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Jede se dál
V úterý 21. října roku 1800 byl do nově
postavené školy numero šest uveden
první školní mistr Jan Patera. Od té doby
se lánských školních mistrů vystřídalo
v několika jiných zdejších školních budovách do současnosti dalších patnáct.
Čas běží, jede se dál.
V pondělí 25. října roku 1830 byl stavebně dokončen druhý úsek koněspřežky (z Kladna na Lány). V terénu leželo,
měřeno z Prahy, dvaapadesát kilometrů
jejích kolejí – a jelo se dál. Jezdí se
dál pořád. I když mnohem moderněji
a přestože ta dráha nyní vede o dva
kilometry jinudy mimo obec, ale stále na
dohled.
Ve středu 11. října roku 1922 se
z rozhodnutí prezidenta T. G. Masaryka
začala kopat odbočka ze Zámeckého
vodovodu, která bude zásobovat vodou
těžce strádající lánskou obec. Voda tudy
teče pořád, ačkoli už sem neproudí
z Rynholce, nýbrž z jiných zdrojů. Život
jde dál.
V pondělí 23. října roku 1950 byl
zahájen provoz po zbrusu nové komunikaci z Lán přes Vašírov na karlovarskou
silnici. Vašírovu se poprvé v historii dostalo silničního spojení s Lány hodného
tohoto označení (až do té doby se tam
jezdilo dnes už zavezeným a rozoraným
ouvůzkem). A po té asfaltce z roku 1950
se jezdí dál, třebaže vypadá díky přibylému kruháči pod hřbitovem poněkud
jinak.
Starostů (počítáme-li i předsedy
místního národního výboru) působilo
na lánské radnici od poloviny 19. století
do současnosti osmadvacet (někteří
zastávali funkci po několik volebních
období); nyní tam brzy zasedne devětadvacátý. Čas běží, jede se dál.
Je říjen roku 2022. Jezdí se po staronových kolejích a po staronové silnici,
chodí se do staronové školy, pijeme vodu
ze staronového řadu, v čele obce stane
staronové zastupitelstvo. To všechno
slouží staronovým obyvatelům. A je na
staronových i úplně nových občanech,
nakolik to všechno přijmou za své,
nakolik se na tom budou cítit zainteresovaní a nakolik tomu budou nápomocni.

Václav Vodvářka, lánský písmák

Volby do obecního zastupitelstva
V zářijových volbách do obecního zastupitelstva
obce Lány zvítězilo volební sdružení nezávislých
kandidátů Společně pro Lány a Vašírov, které
získalo 82,89 % platných hlasů a v novém zastupitelstvu bude mít 10 zastupitelů. Do nového za-

stupitelstva byl dále zvolen 1 zástupce za Komunistickou stranu Čech a Moravy, který získal 9,49 %
platných hlasů. Třetí volební subjekt – Občanská
demokratická strana – nebude mít v zastupitelstvu
žádného zástupce. Volební účast byla 53,89 %.

Zvolený zastupitel

Název sdružení/politické strany Počet získaných hlasů

JUDr. Kosár Ernest
Ing. Píšová Ivana
Hořejší Martina
Králíček Petr
Švigárová Pavlína
Ing. Hořejší Vlastimil
Picka Vladan
Joachim Jakub
Šidík Petr
Mgr. Elznicová Mikesková Magdalena
Hamouz Vilém

Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Společně pro Lány a Vašírov
Komunistická strana Čech a Moravy

735
746
711
739
711
695
721
694
695
690
136

Sochařské symposium

Autorem sochy, nazvané Prameny moudrosti a radosti, je pan Roman Havelka (fotografie vlevo)
a pan Milan Hubeňák je autorem Lavičky smíření (fotografie vpravo).
Během pěti lánských sochařských symposií vzniklo
od roku 2010 celkem 25 výtvarných děl, která jsou
rozmístěna na katastrech obcí Lány a Vašírov. Ve
dnech 19. – 23. září 2022 se v naší obci uskutečnilo
už páté sochařské symposium na téma „Volná tvorba z pískovce“.
Své představy zde do kamene ztvárnili sochaři
Ivan Podobský, Milan Hubeňák, Karel Kellner
a Roman Havelka. Pískovcové kvádry zakoupila
obec v lomu firmy Kámen Ostroměř s. r. o. Po-

děkování patří našemu spoluobčanovi Michalu
Kohlmanovi, jehož firma zajistila bezplatnou dopravu pískovce z Ostroměře na Lány. V sobotu
1. října 2022 se uskutečnila vernisáž artefaktů,
které byly na letošním symposiu vytvořeny. Nově
zvolenému zastupitelstvu obce připadne úkol najít
vhodná místa, kde budou nové sochy trvale k vidění. Součástí vernisáže bylo také představení dřevěné ovečky, kterou vytesal Oldřich Polášek. Tato
socha bude novou součástí lánského Poláškova
Karel Sklenička
betléma. 
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Ustavující veřejné
zasedání

První veřejné – ustavující zasedání zastupitelstva obce po říjnových volbách bude
v pondělí 24. října od 18:00 hodin v Bechnerově statku.
Redakce

Knihovna

Lánská knihovna má od září prodlouženou otevírací dobu. Můžete ji navštívit
vždy ve středu v čase od 13:00 do 18:00
hodin. Přijďte si vybrat z bohatého fondu
knih, které jsou průběžně doplňovány. 

