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Úvodník

Veøejné zasedání

Je to sto let

V pondělí 10. září 2018 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· V souladu s § 6 odst. 6 b) zákona č.183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, že
pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu
Lány bude Magistrát města Kladna, oddělení
architektury, územního plánování a rozvoje
města, a to podle § 6 odst. 1 c) stavebního
zákona. Zastupitelstvo obce určuje dle
požadavků stavebního zákona pana Karla
Skleničku jako zastupitele, který bude
spolupracovat při pořízení Změny č. 1
Územního plánu Lány s Magistrátem města
Kladna, oddělení architektury, územního
plánování a rozvoje města.
· Rozpočtovou změnu č. 4/2018.
· Poskytnutí mimořádné finanční výpomoci pro

V roce 1918 se Češi a Slováci sešli ve
společné republice po staletích, kdy byli
součástí velké mnohonárodní říše pod
vládou Habsburků. Někteří historici,
politici či filozofové dnes vedou úvahy
o tom, že kdyby Rakousko-Uhersko
přežilo, bylo by to pro nás lepší než jeho
rozpad. Nejsem si tím vůbec jist, i když
představa, že mohu jet do Terstu
k Jaderskému moři nebo si zalyžovat do
Rakouska, a přitom budu stále doma, je
jistě zajímavá a lákavá. Habsburkové
totiž propásli tu správnou dobu k tomu,
aby reformovali soustátí, ve kterém žila
celá řada národů a národností. A když
s tím chtěli začít, bylo již pozdě. Ostatně
v souvislostech s dalším historickým
vývojem lze pochybovat, že by habsburská říše další století přežila. Stačí
vzpomenout na Německo a druhou
světovou válku nebo na válečný konflikt
na Balkáně, od kterého uplynulo teprve
čtvrt století.
Nemá tedy cenu dumat nad tím, co by
kdyby, a vzít vznik našeho společného
státu se Slováky za neměnnou historickou skutečnost. Vydržel nám čtyřiasedmdesát let, s krátkou přestávkou v době
druhé světové války, kdy nás zabrali
Němci a Slováci si založili Slovenský
štát. Prožili jsme společně první
republiku, první poválečná léta,
jedenačtyřicet let komunistické totality
i tři roky po sametové revoluci. Pak se
naše cesty rozešly, naštěstí slušně a bez
konfliktu. Jsme spřátelené země a Češi si
se Slováky stále rozumí, i když ze strany
české mládeže je to horší. Proto bychom
si měli tohle sté výročí připomenout
a možná našim dětem vysvětlit, jak to
vlastně bylo. Protože na svou historii
a své přátele bychom zapomínat neměli.
Karel Pleiner

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

·

·

·

·

TJ Sokol Lány na úhradu dokončovacích prací
v budově sokolovny ve výši 200.000,- Kč.
Poskytnutí mimořádné finanční výpomoci pro
Sportovní klub Lány na úhradu vodného ve výši
60.000,- Kč.
Prodej pozemku parcelní číslo st. 635/1
v katastrálním území Lány o výměře 49 m2
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Cena
pozemku je 1.000,- Kč/m2.
Částku 130,- Kč/hrobové místo/rok za služby
spojené s nájmem hrobového místa na místním
hřbitově a nájemné hrobového místa 4,Kč/m2/rok a ukládá místostarostovi JUDr.
Kosárovi smluvně ošetřit pronájmy hrobových
míst na dobu 5 let.
Přijetí daru pro ZŠ Lány od firmy TROAX CZ
s.r.o. ve výši 10.000,- Kč.
Ing. Lenka Hrotíková

Mimoøádné veøejné zasedání
Ve středu 3. října 2018 se zastupitelé sešli na
mimořádném veřejném zasedání. Místem jednání
byl obecní úřad. Zastupitelé projednali a schválili
výsledky výběrového řízení na pořizovatele
projektové dokumentace na projekt ČOV
a splaškové kanalizace Vašírov. Bude jím firma

MEDIUM project EU s.r.o. z Pardubic. Dále
projednali a schválili odměny členům kontrolního
a finančního výboru, kteří nejsou členy
zastupitelstva.
Ing. Lenka Hrotíková

Zvolili jsme nové zastupitele
V říjnových volbách do obecního zastupitelstva obce Lány zvítězilo volební sdružení nezávislých
kandidátů Společně pro Lány a Vašírov, které získalo 73 % platných hlasů a v novém zastupitelstvu bude
mít 9 zastupitelů. Do nového zastupitelstva byl dále zvolen 1 zástupce za Komunistickou stranu Čech a
Moravy a 1 zástupce sdružení Pro dobrou věc. Volební účast byla 56.8 %.

Zvolený zastupitel

Název sdružení, politické strany

Věk

Počet
získaných hlasů

Sklenička Karel

Společně pro Lány a Vašírov

64

751

Píšová Ivana, Ing.

Společně pro Lány a Vašírov

35

712

Kosár Ernest, JUDr.

Společně pro Lány a Vašírov

57

701

Krátká Dagmar

Společně pro Lány a Vašírov

41

682

Drastilová Jana

Společně pro Lány a Vašírov

38

669

Hořejší Martina

Společně pro Lány a Vašírov

44

654

Králíček Petr

Společně pro Lány a Vašírov

36

651

Hořejší Vlastimil, Ing.

