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Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
dovoluji si Vám jménem svým, ale i všech
zvolených zastupitelů touto cestou poděkovat za Vaši vysokou volební účast v komunálních volbách, jíž jste dali najevo, že osud
naší obce Vám není lhostejný. Chci poděkovat za důvěru, kterou jste vyslovili všem
nově zvoleným zastupitelům. Této důvěry
si všichni nesmírně vážíme a zavazuje nás.
Nové zastupitelstvo je složeno z pěti zkušených členů, ale i ze šesti nových tváří,
z nichž od začátku vyzařuje obrovská chuť
pracovat, poznávat chod obce, přinášet
nové nápady a nové projekty.
Za všechny Vám mohu slíbit, že uděláme
v tomto volebním období maximum pro
udržení vysokého standardu kvality života
v naší krásné obci.
Chceme, aby Lány byly příjemným místem pro život, vesnicí čistou a upravenou.
I nadále chceme nabízet hodnoty, které
prosazujeme už po čtyři uplynulá volební
období – stabilitu, rozvoj, otevřenost a odpovědnost.
Chtěl bych moc poděkovat všem končícím zastupitelům, Janě Drastilové, Karlovi
Pleinerovi, Dagmar Krátké, Aleně Hlavsové
a Vítkovi Rybářovi, za jejich práci a odvedenou službu naší obci.
Odcházejícímu starostovi Karlovi Skleničkovi děkuji za jeho šestnáctileté vedení obce. Nesmírně si jeho působení vážím
a oceňuji, co pro Lány udělal, vždy s velkým
nasazením, profesionálně a odpovědně.
Doufám, že jako starosta obce Lány nezklamu důvěru Vás, občanů, a přičiním
se o to, aby se naše obec i nadále rozvíjela
a dobře se nám tu společně žilo.
Přeji Vám všem hodně úspěchů, štěstí,
spokojenosti a tolik potřebného zdraví do
dalších dnů.  Ernest Kosár, starosta obce

Pozvánka
na veřejné zasedání
Zastupitelstvo obce se sešlo na svém druhém
zasedání v pondělí 7. listopadu od 18:00 hodin
v restauraci Narpa. Na programu bylo jmenování členů finančního a kontrolního výboru,
zřízení komisí a jmenování jejich předsedů,
projednání žádosti o navýšení rozpočtu ZŠ
Lány, žádost o dotaci na modernizaci fotbalového areálu v Lánech, projednání nákupu
pozemků ve Vašírově. Další veřejné zasedání
zastupitelstva obce bude 12. 12. 2022 od 18:00
hodin v restauraci Narpa. Martina Hořejší

Nové zastupitelstvo obce Lány a Vašírov

Horní řada zleva stojící: Petr Králíček, Ing. Vlastimil Hořejší, Jakub Joachim, Vladan Picka,
Petr Šidík, Vilém Hamouz. Zleva sedící: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Martina Hořejší,
JUDr. Ernest Kosár, Ing. Ivana Píšová, Pavlína Švigárová

Lánská škola čp. 93 oslavila kulatiny
První listopadový víkend jsme dnem otevřených
dveří školy završili oslavy jejího kulatého jubilea.
Ty byly zahájeny již v červnu školní akademií,
kdy všechna dětská vystoupení byla úchvatnými
narozeninovými dárky. Vzpomínáte?
První dvacítka zvídavých posluchačů se v doprovodu PaedDr. Václava Vodvářky vydala do
slova a do písmene po stopách historie lánských
škol již v sobotních dopoledních hodinách. Během padesátiminutové procházky obcí s osmi
zastaveními na místech, kde se lánští vzdělávali,
jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací.
Dveře školy se pak otevřely ve dvě hodiny odpoledne a budova se ihned začala plnit návštěvníky. Byli mezi nimi jak pamětníci, tak nedávní
absolventi, bývalí učitelé, současní žáci i jejich
rodiče.
Přístupné byly prostory od suterénu až
po nejvyšší bod tzv. rozhlednu či vyhlídku.
V učebně zeměpisu bylo možné nahlédnout do
obecních kronik. V češtině byli instalovány historické dokumenty, stavební plány, fotografie,
pomůcky, školní kroniky aj. V učebně přírodopisu, fyziky a chemie se šedesátka přítomných
opět ve společnosti PaedDr V. Vodvářky vrátila
v čase, tentokrát při promítání historických fotografií. Z tělocvičny, kde herci Divadla NaVět-

vi odehráli představení „Zvěřinec pana Ezopa“,
si děti odnášely mnoho ponaučení. Suterénní
výtvarka a další prostory byly vyplněny výtvarnými díly našich žáků.
Návštěvníci mohli posedět, popovídat si nad
kávou a ochutnat mimo jiné i koláčky našich
šikovných kuchařek. Žáci navštěvující pěvecký
kroužek jim k tomu během odpoledne dvakrát
zazpívali.
Ve spolupráci s PaedDr. V. Vodvářkou škola
vydala informační leták Stručný průvodce historií lánských škol, který návštěvníci obdrželi
spolu s pamětním perem, a tak se pamětní listina umístěná ve vestibulu školy zaplnila podpisy
do posledního místa. Všem příchozím děkuji za
návštěvu a přízeň.
Za spolupráci na přípravě i průběhu akce děkuji PaedDr. V. Vodvářkovi a pro věc nadšeným
učitelům, personálu kuchyně i provozu. Velká pochvala náleží zapojeným žákům, z nichž
mnozí neváhali škole obětovat nejen sobotní,
ale i páteční odpoledne.
V pondělních ranních hodinách ještě skupina žáků složená ze zástupců všech tříd položila
kytici na hrob Masarykových.
Pojďme se všichni přidat ke vzkazu jednoho
z návštěvníků dne otevřených dveří a přejme
škole dalších devadesát šťastných let!

Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Lánský zpravodaj | Listopad 2022 | Strana 2

Upozornění
na naháňky
v lánských lesích
Lesní správa Lány plánuje v termínech
16. listopadu a 24. listopadu 2022 uspořádat v lánských lesích lovecké akce. Přesné
místo konání naháňky bude včas oznámeno na facebooku LSL a po dobu akce bude
v lesích viditelně označeno.

