraček, 9 –12 hodin,
sokolovna Lány (Naše Lány)
20. 10. Uzavírání lánského nebe,
modelářské letiště Lány (MK
Lány)
26. 10. Zavírání lánského mola,
Židovský rybník (MK Lány)
1. 11. Lampionový průvod, sraz
u hřbitova v 18:00 hodin
(Naše Lány, Obec Lány, SDH,
MěP NS)
22.11. Divadelní představení
Rozpaky zubaře Sv. Nováka,
v 19:00 hodin sokolovna Lány
(V.A.D. Kladno)
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Nové sluneèní hodiny na Lánech
Prvního dne nového školního roku byly
veřejnosti představeny sluneční hodiny
na jižní stěně historické budovy Základní školy Ch. G. Masarykové. Pro ty z vás,
kteří jste nebyli přítomni, přinášíme
krátké seznámení s jejich vznikem,
účelem a funkcí:
Vysoká a úzká levá část jižního průčelí
bez oken, která je zakončena jakousi
věžičkou, musela jistě celá léta vybízet
k provedení nějaké výzdoby (ještěže se
socialistický realismus té šance nechopil). Spolu se zateplením budovy pak
vznikl ve fasádě jakýsi prolis, chcete-li
mělká nika, vše vyvedeno ve světlé
barvě. Teď už to bylo na spadnutí, fasádu
je třeba oživit! Jen přijít na artefakt, jenž
bude hoden umístění na tak významné
budově a zároveň bude odkazovat na
neméně významnou instituci, která sídlí
uvnitř. Sluneční hodiny splňují obě tato
kritéria do puntíku.
Několik dat o vzniku hodin:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr na
jejich sestrojení v květnu 2018. Přesné
zaměření polohy jižní stěny provedl
v srpnu 2018 astronom Pavel Marek.
Vypočítal umístění a podobu jednotlivých ukazatelů na hodinách pro polohu
Lány. Podle jeho výkresu byl vyroben
polos: kovový „vrhatel stínu“. K jeho
instalaci došlo v říjnu 2018. Počasí však
pozastavilo další práce závislé na teplotě
a suchu až do června 2019. Tehdy přišly
ke slovu velké šablony, které pan Marek
překreslil na fasádu. Nastoupil autor
grafické podoby hodin, malíř Petr
Kellner. Spolu se svým týmem maloval
ciferník na omítku do niky vždy hned za
úsvitu (jindy než časně ráno se v devítimetrové výšce u fasády rozpálené
v poledne až k pětapadesáti stupňům
nedalo vydržet). Během tří východů
Slunce bylo hotovo a výsledek si můžete
kdykoli (pokud chcete odečíst čas místního poledníku, pak jen za slunečného
počasí) prohlédnout. Hodiny vznikly za
podpory obce Lány, která všechno financovala, ve spolupráci s Jiřím Luskou
(iniciátor); Pavlem Markem (astronom,
autor celého projektu, realizátor zaměření); Petrem Kellnerem (autor grafické
podoby) a výtvarníkovým týmem.
Jiří Luska
Vážení,
opět bych chtěla poděkovat všem, kteří
jste nás v loňském školním roce
podpořili. Děkuji za dary finanční
a věcné, za bezúplatnou práci, za cenné
postřehy, rady, uznání naší práce, za
pomoc s organizací školních akcí.
Každé pomoci si velmi cením.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo o prázdninách v MŠ a na začátku
školního roku 2019/2020:
V období 1. – 19. 7. byla MŠ Lány uzavřena
a docházka dětí byla možná v MŠ Rynholec.
V době uzavření se lánská školka chystala na
příchod nového školního roku. Na škole probíhal
velký úklid, drobné opravy a úpravy, chystání tříd
a celé školky do dalšího provozu.
V období 5. – 23. 8. byl prázdninový provoz v MŠ
Lány. Děti byly rozděleny do 2 smíšených tříd.
Když počasí dovolilo, nejvíce času jsme trávili
venku na zahradě MŠ a na vycházkách v přírodě.
V rámci spolupráce s MŠ Rynholec navštěvovalo
naši školku i několik přespolních dětí, které do
kolektivu velmi dobře zapadly.
V týdnu od 26. do 30. 8. proběhl přípravný týden
pro zaměstnance MŠ, děti si tedy užily ještě týden
volna v domácím prostředí. My jsme se mezitím
poctivě školili a připravovali na nový školní rok.
Ten jsme zahájili v pondělí 2. září 2019. První týden se budeme zaměřovat především na adaptaci
dětí, seznámení dětí s novou třídou, s kamarády

