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Lány včera,
dnes a zítra
Dne 6. 11. 2021 to bylo přesně 15 let, co
jsem byl poprvé zvolen starostou obce
Lány. Laskavý čtenář tohoto úvodníku
mi jistě dovolí malé ohlédnutí do minulosti, ale i zamyšlení, kam směřuje naše
obec. Když jsem nastoupil do funkce,
řešil jsem společně se svými váženými
kolegy zastupiteli samé takové „nepodstatné“ věci. Ptáte se jaké? Tak například
to byly rekonstrukce a zateplení budov
v majetku obce, výstavba chybějících
chodníků, rekonstrukce komunikací,
výstavba cyklostezek, zvýšení kapacity
míst v základní a mateřské škole, úpravy
zeleně v obci, zřízení obchvatu obce,
výstavba dětských hřišť a další. Určitě
to nebyly jednoduché úkoly, ale protože
většina občanů nám fandila a spolupracovala s námi, podařilo se mnohé udělat.
Nepíšu to proto, že očekávám nějakou
pochvalu, poněvadž se řídím starým
příslovím „Za každý dobrý skutek tě
stihne spravedlivý trest“. Říkám to kvůli
tomu, že v poslední době mě přestávají
zaměstnávat ony výše zmíněné „nepodstatné“ problémy, ale zabývám se velice
„důležitými“ stížnostmi. Např. že ráno
ve vsi kokrhají kohouti, přes ulici nebo
o číslo vedle štěká pes, přes zahradu přeběhla kuna a rozkousala někomu kabely
u auta, na chodníku leží psí exkrementy,
soused zřídil u plotu svého souseda kurník se slepicemi apod. A každá taková
stížnost vždy končí dotazem: „… a co
s tím bude obec dělat?!“
Ponechávám na každém čtenáři, ať
si odpoví na tuto otázku sám. Já spíše
uvažuji o tom, co budou řešit starostové
v dalších letech. A věřte, ani se mi to
nechce domýšlet. Možná je to tím, že
žijeme v divné době a vinou covidu se
musíme vyrovnávat s nepopulárními
opatřeními a nemůžeme žít, jak jsme
byli zvyklí.
Přes to, co jsem zde dnes uvedl,
zůstávám optimistou a velkým lánským
patriotem. Doufám, že tato zvláštní doba
pomine a na obci se budou řešit věci,
které kvalitu života na Lánech posunou
ještě mnohem výše.
Karel Sklenička

Chodník Slovanka – Lány dokončen
Město Stochov ve spolupráci s obcí Lány dokončilo další investiční akci plánovanou na letošní rok.
Ve druhé polovině října zhotovitel díla předal
městu dokončenou výstavbu nových komunikací pro pěší v lokalitě Slovanka u kruhového objezdu směrem na sousední obce Lány,
Tuchlovice a Nové Strašecí. Nově mohou ob-

čané nejen z našeho města bezpečně vyrazit na
procházku právě do sousedních Lán. Léta zde
fungující vyšlapaná a rozbahněná cestička-necestička je již minulostí. Celkové náklady dokončeného díla činí 2 214 000 Kč včetně DPH,
kdy se na 70 % z této celkové částky podílelo
město Stochov a na 30 % obec Lány.
Ing. Roman Foršt, starosta města Stochov

Dokončený chodník od kruhového objezdu na Slovance už chodci využívají.

Pozvánka na veřejné zasedání

Zastupitelstvo obce vás zve v pondělí 8. listopadu 2021 od 18:00 hodin na veřejné zasedání,
které se bude konat v sále nad restaurací Narpa. Na programu veřejného zasedání bude zpráva
starosty za uplynulé období, schválení vyhlášky o místním poplatku za odpadové hospodářství, projednání petice občanů proti nadměrnému hluku, schválení nájmu nebytových prostor
v čp. 174 v ulici Ke Hřbitovu.
Redakce

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny v Lánech
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky ve dnech 8. a 9. října 2021 jsme
měli v Lánech možnost volit ve dvou volebních
okrscích. Volební účast činila 72,33 %. Přinášíme Vám výsledky, jak se jednotlivé kandidující
volební strany umístily v naší obci:
Koalice Spolu
ODS, KDU-ČSL, TOP 09 
Hnutí Ano 2011 

34,46 %.
22,95 %.

Piráti a starostové 
Komunistická strana Čech
a Moravy 
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 
Přísaha Roberta Šlachty 
ČSSD

16,54 %.
5,59 %.
5,51 %.
5,35 %.
3,56 %.

Zbývající strany, které kandidovaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, získaly v Lánech
méně než 2 % voličských hlasů.
Redakce
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Pozor na hony
v lánských lesích

Z důvodu konání loveckých akcí oznamuje Lesní správa Lány zákaz vstupu do lánských lesů v sobotu 6. listopadu a v pátek
26. listopadu 2021, pokaždé od 8:00 do
16:00 hodin. Důvodem je odstřel zejména
černé zvěře.
Redakce

Zimní provoz
sběrného dvora

Do konce listopadu je sběrný dvůr otevřený každou středu od 14:00 do 18:00 hodin
a každou sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.
V prosinci, v lednu a v únoru bude otevřeno
pouze v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin pro
uložení objemného odpadu, elektroodpadu,
kovů, jedlých tuků, textilu, ale bez možnosti
uložení biodpadu. Bioodpad bude možné
ukládat znovu od března 2022.  Redakce

Vítání rodin

Sbor pro občanské záležitosti při Obecním
úřadu v Lánech ruší tradiční akci Přivítání
nových sousedů v Muzeu T. G. M. Plánované setkání se mělo uskutečnit v listopadu
2021. Důvodem zrušení je nepříznivá epidemiologická situace a povinnost absolvovat slavnostní ceremoniál v respirátorech
a s kontrolou bezinfekčnosti všech příchozích, což by celé akci ubralo na srdečném
rázu a na bezprostřednosti. Za uplynulý
rok se do obce přistěhovalo téměř 100 osob.
Všem novým spoluobčanům přejeme, aby
se jim v naší obci spokojeně žilo a abychom
si byli dobrými a tolerantními sousedy.

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ

Vítání občánků

Narození každého miminka je neopakovatelnou událostí a zaslouží si patřičné oslavy.
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Lánech pořádá pravidelně
slavnostní obřady uvítání narozených občánků. Žádáme tímto rodiče, kteří mají
zájem po narození miminka zúčastnit se
slavnostního obřadu Vítání občánků, aby
se osobně dostavili na Obecní úřad a vyplnili přihlášku. Následně rodiče na jimi
uvedený kontakt obdrží pozvánku k účasti. 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 je v prosinci 2021.
Pokud máte o přivítání Vašeho miminka zájem, prosím o vyplnění přihlášky na Obecním úřadě. Přihlášku můžete poslat i elektronicky. E-mail: dasakratka5@seznam.cz.
V případě zájmu je možné udělat Vítání miminka i ve vašem domácím prostředí.