Petra Šolcová, Lesní správa Lány

Zimní provoz
sběrného dvora
Do konce listopadu je sběrný dvůr otevřený každou středu od 14 do 18 hodin a každou sobotu od 8 do 12 hodin. V prosinci,
lednu a únoru bude sběrný dvůr otevřený
pouze v sobotu od 8 do 12 hodin s možností uložení objemného odpadu, elektroodpadu, kovů, dřeva, skla, jedlých olejů
a tuků, textilu atd., ale bez možnosti uložení bioodpadu (vyjma vánočních stromečků). Bioodpad bude možné ukládat opět
od měsíce března 2023.
V prosinci nebude sběrný dvůr v provozu pouze v sobotu 24. 12. V sobotu
31. 12. bude ve sběrném dvoře běžný
provoz. 
Ivana Píšová

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu v Lánech pořádá pravidelně slavnostní individuální obřady uvítání narozených občánků.
Nabízíme tímto rodičům, kteří mají
zájem po narození miminka zúčastnit se
obřadu Vítání občánků, aby mě kontaktovali ideálně e-mailem: reditelka@muzeumtgm.cz a domluvíme podrobnosti.
Obřady pořádáme jednotlivě, pro každé
miminko zvlášť, a je tak možné, pozvat si
rodinu či přátele. K obřadu není potřeba
žádných dokladů. Vítání občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Lánech
a Vašírově. Nejbližší termín Vítání občánků je datum 10. prosince 2022

Magdalena Elznicová Mikesková
INZERCE

Základní škola Lány

hledá
uklízečku
na částečný úvazek
6,5 hod.
s nástupem od ledna 2023.
Volejte na tel. 736 752 293.

oÚ informuje

Z veřejného zasedání
Dne 24.10.2022 proběhlo v Bechnerově statku
ustavující veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé projednali a schválili:
• zvolení dvou místostarostů;
• v souladu s § 84 zákona o obcích bylo určeno,
že funkce starosty obce bude vykonávána jako
neuvolněná, funkce 1. místostarosty obce jako
dlouhodobě uvolněná a funkce 2. místostarosty
jako dlouhodobě neuvolněná;
• veřejnou volbu starosty a místostarostů;
• Zastupitelstvo obce Lány zvolilo starostou obce
Lány JUDr. Ernesta Kosára;
• Zastupitelstvo obce Lány zvolilo 1. místostarostkou obce Ing. Ivanu Píšovou;
• Zastupitelstvo obce Lány zvolilo 2. místostarostou obce Petra Králíčka;
• Zastupitelstvo obce Lány zřídilo finanční výbor
a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné;
• Zastupitelstvo obce Lány zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Vlastimila Hořejšího;
•
Zastupitelstvo obce Lány zvolilo předsedou
kontrolního výboru Viléma Hamouze;
• v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1.805 Kč/měsíčně. Odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení;
• v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise ve výši 3.611 Kč/měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce před-

sedy výboru nebo komise;
• v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona
o obcích stanoví měsíční odměnu jako neuvolněných členů zastupitelstva za výkon funkce
starosty ve výši 36.112,-Kč a 2. místostarosty
obce ve výši 19.500 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty a 2.
místostarosty;
• v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna;
• oddávající s právem užívání státního znaku při
obřadech: JUDr. Ernest Kosár, Ing. Ivana Píšová, Petr Králíček, Mgr. Magdalena Elznicová
Mikesková, Martina Hořejší a stanovuje oddávací den pátek od 9:00 do 14:00 hodin v obřadní síni OÚ Lány, Masarykovo náměstí 9;
• Zastupitelstvo obce Lány zvolilo členy Školské
rady Základní školy Lány: Ing. Ivanu Píšovou,
Pavlínu Švigárovou a Vladana Picku;
• Zastupitelstvo obce Lány určilo dle požadavků zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) pro volební
období 2022 - 2026 pana JUDr. Ernesta Kosára jako zastupitele, který bude spolupracovat
při pořízení změny územního plánu, zprávy
o uplatňování územního plánu, územního
plánu, aj. s Magistrátem města Kladna, Oddělením architektury, územního plánování a rozvoje města (tj. pořizovatel dokumentace).

Tereza Lomberská

Dva Lánští Františkové Poštové
Dne 28. října 2022 se na Pražském hradě udělovala vysoká státní vyznamenání. Medaili Za zásluhy
I. stupně vedle jiných obdržel in memoriam lánský
občan František Pošta (1944–2020).

Ve sdělovacích prostředcích (konkrétně https://
www.irozhlas.cz/zpravy-domov/statni-vyznamenani-28-rijen_2210282233_mfk#posta) se
objevila charakteristika oceněného: dlouholetý
lánský kronikář, patriot a velitel sboru dobrovolných hasičů. To je ryzí pravda, ještě by se patřilo
dodat nositel nejvyššího hasičského vyznamenání – řádu svatého Floriána; jeden ze zakladatelů
Muzea T. G. Masaryka v Lánech; člen Spolku
pro podporování tohoto muzea; člen Masarykovy společnosti; obnovitel myšlenky Masarykovy
vatry; člen Společnosti JUDr. Emila Háchy a jeden z těch, před nimiž Lány smekaly klobouk za
nezištnou dlouhodobou propagaci obce.
Kratičký medailonek na zmíněném webu má
však ještě dovětek: přispěl k prosazení kontrabasu jako sólového koncertantního nástroje. Tahle
informace pravdivá není, tady došlo k porušení
zákona totožnosti. Světoznámý kontrabasista
a violonista Pošta se také narodil na Lánech,
také v ulici Na Ohradech čp. 79, také se jmenoval František, také už bohužel nežije, ale s oceněným Františkem Poštou (1944–2020) není totožný, je to jeho strýc. Zasloužilý umělec František
Pošta (1919–1991) byl dlouholetý člen České

František Pošta oceněný in memorial
filharmonie a řady dalších významných hudebních těles, vyučoval na pražské konzervatoři a na
Lány se rád vracíval na rodinné návštěvy. Ženil
se půl roku předtím, než jeho synovec a jmenovec František Pošta spatřil světlo světa. Oba
Františkové Poštové k sobě měli blízko, ale jedna
osoba to nebyla.
Tolik na upřesnění.

Václav Vodvářka, lánský písmák

Společenské dění 
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Rozsvícení vánočního stromku
Obec Lány vás srdečně zve v neděli 27. listopadu 2022 na akci Rozsvícení vánočního stromku.
V 16:45 hodin zazpívá sbor lánské základní školy
a následně s dětmi společně ověsíme spodní patra
našeho vánočního stromu ozdobami vyrobenými
ve školce.
Hlavní program začne tradičně v 17:00 hodin
vystoupením místního pěveckého sboru Chorus Laneum. Úvodní slovo pronese nový lánský
starosta pan Ernest Kosár. Následně pan farář,
otec Martin, požehná všechny donesené adventní věnce. Pokud bude přát počasí, zahraje nám
sestava Musica omnia MT na dechové nástroje
Tichou noc a pár dalších koled.
Restaurace Narpa a Lánské cukrářství nabídne
občerstvení ve stanu na parkovišti u obecního

úřadu. Vezměte si z domova vlastní hrnek na
svařák a jiné tekuté svetry. Ohýnek na zahřátí
bude připravený. Přijďme se pozdravit se svými
sousedy a nalaďme se společně na klidný adventní čas.
Ježíškova poštovní schránka u betléma bude
otevřená od první do třetí adventní neděle. Od
loňského roku je součástí lánského betléma
i Zvoneček splněných přání, který mohou rozeznít malí i velcí. Usilovně myslete na to, po čem
toužíte, a zacinkejte. Třeba se Vám Váš sen vyplní.
Letošní novinkou, která se stane trvalou součástí betléma, je dřevěná socha ovečky. Zhotovil
ji řezbář Olda Polášek, kterému za ni tímto ještě
jednou děkujeme.

