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Úvodník

Øíjnové veøejné zasedání

Trochu opožděná houbařská sezóna
i mě vylákala do lesa. Vzal jsem s sebou
svého syna a vyrazili jsme. Nicméně,
i když jsme nějaké houby našli, tahle
výprava mě především přinutila
k zamyšlení nad jinou otázkou. Celá
společnost, celý svět se neustále zabývá
otázkou životního prostředí. Všichni
řešíme globální oteplování, vedeme
diskuze nad alternativními zdroji
energie, tříděním odpadu, osudem
velryb, škodlivostí hovězího dobytka pro
nárůst metanu v atmosféře, hrozíme se
ozónových děr a tak dále, a tak dále… Je
to velmi módní. Chci se na tuto
problematiku podívat z trochu jiného
úhlu. Procházka lesem byla velmi
zajímavá a viděli jsme hodně. Bohužel
i to, co bych raději neviděl. Kromě
stromů, rostlin, zvířat a všeho, co k lesu
patří, tam bylo i hodně toho, co do něj
rozhodně nepatří. Množství odpadků
v lesích, zejména kolem silnic, je
neskutečné. Plastové lahve, obaly od
všeho možného, sklo, plechovky a vše
na, co si vzpomenete, to najdete v našich
lesích. Můj syn to komentoval: To tu
nechala čuňata. Zarazilo mě to a zeptal
jsem se, kde k tomu výrazu přišel.
Povídala mi to babička, řekl mi na to.
Naše babička je velmi slušná dáma,
která zdvíhá obočí při každém jen trochu
ostřejším výrazu. Přesto neváhala
vystihnout chování některých jedinců
v přírodě tímto přiléhavým výrazem.
Takže bych se přimlouval, až zase
budeme mudrovat nad světovými
ekologickými problémy, začít u sebe
a svého okolí. Držet se staré dobré
zásady, že co si do lesa a přírody přinesu,
to bych si také měl odnést zpět. A pokud
uvidím někoho, kdo si dělá z lesa
odpadkový koš, slušně ho upozornit, že
tohle se nedělá. Konec konců jsou to
často dospělí, kdo se takhle bezohledně
chovají. O děti bych takový strach
neměl, ve školce i škole se o tom dnes
běžně učí. Můj čtyřletý syn si obal od
přesnídávky, kterou cestou snědl, odnesl
také ve svém batůžku zpět do
civilizace…A pro připomenutí, jak
dlouho trvá přírodě, než zlikviduje
některé naše „dary“: plechovka 15 let,
igelitka 25 let, plastový kelímek 70 let,
PET lahev 100 let, tetra-pack s hliníkem
100 let, jednorázová plena 250 let, sklo
tisíce let, ale možná nikdy …
Karel Pleiner

V pondělí 31. října se zastupitelé sešli na veřejném
zasedání obce Lány. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
· Zprávu starosty obce o činnosti za období záříříjen 2016.
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene – služebnosti a Smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-6020116/VB/1
Lány-kNN pro parcelní číslo 210/2
v katastrálním území Lány.
· Záměr na realizaci směny pozemků mezi obcí
Lány a Lesní správou Lány p.o. Kanceláře
prezidenta republiky. Současně pověřilo
místostarostu obce JUDr. Ernesta Kosára, aby
tento záměr zveřejnil na úřední desce
Obecního úřadu Lány.

· Výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole

Lány pro školní rok 2016/2017 v počtu
maximálně 28 dětí.
· Přijetí peněžitého daru ve výši 10.000,- Kč od
firmy TROAX s.r.o., Kladno, na nákup
výtvarných potřeb a náklady související
s organizací poznávacích aktivit v 2.B a 7.třídě.
Dále přijetí peněžitého daru ve výši 70.000,- Kč
od Řízení letového provozu České republiky,
s.p., Jeneč, na interaktivní tabuli.
· Navýšení rozpočtu Základní školy Lány
o 70.000,- Kč na pořízení interaktivní tabule
s příslušenstvím.
· Rozpočtovou změnu č. 6/2016.
Ing. Lenka Hrotíková

Vítání rodin
První listopadovou sobotu symbolicky přivítali
zástupci obce a spolků rodiny i jednotlivce, kteří si v
roce 2016 za svůj domov zvolili Lány nebo Vašírov.
Pozvání obdrželo 44 občanů.
Již pošesté zopakoval Sbor pro občanské
záležitosti v útulném prostředí lánského Muzea
T. G. Masaryka tradiční ceremoniál. Nové sousedy
přivítal vstřícným slovem starosta obce Karel
Sklenička, tradiční Staročeskou poctu (chléb se
solí) nabídly krojované tetičky baráčnice paní
Müllerová a paní Šiklová z Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Lány a Vašírov. Uvítací vinš z
Baarova románu Jan Cimbura (upravený pro naši
obec písmákem V. Vodvářkou) přednesl zvučným
hlasem lánský divadelník Petr Káša Pleiner.
Pozdravit nové sousedy a pozvat je do svých řad
přišli zástupci místních zájmových spolků.
Noví sousedé obdrželi Uvítací listinu s kresbou
lánského zámku od výtvarníka Petra Kellnera a
knihu Lány v obrazech a vše stvrdili zápisem do
lánské kroniky i do pamětní knihy Sboru pro
občanské záležitosti. Po oficiální části programu
využili přítomní nabídky vedoucí Muzea paní B.
Bednářové Šafránkové a prohlédli si stálou
expozici věnovanou prvnímu československému
prezidentovi T. G. Masarykovi, aktuální výstavu
secesních plakátů ze sbírky Zdeňka Harapese a

rovněž expozici Žena v období první republiky. Ti,
kteří příliš nespěchali, využili neformální
atmosféry k posezení v muzejní kavárně u
domácího pohoštění s kávou nebo sklenkou vína.
Martina Hořejší

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás srdečně zve na tradiční

ROZSVÌCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU A SVÌCENÍ ADVENTNÍCH VÌNCÙ.
Slavnostní večer se bude konat
v neděli 27. listopadu 2016 od 17:00 hodin na Masarykově náměstí před obecním úřadem.
Každý si bude moci nechat posvětit svůj adventní věnec. Připraven je kulturní program.

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Listopad 2016 | Strana 2

Co se dìje na radnici
· Ve Vašírově proběhne do konce roku

·

·

·

·

výměna několika lamp veřejného
osvětlení a bude instalována nová
vánoční výzdoba.
Další výměna lamp starého
veřejného osvětlení proběhne v ulici
Křivoklátská II v Lánech.
V Domě s pečovatelskou službou byl
během října zrekonstruovaný jeden
byt, který bude dále nabídnut
žadatelům.
Rekonstrukce polní cesty C5 Nad
Lihovarem bude dokončena
v termínu do 15. listopadu 2016.
Mateřská škola Lány bude
o vánočních svátcích uzavřená od
23. prosince 2016 do 1. ledna 2017.