ve třídách i na vítání dětí, které prožívají své
„poprvé“ v mateřské škole.
Na 6. 9. 2019 je naplánována třídní schůzka, kde
se rodiče dětí dozvědí vše podstatné o provozu
a plánech v mateřské škole. Seznámí se se školním řádem a získají důležité instrukce k docházce
dětí. Na schůzce budou podány informace
ohledně Spolku rodičů a přátel MŠ, který úzce
spolupracuje s vedením školy. Budeme rádi, když
získáme nové členy výboru pro nadcházející
školní rok. Informační schůzka pro rodiče
„nových“ dětí proběhla už před prázdninami.
Informace na třídních schůzkách jsou podobné,
a proto na schůzku srdečně zveme všechny
rodiče, kteří nestihli termín schůzky v červnu.
Tradiční beseda „Mluví naše děti správně?“, která
proběhne v průběhu měsíce září, je pro rodiče
vždy lákavou nabídkou, protože mohou využít
služby logopeda a své dítě si nechat prověřit v
oblasti řeči. Termín včas zveřejníme.
Děvčata se již určitě těší na oblíbený taneční
kroužek Zumbík s Petrou, který začíná ve čtvrtek
3. 10. 2019 od 16:00 hodin. Zájemci se mohou
hlásit u třídních učitelek do 13. 9. 2019.
Všechny srdečně zveme na tradiční a oblíbenou
Drakiádu, která se letos uskuteční v pátek 4. 10.
2019 od 16:00 hodin na modelářském letišti nad
Kopaninou. Vezměte draky a dobrou náladu
a přijďte strávit příjemné odpoledne a podvečer!
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

ZE ŠKOLY
5. 6. – V 8. třídě proběhla poslední desátá lekce
projektu Finanční gramotnosti. Žáci si nejprve
prověřili své znalosti a dovednosti a poté vytvářeli
osobní životní vize s výhledem do příštích dvaceti
let svého života.

Poohlédnutí za koncem minulého
školního roku
31. 5. – Poslední květnový týden se ve školní
družině nesl ve znamení barev. Již po několikáté
měly děti v rámci Barevného týdne možnost si
zahrát tuto hru a oblékat se každý den do zadaných barev. Poslední den tohoto týdne se děti
společně vydaly do Obůrky, kde si prohlédly
probíhající výstavu shozů zvěře z Lánské obory.
Žáci 6. třídy navštívili v doprovodu průvodkyně
Muzea TGM v Rakovníku nejznámější památky
ve městě. Tajná výprava plná úkolů dovedla naše
páťáky až na zříceninu hradu Krakovec.
4. 6. – Netradiční vyučovací hodinu, během níž se
seznamovali s předškoláčky v mateřské školce,
prožili žáci osmé třídy. Dle tradice je první školní
den doprovodí na cestě do školních lavic.
4. a 5. 6. – Žáci deváté třídy obhájili své absolventské práce, učitelé spravedlivě ohodnotili jejich
roční úsilí.

5. 6. – Děti ze školní družiny navštívily zámecký
park.
7. 6. – Šest členů Školní zdravotní služby se spolu
s vedoucí učitelkou Mgr. K. Dvořákovou zúčastnilo v Muzeu T. G. M. v Lánech slavnostního zahájení výstavy Saského červeného kříže s názvem
„Kdo má mozek, chrání jej, aneb Jak předcházet
úrazům“. Jejich účast na této akci nebyla náhodná. Pan André Uebe, tvůrce výstavy, je totiž nejen
vedoucím Muzea Saského červeného kříže
v Beierfeldu, ale zároveň i zakladatelem Školní
zdravotní služby na lánské ZŠ a školitelem jejích
členů, a to již od roku 2014.
11. 6. – Den dětí oslavily děti školní družiny spolu
s Honzou Ladrou a princeznou Týnkou na
Zahradní slavnosti. Při tanci a soutěžích si všichni
užili spoustu legrace. Žáci 9. třídy si závěr
školního roku zpříjemnili návštěvou Adventure
golfu v Horním Bezděkově.
Pokračování na str. 5...
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ZE ŠKOLY
... pokračování ze str. 4
12. 6. – Třeťáci navštívili pražskou ZOO. Na
komentovanou procházku „Cesta do Afriky” se do
horní části zahrady vydali žáci 3. A. Žáci 3. B
prošli spodní část zahrady s komentářem na téma
Primáti. Za životem v pravěku se vydali do Informačního centra keltské kultury v Nižboru žáci 4.
ročníku. Výjezd se konal v rámci projektu Šablony
II, a tak vstupné, program i cesta autobusem byly
hrazeny z prostředků EU. Žáci 5. třídy podnikli
turistickou výpravu Lány – Nové Strašecí – Lány.
13. 6. – Ke konci června již tradičně ožívá dvorek
ZUŠky ve Strašecí. Žáci 3. A zde zhlédli jak výstavu výtvarného oboru, tak i krátké divadelní představení „Fantastický pan Lišák“ a nakonec i také
přehlídku tanečního oboru. Mezi vystavovateli
a aktéry poznávali i spolužáky z naší školy.
14. 6. – Žáci 7. třídy překonali vlastní hranice na
překážkách v Lanovém parku Sambar v Kladně.
18. a 19. 6. – Dva dny plné sportovní atmosféry,
sportovních výkonů, vzájemné a divácké podpory, příznivého počasí, to vše byla 7. Olympiáda
dětí a mládeže v areálu lánské sokolovny.
18. 6. – Klub mladého diváka vycestoval do
Ve škole je pro tento školní rok v suterénních
prostorách historické budovy (bývalá mateřská
škola) připravena nově zrekonstruovaná prostorná učebna s kabinetem, kde budeme s dětmi
hlavně výtvarničit. Před úpravami se zde mimo
jiné nacházel školní archiv, který byl přestěhován
do zrenovovaných sklepních prostor bývalého
školního bytu.
Ve školní kuchyni je instalováno nové osvětlení,
byl pořízen chladicí a další nerezový stůl,
instalován nový lapač tuků.
Nejvíce změn čeká na žáky a učitele v 1. patře
historické budovy. Již před prázdninami jsme
zrekonstruovali učebnu českého jazyka a její
součástí je nově i žákovská knihovna.
V rámci projektu Integrovaného regionálního