Jakub Joachim, Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Pošta pro Ježíška
Oznamujeme všem dětem i rodičům, že lánská
pobočka Pošty pro Ježíška zahájí svůj provoz
v neděli 27. listopadu 2022. Červená poštovní
schránka na dopisy pro Ježíška se opět objeví
u lánského betléma před obecním úřadem.
Jak schránku používat? Napište nebo nakreslete svá přání a vhoďte je v neofrankované obálce do Ježíškovy poštovní schrán-

ky. Kdo bude chtít, aby mu Ježíšek potvrdil
příjem přání, přiloží navíc prázdnou řádně
ofrankovanou obálku se svou doručovací adresou. Schránka bude dostupná do neděle 11.
prosince 2022. Případné dotazy zodpoví pan
poštmistr na emailu: jezisek@lany.cz.

Jakub Joachim, Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Věříme, že Lánské přástky letos
budou! Srdečně vás zveme
Rádi bychom vás pozvali na pohodovou adventní akci s názvem Lánské přástky (dříve
Voňavý advent). Věříme, že celodenní tradiční
předvánoční program po dvouleté covidové
přestávce opět proběhne. Přijměte tedy naše srdečné pozvání na sobotu 10. prosince 2022 od
10:00 hodin do lánské sokolovny.
Připravujeme pro vás pestrý adventní trh
a oblíbené kreativní dílničky, kde mohou vyzkoušet svou dovednost nejen děti, ale i dospěláci. Nebude chybět: ukázka předení na
kolovrátku; vánoční kreativní fotostudio Laury Klokočníkové, odkud si fotografie odnesete
hned domů; vystoupení dětí z Mateřské školy
Lány; Sokolská kavárna. Odpoledne zakončíme

Svatý Mikuláš

Obec Lány ve spolupráci s agenturou Diskotačení srdečně zvou na venkovní setkání se
svatým Mikulášem. Družina tohoto laskavého světce přijede na lánskou náves v neděli 4.
prosince 2022 v 18:00 hodin. Nebude chybět
myšák Eda a patra čertů. Programem provází
Bára Ladrová. Přijďte pomoci nebeským bytostem zahnat ty pekelné a ukázat, že na Lánech
jsou samí dobří lidé. Balíčky označené jmény
obdarovaných odevzdávejte v den akce přímo
v Restauraci Narpa nebo je přineste na akci samotnou. 
Jakub Joachim, Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

vánoční pohádkou „Jiřinčina vánočka“, kterou
přiveze oblíbené Divadýlko z pytlíčku.
Na přástkách je každý vítán. Starousedlíci
i nově příchozí. Scházejí se zde známí, seznamují
se neznámí, rekapituluje se, co bylo, spřádá se, co
bude. Takové velké společné setkání napříč společenským spektrem. Návštěvě se na Lánech říkávalo táčky. Přijďte tedy na táčky, milí přástevníci.
Přijďte se předvánočně naladit, přijďte nasát sváteční atmosféru, přijďte společně posedět a pohovořit. Takhle to formuloval lánský písmák Václav Vodvářka pro listopadový Zpravodaj 2019.
A k tomu nemáme co dodat ani letos!

Jakub Joachim, Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Tradiční adventní
prodejní výstava

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Vás
srdečně zve na tradiční adventní prodejní
výstavu v neděli 20. listopadu 2022 od 9:00
do 16:00 hodin. Ani tentokrát v nabídce
nebudou chybět adventní věnce, dekorace,
svíčky, svícny, vánoční cukroví a další zajímavé zboží. Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti
20,- Kč.

Irena Smržová,

Muzeum T. G. M. v Lánech

Podzimní
kalendář akcí

Říjen/Listopad
Uzavírání lánského
nebe, modelářské letiště,
(MK Lány)
Listopad Podzimní úklid veřejných
prostranství (Náš Vašírov)
10. 11. Přednáška Kdyby vašírovské
domy mluvily, lánský písmák
Václav Vodvářka v Muzeu Alice
G. Masarykové a ČČK Lány
od 17:00 hodin
(Za Školou 200, Lány)
10. 11. Přednáška T. G. Masaryk a česká
Amerika v boji za samostatnost,
PhDr. Martin Nekola,
od 17:00 hodin Muzeum
T. G. M. v Lánech
12. 11. SK Lány – SK Lhota
od 14:00 hodin
13. 11. Přednáška Svatojakubská pouť
do Santiaga, od 17:00 hodin
(lánská klubovna)
20. 11. Prodejní adventní výstava
v Muzeu T. G. M.,
9:00 – 16:00 hodin
27.11. Rozsvícení vánočního stromu,
od 16:45 hod. (Obec Lány,
Chorus Laneum, ZŠ)
3. 12. Mikulášská nadílka ve Vašírově
4. 12. Setkání se svatým Mikulášem
od 18:00 hodin na lánské návsi
(Obec Lány, Diskotačení)
7. 12. Dětský vánoční jarmark,
od 17:00 do 18:00 hodin
na školní zahradě (ZŠ Lány)
10. 12. Lánské přástky, sokolovna
od 10:00 hodin,
(Obec Lány, Sokol)
23.12. Vánoční concert Chorus Laneum
30. 12. Divadelní představení Je libo
foto, andílku?, divadelní spolek
Lumír od 19:00 hodin v sokolovně, od 21:00 volná zábava při
hudbě a tanci (Obec Lány)
8. 1.
Tříkrálové zpívání u betléma
od 16:00 hodin
21. 1. 2023 Reprezentační ples obce Lány
a Muzea T. G. M., od 20:00 hodin
v lánské sokolovně

Divadelní představení
30. 12. 2022

Obec Lány se rozhodla po covidové odmlce obnovit tradici předsilvestrovských divadelních představení v lánské sokolovně.
Protože divadlo Lány na letošní rok žádnou
novou hru nezkouší ani nepřipravuje reprízu her minulých, rozhodlo se zastupitelstvo
obce oslovit divadelní soubory v blízkém
okolí. Nabídku na hostování v Lánech přijal divadelní soubor z Velké Bukové. Zveme
vás proto 30. prosince 2022 na hru Je libo
foto, andílku? Po divadle bude hrát kapela
Paradoksy k poslechu i k tanci do 24:00 hodin.
Martina Hořejší
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DRAKIÁDA 2022