Miloslava Fenclová, knihovnice

Očkování psů

V pondělí 12. října 2022 proběhne doočkování psů před Obecním úřadem v Lánech od 14:00 do 15:30 hodin a ve Vašírově u Kapličky od 15:30 do 16:00 hodin.
MVDr. Šlégr. 
Redakce

Klubovna pro
školáky je otevřená
každou středu

Klubovna pro lánské a vašírovské školáky
v suterénu základní školy je od září otevřená každou středu od 14:00 do 17:00 hodin. Děti si zde mohou zahrát stolní fotbálek, šipky, stolní hry, udělat si úkoly nebo
jen tak posedět s kamarády. Vstupné se
neplatí. Klubovna je vhodná pro děti, které se nedostaly do školní družiny. Během
školních prázdnin a svátků je zavřeno.
Petra Schritterová,
vedoucí Klubovny pro školáky

Pobočka Pošty
Partner
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14:00 - 18:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00
12:00 - 16:00

INZERCE
Červený Hrádek

prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska,
16 - 20 týdnů,
220 – 269,- Kč/ks.
Prodej: 23. 10. 2022
Lány – u rybníka 10:45 hod.
Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

oÚ informuje

Opravy komunikací
Posledními akcemi, které připravilo ještě bývalé zastupitelstvo obce, jsou opravy komunikací.
Dne 26. září 2022 začala rekonstrukce povrchu
ulice V Chaloupkách. Tato akce následuje po
ukončeném položení nového vodovodu a kanalizačního řadu v této ulici.
Její součástí je také oprava povrchů propojek
mezi ulicemi V Chaloupkách a Berounská. Stavbu provádí firma Strabag a. s. Praha. Předpoklá-

daná cena díla je 3 136 070,- Kč včetně DPH.
V měsíci září 2022 byla provedena rekonstrukce
asfaltových povrchů v ulici Krátká a v části ulice
U Lipky. Práce provedla firma Froněk Rakovník
s. r. o. Náklady na opravu ulice Krátká činily
včetně DPH 453 722,- Kč a v ulici U Lipky 490
277,- Kč. Současně jsou také prováděny drobné
opravy výtluků na místních komunikacích.

Karel Sklenička

Kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad ze zahrádek budou v obci Lány a Vašírov
k dispozici od pátku 21. října do neděle 23. října 2022 na obvyklých stanovištích: na parkovišti u rybníka, v Lesní ulici u čp. 125, u hřbitova,

na parkovišti v ul. K Betynce a ve Vašírově Na
Ohrádce. Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny. Prosíme všechny občany, aby bioodpad do
kontejnerů vkládali volně, bez pytlů a jiných obalů. Děkujeme.
Ing. Ivana Píšová

Nebezpečný odpad
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2022. Sběrná místa jsou: Lány
před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin a ve
Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin.
Do nebezpečného odpadu můžete přinést
např. pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla,

pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry,
fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy,
léky, baterie, olověné akumulátory, nádoby od
sprejů).
Připomínáme, že nebezpečné odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům
specializované firmy. Nevozte je na sběrná místa
předem.
Ing. Ivana Píšová

Nominujte osobnosti
z vašeho regionu
Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková
vyhlásila další ročník Ceny hejtmanky. Jde o ocenění, které Středočeský kraj každoročně uděluje
vybraným osobnostem spjatým s tímto krajem
(buď tím, že se ve Středočeském kraji narodily,
žijí zde nebo je s krajem spjato jejich působení,
život, dílo nebo činnost). Lze jej udělit i in memoriam.
Cena je udělována v těchto kategoriích:
• Hrdinský čin a společenská odpovědnost
• Kultura
• Sport
• Vzdělávání, věda a výzkum

• Pracovník veřejného sektoru
• Podnikatel / podnikatelka
Nominovat osobnost, která by si ocenění zasloužila, může každý občan Středočeského kraje. Nejjednodušší cestou je využít elektronický
formulář na webu Středočeského kraje nebo jej
vytištěný poslat na podatelnu Krajského úřadu
Středočeského kraje. V případě dotazů se můžete
obrátit na e-mail: cenahejtmanky@kr-s.cz. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Barber, tel.: +420 257
280 324, e-mail: barber@kr-s.cz. Uzávěrka podávání nominací je 31. října 2022.

Jana Pancířová, KÚ Středočeského kraje

Milostivé léto II
V období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 máte možnost u vašich exekucí splatit pouze původní
dluh a poplatek exekutorovi, veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady vám budou odpuštěny.
Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem,
je tzv. veřejnoprávní subjekt a byly zahájené před
28. říjnem 2021. Exekuci musí vymáhat soudní exekutor. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či
městských nemocnicích, nezaplacené pokuty či
koncesionářské poplatky, dluhy na nájmu nebo
odpadech a další. Může jít také o dluhy za jízdu
načerno.
Co musíte udělat? Od 1. 9. 2022 do 15.11.2022
doručte exekutorovi doporučený dopis, ve kte-

rém ho informujte, že využíváte Milostivé léto.
Požádejte ho o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení
čísla účtu, na který lze zaslat peníze. Částku nejpozději do 30. 11. 2022 zašlete na sdělený účet
(musí být připsána na účet exekutora).
Pokud víte o někom, kdo by to využil, informujte ho. Bližší informace jsou na webu
https://milostiveleto.cz. Můžete se také obrátit
na dluhové poradkyně organizace Člověk v tísni, nejbližší sídlí v Kladně, které Vám poradí.