Zimní provoz sbìrného dvora
Do konce listopadu je sběrný dvůr
otevřený každou středu od 15:00 do
18:00 hodin a každou sobotu od 9:00 do
12:00 hodin.
V prosinci, lednu a únoru bude otevřeno
pouze v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin
s možností uložení objemného odpadu,
elektroodpadu, kovů, jedlých tuků,
textilu atd., ale bez možnosti uložení
bioodpadu (vyjma vánočních
stromečků). Bioodpad bude možné
ukládat zase od března 2017.
V sobotu 24. prosince a 31. prosince
bude zavřeno.
Ing. Ivana Píšová

Ztráty a nálezy
Obec Lány se zapojila do Národní
databáze ztrát a nálezů. A jak to
funguje? Otevřete si webové stránky
eztraty.cz, kliknete na najít ztracenou věc
a vlevo do kolonky místo nálezu napíšete
Lány. Při hledání v databázi lze použít
různé filtry.
Pokud nějakou věc najdete a přinesete
nám ji, okamžitě ji v této databázi
zveřejníme.
Ing. Lenka Hrotíková

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na poslední veřejné zasedání
zastupitelstva obce v tomto roce. Koná
se v pondělí 19. prosince 2016 od 18:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.
Na programu bude především schválení
rozpočtu obce pro nadcházející
kalendářní rok. Dále pak rozpočtový
výhled pro roky 2017-2018, Obecně
závazná vyhláška obce Lány o nočním
klidu a další.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Sbìrný dvùr novì rozšiøuje sbìr použitých jedlých olejù
a tukù z domácností
Od 1. listopadu mají občané Lán a Vašírova další
možnost, jak se ekologicky zbavit použitých
rostlinných olejů a tuků z domácností, které se
dále využívají např. při výrobě biopaliv či
ekologických maziv.
Sběr jedlých olejů a tuků bude nejen další službou
občanům, ale především povede ke zkvalitňování
odpadového hospodářství obce a k ochraně
životního prostředí.

Do speciální nádoby, která je umístěna ve
sběrném dvoře, můžete ukládat použité oleje
a tuky z domácností, např. fritovací oleje a ztužené
jedlé tuky v uzavřených obalech, nejlépe v PET
lahvích. Do této nádoby nepatří technické oleje,
maziva a kapaliny!
Svoz jedlých olejů a tuků pro obec bezplatně
zajišťuje firma AVE Kladno s. r. o.
Ing. Ivana Píšová

Jak jsme volili nové krajské zastupitele
Podzimní volby do krajského zastupitelstva
proběhly 7. a 8. října 2016. Středočeský kraj
povede koalice ANO, STAN, ODS a tři zastupitelé
z TOP 09. Kandidátkou na hejtmanku je
Jaroslava Jermanová z vítězného ANO, která
dosud působila jako místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny.
Volební účast v obou lánských volebních okrscích
byla 37%. Nejvíce hlasů ve shodné výši 17,24 %
získalo Ano 2011 a Občanská demokratická
strana. Druhé místo patří Starostům a nezávislým

s 16,55 %, následované Českou stranou sociálně
demokratickou, která získala 13,62 %.
Komunistická strana obsadila pomyslnou pátou
příčku za 11,37 % hlasů, TOP 09 získala 8,257 %
a koalice Hnutí Svoboda a přímá demokracie
Tomio Okamura (SPD) a Strany práv Občanů
(SPO) získaly 5,17 % hlasů. Zbývající volební
subjekty získaly méně než 5 % hlasů. Podrobné
výsledky najdete na webových stránkách Českého
statistického úřadu www.czso.cz.
Martina Hořejší

Zateplení budovy obecního úøadu
Jak jsem již informoval v minulých vydáních
Lánského zpravodaje, podala Obec Lány žádost
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
pro období 2014 – 2020 na akci Snížení energetické
náročnosti objektu budovy Obecního úřadu
v Lánech. Jedná se o kompletní zateplení,
odvodnění a odizolování budovy obecního úřadu
včetně výměny některých oken. Naše žádost byla
kladně posouzena a získali jsme dotaci ve výši 40%
z celkových uznatelných nákladů, což je 990.000,Kč. V měsíci září bylo proto vypsáno výběrové
řízení na tuto akci. Do soutěže se přihlásilo celkem
11 firem, které předložily své nabídky. Během
posuzování nabídek se však objevily nové
skutečnosti a bude nutné provést zásadní změnu v

projektové dokumentaci, spočívající ve změně
technických požadavků na měněné výplně
vnějšího vestibulu budovy obecního úřadu. Tuto
změnu však již nebylo možno zapracovat do
předložených a otevřených cenových nabídek.
Z výše uvedeného důvodu bylo na doporučení
projektantů a v souladu se zadávacími
podmínkami a pravidly Operačního programu
Životní prostředí výběrového řízení zrušeno. Po
úpravě projektové dokumentace bude koncem
letošního roku veřejná zakázka znovu vyhlášena.
Předpokládaný termín realizace zateplení budovy
obecního úřadu je duben – červen 2017.
Karel Sklenička

Vítání miminek
Poslední vítání občánků v tomto roce se koná
v sobotu 26. listopadu 2016. Pokud jste rodiče
miminka, které ještě nebylo na Obecním úřadě
v Lánech řádně přivítáno a pokládáte tento
tradiční obřad za významný, kontaktujte Dagmar
Krátkou (605 586 632).
Vzhledem ke skutečnosti, že o data z matriky
žádáme nadřízený úřad a ten informace posílá
velice sporadicky ,nemáme možnost zjistit, kdo se
v obci nově narodil a na Vítání občánků jej pozvat.
Proto prosíme všechny budoucí rodiče, pokud
mají o obřad zájem, aby se raději po narození
miminka přihlásili sami.

Vítání občánků se koná v obřadní síni Obecního
úřadu Lány a je bezplatné. Obřad je vždy pro každé
miminko samostatný. V letošním roce bude
přivítáno celkem 14 miminek.
Stejný postup platí i pro jubilejní svatby, které
obec Lány pro své občany organizuje. Jsou to:
50 let Zlatá svatba, 55 let Smaragdová svatba,
60 let Diamantová svatba, 65 let Kamenná svatba
a 70 let Platinová svatba.
Dagmar Krátká,
Sbor pro občanské záležitosti
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Adventní prodejní výstava v Muzeu TGM
Srdečně zveme na tradiční Adventní prodejní
výstavu, která se uskuteční v neděli 20. listopadu
od 9:00 do 17:00 hodin. V prodeji nebudou chybět
adventní věnečky, svícny, dekorace, cukroví
a mnoho dalšího zajímavého zboží. Během celého

dne bude v muzeu také mobilní ateliér, kde bude
probíhat vánoční fotografování. Přijďte se i vy
podívat do našeho muzea.
Bc. Barbora Bednářová Šafránková

KLOBOUK DOLÙ – další ocenìný obèan Lán

Pokud máte svého kandidáta, nebojte se jej
nominovat! Napište jeho jméno a krátce
zdůvodněte, proč si podle vás cenu zaslouží.