Dagmar Krátká, předsedkyně SPOZ

Společenské dění

Co se děje na lánské radnici
• Vodárny Kladno-Mělník zařadily opravu kanalizace v ulici V Chaloupkách mezi investiční
akce roku 2022. Obec Lány po dokončení rekonstrukce na své náklady položí nový povrch
komunikace.
•
Proběhla revize a oprava části kanalizace
v horní části ulice Čs. armády, kde se opakovaně propadala vozovka. V příštím roce je zařazeno do investičních akcí zřízení nového povrchu komunikace Čs. Armády od ulice Polní
směrem k panelákům.
• Zastupitelé se zabývali nabídkou VKM na odkup zaknihovaných akcií. Rozhodli se ji nevyužít.
• ČEZ k předložené projektové dokumentaci na
povrch komunikace v ulici Sadové vydal zamítavé stanovisko. Požaduje přeložení elektr.

vedení (uloženého v zemi) na náklady obce na
pravou stranu ulice (z pohledu od Křivoklátské
ulice). Tento požadavek představuje navýšení
projektu o cca 200 000,- Kč.
• Komunikace Ke Hřbitovu bude mít nově během
adventu vánoční osvětlení v celé délce ulice.
• Zastupitelé se zabývali cenami za svoz komunálního a tříděného odpadu a provoz sběrného dvora z důvodů předložení nové vyhlášky
o místním poplatku za obecní system odpadového hospodářství. Za rok 2021 k datu 30. 9.
2021 je odpadové hospodářství ve ztrátě 530
000,- Kč. Částka za svoz komunálního odpadu připadající na jednotlivého obyvatele se
od roku 2022 proto musí navýšit. O konečné
částce budou zastupitelé hlasovat na veřejném
zasedání 8. listopadu.
Martina Hořejší

Lánské přástky letos nebudou
Vážení přátelé, těšili jsme se do sokolovny na
prosincové Lánské přástky, které bychom touto
dobou již pilně připravovali. Vzhledem k nejisté
situaci jsme se však rozhodli letošní akci ZRUŠIT.
Na pestrém výběru nabízeného zboží a doprovodném programu si velmi zakládáme. Za
současných podmínek (rozestupy), kdy může
své zboží nabídnout jen polovina prodejců,
kteří musejí v sokolovně strávit celý den s respirátorem, a s nejistým výhledem pro další ob-

dobí předem víme, že bychom nemohli Přástky
uspořádat tak, jak si představujeme. Shodli jsme
se, že nechceme přistupovat na ústupky, dělat
kompromisy a ochudit tak návštěvníky o zážitky a prodejce o prodejní místo. Budeme se proto
těšit na společné setkání ve vnitřních prostorech
v lepších časech! Byli bychom rádi, kdyby to
mohlo být 10. prosince 2022. Děkujeme za pochopení.
Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Početný Lampionový průvod
a ohňostroj rozsvítily vesnici
Letošní velmi dlouhý Lampionový průvod prošel
v pátek 22. října Školním zemědělským podnikem, okolo kamenné sochy moudrého kalouse
ušatého. Dále se vydal po hlavní silnici k Židovskému rybníku.
Děkujeme za doprovod lánským dobrovolným
hasičům a strážníkům Městské policie. Několik účastníků si opeklo na připraveném ohýnku
u rybníka buřty, které nám ostatním krásně zavoněly. Asi nikdo neodmítl v chladném počasí
zahřátí horkým čajem.
Předchozího dne bylo nejen na Kladensku
velmi větrno. Následkem toho jsme se ve čtvrtek
v naší obci museli minimálně na půl dne obejít
bez elektřiny a rozsáhlý výpadek měla i mobilní
síť některých operátorů. Proud v části Lán nešel
až do pátku a při večerních přípravách na Lampionový průvod se Lány opět ocitly bez energie
kompletně celé, aby mohli pracovníci ČEZu
přívod elektřiny zprovoznit. To byl také důvod,
proč jsme letos závoru u vjezdu do školního statku museli obejít.
Bohužel, předpověď počasí nám moc nepřála. Na čas průvodu byl hlášený nejsilnější vítr
za celý den. Rozhodli jsme se proto z bezpečnostních důvodů odpálit ohňostroj z Kopaniny.
Obvykle tahle barevná atrakce startuje z hladiny
rybníka a je to úžasná podívaná. Ale letos jsme si
to zkrátka netroufli. Chápeme zklamání někte-

Děti v areálu školního statku
rých dětí, ale věříme, že našemu rozhodnutí rozumíte. Vinou větru se nám nedařilo ani pouštět
svíčky na hladinu rybníka. A tak letošní společná podzimní procházka byla hlavně o setkáních
a pozdravech se sousedy. Lampionky byly krásné a máme radost, že děti, ale i někteří dospěláci
přišli do průvodu v kostýmech.
Kompletní fotogalerii najdete na internetových stránkách nebo FB spolku Naše Lány. Fotografie si také můžete prohlédnout na internetových stránkách obce v sekci Fotogalerie z akcí,
kde se nachází výběr.

Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Společenské dění 
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Rozsvícení vánočního stromku
bude první adventní neděli
Obec Lány vás srdečně zve v neděli 28. listopadu 2021 na akci Rozsvícení vánočního stromku.
V 16:30 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 lánský starosta
pan Karel Sklenička a pozvání přijal také zdejší farář otec Martin, který rád požehná všechny
donesené adventní věnce. V závěru se samozřejmě rozsvítí vánoční strom. Občerstvení na akci

připraví Restaurace Narpa. Vezměte si z domova vlastní hrnek na svařák a jiné tekuté svetry.
Ohýnek na zahřátí bude připravený. Přijďte se
pozdravit se svými sousedy a nalaďte se společně
s námi všemi na klidný adventní čas. Ježíškova
poštovní schránka u betléma bude otevřená od
neděle 28. listopadu do neděle 12. prosince 2021.
Neumíme předvídat, jaká mimořádná opatření nás čekají v následujících dnech a týdnech.
Konání nebo případné zrušení společenských
akcí ohlásíme obecním rozhlasem, prostřednictvím internetových a FB stránek obce nebo sms
zprávou systému Mobisys.
Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Dýňořezání jsme stihli
V sobotu 16. října 2021 se podle plánu uskutečnilo lánské Dýňořezání. Třikrát hurá za každou
akci, kterou v dnešní covidové době můžeme
uspořádat. A musím říct, že i tato zábava se opět
vydařila na výbornou. Přivezli a rozdali jsme
do sto padesáti rodin 355 objednaných dýní.
Tak jako v normálních časech. Počasí se po zamračeném a deštivém týdnu celkem pochlapilo,
a tak se to po celém náměstí i v parčíku hemžilo
návštěvníky. Byla radost pozorovat, jak s dětmi
spolupracují všichni příbuzní. Tady s nimi dlabou a vyřezávají dýně táta s mámou, u jiného
stolu oba prarodiče, o kus dál se tuží zase třeba
jen dědeček s vnučkou… Někde ovšem převzal
iniciativu dominantní tatínek a k vznikající lucerně nikoho jiného nepustil, aby vytvořil dílo
jen podle svých představ.
Řada dalších návštěvníků třeba jen přišla
okouknout, co se děje, a dát si nějakou dobrotu.
A že byl výběr bohatý. Vynikající uzené kachní
prso na dýňové kaši z Restaurace Narpa, skvělé
vafle nebo palačinky od dětí z PALAČINKÁRNY, jejichž příprava má pro mladé cukráře
i výchovný efekt. No a kluci z JAPETO se svojí
výbornou voňavou čerstvou pizzou a českými
pomfritkami, kterým říkají tetínské, a všichni
jsme viděli, jak je krájejí těsně před smažením,
o těch nemusíme ani mluvit. Takové poctivé
domácí hranolky si pamatuji naposledy jako
dítě. A jak dopadla Stezka odvahy pro děti? Zaskočilo nás, kolik účastníků přišlo. Museli jsme
dotisknout pár kartiček (takzvaných Vandrov-

