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Ať nehoří!
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Nejzhoubnější byl na Lánech požár
dne 27. 2. 1781, jenž zničil celý velkostatek od budovy nynějšího ředitelství až po
kovárnu a hospodu proti zámecké bráně.
Oheň v jedné usedlosti ohrožoval
celou ves, proto vždy spěchalo ku pomoci
všechno obyvatelstvo. Aby se zabránilo
chaosu, vznikají po polovině 19. stol.
organizované hasičské jednotky.
Založení Dobrovolného hasičského
sboru na Lánech iniciovali v r. 1881
Fürstenberkové. Kníže Emil Egon se stal
prvním starostou a jeho 18letý synovec
Max Egon II. prvním velitelem zásahové
jednotky. Knížecí rodina věnovala hasičům stříkačku, poskytla jim lovecké skladiště zvané cajkhaus a najala jim odborné
cvičitele.
Od r. 1926 nese lánská hasičská župa
jméno prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
Po zboření cajkhauzu byla zbrojnice
přemístěna do obecního domu čp. 127. Ve
Vašírově sloužila k uskladnění hasičských
potřeb napřed remíza na Ohrádce a od r.
1926 pak obecní domek čp. 5.
Lepší zázemí získali hasiči v r. 1957.
Bylo vytvořeno z účelového stavení, které
u rybníka v r. 1951 zřídila firma Besta
a z něhož v r. 1957 vznikla nová zbrojnice.
I když byla průběžně přizpůsobovaná moderním potřebám, muselo nakonec dojít
k její radikální přestavbě, jejíž výsledek
právě vidíme.
Rok 2021 je rokem trojího výročí.
Je tomu 140 let, co byl ustaven lánský
hasičský sbor, 95 let od jeho pojmenování
po T. G. Masarykovi a 65 let od počátku
budování první hasičské zbrojnice.
Ať nová stavba dobře slouží k výcviku
hasičů a k funkčnímu umístění veškeré
techniky. Skutečných zásahů ať není
zapotřebí. A když už k nim dojde, ať jsou
pohotové a úspěšné. Tak jako v den slavnostní hasičské schůze konané 1. 4. 1951.
Tehdy přišlo uprostřed zasedání hlášení,
že ve vsi hoří. Třebaže to bylo zprvu považováno za aprílový žertík, ono opravdu
hořelo, ale díky rychlému zásahu hasičů
byl oheň rychle zlikvidován.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Zrekonstruovaná hasičská
zbrojnice slavnostně otevřena
Za slunečného počasí, v pátek 1. října 2021
krátce po třetí hodině odpolední, slavnostně
přestřihli starosta obce Lány Karel Sklenička
a velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Obce Lány v Lánech Petr Králíček pásku zmodernizované lánské hasičské základny. Tento
akt symbolicky ukončil rok trvající radikální
rekonstrukci sedmdesát let starého stavení.

Prostory nové budovy si během víkendu mohli prohlédnout nejen místní a spřátelení hasiči
z celého regionu, starostové okolních obcí, ale
také široká veřejnost. Stavbu prováděla firma
Domistav CZ a. s. z Hradce Králové; celková
hodnota díla činila 8,2 mil. Kč, přičemž 2,9 mil.
Kč bylo financováno z dotace IROP MAS Svatováclavsko.
Redakce

Slavnostní přestřižení pásky u hasičské zbrojnice – zleva: Šárka Steinbrecher, velitel SDH Petr Králíček, starosta Karel Sklenička a místostarostka Ivana Píšová.

Z veřejného zasedání
Dne 13. září 2021 proběhlo v sále nad restaurací
a cukrárnou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
•Z
 právu starosty obce za 7-9/2021.
• S mlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV-12-6028375/VB/3 na pozemku parc. č. 1101 v k. ú. Lány a parc. č. 1261
v k. ú. Lány s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se
sídlem Děčín IV-Podmokly 405 02, Teplická
874/8. Zastupitelstvo obce Lány uložilo starostovi obce smlouvu podepsat.
•R
 ozpočtovou změnu č. 4/2021.
•Z
 áměr nákupu budovy č. p. 426 (Muzeum
sportovních vozů) v k. ú. Lány. Zastupitelstvo
obce Lány uložilo starostovi Karlu Skleničkovi a místostarostovi JUDr. Ernestovi Kosárovi, aby dale jednali v této záležitosti s novým
majitelem této nemovitosti.