Výbor ceny složený z dosavadních laureátů bude
letošního oceněného vybírat právě z vašich
nominací. Kam s návrhy? Poslat na email:
RomanHavelka@email.cz, nebo v obálce
nadepsané Klobouk dolů - kulturní komise přinést
na obecní úřad. Do kdy podat návrh? Do
30. listopadu 2016.
Roman Havelka, vedoucí Divadla Lány
a předseda Kulturní komise obce Lány

Setkání se sv. Mikulášem

Narpa Lóra cup

Potkat svatého Mikuláše můžete v pondělí
5. prosince v 19:15 hodin před hospodou Narpa.
Andělské vystoupení moderuje Bára Ladrová.
Čert nepůjde mezi děti. Balíčky pro Vaše děti se
jmenovkou lze odevzdat od 3. prosince v hospodě
Narpa. Pro odvážné bude možnost setkat se
Luciferem osobně! Srdečně zve tým Diskotačení.
Barbora Ladrová

V sobotu 10. prosince se uskuteční 7. ročník
karetního turnaje Narpa Lóra cup v hospodě
Narpa. Prezentace hráčů proběhne od 10:30 do
10:50 hodin. Turnaj bude zahájen v 11:00 hodin.
Vítěz 6. ročníku Karel Sklenička nechť se dostaví
v tričku šampióna, které bude obhajovat. Všem
přihlášeným hráčům s opatrností tento termín
připomínám a těším se na krásné karetní souboje.
Ivan Salač

Vážení a milí lánští občané, Divadlo Lány a výbor
pro udělení ocenění opět 30. prosince v rámci
tradiční divadelní premiéry vyhlásí ve spolupráci
s obcí Lány laureáta čestného ocenění Klobouk
dolů. Získá jej občan Lán za významný, nezištný
a dlouhodobý přínos k propagaci a rozvoji obce.

Voòavý advent
Kulturní komise obce Lány Vás v sobotu
10. prosince od 10:00 do 17:00 hodin opět zve do
lánské sokolovny na den s vánočními tradicemi
nazvaný Voňavý advent.
Čeká na vás příjemná sváteční klidná atmosféra.
Vánoční, rodinné, kreativní fotostudio – odnesete
si fotografie ihned domů. Stánky s vánočními
výrobky a dárky. Vánoční dílny pro malé i dospělé.
· 14:00 hodin vyhlásíme vítěze celoroční

·

·

·

soutěže v pétanque
15:00 hodin vystoupí děti z lánské mateřské
školky s vánočním pásmem
16:00 hodin vyhlásíme vítěze Zlatého šafránu
za nejchutnější vánoční cukroví
16:30 hodin tradičně zakončí program
loutková pohádka
Roman Havelka, předseda
Kulturní komise obce Lány

Napeète pro Zlatý šafrán
Ukažte všem své kulinářské umění a přineste
v sobotu 10. prosince v čase od 10:00 do 15:00
hodin napečené vánoční cukroví přímo do
sokolovny. Vyberte takové, které považujete za

své nejlepší, a nechte své jméno zvěčnit na
putovním poháru devátého ročníku cukrářské
soutěže Zlatý šafrán.
Eva Havelková

Èesko zpívá koledy
Lány se již počtvrté připojí ke dvěma stovkám obcí
po celé republice, kde se v tutéž chvíli sejdou lidé
dobré vůle a zazpívají si stejné koledy. Kulturní
komise zve občany na jedinečné setkání
s celonárodním duchem s názvem Česko zpívá
koledy.
Sejdeme se ve středu 14. prosince v 17:50 hodin
na Masarykově náměstí před hospodou Narpa,
abychom se v 18:00 hodin připojili k celé
republice v projektu regionálních deníků Vltava-

Labe-Press. Zazpíváme si koledy Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do
Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši.
Zpěvníčky budou na místě k dispozici.
Připraveno bude něco teplého pro zahřátí.
Nepropásněte možnost setkat se v adventním
čase se svými sousedy a přáteli při příjemné
příležitosti.
Roman Havelka, předseda
Kulturní komise obce Lány

Kalendáø akcí
Listopad/Prosinec
Výstava secesních reklamních plakátů
ze sbírky H-Posters sběratele
Zdeňka Harapese. Výstava
končí 4.12. (Muzeum TGM)
9.11. Beseda Dětské otravy. Umíte si
s nimi poradit? od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
12.11. Podzimní úklid veřejných
prostranství od 9:30 hodin
(Náš Vašírov)
15.11. Beseda Pozitivní rodičovství –
styly výchovy od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
19.11. Podzimní úklid lesa od 13:00
hodin, sraz u Lesní správy
(Naše Lány)
20.11. Adventní prodejní výstava od
9:00 hodin (Muzeum TGM)
22.11. B e s e d a M á m e d o m a
(před)školáka, aneb Školní
zralost od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
25.11. Adventní dílna na výrobu
věnců od 16:00 hodin v nové
škole (ZŠ)
27.11. R o z s v ě c e n í v á n o č n í h o
stromku před obecním úřadem
v 17:00 hodin (Obec Lány,
Chorus Laneum)
30.11. Beseda Péče o dětské zoubky od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
listopad Zavírání lánského mola (MK)
2.12. O k r e s n í t u r n a j š k o l n í c h
družstev ve stolním tenisu
v sokolovně (ZŠ Lány)
3.12. M i k u l á š s k á n a d í l k a v e
Vašírově od 16:00 hodin (Náš
Vašírov)
5.12. M i k u l á š s k á p ř e d Na r p o u
v 19:15 hodin (B. Ladrová)
6.12. Mikulášská herna pro malé děti
od 10:00 hodin v Domečku
(Naše Lány)
7.12. V ý s t a v a Z i m n í h r á t k y
(Muzeum TGM)
8.12. Dětský vánoční jarmark od
16:00 hodin ve staré škole (ZŠ)
8.12. Předvánoční setkání s Gabrielou Filippi od 18:00 hodin nad
Narpou (J. Ladrová)
10.12. Voňavý advent v sokolovně od
10:00 hodin (Obec, TJ Sokol,
Baráčníci)
10.12. Turnaj Narpa Lóra cup od
10:30 hodin v Narpě (I. Salač)
10.12. Výroční Valná hromada SDH
Lány v hasičské zbrojnici
14.12. Česko zpívá koledy v 17:50
hodin před hospodou Narpa
(Obec Lány)
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Podzimní sbìr papíru
Základní škola Charlotty Garrigue
Masarykové Lány ve spolupráci se
žákovskou radou vyhlašuje Podzimní
s b ě r p a p í r u . Vy č i s t ě t e v r á m c i
předvánočního úklidu své domovy od
starého papíru! Termín: od 7. do 11.
listopadu 2016. Za hlavní budovou školy
u garáží odevzdávejte papír v době od
7:15 do 7:45 hodin (pan školník naváží
a zapíše). Odměna pro tři nejlepší
sběrače a třídu.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Mikulášská herna v Domeèku
Akce se uskuteční v úterý 6. prosince od
10:00 hodin do 12:00 hodin (příchod do
herny od 9:15 do 9:45 hodin) jen pro
přihlášené děti. Zájemci, hlaste se
nejpozději do čtvrtka 1. prosince přímo
v Domečku!
Do Domečku přijde Mikuláš se svým
pomocníkem andělem odměnit všechny
šikovné děti. Čert v Domečku nebude.
Děti, které se stydí, si mohou pro
Mikuláše předem připravit obrázek
nebo jiný vlastní výrobek. Mikuláš si
také rád vezme dudlík :o).
Nadílka: od nás dostanete při přihlašování punčochu, aby byly nadílky všechny
stejně zabalené, a v sáčku trochu uhlí.
Obsah nadílky je již jen na Vás.
Podepsanou nadílku přinesete v tašce
v den mikulášské herny a necháte ji na
označeném místě. Momentky
z nadělování budou po akci ke stažení na
našem webu a facebooku. Na nadílce
bude přítomná Laura Klokočníková,
profesionální fotografka, takže si budete
moci objednat snímky svých ratolestí se
svátečním pozadím včetně PFka.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