Městského divadla v Kladně za posledním představením letošního školního roku Dům Usherů
II. V prostorách školy se konala schůzka rodičů
budoucích prvňáčků s třídní učitelkou a vedením
školy.
19. 6. – Příjemný podvečer pro své rodiče
a pedagogy, jehož součástí bylo propracované
taneční vystoupení, slova díků žáků i třídní učitelky, šerpování, dárky od Obce Lány i společné
fotografování, přichystali v areálu školy letošní
deváťáci.
20. 6. – Žáci osmé třídy se rozloučili se školním
rokem dopolednem stráveným na Adventure
golfu v Horním Bezděkově. Autobus tam i zpět
využili pouze na část cesty, část zdolali pěšky.
21. 6. – V týdenním předstihu, z důvodu plánované rekonstrukce školy, převzali žáci z rukou
učitelů svá vysvědčení.
V červnu k nám do školy doputovala další příjemná zpráva. Partnerský projekt Školní zdravotní
služby Lán a Beierfeldu byl úspěšný a získal
u Česko-německého fondu budoucnosti finanční
podporu. Skupina našich žáků v září vycestuje do
Německa.
operačního programu s 10% finanční spoluúčastí
obce „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání v ZŠ Ch. G. Masarykové Lány, okres
Kladno“ byly během prodloužených prázdnin
zmodernizovány tři učebny a kabinet pro pedagogy. Jedná se o učebnu počítačů, jazyků a geografie. Učebny a kabinet byly zmodernizovány jak
stavebně (podlahy, omítky, mycí kouty, vestavěné
police, renovace dveří), tak vybaveny novým
nábytkem. Projekt řeší také datové rozvody, vybavení IT technikou ve dvou učebnách a kabinetu,
konektivitu, byly pořízeny moderní učební pomůcky s přírodovědným zaměřením. V souladu
s projektovými podmínkami bylo v přízemí
budovy vybudováno bezbariérové WC a pořízen
schodolez.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Lánská klubovna nabízí program pro školáky
Prostory Lánské klubovny otevřou své dveře v pondělí odpoledne a ve středu odpoledne školákům.
Během školních prázdnin a státních svátků bude
zavřeno. Klubovna pojede ve zkušebním provozu,
časem se může počet dní, kdy je klubovna
otevřená, rozšířit.
Každé pondělí od 14:30 do 16:00 hodin mohou
děti navštěvovat Kreativní kroužek, který povede Simona Piskláková. Kroužek je zaměřen na
ruční práce a nejčastěji používané techniky jsou:
pletení na prstech, háčkování, drhání, tkaní,
korálkování nebo filcování. Kroužek organizuje
spolek NAŠE LÁNY, z.s. a Simonu Pisklákovou
znáte z Domečku nebo z akcí organizovaných
jmenovaným spolkem. Do kroužku je třeba se
přihlásit předem na tel. čísle: 775 328 906
(Simona). Minimální počet je 5 dětí, maximální