Listopad

Uzavírání lánského nebe (bude upřesněno),
modelářské letiště (MK Lány)
17. 11.
		
		

Degustace vína v restauraci
Narpa (nutná rezervace
mob. 774 801 301)

28. 11.
		
		

Rozsvícení vánočního stromu na
náměstí (Obec Lány, Chorus
Laneum, ZŠ)

Prosinec
5.12.
		

Setkání se sv. Mikulášem
na náměstí (Obec Lány, Narpa)

8. 12.

Vánoční jarmark – areál ZŠ Lány

8. 12.

Zpívá celé Česko

11. 12.

Lánské přástky - zrušeny

30. 12.
		

Klobouk dolů a premiéra
divadla Lány

rok 2022
22. 1.

Ples obce a Muzea T. G. M.

25. 2.

Ples Lesní správy

12. 3.

Ples v papučích

26. 3.

Hasičský ples

Pošta pro Ježíška

Strašidelná výzdoba na návsi
ních pasů) a na děti, které si přišly pro odměnu
později, zbyl už jen bonbon místo lízátka. Příště
budou lízátek dvě krabice. Na mou duši!
Tohle podzimní Dýňořezání máme obzvlášť
rádi. Ty barvy se nikdy neokoukají. Věřím, že
kdo jste se tvoření a ochutnávání zúčastnili,
rozhodně společně stráveného času nelitujete.
Držme si palce, aby to nebyla zase na nějakou
dobu akce poslední.
Fotografie si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce v sekci Fotogalerie z akcí,
na FB obce nebo spolku Naše Lány. Za fotografie děkujeme Lauře Klokočníkové a dalším dobrým duším.
Ivana Píšová

Setkání se sv. Mikulášem bude
první prosincovou neděli
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
5. prosince 2021 v 19:00 hodin.
Programem provází Jan Ladra. Těšit se můžete na Andělské vystoupení. Balíčky označené jmény obdarovaných odevzdávejte v den
akce přímo v Restauraci Narpa nebo je při-

Kalendář akcí

neste na akci samotnou. Neumíme předvídat,
jaká mimořádná opatření nás čekají v následujících dnech a týdnech.
Konání nebo případné zrušení společenských akcí ohlásíme obecním rozhlasem,
prostřednictvím internetových a FB stránek
obce nebo sms zprávou systému Mobisys.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Oznamujeme všem dětem i rodičům, že
lánská pobočka Pošty pro Ježíška zahájí svůj provoz v neděli 28. listopadu 2021.
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 schránky. Kdo bude chtít,
aby mu Ježíšek potvrdil příjem přání, přiloží navíc prázdnou obálku opatřenou poštovní známkou a svou nadepsanou adresou.
Schránka bude dostupná do neděle 12. prosince 2021. Případné dotazy zodpoví pan
poštmistr na e-mailu: jezisek@lany.cz.

Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Poděkování

Rád bych touto cestou znovu poděkoval
panu Filipovi Gottwaldovi za záchranu života své ženy Pavlíny Feldigové, která si
9. září v odpoledních hodinách nešťastným pádem v Lesní ulici nedaleko domu
pana Gottwalda přivodila otevřenou zlomeninu levé nohy. Jelikož má žena bere
léky na ředění krve, pravděpodobně by
vykrvácela, pokud by jí nebyla cca do
15 minut poskytnuta pomoc. Pan Gottwald tuto první pomoc manželce poskytl,
zavolal záchranku a zavolal i mě. Následně
pak místo úrazu po odjezdu sanitky pečlivě
uklidil. Vše dopadlo dobře a má žena bude
v pořádku. Ještě jednou velké díky, pane
Gottwalde.
Jan Feldigel, Lány
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(Ne)vinné Lány
byly a budou…

Po velmi dlouhé pauze zaviněné pandemií,
zato však za krásného podzimního počasí se
uskutečnily v sobotu 25. září 2021 již páté
(Ne)vinné Lány.
Po dlouhé přestávce jsme čekali, jaké
budou. Kolik lidí zavítá na festival? Který
vinař bude letos chutnat nejvíce? Nakonec
se podstatným ukázalo něco jiného – jednoznačná chuť návštěvníků se opět potkávat, bavit a k tomu ochutnávat dobrá vína
a občerstvení.
Zvládli jsme bez problémů a s pochopením všech zúčastněných vstupní „proticovidovou“ proceduru a pak již festival plynul
tak, jak jej známe a jak jej mají rádi i vinaři.
Díky tomu se nám ozývají další známá vinařství, ke kterým již dolehla ozvěna příjemné pohodové akce. Některá z nich vám
možná již příště rádi představíme.
Pohodovou atmosféru si, bohužel po
svém, vyložil jeden ze spoluobčanů, kterému se „za pět prstů“ zalíbila elektrická
prodlužovačka a hbitě si ji přivlastnil, což
na chvíli vyřadilo z provozu přípravu venkovního občerstvení. Co k tomu dodat…?!
Pojďme končit veseleji. Těšíme se na
vás, až vás přivítáme na 6. ročníku Festivalu vína (Ne)vinné Lány, a to v sobotu
23. dubna 2022. Před Vánoci budou tradičně k dispozici nové vstupenky, ať si můžete
vybrat oblíbené časy pro návštěvu dalšího
ročníku, nebo podarovat své blízké. Do té
doby pijte dobré víno, třeba z produkce tuzemských vinařů!
 Emil Buřič & Zbyněk Gregor, pořadatelé