OKÉNKO
do mateøské školy
Co jsme zažili koncem září a v měsíci říjnu ve
školce
Ve středu 21.9. jsme společně navštívili
hospodářství u Norků v Křivoklátské ulici. Těšili
jsme se na naše zvířecí kamarády a přinesli jsme
jim něco dobrého na zub. Díky vyprávění jsme se
nemohli dočkat, až uvidíme nové přírůstky –
kozlíka Toníka, kozy Julinku a Lízu. Také se
během prázdnin narodilo několik králíků, přibylo i
koťátko Žofka. Všechny nás mile přivítala
maminka Magdalénky Norkové, nakrmili jsme
všechna zvířata a za odměnu nás čekala jízda na
ponících. Chráníme, zkoumáme a objevujeme
přírodu a vše živé, víme, jak se máme o zvířata
starat, co které zvíře k životu potřebuje…Sbíráme
sušené pečivo a jiné dobroty pro zvířata nejen
domácí, ale také pro naši kamarádku divočáka
Bertu, kterou také pravidelně navštěvujeme. V
zimě nezapomínáme na lesní zvěř a ptactvo.
Dodržujeme předem daná pravidla. Navzájem si
pomáháme. Když někdo najde něco zajímavého,
upozorní ostatní, vše si prohlédneme a vysvětlíme.
11.10. se třída Kytiček vypravila do naučného
střediska ekologické výchovy – Čabárna. Bylo
trochu zamračeno, ale to nám nevadilo. Jeli jsme
autobusem a tam neprší. Nejprve jsme se vydali do
záchranné stanice, kde jsme viděli různé druhy
sov, ale i krkavce, jímž jsme byli uneseni – většina
dětí ho viděla poprvé. Ale pak už jsme se museli
přesunout do naučného střediska na program,
který jsme měli objednaný. Na Výletě do přírody
jsme se dozvěděli, co si s sebou vzít, co můžeme
pozorovat v lese, na louce, ve vodě, ale také jsme se
zamysleli nad tím, co do přírody nepatří. Bylo
vidět i slyšet, že toho o přírodě víme opravdu
hodně.

Vyrobte si adventní vìnec

Drakiáda

Školní družina srdečně zve na otevřenou
dílnu výroby adventních věnců, která se
koná v pátek 25. listopadu od 16:00
v přízemních prostorách nové školní
budovy. S sebou vezměte: korpus na
věnec, svíčky a zdobení.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Mateřská škola Lány společně s
Modelářským klubem Lány a okolí
pořádaly v pátek 4. listopadu odpoledne
již tradiční Drakiádu. Do akce se zapojili
rodiče pomocí s přípravou i napečením
dobrot pro děti. Počasí nám přálo a tak se
nad Kopaninou vznášelo mnoho
rozmanitých draků. Příchozí přidávali
papírové mašle na ocas draka, mohli se
ohřát u ohně nebo si opéct buřtík. Děti v
Mateřské škole celý týden připravovaly
dráčky, které na Drakiádě s asi osmdesáti
balónky vypustily do světa. Teď už
nezbývá než čekat, kam dráčci doletí…
Barbora Rovná,
třídní učitelka Berušky

Podzimní úklid lesa
Přidejte se k nám v sobotu 19. listopadu.
Sejdeme se ve 13:00 hodin u budovy Lesní
správy. Přijďte s dětmi (včetně kočárků),
vytáhněte na procházku sousedy.
S sebou: termosku s teplým čajem,
případně oblíbené rukavice. Pytle a
gumové rukavice budou na místě.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

18.10. se uskutečnila již tradiční akce pro naše
předškoláky a kamarády ze školní družiny
Bramboriáda. Odpoledne odstartovalo kratičkým
pohádkovým vystoupením v podání dětí ze třídy
Sluníček a společné zatančení mazurky,
následovalo soutěžení na dvou stanovištích
a tvoření bramborových korálů pro princeznu.
Odměnou na závěr byla pro všechny horká
brambora ve stříbře a teplý čajíček do bříška.
25.10. navštívila třída Soviček a Zajíčků
vzdělávací program s názvem Jak to chodí
u mravenců v oblíbené Čabárně.
Ve všech třídách proběhl podzimní Lesní den.
Každá třída si vybrala zajímavé místo či strom
v okolí Lán a pozorujeme tam vliv změn v přírodě
ve spojitosti se střídáním ročních období.
Podzimní typické počasí si užíváme hlavně
v zámeckém parku, kam pravidelně chodíme na
vycházky s možností sběru přírodnin (kaštanů,
žaludů, jedlých hub a pěkných listů, které
využijeme při výtvarné a pracovní činnosti ve
školce). Pozorujeme typické charakteristické
znaky tohoto období.
Na co se těšíme v měsíci listopadu? Navštíví nás
ve školce divadlo s Houbařskou pohádkou, užijeme
si tradiční Drakiádu na místním modelářském
letišti, proběhne fotografování dětí a také nás
čekají Zpívánky s Oskárkem.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
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více než 50 středních škol a učilišť. Naši žáci
dostali příležitost nahlédnout do studijních
programů a získali představu o dalších
možnostech svého studia a profesního zaměření.