Společně pro Lány a Vašírov

65

635

Pleiner Karel, Bc.

Společně pro Lány a Vašírov

57

621

Rybář Vít, Ing. MBA

Pro dobrou věc

39

165

Hlavsová Alena

Komunistická strana Čech a Moravy

70

110
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Co se dìje na radnici
·

·

·

·

·

Starosta informoval zastupitele
o převodu pozemků pod ulicí Koněspřežní s paní Sokolovou. Po jejich
zapsání do katastru nemovitostí obec
požádá o stavební povolení na výstavbu nové komunikace, tj. propojení
ulic U Lipky a Koněspřežní.
Zastupitel Jiří Luska informoval
o přípravách slunečních hodin, které
budou v průběhu podzimu umístěny
na budovu historické školy.
Podařilo se vyřídit územní rozhodnutí pro sběrný dvůr. V zimních
měsících bude tedy možné připravit
projekt na finální podobu sběrného
dvora a případně se hlásit o dotace,
pokud budou pro tento účel vypsány.
Bylo požádáno u Středočeského
kraje o navýšení počtu žáků v lánské
základní škole z 280 na 300 žáků pro
školní rok 2019/2020.
Kontrolní a finanční výbor se sešel
naposledy v tomto volebním období.

Dobrá zpráva z lékárny
Od 1. září 2018 lékárna přešla pod nového majitele, jímž je Pražská lékárnická,
s.r.o. Sortiment je díky tomu výrazně
rozšířen o léky, doplňky stravy, hygienické a zdravotní pomůcky atd. Sami se
přijďte přesvědčit. Otevírací doba je beze
změny. Těšíme se na vás na adrese Ke
Hřbitovu 174, Lány.
Ivana Drábková

Platba kartou na úøadì
Informujeme občany, že od 1. listopadu
2018 lze v kanceláři Obecního úřadu
Lány hradit veškeré místní a správní
poplatky platební kartou přes terminál
Komerční banky. Do konce tohoto roku
bude probíhat zkušební provoz, aby bylo
vše řádně připraveno pro rok 2019.
Marie Jelínková

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Nové smlouvy na nájem hrobového místa
Nové smlouvy na nájem hrobového místa na
období od 1. ledna 2019 na dobu 5 let se uzavírají
na obecním úřadě. Smlouvy můžete podepsat
a poplatek zaplatit v termínu od 5. listopadu
do 21. listopadu 2018.
Výše ceny je tvořena dvěma položkami: nájem
z místa 4,- Kč/m2/rok a nájem za cenu služeb
(údržba zeleně, vodné, odpady atd.) 130,Kč/hrobové místo/rok. Za hrob urnový na 5 let
tedy zaplatíte 670,- Kč. Jednohrob na 5 let 690,Kč. Dvojhrob (hrobka) na 5 let 730,- Kč.
Pokud se nedostanete na obecní úřad osobně, je
možné vše řešit elektronicky po předchozí
telefonické domluvě. Smlouvy, které nebudou
v uvedeném termínu uzavřené, budou řešeny
individuálně.

Poplatek lze hradit platební kartou nebo
v hotovosti přímo na obecním úřadě, dále pak
bankovním převodem na účet 622221/0100.
Variabilní symbol pro hrobové místo dostanete na
obecním úřadě. Pokud znáte polohu a číslo hrobu,
za který poplatek hradíte bankovním převodem,
můžete použít následující VS:
Starý hřbitov - levá strana - „363211+č. hrobu”
Starý hřbitov - pravá strana - „363212+č. hrobu”
Starý hřbitov - urnový hrob - „363213+č. hrobu”
Nový hřbitov - urnový hrob - „363221+č. hrobu”
Nový hřbitov - do země - „363222+č. hrobu”
Dana Hnízdilová

Další dotace z MAS Svatováclavsko
Koncem loňského roku byl vypsán Místní akční
skupinou Svatováclavsko, z.s. grant v projektu
Integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Jedná se o výzvu Integrovaný záchranný systém Modernizace techniky a prevence. Obec Lány
podala v rámci této výzvy projekt „Modernizace
t e c h n i k y p ro S b o r d o b ro v o l n ý c h h a s i č ů
Lány 2018".
Tento projekt byl schválen a doporučen řídícímu
orgánu IROP k financování. Jedná se o doplnění

nové techniky – kalové čerpadlo, elektrocentrála,
osvětlovací set pro osvětlení místa požářiště a 6 ks
nových ručních vysílaček. Celková výše příspěvku
je předpokládána ve výši 316.000,- Kč a k tomu je
ještě minimálně 10 % spoluúčast obce Lány.
Předpokládaný termín realizace je 1. čtvrtletí
2019. Díky tomuto úspěchu v grantové politice
obce Lány dojde k dalšímu zvýšení kvality výstroje
a výzbroje zásahové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů T. G. Masaryka Lány.
Karel Sklenička

