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Zastupitelstvo
obce
Dne 23. září 2022 skončí mandát zastupitelstva obce, které bylo zvoleno v říjnu roku
2018. Zdá se, jako by to bylo včera, ale celé
volební období uběhlo hrozně rychle. Možná někdy až zběsile rychle, ale bohužel jsme
zase o čtyři roky starší.
Ve dnech 23. a 24. září 2022 budeme volit
nové zastupitelstvo, které povede lánskou
radnici v dalším volebním období. Nechci
v tuto chvíli hodnotit čtyřletou práci stávajícího zastupitelstva. Věřím, že si každý občan
udělá svůj obrázek a svoje osobní hodnocení. Není ani tak důležité, kdo bude „sedět“
na lánské radnici v příštím volebním období
a jak bude složené zastupitelstvo, které bude
rozhodovat o životě naší malé, ale krásné
obce na kraji křivoklátských lesů. Důležité bude, aby zvolení zastupitelé pracovali
spolu v jednom triku s nápisem Obec Lány
stejně, jako tomu bylo v předcházejících letech. Jedno je však jisté, po 16 letech bude
mít obec Lány v čele nového starostu nebo
starostku.
Chtěl bych poděkovat všem svým váženým kolegům zastupitelům nejen v tomto
volebním období, ale i v těch třech předcházejících, kteří mi pomáhali táhnout tu
pomyslnou káru s názvem Lány neustále
vpřed. Možná se to zdá být samozřejmé, ale
v mnoha obcích a městech tomu tak není.
Po těch šestnácti letech ve funkci starosty
obce o tom něco vím. Věřte, že mnohdy
je velice těžké se rozhodnout, neboť vždy
teprve až čas ukáže, zda bylo to které rozhodnutí správné, protože zde platí více než
jinde pořekadlo „Po boji je každý generál“.
Do budoucnosti bych chtěl popřát naší obci
a lidem v ní žijícím, aby na radnici byl ten
správný tým a aby Lány byla i nadále dobrá
adresa, kde se dobře žije.
Nově zvoleným zastupitelům přeji, aby
se jim dostávalo stejné podpory od obyvatel, jako se jí dostávalo mně. Za tu podporu bych chtěl poděkovat nejen našim
spoluobčanům, ale také všem kulturním,
sportovním a společenským organizacím
působícím v naší obci. Protože oni jsou ten
obrovský potenciál, na kterém je potřeba
stavět i v příštích letech. Přeji všem voličům
správné rozhodnutí ve volební místnosti.
Všem našim spoluobčanům přeji hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti do dalších let.

Karel Sklenička, starosta obce

Zářijové veřejné zasedání    

Zastupitelé poděkovali starostovi za 16 let jeho práce v čele lánské radnice. 
Dne 31.8.2022 proběhlo v sále nad restaurací
a cukrárnou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé projednali a schválili:
•p
 rodej stavby bez č.p. stojící na pozemku parc.
č. st. 390 v k.ú. Lány, stavba je zapsaná na LV
číslo 10001 pro kat. území a obec Lány, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Kladno, předem
určeným zájemcům A. a Z.V. za kupní cenu
500.000,- Kč, s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady s prodejem spojené
• nákup pozemku parc. č. st. 591, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 771 m², jehož součástí je stavba č.p. 426, obč. vyb.; stavba
stojí na pozemku parc.č.st. 591, pozemek parc.
č. st. 87/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 139 m²; pozemek
parc. č. 129/8, druh pozemku: ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 717 m² za cenu 15.500.000,- Kč
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby OPTIC-

Foto: Jakub Joachim

KÁ INFRASTRUKTURA – LÁNY – OI PROPOJ VAŠÍROV na pozemcích parc.č. 164/35
a 819/1 v k.ú. Lány a parc.č. 248/22, 495, 248/33,
248/29, 16/1 v k.ú. Vašírov se Spolkem bubakov.net, Havlíčkova 500, 271 01 Nové Strašecí,
IČ: 26678641
• r ozpočtovou změnu č. 4/2022
•b
 erou na vědomí podání žádosti na pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky z účelové investiční dotace pro jednotky SDH z programu HZS ČR
• v ypsání výběrového řízení na akci Instalace
tepelného čerpadla do budovy ZŠ, Školní 418,
Lány
•D
 odatek č.1 Smlouvy na rekonstrukci komunikace V Chaloupkách s firmou STRABAG a.s.,
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744
• S mlouvu o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeský kraj, Zborovská
81/11, 150 00 Praha 5, zastoupený organizací
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8.
Tereza Lomberská

Další úspěšná dotace pro obec
Připravovanou investiční akcí obce Lány, pro kterou se podařilo získat další dotaci, je „Instalace
tepelného čerpadla do budovy Základní školy
v Lánech, Školní 418 Lány“. Rozhodnutím Státního fondu životního prostředí byla obci poskytnuta dotace v rámci Národního programu životního prostředí ve výši 1.281.104,- Kč. Součástí této
investice bude zrušení stávajícího akumulačního
vytápění budovy. V učebnách budou instalována
otopná tělesa včetně nových rozvodů. V suteré-

nu budovy bude vybudována nová kotelna, kde
budou instalována tepelná čerpadla země – voda.
Tato čerpadla budou využívat teplo ze zemních
vrtů, které budou umístěny na školní zahradě
u školní budovy. Celkové náklady této stavby
jsou přepokládány ve výši 3,3 milionu Kč. V měsíci září 2022 bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatele stavby s předpokládaným termínem
dokončení realizace v červenci 2023.

Karel Sklenička

Volby do Zastupitelstva obce Lány
Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek
23. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební místnosti budou otevřeny v budově I. stupně
Základní školy v Lánech ve Školní ulici čp. 418.
Volební lístky obdrží voliči v týdnu konání voleb

do svých schránek, nejpozději do 21. září 2022.
O přízeň lánských a vašírovských voličů se uchází
tři volební subjekty: sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Lány a Vašírov; Občanská demokratická strana – Srdce pro Lány a Komunistická strana Čech a Moravy.
Martina Hořejší

Lánský zpravodaj | Září 2022 | Strana 2

Co se děje
na radnici

• Během léta prováděla firma Risl s. r. o.
výměnu kanalizace v ulici V Chaloupkách. Následně provedla společnost
VKM a. s. výměnu stoletého vodovodu
v téže ulici. Po skončení prací pod terénem bude opraven povrch komunikace
firmou Strabag, která vyhrála výběrové
řízení.
• V průběhu června a července provedla firma ZaMaRo zahradnické úpravy
vašírovské návsi. Současně byl vyčištěn
pomník firmou Humpál z Rakovníka
a lánský občan Karel Kellner opravil
nápis na pomníku padlým v I. světové
válce.
• Zastupitelstvo obdrželo dopis týkající se
uhrazení nájmu za část pozemku v ulici
Pod Hřištěm, na kterém je obecní komunikace a chodník.
•
Je objednána výměna 30 ks nových
lamp v ulici Pod Kopaninou a Křivoklátské, které budou instalovány v průběhu září 2022.
• Bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace na chodník od kapličky ve
Vašírově směrem k Lánům.
•
V průběhu letních měsíců probíhaly
intenzivní přípravy k převodu budovy
bývalého Muzea sportovních vozů (dříve Dubiny) včetně pozemků. Vlastníci
této nemovitosti provedli příslušné kroky, aby žádné nemovitosti, které budou
předmětem prodeje, nebyly zatíženy zástavním právem ani půjčkou. Na katastr
nemovitostí byly předány dokumenty
k oddělení pozemků.
• Obec prodá bývalou trafiku na náměstí (pouze budovu, pozemek je jiného
vlastníka).
• Bylo vydáno stavební povolení na realizaci komunikace v ulici Sadová – jih.
• Projektová kancelář Stavaři s. r. o. zpracovává projektovou dokumentaci na
přístavbu 2 učeben a 1 kabinetu nad
stávající tělocvičnou při ZŠ Lány a zateplení tělocvičny.
• V areálu SK Lány byly na severní straně
hrací plochy instalovány nové střídačky
pro hráče. Dále byla postavena nová,
zděná tribuna, kde byly instalovány
nové sedačky pro fanoušky. Do budoucna je plánováno i zastřešení tribuny.
Současně byl zrušen starý, nevyhovující
dřevěný plot na jižní straně areálu a postaven nový, pozinkovaný.
•
Bylo vydáno územní rozhodnutí na
kanalizaci pro rodinné domy, které plánuje postavit firma Rodinné domy Lány
s. r. o., za Sluneční ulicí.
• Společnost Bubákov.net se obrátila na
obec s návrhem, že v části Lán (ul. Ke
Hřbitovu, náměstí) a ve Vašírově položí
optické kabely.
Martina Hořejší