Redakce

Společenské dění 
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Ohlédnutí za jarmarkem a vatrou
Na horách napadl v sobotu 17. září první sníh
a v Lánech se na návsi konal Kulinářský jarmark. Pršelo, bylo chladno, foukalo, večerní
teploty nepřekročily 10 °C a ty denní se o moc
výš nevyšplhaly. O to větší jsme měli radost, že
ani takové počasí vás návštěvníky, neodradilo
a přišli jste s deštníky nakoupit, ochutnat nějakou dobrotu nebo se jen pobavit! Děkujeme
všem stánkařům, hudebníkům a pomocníkům
(dobrovolníkům i zaměstnancům obce), díky
kterým se celá akce vydařila.
Prodejci z Lán i okolí zvali návštěvníky na
pochoutky všeho druhu. Nechyběly ani výrobky zručných řemeslníků. Díky zastřešení plachtou mohly děti dovádět na skákacím hradu celý
den. Nechyběly tradiční tvořivé dílny. A letos se
vrátili do parčíku nad obecní úřad poníci vozící
děti a jedna fotogenická lama ze Sportovní stáje
z Vašírova.

V podvečer proběhlo na sokolském hřišti
slavnostní zapálení Masarykovy vatry, kterého
se zúčastnila hejtmanka Středočeského kraje
Mgr. Petra Pecková a čestný člen Sboru dobrovolných hasičů kníže Karel Schwarzenberg. Nechyběli pan prezident Miloš Zeman a pražský
arcibiskup a český primas Jan Graubner. Píseň
„Ach, synku, synku” zazpívali u vatry na sokolském hřišti členové lánského pěveckého sboru
Chorus Laneum.
Další Kulinářský jarmark se uskuteční v sobotu 16. září 2023.
Fotografie si můžete prohlédnout na internetových stránkách obce v sekci Fotogalerie
z akcí, kde se nachází výběr. Kompletní fotogalerii a video najdete na FB obce. Za fotografie
a video děkujeme Lauře Klokočníkové a Jakubovi Joachimovi.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Pozvánky na přednášky
• Výpravu za Lánskou bránu pořádá Muzeum
T. G. M. v Lánech ve čtvrtek 13. října 2022 od
18:30 hodin přednášku. Místa, lidé, události, fakta a příběhy - to je mottem textů, které
s kolektivem zpracovali Ing. Robin Ambrož,
Ph.D., a PaedDr. Václav Vodvářka. Přijďte
si poslechnout, jak tato zasvěcená publikace o kulturní historii Lánské obory vznikala,
a poslechnout si i pár zajímavých příběhů
z minulosti.
• Zelené hájemství o rozloze tří tisíc hektarů.
Třetí největší svého druhu v naší republice.
Lesy, vody, stráně, luhy, zvěř, ptactvo, ryby,
přemyslovská sídla, Habsburkové, Valdštejnové, Fürstenberkové, Československá a Česká
republika, kolébka české myslivosti, pytláctví,
lesní řemesla, těžba uhlí, koněspřežka, všechno
se prolíná...

• Muzeum T. G. Masaryka v Lánech ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník a Zapsaným spolkem pro podporování

Muzea T. G. Masaryka v Lánech vás zvou na
přednášku Rynholecká voda pro lánskou vrchnost. Hovořit budou PhDr. Magdalena Dvořáková a PaedDr. Václav Vodvářka. Přednáška se uskuteční dne 20. října 2022 od 17:00
hodin
•T
 echnická díla přivádějící vodu do míst, kde jí
byl nedostatek, mají v českých zemích dávnou
tradici. Naši předkové dovedli mistrně podchytit prameny této životodárné tekutiny a pomocí
zprvu jen v hlíně vykopaných žlabů a později
různých dřevěných, kamenných či litinových
trub i důmyslných akvaduktů ji přemístit i na
značné vzdálenosti. Nejinak tomu bylo v případě dvou odpradávna sousedících vsí, Lán
a Rynholce. Přijďte si poslechnout přednášku
o unikátním historickém vodovodu, jenž spojoval dvě obce a zároveň i panství dvou rozdílných šlechtických rodů a ze kterého pil vodu
i samotný císař Rudolf II.
Vstupné na obě přednášky činí 30,- Kč.