•P
 odání žádosti o dotaci u Národní sportovní
agentury na modernizaci fotbalového areálu
v Lánech. V případě přidělení dotace z Národní sportovní agentury závazek na dodržení minimálního vlastního podílu spolufinancování ve výši 30 % z celkových způsobilých
nákladů projektu „Stavební úpravy fotbalových kabin“.
•P
 lán rozvoje sportu v obci Lány.
• S mlouvu o provozování ČOV Vašírov s firmou Středočeské vodárny, a. s. Kladno. Zastupitelstvo obce Lány uložilo starostovi podepsat smlouvu o provozování ČOV Vašírov
s firmou Středočeské vodárny, a. s. Kladno.
Zastupitelé projednali a neschválili:
•N
 ávrh na pořízení změny platného Územního
plánu Lány - Úplného znění územního plánu
Lány po změně č. 1 ÚP na pozemku parc.
č. 185/13 v k. ú. Lány.
Redakce
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Lánská pošta

Do 1. září 2021 do 31.12.2021 bude pobočka Pošty Partner otevřena následovně:
Pondělí 7:30 – 11:00
Úterý
12:00 – 17:00
Středa 12:00 – 17:00
Čtvrtek 7:30 – 11:00
Pátek
12:30 – 15:30

Nebytové prostory
k pronájmu

Obec Lány nabízí k pronájmu nebytové
prostory v přízemí budovy č. p. 174 v ulici Ke Hřbitovu v Lánech o celkové ploše
50 m2. Součástí nebytových prostor je prodejna, sklad, kancelář, kuchyňka a sociální zařízení. Provozní náklady činí cca
3 500,- Kč měsíčně (el. energie, plyn, vodné,
stočné). Zájemci se mohou přihlásit formou
písemné nabídky v zalepené obálce do 30.
října 2021. Bližší informace poskytne starosta obce Karel Sklenička, tel. 313 502 041
nebo mob. 725 022 700, případně místostarosta obce JUDr. Ernest Kosár, mobil
602 254 280.
Redakce

Společenské dění

Parlamentní volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 8. a 9. října 2021. Volební lístky byly rozneseny do každé domácnosti
do 5. října 2021. Pokud jste je nedostali, můžete
si je vyzvednout na obecním úřadě nebo je do-

stanete přímo ve volební místnosti v den voleb.
Volební místnosti v budově I. stupně základní školy ve Školní ulici budou otevřené v pátek
8. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin.
Redakce

Projekt haly v Rynholci stažen
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, nás v první polovině
září informoval, že obdržel žádost zpracovatelky
oznámení záměru RNDr. Bc. Gabriely Lickové,
Ph.D. o ukončení zjišťovacího řízení k záměru –
Výstavba na pozemku p. č. 865/11 v k. ú. Ryn-

holec pro malé a střední podnikatelské subjekty
– podání 2 v k. ú. Rynholec (tzv. řízení EIA) ještě
před vydáním závěru zjišťovacího řízení.
Ve smyslu par. 23 odst. 2 zákona bylo tedy na
základě této žádosti řízení ukončeno.
Redakce

Bioodpad

Velkoobjemové kontejnery na rostlinný bioodpad ze zahrádek budou v obci Lány a Vašírov k dispozici od pátku 22. října do neděle
24. října 2021 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.
Ivana Píšová

Nebezpečný odpad
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů určených ke zpětnému odběru se
uskuteční v sobotu 6. listopadu 2021. 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.
Ivana Píšová

Očkování psů

MVDr. Šlégr bude provádět doočkování
psů v pondělí 13. října 2021 před obecním
úřadem od 13:00 do 15:00 hodin a ve Vašírově u kapličky od 15:00 do 15:30 hodin.
Redakce

Policejní okénko
• Policisté kontrolovali v průběhu září nahlášení
narušení střeženého RD v Lánech.
• Na žádost OÚ policisté provedli kontrolu vozidel patřících k autoopravně v Okružní ulici
a jednali s odpovědnou osobou o nápravě.
• 6x provedli policisté dopravně-bezpečnostní
akci na silnici II/236 v úseku Slovanka -Lány.
• 4x dohlíželi policisté během zářijových rán na
dopravní situaci v ulici Ke Hřbitovu před začátkem výuky v ZŠ Lány.
• 20. září byla prostřednictvím radaru měřena
rychlost v obci Vašírov. Celkem bylo zjištěno

8x porušení rychlosti a uděleny pokuty v celkové výši 7 500,- Kč.
• Denně provádí hlídka MěP kontrolu obce se
zaměřením na veřejný pořádek, dodržování
obecně závazných vyhlášek, náležité parkování, respektování zákazu konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích.
• Zvýšená kontrola v obci byla prováděna během
akcí Kulinářský jarmark a (Ne)Vinné Lány.
• V průběhu září bylo v katastru obce řešeno
18 dopravních přestupků.