oÚ informuje

Z veřejných zasedání
Dne 13. 6. 2022 proběhlo v sále nad restaurací
a cukrárnou Narpa veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
Zastupitelé projednali a schválili:
• S mlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-126006877/02 na pozemku parc. č. 59, 791/1,
795,1, 795/2, 797/1, 799/1, 799/4, 799/6, 937,
938/1, 1303 v k. ú. Lány s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV- Podmokly 405
02, Teplická 874/8.
•Ž
 ádost o příspěvek na provoz Pošty Partner
Lány ve výši 10 000,-Kč měsíčně na období od
1. 6. 2022 do 31. 5. 2023.
•F
 inanční příspěvek ve výši 20 000,-Kč na zřízení tlakové kanalizace pro č. p. 32 v k. ú. Vašírov.
•D
 odatek č. 9 ke smlouvě č. 2009/1/033 o sběru
a odvozu komunálního odpadu a dodatek č. 15
ke smlouvě č. 2009/2/033 o sběru vytříděných
složek komunálního odpadu od firmy AVE
Kladno s. r. o.
•R
 ozpočtovou změnu č. 3/2022.
•Ž
 ádost ředitelky MŠ Lány o povolení zvýšení

počtu dětí ve třídách nejvýše do počtu 28 dětí
v jedné třídě.
•Ž
 ádost ředitelky ZŠ o přijetí peněžního daru
pro ZŠ Lány v hodnotě 120 000 Kč od Spolku
rodičů a přátel dětí a školy, se sídlem Školní 93,
270 61, Lány.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
•M
 imořádnou dotaci ve výši 30 000 Kč pro pěvecký sbor Chorus Laneum z. s. na zájezd do
Barcelony.
Dne 13. 7. 2022 proběhlo v obřadní síni OÚ
mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé projednali a schválili:
•V
 ýsledek výběrového řízení na akci „Oprava
komunikace V Chaloupkách“.
• I nformaci o zrušeném výběrovém řízení na
akci „Instalace tepelného čerpadla do budovy
ZŠ, Školní 418, Lány“.
•P
 lánovací smlouvu s firmou Rodinné domy
Lány s. r. o. 
Tereza Lomberská

Finanční výbor a Kontrolní výbor
zastupitelstva obce
O existenci finančního a kontrolního výboru
nemá většina obyvatel Lán a Vašírova ani tušení.
Co je finanční výbor a jak pracuje?

O Finančním výboru lidé třeba ani nevědí,
nesetkávají se s ním, přestože má spolu s Kontrolním výborem nezastupitelnou roli v každé
obci. Musí být zřízen tzv. ze zákona „O obcích“.
Znamená to, že ho mají velká města i malé obce.
V zákoně jsou i definovány jeho základní povinnosti. Finanční výbor v naší obci je tříčlenný, předsedá mu Ing. Vlastimil Hořejší, dalšími
členkami jsou Ing. Kateřina Kratochvílová a Zuzana Fenclová.
Hlavní úloha spočívá v kontrole hospodaření obce. V průběhu roku projednává případné
změny rozpočtu a předkládá je zastupitelstvu
ke schválení. Podílí se na přípravě rozpočtu pro
následující rok a kontroluje hospodaření obce
za rok uplynulý. Jednou ročně finanční výbor
provádí kontrolu plnění smluv uzavřených obcí

se zájmovými, sportovními a společenskými
spolky, kontroluje využití poskytnutých dotací,
které obec spolkům poskytuje na jejich činnost.
Kontrolní výbor a kontrolní skupina pracuje
ve složení: Alena Hlavsová (předsedkyně), Věra
Svobodová, Hana Mésárošová a Helena Hamouzová. Jeho povinností je provádět alespoň
2x do roka kontrolu hospodaření příspěvkových
organizací, tj. lánské základní a mateřské školy.
Kontroluje účelnost využití finanční dotace od
obce na provoz zařízení. Spolupráce s ředitelkami obou škol byla vždy bez problémů, doklady
ke kontrole jsme vždy po dohodě obdržely včas
a měly je k dispozici.
Kontrolní výbor má dále za úkol kontrolovat
plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce během celého roku. Zápisy ze všech
provedených kontrol obou zmíněných výborů
jsou předkládány při krajském auditu v obci.

Alena Hlavsová,

předsedkyně kontrolního výboru

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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Zveme vás na Kulinářský jarmark
Obec Lány srdečně zve všechny občany v sobotu
17. září 2022 od 11:00 hodin na lánské náměstí
na tradiční Kulinářský jarmark. Hudba, zábava,
dobré jídlo a pití, nákup na celý týden i drobnosti
pro radost. Masarykovo náměstí bude tento den
neprůjezdné od křižovatky ulice Zámecká/Ke
Hřbitovu ke křižovatce Křivoklátská/Berounská.
Autobusy ze zastávky Masarykovo náměstí budou stavět v ulici Ke Hřbitovu. V této ulici v sobotu prosím neparkujte!
Od začátku akce nám bude hrát na harmoniku
pan Václav Chaloupka. Ve 14:00 hodin jej vystřídá kapela Třehusk se staropražskými a lidovými písničkami a od 18:00 hodin až do půlnoci
nastoupí kapela V Pantoflích.
Bistro Pod Branou nabídne vepřové speciality (jitrnice, jelítka, tlačenku, klobásy z udírny, pečené koleno, zabijačkový guláš). Nebude
chybět cukrová kukuřice, hermelín na grilu,
hot dog. Na čepu bude únětické pivo. Krčma
u Spálené nohy nás bude lákat na středověké
pokrmy na ohni. Havana Club s barmanem Jakubem namixují lahodné míchané nápoje. Samozřejmě přijede také veterán Morísek: uvaří
skvělou kávu a bude servírovat domácí dobroty Moris‘s Café. Restaurace Narpa připomene
oblíbená jídla pana prezidenta Masaryka a ve
venkovním stánku budete moci okusit grilované steaky, burgery, hranolky nebo cibulové
kroužky. Z čepu poteče pivo Kozel a Plzeň. Na
vegetariánské občerstvení si zajděte do stánku
Pět švestek.
Ve stáncích již od dopoledních 11:00 hodin
najdete nejen dobroty k okamžité konzumaci,
ale i další zboží pro doma a vhodné jako dárky! Mezi jedenáctou a sedmnáctou hodinou si
přijďte vybrat: burčák a vína od vinařů z Kvíce;
křížaly, mošty a cidre z moštárny v Kvíci; Tadeášovo koření a bylinkové čaje; lánský med od
Pavla; káva z rodinné pražírny Caffé Prokopio;