Irena Smržová, Muzeum T. G. M. v Lánech

Dýňořezání bude na návsi
Osmý ročník podzimního Dýňořezání klepe na
dveře. Akce se bude konat v sobotu 22. října 2022
od 14:00 do 17:00 hodin na lánské návsi. Uskuteční se za každého počasí. V případě deště a nepohody budou připravené stany.
Na děti se těší strašidla: čaroděj,
pirátka, paní Luciferová, kostra,
vodník ze Stezky odvahy. Nechcete-li dlabat dýně, přijďte jen tak
mezi sousedy na čaj, kávu nebo
na kus řeči. Palačinky a vafle připravují již tradičně lánské děti ve svém stánku.
Skvělou kávu a další dobroty přiveze modré autíčko Moris’s Café. Dýňové menu nabídne Restaurace Narpa. Pokud vám vadí množství spotřebovaného jednorázového nádobí, přineste si
z domova vlastní hrnek na čaj.
Sedacích setů máme dost, ale deka na sezení
nebo na zahřátí se bude hodit také.

Nástroje, rukavice a šablony dostanete od nás.
Jediné, na co musíte v předstihu pamatovat, je
včasná objednávka své dýně. Uzávěrka objednávek je v pátek 14. října 2022. Cena jedné dýně
činí 60,- Kč. Bohužel ani nám se drobné zdražení dýní nevyhnulo. Přihlásit
se můžete SMS zprávou na 724 265 092
Jana Drastilová nebo na 606 144 884
Ivana Píšová. Potřebujeme vědět: počet
objednávaných dýní, vaše celé jméno
a poštovní adresu. Každou objednávku
potvrzujeme zpět SMS zprávou. Pokud
byste potvrzovací zprávu nedostali, zkontrolujte
si, zda jste objednávku poslali na správné číslo,
případně postup opakujte! Jestliže se akce nebudete moci zúčastnit, je přesto třeba objednané
dýně v den a čas plánované akce u obecního
úřadu odebrat.
Celý tým Dýňořezání se na vás už moc těší.

Ivana Píšová a Jana Drastilová

Kalendář akcí
7. 10. Létání s dráčky – Drakiáda,
		
od 16:00 hodin na modelářském
		
letišti, s táborákem. (MK Lány)
8. 10. SK Lány - TJ Sokol Mšec, 16:00 hod.
8.10. Lánské hopování –závod Hoopers
		
na kynologickém cvičišti
		
(ZKO Lány)
9. 10. Soutěž historických větroňů Sluka
		
cup a ARC A2, modelářské letiště,
		
od 10:00 hodin, (MK Lány)
12. 10. Logopedická beseda „Mluví vaše
		
dítě správně – logopedie
		
v předškolním věku“,
		
od 16:00 hodin (MŠ Lány)
13. 10. Přednáška Výprava za Lánskou
		 bránu od 18:30 hodin v Muzeu
		
T. G. M. v Lánech, Ing. Robin
		
Ambrož, Ph.D., a PaedDr. Václav
		 Vodvářka
13. 10. – 16. 10.
Účast na festivalu
		
pěveckých sborů v Barceloně
		 (Chorus Laneum)
16. 10. Večer na rejdě, plavby se
		
slavnostně osvícenými modely
		
lodí, Židovský rybník + Zavírání
		
lánského mola, Židovský rybník ,
		
od 17:00 hodin (MK Lány)
20. 10. Přednáška Rynholecká voda
		
pro vrchnost od 17:00 hodin –
		
PhDr. Magdalena Dvořáková
		
a PaedDr. Václav Vodvářka
		 (Muezum T.G.M.)
22. 10. Módní přehlídka v salónku
		
restaurace Narpa, od 15:00 hodin
22. 10. Dýňořezání, od 14:00 na návsi
(Naše Lány, Obec Lány)
29. 10. SK Lány - FK Hředle od 14:30
31. 10. – 4. 11. Sběr starého papíru,
		
sběrné místo u garáží za
		
historickou budovou (ZŠ Lány)
4. 11. Lampionový průvod,
		
sraz v 18:00 hodin u hřbitova
		
(Naše Lány, SDH, Obec Lány, MěP)
5. 11. Podzimní úklid lesa, sraz
		
v 10:00 hodin u Panenky
		 Marie (Naše Lány)
5. 11. Vycházka „Kde všude se Lánští
		
učili moudrými býti“, sraz
		
v 10:00 hodin na hrázi Židovského
		 rybníka (ZŠ Lány, lánský písmák
		
Václav Vodvářka)
5.11. Oslavy 90. výročí otevření školní
		
budovy čp. 93,
		
od 14:00 – 18:00 hodin
5. 11. Divadlo NAVĚTVI, „Zvěřinec
		
pana Ezopa“, 16:00 hod. (ZŠ Lány)
12. 11. SK Lány – SK Lhota, 14:00 hodin
Říjen/Listopad Uzavírání lánského
		 nebe, modelářské letiště (MK Lány)
Říjen/Listopad Zavírání lánského
		 mola, Židovský rybník, (MK Lány)
Listopad Podzimní úklid veřejných
		 prostranství (Náš Vašírov)
20. 11. Prodejní adventní výstava
		
v Muzeu T. G. M., 9 – 16:00 hodin
27.11. Rozsvícení vánočního stromku,
		 (Obec Lány, Chorus Laneum, Lány)
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Pozvánka
na výstavu

Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka
v Lánech na výstavu fotografií Stanislavy
Perlínové s názvem TVÁŘE II. Slavnostní
zahájení proběhne v pátek 7. října 2022
od 18:00 hodin. Slova autorky: „Den
co den potkáváme kolem sebe lidi… mnoho lidí, mnoho tváří. Mnohdy je ani nevnímáme, mnohé nám splývají. Někdo nás
ale zaujme, „osloví“…, a když máte s sebou
fotoaparát, mačkáte spoušť a začne vám
vznikat celý soubor fotografií „TVÁŘE“.
Pojďte se do nich zadívat se mnou…. „ Těšíme se na vás! 
Irena Smržová,

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Muzeum TGM
připravuje

Na čtvrtek 28. října 2022 připravujeme
pravidelnou Simultánní partii a pietní akt.
Více informací zveřejníme na našem webu
a na sociálních sítích. Pokud situace dovolí, rádi bychom po dlouhé době uskutečnili
oblíbenou Prodejní adventní výstavu, a to
20. listopadu 2022, bližší informace budeme ještě upřesňovat. Na všechny tyto akce
jste srdečně zváni!
Irena Smržová,

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Úklid lesa

Pojďte společně s námi pomoci přírodě
s úklidem lesa, spojíme to s příjemnou
dopolední procházkou. Děti vítány! Sraz
je v sobotu 5. listopadu 2022 v 10:00 hodin
u Ploskovské Panenky Marie v Lánech.
Pytle na odpadky a rukavice zajištěny.
Dáša Krátká, spolek Naše Lány

Lampionový
průvod

Srdečně vás zveme na večerní procházku
za svitu barevných lampionů. Tradiční akce
Lampionový průvod se uskuteční v pátek
4. listopadu 2022. Sejdeme se v 18:00 hodin u lánského hřbitova. Pozor, letos bude
tma! Projdeme v doprovodu lánských
dobrovolných hasičů školním statkem
a zamíříme okolo Muzea T. G. Masaryka
k Židovskému rybníku. Zde bude připravena várnice s horkým čajem a oheň, kde
si můžete opéct své přinesené buřty nebo
jen tak posedět a ohřát se. Nebude chybět
ohňostroj. Pejskům a ostatním zvířátkům
zajistěte prosím bezpečný úkryt. Malé děti
vezměte do náruče, ať se efektů neleknou.
Následně budeme z mola pouštět na hladinu rybníka plovoucí svíčky. Pohádkové
postavy jsou v průvodu vítány.
Přejeme vám krásný podzim a budeme
se těšit na viděnou s vámi v průvodu.