10 dětí. Kroužek je vhodný pro děti ze 4. ročníku
a starší. Kroužkovné za 13 lekcí (včetně materiálu
a pomůcek) od 16. září do 16. prosince 2019 činí
1.200,- Kč.
Středeční aktivitu Volná klubovna pro školáky
od 14:00 do 17:00 hodin povede Petra Schritterová. Žádné přihlašování není třeba a vstupné se
neplatí. Nabízíme dětem prostor, kde se mohou
sejít v teple, zahrát si stolní fotbálek, stolní hry,
připravovat si domácí úkoly nebo jen tak posedět.
V klubovně se také mohou scházet děti, které
nemohou z kapacitních důvodů navštěvovat
školní družinu. Podněty na další program
a vybavení klubovny čekáme od mladých
návštěvníků. Klubovna poprvé otevírá ve středu
18. září 2019.
Jana Drastilová

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.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči (startujeme 1. 10.)
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh – ruční
práce (startujeme 10.9.)
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(11.9., 25.9., 9.10., 23.10.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I. –
VOLNÁ MÍSTA pro předškoláky
a prvňáky (volejte: 724 265 092)
· 13:45 – 15:30 Jóga pro děti II. a III.
OBSAZENO
Dále z programu
· Beseda Jak zvládat emoce svoje
i svého dítěte se uskuteční ve středu
25. září od 10:00 hodin. Co dělat,
když mé dítě emoce nevyjadřuje nebo
je vyjadřuje extrémně. Proč občas
reagujeme tak, jak nechceme ...
· Beseda Sourozenecké vztahy se
uskuteční ve středu 9. října od 10:00
hodin. Rozdílný přístup k výchově
holčiček a kluků. Spravedlnost mezi
sourozenci ...
· Burza podzimního a zimního
oblečení se uskuteční ve středu
16. října od 9:00 do 12:00 hodin.
· Dýňořezání připravujeme na sobotu
12. října a Lampionový průvod obcí
na pátek 1. listopadu.
Poradenství
· Rodinné poradenství – Mgr. Zuzana
Hanáková, 602 285 259 nebo
hanakova.zuzana@email.cz
· Právní poradenství pro rodiny – Mgr.
Kristýna Spalová,
kristyna.spalova@email.cz
· Senior poradenství – Simona Piskláková, sdruzeni@lany.cz
· Laktační poradenství – Věra Lintymerová, nebo 777 587 952 nebo
laktacniporadce@centrum.cz
· Personální a mzdové poradenství –
Magda Žižková, DiS,
magdaf@centrum.cz
· Základní sociální a formulářové
poradenství – Simona Piskláková,
sdruzeni@lany.cz
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Vzpomínka
S velkou lítostí jsme se dozvěděli
smutnou zprávu, že nás poslední
srpnové dny, navždy opustila milá a
pracovitá sousedka, obětavá babička a
dlouholetá pomocnice Lánského
zpravodaje paní Marie Bergmanová
ze Školní ulice v Lánech.
Drahá rodino, přijměte upřímnou
s o u s t r a s t v e Va š e m h l u b o k é m
zármutku.
Redakce Lánského zpravodaje,
sousedé a kamarádi.
Lány, září 2019

Z historie Masarykovy vatry
Tradice zapalování Masarykovy vatry
má své kořeny již v březnu 1935. Lánský
Sbor dobrovolných hasičů v té době přišel s návrhem, že na počest 85. narozenin prezidenta T. G. Masaryka po celé
republice zazní v 19.00 hodin hasičské
trubky a na tento signál ve všech obcích,
kde fungují hasičské sbory, vzplanou
připravené Masarykovy vatry. V Lánech
předcházel zapálení hranice lampiónový průvod od brány ke hřbitovu, kterého
se podle místní kroniky zúčastnilo 600
občanů. Další dva roky se úspěšná akce
opakovala. Masarykova vatra se stala
oblíbenou tradicí, které se účastnily
stovky obyvatel především z Lán. Ještě
v roce 1937 se však Masarykova vatra
rozhořela znovu, stalo se tak v den prezidentova pohřbu. V této době se začalo
uvažovat o přesunutí konání Masarykovy vatry na 14. září, tedy na den, kdy
Tomáš Garrigue Masaryk zemřel. Zapálena však už mohla být pouze jediná
vatra, 14. září 1938. Druhá světová válka jakékoli pokusy o udržení Masarykovy památky potlačila. První poválečná
Masarykova vatra vzpála roku 1946 opět
v březnu. Uspořádaly ji hasičské sbory
Lán a Vašírova. Pietní akt se pak pravidelně konal až do roku 1948, kdy se
Masarykova vatra rozhořela naposledy.
Z podnětu ředitele Okresního muzea
v Rakovníku (dnes Muzeum T.G.M.
Rakovník) Mgr. Františka Povolného
a kronikáře obce Lány Františka Pošty se
Sbor dobrovolných hasičů T.G. Masaryka v Lánech dne 14. září 2001 rozhodl
napomoci k obnovení této ušlechtilé tradice. Od té doby se Masarykova vatra
koná každoročně.
Magda Elznicová Mikesková