I v letošním roce proběhla v pátek 7. října
od 16:00 hodin Drakiáda, oblíbená nejen
u dětských účastníků. Tuto podařenou akci
již tradičně pořádá Mateřská škola Lány za
pomoci Spolku rodičů a přátel MŠ ve spolupráci s Modelářským klubem Lány. Navzdory bezvětří jsme přivítali velké množství návštěvníků, kteří s nadšením, byť jen
na krátkou chvilku, pouštěli své barevné
draky do oblak. Nevynechali jsme ani tradiční vypouštění papírových dráčků, které
odnášely heliové balonky vstříc dálkám za
doprovodu nadšených pohledů dětí a dospělých. Papírové dráčky pouštěly nejen
děti mateřské školy, ale i ty, které si svého
dráčka přímo na místě vybarvily a podepsaly. Přestože o letošní Drakiádu vítr moc
nefoukal a tatínkové i maminky se hodně
naběhali, aby papírové draky dostali vzhůru
na oblohu, doletěli papíroví menší dráčci
na balónku opravdu daleko. Máme čtyři
zprávy o jejich nalezení. První zpráva o doletu balónku s dráčkem Jakuba ze Sluníček
přišla z 276 km vzdáleného Polska, kde
ho našla v lese 7letá holčička Hani. Druhý
balónek od Alenky ze Zajíčků doletěl na
zahradu rodinného domu v Hoření Vinici
v obci Kly. Třetí dráček od Filípka z Kytiček
doletěl na zahradu opět v Polsku do města Jelcz-Laskowic. Poslední zpráva o nalezeném balónku s dráčkem vyzdobeném
Anežkou z Berušek byla telefonická v pátek
14. října z obce Zamachy u Mladé Boleslavi.
Letos to byl již dvacátý ročník, takže jsme
oslavili krásné kulatiny. Drakiáda není jen
o létání, ale o setkání s dětmi a rodiči, kteří aktuálně do MŠ docházejí, i s těmi, kteří
už ji opustili. Nechyběl teplý čaj, napečené
dobroty od maminek a opékání buřtíků
na ohni. Děkujeme za spolupráci i našemu
partnerovi a sponzorovi, jímž je MK Lány,
bez kterého nejde akci uspořádat. Chceme
poděkovat i kolektivu zaměstnanců mateřské školy a rodičům, kteří jsou členové SRP
při MŠ a pomáhají s přípravou a uskutečněním akcí pro lánské děti. Veliké díky patří
i všem ostatním drakiádníkům za příjemnou atmosféru.

Jana Bečková a Markéta Vlková,

za SRP při MŠ Lány

ze školy

Co se dělo v měsíci říjnu v MŠ

Veliké poděkování patří paní Zustkání s kamarády, kteří již docházejí
kové za velmi poutavou a poučnou
do školy, bylo pro děti z mateřské škopřednášku i s ukázkou výroby figuly silným zážitkem.
rek a maličkostí z kukuřičného šustí.
20.10. Proběhlo fotografování dětí
Dopolední setkání doplnilo velmi
v prostředí školky s vánoční temativhodně celotýdenní projekt Kukuřice
kou. Děti zachytila paní fotografka
uskutečněný v rámci Šablon III.
Laura Klokočníková na pozadí zvaDěti ze třídy Sluníčka v jeho rámci
ném Modré z nebe.
zkoumaly kukuřici skoro všemi smyV týdnu od 17. do 21.10. probíhal
do mateřské
sly. Jedna z jejich vycházek je zavedla
Jablíčkový týden. Děti ze třídy Sovičškolky
ke kukuřičnému poli, kde pozorovaly
ky a Zajíčci se seznámily s plody podvelikost, zbarvení a tvar. Několik kukuřic si od- zimu. Předem na vycházkách pozorovaly změny
nesly s sebou do školky a využily je při procvičo- v přírodě, vnímaly, jak „malíř“ podzim kouzlí
vání jemné motoriky. Zjistily, že jednotlivá zrna pestrými barvami. Všímaly se, co vše roste na
jdou velmi dobře loupat. Na interaktivní tabuli zahrádkách. Rozhodly se, že si upečou společně
zhlédly videa o pěstování a sklízení kukuřice. Vy- jablkový závin. Po upečení byla celá školka provrcholením projektu byla již zmíněná návštěva voněná. Další den děti s chutí ochutnaly vlastní
paní Zuskové, ale také skupinová práce, kdy si děti výtvor. Nezůstalo jen u pečení, usušily si křížaly,
kukuřici vyrobily.
ochutnaly přesnídávku a uvařily si kompot. Všem
12.10. Nabídka besedy s logopedem „Mluví moc chutnalo.
vaše dítě správně?“ byla rodiči hojně využitá. Po
V sobotu 22.10. proběhlo sázení nových lip na
přednášce rodiče mohli své děti nechat zkontro- hřišti za sokolovnou na oslavu 160. výročí zalolovat u klinického logopeda a dozvědět se o řečo- žení Sokola. Byla zasazena i lípa za MŠ Lány. Bových schopnostech svého dítěte a o tom, jak po- hužel akci nepřálo počasí, a tak z řad dětí přišla
stupovat při nápravě eventuálních logopedických jen rodina Pinkavových, kterým tímto děkujeme.
vad.
Snad se tam naší lipce bude dařit. Třída Sluníčka
19.10. proběhl pohybový dopolední program se tam vypravila jí říct básničku, aby lépe rostla.
„Hejblíkovic“ pro děti v MŠ. Školka se rozdělila
Na pondělí 31.10. bylo připraveno halloweenna dvě skupiny, abychom si zpívání a tancování ské podzimní setkání ve třídě Berušky – ukázka
s Hejblíkem a Hejbličkou co nejvíce užili. Zazněly práce s dětmi a aktivity pro rodiče s dětmi. Děti
autorské písně, které děti znaly již z běžného dne i rodiče mohli přijít ve strašidelném kostýmu.
ve školce, proto se bez zábran a s nadšením zapo- Nejdřív jsme rodičům předvedli krátké vystoujily do připraveného programu. Bylo prima slyšet pení toho, co se děti od září naučily. Poté už náoblíbené písně naživo a na vlastní oči vidět něko- sledovaly tematické aktivity: společné dlabání
ho, koho známe pouze podle hlasu nebo z klipů a vyřezávání dvou dýní, zdobení perníčků - duchů
na Youtube.
a malování dýní ze slaného těsta. Pro děti a rodiče
19.10. Bramboriáda - odpolední akce předško- bylo také připraveno senzomotorické hraní – hra
láků a družiny ZŠ Lány na zahradě školky.
s barevnou rýží, s kaštany, práce s pinzetou a bamV den Bramboriády se na nás sluníčko usmíva- bulkami, zdobení ježka modelínou a přírodninalo, a tak si předškoláci a žáci ze školní družiny toto mi. Nechyběla ani stezka odvahy, která byla uzpůodpoledne užili. Odpoledne plné soutěží a her sobena nejmenším dětem. Na jejím konci čekala
s bramborou se vydařilo a samozřejmě nemohla na děti sladká strašidelná odměna.
chybět odměna v podobě uvařené brambory. Se
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

OKÉNKO

Klubovna
pro školáky

Děti, které nechodí do družiny a chtějí se
potkat, zahrát si společně hry nebo něco
tvořit, mají každou středu otevřené dveře
do klubovny v suterénu budovy I. stupně
základní školy. Děti si zde mohou zahrát
stolní fotbálek, šipky, stolní hry, udělat úkoly nebo jen tak posedět s kamarády. Během
října děti vytvořily lucerny na Halloween,
které si odnesly domů. Vstupné se neplatí,
otevřeno je od 14:00 do 17:00 hodin. Během školních prázdnin a svátků je zavřeno.

