LÁNSKÝ
Informační list Obecního úřadu Lány

Slovo na úvod

Okurková sezóna?
Tak jako každý rok přišlo léto, prázdniny
a též okurková sezóna. Dalo by se říci –
nic nového pod sluncem. Toto se však
netýká diskusního fóra na našich
internetových stránkách. Zde to naopak
- řečeno slovy jednoho z diskutujících „frčí“. Až potud je vše v pořádku, ale....
Pokud si však přečteme pozorně všechny
příspěvky, už tak nadšeni být nemůžeme.
Diskusní fórum bylo spuštěno hlavně
proto, aby zde mohli naši spoluobčané
presentovat své názory, pokud třeba
nemohou nebo nechtějí jít na veřejné
zasedání. Bohužel však to, co zde
v poslední době předvádějí někteří
jedinci pod rouškou anonymity, nemá
s diskusí už vůbec nic společného. Různé
napadání jednotlivých zájmových
spolků, psaní lživých a neověřených
informací určitě nahrává všem, kteří se
řídí heslem čím hůře, tím lépe. Věřím, že
velká většina slušných lidí by ráda
seriózně diskutovala o problémech,
které tíží naši obec, ale nechtějí se
zapojovat do takto“kvalitní diskuze“.
Ani obecní zastupitelstvo nechce a
nebude na takovéto diskuze reagovat.
Dovoluji si proto vyzvat všechny
diskutující, aby se přestali vzájemně
napadat a urážet ty, kteří chtějí něco
udělat pro naši malou a krásnou vesnici.
Pouze na nás lánských občanech bude
záležet, jak bude naše obec vypadat a jak
se nám bude v naší obci žít. Jestli si někdo
myslí, že něco dostaneme zdarma bez
vlastního přičinění, tak se šeredně mýlí.
Jedno staré české přísloví říká: „Hledášli pomocnou ruku, hledej ji u svého
ramene.“ Přeji všem krásné “babí“ léto.
Karel Sklenička
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Stavební akce – léto 2007
Během letních měsíců bylo v naší obci zahájeno
několik stavebních akcí, z nichž některé jsou již
dokončeny a některé ještě probíhají. O jejich
průběhu, financování a dodavatelích bych Vás rád
informoval.
Hlavní akcí bylo dokončení úprav na Masarykově
náměstí. Ve výběrovém řízení byla ze 4 firem
vybrána firma Klika - Dvořák Kladno. Bylo
provedeno položení asfaltového povrchu na
výjezdu z ulice Na Ohradech a části náměstí před
č.p. 13 a 14. Dále bylo zhotoveno parkoviště a
chodník podél státní silnice včetně přechodu přes
tuto komunikaci. Hodnota této investiční akce
byla 800.000,- Kč. Na tyto opravy jsme obdrželi
grant z Krajského úřadu Středočeského kraje
ve výši 121.000,- Kč. Současně byla upravena i
část ulice Zámecké před č.p. 6 a osazeno zrcadlo
pro lepší výhled na výjezdu z ulice Ke Hřbitovu.
Dále byl dokončen chodník v ulici Křivoklátská
mezi č.p.11 a parkovištěm u Židovského rybníka.
Další letní investiční akcí byla rekonstrukce
školního hřiště u Základní školy CH. G.
Masarykové. Celé hřiště bylo vyrovnáno
asfaltovým kobercem a ohraničeno obrubníky a

odvodňovacími žlábky. Podél severní a západní
strany hřiště budou instalovány ochranné sítě.
Upraveny budou prostory vedle hřiště, které
budou částečně osety trávou a na části bude
položen umělý trávník. Pro sportovní vyžití
budou instalovány branky na házenou a malou
kopanou, basketbalové koše a sloupky pro tenis a
volejbal. Asfaltový povrch je konstruován tak, aby
byla možnost v budoucnu na něj položit nebo
nastříkat umělý povrch. Na provedení této akce
byla ve výběrovém řízení vybrána firma Tubeko
SPORT s.r.o. Nové Strašecí. Na rekonstrukci
hřiště škola získala dotaci z Fondu sportu a
mládeže Středočeského kraje ve výši 200.000Kč.
Obec Lány přispěla částkou 370.000 Kč a výbor
Sboru rodičů, přátel a dětí školy při Základní
škole CH.G.Masarykové přispěl částkou
50.000 Kč. Celý areál bude sloužit jak pro školní
výchovu, tak i pro širokou veřejnost naší obce.
V Základní škole CH. G. Masarykové byla také
během léta provedena výměna 15 oken na severní
straně budovy v celkové hodnotě 255.000 Kč.
Tuto zakázku provedla firma Vekra s.r.o. Kladno.
Karel Sklenička