Klubovna
pro školáky

Klubovna je otevřená každou středu od
14:00 do 17:00 hodin, vyjma prázdnin
a svátků. Klubovnu školáci najdou pod budovou I. stupně základní školy. Vchod je
z ulice Ke Hřbitovu a na vstupních dveřích
je zvonek.
Není třeba žádné přihlašování ani vstupné. V klubovně je dospělý vedoucí, který
dětem pomůže vybrat stolní hry, uvaří čaj,
zapne stolní fotbálek (není třeba mince)
nebo domácí kino.
Přezůvky jsou na místě k dispozici. Klubovnu provozuje Obec Lány.
Petra Schritterová,
vedoucí Klubovny pro školáky

Poděkování

Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Nové
Strašecí, děkuje obci Lány za finanční příspěvek využitý na rekondiční pobyt diabetiků v Jánských Lázních.
Božena Brožková,
předsedkyně pobočného spolku
Božena Houdová, jednatelka spolku

Co se děje ve školách

Co se dělo v měsíci říjnu v MŠ
Ve všech třídách proběhly PodPlánovaná podzimní škola v přírodě
zimní lesní dny.
v období od 4. do 8. října byla zruTřída Berušky si vyšla se svým
šena. Nový termín máme domluvený
maskotem beruškou Maruškou pona jaro 2022.
zorovat vzrostlý strom Jírovec maďal
7. 10. V MŠ proběhlo měření zrapřed Muzeem T. G. M. Již jsme u něj
ku u dětí dle zájmu rodičů - PRIMA
nasbírali i první kaštany.
VIZUS.
Třída Kytičky pozoruje charakteri7. 10. V MŠ zahájil činnost kroustické
znaky ročního období v kaštažek pro tanečnice i tanečníky Zumdo mateřské
nové aleji v zámeckém parku.
bík.
školky
Třída Soviček a Zajíčků společně
15. 10. Uskutečnila se již tradiční
pozoruje život v mraveništi v zámecakce na modelářském hřišti v Lánech
- Drakiáda 2021. Příchozí děti se svým doprovo- kém parku.
Třída Sluníčka vyráží na lesní dny za šípkovým
dem se bavily vypouštěním dráčků připevněných
na balónkách, pouštěním vlastních draků, opé- keřem za kasárna zámeckého parku.
I letošní podzim sbíráme v zámeckém parku
kaly buřty a užívaly si podzimní nálady a atmosféry. Draci během letošní Drakiády létali jako kaštany pro lesní zvěř. Dlouhodobě tak děti poo závod. Děkujeme všem, kteří se na přípravě máhají LS Lány a užívají si příjemných podzimních dnů. 
Miluše Vaněčková
zdařilé akce podíleli.
První dráček na balonku přistál ve městě Luž
v Pardubickém kraji a do oblak ho vyslala Anička.
21. 10. Proběhlo setkání v rámci Šablon II
s názvem „Mluví vaše dítě správně?“ Setkání
rodičů dětí s logopedem přímo v mateřské škole využívá čím dál větší počet rodičů. Dozví se
během setkání plno zajímavostí z oblasti vývoje řeči u předškolních dětí a jsou zde nabídnuty
rady a doporučení, kde najít literaturu týkající se
rozvoje řeči a její možné nápravy. Na závěr využili rodiče s dětmi možnost osobního rozhovoru
s klinickým logopedem.
Balónky se vzkazem připraveny k vypuštění.

OKÉNKO

Zprávy ze školy: Znovu společně
• 23. 9. – Děti školní družiny spolu s vychovatelkami navštívily Hokejovou výstavní síň na náměstí v Lánech. S vystavenými exponáty, s historií síně a s minulostí i se současností ledního
hokeje je svým vyprávěním seznámil majitel
síně pan Josef Hošek.
• Ve dnech 29. 9. - 1. 10. se naše škola zapojila do
sbírky „Český den proti rakovině“. Prodalo se
200 kytiček a vybralo se neuvěřitelných 4 595,Kč. Všem zúčastněným děkujeme za podporu.
• 30. 9. – Ve škole se konalo 39. zasedání Školské
rady.
• 5. 10. – Ze zástupců 2. – 9. ročníku byla ustanovena žákovská rada, která se sešla s vedením
školy. Na dny 1. – 5. 11. byl vyhlášen podzimní
sběr starého papíru.
• 6. 10. – Žáci 5. A navštívili Štefánikovu hvězdárnu, kde absolvovali program s názvem
„Země jako planeta“. Následně se v doprovodu
průvodkyně vypravili na procházku Prahou po
stopách osobností astronomie, fyziky, astrofyziky, meteorologie, geologie, ale také alchymie
a astrologie rudolfínské doby.
•
11. 10. – Tradiční soutěžní podzimní akci
Bramborohraní si na hřišti užily děti školní
družiny.
• 12. 10. – Děti školní družiny se s vychovatelkami vydaly na čtyřkilometrovou výpravu okolím
Lán.
• 13. 10. – Žáci 8. a 9. ročníku navštívili „Veletrh
celoživotního vzdělávání“ v Kladně, kde zhlédli
prezentace středních škol v regionu.
• 19. 10. – Žáky 9. třídy ve škole navštívila pra-

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
covnice Úřadu práce a seznámila je se službami této instituce, s postupem při volbě budoucího povolání, s aktuálním stavem a potřebami
pracovního trhu, rovněž poskytla tipy, kde požadované informace hledat.
• 21. 10. – Ve škole se konaly odpolední konzultace s pedagogy, možnosti využilo 44 rodičů.
• 22. 10. – Plno jásotu a nadšení provázelo odpolední kouzelnické představení pro děti školní
družiny, které se konalo v tělocvičně školy.
• 27., 29. 10. – Děti si užily dvou volných dnů
podzimních prázdnin.
• Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány srdečně zve rodiče i prarodiče žáků
a přátele školy na Dětský vánoční jarmark,
který se koná ve středu 8. prosince 2021 od 17
do 18 hodin ve venkovním areálu školy. Těšit
se můžete na prodejní stánky s výrobky žáků,
vánoční zpívání a vánoční občerstvení.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Společenské dění 
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Domeček bude 16. prosince 2021
otevřený naposledy
Máte doma permanentku nebo volňáska do Domečku? Upozorňujeme majitele, že všechny tyto
kartičky, bez ohledu na datum vydání, je možné
uplatnit nejpozději do čtvrtka 16. prosince 2021.
Rozhodli jsme se mateřské centrum Klub pro rodiče a děti - Domeček na konci roku 2021 uzavřít.
Pokud by měl někdo zájem převzít provoz Domečku, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na
adrese jana.drastilova@lany.cz nebo telefonicky
724 265 092. Domeček by v únoru 2022 oslavil
15. narozeniny. Jedná se tedy o zavedené zařízení.