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru se uskuteční
v sobotu 3. listopadu. Sběrná místa jsou: Lány
před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin;
Vašírov – zastávka ČSAD od 8:40 do 9:10 hodin.
Do nebezpečného odpadu můžete bezplatně
odevzdat: pneumatiky, oleje, barvy, lepidla,
pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry,
fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy,

léčiva, baterie všech druhů včetně olověných
akumulátorů, nádoby od sprejů atd. Dále pak
elektrospotřebiče.
Připomínáme, že nebezpečné odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům
specializované firmy, která tento sběr provádí.
Nevozte je na sběrná místa předem.
Dana Hnízdilová

Pomoc seniorùm a zdravotnì postiženým
Bioodpad ze zahrádek
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný
bioodpad ze zahrádek budou přistaveny
od pátku 19. října do neděle 21. října na
stanovištích:
· u hřbitova (vedle hřbitovní zdi směrem
k antilopám),
· parkoviště u rybníka,
· Lesní ulice u č. p. 125,
· Vašírov Na Ohrádce.
Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny. Prosíme, odpad vkládejte volně bez
pytlů a jiných obalů!
Ing. Ivana Píšová

Cílem projektu Pomoc seniorům a zdravotně
postiženým pod záštitou Středočeského kraje
a města Nového Strašecí je zkvalitnění a doplnění
celého systému sociální péče pro občany města
Nové Strašecí a jeho okolí. Kontaktní místo:
Domov seniorů Nové Strašecí.
V rámci projektu POSEZ nabízíme tyto služby:
Sociální poradenství (pondělí 8:00 – 15:00):
sociální péče, sociální zabezpečení, péče o nemocného v domácím prostředí, péče o nemocného
s demencí, ošetřovatelská péče, žádost o příspěvek na péči. Aktivizační činnosti (středa 8:00 –
15:00): ruční práce, zpívání s kytarou a klavírem,
společenské hry, keramika, skupinový trénink
paměti, internetová kavárna (práce s počítačem),
knihovna (samostatná četba, předčítání), masá-

že. Kulturní akce v plánovaný den: besedy, taneční
zábavy, výlety do přírody, poznávání kulturních
památek, grilování v areálu Domova, relaxační
pobyty u řeky Berounky. Pro účastníky projektu
POSEZ je občerstvení zajištěno Domovem
seniorů. Doprava účastníků projektu POSEZ je
v nejnutnějších případech zajištěna Domovem
seniorů po předchozí domluvě.
Pro přihlášení k účasti v projektu POSEZ lze
využít kontaktní osoby. Ředitelka Domova
seniorů Nové Strašecí – PhDr. Mgr. Miluše
Jůnová, MHA – 607 562 197, 313 572 608.
Koordinátor SET a aktivizací – Bc. Hana Brožová
– 728 422 740. Aktivizační pracovník – Adéla
Belušová – 721 981 160.
PhDr. Mgr. Miluše Jůnová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Dýòoøezání bude v sobotu 13. øíjna od 14:00 hodin
Pokud jste si nestihli objednat dýni na vyřezávání, přineste si dýni vlastní a přidejte se k nám. Nechcete-li
dlabat dýně, přijďte jen tak mezi sousedy na čaj, kávu, palačinky nebo dýňové dobroty z pekárny
ZeMěDar. Na děti se těší stra-šidla z party Diskostrašení. S sebou potřebujete domácí hrnečky na čaj, v
případě pozdějšího příchodu raději také karimatku nebo deku na sezení. Akce se koná za každého počasí.
V případě nepohody budou připravená místa pod stany a sezení v obecní stodole. Když budou padat
trakaře, přijďte si vyzvednout objednané dýně a vyřezat si je můžete později. Zavítejte mezi nás. Těšíme se
na vás.
Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová

Lampionový prùvod

Setkání Páteèníkù v Lánech

Přijďte v pátek 19. října 2018 do Lampionového
průvodu, který projde obcí v doprovodu lánských
dobrovolných hasičů. Sejdeme se v 18:30 hodin
před hřbitovem. Než průvod vyjde, zastavte se na
hřbitově zapálit svíčku svým blízkým. U rybníka
bude připravený oheň a horký čaj na zahřátí. Také
nebude chybět ohňostroj. Pejskům a ostatním
zvířátkům prosím zajistěte na tu chvilku
bezpečný úkryt. Malé děti vezměte do náruče, ať
se neleknou.
Jana Drastilová

Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní
odpor proti blbosti, Řád duševních rytířů Modré
růže ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka
v Lánech Vás srdečně zvou v sobotu 20. října 2018
do Muzea T.G. Masaryka v Lánech na slavnostní
setkání osobností u T. G. M. ke dni vzniku samostatného československého státu – Pátečníci
2018 v Lánech. Bližší informace sledujte prosím
na našich webových stránkách nebo na
facebooku.
Irena Smržová
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Divadlo v Muzeu TGM
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na představení umělecké skupiny Česká duše, které se
uskuteční v našem muzeu v úterý 23. října 2018 od 16:00 hodin.
Představení: Charlotta Garrigue Masaryková, Američanka, která se stala Češkou, je kompono-vaný
večer z dopisů a vzpomínek, s hudebním doprovodem a lidovými českými, moravskými a slovenskými
písněmi. Charlotta Garrigue se provdala za Tomáše Masaryka roku 1878 a po celý jejich život v lásce
sdíleli dobré i zlé. Jejich velká rodina pro ni byla nejpřednější, ale účastnila se i veřejného života, který ji
postavil před mnohé těžkosti, ba i tragedie, jež nesla s velkou stateč-ností. Pořad připomíná ženu, na
kterou se jako českou vlastenku zapomíná.
Irena Smržová, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Pìší výlet s obìdem v Žilinì
V neděli 21. října 2018 si vyšlápneme zase s hůlkami NW nebo bez nich. Sejdeme se v 9:00 hodin u
sokolovny a vyrazíme směrem do Žiliny.
Trasa je dlouhá necelých 18 km a vede přes Pánovku a Lhotu do Žiliny. Zde si dáme zasloužený oběd a
vyrazíme na cestu zpět zase po jiných pěšinách. Na výlet zveme i nečleny Sokola a účastnit se mohou také
děti, které avizované kilometry zvládnou ujít.
Václava Nováková