Anna Ulmanová Portová
 a Šárka Steinbrecher, spolek Naše Lány

ze školy

Co se dělo v měsíci září v MŠ
Ve čtvrtek 1. 9. 2022 začal nový škollépe zacházet s tužkou a dobře ji při
ní rok a ve školce jsme přivítali sladpsaní ovládat. Ti z předškoláků, kteří
kým dárkem nejen děti, které sem už
rádi plavou nebo se to chtějí naučit,
docházely, ale i spoustu dětí nových.
se budou moci přihlásit do plaveckéVe třídě Berušky byl první den školho kurzu. Děti také navštíví místní
ky ve znamení rozkoukávání, vzáknihovnu, první třídu základní školy
jemného seznamování a společných
a uměleckou školu v Novém Strašecí.
her s rodiči. Druhý den už probíhala
Pro ty, co budou stateční a dokážou
do mateřské
adaptace bez maminek a tatínků, něvydržet i několik dní bez rodičů,
školky
kdo s námi byl jen do svačiny, někdo
uspořádáme školu v přírodě, kde
stihl i chvilku na zahrádce, a pár dětí
bude přichystáno plno velkých dobdokonce i oběd. První dny bez rodičů byly tro- rodružství. Na závěr školního roku se děti s machu pokropené slzičkami, ale děti jsou moc ši- teřskou školou rozloučí závěrečným společným
kovné a po chvilce je stýskání přejde. Hodně si týdnem plným zajímavých her a soutěží a nakohrajeme, trochu cvičíme a tancujeme, zpíváme si nec svým vystoupením potěší rodiče a ostatní
a tvoříme. Ven chodíme hlavně na školní zahrád- příbuzné. Pak už se všichni budou těšit na vstup
ku, ale už jsme se seznámili i s plyšovým hadem do 1. třídy.
a chodíme ho venčit na krátké procházky. Také
Začínáme třetí školní rok s projektem Se Sose nám velice líbila Houbařská pohádka v podání kolem do života. Jednotlivé věkové kategorie
Divadla Koloběžka. Těšíme se, až v rámci pod- dětí plní cviky a úkoly dle sokolské metodiky. Za
zimního lesního dne vyrazíme hledat vodníka zvládnutí každé disciplíny si děti do sešitu nalek vrbě v zámeckém parku.
pí samolepku, což je pro ně velká motivace. Ke
8. 9. – Proběhla zahajovací schůzka rodičů cvičení využíváme zázemí tříd, školní zahradu,
s výborem SRP při MŠ Lány a ředitelstvím školy. víceúčelové hřiště za sokolovnou i lánskou soRodiče jsme seznámili s organizačními změna- kolovnu. Děkujeme TJ Sokol Lány za možnost
mi ve školním roce 2022 /2023. Jedná se o změ- pravidelně navštěvovat jejich prostory.
nu v provozní době MŠ od 6:30 do 16:30 hodin
Srdečně vás zveme na besedu „Mluví vaše
a o zvýšení školného na 550 Kč za měsíc. Potěšil dítě správně – logopedie v předškolním věku“
nás zájem rodičů a jejich spokojenost s fungová- (středa 12. 10. 2022 od 16:00 hodin)
ním a hospodařením SRP při MŠ Lány. DěkuLogopedie se zabývá tím, jak předcházet růzjeme všem přítomným za účast, též za schválení ným vadám a poruchám řeči dětí a jak tyto poručlenů výboru a ostatních náležitostí pro fungo- chy a vady včas odhalovat. Ideální je, když dítě,
vání spolupráce mezi mateřskou školou, zákon- které má nastoupit do 1. třídy ZŠ, má náležitě
nými zástupci dětí a Spolkem rodičů a přátel při osvojené všechny hlásky a umí bezchybně vysloMŠ Lány.
vovat. Usnadní mu to lépe pochopit a zvládnout
12. 9. – Naši MŠ navštívilo Divadélko Ko- učební látku.
loběžka s Houbařskou pohádkou. Vzhledem
V Mateřské škole Lány budeme od tohoto
k hezkému počasí se představení uskutečnilo na školního roku pracovat s tzv. portfolii dítěte. Můzahradě MŠ a dětem se velice líbilo. Houbařská žete si je představit jako složku/šanon, do kterépohádka je seznámila s několika druhy hub jed- ho budeme spolu s dětmi ukládat některé jejich
lých i jedovatých, ale také se správným chováním obrázky, pracovní listy aj., ale především matev lese. Pohádka byla protkána písničkami a děti riály, které vytvoří s rodiči doma. Na hlavní nási mohly během ní i zatancovat, aby se protáhly.
stěnce ve vestibulu rodiče vždy najdou téma pro
V letošním školním roce čeká předškoláky dané období i malou nápovědu, jak na to. Nápoopět spousta akcí a zajímavých aktivit. Hned vědu pokaždé zanechá skřítek Mašlička, který
v září děti zhlédly v MŠ první divadelní předsta- nás bude celým projektem provázet. Do portfolií
vení, v dalším týdnu je čekal, a to nejen předško- budeme vkládat i materiály vytvořené při výláky, projektový den Kukuřice, kde se děti sezná- chovné práci a následně s nimi budeme pracovat.
mily s pěstováním této plodiny a také s využitím Do portfolia bude rodičům umožněno v průbějejích částí k rozličným účelům. Předškoláci se hu docházky dítěte do mateřské školy pravidelně
na podzim ještě účastní Bramboriády, která se nahlížet. Na konci vzdělávacího období si každé
ve spolupráci se ZŠ koná každoročně. Vyzkouší dítě své portfolio odnese domů.
si také Metodu dobrého startu, která jim pomůže
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

OKÉNKO

Děti objevují přírodu v zámeckém parku v Lánech.

společenské dění
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Začal nový školní rok
•V
 e čtvrtek 1. září jsme školní rok zahájili za přítomnosti pana prezidenta Miloše Zemana, paní
Ivany Zemanové a pana starosty. Před historickou budovou školy jsme společně přivítali 27
prvňáčků, 13 hochů a 14 dívek. Jeden další prvňáček bude absolvovat 1. třídu na škole mimo
území ČR. Paní Zemanová dětem darovala koš
sladkostí. Žáci 9. třídy své nejmladší kamarády
tradičně doprovodili do školních lavic.
•V
 odpoledních hodinách bylo ve školním areálu opět živo. Děti soutěžily a získávaly na deseti
stanovištích razítka do hracích karet. Některé
děti si disciplíny prošly opakovaně, hracích karet bylo vydáno 115 ks. Mimo stanoviště mohly
děti využít i tlamohod, projít se na chůdách,
zahrát si stolní či líný tenis a badminton, házet kroužky nebo se strefovat do terče. Hledala
se „devadesátka“, odvážní zpívali na mikrofon.
Od 17 hodin vzal zábavu do svých rukou tým
Báry a Honzy Ladrových, rozpohyboval všechny přítomné a bylo veselo.
•N
 a osmou hodinu večerní přišli do školy ti, které přilákalo promítání pohádky Tajemství staré
bambitky 2.
•N
 a akci nechybělo tradiční občerstvení: sladké
i slané dobroty šikovných pekařek– maminek,
ovoce, šťáva i káva. Večer potěšilo občerstvení
z Bistra Pod Branou manželů Zoubkových.
•
Děkuji členkám Rady SRPDŠ i ostatním
dobrovolnicím za zajištění občerstvení i organizační výpomoc. Zámku Lány děkuji za
kytičky pro prvňáčky a Obci Lány za dárek
do výbavy prvňáčkům. Zisk z dobrovolného
vstupného včetně kina činil 7 034,- Kč. Děkujeme všem.
• 5 . 9. – Byl zahájen plavecký kurz v plavecké
škole Plaváček v Tuchlovicích. Účastní se ho
59 žáků druhého a třetího ročníku. Žáci absolvují dvacet výukových lekcí. Jak výuka, tak