Zprávy ze školy
3. 10. V rámci přírodovědného učiva o vesmíru se
žáci 5. třídy vydali na exkurzi do Štefánikovy
hvězdárny v Praze na Petříně.
7. 10. Třetí třída zhlédla v divadle Lampion
představení Pták Ohnivák.
11. 10. Členové stravovací komise 2015/2016
vylosovali z řad zájemců nové členy stravovací
komise 2016/2017, více informací na školním
webu v sekci Jídelna.
12. 10. S vedením školy se letos poprvé sešli
zástupci žákovské rady.
18. 10. Ve škole se konal Den otevřených dveří. Do
výuky přišlo nahlédnout 63 návštěvníků,
odpoledních konzultací s pedagogy využilo 26
rodičů.
18. 10. Děti z mateřské školy a děti ze tříd 1. A,
1. B, 2. A a ze školní družiny si při letošní
Bramboriádě tradičně užily skupinové soutěžní
úkoly, podzimní výtvarné tvoření – tentokrát
vytvářely bramborové korále – i pojídání
pečených brambor.
19. 10. Žáci 8. a 9. třídy navštívili Veletrh
celoživotního vzdělávání v kladenském Domě
kultury. Na této akci prezentovalo svoji činnost

21. 10. V pátek 21. října jsme si ve škole opět po
roce připomněli témata ochrany člověka za
mimořádných událostí. Program učitelů doplnilo
několik zajímavých aktivit. Čtvrťáci a páťáci
dopoledne navštívili sídlo Hasičského
záchranného sboru v Kladně.
Za žáky 1. - 3. ročníku přijel vedoucí školitel
Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje Marek Hylebrant se speciálním výukovým
projektem o základech první pomoci. (Tento nový
projekt ZZS SČK byl odstartován 4.října
letošního roku na ZŠ v Jenči.) Děti se zábavnou
interaktivní formou za pomoci plyšového
medvěda Kuby, obřího hadrového mobilu,
minisanitky a animované vzdělávací pohádky
Haló, co se stalo? dozvěděly zásadní informace.
Domů si odnesly vzdělávací publikaci Malé
medvědí povídání a nafukovací balonek. Druháci
pak ještě navštívili hasičskou zbrojnici lánských
dobrovolných hasičů.
Druhostupňoví žáci si s kynologem Pavlem
Špáňou užili velmi zajímavé povídání o výchově
psa. Poučné byly informace o tom, jak se chovat
k cizím psům nebo jak se zachovat v případě
útoku psa na člověka. Na závěr děti viděly i krátké
ukázky výcviku psů.
26. a 27. 10. si děti užily dvou dnů podzimních
prázdnin.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Sport ve škole
V závěru minulého školního roku se na hřišti za
místní sokolovnou konaly atletické dny, 28.
června pro žáky 1. stupně a 29. června pro žáky
2. stupně. Každý žák si vybíral z pěti atletických
disciplín tři, které považoval za svoje nejsilnější.
1. a 2. třída vybírala z následujících disciplín:
sprint 40 m, překážkový běh, skok daleký, hod
míčkem a vytrvalostní běh a 3. – 5. třída si místo
hodu míčkem zasoutěžila ve skoku vysokém. Ve
třídách bojovali proti sobě zvlášť dívky a zvlášť
chlapci a všichni s nadšením usilovali o co nejlepší
výkon. Prví tři byli vždy oceněni na stupních
vítězů, převzali medaili a diplom.
Na 2. stupni byli dívky i chlapci spojeni do
kategorií 6. + 7. třída a 8. + 9. třída a vybírali
z těchto atletických disciplín: sprint 50 m, skok
daleký, skok vysoký, vrh koulí a vytrvalostní běh.
Zde už se výkony evidují a porovnávají
s dosaženými školními rekordy z let minulých.

Rekordy na letošních atletických dnech
překonány nebyly, přesto žáci dosahovali velmi
dobrých výsledků. Za zmínku určitě stojí výkon
Martina Peškeho ve sprintu na 50 m s časem
6,94 s, ve vrhu koulí překonal 11 m (11,15 m).
Lukáš Janák skočil do dálky 404 cm a do výšky
138 cm a Robin Zavadil skočil do dálky 428 cm a
do výšky 145 cm.
Ve škole se pravidelně účastníme různých
sportovních soutěží v rámci okresu a žákům se
daří získávat i medaile, v loňském roce byly
3 žákyně naší školy i v oblastním kole.
Letošní školní rok zakončíme již šestou
Olympiádou dětí a mládeže, což je pro žáky výzva k
přípravě a k úsilí o zlepšení vlastních výkonů.
Všem žákům přeji v tomto školním roce hodně
nejen sportovních úspěchů.
Mgr. Kateřina Vlčková, učitelka tělocviku

Zveme Vás na Vánoèní jarmark ve škole
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány srdečně zve rodiče i prarodiče žáků a přátele
školy na Dětský vánoční jarmark, který se koná ve
čtvrtek 8. prosince 2016 od 16:00 do 18:00 hodin
v prostorách historické budovy školy.