Současné vybavení rádi přenecháme, pokud bude
sloužit stejnému účelu.
Děkujeme všem návštěvníkům, dobrovolníkům, zaměstnancům, přednášejícím, lektorům,
dárcům, podporovatelům, spolkům, partnerům,
poskytovatelům dotací, zkrátka všem, kteří někdy
překročili práh Domečku nebo Domečku jakýmkoli způsobem pomohli existovat. Děkujeme za
spolupráci a podporu této bohulibé činnosti, které
si velmi vážíme.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Můj příběh lánského Domečku
Původně jsem nic psát nechtěla, ale maminky píšou a volají, že jim bude Domeček chybět. Věřte, že bude scházet i mně (nám). A tak asi trošku
dlužím vysvětlení. Snad budou moje myšlenky
srozumitelné.
Doba covidová se na Domečku velmi podepsala. V podstatě celý rok fungoval Domeček převážně on-line. Práce, která není vidět, nic moc neubylo. K tomu neustálé a ubíjející sledování nových
nařízení, kdy a za jakých podmínek smíme otevřít. Náklady na chod Domečku zůstaly prakticky
stejné. Dotace na jeho provoz se daří získávat, lze
tedy ryze pragmaticky mávnout rukou, že nám to
může být jedno. Bohužel, návštěvnost Domečku se
po otevření zdaleka nevrátila na původní úroveň.
A nikdo neví, kdy a v jakém rozsahu se omezení
opět vrátí. Nepřijde mi správné a hospodárné žádat ze státního rozpočtu o dotace na provoz Domečku na další nejistý rok, když všichni vidíme,
jak na tom státní finance jsou. A bez těchto peněz
Domeček existovat nemůže. Nejedná se o žádné
drobné. Podrobné informace můžete najít v každoroční Výroční zprávě spolku Naše Lány.
Další fakt je, že jsem unavená, dneska se říká
vyhořelá, a mezi členy našeho spolku není nikdo,
kdo by měl čas převzít tuto dobrovolnou práci za
mě. Tím se kruh uzavřel.
Zdá se to být nedávno, kdy jsme s Martinou
Hořejší hledaly místo pro mateřské centrum a azyl
jsme našly na nevyužité galerii v lánské sokolovně. Domeček jsme do začátku vybavily věcmi, co
dům dal, a z rukou našich drahých pánských poloviček vzešly mobilní desky do otvorů, které jsou
v Domečku dodnes. Díky, Josefe Drastile a Mirku
Hořejší, za veškerý servis! Díky, Lído Benová, za
všechny ty hodiny, dny, týdny ležení v dotacích
a jiných papírech! Díky, Martino Hořejší, za trpělivost se mnou! Víc dobrých duší jmenovat nebudu,
protože jich za ty roky bylo velmi mnoho a nerada
bych na někoho zapomněla. Děkuji všem!
Místo, kde Domeček funguje, v roce 2006 rozhodně nevypadalo tak, jak vypadá dneska. Brzy
po otevření následovala benefiční akce Maškarní
merenda. Zde byl v součinnosti s Nadací Divoké
husy znásoben výtěžek a do Domečku bylo pořízeno potřebné vybavení, např. náš první bazének
plný kuliček, který všechny děti nesmírně milují.
Postupně byly prostory galerie zútulněny, Domeček expandoval i do klubovny (místnost za galerií).
Myslím, že za současný interiér klubu pro rodiče
a děti se rozhodně nemusíme stydět. Je to příjem-

né, prostorné, čisté a díky velikým oknům prosvětlené místo. To, že k nám byl a je „domácí“ Sokol
velkorysý, se Domeček vždy snažil vracet svědomitou péčí o svěřené prostory, a pokud to bylo možné,
tak i finančním darem na něco potřebného.
Několik měsíců jsme se my, „domečkové“ maminky, střídaly s maminkami ze spolku Naše Lány
při bezplatně vykonávaných pořadatelských a organizátorských službách. Řešily jsme, jak komu
spí děti a kdo je zrovna nemocný, jen aby provoz
Domečku fungoval tak, jak má. Nebylo to ideální. Časem se nám povedlo zařídit, že po několik
následujících let bylo možno čerpat z Úřadu práce
příspěvek na mzdu pro zaměstnance na částečný
úvazek. Za těch bezmála 15 let se v Domečku vystřídaly tři tety, kterým zajistil Domeček výdělek.
Kdysi se nám dařilo čerpat drobné dotace od Středočeského kraje. Pravidelným přispěvatelem byla
a je Obec Lány. Nejúspěšnější jsme ovšem v čerpání dotací u Ministerstva práce a sociálních věcí.
Díky tomu mohl Domeček existovat a nabídnout
veřejnosti, nejen maminkám, např. bezplatné odborné poradenství a besedy.
Domeček k herničce postupně nabalil další
aktivity, jako je třeba oblíbená Burza dětského
oblečení s následnou sbírkou nepotřebného oblečení pro charitu, Mikulášská herna, promítání
pohádek, vyhledávané příměstské tábory, kroužky
angličtiny nebo jógy pro děti i dospěláky, výtvarný
a přírodovědný kroužek pro děti, cvičení pro ženy
nebo cvičení pro nejmenší děti, zpívánky, divadla,
tvoření pro ženy, kurzy břišních tanců, keramickou dílnu, společné vycházky, společné týdenní
pobyty maminek, semináře, besedy a různé druhy
poradenství a další.
Spolu s Domečkem vyrůstaly všechny naše děti.
Někdo máme dvě a někdo tři. Díky Domečku se
maminky snáze seznamují a i nám přivedl do cesty
mnoho nových krásných přátelství. Domeček splnil svůj účel a mohl by ho plnit i dál. Jen s jiným
kapitánem. Já bych už ráda z této lodi vystoupila
a věnovala se své rodině a velmi rychle odrůstajícím dětem.
S tímto rokem tedy končí krásný projekt mateřského centra Klub pro rodiče a děti – Domeček
pod vedením spolku Naše Lány. Spolek Naše Lány
zůstává dál!
Děkuji všem, s kým jsem se při realizaci projektu Domeček mohla setkat a seznámit. Děkuji za
všechny zkušenosti dobré i za ty špatné, které mi
Domeček do života přinesl. 
Jana Drastilová