Petra Schritterová,
 vedoucí Klubovny pro školáky

Hromadné vypouštění balónků s dráčky na modelářském letišti nad Kopaninou

společenské dění
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Zprávy ze školy
• 5. 10. – Žáci 5. ročníku se vypravili do Divadla
Lampion v Kladně za inscenací „Malý strom“.
• 11. 10. – Znalosti získané v teoretické lekci dopravní výchovy, která se konala ve škole 4. 10.
s lektorem kladenského Střediska volného času
Labyrint, využili žáci 4. ročníku při dopravních situacích vzniklých přímo na dopravním
hřišti 12. ZŠ v Kladně Rozdělově.
• 12. 10. – Ve škole se konalo 41. zasedání Školské rady.
• 12. a 13. 10. – Žáci 8. a 9. ročníku navštívili „Veletrh celoživotního vzdělávání“ v Domě
kultury v Kladně, kde zhlédli prezentace středních škol v regionu.
• V týdnu od 17. 10. se někteří žáci 2. stupně
zapojili do školního kola matematické soutěže
Pythagoriáda. Úspěšní řešitelé se v listopadu
zúčastní okresních kol soutěže.
• 19. 10. – Tradiční podzimní akci Bramboriáda
si společně užili prvňáčci z družiny s předškoláky z mateřské školy.
• 19. 10. - S vedením školy se poprvé sešli zástupci žákovské rady.
• 20. 10. – Ve škole se konaly odpolední konzultace s pedagogy, možnosti využilo 53 rodičů.
• 25. 10. – Projektovému dni zaměřenému na
témata ochrany člověka za mimořádných
událostí přálo počasí, ostatně přálo i tomu, že
jsme mnozí mohli kolem poledne pozorovat
částečné zatmění Slunce. Připravený program
učitelů obohatily převážně venkovní aktivity
založené na zkušenostech profesionálů. Dětem
se např. věnoval zdravotník. Členové jednotky
Hasičského záchranného sboru ze Stochova
spolu s předáváním zkušeností představili hasičskou techniku. Profesionálové zabývající se

Devadesátiletá
mladice
my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
výcvikem psů kladli důraz na osvojení si zásad bezpečnosti při kontaktu se psem. Velkým
zpestřením bylo představení hasičského sportu převážně lánskými mladými hasiči pod vedením pana Miroslava Brtny, kteří všem školním skupinám opakovaně na hřišti předváděli
požární útok. Děkuji všem jmenovaným za to,
že věnovali svůj čas ve prospěch školních dětí.
• 26., 27. 10. – Děti si užily dvou volných dnů
podzimních prázdnin.
• Školní družina srdečně zve na otevřenou dílnu výroby adventních věnců, která se koná
v pátek 25. listopadu od 16 hodin v suterénních prostorách nové školní budovy. S sebou
vezměte: korpus na věnec, svíčky a zdobení.
• Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány srdečně zve rodiče i prarodiče žáků a přátele školy na Dětský vánoční jarmark, který se
koná ve středu 7. prosince 2022 od 17:00 do
18:00 hodin ve venkovním areálu školy. Těšit
se můžete na prodejní stánky s výrobky žáků,
vánoční zpívání a vánoční občerstvení. Nakoupit můžete i květiny, svícny a vánoční dekorace
Zahradnictví Lípová z Nového Strašecí.
Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

„Dnes otvíráme novou školu,“ řekl dne 6. 11.
1932 v tělocvičně nedávno dokončené lánské
školní budovy čp. 93 okresní školní inspektor
Josef Štětina, „která umožněna byla velkorysým darem pana presidenta. Místní školní
rada nazvala tuto školu jménem zvěčnělé choti
páně presidentovy Charlotty G. Masarykové,
aby trvale uctila památku této ušlechtilé ženy.“
Myšlenka postavit moderní lánskou školu
se zrodila dne 28. 5. 1927. Den předtím byl
T. G. Masaryk znovu zvolen presidentem
republiky, a když přijel do Lán, pozdravil ho
regionální pěvecký soubor večerním zastaveníčkem pod zámeckým balkónem. Potěšený
pan president mlčky poslouchal, a jakmile
dozněla „jeho“ píseň „Teče voda, teče…“, pozval zpěváky dovnitř: „Jistě je vám tu zima,
ono je citelně chladno.“ Při čaji se TGM zeptal
dirigenta Františka Hroudy, lánského řídícího
učitele, jestli stávající dvě budovy místní školy
vyhovují aktuálním požadavkům. Když uslyšel zápornou odpověď, tázal se na způsob nápravy. Fr. Hrouda sdělil, že se uvažuje o možnosti přístavby druhého podlaží na školní
budovu čp. 95 (z roku 1907), ale že není jisté, zda to bude technicky realizovatelné. Pan
president namítl, zda by nebylo praktičtější
postavit zcela budovu. A kolik by prý to asi
stálo? Pan řídící už o tom asi přemýšlel, protože okamžitě z hlavy vyčíslil, že obecná škola
se specializovanými učebnami, s tělocvičnou,
s rozhlasovým zařízením a s promítací kabinou by vyšla na víc než tři čtvrtě milionu korun. „No, tolik nemám, ale půl milionu vám
na ni dám. Když máte takovou radost z mého
zvolení, musím i já vám udělat radost,“ uzavřel TGM rozhovor. A slovo víc než dodržel.
Ačkoli byla lánská škola zřízena jako pětitřídka, byla projektovaná velkoryse a dnes
s dvěma přístavbami a po vnitřních adaptacích funguje coby devítiletka se 13 třídami.
Jak dále omládne do své stovky?