Zdroj: Městská policie Nové Strašecí

Obecní knihovna zve k návštěvě

Od září je opět každou středu od 13:00 do 17:00 hodin v provozu lánská knihovna. Upozorňujeme
stávající čtenáře, aby včas vraceli zapůjčené knihy, protože výpůjční doba je jen jeden měsíc. 

Macháčová Jitka
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: 24. 10. a 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

Poděkování mé
lánské škole

Za rozloučení a dárečky děkuji paní ředitelce (je
úžasná) Vrabcové, paní zástupkyni Přibylové, panu Skleničkovi, Zlatce a Irče. Moc za vše děkuji.

J. Hudecová

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat babiččiným
jménem místnímu Sboru pro občanské záležitosti,
baráčníkům a zahrádkářům za to, že si na babičku
vzpomněli a přišli jí popřát k narozeninám. Vůbec
to nečekala a moc ji to potěšilo.
Petr Stuchlý

Společenské dění 
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Ohlédnutí za Kulinářským
jarmarkem a Masarykovou vatrou

Kalendář akcí
září/říjen 2021
Úklid lesa – sraz ve 14:00 hodin
u LS Lány, po skončení akce
opékání buřtů na Pánovce
(LS Lány)
9. 10. Večer na rejdě, plavby se
slavnostně osvícenými modely
lodí na Židovském rybníku
(MK Lány)
13. 10. Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, hraček
a botiček v sokolovně od 9:00
do 12:00 hodin (Naše Lány)
15. 10. Drakiáda pro děti s táborákem,
modelářské letiště, v 16:00 hodin
(MŠ Lány, MK Lány)
16. 10. Dýňořezání, na náměstí od 14:00
do 17:00 hodin
(Obec Lány, Naše Lány)
22. 10. Lampionový průvod, sraz
v 18:00 hodin u lánského hřbitova
(Naše Lány, SDH, Obec Lány,
MěP NS)
31. 10. Zavírání lánského mola,
Židovský rybník v Lánech
(MK Lány)
Říjen/listopad
Uzavírání lánského nebe
(bude upřesněno), modelářské
letiště (MK Lány)
1.-.5.11. Sběr starého papíru, za hlavní
budovou ZŠ u garáží
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
na náměstí (Obec Lány,
Chorus Laneum, ZŠ)
9. 10.

Krátce před zapálením Masarykovy vatry. Na lavičce sedící hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra
Pecková a kníže Karel Schwarzenberg.
V sobotu 11. září 2021 se na náměstí konal další
ročník Kulinářského jarmarku. Prodejci z Lán
i okolí zvali návštěvníky na dobroty všeho druhu. Nechyběly výrobky zručných řemeslníků.
Děti ocenily skákací hrad a tvořivé dílny a rodiče to, že se děti mohly pohybovat bez obav po
celém prostoru náměstí. Přečkali jsme několik
krátkých poledních přeháněk. Později se počasí
umoudřilo. Pohodový den se přehoupl do večerní a noční nálady a o půlnoci jsme v příjemné atmosféře zábavu ukončili. V příštím roce se Kulinářský jarmark uskuteční v sobotu 17. září 2022.
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. Z této slavnosti si dovolím uvést jednu historku. Pan kníže
se posadil na lavičku. Přisedla si k němu malá

holčička. Otočila se na maminku a ptá se jí: ‚Kdo
to je?‘ Maminka po pravdě odpověděla. Nevíme,
co se honilo dívence hlavou, ale otočila se na Karla
Schwarzenberga a bezelstně se zeptala … ‚Ty jsi
opravdu kníže?‘ Pan kníže se vší vážností přikývl.
Snad ho potěšilo, že se malá holčička nestydí s ním
dát do řeči.
Děkujeme všem návštěvníkům, doufáme, že
jste si akci hezky užili. Děkuji všem, kteří se na
přípravách akce a její realizaci i úklidu podíleli
(hudebníkům, spolkům, dobrovolníkům, stánkařům, zaměstnancům obce a všem dalším)!
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 dalším dobrým
duším.
Ivana Píšová,