Pozvánka
do divadla

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
i doprava jsou dotovány z krajských i obecních
prostředků.
• 6 . 9. – Ve škole proběhla schůzka Rady SRPDŠ.
• 1 5. 9. – Učitelé se sešli s rodiči na prvních třídních schůzkách. V 9. třídě byli rodiče obeznámeni výchovnou poradkyní s nejdůležitějšími
informacemi ohledně přijímacího řízení na
střední školy. Schůzky tříd 2. A, 2. B proběhly
v náhradním termínu 29. 9.
• 2 0. 9. – V 8. A byla zahájena projektová výuka
finanční gramotnosti, žáci se připravenými tématy budou zaobírat v 1. pololetí, vždy jeden
den (8 vyučovacích hodin) v měsíci. V druhém
pololetí výuku absolvují žáci třídy 8. B.
• 2 3. 9. – Deváťáci tak jako každý rok prověřili
v praxi svou kondici a znalosti i dovednosti získané v hodinách tělesné výchovy a zeměpisu.
V orientačním závodu čtyřčlenných družstev
zdolali 6kilometrovou trasu. Po cestě museli
zvládnout orientaci v mapě, měření azimutu,
odhad vzdáleností, záznam důležitých objektů
na trase, vyhledání přírodnin, rozdělání ohně
a transport raněných. Letos padaly dokonce
i rychlostní rekordy.

Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové Lány zve u příležitosti významného jubilea školy a Dne otevřených dveří
na divadelní představení „Zvěřinec pana
Ezopa“ v podání Divadla NAVĚTVI.
Bude se konat v sobotu 5. listopadu 2022
od 16 hodin v tělocvičně školy. Vstupné
dobrovolné.
„Kdysi jeden starý… Co starý? Dokonce starověký! …otrok procestoval svět.
Kudy chodil, tam potkával lidi. Jsou totiž všude. Lidé dokážou být různí. Hodní
i zlí, někdy lstiví, někdy hloupí… Snad
každá dobrá vlastnost na světě je vykoupená deseti horšími! Jak ale někomu říct
pravdu do očí? Může to být ošemetné
i zapeklité… A tak si tenhle pan Ezop vymyslel svůj svět, o kterém vypravoval příběhy. Svět, kde se zvířátka chovají a mluví
úplně stejně jako my. Jednou je hlavním
hrdinou lev či opičák, jindy liška, ale třeba
i luční kobylka nebo mravenec a páv. Poznáte, o kterých nepěkných vlastnostech
zvířátka vyprávějí?
Moudrost sbalená na cesty pro nejmenší, menší i ty větší! Délka představení cca
45 minut.“ (zdroj: https://divadlonavetvi.
cz/hrajeme/zverinec/)

Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Sběr papíru

ZŠ Lány pořádá v týdnu 31. 10. – 4. 11.
2022 sběr starého papíru. Svázané noviny,
časopisy, letáky (ne karton) je možné odevzdávat u garáží v areálu školy. Děkujeme
za podporu!

Kalendář
školních akcí

31. 10. – 4. 11. 2022
Sběr papíru – ZŠ Lány
5. 11. 2022 – 10.00 hodin
Vycházka s PaedDr. V. Vodvářkou
za historií lánských škol (sraz na hrázi
Židovského rybníka)
5. 11. 2022 – 14.00 – 18.00 hodin
Den otevřených dveří – ZŠ Lány
7. 12. 2022 – 17.00 – 18.00 hodin
Dětský vánoční jarmark – ZŠ Lány
INZERCE

Základní škola Lány

hledá uklízečku

Pozvánka na módní přehlídku
Srdečně Vás zveme v sobotu 22. října od 15:00 hodin na módní přehlídku/show nazvanou Ženy The
1:1 Diet – SNI, PŘEJ SI TO. UDĚLEJ TO. do salónku restaurace NARPA v Lánech. Přijďte se pobavit,

odpočinout, načerpat inspiraci. Udělat si pěkný
a příjemný den. Slosovatelné vstupenky v ceně 50,Kč budou v prodeji na místě. Těšíme se na Vás

Sabina Loduhová

na částečný úvazek 6,5 hod.
s nástupem od ledna 2023.
Nabídky zasílejte
do 31. 10. 2022
na skola@zs.lany.cz
nebo na tel. 736 752 293.
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Pozvánka
Kurz Spirals

sportovní dění

Sokol spolu v pohybu

Pětihodinový kurz Spirals proběhne ve
dnech 23. a 30. října a 13., 20. a 27. listopadu, vždy v neděli, od 18 do 19 hodin.
Jedná se o rehabilitační cvičení pro ženy,
které mají rády plynulé pomalé cvičení vedené krásnou hudbou, jež rozhýbe veškeré
klouby. Každá písnička má svoje cvičební
prvky, které jsou skládané za sebe a vytváří příjemnou sestavu. Cvičení probíhá bez
bot na podložce, vestoje i vleže.

Martina Moravcová

Ze Sokola

V druhé polovině října začíná pravidelné
cvičení s Martinou Moravcovou. Cvičit se
bude nově Fitness jóga zaměřená na zdravotní prvky s využitím různých pomůcek
(každé pondělí od 18:00 do 19:00 hodin).
Ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin bude
probíhat Kondiční cvičení.