kysané a ochucené zelí z Krouhárny Tuchlovice; kosmetika, marmelády, sušené plody a hořické trubičky z Pěti švestek bez obalu; čerstvě
pražené mandle z pražírny MANDLOVA.CZ;
domácí zvěřinová paštika nebo vepřovka z Cateringu Na Mlejnici; čerstvé ovoce a zelenina
od Václava; podzimní výsadba ze Zahradnictví
Jaroslavy Lípové; korálky od Lenky; užitková
keramika paní Michalové; podzimní dekorace
od Laury; veselé ptačí budky z chráněné dílny;
sušené těstoviny od Túdle Núdle; rakytníkové
dobroty od Aleše; handmade tvorba (mýdla
a prášky na praní, svíčky, pečené čaje, belgické čokolády s českým lyofilizovaným ovocem,
bylinkové nahřívací polštářky) od Paní v lese;
perníčky od Elišky; pletené výrobky a předvádění výroby z Košíkářství Veltrusy; Rokycanské
kuličky a další.
Poprvé u nás na jarmarku přivítáme, okusíme a ohodnotíme: uzeniny z Kačice a šanovské
pečivo; kozí sýry z Adamova statku; sýry od
kraviček z Luníkovské minimlékárny; nejen kuchyňský textil od Jitky; dětské oblečení od Tynky šití; dřevěné misky a prkýnka od Benewood;
kuchyňské potřeby od Michala; kmín a mák od
Kateřiny; slámové ošatky od Aničky.
Pro děti jsme připravili od 11:00 hodin skákací hrad a tvořivé dílny; od 16:00 do 17:00
hodin mohou děti navštívit školu meče a hole
a zúčastnit se středověkých soutěží. Šermířská
vystoupení budou k vidění ve 12:00, v 15:00
a v 17:00 hodin. V čase od 15:00 do 17:00 hodin se děti mohou svézt na poníkovi v parčíku
u obecního úřadu.
V 19:00 hodin zahájí smíšený pěvecký sbor
Chorus Laneum na sokolském cvičišti slavnost
Masarykova vatra. Staročeskou poctu nabídnou
tetičky baráčnice.
Přijďte mezi nás. Těšíme se na vás! Přejeme
vám příjemnou zábavu. 
Jana Drastilová,

Komise společenského života v obci

Masarykova vatra
Srdečně zveme v sobotu 17. září 2022 na
tradiční vzpomínkovou akci „Masarykovu
vatru“ při příležitosti 85. výročí úmrtí T. G.
Masaryka.
Vzpomínková akce Masarykova vatra se tradičně koná u příležitosti výročí úmrtí prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka. Tradice zapalování Masarykovy vatry má
v Lánech své kořeny již v březnu 1935. Tradici
přerušila druhá světová válka a následné období totality. K jejímu obnovení došlo až v roce

2001. Od tohoto roku se ale již koná pravidelně. Akci pořádá Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány a obec Lány.
Program:
• 17.00 - Sraz účastníků pietního aktu v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech
• 18.00 - Pietní akt u hrobu T. G. Masaryka
• 19.00 - Zapálení Masarykovy vatry. Vystoupí Chorus Laneum.
Irena Smržová

Pozvánka na Posvícenskou
taneční zábavu
Hokejový klub Lány a Hokejová síň Lány srdečně
zvou na Posvícenskou taneční zábavu, která se
bude konat v sobotu 1. října 2022 od 20:00 hodin
v lánské sokolovně. Předprodej vstupenek bude
od 19. září 2022 na Obecním úřadu v Lánech.

Cena vstupenky 150,- Kč. K tanci a poslechu
hraje kapela ViPiš. Občerstvení zajišťuje Bistro
Pod Branou.

Srdečně zvou členové spolku

HC Lány a Hokejové síně Lány

Podzimní
kalendář akcí
10. 9.
11. 9.
17. 9.

17. 9.

24. 9.
24. 9.

Posvícenský turnaj ve čtyřhře
(TK Lány)
Soutěž historických větroňů
Sluka cup a ARC A2,
modelářské letiště (MK Lány)
Masarykova vatra, Kulinářský
jarmark s večerní zábavou,
od 11:00 hodin na návsi
(Obec Lány, SDH, Muzeum
TGM, Sokol)
Lánská louže + Soutěž o Pohár
modelů hasičských lodí,
Židovský rybník, soutěž
v přesnosti a rychlosti vedení
lodí + soutěž hasičských lodí
(MK Lány)
Turnaj „Vašírovský nohejbalový
kop“ (Náš Vašírov)
SK Lány - TJ Baník Lubná
od 16:30 hodin

Říjen
1. 10. Posvícenská taneční zábava,
od 20:00 hodin v lánské
sokolovně. K tanci a k poslechu
hraje Vipiš (HC Lány, Hokejová
síň Lány)
2. 10. Lánské posvícení, v prostoru
okolo Židovského rybníka
7. 10. Létání s dráčky – Drakiáda
od 16:00 hodin pro děti
s táborákem, modelářské letiště
(MK Lány)
8. 10. SK Lány - TJ Sokol Mšec
od 16:00 hodin
9. 10. Soutěž historických větroňů
Sluka cup a ARC A2,
modelářské letiště (MK Lány)
13. 10. – 16. 10. Účast na festivalu
pěveckých sborů v Barceloně
(Chorus Laneum)
22. 10. Dýňořezání, od 14:00 na návsi
(Naše Lány, Obec Lány)
29. 10. SK Lány - FK Hředle od 14:30
Říjen Večer na rejdě, plavby
se slavnostně osvícenými modely
lodí, Židovský rybník (MK Lány)
4. 11. Lampiónový průvod,
sraz v 18:00 hodin u hřbitova
(Naše Lány, SDH,
Obec Lány, MěP)
Říjen/Listopad Uzavírání lánského nebe,
modelářské letiště (MK Lány)
Říjen/Listopad Zavírání lánského mola,
Židovský rybník (MK Lány)
Listopad
Listopad Podzimní úklid veřejných
prostranství (Náš Vašírov)
Listopad Prodejní adventní výstava
v Muzeu T. G. M.
27.11. Rozsvícení vánočního stromu
(Obec Lány, Chorus Laneum, ZŠ)
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Poděkování

Děkuji lánským dobrovolným hasičům,
kteří nám 1. srpna 2022 ochotně odstranili
vosí hnízdo u vchodu do domu (čp. 329).

Evža Jirkovská

Lánské posvícení
bude 2. října

Letošní posvícení budeme slavit první
neděli po svátku Václava, tj. 2. října 2022.
Posvícenské atrakce budou na tradičním
místě u Židovského rybníka.
Redakce

Dýňořezání bude
v sobotu 22. října
2022

Podrobné informace o objednávání dýní
vyhlížejte v druhé polovině září na internetových a facebookových stránkách
obce nebo spolku Naše Lány. Do poštovních schránek letos letáčky roznášet
nebudeme. V říjnovém Zpravodaji připomeneme program 8. ročníku Dýňořezání.