Komise společenského života v obci

Přijďte si vyřezat originální dýni
Připravujeme 7. ročník podzimního Dýňořezání. Akce se bude konat v sobotu 16. října 2021 od
14:00 do 17:00 hodin na lánské návsi. Věříme, že se
uskuteční bez omezení tak, jak tomu bývalo dříve.
Na děti se těší strašidla: Bílá paní, Loupežník,
Vodník, Lesní víla a Zombie fotbalista ze Stezky
odvahy. Nechcete-li dlabat dýně, přijďte jen tak
mezi sousedy na čaj, kávu, pivo, víno, palačinky
nebo na čerstvou pizzu. Sladké dobroty připravují
lánské děti z Palačinkárny. Poprvé k nám přijede
červený food truck, pojízdná pizzerie JAPETO PIZZA. Dýňové dobroty nabídne Restaurace Narpa.
Pokud vám vadí množství spotřebovaného jednorázového nádobí, vezměte si z domova vlastní
hrnek na čaj nebo třeba sklenku na víno.
S sebou si přineste raději také karimatku nebo
deku na sezení v parku. Akce se koná za každého

počasí. V případě deště a nepohody budou připravené stany. Nástroje, rukavice a šablony dostanete od nás. Jediné, co musíte udělat, je objednat si
předem svoji dýni. Uzávěrka objednávek je 8. října
2021. Pro čtenáře „papírového“ Lánského zpravodaje ji posouváme do pondělí 11. října 2021. Cena
jedné dýně je 50,- Kč.
Přihlásit se můžete sms zprávou na telefon
724 265 092 Jana Drastilová nebo na 606 144 884
Ivana Píšová. Potřebujeme vědět: počet dýní, celé
jméno a adresu.
I kdyby bylo Dýňořezání z důvodu mimořádných opatření vlády ČR zrušeno, musíte si objednané dýně v den a čas plánované akce u obecního
úřadu vyzvednout.
Celý tým Dýňořezání se na vás už moc těší.

Ivana Píšová a Jana Drastilová

Vzpomínka

Na konci září nás navždy opustila paní
Magda Müllerová, maminka a babička,
tetička baráčnice. Nejčastěji jsme ji mohli v Lánech potkávat na společenských
a kulturních akcích v tradičním kroji,
s úsměvem na tváři, aktivní a plnou neskutečné energie. Budeš nám chybět, Magdo. Ať Tě tam nahoře přijmou s chlebem
a solí, tou staročeskou poctou, kterou jsi
nám všem pravidelně podávala.
Tetičky baráčnice, Komise pro společenský život obce Lány, přátelé a kamarádi
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Sběr papíru

Od 1. do 5. listopadu 2021. Za hlavní budovou školy u garáží odevzdávejte papír
v době od 7:15 do 7:45 hodin (balíky viditelně podepište). Pokud vám nevyhovuje
stanovený čas, můžete na stejném místě váš
sběr označený jménem žáka a třídou v určené dny a v jakémkoli čase volně ponechat.
Knižní odměna pro tři nejaktivnější
sběrače a odměna pro třídu, která nasbírá
nejvíce papíru! Pomoz i ty podpořit dobrou
věc! Děkujeme.
Redakce

Úklid lesa

Zveme Vás na podzimní úklid lesa, který
se bude konat v sobotu 9. října. Sraz účastníků je ve 14:00 hodin u hlavní budovy
Lesní správy Lány. Pojďme strávit příjemné odpoledne v přírodě a vyčistit přitom les. Přineste si s sebou špekáčky, po
ukončení akce si je opečeme na Pánovce.
Cesta je vhodná pro děti i kočárky; pytle
i rukavice zajištěny.  Lesní správa Lány

Nabízím doučování
žáků 1. stupně ZŠ

(český jazyk, matematika)

Učitelka, důchodkyně,
40 let praxe ve školství
Tel. 739 052 707

Co se děje ve školách

Co se dělo v měsíci září v MŠ?