Ukonèení soutìže osmého roèníku pétanque
Zdravím všechny účastníky a příznivce pétanquové soutěže. Velmi mě mrzí, že letošní, již osmý
ročník soutěže pétanque nebylo možno dohrát
tak, jak se předpokládalo. Důvodem je skutečnost, že ve čtvrtek 25. 7. 2019 náhle zemřel Patrik
Maixner, který hrál ve dvojici se svou ženou
Lenkou. Byl to skvělý, přátelský kamarád, jehož
jsme nikdy neviděli se zamračit nebo se na něco či
na někoho zlobit. Všichni, s kterými jsem mluvil,
byli jeho náhlým odchodem zdrceni a velmi je to
rozesmutnilo. Bylo mi účastníky turnaje
doporučeno letošní 8. ročník Lánské koule
ukončit a vyhlásit jako vítěze Patrika a Lenku
Maixnerovy. Oni jako jediní z letošních soutěžících dohráli všechny zápasy a ve všech
absolvovaných utkáních zvítězili. To se v letošním
roce nepodařilo nikomu z obou skupin. Návrh

ukončit 8. ročník turnaje s tímto výsledkem jsem
velmi přivítal.
Proto letos zcela výjimečně nebude určováno
pořadí na dalších místech a nebudou předávány
ceny, jak tomu bylo v minulých ročnících. Průběh
letošního ročníku byl velmi příjemný a všichni si
to bohatě užívali.
Abychom dodrželi tradice, uskutečnilo se v sobotu 24. 8. 2019 slavnostní uzavření sezóny, a to (jak
už začíná být dobrým zvykem), zakončené
opékáním buřtíků v areálu hřiště Sokola.
Věřím, že i v příštím roce si pétanque najde své
nadšené příznivce. Zdravím všechny.
Oldřich Polášek

Dýòoøezání
Připravujeme 5. ročník podzimního Dýňořezání.
Akce se bude konat v sobotu 12. října od 14:00 do
17:00 hodin na lánské návsi. Loňského ročníku se
účastnilo 133 rodin a přivezli jsme 350 dýní.
Budeme se opakovat, ale proč měnit něco co
funguje, takže během odpoledne bude opět
připravena Stezka odvahy se strašidly z party
Diskotačení – Diskostrašení. Nechcete-li dlabat
dýně, přijďte jen tak mezi sousedy na čaj, kávu,
palačinky nebo dýňové dobroty z pekárny
ZeMěDar.
Nástroje, rukavice, šablony dostanete od nás.
Jediné, co musíte udělat, je rezervovat si předem
svoji dýni. Uzávěrka objednávek je do vyčerpání

zásob nebo do 4. října. V době uzávěrky
Zpravodaje neznáme ještě cenu dýní, předpokládáme, že bude stejná jako loni tj. 40,- Kč.
Přihlásit se budete moci sms zprávou na
724 265 092 Jana Drastilová nebo na 606 144 884
Ivana Píšová. Potřebujeme vědět: počet dýní, celé
jméno a adresu. S sebou si přineste vlastní
hrnečky na čaj, v případě pozdějšího příchodu
raději také karimatku nebo deku na sezení.
Podrobnosti se dozvíte z letáčku, který dostanete
do poštovní schránky v druhé polovině září. A celý
tým Dýňořezání se na vás už moc těší.
Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová

Briliantoví manželé

Zlatí manželé

Svůj slib po 70 letech manželství připomenou
Květa a Antonín Bechyňovi z Lán.
Rodina, přátelé a Sbor pro občanské záležitosti
při Obecním úřadu v Lánech jim touto cestou
přejí pevné zdraví a další spokojená společná léta.

Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu
v Lánech, by rád touto cestou popřál manželům
Vlastě a Bohumilu Martinkovým k 50. výročí
společného života – zlaté svatbě.
Přejeme vám, vážení manželé Martinkovi, pevné
zdraví a stále trvající společné štěstí.
Ať jste dobrým a citlivým příkladem pro ostatní
manželské páry.
Dagmar Krátká, za SPOZ