Výstavba obchvatu obce
Přestože o obchvatu průběžně informujeme
prostřednictvím Lánského zpravodaje a na veřejných zasedáních zastupitelstva obce, dovolím si
v souvislosti s finálními pracemi 1. části II. etapy
připomenout základní technické údaje a termíny.
Nově budovaný obchvat nahradí průtah silnice
II/236 obcí Lány. Investorem akce je Krajský úřad
Středočeského kraje, zhotovitelem je firma
Energie a.s. Kladno. Projekt, který vypracovala
projekční kancelář City Plan, je v souladu se
schváleným Územním plánem obce Lány. Termín
dokončení 1. části II. etapy, tj. propojka mezi
silnicemi Lány - Slovanka a Lány - Vašírov včetně
dvou kruhových objezdů, je stanoven
na 26. 10. 2007. V současné době je převážná část
prací na této části hotova a provádí se
dokončovací práce. Určité komplikace
nastaly při budování kruhového objezdu na
silnici Lány – Vašírov z důvodu nestabilního
podloží v této lokalitě. Z tohoto důvodu byla i
prodloužena uzavírka této silnice až do 15. 8.
2007 místo původně plánovaného termínu
do 30. 6. 2007. V polovině srpna začal také
převoz hlušiny z deponie vedle hřbitova na 2.
část do lokality Kopanina. V současné době
je v řízení žádost o vydání stavebního
povolení na 2. část II. etapy. Předpoklad je,
že pokud nenastanou nějaké legislativní
problémy, mohly by stavební práce začít v
měsíci říjnu 2007. V této části bude

dokončen celý obchvat obce Lány tím, že se
propojí kruhový objezd na silnici Lány - Vašírov
s kruhovým objezdem u fotbalového hřiště. Tato
trasa bude vedena částečně v zářezu okolo bývalé
„skály“ na Kopaninu a dále přes údolí před
„Betynkou“. V této části bude obchvat veden po
náspu. Protože se však náspem přehradí údolí
před „Betynkou“, bude zde vybudována retenční
nádrž, která bude zachycovat srážkovou vodu jak
z náspů obchvatu, tak i z polí od „Bílé cesty“. Na
této části obchvatu bude vybudován ještě jeden
sjezd do nově budované zástavby na severozápadním okraji obce. Termín dokončení 2.etapy není
v současné době ještě stanoven.
Karel Sklenička
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Ještě jednou k záboru
veřejného prostranství
V Lánském zpravodaji č. 4, 5 a 6 byly
zveřejněny články, které se věnovaly
neoprávněnému záboru veřejného
prostranství některými spoluobčany.
Současně byla komisí veřejného
pořádku, sportu a mládeže vyhlášena
„amnestie“ a tím byla dána poslední
možnost nepořádným spoluobčanům,
aby neoprávněně skladovaný materiál
odstranili. Všem, kteří na tuto výzvu
reagovali kladně, naše komise poděkovala v červnovém čísle Lánského
zpravodaje. Těší nás, že mnoho občanů
nyní dočasný zábor veřejného prostranství oznamuje v předstihu a hlásí se
k úhradě poplatku.
Na počátku této akce na zlepšení
pořádku a vzhledu obce jsme nalezli cca
22 míst oprávněného záboru veřejného
prostranství. V současné době evidujeme cca 6 míst neoprávněného záboru
veřejného prostranství (bez ohlášení a
zaplacení poplatku). Věřím, že obecní
zastupitelstvo těmto nepořádným
spoluobčanům vyměří v nejbližší době
poplatky dle platné obecní vyhlášky a
bude důsledně jejich úhradu vymáhat.
V souvislosti se záborem veřejného
prostranství jsme zaznamenali i
zajímavý přístup některých spoluobčanů. Byla jím např. žádost o odkoupení
pozemku, na kterém bylo léta skladováno dřevo bez řádné úhrady poplatku.
Zastupitelstvo ale velmi správně tuto
žádost zamítlo a tím dalo jasně najevo
všem občanům, že pořádek v obci bude
důsledně vyžadovat na každém.
Dalším problém v obci, na který si
občané stěžují, je parkovaní vozidel i
vozidel nepojízdných – vraků. Když ale
byla požádána Městská policie, aby se
tomuto nešvaru více věnovala a došlo i na
udělení pokut za parkování v protisměru
a na chodnících, došlo ke kuriózní reakci
některých spoluobčanů. Někteří volali
na obecní úřad, kdo si takovou hloupost
vymyslel, apod. Opravdu zvláštní
přístup – podle hesla „požaduji
dodržování dopravních předpisů, ale
vždy od těch druhých“.
Závěrem bych jen dodal tolik: každý
z nás občas nějaký předpis či vyhlášku
poruší, to se v životě stává, ale potom
bychom bez výmluv měli přijmout postih
a ne hledat chybu u těch druhých, ať už je
to spoluobčan, obecní zastupitel či člen
Městské policie.
Vlastimil Hořejší, komise veřejného
pořádku, sportu a mládeže

Nemohli jste se zúčastnit
veřejného zasedání?
Zápisy ze zasedání najdete na
internetových stránkách obce
www.obec-lany.cz.