Ve středu 1. září jsme zahájili v naší
Pro všechny děti byla od třídškolce nový školní rok 2021/2022
ních učitelek připravena uvítací
pro děti ze tříd Berušky, Kytičky,
drobnost se sladkým překvapeSluníčka, Sovičky a Zajíčci.
ním, vše stylizované podle názvu
Školka byla pro děti již připratřídy.
vená a všichni jsme se těšili na už
V úterý 14. 9. proběhla v MŠ
dříve docházející děti i na nové
třídní schůzka rodičů s vedením
kamarády.
mateřské školy a výborem SRPDŠ
Jako každým rokem se hlavně
při MŠ Lány. Rodiče měli možnost
u nejmladších dětí ozýval v prvosobně poznat třídní učitelky, dodo mateřské
ních dnech pláč a stýskání po
zvěděli se vše potřebné o provoškolky
mamince či tatínkovi. Škoda, že
zu mateřské školy a o programu
rodiče musí pracovat a nemůžou si
Spolku rodičů a přátel školy, který
s dětmi hrát ve školce každý den.
máme založen od roku 2016. Ve
Pro lepší adaptaci si první dny ve školce děti spolupráci s členkami výboru SRPDŠ můžeme
s rodiči pohrají a společně se seznámí s třídou dětem připravovat bohatý celoroční program.
a hračkami.
Snad už bude letos možné nastavit v mateřské
Další dny už děti bohužel prožívají odloučení škole běžný režim jako před pandemií Cood svých nejbližších. Třídní učitelky a asistentka vid-19. Děti budou mít vlastní zážitky z návštěv
se dětem věnují, jak jim síly stačí, ale maminči- divadel a ostatních akcí, které se financují právě
na náruč se těžko nahrazuje.
z jednorázového příspěvku od rodičů na účet
Maminka je jenom jedna. Někdo pláče hned spolku. Tak odpadá vybírání peněz před každou
při loučení, některé dítě smutní až v průběhu akcí či výletem.
dopoledne, když prozkoumá všechny hračky ve
Všichni už se těšíme na letošní Drakiádu
třídě. A že jich v mateřské školce máme spous- 2021, na kterou srdečně zveme všechny příznivtu! Děti se těší na zahradu mateřské školy. Pí- ce této podzimní akce. Každý rok to bývá velmi
sek, houpačky a prolézačky malé i větší holčičky povedené setkání. 
Miluše Vaněčková
a kluky vždy zaujmou. Září bylo slunečné, a tak
se dala zahrada využít naplno. Ani procházky
do parku neměly chybu.
Zveme malé i velké příznivce draků a létáStarší děti už mají adaptaci jednodušší, na
ní na Drakiádu – v pátek 15. října 2021 od
školkový režim a odloučení od rodičů jsou
16:00 hodin na modelářském letišti Lány.
zvyklé. I při pobytu venku zvládnou větší vzdáV 17:30 hodin proběhne společné vypoušlenosti: projít celý zámecký park, dojít na dětské
tění balónků s dráčky.
hřiště do Vašírova nebo k čističce odpadních
MŠ Lány a Modelářský klub Lány a okolí
vod a po stezce kolem Zámeckého potoka zpět
do školky.

OKÉNKO

Drakiáda

Vykročili jsme do nového školního roku
• 1. 9. – Po delší době jsme se probudili do krásného, slunečného dne. Žáci 2. – 9. ročníku se
v osm hodin sešli s třídními učiteli a spolužáky
před školou. Ve třídách pak společně strávili tři
vyučovací hodiny.
• V 8:30 jsme před školou za přítomnosti pana
starosty přivítali 34 prvňáčků, 15 hochů a 19
dívek, žáků tříd 1. A a 1. B. Malí školáci byli
představeni a přivítáni paními učitelkami.
Všichni jsme se rozhýbali písničkou Hlava, ramena, kolena, palce a pak už s aktovkami na
zádech děti následovaly své paní učitelky na
první cestě do školních učeben.
• Děkuji Obci Lány za dárky, které byly pro prvňáčky přichystány a předány třídním učitelkám. Rovněž děkuji Zámku Lány za kytičky
pro prvňáčky.
• 6. 9. – Byl zahájen plavecký kurz v plavecké
škole Plaváček v Tuchlovicích. Účastní se ho 47
žáků druhého a třetího ročníku. Během prvního pololetí žáci absolvují dvacet výukových
lekcí. Jak výuka, tak i doprava jsou dotovány
z krajských i obecních prostředků.
• 9. 9. – Ve škole proběhla schůzka SRPDŠ.
• 15. 9. – Žáci čtvrtého ročníku navštívili Toulcův dvůr v Praze, kde spolu s lektory absolvovali různorodé aktivity tematicky zaměřených

my a děti

Základní škola Ch. G. Masarykové
programů „Teče voda, teče“ a „Půda, základ
života“.
• 16. 9. – Proběhlo školní fotografování třídních
kolektivů.
• 16. 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.
• 17. 9. Šesťáci z 6. A i 6. B v rámci protidrogové prevence navštívili v Rakovníku REVOLUTION TRAIN, prošli s pomocí lektora 6 stříbrných vagonů, 4 kinosály a 8 interaktivních
místností, které dohromady sugestivním způsobem vypráví opravdový příběh cesty drogové