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Záøí 2019 | Strana 7

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Místní akèní plán rozvoje vzdìlávání ORP Kladno
– MAP II: ohlédnutí za prvním rokem realizace projektu
Máme po prázdninách a rok s Místním akčním
plánem ORP (obce s rozšířenou působností, dále
jen ORP) Kladno II máme téměř za sebou. Je čas
se ohlédnout přes rameno, je čas se vypořádat
s hodnotícími zprávami za uplynulé období, je čas
zmapovat MAP.
Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno – MAP II (dále jen MAP II) je
zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách zejména prohloubením procesu
společného plánování v území včetně procesu
strategického plánování v samotných školách,
prohloubením procesu spolupráce mezi školami
a územím a rozšíření spolupráce v rámci procesu
společného plánování i na další subjekty. Je produktem spolupráce partnerů v území, stanovuje
priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů
vzdělávací politiky v území na základě místní
potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů
a podloženosti reálnými daty a analýzami
z území.
Projektu se účastní 96 mateřských škol, základních škol a mateřských škol a základních škol
z Kladna a celého správního obvodu obce
s rozšířenou působností (SO ORP). Seznam
jednotlivých zapojených škol do realizace projektu je uveden, kromě dalších informací, na
webových stránkách MAP II v odkazu
https://map2kladno.cz/files/dokumenty/pdf/se
znam-skol.pdf.
Od začátku roku 2018 se mnohé změnilo – od
přípravy žádosti formované směrem k potřebám
základních a mateřských škol regionu, přes
krátké vystoupení na poradě ředitelů, každoročního setkání zástupců škol i školek, po první
kroky na společných setkáváních. Ustanovení
pracovních skupin – čtenářské, matematické
gramotnosti, rovných příležitostí a finanční
skupiny bylo především ve znamení – jak můžeme
pomoci školství v našem regionu, pedagogům,
rodičům, dalším zástupcům veřejnosti, které ve
školství hrají nezastupitelnou úlohu. Co se od nás
očekává? Vyhneme se formálnímu pojetí a půjdeme vstříc opravdovým potřebám? Je příliš brzy na
bilancování, nicméně pracovní skupiny „naskočily“ okamžitě a začaly řešit věci ve své oblasti
zájmu – matematici se zabývají nedostatkem
aprobovaných a zkušených pedagogů, možnou
výměnou pomůcek, doporučení na zdroje inspirací do hodin matematiky. V závěru „našeho“
roku se již dopracovali k nabídce sdílených
hospitací v hodinách fyziky a matematiky. Navr-

hují rozšíření možných vzdělávacích programů
pro matematiky jak prvního, tak i druhého
stupně. Zástupci pracovní skupiny čtenářské
gramotnosti si uvědomují ohromný záběr
kritického myšlení a práce s textem nejen
v hodinách českého jazyka, ale porozumění
psanému textu napříč předměty a setkávají se
představiteli knihoven, divadla. Rovněž semináře
doporučují z osvědčených zdrojů. Pracovní skupina rovných příležitostí diskutuje o potřebách
škol, o možnostech pomoci individualizaci výuky
a potřebách škol, které se potýkají i se sociálně
slabými žáky. Finanční skupina hledá cestu,
jakým způsobem nalézt zdroje pro náměty
ostatních pracovních skupin.
Samostatnou oblastí je realizace implementace
(naplnění, realizace, dostání závazku – viz. slovník cizích slov). A že závazek je to velký, dokazuje
množství aktivit pro pedagogy zapojených škol.
Pracovní workshopy, setkání, semináře, návštěvy
knihovny, divadel se setkávají se zájmem a stávají
se hybnou silou vnitřního dění MAPu. Od workshopů jako setkávání v bio zahradě v Libušíně,
postavení a spolupráce s asistenty pedagoga ve
výuce, cesta ke knize, základy pojetí výuky Stages,
deskové hry pro děti k odborným seminářům
alternativní výuky Hejného, minimalizaci šikany
ve škole, školní zralosti, zapojením mobilních
aplikací do výuky cizích jazyků, prevence syndromu vyhoření, komunikace s manipulativním
rodičem, respektujících vztahů a nenásilné
komunikace až po realizaci návštěv střed. knihovny s programy pro mladší i starší školní věk,
prezentací Malé technické univerzity a podpory
rozvoje nadaných žáků, spolupráce s městským
divadlem a divadlem Lampion až po organizaci
projektových dnů pro žáky základních a středních
školách na Kladensku.
Dalšími tématy diskusí se staly oblasti – potřeba
kvalifikovaných pedagogů ve školství, pedagogové polytechnických předmětů bez požadované
aprobace, nedostatek finančních prostředků škol
a mnoho dalších. Na závěrečném setkání všech
aktérů MAPu se diskutovalo, vyměňovaly zkušenosti. Diskutovalo se hojně, bylo o čem, a to je
dobře. Tak to má být, kde se mluví, tam to žije.
Webové stránky projektu:
https://map2kladno.cz,
facebookové stránky projektu:
https://www.facebook.com/MAP2Kladno.
Za Realizační tým MAP II ORP Kladno:
Mgr. Iva Dubravská, manažerka implementace

Pozvánka na výstavu
Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech na slavnostní zahájení
výstavy loveckých fotografií Hunting
Story (Lovecký príbeh), které se uskuteční 13. září 2019 v19:00 hodin. Sám
autor – Adam Simandel (FotoSto-ryAS )
– o sobě napsal: „Som lovecký fotograf,
slovenský rodák žijúci v Českej republike,
ktorý predsta-vuje loveckú fotografiu
širokej verejnosti tvorbou, ktorá do
fotografie prináša príbeh formou
zachytenia výnimočných momentov,
detailov a atmosféry už tretím
rokom.„Hunting Story (Lovecký
príbeh)“ je prvá autorská vernisáž, ktorá
prináša príbeh o love, loveckej kynológii a
lovenej zvery v našich a zahraničných
podmienkach". Výstava potrvá do 17.
11. 2019. Těšíme se na vás!