Sokolská lípa svobody

Kalendáø akcí øíjen/listopad
10.10. Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, sokolovna
9:00 - 12:00 hodin(Naše Lány)
13.10. Dýňořezání náves Lány 14:00 17:00 hodin (Naše Lány, Obec
Lány)
19.10. Lampionový průvod , sraz 18:30
hodin u hřbitova (Naše Lány,
SDH, Obec Lány, MěP NS)
20.10. Pátečníci 2018 (Muzeum TGM)
21.10. Podzimní výšlap do Žiliny se
Sokolem (TJ Sokol)
23.10. Představení Charlotta Garrigue
Masaryková od 16:00 hodin
(Muzeum TGM)
23.10. Sázení nové lípy na sokolském
cvičišti v 16:00 hodin (TJ Sokol)
27.10. Z a v í r á n í l á n s k é h o m o l a ,
Židovský rybník (MK Lány)
28.10. Otevření nové expozice a
Šachová simultální partie
(Muzeum TGM)
30.10. D i v a d l o s p o h á d k o u
Kamarádství nad zlato. Zveme i
děti, které ještě nedochází do
mateřské školy (MŠ Lány)
Říjen U z a v í r á n í l á n s k é h o n e b e ,
modelářské letiště (MK Lány)
6.11. B e s e d a M á m e d o m a
(před)školáka aneb Školní
zralost od 10:00 hodin (Naše
Lány)
10.11. Po d z i m n í ú k l i d v e ř e j n ý c h
prostranství (Náš Vašírov)
10.11. Kdo si hraje, nezlobí, hravé
odpoledne ve Vašírovském
dvoře (Náš Vašírov)
20.11. B e s e d a R e h a b i l i t a c e
pohybového aparátu 10.00 12:00 hodin (Naše Lány)
24.11. Sokolská veselice ke 100. výročí
Sokola v Lánech od 20:00
hodin (TJ Sokol)
25.11. Tradiční adventní prodejní
výstava 9:00 - 17:00 hodin
(Muzeum TGM)

Na počest 100. výročí založení republiky a založení Sokola v Lánech bude TJ Sokol Lány v úterý 23. října
2018 sázet novou lípu na sokolském cvičišti v rámci projektu Sokolská lípa svobody.

Sokolská veselice

Na slavnosti, která začíná v 16:00 hodin, vystoupí děti z lánské základní školy. Připraveno bude malé
občerstvení. Na tuto mimořádnou akci zveme širokou veřejnost!
Václava Nováková

Tělocvičná jednota Sokol Lány vás
srdečně zve na Sokolskou veselici.
Zábava se koná 24. listopadu 2018
od 20:00 hodin v sokolovně. Tématem
večera je První republika (dobové
kostýmy vítány).

Divadlo V.A.D. opìt v Lánech
Sokol Lány pozval kladenský divadelní soubor V.A.D. do lánské sokolovny, a to na sobotu 8. prosince
2018 od 19:00 hodin. Těšit se můžete na hru Válka s mloky, jevištní adaptaci známého románu Karla
Čapka. Po komornějších projektech divadla V.A.D. se do hry zapojil téměř celý soubor – jedná se o
představení s největším počtem herců a postav v historii V.A.D.
Vstupenky s místenkou v cenách 120,- Kč a 80,- Kč budou v předprodeji od 10. listopadu 2018 na
Obecním úřadě v Lánech.
Po skončení představení bude připravené posezení s občerstvením v sokolovně.
Martina Hořejší

K tanci vám zahraje kapela ViPiš o
občerstvení se postará catering Na
mlejnici. Vstupenky s místenkou budou
v předprodeji na Obecním úřadě v
Lánech od 12. 11.2018. Moc se na vás
těšíme.
Ilona Víchová
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Blahopøání

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dìlali v záøí a co nás nemine
v øíjnu

Dne 3. října 2018 oslavili 65 let
společného života – kamennou svatbu
– manželé Miloslava a Jiří Bechyňovi,
Lány, Berounská 102.
Hodně zdraví do dalších let přejí
děti, vnoučata, pravnoučata
a kamarádi.