Domeček je přátelské místo pro celou rodinu. Slouží k setkávání a trávení volného
času rodičů s dětmi. Najdete nás v lánské
sokolovně. Otevírací doba: úterý a středa
od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hodin;
čtvrtek od 9:00 do 12:00 hodin.
Pozor! 17. listopadu máme zavřeno!
Ženský kruh, tvořivé odpoledne pro ženy
a velké slečny můžete navštívit každé úterý
od 15:00 hodin.
•V
 ýtvarné dopoledne pro děti s rodiči můžete strávit každý čtvrtek od 10:00 hodin.
•P
 ředstavení maňáskového divadla můžete
zhlédnout ve středu 10. listopadu od 10:00
hodin. Prosíme o včasný příchod.
•B
 ESEDA Jak zvládat strachy a úzkosti
s Mgr. Zuzanou Hanákovou proběhne ve
středu 24. listopadu od 10:00 do 12:00 hodin. Odkud se berou strachy a úzkosti, jak
se projevují a jak s nimi zacházet?
•B
 ESEDA Sourozenecké vztahy a rozdíl
mezi klukem a holčičkou s Mgr. Zuzanou
Hanákovou se uskuteční ve středu 15.
prosince od 10:00 do 12:00 hodin. Rozdílný přístup ve výchově kluků a holčiček.
Jak být spravedlivý při výchově více dětí
v rodině...
Podrobné informace najdete
na www.naselany.cz nebo na facebooku.
Bezplatné poradenství do konce roku 2021.
• Rodinné poradenství
Mgr. Zuzana Hanáková - 602 285 259,
e-mail: hanakova.zuzana@email.cz
• Právní poradenství pro rodiny
(občanské a ochodní právo)
Mgr. Kristýna Spalová
e-mail: kristyna.spalova@email.cz
• Právní poradenství pro rodiny
(rodinné a občanské právo, domácí
násilí, exekuce, insolvence)
JUDr. Simona Vypušťák Corradiniová,
e-mail: corradiniova@akcv.cz
• Personální - mzdové poradenství
Magda Žižková, DiS.
e-mail: magdaf@centrum.cz
• Sociální-formulářové poradenství
a Senior poradenství přímo
v Domečku po celou otevírací dobu
nebo na e-mailu
sdruzeni@lany.cz
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Charitativní
jarmark Kačenka
Dětem, z. s.
Již tradičně se bude konat v obci Lužná
u Rakovníka v areálu chovatelů v sobotu
20. listopadu od 9:30 do 16:00 hodin charitativní jarmark Kačenka Dětem, z. s. Výtěžek
akce bude použit ve prospěch našich svěřenců - dětí se Spinální Muskulární Atrofií.

Příběh O Kačence ...
Byla jednou jedna holčička, jménem Kačenka. Ve třetím měsíci jejího života byla lékaři
diagnostikována nevyléčitelná nemoc SMA
1(Spinální muskulární atrofie). Kačenka se
dožila pouhých 8 měsíců. Zemřela den před
svými prvními Vánoci a v ten samý den, 23.
12. 2016, byl schválen lék Spiranza, který
může u některých takto nemocných dětí
chorobu zastavit, nebo dokonce zlepšit celkový stav pacienta. Z tohoto důvodu se rodina rozhodla i dál bojovat za zdraví ostatních
dětí a založila na památku Kačenky neziskovou organizaci Kačenka dětem, z.s. Tato
organizace pomáhá rodinám nejen finančně
a materiálně, ale i odbornou poradenskou
činností. Chcete-li nás podpořit, můžete
tak učinit prostřednictvím transparentního
účtu - 2901175026/2010.
 Gottleb Vlastimil, www.kacenka-detem.cz

Společenské dění

Oslavy 103. výročí samostatného
Československa
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Spoločnosť
M. R. Štefánika a ČSR – Československé Renomé, z. s. pod záštitou velvyslance České republiky na Slovensku Tomáše Tuhého, velvyslance
Slovenské republiky v Česku Rastislava Káčera
a prezidenta Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého uspořádali 28. října 2021 akci na
oslavu 103. výročí vyhlášení samostatné Československé republiky a Den Středočeského kraje.
Ve 13.30 hodin byla v Lánech uctěna památka
prvního prezidenta ČSR T. G. Masaryka položením věnců na jeho hrob.
Od 14.00 hodin bylo v Muzeu T. G. Masary-

ka v Lánech možné sledovat průběh simultánní
šachové partie, kterou připravilo ČSR – Československé Renomé, z. s. Řada VIP hostů z oblasti
businessu, politiky, sportu a kultury, se utkala
s velmistrem Vlastimilem Jansou, mistrem světa.
Za Lány se šachové partie zúčastnila ředitelka
Muzea T. G. M. v Rakovníku paní Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, Sofie Přibylová a Martin Pucholt, dalšími soupeři byli Ing. Vladislav
Stanko z pořádající agentury nebo Ing. Václav
Liška ze sdružení Dobrovolných hasičů Čech,
Moravy a Slezska.

Irena Smržová, Muzeum T. G. M.

SK Lány čeká
zimní přestávka

Blíží se konec fotbalové podzimní části
krajské soutěže I. B třídy - skupiny A. Před
posledním utkáním, které se odehraje 6. listopadu 2021 od 14:00 hodin na hřišti AFK
Loděnice, se nacházíme na 4. místě tabulky.
S umístěním jsme spokojeni, nicméně po
ohlédnutí zpět musím říct, že kdybychom
zvládli tzv. povinné zápasy, tak nyní bojujeme o první příčky. Proto nebude naše pauza
až tak dlouhá. Dáme si volno o vánočních
svátcích a po Novém roce začneme se zimní přípravou. Budeme pracovat hlavně na
kondici, ze které zpravidla těžíme celé jaro.
Přípravu ukončíme v březnu soustředěním
v areálu v Milevsku. V tréninkovém středisku už máme zajištěné ubytování, stravu
a tréninkové jednotky s přátelským utkáním
tamní B třídy. Pokud nezakročí vyšší moc
v podobě lockdownu, uvidíme se v jarní části soutěže. Děkujeme všem příznivcům lánského fotbalu, kteří nás podporují na domácím hřišti i při přespolních utkáních. A jezdí
jich tam s námi opravdu hodně. Na cizích
trávnících disponujeme stejnou diváckou
účastí jako na hřišti domácím. Soupeři nám
mohou závidět. Za dobrou práci jsme vděčni
a děkujeme i trenérskému a organizačnímu
týmu mládeže. Dětí je u nás v týmu aktuálně
opravdu dost a jsme rádi, že ve dvoutisícové
obci, jako jsou Lány, rostou další generace
fotbalistů.
Jakub Matějka, SK Lány

Simultální partie se odehrála v 1. patře bývalé fürstenberské sýpky, dnes Muzea T. G. M. v Lánech

Přednáška v Muzeu T. G. M.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na přednášku PhDr. Martina Nekoly s názvem Česká Amerika v boji za nezávislost Československa. Přednáška přiblíží život a historii krajanských
komunit ve vybraných velkoměstech, významné osobnosti a zejména připomene pomoc krajanů
T. G. Masarykovi během první světové války a jejich zásluhy na vzniku Československa. Přednáška se uskuteční v našem muzeu dne 9. prosince 2021 od 18.00 hodin.

Irena Smržová, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Policejní okénko
•K
 aždodenně provádí hlídka MěP kontrolu
obce se zaměřením na veřejný pořádek, dodržování obecně závazných vyhlášek, náležité
parkování a respektování zákazu konzumace
alkoholu na veřejných prostranstvích.
•P
 olicisté kontrolovali začátkem října oznámení o lišce pohybující se okolo bytovky čp. 428
a 429. Zvíře nebylo nalezeno. Byli informováni
myslivci, OÚ.
•B
 ěhem říjnových voleb policisté provedli kontrolu volebních okrsků a poskytli součinnost
volební komisi.