Václav Vodvářka, lánský písmák

Zrušený průvod
Děti a rodiče čekající na bajky Zvěřinec pana Ezopa zaplnili tělocvičnu do posledního místečka

Pozvánky na přednášky
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech ve spolupráci se z. s. pro podporu Muzea T. G. Masaryka
v Lánech vás zvou na přednášku PhDr. Martina
Nekoly, Ph. D., s názvem T. G. Masaryk a česká
Amerika v boji za samostatnost. ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17:00 hodin. Vstupné je Kč 30,-.
PhDr. Martin Nekola, Ph.D. se zabývá tématem
českého vystěhovalectví do Spojených států amerických, které je stále poměrně málo zpracovaným
tématem. Jeho přednáška přibližuje život a historii
krajanských komunit ve vybraných velkoměstech
Spojených států amerických, významné osobnosti

a zejména připomíná pomoc krajanů T. G. Masarykovi během první světové války a jejich zásluhy
na vzniku Československa.
Muzeum Alice G. Masarykové a ČČK Lány ve
spolupráci se z. s. Náš Vašírov s podporou obce
Lány vás zvou na sousedské setkání Kdyby vašírovské domy mluvily s PaedDr. Václavem Vodvářkou. Dozvíte se o vašírovských stavbách a domech
i o zajímavých osobnostech z Vašírova. Pojďte si
poslechnout nebo sdílet příběhy, které píše sám
život. Vstupné dobrovolné.

Irena Smržová, Muzeum T. G. M.

Tentokrát nám počasí nic neodpustilo a celý
pátek bohužel poctivě pršelo. I když nejsme
z cukru, ruku na srdce, kolik návštěvníků by
v dešti do průvodu přišlo? Akci jsme tedy v
pátek v poledne všemi dostupnými prostředky zrušili a věřte, že nám to bylo opravdu líto.
Večer na domluvený čas ke hřbitovu nikdo
zbytečně nepřišel. Rádi bychom vám nabídli
náhradní termín, ale diář pořadatelů a pomocníků nabízel možnost až v době adventu.
Shodli jsme se, že do předvánoční doby, která
má vést ke zklidnění, se bujaré ohňostroje nehodí. Proto jsme se rozhodli akci odložit na
příští rok. Speciálně pro děti bude uspořádán
ohňostroj při Pálení čarodějnic. Děkujeme za
pochopení.
Šárka Steinbrecher
	
a Anička Portová Ulmanová,
	
spolek Naše Lány
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Mladí hasiči
- sezóna 2022

Rádi bychom zrekapitulovali letošní sezónu mladých hasičů. Opět jsme zkusili
udělat nábor ve školkách a ve školách, byli
jsme úspěšní a podařilo se nám rozšířit
naši partu o několik nových mladých členů. Letos poprvé se nám za éru obnovené
činnosti mladých hasičů povedlo otevřít
kategorii přípravky, což jsou děti ve věku
od 3 do 6 let.
Aktivity, kterých jsme se mimo pravidelný nácvik a závody účastnili, byly jako
vždy Masarykova vatra a pálení čarodějnic. V září jsme absolvovali sportovní akci
v Kačici na fotbalovém hřišti, kde jsme
rodičům a dětem předvedli dva hasičské
útoky. V říjnu jsme se zúčastnili tematického dne, který pořádala lánská škola; naši
svěřenci zde předvedli svým spolužákům,
co činnost mladých hasičů obnáší.
Letošní sezóna byla pro některé děti
úplně první závodní, ale zvládly ji skvěle. V tomto roce nám moc nepřálo štěstí,
rozbil se nám hasičský stroj, a tak jsme
museli používat starší, záložní se slabším
výkonem. Na závodech v Hřebči se nám
bohužel poškodilo i toto záložní zařízení,
takže nám svůj stroj i se strojníkem půjčili
kamarádi z Poštovic. I přes tyto nepříjemnosti se starším žákům povedlo umístit se
v obci Sloup u Davle jako třetí. V obci Hřebeč obsadili mladší žáci 3. pozici a přípravka vybojovala 1. místo.
Na posledních závodech této sezóny
v Želenicích u Mostu získala přípravka
krásné 2. místo. Mladší žáci obsadili úžasné zlaté 1. místo a starší žáci byli ve své kategorii stříbrní.
Dětem blahopřejeme a držíme jim pěsti
v nové sezóně, aby byla minimálně stejně
úspěšná jako ta letošní. Děkujeme, že vás
hasičská činnost baví.
Vedení obce a vedení SDH Lány patří náš dík za podporu naší práce s dětmi.
Rodičům dětí děkujeme, že nám svoji
drobotinu svěřili. Děkujeme za podporu,
kterou z vaší strany máme, a za pomoc při
závodech a trénincích. Děkujeme, že nám
s dětmi věnujete váš drahocenný čas.

Míra a Mirča Brtnovi
Nabídka práce

Prodejna Jednoty
v Berounské ulici přijme
od 1. 12. 2022

prodavačku
na 6 hodin.

Praxe v oboru nutná.
Bližší informace
na prodejně.

spolkový život

Lánský sbor zazpíval
v barcelonské Sagradě Famílii
S úžasnými zážitky se vrátil lánský pěvecký sbor Chorus Laneum z festivalu Cantate Catalunya Barcelona 2022. Pozvánku organizátorů na tuto prestižní mezinárodní sborovou přehlídku přijal sbor velmi rád
a svému jménu, obci Lány i Středočeskému kraji dělal ve Španělsku čest. Vrcholem festivalu byl koncert
v podzemní kapli světoznámého chrámu Sagrada Família – česky Chrámu smíření – zasvěceného Svaté
rodině. Tato monumentální stavba je dílem katalánského architekta Antonia Gaudího.
Cantate Catalunya se konalo od 13. do 16. října.
Sbor Chorus Laneum se barcelonské přehlídky
zúčastnil spolu s několika pěveckými uskupeními z České republiky, Slovenska a Německa, mezi
nimiž byly dva mládežnické sbory. Akce zahrnovala dva koncerty, prohlídky města a slavnostní
večeři se všemi zúčastněnými.
Ve čtvrtek jsme po dvouhodinovém letu hladce dosedli na barcelonské letiště a Španělsko nás
přivítalo modrou oblohou a letními teplotami.
Lánský sbor byl ubytován v městečku Santa Susanna na Costa de Barcelona. Hotel se nacházel
v těsném sousedství krásné písečné mořské pláže.
V pátek se lánský sbor po ranním rozezpívání
spolu se sborem z Chomutova vydal z hotelu do
Barcelony na celodenní program. Jeho součástí byl okruh autobusem po katalánském městě,
resp. po stopách významného architekta Antonia
Gaudího, a to se zajímavým českým výkladem
průvodkyně Simony.
Katalánsko, neboli katalánsky Catalunya, je
jedno ze 17 autonomních společenství a historické území na severovýchodě Španělska při
pobřeží Středozemního moře. Barcelona je jeho
metropolí a v její aglomeraci žije více než 3 miliony obyvatel. Město nás nadchlo osobitou, útulnou atmosférou a Gaudího stavby jsou zkrátka
dechberoucí. Úzkými ulicemi města, kde jsou
nároží mnoha domů seseknuta tak, aby se křižovatkami a náměstíčky mohla doprava vůbec
proplétat, jsme prokličkovali až k úpatí kopce
Tibidabo. Při stoupání k vrcholu se nám otevřely
nádherné výhledy nejen na Barcelonu, která není
tak velkým městem, jak jsme očekávali, ale i na
okolní kopcovitou krajinu s vápencovým masivem Montserrat v pozadí a ve slunci se zlatící
mořské dálavy.
Hudební matiné v jedné z nevýznamnějších
novogotických staveb v Barceloně – dvoupatrovém kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Tibidabo – bylo nezapomenutelným zážitkem. Zpívalo
se nám lehce a akustika prostoru byla úžasná. Během celého dne se v kostele se svým programem
vystřídaly všechny sbory festivalu. Matiné sboru
Chorus Laneum, volně přístupné široké veřejnosti, uzavíralo program zhruba dvacetiminutovým blokem, složeným ze skladeb anonymního
autora z období gotiky přes díla skladatelů Leoše
Janáčka, Maurice Duruflého, Ennia Morriconeho a Giovanniho da Palestriny až po závěrečnou
šestihlasou skladbu od Josefa Gabriela Rheinbergera.
Po koncertu, který se notně prodloužil, následovala pěší prohlídka barcelonské Gotické čtvrti,
která začínala i končila u Kolumbova památníku;
trochu uspěchaná, přesto nádherná.
Vrcholným dnem Cantate Catalunya byla sobota. Čekal nás koncert v nepopsatelném chrámu Sagrada Familia. Majestátní stavbu přiroze-