Těšit se můžete na prodejní stánky s výrobky
žáků, vánoční zpívání, vánoční dílny, prodejní
stánek Zahradnictví Lípová z Nového Strašecí
i na vánoční občerstvení.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Domeček je přátelské místo pro celou
r o d i n u . Po k u d s i z p r o g r a m u
nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
· 14:00 – 17:00 Rodinné poradenství
(individuální, párové, rodinné
konzultace, psychoterapie) a Pedagogicko psychologické poradenství
(15.11., 22.11., 6.12., 20.12.),
objednávky: katka.peskova@post.cz
nebo 776 134 539
· 14:00 – 17:00 Ženský kruh pro ženy
jakéhokoli věku s rukodělnou dílnou
- pleteme na rukou nebo na jehlicích
(8.11., 29.11. 13.12.)
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé – pokročilí
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové dopoledne
pro děti s rodiči
· 13:00 – 16:00 Personální a mzdové
poradenství ( 2 6 . 1 0 . , 2 3 . 1 1 . ) ,
objednávky: magdaf@centrum.cz
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(9.11, 14.12.), objednávky:
laktacniporadce@centrum.cz nebo
777 587 952
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
(2.11., 30.11.), objednávky:
kristyna.spalova@email.cz
· 16:00 – 17:00 Senior poradenství
(19.10., 16.11., 7.12.), objednávky:
sona.jelinkova@seznam.cz
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Pozitivní rodičovství – styly
výchovy se uskuteční 15. listopadu od
10:00 hodin. Co nás ovlivňuje při
výchově dítěte, temperament, úskalí
jednotlivých výchovných přístupů,
jednotnost rodičů a důslednost ...
· Beseda Máme doma (před)školáka,
aneb školní zralost se uskuteční 22.
listopadu od 10:00 hodin. Význam
školní zralosti. Co dělat, když si
nejme jistí zralostí, posilování oblastí
školní zralosti, vady řeči, poruchy
učení a pozornosti, zápis do školy …
· Beseda Péče o dětské zoubky se
uskuteční 30. listopadu od 10:00
hodin. Zlozvyky zvyšující riziko
zubního kazu, el. kartáčky, šetrné
sladkosti, vystrašený pacient …
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Karel Kellner: „Vìci pro obec dìlám za symbolickou cenu. Jde o moji srdeèní záležitost.”
Setkání s Karlem Kellnerem bylo neuvěřitelně příjemné a inspirující.
V dílně plné svých obrazů, uprostřed oslnivě zlatý kříž Krista a ve vzduchu
vůně ředidel a laků, mi Karel vyprávěl řadu historek z Austrálie. Dokonce
prozradil restaurátorské „vychytávky“, které používal na obrazy od
Picassa i na lánský Zlatý křížek. Při restaurování využívá piliny i koňak...
Vy jste se po čtvrtstoletí vrátil z Austrálie zpět do Čech, respektive do Lán.
Dnes tu stojí řada vašich sochařských děl. Na které z nich jste nejvíce pyšný
a můžete říct, že jste si práci skutečně užil?
Nejvíc jsem si užil práci na soše Pánovka. Jde o vzpomínku na mé
nádherné dětství. Socha vznikla při prvním Sochařském sympoziu, které
Lány pořádaly a skutečně šlo o fantastickou práci. Jsem na ni hodně pyšný.
Pak samozřejmě lavička u brány. Hodně se u ní zastavují cyklisté a hladí si
dřevěnou kočičku. Vždycky když jdu kolem, zeptám se, zda vědí, kdo ji
vyrobil, a představím se. (smích). Mám neskutečně dobrý pocit, když
vidím svá díla instalovaná po vesnici.
Teď to zní, jako by vás bavila „sochařina“ víc než malování?
Oboje miluju, ale je pravda, že jsem se konečně, co jsem přijel z Austrálie,
vrátil k restaurování.
Je jednoduší vytvářet dílo od začátku, nebo renovovat?
Restaurování je příjemné. Když dostanete do ruky dílo, které je rozsypané,
poškozené a vy musíte znát postupy doby, kdy dílo vzniklo a opravit jej tak,
aby to nebylo k poznání. Velmi zajímavá práce, která mě neskutečně baví.
Které nejvzácnější dílo jste restauroval?
Picassa. Jedna lady mi jej přinesla v Austrálii s tím, že při párty ho jeden
z hostů propíchl vidličkou a trhl dolů. Samozřejmě manžel, velký sběratel
umění, o tom neměl ani tušení. Musel jsem obraz opravit na sto procent.
Vzal jsem jehlu a nit a nejprve vše zašil. Chybějící barvu jsem vyplnil
a opravil. Když přišla majitelka, těžce mě přeplatila a odešla se slovy:
Zapomeňte na to, že jsme spolu kdy mluvili a obchodovali.
V současné době rekonstruujete „Zlatý křížek“, který stojí proti dvoru
u pěšiny vedoucí k bývalé drůbežárně. Jeho poslední oprava byla v roce
2002. Co vše je nutné na kříži opravit?
On byl trošku pomlácený. Dokonce i podstavec bylo nutné opravit. Sa
nhmozejmě jsem musel zpatinovat nový materiál do barvy pískovce. Obec
zrestaurovala kříž, který byl rezavý. Očistil se, obrousil a natřel. Nakonec
na něj přijde zpátky Kristus, kterého teď pozlacuji. Bude nádherný.
Zlatý křížek se skládá z poměrně vysokého podstavce a kříže, na kterém je
Kristus. Která část byla v nejhorším stavu?
Řekl bych, že podstavec. Byl osekaný a oprýskaný. Přímo na místě jsem
dovnitř navrtal šrouby, aby držely tu masu, která se dolepila. Sehnal jsem
dobrý materiál, který je odolný i do exteriéru. Nakonec jsem nové části
trochu posekal a obrousil, aby se více podobal pískovci, který má v sobě
póry. Za dva dny byl podstavec hotový.
Postava Krista je v bederní části velmi detailně propracovaná. Nechybí ani
bodná rána, z které vytékají kapky krve. Jak složitě a komplikovaně se
takovéto detaily obnovují?
V podstatě byl Kristus v pořádku. Opravit bylo třeba jen kousek vyloupnutého lýtka a zezadu ruka. Místa jsem vytmelil, zbrousil, přelakoval a
připravil na pozlacení. Celá socha se natřela speciálním lakem, který
schne několik hodin. Když po přejetí prstu začne lak jakoby malinko
pískat, tak to je ta doba, kdy můžu začít pokládat zlato. Já používám knížky
s 22,5karátovým zlatem. Jde o velmi tenoučké zlaté papírky. Říká se, že
když vezmeš golfový míček a chceš jej roztlouct tence jako tyto zlaté lístky,
pak vznikne plocha o velikosti tenisového hřiště ve Wimbledonu.
Jak se s tak tenkým zlatem pracuje?
Na ruku si natřu vazelínu, štětečkem se jen špičkou dotknu vazelíny, pak
opatrně zlatého papírku, který se nalepí, přenesu ho na sochu, zapracuji
a přeleštím. Položí se jedna vrstva, opět se to přetáhne lakem a další vrstva.
Celkem celý proces opakuji třikrát. Jde o zlacení, které je vhodné do
exteriérů. Takto pozlacená socha by neměla zoxidovat.