• 2 x dohlíželi policisté během říjnových rán
před začátkem výuky v ZŠ Lány na dopravní
situaci v ulici Ke Hřbitovu.
•P
 olicisté při obvyklé kontrole katastru obce
zjistili 21. 10. utrženou dálkovou návěst před
kruhovým objezdem u Vašírova, která ohrožovala bezpečnost provozu. O nápravu požádali
Správa a údržbu silnic.
• Hlídka MěP pomáhala 22. 10. se zajištěním bezpečností účastníků lampionového průvodu v ulicích Ke Hřbitovu, Zámecká a u Židovského rybníka.
Zdroj: Městská policie Nové Strašecí

Společenské dění 
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Busta paní prezidentové
je v lánské škole 75 let
Historická budova lánské školy byla slavnostně
otevřena dne 6. listopadu 1932. Je nazvána po
paní Charlottě Garrigue Mararykové, manželce
prvního československého prezidenta. Po skončení druhé světové války shromáždilo lánské rodičovské sdružení za přispění místních občanů potřebné
finanční prostředky a dalo
zhotovit bustu někdejší první dámy, jejíž jméno škola nese. Reliéf je vytesán z bílého mramoru, váží bezmála 80 kg a stál
15 500 korun. Umístěn byl na čestném místě ve
školním vestibulu proti hlavnímu vchodu.
Slavnost odhalení se konala před pětasedmdesáti roky, dne 20. listopadu 1946. Hlavní projev měla předsedkyně Rady československých
žen dr. Milada Horáková, přítomna byla i dr.
Alice Masaryková. Akt byl ukončen husitským
chorálem „Ktož sú boží bojovníci“, oblíbenou
písní paní prezidentové.
Reliéf je dílem Karly Vobišové-Žákové (21.
1. 1887 – 7. 6. 1961), vůbec první české profesionální sochařky. Narodila se v obci Kunžak
u Jindřichova Hradce, jako třetí z třinácti dětí.
Byla dcera Františka Vobiše, mlynáře a krupaře
v Kunžaku, a jeho manželky Marie. První praktické dovednosti v sochařství získala v ateliérech
Břetislava Kafky v Červeném Kostelci. Studovala jako hospitantka v letech 1911–1913 a v roce
1916 na sochařské škole v Hořicích u profesora
Quido Kociana. Ve studiu pokračovala v letech
1917–1921 na Umělecko-průmyslové škole
v Praze u profesorů Josefa Drahoňovského, Bohumila Kafky, Stanislava Suchardy a Štěpána
Zálešáka. V roce 1919 a 1920 pobývala studijně
v Mnichově a u prof. Antona Hanáka ve Vídni, v letech 1920–1924 v Paříži u Emila Antoina
Bourdella. Vdala se za svého bývalého spolužáka z hořické školy – sochaře Josefa Žáka (1886–
1952); měli spolu dva syny (Přemysl, *1924, Karel, *1929).
Díky podpoře Bohumila Kafky získala Karla Vobišová první veřejné zakázky. Je autorkou
monumentálního pískovcového Pomníku padlým legionářům v Nové Pace (1919) a Památníku padlým v 1. světové válce se sochou legionáře
v Kunžaku (1933).
Roku 1929 získala první cenu v soutěži na pomník Elišky Krásnohorské na pražském Karlově
náměstí. Za jeho realizaci (1931) obdržela vyznamenání Akademie věd a umění.
Dále je Vobišová autorkou četných sochařských portrétů známých osobností (Otokar Březina, Jaroslav Vrchlický, Charlotta Masaryková,
Marie Winterová-Mezerová, Bohumil Kafka,
Teréza Nováková, Helena Malířová, Marie Pujmanová, Karolína Světlá, Fráňa Šrámek a paní
Šrámková, S. K. Neumann a paní Neumannová,
Josef Hora, Václav Šolc, Božena Němcová, Karel
Hynek Mácha, Minka Podhajská, Renáta Tyršová, Otakar Mařák, Bohuslav Martinů, PhDr. J.
Václavková, dr. F. Staněk, K. Weinzettl, K. Jonáš)
a pamětních desek.
Soustavně se Karka Vobišová zabývala sakrálním uměním – vytvořila sochu blahoslavené Anežky z polychromovaného lipového dřeva

pro hlavní oltář kostela na Spořilově v Praze,
polychromovanou sochu blahoslavené Zdislavy pro plzeňské dominikány (1927), sousoší sv.
Petra a Pavla pro kostel v Bratislavě, nebo Pietu
z bílého mramoru pro kostel ve Velké Belině na
Slovensku (kolem 1960). Od
dubna 2018 je v pražské katedrále svatého Víta, Václava
a Vojtěcha umístěno stříbrné
sousoší svatého Vojtěcha, obklopeného bratrem
Radimem a přítelem Radlou. Socha je výsledkem soutěže vypsané v roce 1936.
Byla členkou Brněnského výtvarného spolku
Aleš a od roku 1933 předsedkyní Kruhu výtvarných umělkyň.
Karla Vobišová-Žáková zemřela v Praze, je
pohřbena na Vyšehradském hřbitově. Na je-

Z historie

Úklid prostranství
ve Vašírově

V neděli 24. října 2021 za mrazivého dopoledne se uskutečnil tradiční podzimní
úklid veřejného prostranství, dětského
hřiště, okolí „Kapličky” a vašírovské návsi
„Vohrádky“.
Úklidu se zúčastnili členové spolku Náš
Vašírov se svými příznivci a sousedy. Společně přiložili ruku k dílu a doslova se vyřádili na zredukování vzrostlého porostu
a vyhrabání haldy listí. Cílem prořezávky
byla snaha získat volný prostor pro budoucí
založení květinových záhonů a další estetické úpravy vašírovské návsi pro příjemné
posezení se sousedy. Práce nám šla od ruky,
a tak jsme se s dobrým pocitem z vykonané
práce a s puchýři od hrábí rozešli k nedělnímu obědu.
Doufejme v další milé setkání na „vašírovském náměstí”, třeba při adventním rozsvícení stromku nebo Mikulášské nadílce...
Za Vašírov s velkým díky všem zúčastněným. 
Dagmar Krátká