závislosti několika mladých lidí. Program koncipovaný pro návštěvníky ve věku 12 - 17 let
žáky velmi zaujal a vraceli se plni dojmů, které
je nutí k zamyšlení. O své zážitky se bezprostředně po programu podělili s paní redaktorkou týdeníku Raport. Díky finanční podpoře
projektu ze strany Obce Lány, měli žáci vstup
na akci zdarma.
• 21. 9. – Žáci 4. ročníku zahájili výuku dopravní
výchovy návštěvou dopravního hřiště v Kladně.
• 22. 9. – V osmé třídě byl zahájen projekt výuky finanční gramotnosti, žáci se připravenými
tématy budou zaobírat po celý rok, vždy jeden
den v měsíci.
• 23. 9. – Deváťáci se vypravili do hlubin lánských lesů prověřit v praxi svou kondici, znalosti i dovednosti získané v hodinách tělesné
výchovy a zeměpisu. Během teoretické přípravy si zopakovali turistické značky, práci s buzolou a základy zdravovědy. V orientačním
závodu družstev zdolávali asi 4 km dlouhou
trasu. Po cestě museli zvládnout orientaci
v mapě, měření azimutu, odhad vzdáleností,
záznam důležitých objektů na trase a vyhledání přírodnin.

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Společenské dění 
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Památný den sokolstva
8. říjen je významným dnem České republiky.
Nese název Památný den sokolstva. Je vzpomínkou a poctou všem členům a členkám Sokola, kteří obětovali své životy
v boji za svobodu, demokracii
a samostatnost. Proč právě
toto datum? V noci ze 7. na 8.
října roku 1941 podepsal Reinhard Heydryich
úřední výměr o rozpuštění Sokola. Nacisté totiž
považovali Sokol za nejnebezpečnější domácí
organizaci v odbojovém hnutí. Ještě téže noci
zatklo gestapo v rámci „Akce Sokol“ 1500 činovníků Sokola od ústředí až po tělocvičné jednoty
a odvleklo je přes terezínskou Malou pevnost do
koncentračního tábora v Osvětimi. Z nich 93 %

do konce války zahynulo. Byl mezi nimi např.
i František Pecháček, autor sletové skladby pro
muže v r. 1938 s názvem „Přísaha republice“.
Uvádí se, že během let 1939
až 1945 bylo vězněno přes
11 000 členů Sokola, 1212
jich bylo popraveno a 2176
jich zemřelo ve vězení nebo v koncentračních
táborech.
Sokol organizuje v tento den různé vzpomínkové a pietní akce. I my se můžeme připojit tím,
že 8. října večer rozsvítíme za okny svých příbytků svíčku jako připomenutí osudu jednoho
sokolského hrdiny.

Václava Nováková, TJ Sokol Lány

Z historie

Lampionový průvod
Srdečně vás zveme na večerní procházku za svitu
barevných lampionů. Tradiční akce Lampionový
průvod se uskuteční v pátek 22. října. Sejdeme
se v 18:00 hodin u lánského hřbitova. Projdeme v doprovodu lánských dobrovolných hasičů
školním statkem a okolo Muzea T. G. Masaryka
k Židovskému rybníku. Zde bude připravena
várnice s horkým čajem a oheň, kde si můžete
opéct buřty nebo jen tak posedět.
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.
Loňský 15. ročník se z důvodu rekonstrukce
hasičské zbrojnice a kvůli covidovým opatřením
bohužel nekonal. Těšíme se, že se letošní ročník
podaří realizovat. Kdyby přesto bylo setkávání
osob v době akce úředně omezeno, hledejte aktuální informace o průvodu na našich internetových stránkách www.naselany.cz. Přejeme vám
krásný podzim a budeme se těšit na viděnou
s vámi v průvodu.

Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Soutěž lodních modelů
Lánský klub lodních modelářů každoročně pořádá v září soutěž lodních modelů na Židovském
rybníku. Počasí nám letos sice moc nepřálo, ale
i přesto jsme se sešli a zasoutěžili si ve velkém
počtu. Tato událost je pro modeláře zajímavou
především kvůli praktické ukázce našich modelářských dovedností a výměně zkušeností mezi
sebou. Myslím, že i pro náhodné kolemjdoucí
obyvatele Lán to byla hezká podívaná.
Rád bych tímto poděkoval lánskému Sboru
dobrovolných hasičů, který nám ochotně poskytl člun, abychom mohli postavit tratě, a další
potřebné nezbytnosti (lavičky a stoly). V sobotu
23. října 2021 chystáme „Večer na rejdě“, což jsou

noční jízdy našich osvětlených lodí, na který vás
srdečně zveme.
Sezónu ukončíme 14. 11. 2021 v 10:00 hodin
zavíráním mola, které tradičně provede velkým
železným klíčem nejmladší přítomný účastník
slavnostní akce. Předtím si však ještě všichni naposledy zajezdíme a probereme úspěchy a neúspěchy letošní sezóny.
Věřím, že příští rok nebude ničím omezený
a opět se bude konat Dětský den. Holčičky a kluci
při soutěžích vyhrávají bonusy, za které si mohou
zajezdit s našimi modely. Sledovat bezprostřední
radost dětí je i pro nás potěšením.

Pavel Čížek, za MK Lány

SK Lány pracuje na zlepšení výsledků
Momentálně je naše mužstvo (hrající I. B třídu
skupiny A za Středočeský kraj) v pomyslném
zlatém středu tabulky. Cíle má náš tým samozřejmě ambicióznější, rádi bychom se vypracovali do vyšších pater žebříčku. Tým posílili mladí perspektivní kluci, od kterých čekáme větší
nasazení a zápal do fotbalového boje. Přestože
jsou to dobří hráči, zatím se jejich kvality úplně
neprojevily. Tým poctivě trénuje, kluci chodí na

tréninky v hojném počtu a v rozmanitých režimech. Začali s námi chodit trénovat i hodně
mladí „dorostenci“, nadšení kluci, kteří se pokouší nakouknout do zákulisí dospělého fotbalu.
Je to pro nás povzbuzující, věříme, že tady roste
početná nastupující generace dalších fotbalistů.
Díky za podporu všem fanouškům a příznivcům a těšíme se na další kola soutěže.
Jakub Matějka, za tým SK Lány

tabulka zápasů:
10. 10. 2021 16:00
23. 10. 2021 15:30
30. 10. 2021 14:00
06. 11. 2021 14:00

TJ Baník Lubná
SK Lány
SK Lány
AFK Loděnice

SK Lány
TJ Baník Švermov
SK Braškov
SK Lány

Baník Lubná
Stadion Vlastimila Švolby
Stadion Vlastimila Švolby
Stadion Loděnice

Domeček je přátelské místo pro celou rodinu. Slouží k setkávání a trávení volného
času rodičů s dětmi. Pokud si nevyberete
z nabízeného programu, můžete si jen hrát
v prostorné herně. 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. V tuto chvíli
není pro návštěvu Domečku třeba rezervace, testy ani očkování.
• Ženský kruh, tvořivé odpoledne pro
ženy a velké slečny můžete navštívit každé
úterý od 15:00 hodin.
• Výtvarné dopoledne pro děti s rodiči
můžete strávit ve čtvrtek od 10:00 hodin.
• Burza podzimního a zimního dětského
oblečení, hraček a botiček se uskuteční ve
středu 13. října od 9:00 do 12:00 hodin. Příjem věcí 10. 10. od 18:00 do 19:00 a 11. 10. od
15:00 do 16:00 hodin. Výdej věcí 14. 10. od
7:00 do 8:00 hodin. Rozdáváme úplně nová
pořadová čísla. Více informací sdělí Andrea
Klimešová: andrejkaklimesova@seznam.cz
nebo SMS zprávou na tel. 604 894 402.
• BESEDA Závislostní chování dorostu
na technologiích a PC hrách s Mgr. Zuzanou Hanákovou se uskuteční ve středu 27.
října od 10:00 do 12:00 hodin. Proč jsou
děti pohlceny on-line světem? Hranice, pravidla, kompenzace.
• BESEDA 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?
• BESEDA 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.
Kontaktujte naše konzultanty.
• 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 emailu sdruzeni@lany.cz.
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Lánská sokolovna
zve na cvičení

Sportovní dění

Lánští mladí hasiči se stali vicemistry
v Podřipské Hasičské Lize

Sokol zve na pravidelné cvičení

Fotka ze závodu
Podřipské hasičské ligy
v Brozanech. V horní řadě
zleva: vrchní řada Ondra
Lipský, Zuzka Loskotová,
Stázka Mitanová,