A mùžeme zaèít
Po červnové opravě povrchu podlahy se
v sokolovně během léta uskutečnily tři
týdenní příměstské tábory. Dále během
prázdnin probíhalo pravidelné cvičení
žen. A tak premiéru na nové podlaze
máme za sebou. Náklady na opravu byly
100.073,- Kč. Tato nezanedbatelná
částka našeho rozpočtu byla dlouhodobé plánována kvůli poškození podlahy
při kulturních akcích. Největší problém
je s jehlovými podpatky, které v podlaze
zanechávají hluboké vrypy. Tyto byly při
opravě vybroušeny, ale odbornou
firmou nám bylo oznámeno, že další
broušení již nebude možné. Jedná se
o prostor před jevištěm, kde bylo poškození největší a bylo nutné podlahu
zbrousit až o 3 mm. Doufejme, že nám
opravená podlaha vydrží co nejdéle.
Během letních měsíců nezaháleli ani
ostatní oddíly. Volejbalisté pravidelně
trénovali na antukovém hřišti u sokolovny, stolní tenisté absolvovali týdenní
soustředění, a i ostatní členové individuálně sportovali. Venkovní areál je hojně
využíván veřejností, a to nás velice těší.
Vítáme všechny ukázněné sportovce.
S provozem sokolovny a venkovního
areálu souvisí také spousta práce, která
byla během léta vykonávána členy TJ
Sokol Lány. Důvodem bylo ukončení
spolupráce se správcem na konci června
tohoto roku. V srpnu byl výborem TJ
vybrán správce nový a aktuálně probíhají opravy bytu v sokolovně. Na
přelomu září a října bude opravený byt
správci předán.
Přeji vám, abyste v nadcházející sezóně
našli v lánské sokolovně sportovní
i kulturní zázemí. Pravidelné tréninky
a cvičení začínají v pondělí 9. září 2019.
Rozvrh a aktuální informace najdete na
webových stránkách TJ Sokol Lány
(www.sokol-lany.cz) a ve vývěsce .
Martin Zelenka,
starosta TJ Sokol Lány
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Ze Sokola
· K 30. červnu ukončil na vlastní žádost

·

·

·

·
·

·

·

·

správcovství sokolovny pan Petr Frolík. Některé práce bylo proto nutné
během prázdnin vykonávat brigádně
(úklid, sekání trávy, odpadky,…)
Na výzvu TJ reagovali a o správcovství se ucházeli tři zájemci. Výbor TJ
rozhodl na své schůzi 26. července
o novém správci, kterému bude
přidělen služební byt a nový správce
začne pracovat od září 2019.
Od 1. do 4. července prováděla firma
MAN opravu podlahy v sokolovně
(broušení, nové značení, trojí lakování). Další týden musely nátěry dobře
schnout. 10. a 11. července byla
jedenácti brigádníky sokolovna uklizena, takže se od 16. července mohlo
zase cvičit. Doufáme, že si
zrenovované podlahy všichni
uživatelé sokolovny budou náležitě
vážit!
Prázdninové cvičení využívaly ženy
vždy v úterý od 9 a od 20 hodin. Jsme
jediný odbor všestrannosti v župě,
kde se cvičí i během prázdnin.
Nově byl v sokolské kuchyni ve sklípku instalován ohřívač vody u dřezu.
I když dospělí stolní tenisté začnou
trénovat již 28. srpna, pravidelné
cvičení a tréninky začínají 9. září.
Podrobný rozpis cvičení a tréninků
najdete ve vývěsce před sokolovnou
a na webu TJ Sokol.
V úterý 10. září mimořádně nebude
cvičení seniorek od 9:00 hodin ani
kondiční cvičení od 20:00 hodin.
Kladenský Sokol si 14. září
připomíná 150 let od svého založení.
Zajímavým programem a
vystoupeními chce ukázat, že Sokol
žije bohatým sportovním a kulturním
životem.
Od 16. do 20. 9. připravujeme akci
Hýbej se s námi. Nabízíme možnost
vstupu na jednotlivé hodiny zdarma
(v pondělí - dětský aerobik, volejbal, v
úterý - cvičení žáků, florbal, kondiční
cvičení, ve středu a v pátek - stolní
tenis a ve čtvrtek - volejbal) a šanci
ověřit si svoje fyzické schopnosti a
porovnat je s našimi členy. Účastníci
budou odměněni vedle příjemného
pocitu i účastnickými diplomy.
Václava Nováková, Jana Porcalová