Které nástroje používáte při své práci nejčastěji?
Špachtle, štětce, dláta, brusný papír, epoxidové tmely. Je to různé. Vždy
záleží, jak staré dílo opravuji. Podle toho volím i materiál. Dokonce
používám i jemné piliny nebo koňak...
Dbáte při své práci restauratéra na zachování původní podoby, nebo lze po
dokončení poznat osobitý rukopis?
Vždy musím zachovat původní podobu. Než začnu restaurovat, vždycky si
dílo nejprve vyfotím, kdyby došlo k nějaké komplikaci. Dokonce se mi
jednou stalo, že při zažehlování plátna ze zadní strany mi zůstal obraz
přilepený na keramické podložce a plátno bylo úplně prázdné. Naštěstí mě
napadlo celý proces zažehlování zopakovat, a když jsem po 24 hodinách
zvedl plátno, obraz byl zpět na svém místě. Ulevilo se mi. Kdyby to tak
dobře nedopadlo, musel bych podle fotografie obraz namalovat.
Při venkovní instalaci je nejdůležitější povrchová úprava. Jak budete
ošetřovat křížek a celý podstavec Vy?
Měl by takto zůstat. Pozlacený Kristus by neměl oxidovat. Nejhorší pro
sochy v exteriéru jsou výkyvy teplot a déšť.
V dřívějších dobách byly pro pěší tyto křížky důležitými ukazateli. Jak
vnímáte význam těchto „rozcestníků“ v dnešní moderní době?
Já jsem nadšený. Obec má pro tyto památníky pochopení. O křížcích se
mluvilo dlouho. Dokonce poslední Sochařské sympozium bylo na téma
těchto rozcestníků. Já sám jsem pracoval na křížku, který je pod fotbalovým hřištěm, říká se tam U Spáleného křížku. Jde o historii, kterou je nutné
zachovávat a obnovovat pro starousedlíky i pro nastupující generace. A já
jsem sám překvapený a velmi rád, že se doposud nic nezničilo.
Co pro vás znamená, když Vás obec osloví, abyste pro Lány něco vytvořil či
renovoval? V jednom z rozhovorů jste říkal, jak moc se Vám po vesnici
stýskalo…
Už jsem ve věku, kdy si říkám, co tu po mně zůstane. Na jednu stranu si
stěžuji, že jsem neměl dovolenou už deset let, ale na druhou stranu jsem
šťastný, že dělám takovou práci. Jsem nadšený, že můžu vytvářet umění
pro Lány. Samozřejmě, že přednost má pro obec obnova chodníků, škola
a jiné věci, ale vždy se najde i prostor pro takové krásné věci, jako jsou
sochy, křížky... Lány mají pochopení pro uměleckou činnost, a to se moc
nevidí. Proto i já věci pro obec dělám za symbolickou cenu. Jde o srdeční
záležitost...
Ilona Víchová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Druhé lánské Dýòoøezání
15. října se lánské náměstí opět zbarvilo do
podzimních tónů. Více než 200 dýní se pod
rukama šikovných dětí i jejich rodičů během
sobotního odpoledne měnilo na různé motivy, od
strašidelných obličejů po pohádkové bytosti.
Inspirací pro děti byl, letos poprvé, mistr Evropy
v carvingu Michal Cominardi, který vyřezával své
3D motivy do muškátových dýní. Ve stánku
s občerstvením jste mohli ochutnat sladké i slané
výrobky z dýní z pekárny ZeMěDar. Nejen pro děti
byl připraven kurz první pomoci se záchranářem
a vedoucím Krajského školicího a výcvikového
střediska Zdravotnické záchranné služby
Středočeského kraje Markem Hylebrantem. Děti
si vyzkoušely první pomoc na plyšovém
medvědovi, naučily se neodkladnou resuscitaci,
zastavení krvácení a volat na bezplatnou linku
155. Pro děti byla velkou atrakcí samotná
prohlídka sanitního vozu a jeho vybavení

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Kroje šijí svépomocí

a v závěru i drobné dárky v podobě balónků
a knížek o první pomoci pro děti. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na
této akci. Děkujeme i Vám, malým a velkým
řezbářům, za krásné odpoledne a budeme se na
Vás těšit zase v příštím roce.
Ing. Ivana Píšová

Lampionový prùvod poèasí nezradilo
Ještě chvíli před začátkem Lampionového průvodu
pršelo, a tak se nepřízeň počasí projevila na počtu
návštěvníků. Bylo nás méně než v loňském roce.
Přesnější počet říct neumím. Všem odvážlivcům
byla odměnou tradiční večerní procházka přes
školní statek okolo sochy sovy, kterou běžně
nevídáme. Barevné lampionky u rybníka krásně
svítily, ohňostroj rozzářil oblohu a snad i vykouzlil
úsměv v dětských tvářích. Letos nefoukal vítr,
a tak vypuštěné svíčky na hladině rybníka zářily
ještě dlouho po odchodu všech účastníků
průvodu. Děkujeme Vám všem za přízeň
a partnerům akce za jejich pomoc. Barevnou
fotogalerii z akce najdete na našich internetových
stránkách nebo na facebooku. Mějte se dobře.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Baráčníci si svoje nové kroje šijí
svépomocí. Důvody tohoto rozhodnutí
byly dva: omezený rozpočet a časová
dostupnost nových krojů ušitých na
Moravě. Na ty se čeká třeba i rok.
Slovo dalo slovo a novostrašecká tetička
již ušila tři kroje. Další dva kroje
a pánská vesta čekají na ušití. Lánská
tetička Katarína Mocsonokyová bude
kroje vyšívat.
Teď máme před sebou nákup vyšívacích
bavlnek a ozdobných stuh, které tvoří
nezanedbatelnou položku v rozpočtu.
Předpokládáme, že na našem Výročním
sedění po Novém roce již bude hotovo.
Finančně se také vejdeme do
připravených 20 tisíc korun.
Hana Schritterová, rychtářka

Koncerty Chorus Laneum
·

·

·

Neděle 11. prosince od 17:30 hodin
v kostele v Městečku u Křivoklátu.
Pátek 16. prosince od 18:00 hodin
v kostele v Srbči.
Pátek 23. prosince od 18:00 hodin
Vánoční koncert v lánském kostele.

NEBE NAD LÁNY
Nemohla vás minout. Anebo ji v nejbližší době
uslyšíte – tu novinu o zpřesněném odhadu počtu
galaxií ve vesmíru. Doposud se mluvilo o stovce
miliard a teď? Tisíc miliard!
Ale upřímně: co taková zpráva přináší? Je snad
vesmír nekonečnější? Přepíšeme snad učebnice?
Pro člověka jsou taková čísla neuchopitelná.
Dokážeme bleskové rozpoznat počet nepřátel
v tlupě. Odhadnout množství úlovků ve stádu
zvěře. Velká čísla vnímáme jen intuitivně.
Nakonec – učiňte jednoduchý pokus: vyneste na
rozbalenou roli toaletního papíru číselnou osu.
Označte na ní jednotky, desítky, počátek stovek,
tisíců, milionů… Ručím za to, že čím větší budou
hodnoty, tím méně budou rozestupy značek na
ose odpovídat. Budete je přirozeně zkracovat. Tak
jsme stvořeni. Nevíme, co si počít s biliónem
galaxií. Astronomové s velkými čísly pracují
běžně, zapisují je pomocí exponentů. Dosavadní

odhad počtu elementárních částic (!) v celém
vesmíru byl 1089. Změníme jej tedy o deset řádů.
Výsledek – 1099, no a? Většina z nás v tom nevidí
rozdíl.
Člověku je srozumitelnější třeba tahle (druhá
novinka uplynulého měsíce) zpráva:
Jeden jedinec jednoho druhu na jedné z planet
jedné z hvězd v jedné z galaxií kupy v Panně se
zavázal osídlit do konce století sousední planetu!
Elon Musk pošle na Mars milion lidí k trvalému
pobytu! Minikrůček v nově přeměřeném vesmíru,
že? Ale tají se nad ním dech. Naši potomci ve vsi
budou vzhlížet k NEBI NAD LÁNY a mávat svým
kamarádům v sousedství Modré planety!
A pramálo bude záležet na rozlehlosti kosmu, na
počtu hvězd, či částic… Budeme unešeni
pidiposunem na vlastním dvorečku.
Jirka Luska

Úklidové služby
·
·
·
·
·

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců a podlah
čištění čalouněného nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz
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Øíjen v sokolovnì
· Kromě pravidelného cvičení