Pondělí
16:00 – 19:00 aerobik s Bárou Ladrovou
19:00 – 21:00 volejbal
Úterý
09:00 –10:00
13:40 – 15:20
16:00 – 17:30
17:30 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Miroslav Brtna st.
a Jindra Špaček. Diplomy

cvičení pro seniorky
TV 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 kurzy dětské jógy (galerie)
16:30 – 18:00 placený nohejbal
(od 7. října)
18:00 – 19:00 kondiční cvičení
(od 14. října)
19:00 – 21:00 volejbal
Sobota/Neděle
zápasy, turnaje stolní tenis dle rozpisu
Neděle
17:00 – 18:00 zdravotní cvičení
(od 17. října)

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

Sauna TK Lány
zahajuje sezónu

Nezmění-li se k horšímu epidemiologická
situace, zahájíme saunovou sezónu 20. října
2021 v areálu Tenisových kurtů v Lánech.
Ženy začínají od 17:00 hodin, muži od 18:30
hodin. Stávající obecně platná hygienická
nařízení platí samozřejmě i pro návštěvníky
sauny. 
Václava Nováková

drží Kuba Hafenrichter
a Kryštof Čadek. Spodní
řada zleva: Marek Loskot
a Michal Badziony.

V této nelehké době, která nás všechny v posledních dvou letech postihla, se mladým hasičům
z SDH Lány povedlo dosáhnout v hasičském sportu hned několika úspěchů. Přes nepřízeň doby, kdy
nebylo možné pravidelně trénovat, všechny závody
se rozběhly v jednom okamžiku a sezóna se musela
zvládnout ve zkrácené době, se mladí hasiči opravdu snažili a je potřeba před nimi smeknout.
Největším úspěchem bylo získání titulu Vicemistr v Podřipské Hasičské Lize, kdy mladší žáci celou ligu zvládali s naprostým přehledem a k titulu mistra jim chybělo jen pár bodů. Za jednotlivé
závody v PHL si naši závodníci přivezli domů 2x
zlatou medaili, 4x stříbrnou medaili a 3x bronzovou medaili.
V požárním útoku v Počepicích získali mladší
žáci 3. místo. V obci Sloup u Davle mladší žáci
vybojovali 1. místo v požárním útoku. Starší žáci
získali 3. místo v požárním útoku v obci Štrbice.
V rámci závodu v požárním útoku v obci Poš-

tovice starší žáci vybojovali 2. místo a mladší si
domů přivezli 3. místo.
Za mladší žáky závodí Anastázie Mitanová, Ondřej Lipský, Zuzana Loskotová, Michal Badziony,
Jindřich Špaček, Marek Loskot, Jakub Hafenrichter a Kryštof Čadek. Za starší žáky závodí Miroslav Brtna, Antonín Štross, Matěj Taranza, Tereza
Havlíčkova, Daniel Badziony a Jan Zachariáš.
Další úspěchy vybojovali jednotlivci. Titul
„nejrychlejšího proudaře“ získala v obci Sloup
Anastázie Mitanová s časem 17,90 sec. Titul „nejrychlejší proudař” získal v obci Štrbice Ondřej
Lipský s časem 19,52 sec. V obci Senec se účastnili mladí hasiči závodu „Mladý železný hasič”;
v kategorii dorostu získal 1. místo Tomáš Brtna.
V kategorii starší žáci utekla medailová pozice
Miroslavu Brtnovi, který si tak domů přivezl medaili bramborovou.
Přejeme minimálně podobné, ne-li lepší výsledky v nové sezóně 2021/22.

Miroslav Brtna st., trenér

Tradiční setkání sportovců
v Hokejové síni
Setkání hokejových legend, rozhodčích a olympioniků má již dlouholetou tradici. Nebylo tomu
jinak ani letos, kdy se tito sportovní velikáni sešli
v lánské Hokejové síni. A to hned dvakrát. Opět se
vzpomínalo na slavnou zlatou éru i vítězství pod
olympijskými kruhy, a jelikož v tomto roce si připomínala celá řada hokejistů, sportovců a našich
kamarádů svá kulatá výročí, byla tato setkání i jejich oslavou.
Dále měla Hokejová síň možnost přivítat Mistra světa a vítěze Stanley Cupu Tomáše Kaberleho
a jeho syna Lukáše, který pod vedením svého otce
hraje v Torontu lední hokej. Lukáš je již třetí generací hokejové rodiny Kaberlů a my věříme, že i on
bude v hokeji neméně úspěšný a držíme mu palce.

Josef Hošek

Zleva Tomáš Kaberle, Lukáš Kaberle, Josef Hošek.
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