Letos byl školní rok zahájen v pondělí 3. září 2018.
V mateřské škole probíhá v prvních dnech
adaptační program docházky dětí dle individuální
domluvy rodičů s třídní učitelkou. Některé děti
jsou v prvních dnech lítostivé a pláčou. Stýská se
jim po mamince, se kterou byly zvyklé trávit
největší část dne. Vynasnažíme se a věříme, že
slziček bude méně a děti si zvyknou na jiné
prostředí a místo slziček bude zářit na jejich
tvářích úsměv.
13.9. Proběhla ukázková hodina kroužku
angličtiny pod vedením lektorky Ivany Chalupové.
Kroužek pro zájemce bude probíhat v odpoledních hodinách v budově mateřské školy.
20.9. V mateřské škole jsme přivítali klinickou
logopedku paní Šálovou na besedě Mluví naše děti
správně? Klinická logopedka v průběhu besedy
rodičům předala důležité informace ohledně
sledování správné výslovnosti u dětí předškolního
věku. Dále se rodiče dozvěděli, jak postupovat
v případě nutnosti odstranění a nápravy některých
vad dětské řeči. Poté měli rodiče možnost přijít se
svým dítětem ke krátkému rozhovoru vedenému
paní logopedkou. Vše probíhalo nenásilnou
formou. Děti ve známém prostředí bez ostychu
a se zájmem odpovídaly na otázky kladené odbornicí. Rodičům pak paní Šálová doporučila nejlepší
postup nápravy řeči individuálně u každého
dítěte.
Na konci září se děti můžou těšit na pohádku
Oskárek v pohádkové říši, se kterou zavítá do školy
Duo Gábina a Katka.

Předškoláci se těší na společnou akci s žáky školní
družiny nazvanou Bramboriáda. Paní učitelky
připraví stanoviště, na kterých si děti vyzkouší
svoji zručnost při přenášení brambory na lžíci
a poznávání podzimních plodů hmatem. Sportovní a zábavné aktivity budou děti plnit v průběhu
akce na zahradě mateřské školy. Dopoledne
uběhne rychle a na závěr děti ochutnají pečenou
bramboru s máslem.
Pozvání rodičů na podzimní brigádu Zavírání
zahrádky se uskuteční podle počasí a potřebnosti,
jak se naše zahrádka bude chystat na příchod
zimy.
30.10. Do školky přijede divadlo s pohádkou
Kamarádství nad zlato. Zveme i děti, které ještě
nedochází do mateřské školy.
Máme ve školce místo, kam můžete odkládat
DĚTSKÉ knihy, které už se vám doma nehodí.
Rodiče s dětmi si možná knihu rádi vezmou nebo
vypůjčí, a tak knížky budou využité a nebudou
končit v kontejnerech. Přebytečné knihy se
uplatní na březnové akci Čtení pro celou rodinu.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Na letošní Drakiádu se nám podařilo objednat
krásné počasí.
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ZE ŠKOLY
13.9. Učitelé se sešli s rodiči na prvních třídních
schůzkách. V 9. třídě byli rodiče spolu s žáky
obeznámeni výchovnou poradkyní s fakty
ohledně přijímacího řízení na střední školy.
14.9. První společná výprava 3. A vedla do
Rakovníka do kukuřičného bludiště.

Odstartovali jsme nový školní rok
3.9. Před hlavní školní budovou jsme za
přítomnosti pana starosty přivítali naše nové
prvňáčky. Žáci 9. třídy doprovodili do školních
lavic dvou prvních tříd 18 chlapců a 17 dívek.
Ve škole je k datu 3. září 2018 zapsáno celkem 265
žáků ve třinácti třídách.
Pojďme si hrát! Na odpolední akci jsme plnili
zábavné disciplíny (opičí dráha, válení sudů, step
by step, sáhni si, švihadla, hranoly, ulov lva,
skákací panák, kimovka, žabky). Ve výtvarné
dílně jsme vyráběli černé a bílé šachové figury,
které jsou již k dispozici dětem venku na vydlážděné šachovnici u školního hřiště. V tělocvičně jsme
diskotačili s týmem Báry Ladrové. Prohlédli jsme
si obě budovy školy, hlavně prostory nově
zrekonstruované. Po náročném dnu několik
vytrvalců posedělo a popovídalo si u táboráku,
opékali jsme špekáčky.
Děkujeme všem, kteří jste přišli a naši akci tak
podpořili. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl
6.430,- Kč a byl vložen na účet SRPDŠ.
Za sladké i slané občerstvení, ovoce a zeleninu na
akci děkujeme všem ochotným maminkám/
pekařkám, členkám rady SRPDŠ i zaměstnancům
školy. Děkujeme jmenovitě p. Fingerhutové,
p. Hořejší, p. Malíkové, p. Mariašovi a p. Rovné členům rady SRPDŠ - za výpomoc u vstupu
a u stánku s občerstvením. Dále děkujeme Zámku
Lány za kytičky pro prvňáčky, Obci Lány za dárky
pro prvňáčky a panu T. Barochovi za zvučení
ranní akce.
Po sedmi letech byl u příležitosti oslav 100. výročí
založení Československa ve čtvrtek a v pátek 6. –
7. září 2018 mimořádně otevřen zámek v Lánech.
Správa Pražského hradu nabídla možnost
rezervace vstupu pro školní skupiny, které se tak
na prohlídku zámku dostaly přednostně, bez
čekání a v přesně určený čas, a to ve čtvrtek
dopoledne od 8:00 do 13:00 hodin. Podařilo se
nám zarezervovat prohlídku pro pět skupin
a zámek tak spolu se svými učiteli navštívili žáci
1. A, 1. B, 2. B, 4. A a 6. třídy.
10.9. Byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole
Plaváček v Tuchlovicích. Žáci druhého a třetího
ročníku absolvují během prvního pololetí dvacet
výukových lekcí. Škola získala na základě podání
žádosti Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z Rozvojového programu na podporu
výuky plavání, která je určena na dopravu žáků
z místa poskytování vzdělávání do místa výuky
plavání a zpět. Účelem dotace je podpořit výuku
plavání žáků 1. stupně základních škol. Dotace
pokryje celou platbu za dopravu žáků. Kurzovné
je hrazeno z obecních prostředků.