Ivana Píšová a Jana Drastilová

Nabídka nadačního
fondu Umění
doprovázet

Základním programem fondu Umění
doprovázet, který vznikl v červenci roku
2006, je podpora lůžkových a domácích
hospiců v České republice.
Fond se snaží získávat finanční a materiální prostředky s cílem maximálně
zlepšit podmínky pro důstojný konec
života, informuje pečující rodiny a veřejnost o možnostech péče a půjčování kompenzačních pomůcek, pomáhá
zmírnit utrpení umírajích.
Právě zapůjčení užitečných kompenzačních pomůcek může zajistit maximální možný komfort a kvalitu života nemocného a pomoci pečujícím osobám.
Nabízíme zapůjčení polohovacích lůžek,
antidekubitních matrací, kyslíkových
koncentrátorů, toaletních a invalidních
vozíků, chodítek. Půjčovné je minimální, poplatek pokrývá režijní náklady na
pomůcku. Poradenské služby poskytuje
nadace zdarma.
Kompenzační pomůcky si můžete objednat telefonicky na čísle 605 071 663.
Po telefonické domluvě je možné pomůcky vyzvednout v Novém Strašecí,
Havlíčkova 1155 nebo vám v případě
potřeby pomůcku dovezeme. Provozujeme i poradenskou linku na tel. čísle
604 414 346. E-mailové spojení: info@
umenidoprovazet.cz
Aktuální přehled nabízených pomůcek
a ceník půjčovného naleznete na našich
webových stránkách www.umenidoprovazet.cz.
Redakce

ze školy

Co se dělo o prázdninách v MŠ
V měsíci červenci probíhal genekého potoka se zastávkou u čističky
rální úklid mateřské školy a drobné
odpadních vod, u kukuřičného pole
úpravy a opravy v budově školky,
i na chovné stanici lam. Návštěvu
pro děti byl provoz naplánován na
Vašírova a jeho hřiště jsme si zpessrpen.
třili zážitkem na cestě v podobě
V měsíci srpnu jsme v mateřské
průjezdu kolony aut veteránů. Neškole uvítali děti přihlášené k dovynechali jsme cestu pod Starým
cházce. Prázdninové týdny ve školce
zámkem s poznáváním lesních
do mateřské
jsme zahájili zmrzlinovým tématem.
plodů.
školky
Kolem zmrzlin se točil celý týden.
V posledním týdnu jsme se věPod pergolou na školní zahradě
novali tématu zvláštních vodních
jsme vytvořili zmrzlinový kornout. Zmrzlinově tvorů – medúz. Kouzlili jsme s barvami a vodou
jsme i sportovali – štafeta se zmrzlinovými kor- a vznikly z toho krásné medúzy na výzdobu
nouty plnými vody byla napínavá do poslední šatny. Prohlédli jsme si fotky a videa ze „Světa
kapky vody.
medúz” a povídali jsme si o tom, že medúzy jsou
Na zahradě jsme skládali kopečky dle zadané- ještě starší než dinosauři.
ho barevného vzorce, objevovali letní obrázky
1. 9. Začal nový školní rok. Pro nejmenší děti
pod temně modrou vodou a vytvářeli zmrzliny jsme tyto první dny nazvali „Mámo, táto, pojď
z modelíny. Zámecký park byl pak rájem k po- si se mnou hrát“. V tomto období si nové děti
zorování hmyzu lupou. Ani na opravdickou zvykají ve školce, poznávají své kamarády, paní
zmrzlinovou hostinu jsme nezapomněli.
učitelky a prostory školky.
V druhém týdnu jsme se zaměřili na vodu
8. 9. Proběhne zahajovací schůzka všech roa lodě, naučili jsme se básničku s pohybem, na dičů s výborem SRP a s ředitelstvím školy. Na
zahradě pod pergolou jsme skládali a zdobili schůzce bude odhlasována nová provozní doba
papírové lodičky, trávili jsme hodně času venku v zařízení. Rodiče budou seznámeni s organia na závěr týdne jsme uspořádali oslavu svátku začními podrobnostmi v novém školním roce.
a poté na zahradě osvěžující „bitvu s vodními Bohužel, z důvodu nezlepšující se ekonomické
bombami” (tj. házení balonků napuštěných vo- situace dojde ke zvýšení úplaty za předškolní
dou), po které zůstala spousta mokrých vodní- vzdělávání z 500,- Kč na 550,- Kč.
ků, ale dětem se tento souboj velmi líbil.
K několika změnám dojde i v oblasti cen za
Další týden se zaměřil na typické letní ovoce. stravování děti. Více se dozvíte na webových
Poznávali jsme, ochutnávali a malovali. Je me- stránkách školy.
7. 10. Pozvánka na Drakiádu - další ročník
loun ovoce nebo zelenina? A musí být vždy jen
červený? Jaké ovoce máme nejraději a co ochut- oblíbeného podzimního setkání se uskuteční
7. 10. 2022 na modelářském letišti v Lánech od
náváme i ve volné přírodě?
Hodně jsme cvičili, tančili a chodili co nej- 16:00 hodin.

Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
dříve ven. Navštívili jsm stezku kolem Zámec-

OKÉNKO

Prázdninový pobyt ve školce si děti zpestřovaly pobytem na zahradě a tvořením.

   společenské dění
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Poohlédnutí za koncem minulého
školního roku 2021/2022

• 1. 6. – Povedený Pyžamový den pod taktovkou
dívek 7. B měl velký počet účastníků, nejen dětí,
ale i dospělých.
• 1. 6. - Druháci strávili Den dětí v Toulcově dvoře, kde na ně čekal dárek v podobě vzdělávacího
programu „Koza Róza a její kamarádi“. (Projektový den byl včetně dopravy financován z projektu Šablony III - Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání.)
• 6. 6. – Za zážitky do pražské ZOO se vypravila
třída 5. B.
• 8. a 9. 6. – Žáci deváté třídy obhájili své absolventské práce. Pracovali na nich pod vedením
vedoucího učitele po celý školní rok. Obhajoby
se konaly v učebně matematiky za přítomnosti
komise složené z učitelů školy, dalších učitelů
v roli diváků, rodinných příslušníků a spolužáků.
• 9. 6. – Děti školní družiny zavítaly do zámeckého parku.
• 9. 6. – Ve večerních hodinách se uskutečnilo 40.
zasedání školské rady (zápis z jednání je k nahlédnutí na školním webu).
• 10. 6. – Královský hrad Bezděz se stal cílem výpravy žáků 6. B a 8. třídy.
• 10. 6. – Za vzdělávacím programem „Zvířata
v lese“ se do Informačního a vzdělávacího střediska Křivoklát vypravili žáci 3. třídy.
• 14. a 15. 6. – Lánská sokolovna ožila umem a šikovností našich žáků, neboť se po čtyřleté pauze
konala školní akademie. Všem návštěvníkům
děkujeme za štědrost. Dobrovolné vstupné a výtěžek z tomboly činí neuvěřitelných 51 292,- Kč.
Zároveň bylo dárci pro podporu akademie na
účet SRPDŠ poukázáno dalších 20 300,- Kč.
•
16. 6. – Zdravotnickou záchrannou službu
Kladno - operační středisko v akci, garáže, vozy
a jejich vybavení - měli možnost nahlédnout
žáci 8. ročníku.
• 20. 6. – V mateřské škole se uskutečnilo společné setkání žáků 8. třídy a budoucích prvňáčků,
které tito budoucí deváťáci doprovodí první
školní den do školních lavic.
• 21. 6. – Pražská ZOO se tentokrát stala cílem
žáků 6. A a 9. třídy.
• 23. 6. - Projektový den mimo školu, a to na Budči, společně prožili žáci 5. A a 5. B. (Projektový
den byl včetně dopravy financován z projektu
Šablony III - Operační program Výzkum, vývoj
a vzdělávání.)
• 24. 6. – Žáci 8. a 9. třídy si společně užili pěší
výpravu do blízkého okolí zpestřenou možností
týmových aktivit.
• 24. 6. – Žáci 3. třídy se pobavili při hře minigolfu v Horním Bezděkově.
• 27. 6. – Do Rakovníka, opředeného tajemnou
legendou, se na historický průzkum vydali vlakem žáci 8. třídy.
• 27. 6. – Po stopách lidické tragédie putovali
žáci 7. A a 7. B. Rovněž navštívili Lidickou galerii a účastnili se předání ceny žákyni 7. A Evě
Chalupové, která se v soutěži o návrh lidické
poštovní známky umístila na krásném třetím
místě.
• 28. 6. – Jeden z posledních dnů na základní škole strávili žáci 9. třídy společnou hrou minigolfu