OÚ INFORMUJE
Z pracovních porad zastupitelstva
Od posledního veřejného zasedání, které proběhlo 28.5.2007, se zastupitelé sešli celkem na čtyřech
pracovních poradách, kde se zabývali jednak aktuálními problémy, které se v obci vyskytly, jednak se
seznamovali s materiály, které budou projednány na dalším veřejném zasedání dne 27. srpna. Z nich pak
zřejmě nejdůležitější je Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích.
Pracovní porady se zabývaly m.j. řešením
ských atrakcí
problémů s kvalitou vody, zejména v MŠ.
·
nákup nových odpadkových košů do bočních
Nakonec po několikerém měření a po uskutečněulic a nové zástavby
ných opatřeních se podařilo dosáhnout
·
příprava plánu rozvoje sociálních služeb
předepsaných hygienických norem. Vedení obce
·
změna parkování u budovy OÚ
přesto bude kvalitu vody i nadále sledovat a v
·
odpočinková klidová zóna v „Kaštánce“
případě, že se problémy v MŠ budou opakovat,
·
seznámení s návrhem smlouvy na odkup
přistoupí obec k dalším technickým opatřením,
chodníků a pronájmu komunikací od p. Hoška
spočívajících ve výměně části potrubí na přívodu
·
informace o průběhu oprav soch v parčíku
vody do MŠ.
na náměstí
·
rekonstrukce školního hřiště
Starosta také průběžně informoval zastupitele o
·
výměna 15 oken na severní straně ZŠ –
průběhu rekonstrukce povrchů zbytku náměstí a
ukončena a převzata
některých dosud nedokončených kusů chodníků
·
havárie dešťové kanalizace u Vašírovského
(před prodejnou Jednoty na náměstí a naproti
dvora, oprava zajištěna, stejně jako prodloupoště). V současné době je již rekonstrukce
žení kanalizace cca o 20 m
dokončena, jen na spodní části náměstí nebyla
·
kontrola
hasičských vozů v ČLUZ N.Strašecí
práce převzata pro špatnou kvalitu asfaltové
·
dořešení odtokových vod z polí nad RD v
plochy a dodavatel ji v rámci reklamace musí
Křivoklátské ulici (u dětského hřiště)
předělat.
·
urychlení montáže informačního systému
Dalším bodem jednání bylo i oznámení p. Janouobce
ška o ukončení nájemní smlouvy v domě č.p.174
·
návrh
na přípravu informační brožury o obci
v ulici Ke Hřbitovu. Na jeho základě byli
·
příprava
dopisu na Stavební úřad v
zastupitelé vyzváni, aby promysleli a navrhli
N.Strašecí, upozorňující na havarijní stav RD
způsob dalšího využití objektu.
v Berounské ul. č.35
Také požár skládky EKOLOGIE s.r.o. se stal
·
návrh na zhotovení nové plakátovací plochy u
předmětem jednání a starosta byl vyzván, aby
autobusové čekány, u Brány a ve Vašírově
zjistil u provozovatele a u odboru ŽP
·
příprava písemných požadavků pro zajištění
Středočeského kraje způsob kontroly objektu,
ocenění lesních porostů v majetku obce
kontroly uvolňování zplodin do ovzduší a způsob
·
návrh na zesvětlení vstupních prostor budovy
kontroly svozových vozů. Rovněž byly zaslány
OÚ
dotazy na KÚ SK, Magistrát města Kladna,
·
umístění vysílače na provoz bezdrátového
Ministerstvo životního prostředí a OHS Kladno.
internetu na budově školy. Firma zároveň
A v bodech další probíraná problematika:
nabídla umístit jeden počítač s připojením
na internet ve vestibulu OÚ pro potřeby
·
kontejnery na bioodpad
občanů.
·
žádost o odprodej pozemku na skladování
dřeva
Jako důležitý bod byla připravována a dopracová·
příprava oslav k 70.výročí úmrtí T.G.Masaryka
vána Obecně závazná přihláška o místních
·
návrh na omezení tonáže vozidel pro průjezd
poplatcích, která bude hlavním bodem programu
Vašírovem
příštího veřejného zasedání 27.8.2007.
·
vyhledávání prostor pro umístění posvícenKarel Pleiner