19.9. V osmé třídě byl zahájen desetidenní projekt
výuky finanční gramotnosti, žáci se připravenými
tématy budou zaobírat po celý rok vždy jeden den
v měsíci.
19.9. Tradiční orientační závod družstev prověřil
kondici, znalosti i dovednosti žáků 9. třídy
získané v hodinách tělesné výchovy a zeměpisu.
21.9. Ve škole jsme se opět po roce věnovali
tématu ochrany člověka za mimořádných událostí. V 1. – 3. ročníku si program pro děti připravili
sami učitelé a pozvali do školy zástupce Českého
červeného kříže s programem Když Alenka stůně,
pracovnici ze zdravotnictví a Hasičský záchranný
sbor z nedalekého Stochova a Slaného.
Děti si tak mohly osahat nejen cisternovou automobilovou stříkačku, ale i povodňový kontejner.
U starších žáků počínaje 4. ročníkem jsme po
loňské zkušenosti a velmi dobrém ohlasu našich
žáků pozvali vysokoškolské studenty, kteří se pod
záštitou Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem
problematice věnují a i v budoucí profesi by se jí
chtěli věnovat. Žákům na pěti stanovištích
předávali své zkušenosti a jak teoretické, tak
hlavně praktické poznatky, např. z oblasti poskytování první pomoci, obrany státu, evakuace
obyvatelstva, sebeobrany atd. Akce se i díky
nádhernému počasí zdařila.
24.9. Komentovaná prohlídka moderně pojaté
zoologické expozice Národního muzea Kolem
světa na palubě Archy zavedla naše čtvrťáky do
pestrého světa živočichů, kteří obývají nebo
obývali naši planetu.
Částkou 6.300,- Kč žáci podpořili charitativní
sbírku Světluška.
Instalací spořičů vody jsme se ve škole zapojili do
projektu Kapku šetřím. Zkuste to u vás doma
také.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

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
· 14:00 – 17:00 Rodinné a ped.
psychologické poradenství (16.10.,
další termíny sdělí konzultant).
P h D r. K a t e ř i n a Pe š k o v á –
katka.peskova@post.cz
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh. V říjnu
plstíme naušnice. V listopadu
a v prosinci budeme vyrábět vánoční
ozdoby z korálků. Dílna je vhodná
i pro starší děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(17.10., 31.10.)
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(termíny sdělí konzultant) Věra
L i n t y m e r o v á
–
laktacniporadce@centrum.cz
· 14:00 – 16:00 Personální a mzdové
poradenství (termíny sdělí
konzultant) Magda Žižková, DiS. –
magdaf@centrum.cz
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
pro rodiny (termíny sdělí
konzultant) Mgr. Kristýna Spalová kristyna.spalova@email.cz
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, hraček a botiček se
uskuteční ve středu 10. října od 9:00
do 12:00 hodin.
· Beseda Máme doma (před)školáka
aneb Školní zralost se uskuteční
v úterý 6. listopadu od 10:00 hodin.
Jednotlivé oblasti školní zralosti
a jejich posilování, logopedie, poruchy učení a pozornosti, zápis do ZŠ ...
· Beseda Rehabilitace pohybového
aparátu se uskuteční v úterý 20.
listopadu od 10:00 hodin. Jak na
bolesti hlavy, zad, páteře a problémy
pohybového aparátu nebo obtíže,
kdy lékař nemůže přijít na to, co vám
je? Přijďte se dozvědět víc …
· Základní sociální a formulářové
poradenství; Poradenství pro seniory
zajišťuje Simona Piskláková během
otevírací doby Domečku.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Zveme vás do sauny
Pravidelné saunování přispívá u zdravých lidí
k lepší fyzické kondici, povzbuzuje oběhový
systém, čistí a zjemňuje pleť. Silným pocením se
podporuje očistný a detoxikační proces.
Saunováním předcházíme také různým
respiračním onemocněním. Kdo má problémy se
srdcem nebo se štítnou žlázou, ten by se měl
ohledně saunování poradit s lékařem. Do sauny
nechodíme ani když jsme právě nachlazeni nebo
máme chřipku.
V Lánech máme možnost se saunovat jednou
týdně vždy ve středu. Saunu provozuje tenisový

klub v areálu tenisových kurtů, a to pro ženy
od 17:00 do 18:30 hodin, pro muže od 18:30 do
21:00 hodin. Potřebujete dva ručníky – jeden na
sezení v sauně a jeden na utření – a nějaké trepky.
Po sauně je vhodné si alespoň chvíli odpočinout na
lehátku nebo v křesle zabalení do županu či suché
osušky a doplnit tekutiny. Nemějte strach, že
v sauně bude někdo okukovat vaše tělesné křivky,
každý si tam všímá především sám sebe! Přijďte,
těšíme se na Vás! Zahajujeme ve středu 17. října.
Václava Nováková a Alena Hořejší