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
v Horním Bezděkově.
• 29. 6. – V tělocvičně školy se konalo rozloučení
žáků 9. ročníku se školou, jejími učiteli a zaměstnanci. Žáci byli třídní učitelkou slavnostně šerpováni, vepsali svůj autogram do SPOZ
kroniky a obdrželi dárky od Obce Lány.
• 30. 6. – Žáci si od třídních učitelů převzali svá
vysvědčení a s nadšením se vydali vstříc prázdninovým zážitkům.
Co je ve škole nového pro nadcházející
školní rok:
• proběhla renovace parketové podlahy v jedné z učeben hlavní školní budovy ve 2. patře;
v učebně jazyků přibyly laminové obklady;
• byla pořízena učitelská katedra do přízemní
učebny v budově 1. stupně; v přiléhající učebně,
která slouží školní družině, byl položen koberec a byla vybavena novým nábytkem;
• v chodbě a v šatnách v přízemí budovy 1. stupně byly instalovány podhledy osazené novými
svítidly;
• u vstupu do budovy 1. stupně byly instalovány
videotelefony vedoucí do všech učeben;
• ve sborovně v budově 1. stupně bylo položeno
lino a byla včetně minikuchyňky nově vybavena nábytkem;
• do školní družiny a tělocvičny byly dokoupeny
sportovní potřeby;
• byly provedeny nátěry venkovních dřevěných
sedacích souprav a garážových vrat a dalších
součástí na hospodářské budově;
•
byly pořízeny robotické stavebnice, digitální
pomůcky pro přírodní vědy;
• byly dokoupeny šatní skříňky.
Omluva:
I touto cestou se velice omlouvám za chybnou
a neúplnou informaci uvedenou v červnovém
čísle LZ a uvádím zde správné znění.
8. 5. – Tradiční akce Běh vítězství se po covidové
pauze účastnilo 52 školních dětí soutěžících ve
sportovních kategoriích a 15 dětí, které pomáhaly s organizací. V kategorii mladší dívky na trati
280 m si Viktorie Seibertová 1. A doběhla pro
stříbrnou a Vanesa Kut 1. A pro bronzovou medaili. Žák 8. třídy Daniel Mekhail obsadil na trati
1000 m 3. místo v kategorii starší žáci.
Všem školou povinným dětem, pedagogům,
ostatním zaměstnancům školy a taktéž rodičům
našich žáků přeji klidný a ve zdraví prožitý nový
školní rok.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Klubovna pro
školáky bude opět
otevřená ve středu

Klubovna pro školáky v suterénu základní školy otevře své dveře po letní přestávce ve středu 21. září 2022. Děti si zde
mohou zahrát stolní fotbálek, šipky, stolní hry, udělat úkoly nebo jen tak posedět
s kamarády. Vstupné se neplatí. Klubovna je vhodná pro děti, které se nedostanou do školní družiny. Během školních
prázdnin a svátků je zavřeno.

Petra Schritterová,

vedoucí Klubovny pro školáky

Výstava „Jezdíš
jako Širón“
prodloužena

Srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka
v Lánech na výstavu „Jezdíš jako Širón, automobilové závody na Masarykově okruhu
v letech 1930-1949“. Výstava představuje
návštěvníkům počátky automobilového
sportu světového formátu na našem území. Potrvá do 18. září 2022.
V letech 1930-1949 docházelo pravidelně na závodním okruhu nedaleko Brna
k fenoménu, který se v následující historii
našeho motorsportu již nikdy více neopakoval. V letech 1930 -1949 zde pravidelně
závodili jezdci světových jmen společně
s československými jezdci na svých špičkových závodních monopostech značek
Bugatti, ERA, Auto Union, Alfa Romeo,
Maserati, Ferrari, Frazer Nash a MG. Byli
to ti samí jezdci - Giuseppe Farina, Tazio
Nuvolari, Peter Whitehead a mnoho dalších, kteří od roku 1950 závodili na mistrovstvích světa Formule 1.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech se intenzivně věnuje odkazu osobnosti prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka, který světově proslulému závodnímu
okruhu u Brna propůjčil své jméno a záštitu. Sám byl velkým obdivovatelem techniky a automobilismu vůbec.
Výstava je určená pro širokou veřejnost,
a kromě vlastního sbírkového fondu prezentuje také materiály Technického muzea
v Brně, sbírkové předměty Muzea Českého
krasu v Berouně, Muzea veteránů Pavlíkov
a jednotlivé unikáty ze soukromých sbírek.
Otevírací doba muzea je úterý – neděle,
svátky 9:00 – 17:00. V pondělí je zavřeno.
Těšíme se na vás!
Irena Smržová

Odečty
elektroměrů

Až do 15. září 2022 budou pracovníci ČEZ
Distribuce, a.s. provádět odečty elektroměrů v Lánech. Dovolují si Vás proto požádat o umožnění volného a bezpečného
přístupu k vašemu elektroměru.
Redakce
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Ochutnej Evropu

Zveme vás na kulturní akci „Ochutnej
Evropu“, kterou v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě Evropské
unie pořádá Středočeský kraj. Od srpna
do října se v největších městech regionu
postupně uskutečňuje 11 akcí. Hlavním lákadlem pro návštěvníky jsou chutě a vůně
Evropy – stánky s gastronomickými specialitami každého z 27 členských států Evropské unie. Prostor představit své země
dostanou ambasadoři každého členského
státu.
Lidé budou moci ochutnat známé i méně
známé speciality, poznat zvyky a kulturu jednotlivých evropských zemí. Kromě
toho bude připraven i bohatý kulturní
program. Tento putovní cyklus se uzavře
15. října v našem okresním městě Kladně.
Vstup je zdarma, akce organizačně zajišťuje Středočeská centrála cestovního ruchu.