Finanční komise informuje
Činnost finanční komise spočívá v kontrole účetních dokladů všech organizací, kterým poskytuje obecní
úřad finanční prostředky na činnost ze svého rozpočtu a samozřejmě kontroly účetnictví samotného úřadu.
Ve finanční komisi se mnou spolupracuje paní
Na základě auditu jsou kontroly doporučeny 3 –
Věra Svobodová, Helena Hamouzová a Hana
4x do roka. Zápisy jsou součástí doložených
Mésárošová. Patří jim za ochotu ke spolupráci
dokladů při roční kontrole hospodaření obce.
velký dík.
Dále se zabýváme zpracováním ročního
vyúčtování nákladů služeb v obecních bytech,
Na počátku roku 2007 byla zpracována smlouva
Domu pečovatelských služeb, v ordinacích
o poskytnutí finančních prostředků na činnost
lékařů, kontrolou plateb u vydaných faktur, jejich
organizací a spolků v obci. Po schválení rozpočtu
následným
upomínkováním.
byly tyto smlouvy podepsány a odsouhlasené
částky zaslány na účty organizací. Předmětem
Práce v komisi je hra s čísly, pro veřejnost
kontroly budou na konci roku předložené doklady
neviditelná, ale dle mého názoru stejně důležitá
účelného vyčerpání těchto peněz.
jako v ostatních komisích.
Komise rovněž kontroluje čerpání financí a
Alena Hlavsová, předsedkyně finanční komise
vedení účetnictví MŠ a ZŠ Lány.
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Restaurátoři v naší obci
V letních prázdninových dnech byli lánští občané
svědky dění kolem restaurátorských prací na
sochách v parčíku proti hotelu CLASSIC. Rádi
bychom Vás informovali o podrobnostech.
Obec požádala o dotaci na zrestaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého, Ježíše na Kříži a sv.
Antonína Paduánského. Žádost o poskytnutí
dotace na zachování a obnovu kulturní památky z
Fondu obnovy památek Středočeského kraje na
rok 2007 a žádost z programu obnovy venkova
Středočeského kraje, projekt obnovy pamětihodností v členských obcích SMOR byla kladně
vyřízena a tudíž se mohlo začít s realizací tohoto
záměru. V obecním rozpočtu pro rok 2007 byla
vyčleněna částka 150.000 Kč, dotace byla
přislíbena ve stejné výši. Jmenované sochy byly
původně situovány v zámeckém parku a ve
dvacátých letech 20. století při úpravách parku
arch. Plečnikem byly přemístěny a darovány obci.
Stav pískovcových soch posoudil akademický
sochař a restaurátor Jan Turský. Předložil
podrobný rozbor současného stavu soch, návrh
způsobu restaurátorského zásahu a samozřejmě i
návrh rozpočtu restaurátorských prací všech tří
soch. Tyto dokumenty byly předloženy a
schváleny Národním památkovým ústavem
středních Čech.
Socha sv. Jana Nepomuckého je ohrožena
bezprostředně. Trhlina v kameni v místě železné

spony se zvětšuje a vliv koroze železa násobí
nepříliš kvalitní kámen. Jsou patrná drobná
mechanická poškození kamene, chybí jedna
hvězda svatozáře. Socha i podstavec nesou
pozůstatky dřívějších vápenných prodyšných
nátěrů. Zásadním restaurátorským zásahem
bude tzv. vakuové zpevňující napuštění etylsilikátem.
Socha sv. Antonína Paduánského je díky kvalitě
použitého kamene v lepším stavu. Je znečištěna
prachem a exhaláty, je místně porostlá lišejníky.
Navrhovaný způsob restaurátorského zásahu
obsahuje opravy defektů, barevné ošetření lilie a
atributu světce, na závěr celková hydrofobizace.
Největším zásahem při restaurování litinové
zlacené sochy Ježíše Krista na Kříži bude vyjmutí
kříže a revize dřeva. Bude restaurován i podstavec
znečištěný prachem a exhaláty, porostlý lišejníky.
Po dokončení prací bude potřeba doložit k
poskytnuté účelové dotaci na Odbor kultury a
památkové péče Středočeského kraje veškerou
dokumentaci, týkající se jmenované akce, přesné
vyčíslení restaurátorských prací včetně kopií
faktur, kopii závěrečné restaurátorské zprávy.
Věříme tomu, že široká veřejnost přijímá tuto
obecní akci kladně a s výsledkem budeme všichni
spokojeni.
Václav Fencl a Alena Hlavsová,
místostarostové obce