Setkání baráèníkù
Začátkem dubna se mi ozvali baráčníci z Kněževse, zda by nás mohli navštívit a seznámit se s naší
činností. Setkání se uskutečnilo 8. září 2018.
Kněževeští baráčníci navštívili Muzeum a po jeho
prohlídce se přesunuli na rychtu. Po vzájemném
seznámení jsme se pochlubili s tím, co všechno
děláme a při kterých akcích v obci pomáháme.
Také jsme se pochlubili dobrou spoluprací s
obecním úřadem. Pak nás rychtář Kněževse

seznámil s jejich činností a s tím, co je trápí. Po
příjemném posezení se tetičky a sousedé společně
vydali na hřbitov položit kytici na hrob presidenta
TGM. Protože byl na náměstí Kulinářský jarmark,
přesunuli jsme se tam a při poslechu harmonikáře
jsme se bavili dál. Kněževeským baráčníkům se
výlet a posezení líbily, a tak doufáme, že naše
spolupráce bude pokračovat i dále.
Hana Schritterová, rychtářka

Z historie Sokola
8. října si připomínáme události z roku 1941, kdy
byla Československá obec sokolská oficiálně
rozpuštěna, její majetek úředně zabaven
a významní představitelé ústředí, žup i jednot, byli
zatčeni. Mnozí z nich se již nikdy nevrátili. Také
lánská jednota obdržela oficiální dopis o zákazu
činnosti a předání majetku (měli jsme možnost
tento dokument vidět na výstavce v sokolovně
8. září 2018), ale díky dobrým kontaktům
tehdejšího starosty pana Krejsy se podařilo cenné

věci včas uložit. Sokolovna měla být předána
Kuratoriu (organizace na území Protektorátu
Čechy a Morava zaměřená na výchovu české
mládeže v intencích nacionálně-socialistických
idejí) jako školicí centrum. Pan Krejsa a pan Čáp
vymysleli, že budou v sokolovně provozovat
biograf, takže k předání vůbec nedošlo. Kuratoriu
pak sloužilo jen venkovní hřiště.
Václava Nováková

Výstava k výročí 100 let Sokola v Lánech

Mìstská policie Nové Strašecí

602 395 312
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
„Lánští” sochaøi se poètvrté pustili do umìní pod širým nebem
Zajímavý, nevšední zážitek čekal již počtvrté
obyvatele Lán a Vašírova. Po celý jeden zářijový
týden mohli denně sledovat zrod čtyř nových
sochařských děl, tentokrát ze dřeva. Do Lán
přijeli na sochařské symposium na pozvání
předsedy kulturní komise obce Romana Havelky
a lánského občana Karla Kellnera dva umělci ze
středních a jižních Čech. Sochali ale i sami lánští
občané. Všechna sochařská díla, která v plné
parádě umělci veřejnosti představili během
slavnostní vernisáže v neděli 30. září 2018, budou
umístěna na různých místech v obci.
Letošní sympozium nemá konkrétní téma, všichni
jsme tak ve své volbě byli svobodní. Nejsem sochař,
ale práci se dřevem mám rád. Už od začátku jsem

dílo tvořil s myšlenkou, aby lánským dětem tento
Strom života přinášel štěstí a naději. Na kmeni je
pod rukama dřevní kresba připomínající hodiny.
Kdo je pohladí, bude mít úspěšný den, říká
s úsměvem Roman Havelka a dodává: Děkuji paní
Ivaně Hoškové, která pro strom vyrobila sedm
barevných vitrážových sklíček, jež zdobí jeho
korunu. Doufám, že u nich nezůstane a děti si
strom budou zdobit dle své fantazie dál. Proto bych
byl rád, aby dílo stálo v areálu školy.
Jedním z amatérských umělců je i bývalý učitel
Pavel Novotný z jihočeských Dačic, který do Lán
pravidelně jezdí za dcerou, takže ho již všichni
berou za místního. Je zkušeným řezbářem, jenž se
podobných akcí již několikrát zúčastnil. Je to moje
šestadvacáté sympozium. Tentokrát jsem

ze dřeva udělal volavku. Před pěti lety jsme
cestovali po francouzské řece Saöně, kde jich
bylo hodně. Uměly se nastavovat do úžasných
póz, takže jsem se do nich zamiloval, prozradil
Pavel Novotný. Dílo najde své stálé místo
zřejmě u lánského rybníka.
Do nelehké práce s velkým kmenem se pustil
i lánský rodák, malíř a restaurátor Karel
Kellner. Sochaření si v tomto společenství lidí
opravdu užívám. Dřevo krásně voní, třísky
létají… Jak řekl Michelangelo Buonarroti:
´V tom dřevě něco je, stačí to jen najít´. A tak
hledám a hledám, až z dvoumetrového kmene
zbyde liška. Snad bude vítat lidi nahoře u lesa,
říká Karel Kellner.
Skulptura výtvarnice Johany Eliášové bude
zřejmě vystavena v parčíku u domu
s pečovatelskou službou. Moje dílo je ženská
postava s podlomenými koleny. Každý člověk
v životě zažil situaci, kdy se mu kolena
podlomila, takže si v tom každý najde to své.
Na druhou stranu umění člověku dává
možnost přenést při pohledu na dílo na něj své
nechtěné emoce z negativní zkušenosti, třeba
právě s podlomenými koleny, a nemusí je pak
prožívat v reálu, říká osmadvacetiletá
sochařka, která do Lán přijela z Chvalšin
u Krumlova. Johanka dosud pracovala
výhradně s kamenem, v Lánech si poprvé
vyzkoušela dřevo. Jsem ráda, že jsem si nic
neuřízla, že má socha na první pokus i nějaký
tvar, směje se sympatická umělkyně.
Fotogalerii ze sympozia naleznete na
internetových stránkách obce.
Eva Havelková