Jana Pancířová

Policejní okénko

•P
 olicisté denně sledují v obci veřejný
pořádek a kontrolují dodržování obecně
závazných vyhlášek a zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích,
kontrolují parkoviště u Lesní správy, dětské hřiště u Židovského rybníka a rovněž
i okolí obce.
•V
 e spolupráci s Policií ČR provedla hlídka
místní kontrolu hlášení o napadání dětí
v prostoru u Židovského rybníka dospělou osobou. Osoba nebyla na místě zajištěna.
•V
 nočních hodinách provedla hlídka kontrolu ul. K Betynce, kde se měl pohybovat
muž bez domova. Nebyl nalezen.
•H
 lídka byla volána v průběhu nedělního
klidu (od 14. hodiny) k rušení hlukem
v Polní ulici.
•P
 olicisté provedli v nočních hodinách
kontrolu ohlášeného úniku plynu u rodinného domu v Křivoklátské ulici.
•P
 olicisté kontrolují dodržování zákazu
vjezdu na Bílou cestu.
•V
 průběhu letních měsíců byla hlídka
MěP volána ke čtyřem nálezům zatoulaných psů. 
Redakce
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: 25. 9. a 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

spolkový život

Letní kino promítlo čtyři
filmy a jednu pohádku
Letos jste měli možnost zhlédnout v lánském letním
kině filmy z české tvorby: komedie Srdce na dlani,
Prezidentka a Mimořádná událost, životopisný
příběh Zátopek a pohádku Tajemství staré bambitky 2. Dětský film byl součástí akce „Probuď se,
školo!“ a vybrané dobrovolné vstupné bylo přidáno k jejímu výtěžku. Myslím, že jsme založili další
pěknou tradici a že promítání se stane součástí zahajování školního roku natrvalo.
Kino promítá za každého počasí! Proto jsme se
občas schovávali pod velké nůžkové přístřešky
a promítali jsme z kempovacího stanu, abychom
byli na déšť připraveni. A vy jste skvělí, že do kina
chodíte, i když předpověď počasí není úplně ideální!
Ráda bych poděkovala za spolupráci ředitelce ZŠ paní Ivetě Vrabcové. Děkujeme sousedům

z blízkého okolí projekce za pochopení a shovívavost. Děkujeme Tenisovému klubu za možnost
připojit se při promítání na elektřinu. Děkujeme
Bistru Pod Branou za zajištění občerstvení, včetně
použití opakovatelně použitelných kelímků. Tím
se podstatně zredukoval objem odpadu.
Děkuji všem pomocníkům, kteří se vším tím
„cirkusem“ okolo akce pomáhají a bez nichž by
to nešlo.
Stejně jako loni vám nabízíme možnost podílet
se na výběru filmů pro letní promítání v dalším
roce. Pošlete nám tip na titul, který byste rádi za
rok v lánském Letňáku zhlédli. Své návrhy posílejte na email: jana.drastilova@lany.cz do 30. dubna 2023. Ano, vím, že mezitím budou komunální
volby. Já ráda došlé tipy předám svému nástupci.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Jaký  byl  T. G. Masaryk
Dne 14. září uplyne 85 roků od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka, prvního československého prezidenta. Lánští ho znali i jako souseda:

Z pohledu holiče a kadeřníka
V čp. 177 měl od 1. 1. 1926 oficínu holič a kadeřník Antonín Moravec. Později (asi v roce 1934)
přesídlil do domu čp. 220 a odtud chodíval do
zámku pečovat o úpravný vzhled hlavy státu.
TGM se s ním pouštěl do řeči a všechno ho zajímalo. Jednou prý se pan Moravec
zmínil o svém zranění na noze
a tu se TGM rozpovídal, jak jeho
tatínka kdysi kopl kůň, jak pomalu a špatně se rána na noze hojila a jaké následky
po ní zůstaly. Dnešní lékaři by si s tím jistě poradili mnohem lépe.
Pravidelně se prý TGM vyptával, jak prosperuje kadeřnická firma. Mistr si liboval, že co se nosí
mikáda, má dobré výdělky, poněvadž děvčata,
když na sebe drží, si musejí nechat upravovat hlavy hodně často. Nyní však bohužel začíná pronikat móda trvalé ondulace, takový účes vydrží déle
a mladé paní a slečny zavítávají do oficíny mnohem řidčeji. Pan prezident se usmál a podotkl, že
by ho nikdy nenapadlo, jaký vliv na ekonomickou
prosperitu a na životní úroveň může mít změna
obliby dámských účesů.

druhé je více pro oko, ale křeslo je přece pro pohodlí, ne pro dekoraci.“
Pan prezident prý vůbec posuzoval dílo podle
toho, jak je užitečné, nikoli podle vnějšího efektu. Odmítl například opasek z hezké žluté kůže,
opatřený módní přezkou. On chtěl docela obyčejný černý řemen z nějaké staré oprati, pásek je na
nošení, a ne na parádu.
Při jisté příležitosti se TGM vyptával Vavřičkova učedníka, jak je spokojen s řemeslem. Chlapci
ze Slovenska se práce líbila a o mistrovi prohlásil, že je hodný. „A jestlipak ti všechno ukáže?“ dotazoval se
dále pan prezident. „Všechno. Pustí
mě ke každé práci,“ poliboval si chlapec. „Tož, tak
to buď rád. Dobrého mistra si važ! Za mých dob,
když jsem se učíval kovářem a chtěl jsem, aby mě
tovaryši zasvětili do nějakého kloudného díla (to
oni dělávali neradi), musel jsem některého chasníka podplatit několika krejcary. Zkusil jsem dost
a dost.“

Z historie

Z pohledu sedláře
Od 28. 2. 1912 byl lánským sedlářem pan Josef
Vavřička z čp. 132. Dne 15. 10. 1930 rozšířil firmu
o čalounictví a lakýrnictví. Podnikal až do konce
roku 1959 jako vůbec poslední soukromý živnostník v Lánech. Od 1. 1. 1960 pracoval dále, ale už
v rámci Místního hospodářství.
Jednou si TGM přál, aby pan Vavřička zhotovil
pro zámek garnituru dvanácti křesel. Nejdříve dostal na zkoušku zakázku na křeslo jediné a TGM
ho po dodání opakovaně porovnával s jiným křeslem, vyrobeným velkou pražskou firmou. Nakonec se pan prezident definitivně usadil v křesle
lánského řemeslníka: „Tož tady jsme doma. To

Z pohledu kluků
Lánští kluci chodili do místního kostela ministrovat a šlapat měchy u varhan. Při té příležitosti
prováděli rozmanitá alotria. Jednou lovili v kašně
rybičky a dělali takový rámus, až je přišel oficiálně
zadržet příslušník Hradní stráže: „Pan prezident
se moc zlobí, že ho rušíte v práci. Mám vás k němu
předvést k potrestání!“ Eskortovaní kluci kráčeli
po schodišti jako na popravu. TGM jim decentně
vyčinil, moudře jim promluvil do duše a svůj prezidentský kartáč nečekaně zakončil pozváním na
svačinu. Kdyby se nebyli dopustili darebáctví, rozhodně by se jim nikdy nepoštěstilo vypít si šálek
čokolády s hlavou státu. Takhle to líčil můj táta,
byl jedním z provinilců. V podání jiného uličníka
se tehdy servíroval černý čaj s mlékem. To sebezapření, s nímž byl nucen ho vypít, prý bylo horší,
než kdyby ho byl býval pan prezident proplesknul.
Dle lánské kroniky, vzpomínek pamětníků
a knihy Stanislava Jandíka „TGM v Lánech“
(Praha 1947) sestavil Václav Vodvářka.