Pěvecký sbor Chorus Laneum
před kostelem na Tibidabo
ně obklopovaly davy turistů, čilému ruchu pak
kontrastoval klid chrámové krypty, do které
pronikalo světlo z působivých Gaudího vitráží
z hlavní lodi nad našimi hlavami. Přestože akustika byla v úžasném prostoru překvapivě horší
než v kostele na Tibidabo, nikterak to neumenšilo společný zážitek přítomných sborů ze sdílené lásky k hudbě. Ten se ještě umocnil spojením
hlasů všech účastníků festivalu při závěrečném
zpěvu katalánské lidové písně El Rossinyol. Ze
Sagrady jsme si odnášeli nejen pamětní diplom,
nýbrž i nezapomenutelný dojem.
A to ještě neměl být konec. Poté, co náš
sbormistr Vladimír Doležal položil za všechny
účastníky festivalu květiny k hrobu Antonia
Gaudího, zamířily sbory do olympijského přístavu na společnou slavnostní večeři v restauraci Barca de Salamanca. Podával se tradiční
rýžový pokrm Paella, ale i chobotnice á la Andalusie, katalánské brambory „Bravas“ a typický španělský koláč Santiago. Skvělé jídlo však
nebylo nejsilnějším zážitkem pozdního večera.
Tím se stalo spontánní vzájemné propojování
sborů při zpívání různých, většinou lidových
písní. Zkrátka, kdo znal slova a melodii, ten
vstal a přidal se. To přátelské souznění vhánělo
do srdcí teplo, do žil energii a do očí slzy štěstí.
Děkujeme, Barcelono!
Vřelé poděkování patří organizátorům akce,
ale rovněž obci Lány, Středočeskému kraji a Ministerstvu kultury ČR za v nás vloženou důvěru
reprezentovat českou kulturu v zahraničí a za
podporu naší cesty na festival.
Teď už se velmi těšíme na naše Lánské a pilně
zkoušíme na vánoční koncert, který se uskuteční 23. prosince od 18 hod. v zámecké kapli Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech.

Eva Havelková, za Chorus Laneum

spolkový život
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Pozvánky
do DK Stochov
aaaa

Vstupenky lze zakoupit na pokladně
Domu kultury nebo online
na www.kulturastochov.cz

Zleva stojící bývalá tenisová jednička Helena Suková, Josef Hošek a tenista Jan Kodeš

Setkání sportovců v lánské Hokejové
síni bylo nejpočetnější v historii
Pozvání na tradiční setkání hokejových legend přijalo v letošním roce nejvíce sportovců od slavnostního otevření Síně v roce 2014.
Kromě hokejových legend, kterými jsou Josef Horešovský, František Pospíšil, Jan Klapáč, Jiří Holeček, Richard Farda, Václav Honc, Milan Vopička,
Antonín Bechyně, Bohuslav Ebermann, Vladimír
Bednář, Jaromír Meixner a Pavel Schwarz či veslařů a medailistů z LOH v Mexiku bratrů Svojanovských, cyklisty Karla Kaňky, držitele pěti pardubických Zlatých přileb Jiřího Štancla a maséra
bývalé československé a americké reprezentace
Miroslava Harry Martínka znovu přijaly naše po-

zvání do lánské Hokejové síně tenisové legendy
Jan Kodeš a bývalá světová jednička a profesionální tenistka Helena Suková.
Ta byla na naší akci uvedena do Síně slávy
a sdílí vitrínu společně se svým bratrem a matkou. Vedle jmenovaných jsme přivítali další významné československé sportovce a řadu vzácných hostů.
Je mi velkou ctí, že se naše Hokejová síň rozrůstá nejen o osobnosti z oblasti ledního hokeje,
ale svá čestná místa zde nacházejí i jiní sportovci - legendy, které se zasloužily o věhlas českého
a československého sportu na celosvětové úrovni.

Josef Hošek, Hokejová síň Lány

• 	 Film Králíček Petr bere do zaječích,
10. 11. 2022 od 17:00 hodin
• 	 Film Jurský svět: Nadvláda,
10. 11. 2022 od 19:00 hodin
• 	 Film Princezna Rebelka,
11. 11. 2022 od 17:00 hodin
• 	 Film Jan Žižka, 21. 11. 2022
od 19:00 hodin
• 	 Film Thor: Láska jako hrom,
23. 11. 2022 od 19:00 hodin
• 	 Film Mimoni 2: Padouch přichází,
28. 11. 2022 od 17:00 hodin
• 	 Film Grand Prix,
30. 11. 2022 od 19:00 hodin
• 	 Muzikálová pohádka Lotrando
a Zubejda, 10. 12. 2022 od 16:00 hodin
• 	 Travesti skupina Screamers – Tam
a zase zpět, 17.1. 2023 od 19:00 hodin
• 	 Lovci Bobrů, Patrik Hartl, studio
Dva 19. 1. 2023 od 19:00 hodin
• 	 7 Pádů Honzy Dědka,
10. 2. 2023 od 19:00 hodin
• 	 Komedie Šest v tom, John Lom,
15. 2. 2023 od 19:00 hodin.
• 	 Hudební show Rarášci Michal a Eda
a raubíř Pepino, 5. 3. 2023
od 15:00 hodin
• 	 Francouzská komedie Svatba bez
obřadu, divadlo Háta, 9. 3. 2023
od 19:00 hodin