Oživují, krášlí a zušlechťují
Sochy, plastiky, drobné architektonické
prvky. Jsou všude kolem nás, avšak
neslouží žádným zemitě praktickým
účelům. Bereme je jako samozřejmost.
Chodíme kolem nich velice často, leckdy
každodenně, a přesto (či spíše a právě
proto) je už vlastně ani nevnímáme.
Ryze pragmaticky vzato bychom se
obešli i bez nich, avšak to bychom se
spokojili jen s tím, co se maže na chleba.
A řečeno slovy klasika: nejen chlebem živ
jest člověk. Umění zjemňuje věci běžné
potřeby, zbavuje hmotu její masivnosti,
dodává všednímu životu poezii, zbavuje
všední skutečnost její banality. Asi jako
ona Nerudova kytka za kloboukem švarného šohaje: krojovanému mládenci,
který ji nemá, nelze z hlediska etnografie
vůbec nic vytknout, ale pokud si ji za
šerpu vetkne, rázem dodá svému vzezření novou, vyšší kvalitu. Kytka je to
poslední, co mu chybělo k dokonalosti.
Václav Vodvářka, lánský písmák

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Øíjen 2018 | Strana 8

Nafukovací hala
na tenisových kurtech
Podrobné informace k provozu nafukovací haly najdete na internetových
stránkách klubu https://tenis.lany.cz/
provozni-kalendar/. Halu si můžete
rezervovat u Petra Hoffmanna SMS
zprávou +420 606 622 669 nebo emailem na hoffmannpetr@seznam.cz.
Petr Moravec

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Posvícenský turnaj na kurtech
V sobotu 22. září 2018 se na lánských kurtech
konal tradiční Posvícenský turnaj ve čtyřhře pro
lánské občany a členy Tenisového klubu. Byl to

celkově 13. turnaj, který jsme v letošním roce
pořádali.

Výsledky turnaje:1. Karel Koželuh, Jiří Švácha; 2. Petr Albert, Petr Gottesman; 3. Josef Hložek, Petr
Moravec; 4. Matěj Soukup, Pavel Soukup.
Petr Moravec

Rozvrh pravidelného cvièení a tréninkù v sokolovnì

TJ Sokol Lány nabízí
osvětlovací tělesa nebo kryty
svítidel za symbolické ceny.
Předměty byly vyřazeny při
rekonstrukci elektroinstalace
v sokolovně.

Kdo má zájem,
přijďte si vybrat
v sobotu 20. října 2018
od 9:00 do 10 :00 hodin.

Rozvrh programu v sokolovně je vyvěšen ve
vývěsce před sokolovnou nebo se podívejte na
www.sokol-lany.cz, kde ve složce kalendář akcí
najdete, co a kdy se v sokolovně koná.
Pondělí
16:00 – 19:00 aerobik týmy
19:00 – 21:00 volejbal
Úterý
9:00 – 10:00 seniorky
16:00 – 17:30 žactvo 1.- 5. třída
19:00 – 20:00 kondičně zdravotní cvičení
20:00 – 21:00 aerobně kondiční cvičení
Středa
17:00 – 18:00 stolní tenis žactvo
18:00 – 21:00 stolní tenis dospělí

Čtvrtek
16:00 – 17:30 placený nohejbal
17:30 – 19:00 kondiční+ fitness jóga (od 18.10.)
19:00 – 21:00 volejbal
Pátek
17:00 – 18:00 stolní tenis žactvo
18:00 – 21:00 stolní tenis dospělí
Soboty a neděle – turnaje a zápasy dle rozpisu
stolního tenisu.
Do sokolovny je nutné mít přezutí, čistou
sportovní obuv. Dbejte prosím na zaplacení
členských a oddílových příspěvků. Nečlenové
platí hodiny přímo u cvičitele nebo trenéra.
Václava Nováková

Fotbalové výsledky – SK Lány

Fotbalové výsledky – mladší žáci

zápas
SK Rakovník B – SK Lány

skóre
1:0

zápas

skóre

TJ Šanov – SK Lány

16:5

SK Lány – Tatran Rakovník A

1:21
8:5

SK Lány – SK Slaný B

(PK 4:2)

SK Braškov – SK Lány

2:1

FK Hředle – SK Lány

SK Lány – TJ Unhošť 29.9.

0:4

SK Lány – FC Jesenice

8:6

TJ Sokol Vraný - SK Lány

2:4

Skp Rakovník „S” - SK Lány

13:8
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