spolkový život

Lánský zpravodaj | Září 2022 | Strana 7

Lánští hasiči pomáhali
Českému Švýcarsku
Když v loňském roce udeřilo na Moravě tornádo, na dotaz HZS ČR, zda je naše jednotka schopna do
postižené oblasti vyjet, jsme se do odřadu na Moravu ihned přihlásili. Nakonec jsme však z důvodu dostačujících sil a prostředků na místě zásahu a také z důvodu zajištění místa naší působnosti do zmíněné
oblasti nevyjeli.
Když letos v červenci vypukl požár v Národním parku České Švýcarsko (dále jen Hřensko)
HZS ČR se nás i nyní obrátila, zda jsme schopni
současně zajistit místo své působnosti a vyjet pomáhat do této těžce postižené oblasti, opět jsme
nezaváhali. Členové naší jednotky si rozepsali
harmonogram na nejbližší dva týdny a byli připraveni do Českého Švýcarska vyrazit. Urychleně
jsme provedli drobné opravy a přípravu techniky
a vybavení, které máme k dispozici. A také jsme
úplně přesně nevěděli, co všechno bude ve Hřensku potřeba. Pokud zasahujeme v okolí Lán, lze
si nějaké vybavení operativně dovézt z hasičské
zbrojnice, ale při odjezdu na konec republiky
to dost dobře možné není. Lánská jednotka si
připravila na zásah cisternu Tatru 815 CAS 32
a jako týlové zajištění dopravní automobil DA
Mercedes Benz Vito 4x4. Nástupním dnem do
hasebních prací pro lánské hasiče byla nakonec
sobota 6. srpna v 7:00 hodin a místem obec Mezní Louka.
Jednotka vyjela o v sobotu 6. 8. časně ráno,
už ve 4:34 hodin, Tatrou CAS 32/8000/800 S3R
v počtu 1+1 osob a s dopravním mercedesem
DA L1Z MB Vito v počtu 1+1. Už při příjezdu do
postižené oblasti byl všude cítit pach spáleniny,
v ovzduší byl kouř a místy byla snížena viditelnost. Všude torza stromů a spálené porosty. Byl
to smutný pohled. Jednotka se na místě zásahu
nahlásila štábu, od nějž dostávala postupně konkrétní úkoly. V neděli 7. 8. se vozidlo DA L1Z
MB Vito ve 22:52 vrátilo po dvou dnech na místě
zásahu se třemi členy na střídání a v pondělí 8.
8. v 7:08 odjeli s DA L1Z MB Vito zpět dva jiní
členové.
6. 8. - 1. den: Lánská jednotka prováděla kyvadlovou dopravu a doplňování vody do nádrží,
které sloužily k plnění bambi vaků na letecké
hašení. Během dne dále prováděla jednotka kyvadlovou dopravu vody do rybníka v osadě Zámeček, který sloužil jako nouzová požární nádrž.
7. 8. - 2. den: Jednotka dostala přidělený hasební úsek a jako pomocná skupina jim byla přidělena jednotka JSDH Dobkovice. Na místě bylo
prováděno hašení ve stráni pomocí dopravního
vedení C a 6x útočných proudů D. Celou stráň
jsme monitorovali, ženijním nářadím rozkopávali žhavá místa a prolévali je vodou. CAS 32
prováděla kyvadlovou dopravu vody a její doplňování k svěřenému úseku. Celý úsek se nacházel
v prudkém svahu, byl plný ohořelých stromů.
Pohyb v tomto terénu byl velice nesnadný a namáhavý.
8. 8. - 3. den: Jednotka byla rozdělena, CAS
32 prováděla kyvadlovou dopravu a doplňování
vody do nádrží, které sloužily k plnění bambi
vaků na letecké hašení.
Zbytek lánské jednotky dostal za úkol provést 2
km dlouhé dopravní vedení z B hadic z Mezné do
Mezní Louky, které bude fungovat na místě cca

do října a bude využíváno k dohašování skrytých
ohnisek. Z různých kontejnerů a hadicového
vozu dostala jednotka hadice B a další technické
vybavení na natažení a zprovoznění dopravního
vedení. Dopravní vedení bylo nataženo v délce
1,8 km (celkem 104 hadic B). K úplnému zprovoznění chybělo čerpadlo, které jsme obdrželi
následující den. Dalším úkolem bylo zprovoznění již nataženého dvojitého dopravního vedení B, na němž byla kvůli převýšení umístěna 4
čerpadla Tohatsu, a naplnění nádrže, která bude
sloužit jako nouzová zásobárna vody pro hašení
v obci Mezné. Jednotka se vybavila prostředky
z kontejnerů a sestavila nádrž v obci Mezné; následujícím zavodněním a odzkoušením dvojitého
dopravního vedení B byla nádrž napuštěna. Celý
den byly k naší jednotce přiděleny ke spolupráci
jednotky JSDH Dobkovice a JSDH Lhota.
9. 8. - 4. den: Jednotka byla rozdělena, CAS
32 prováděla kyvadlovou dopravu a doplňování
vody do nádrží sloužících k plnění bambi vaků
na letecké hašení.
Zbytek jednotky dostal za úkol postavit stan
na nouzové přežití, který bude sloužit jako zajištění noclehu dalším hasičům. Během dne bylo
přivezeno čerpadlo na zprovoznění dopravního
vedení. Čerpadlo bylo umístěno v obci Mezné
u nádrže s vodou. Po zavodnění a následném
plnění cisterny v Mezní Louce však byl zjištěn
malý průtok (600l/min), a proto bylo rozhodnuto o přesunu dvojitého vedení B a nádrže s vodou
v obci Mezné a částečně dopravní vedení B, na
kratší vzdálenost, aby vzniklo menší převýšení,
a tím vzrostl průtok na 800l/min. Celý den byla
k naší jednotce přidělena jednotka JSDH Lhota
a později i jednotka JSDH Braškov.
Po čtyřech náročných dnech byla naše jednotka odeslána zpět na svoji základnu s tím, že bude
nahrazena další dobrovolnou jednotkou, aby došlo k vystřídání hasičů i zasahující techniky, která
v těžkém terénu dost trpěla. Všechny jednotky
byly střídány v rozmezí dvou až čtyř dnů, dle potřeb zásahu.
Jednotka se vrátila do Lán v úterý 9. 8. před
půlnocí. Provedli jsme rychlou údržbu a doplnění vybavení na vozidlech, aby v případě povolání
na zásah byla technika schopná výjezdu. Kompletní očista a údržba všeho vybavení a vozidel
trvala dva dny. Vybavení i vozidla byly pokryty
černým popílkem, některé vybavení bylo poničené a bylo potřeba jej opravit nebo vyměnit.
Tímto chci poděkovat všem členům, kteří se
zúčastnili zásahu, dalším příslušníkům, kteří byli
nahlášeni do seznamu na střídání, a ostatním
lánským hasičům, kteří nadále zajišťovali požární ochranu v rámci naší stálé dislokace. Zároveň
děkuji zastupitelstvu Obce Lány a Obci Lány za
podporu, které se nám od nich dostává.
Petr Králíček, velitel jednotky
Sboru dobrovolných hasičů obce Lány