Počasí se nad Dýňořezáním doslova slitovalo

V sobotu ráno by při pohledu z okna nikdo nevěřil, že se předpověď počasí výjimečně vyplní a z uplakaného dopoledne bude krásný den
s vymetenou oblohou. Nám nezbylo jen doufat.
Povedlo se. Jeden moudrý muž řekl: „To jste měli
zase z pr…e kliku.“
Na lánské Dýňořezání v sobotu 22. října dorazila spousta návštěvníků, převážně rodin
s dětmi. Většina měla objednanou dýni, a měli
tedy jasný cíl. Přivezli jsme 375 krásných oranžových dýní pro 144 přihlášených rodin. Byli

ovšem i tací, kteří přišli jen tak na slovíčko, a to
nás moc těší!
Skvělá káva se sladkou dobrotou byla k dostání u autíčka Moris’s Café. Na čerstvé palačinky
a vafle jsme si museli počkat u stánku lánských
dětí. Čas jistě rychleji utíkal při sledování jejich
cukrářské zručnosti a každý musel uznat, že
rychleji to prostě nešlo. O další občerstvení se
postaraly další místní restaurace Narpa a Bechnerův statek, které jsou součástí lánského náměstí. Děkujeme strašidlům z agentury Diskotačení. A to naše DÍKY!!! je obrovské, protože

na stanovištích se u jednotlivých hrůzyplných
bytostí letos vystřídaly bezmála dvě stovky dětí.
Návštěvníkům děkujeme za vytvoření atmosféry
klidného, krásného a barevného odpoledne. Dík
patří samozřejmě i všem pomocníkům a partnerům akce. A my už se těšíme na další ročník!
Za fotografie děkujeme Lauře Klokočníkové
a Jakubovi Joachimovi. Kompletní fotogalerii
najdete na FB Obce Lány nebo spolku Naše
Lány. Ve fotogalerii na webu obce je alespoň pár
reportážních snímků.

Ivana Píšová a Jana Drastilová
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Závěr jedenáctého
ročníku
Lánské koule

Jedenáctý ročník soutěže v pétanque
máme za sebou a můžeme vyhlásit pořadí
na nejvyšších příčkách. Na prvním místě stanuli manželé Terezka a Petr Kútovi.
Druhou pozici obsadila partnerská dvojice Martina Cingálková a Petr Rajgl. Třetí
stupínek na bedně zaujali manželé Eva
a Luděk Kostkovi Ti, ač se účastnili teprve druhý rok, hráli skvěle a třetí místo jim
právem náleží.
Vítězům byly předány ceny, dvojice na
třetím místě obdržela poukázku na útratu
v Bechnerově statku v hodnotě 400,- Kč,
na druhém místě poukázku na 500,- Kč
a na prvním místě poukázku v hodnotě
600,-Kč.
Pokud bychom mezi nejúspěšnější sportovce zahrnuli i účastníky, kteří ve svých
skupinách skončili jako druzí, pak by se
vrcholová sestava rozrostla o manžele Janu
a Petra Kellnerovy, o rodinný tandem Jitka
Beredzasová (matka) a Michal Beredzas
(syn) a o manžele Ludmilu a Oldřicha Poláškovy.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem
účastníkům, že poctivě absolvovali veškeré
své zápasy. Jako v předchozích letech, i letos jsme stihli závěrečný buřtfest u táboráku – ten si získává mezi účastníky čím dál
víc obliby.
Napřesrok, bude to již dvanáctý ročník
Lánské koule, rádi přivítáme nejen ostřílené hráče, ale i novou mladou krev. Takže
neváhejte a přijďte si zahrát a pobavit se.

Oldřich Polášek

Hýbeme
se hezky česky

Děkujeme všem, kteří se s námi zúčastnili akce Hýbeme se hezky česky s Penny.
I vaší zásluhou jsme se počtem hlasů a nachozených kilometrů probojovali do finále,
v němž jsme díky hlasům odevzdaných
přímo na prodejnách skončili na druhé
příčce. Nové vybavení na cvičení, které
jsme si objednali za získanou finanční odměnu, je již na cestě.
Je to takový dárek před Vánoci. Rozbalíme ho v sokolovně a více vám o tom napíšeme v prosincovém čísle Zpravodaje. Získali jsme i drobnosti ze sortimentu zdravé
výživy, které rozdáme na prosincových akcích v rámci cvičebních hodin.

Jana Porcalová

sportovní dění

Déšť nás neodradil. Lípy zasazeny
V sobotu 22. října 2022 dopoledne se sešli lánští
sokolové a dobrovolníci, aby vysadili pět lip v sokolském sportovním areálu. Počasí od ranních hodin nepřálo a vytrvalý déšť začátek akce posunul
až na jedenáctou hodinu.

Všichni přítomní se zaujetím vyslechli pana Tomáška z firmy Stromeko, který podal odborný
výklad k sázení vzrostlých stromů. Přípravu jam
pro nové lípy zajistila firma Kromat.
Vlastní výsadbě předcházela krátká zmínka
starosty naší TJ o historii lánských sokolských
lip. Ty původní, které jsme z bezpečnostních
důvodů museli v minulých letech nechat pokácet, byly vysazeny v dubnu 1923. Letos jsme po
několika odložených termínech rozhodli, že lípy

vysazené v roce 2011, 2014 a 2018 doplníme dalšími a díky tomu bude sokolský areál kompletní
jako byl před necelými sto lety.
Mé poděkování patří všem zúčastněným,
kteří pomohli s přípravou a sázením. Občerstvení včetně teplého čaje a svařáku, které zajistily lánské sokolky, dodalo všem energii
a ruku v ruce s dobrou náladou přispělo ke
zdárné výsadbě. Též děkuji zasloužilým sokolkám, které svou návštěvou akci podpořily.
Fotogalerii z akce naleznete na webových stránkách www.sokol-lany.cz.
Přeji novým i stávajícím lípám zdárný růst.
Pečujme o ně tak, aby nám naši péči vrátily. Dýchají s námi a pro nás.

Martin Zelenka, starosta TJ Sokol Lány

Lánští Sokolové zasadili v říjnu pět nových stromů ve venkovním areálu za sokolovnou

Rozvrh lánské sokolovny

TJ Sokol Lány zve zájemce o zdravý pohyb do sokolovny. Naše oddíly nabízí pestrou škálu sportů pro
malé děti s rodiči, děti školou povinné, ženy všech věkových kategorií a muži (i ženy) budou vítáni
v oddíle stolního tenisu nebo volejbalu. Sportovat u nás mohou i nečlenové. Podrobnější informace
najdete na našem facebooku tjsokollany, webových stránkách www.sokol-lany.c nebo ve vývěsce na
lánském náměstí. 
Jana Porcalová
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