·

·

·
·

·

·

·

·
·

·

pokračují cykly cvičení Body and
Mind a Problematické partie pro ženy
vždy v úterý a ve čtvrtek od 18:00
hodin.
Přijďte si zahrát volejbal do
sokolovny. Trénuje se každé pondělí
a čtvrtek od 19:00 hodin.
Ač počasí skutečně vybízelo
k podzimní procházce, v neděli
23. října se sešlo jen 9 turistů.
V obou přísálích sokolovny byly
instalovány ochranné sítě.
Od 1. listopadu budou uzamčena
vrátka na hřiště z ulice Na Ohradech,
nepřístupné bude také venkovní WC.
5. listopadu se u nás koná jedno z kol
regionálního turnaje mládeže ve
stolním tenise. Zahájení v 7:45
hodin. Další kolo v Lánech proběhne
až v březnu, ostatní kola organizují
sokolové na Stochově a v Unhošti.
Vyzýváme členy TJ, kteří dosud
nezaplatili členské příspěvky, aby tak
učinili u svých trenérů – cvičitelek.
Výbor vyzývá členy ke splnění
brigádnické povinnosti. Na
venkovním hřišti může každý podle
svých časových možností shrabávat
listí kolem hřiště a ukládat ho na
kompost vedle střídačky.
V listopadu bude provedena revize
nářadí v sokolovně.
V Praze se 27. listopadu uskuteční
přehlídka – ukázka sletových skladeb
pro XVI. Všesokolský slet v roce 2018.
Samotný nácvik v TJ pak začne na
podzim roku 2017.
TJ se opět zúčastní Voňavého adventu
10. prosince se svým stánkem
vánočního občerstvení.
Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci ve
stánku nebo přinesou něco na zub, se
již mohou hlásit.
Václava Nováková

Lednové kurzy tance
Připravujeme lednový kurz tance pro páry.
Také zde je potřeba, aby se zájemci co
nejdříve přihlásili na mailové adrese
martina.moravcova@tiscali.cz, a to z důvodu
stanovení ceny kurzu a počtu vyučovacích
hodin. Výuka bude opět probíhat v neděli od
16:00 hodin.
Martina Moravcová

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Pátý roèník Lánská koule pétanque ukonèen
Soutěž v pétanque, která již má v Lánech svou
pětiletou tradici, je ukončena.
Stejně jako v předchozích letech přinesla řadu
překvapivých momentů. Dobrá příprava na
jednotlivá utkání a tréninky mimo soutěž jsou
zárukou dobrého umístění. Vítězi se v letošním
ročníku stávají Zuzana a Petr Fenclovi. Povedlo se jim
to, co ještě nikomu před nimi. Ve finále neměli
přemožitele. Zvítězili ve všech sedmi utkáních.

Druhé místo patří Ivetě a Petrovi Filipovým a třetí
Martině a Miroslavu Hořejším.
Oficiální vyhlášení výsledků s předáním cen se
uskuteční stejně jako v předchozích letech na
Voňavém adventu v sokolov-ně 10. prosince 2016 ve
14:00 hodin. Věřím v bohatou účast všech
soutěžících.
Oldřich Polášek

Jezdecký kroužek pro dìti
Náplní kroužku je jezdecký výcvik na koních či
ponících přizpůsobený věku a schopnostem dětí
od 4 let věku. Dále péče o koně: krmení,
hřebelcování, čištění, příprava na trénink.
Jezdecký výcvik je zaštítěný licencovaným
cvičitelem jezdectví. Tento kroužek je vhodný pro
děti, které by chtěly mít svého vlastního koně – zde
si mohou vyzkoušet, co to obnáší. Každé dítě se
stane členem Sportovní stáje Lány – Vašírov, z.s. a
tak se na něj vztahuje pojištění, které zřizuje Česká

unie sportu. Přesto doporučujeme sjednat
úrazové připojištění. Dítě potřebuje pevnou
kotníčkovou obuv a vlastní přilbu, do začátku stačí
cyklistická. Později můžete dokoupit jezdecké
boty, chapsy, přilbu a vestu. Více info na mailu
andreametelkova@seznam.cz. Kroužek funguje
každý pátek od 14:00 do 17:00 hodin.
Andrea Metelková

Lánské želízko v pražském bìžeckém poháru
Pohár Pražských Běžeckých Nadějí je největší
běžecký seriál pro děti a mládež v Praze. Lány tam v
letošním roce měli své želízko.
Byl jím žák šesté třídy lánské základní školy Adam
Hořejší, pravnuk zakladatele květnového Běhu
vítězství, Antonína Bechyně. Běh ho baví a tak se v
letošním roce zúčastnil osmi z devíti závodů
přespolního běhu v jarních a podzimních
měsících. V průběhu celého roku sbíral body a
dařilo se mu. Z každého závodu přivezl medaili a
držel se na předních místech své věkové kategorie
- Přípravka žáci. Poslední závod Podzimní běh

Olympu se konal v sobotu 5. listopadu v pražské
Stromovce. Adam získal poslední cenné body za
druhé místo, které ho vynesly celkově na první
příčku poháru. Pořadatelé rovněž zveřejnili
celkové hodnocení nejlépe bodujících závodníků
poháru ze všech kategorií. V TOP 50 - chlapci
skončil Adam na druhém místě se 114 body.
Adamovi přejeme další sportovní úspěchy, hezké
zážitky při běhání a reprezentaci Lán.
Vlastimil Hořejší

Vánoèní cvièení s Míšou
V neděli 18. prosince se můžete těšit na tradiční
vánoční cvičení s Míšou Kholovou z CK s
úsměvem. Cvičitelka pro nás připraví nejnovější
cvičební pomůcky. Pro velký zájem v loňském roce
je letos nutno potvrdit účast na e-mailové adrese:

martina.moravcova@tiscali.cz, aby byly
připraveny cvičební pomůcky. Vstup bude
dobrovolný.
Martina Moravcová

Lánským fotbalistùm svítá na lepší èasy!
Kromě výsledků odehraných zápasů Vám
prozradíme také jednu nejaktuálnější novinku,
která v současnosti otřásá klubem SK Lány. A tou
je, že se konečně, po 4 letech, podařilo sehnat
trenéra. Je jím kvalifikovaný, velmi zkušený
člověk, bývalý trenér mládeže v Novém Strašecí,
pan Jaroslav Cafourek. V podzimní části sezony se
s kluky budou navzájem seznamovat a oťukávat
a do zimní přípravy se již vrhnou po hlavě

a s velkým odhodláním.
Výsledky zápasů:
SK Lány – A: SK Lány - SK Senomaty A 3:2, ČL
Kolešovice A – SK Lány 3:0, SK Lány – FC 05
Zavidov B 1:4, SK Lány – So Kroučová 2:0, FC
Jesenice A – SK Lány 2:1 (na penalty).
SK Lány – Starší přípravka: SK Lány – ČL
Kolešovice 2:1
Klára Dudášiková, SK Lány
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