Martina Moravcová

8. říjen
– Den sokolstva

Župa Budečská, do které patří i TJ Sokol
Lány, slaví letos 125. výročí svého založení.
K této příležitosti a také jako připomínku
významného dne ČR – Dne sokolstva –
pořádá Župa Budečská v Kladně v sokolovně právě 8. října 2022 odpoledne tělovýchovnou akademii. Kromě jiných na ní
vystoupí i dívky z lánského Aerobik týmu.

Václava Nováková

Sauna TK
zahajuje sezónu

Ve středu 19. října začne saunová sezóna
v areálu Tenisového klubu v Lesní ulici.
Klasická finská sauna je otevřena pro veřejnost každou středu v čase od 17:00 do
18:30 hodin pro ženy a od 18:30 do 20:00
hodin pro muže. K dispozici je ochlazovací bazének, venkovní ochlazovací prostor a odpočívárna s klubovnou. Srdečně
vás zveme!

Alena Hořejší a Václava Nováková

Nové lípy

U příležitosti 160. výročí založení Sokola
zasadíme za sokolovnou nové lípy. Srdečně vás zveme na společné sázení v sobotu
22. října v 10:00 hodin. Martin Zelenka

Děti si během odpoledne vyzkoušely nejrůznější náčiní a své dovednosti.
Poslední zářijový týden byl v tělocvičných jednotách
Sokol po celé republice ve znamení projektu Sokol
spolu v pohybu.
Jednoty jím většinou zahajují cvičební rok, prezentují své pravidelné činnosti a seznamují veřejnost s náčiním a nářadím, které ve své sokolovně
využívají. Ani naše TJ nezůstala mimo a v rámci
tohoto týdne uspořádala ve svátek 28. září odpoledne zajímavé sportovní a zábavné aktivity pro
děti a mládež. Sportuchtivých dětí a mládeže se

sešlo ke třiceti. Na venkovním hřišti se hrál florbal, u stolního tenisu si mohli všichni vyzkoušet
nahrávky od robota. Ti mladší překonávali nejrůznější překážky postavené v sokolovně a dokazovali svoji zdatnost, aby si poté odnesli diplomy
a drobné odměny.
Deštivé odpoledne využilo i několik rodičů
s nejmenšími dětmi, pro které byl také připraven
zábavný program. Pěkná akce se díky několika
obětavým cvičitelkám a trenérům vydařila.

Václava Nováková

Lodní modeláři 2022

Jako každý rok jsme zahájili sezónu jarním otevíráním Lánského mola. Nejmladší z účastníků
klíčem odemkl rybník. Všichni jsme natěšení
naskládali lodě do vody a začaly první jízdy. Byla
to také první příležitost si popovídat, předat si
zkušenosti a zavzpomínat na loňský rok. Zároveň
se někteří modeláři pochlubili novými lodními
modely. I když už před námi otevírali molo kladenští modeláři na Čabárně, sešlo se nás hodně
a bylo to fajn.
V září se konaly každoroční závody modelů
v různých kategoriích. Bohužel i letos nás zaskočilo počasí a museli jsme narychlo z letiště přivézt a postavit velké slunečníky, aby nás alespoň
trochu ochránily před deštěm. Třebaže se nás sešlo trochu méně, byl jsem moc rád, že přijeli ti
největší fandové, dokonce i s dětmi. Závody se
tedy konaly, i když oproti zvyklostem účastníci
soutěžili pouze jednokolově. Snad nejvíc si přišly
na své děti, které si zajezdily ve všech kategoriích,
zima nezima, déšť nedešť. V přestávkách mezi
jízdami probrouzdaly v holínkách všechny louže
a užívaly si to ve velkém. Myslím, že to bylo na
letošních závodech to nejlepší. Když se nekonal

Dětský den, zařádily si alespoň děti a vnoučata
našich modelářů. Poháry, diplomy a lentilky dětem udělaly radost a nutno říci, že si je zasloužily,
protože některé z nich ovládaly lodě lépe než my
staří mazáci.
Rád bych poděkoval lánským hasičům, kteří,
ačkoli měli spoustu práce s přípravou posvícení,
našli si čas na zapůjčení člunu, jejž jsme potřebovali pro stavbu tratě. Poskytli nám i elektrický
proud, abychom si mohli uvařit čaj, kávu nebo si
ohřát párek. Také kladenským modelářům patří
naše poděkování za zajištění celé této akce. Pro
mě je příjemné zjištění, že když má člověk dobré kamarády se stejným koníčkem, tak není nic
nemožné.
Teď již se budeme těšit jen na noční jízdy a bohužel i na zavírání mola. Vzhledem k letošnímu
nevyzpytatelnému počasí jsem se rozhodl obě
akce sloučit do jednoho termínu, a to 16. října
2022 od 17:00 hodin.
Na závěr snad jen přání, aby ten další rok nám
přálo počasí, aby se modelářům dařilo a aby kolemjdoucí i přihlížející viděli, co dokážou vyrobit
naše šikovné ruce.
Pavel Čížek, MK Lány
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