Lánský fotbal
Příprava SK Lány začala v polovině července
dvěma tréninky týdně. Zároveň jsme absolvovali
tři přípravné zápasy. Všechny jsme zvládli
vítězně: SK Lány : Jeneč (4:2); Hostivice : SK
Lány (6:4); Libušín B : SK Lány (1:8)
Do nové soutěže jsme vstoupili zápasem s týmem
Zavidova (prohra 5:2) a výhrou 7:2 nad týmem
SK Družec.
Kádr jsme udrželi stabilizovaný a ve skoro
stejném složení. Jeden plusový článek je rodák,
Láňák Ondřej Putík, který pro nás bude snad
velkým přínosem. Mínus naopak způsobil Pavel
Schöner, který přestoupil do Vinařic. Do soutěže
vstoupíme venkovním zápasem 25.8.2019 od
17:00 (neděli ) na hřišti v Zavidově.
Rádi bychom zmínili výrazné pozitivní změny na
fotbalovém stadionu na Lánech. Podařilo se
zakoupit a nainstalovat ochranou síť za domácí
branku o rozměru 28x10m. Další a největší
radost máme z obnovené herní plochy, která

prošla odplevelením, kultivací, osetím nového
travního semene, pohnojením a velká péče byla
věnována zalévání. Díky tomu se můžeme chlubit
o 100 % zelenějším a hustším trávníkem.
Poděkování za tuto pomoc patří hlavně Lánským
hasičům, Obci Lány, sponzorům a členům klubu
SK Lány.
zápas
SK Velké Přítočno – SK Lány 7. 9. 2019

17:00

SK Lány – SK Slaný "B"

14. 9. 2019

16:30

SK Braškov – SK Lány

22. 9. 2019

16:30

SK Lány – TJ Unhošť

28. 9. 2019

16:00

Sokol Jedomělice – SK Lány

6. 10. 2019

16:00

SK Lány – TJ Sokol Klobuky

12. 10. 2019

15:30

Jakub Matějka

Závod horských kol na Lánech popáté!
Pro cyklisty a všechny sportovce, kteří mají rádi
výzvy, připomínáme, že 14. září od 14 hodin se
uskuteční jubilejní, pátý ročník sprintu na
horských kolech do vrchu v Berounské ulici. Pro
zájemce v pár bodech vše podstatné:
· jediným kritériem pro účast je Vaše chuť,
závod vám zabere pár minut,
· závod je opět rozdělen do několika ženských
a mužských kategorií dle věku,
· závod je dlouhý jen cca 500 m, pro nejmenší
děti bude trať zkrácena na cca 350 metrů,
· závodíme na horských kolech, ale u nejmenších dětí bude stačit jakékoliv kolo,
· startovat budeme podle účasti a počtu právě
příchozích buď jednotlivě, nebo v malých
skupinkách,

vítěz v jednotlivých kategoriích bude určen na
základě času.
V době akce bude od 13-17 hod uzavřena
Berounská ulice, obyvatelům dotčených ulic
bude ale samozřejmě umožněn v přestávkách
mezi jízdami průjezd. Předem se jim za to
omlouvám a zároveň děkuji za pochopení
a toleranci. Kontakt na pořadatele:
emilburic@centrum.cz, mob.: 602 338 432.
Udělejte si čas a pojďte si změřit své síly. Pro
všechny účastníky je připravena malá připomínka na účast a každý vítěz si odnese i typicky
cyklistickou cenu.
Emil Buřič
·

Florbal na Lánech
Pro velký zájem i v další sezoně otevíráme
tréninky florbalu. Budou probíhat každé úterý
(děti a začátečníci 17:30 – 18:15, dospělí a pokročilí 18:15 – 19:00). Během hodin bude zábavnou
formou trénovaná technika a samozřejmě
nebude chybět samotná hra. Oddílové příspěvky
jsou 200,- Kč na půl roku (hradí členové TJ Sokol
Lány, i nečlenové). Dále nečlenové platí za
každou hodinu 20,- Kč (děti) a 50,- Kč (dospělí).

Více informací na první hodině, která se koná
17. 9. 2019 od 17:30 v lánské sokolovně. Pro
přihlášení do kroužku pište SMS (nebo whatsapp) na telefonní číslo 737 935 061 a uveďte celé
jméno přihlašovaného, datum narození, úroveň,
do které ho/ji hlásíte (kapacita omezená). Těšíme
se na vás.
Kamila Kanderová a Ilona Víchová
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