Pozvánky do
Domu kultury
Stochov

Dům kultury ve Stochově vás zve na zimní
program. Vstupenky je možné zakoupit online na www.kulturastochov.cz nebo v pokladně DK tel. 724 929 698, 312 651 355.
• 	 18. listopadu 2021 od 19:00
Olga Lounová s kapelou - koncert
• 	 3. prosince 2021 od 19:00
Můžem i s mužem - divadelní představení
• 	 7. prosince 2021 od 19:00
Vánoce Osmanyho Laffity - zábavná
talkshow
Busta Ch. G. Masarykové
jím náhrobku je osazena její plastika Sochařka
z roku 1950.
Busta paní prezidentové setrvala na svém
místě ve vestibulu lánské školy do 20. srpna
1953, pak musela být odstraněna a dlouho odpočívala na půdě vedle vyhlídkové terasy poblíž
harmonia. Příležitostně jsme se tam na ni chodili dívat.
Na své místo se vrátila v důsledku nadějeplného Pražského jara, dne 2. dubna 1968. V březnu 1983 opět zmizela za důmyslným bedněním
Desky cti, kam se na napjatou textilii umísťovaly
diplomy a medaile oslavující úspěchy lánských
žáků v předmětových olympiádách a ve sportovních soutěžích. Kdo chtěl, mohl si skrz tu
dekorační jutovinu sáhnout paní Charlottě na
nos. Pardon.
V pondělí 27. listopadu 1989 už se paní prezidentová opět dívala na dětské hemžení tak, jak
ji Karla Vobišová do bělostného mramoru vytesala, a shlíží na ně doposud.
Václav Vodvářka, lánský písmák

• 	 11. prosince 2021 od 15:00
Andělská diskotéka pro děti - zábavné
odpoledne plné tancování, her, soutěží,
andělů a balónků
• 	 15. prosince 2021 od 19:00
Vladimír Hron - hudebně zábavná show
• 	 15. ledna 2022 od 16:00
Princezna ze mlýna - dětská muzikálová
pohádka.
• 	 14. února 2022 od 19:00
Sreamers - Travesti show

Marie Benešová

Otevírací doba
Jednoty

Od 1. listopadu 2021 se vrací Jednota Lány
v Berounské ulici k otevírací době: pondělí - pátek od 6:00 do 17:00 hodin; sobota
od 7:00 do 11:00 hodin. Ve čtvrtek 11. listopadu bude prodejna uzavřena z důvodů
inventury.
Redakce
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Sokol Lány zve
na pravidelné
cvičení

Sportovní dění

Desátý ročník soutěže Pétanque má
vítěze (boduje nejvíce ulice Za Školou)

Pondělí
16:00 -19:00 aerobik s Bárou Ladrovou
19:00 – 21:00 volejbal
Úterý
9:00 -10:00
13:40 – 15:20
16:00 -17:30
17:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

cvičení pro seniorky
Základní škola Lány
cvičení mladších žáků
florbal
kondičně zdravotní cvičení
kondičně aerobní cvičení

Středa/Pátek
16:30 – 18:00 stolní tenis mládež
18:00 – 21:00 stolní tenis dospělí
Čtvrtek
13:30 – 16:00
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 21:00

kurzy jógy
placený nohejbal
kondiční cvičení
volejbal

Sobota/Neděle
zápasy, turnaje stolní tenis dle rozpisu
Neděle
17:00 – 18:00 zdravotní cvičení

Sauna

Tenisový klub Lány zahájil saunovací sezónu a nabízí veřejnosti klasickou finskou saunu. Otevřeno je každou středu, pro ženy od
17:00 do 18:30, pro muže od 18:30 do 20:00
hodin. K dispozici je ochlazovací bazének,
odpočívárna a klubovna. Vstup je možný po
dodržení aktuálních epidemiologických nařízení (očkování/bezinfekčnost/testy).

Václava Nováková

Inzerce

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell
- typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,
cena 185 -229,- Kč/ks.

Prodej: 14. 11. 2021
Lány - u rybníka - 10:45 hodin
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hodin,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Rozlučková fotografie účastníků desátého ročníku u ohně za lánskou sokolovnou
V sobotu 24. října 2021 byl ukončen desátý ročník
soutěže PÉTANQUE v Lánech. Přes nepříznivé
okolnosti související s COVIDEM byl opět úspěšný. Účast byla rekordní, pétanque se řadí k nejmasověji provozovaným společensko-sportovním
aktivitám v obci.
V letošním roce se přihlásilo 24 dvojic, to je 48
účastníků. Přibyli noví zájemci, někteří už dokonce projevují zájem i o jedenáctý ročník turnaje

v příštím roce. Soutěžící byli rozlosováni do tří
skupin po osmi dvojicích. Z každé skupiny postoupil vítězný tandem do finále. Na třetím místě
se zde umístily Dana Zámostná s Kateřinou Kratochvílovou. Druhé místo obsadili manželé Tereza
a Petr Kutovi. Vítězi desátého ročníku se stali manželé Zuzana a Petr Fenclovi. Předání cen se uskutečnilo u táborového ohně spojeného s opékáním
buřtíků. Už teď se můžeme těšit na sezónu příští.

Olda Polášek

První ročník závodu Hobby Horsing
V neděli 17. října se pořádal ve Vašírově první ročník závodu Hobbyhorses, který pořádali manželé
Loduhovi s neteří Terezkou Hanzlíčkovou za podpory trenéra mladých hasičů Miroslava Brtny.
Akce vznikla spontánně, když se Terezka rozhodla kontaktovat přes sociální sítě stejně nadšená
děvčata. Teta se strýčkem ji v jejím nadšení podpořili a ve Vašírově u dětského hřiště vznikl malý
jezdecký plácek s překážkami. Bylo možné si zde
dát i občerstvení a opéct buřty. S občerstvením
pomohli i přijíždějící rodiče závodníků.
Na závody se přihlásili vašírovští, lánští a samozřejmě velká část přespolních adeptů. Děvčata
dorazila doslova ze všech koutů naší republiky,
přivítali jsme soutěžící z České Třebové, ze Zlína,
z Karlových Varů, Trutnova, Komárova, Prahy,
Líbeznice, Říčan, Nového Boru, Hořovic a z obce
Všenory. Účast byla hojná, startovalo 17 závodníků a nejmladší soutěžící byly tři roky.
Hobby Horsing je sport, při kterém jezdci napodobují klus, cval a celkově pohyb skutečného
koně. Závodníci mají s sebou své horsíky (často
i vlastnoručně vytvořené koňské kamarády). Závod měl tři části: parkur, drezuru a volnou jízdu.
Každá disciplína byla hodnocena zvlášť, úspěšní

Nejmladší účastnice závodu
závodníci si odvezli diplomy, medaile a spoustu
věcných cen. Velikým bonusem tohoto příjemně
stráveného odpoledne bylo mimo pohyb dětí na
čerstvém vzduchu také to, že všechny rodiny spolu prožily hezké společné chvíle a vznikla spousta
nových přátelství.
Děkujeme pořadatelům za skvělou přípravu zajímavé a podnětné akce. Všem obdivovatelům tohoto sportu přejeme, ať je Hobby Horsing i nadále
baví, a přejeme jim mnoho úspěchů. A také moc
děkujeme rodičům, že takhle skvěle podporují své
děti v jejich pohybových aktivitách. Děkujeme za
fotodokumentaci paní Radaně Baumanové z Lán.

Miroslava Brtnová
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Aktuální úřední hodiny
OÚ Lány
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