Kruh se uzavřel

Když se řekne jméno Dubina, tak to mnohým mladým nebo nově přistěhovalým
lánským občanům nic neřekne. Dovolím si
proto malý exkurz do minulosti. My dříve
narození víme, že se v osmdesátých letech
minulého století stavělo na náměstí za obecním úřadem obchodní středisko. Stavělo se
v akci „Z“/ Z znamená zvelebování/, jak to
bylo v té době normální v celém Československu. Mnozí jsme zde odpracovali mnoho
brigádnických hodin zdarma. V roce 1987
bylo nákupní středisko slavnostně otevřeno
a pojmenováno „Dubina“. Poté bylo tehdejším místním národním výborem předáno
Jednotě Rakovník. V přízemí byla prodejna
potravin a v patře bylo železářství, drogerie,
elektro a textil. Jednota tyto obchody provozovala pouze do poloviny devadesátých
let dvacátého století a následně celý objekt
prodala firmě Charouz Praha. Tato firma
zde zřídila Muzeum sportovních vozů.
Současně v sousedství koupila starý statek
po bývalém lánském statkáři Bechnerovi,
zrekonstruovala jej a provozovala jako hotel a restauraci Classic až do roku 2015. Od
tohoto roku byl hotel včetně restaurace uzavřen. Muzeum sportovních vozů fungovalo
i nadále až do roku 2021, kdy bylo uzavřeno. Celý areál byl prodán novému majiteli.
V roce 2021 schválilo zastupitelstvo obce
záměr odkoupit budovu bývalé Dubiny do
majetku obce. Po několika jednáních a vyřízení všech potřebných administrativních
úkonů byl na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31. 8. 2022 schválen nákup
této nemovitosti do majetku obce. Dne 5.
9. 2022 byly podepsány smlouvy a tím se
kruh uzavřel. Budova bývalého nákupního
střediska Dubina je po 35 letech opět v majetku obce Lány. Obec tyto prostory určitě
potřebuje a co se zde vybuduje, to už bude
na obecním zastupitelstvu, které vzejde
z podzimních voleb.
Karel Sklenička

Knihovna

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

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

prodavačku
na 6 hodin.

Praxe v oboru nutná.
Bližší informace
na prodejně.
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Minivolejbal
v Tuchlovicích
zve nové členy

Letošní rok byl pro Volejbalový klub celkem úspěšný. V neděli 8. května jsme se
zúčastnili finále Středočeského krajského
přeboru v minivolejbalu 2022 na volejbalových kurtech v areálu TJ EMÉ Mělník
v kategorii - žlutý minivolejbal (účast 30
týmů) a červený minivolejbal (účast 30
týmů).
V obou kategoriích jsme skončili v druhé polovině výsledkové tabulky. Účastí na
tomto finálovém turnaji, kde jsme si zahráli s týmy celého Středočeského kraje,
jsme získali mnoho herních zkušeností
a chuť do dalších volejbalových tréninků.
Ty jsou nezbytné pro úspěšné zvládnutí
zápasů v sezóně 2022/2023. V té budeme
hrát kromě žlutého a červeného minivolejbalu i v kategorii modrý minivolejbal.
To je v podstatě již klasický volejbal, jehož
základem je podání, přihrávka, nahrávka a útočný úder. Novou sezónu začináme krátkým soustředěním již v srpnu ve
dnech 27. - 29. na našich kurtech v Tuchlovicích.
Oslovujeme proto touto cestou dívky
(a jejich rodiče), které mají zájem o účast
na našich trénincích a turnajích ve žlutém,
červeném a modrém minivolejbale. Důležitá je chuť trénovat a rok narození, tj.
2014 + 1 rok nebo 2 roky (tj. od 2015 do
2012).
Pravidelné tréninky probíhají, v případě dobrého počasí, každé pondělí a středu v tělocvičně Základní školy
v Tuchlovicích nebo na volejbalových
kurtech VK Tuchlovice od 17:00 hodin.
Kontakt: e-mail dpl@volny.cz

Ondřej Pilný , trenér III. třídy

sportovní dění

Pomozte s hlasováním!
I v letošním roce jsme přihlásili oddíl všestrannosti do akce s Penny „Hýbeme se hezky česky“.
Komise vybrala náš oddíl na základě příběhu do
finálového kola, které proběhne v od 1. do 27. září
v prodejnách Penny v Novém Strašecí, Rakovníku

a Kralovicích. Hlasování probíhá vhozením účtenky do boxu při nákupu nad 100 korun. Finanční
výhru bychom použili na pořízení náčiní a nářadí
do sokolovny. Děkujeme, že nám s hlasováním pomůžete.
Jana Porcalová, TJ Sokol Lány

Podzimní sezóna SK Lány začíná
O letní přestávce se na hřišti SK Lány hodně událo. Povedlo se dotáhnout výstavbu tribuny pro
150 diváků, dále došlo k realizaci nových střídaček a k jejich přesunu na druhou stranu hrací plochy a v neposlední řadě k výměně starého
ztrouchnivělého oplocení podél Lesní ulice za
nový moderní 3D profilovaný pozinkovaný plot.
Areál velice prokoukl i díky úklidu a rozšíření
štěrkové parkovací plochy.
Po personální stránce se podařilo v přestupovém období získat dva nové hráče z Baníku Rynholec. Posily se adaptovaly velmi rychle a vzhledem k tomu, že jsme spolu několik let po sobě
absolvovali zimní přípravy, zapadli noví spoluhráči skvěle do party.
Momentálně jsme po třetím kole se 6 body třetí
v tabulce. Chceme tak úspěšně i pokračovat. Níže
připojujeme pozvání na naše další zápasy v poslední části podzimní sezóny.
Chtěli bychom poděkovat všem divákům za
přízeň a obci Lány za podporu.

Jakub Matějka, SK Lány

Podzimní rozpis zápasů
Sobota
10. 9. 2022 17:00
SK Lány
- SK Baník Libušín

Neděle
16. 10. 2022 15:30
SK Braškov
- SK Lány

Sobota
17. 9. 2022 16:30
TJ Sokol
Tuchoměřice - SK Lány

Neděle
23. 10. 2022 15:30
TJ Roztoky
- SK Lány

Sobota
24. 9. 2022 16:30
SK Lány
- TJ Baník Lubná

Sobota
29. 10. 2022 14:30
SK Lány
- FK Hředle

Neděle
2. 10. 2022 16:00
TJ SOKOL VRANÝ
- SK Lány

Neděle
6. 11. 2022 14:00
FC 05 Zavidov
- SK Lány

Sobota
8. 10. 2022 16:00
SK Lány
- TJ Sokol Mšec

Sobota
12. 11. 2022 14:00
SK Lány
- SK Lhota

Sokol zve po prázdninách na cvičení
Po prázdninovém rozvhu se vracíme k pravidelnému programu v sokolovně.
Pokračují úterní cvičení seniorek, zdravotní
a kondiční cvičení žen, tréninky volejbalu a stolního tenisu. Od 12. září obnovujeme tréninky aerobiku a florbalu, cvičení mladších žáků a rodičů

s dětmi. Cvičení s Martinou začíná koncem října. Na středu 28. září od 14 hodin připravujeme
cvičební odpoledne s různými aktivitami pro děti
i dospělé. Pro podrobnější informace sledujte vývěsku, facebook a webové stránky.

Jana Porcalová

Rozvrh lánské sokolovny

Sokolské
odpoledne

Na středu 28. září 2022 připravil lánský
Sokol sportovní program pro děti a rodiče. Od 14:00 do 16:00 hodin budou na
venkovním sportovišti za sokolovnou
stanoviště, kde si děti vyzkouší florbal,
stolní tenis, volejbal, pétangue nebo pohybové hry.
Přijít mohou malé děti s rodiči i děti samotné, školou povinné. Program se bude
konat i v případě deštivého počasí uvnitř
sokolovny. Během odpoledne bude také
zasazena nová lípa.

Jana Porcalová
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Aktuální úřední hodiny
OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod.
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod.
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