Jak dopadla soutěž „ROZKVETLÁ VESNICE“?
Vybrat nejhezčí květinovou úpravu nebylo pro odbornou porotu snadné, protože lánští i vašírovští vyslyšeli
výzvu komise veřejného pořádku, sportu a mládeže a okolí svých domů upravila řada domácností. Úkol byl
pro členy poroty těžký i z hlediska fyzické náročnosti – projít Lány a Vašírov znamenalo ujít 12 km.
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže vyhlásila na jaře soutěž o nejhezčí květinovou předzahrádku rodinného/bytového domu nebo květinovou výzdobu truhlíků na oknech a balkónech (jedním slovem
vše, co je vidět přímo z ulice). Pro tři majitele nejlépe upravených zahrad, balkónů nebo oken byly
připraveny dárkové poukazy na odběr zboží v hobby
marketu BAUMAX v hodnotě 1000 Kč, 2000 Kč a
3000 Kč věnované realitní kanceláří ECO-JURIS
spol.s r.o., Kladno.
Odborná porota soutěžící pracovala ve složení Karel
Sklenička, Antonín Kindl, Blanka Jirglová, Alena
Hlavsová, Jiří Ladra, Jana Svobodová a Ernest Kosár.
A kdo byl nakonec porotou oceněn?
1. místo
paní Vondrová, ulice Berounská čp. 47, Lány
2. místo
manž. Hornofovi, ulice Na Ohradech čp. 75, Lány
3. místo
manž. Smolovi, ulice Čs. Armády čp. 323, Lány
Zvláštní ocenění získala zahrada pana Ivana Salače,
nám. TGM čp. 14, Lány. Ceny byly předány během
Lánských letních slavností 23. června 2007 v hotelu Classic, kde byla rovněž instalována výstava
fotografií dokumentující soutěž. V současné době můžete fotografie spatřit ve vestibulu obecního úřadu.
Děkuji touto cestou všem občanům, kteří péčí o květiny a zeleň u svého domu zkrášlují své obydlí.
Zároveň tím přispívají i k lepšímu vzhledu celé obce. Jednou z priorit nynějšího zastupitelstva obce je, aby
prostředí v obci bylo čisté, upravené a krásné. Proto touto cestou žádám všechny občany, aby celoročně
pomáhali obecnímu úřadu s vylepšením prostředí, ve kterém žijeme.
Ernest Kosár, předseda komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Neakutní ošetření u lékaře
pouze s objednáním
Od 1. října 2007 se na neakutní ošetření u praktického lékaře MUDr.
Volfa musíte objednat.
Změna v ošetřování, kterou zavádí ve své
ordinaci pro dospělé MUDr. Volf, má zvýšit komfort klientů a minimalizovat Váš
čas strávený čekáním na zdravotní péči.
Objednat se může každý klient na telefonním čísle 736 771 812 mezi 7.30 9.30 hodinou a to denně (pondělí - pátek), případně i osobní domluvou v uvedené hodiny v ordinaci (preferováno je
telefonické objednání). Podle akutnosti
obtíží budou klienti objednáni na přesný
čas a v objednanou dobu ošetřeni.
Na výše uvedeném telefonním čísle lze
opět denně (pondělí - pátek mezi 7.30 9.30 hodinou) objednat trvale užívané léky, dohodnout administrativní úkony,
návštěvy lékaře u pacienta atd.
Nový systém začne v ordinaci praktického lékaře fungovat od 1. října 2007,
objednávat se je možné od 24. září
2007 (od 7.30 - 9.30 hodin).
Bez objednání bude nadále možné
ošetření onemocnění, které vznikne v
hodinách mezi jednotlivými objednacími ranními hodinami. Jedná se např. o
drobnější úrazy, koliky, migrény, alergické reakce. Za akutní (ve smyslu
poskytování zdravot. péče) nelze označit
např. vstupní prohlídku do zaměstnání.
Život ohrožující stavy, např. infarkt,
resp. podezření na něj, mrtvice, velké
trauma, je nutno řešit cestou služby vybavené k adekvátnímu zásahu – zavoláním
Rychlé záchranné pomoci (155).

Bezdrátový rozhlas
Rekonstrukce obecního rozhlasu
pokračuje částečně i letos. Navázali
jsme na minulý rok a odsouhlasili další
částku z obecního rozpočtu. V obci bude
instalován bezdrátový rozhlas, aby po
obci zmizely místní rozvody.
Oslovena byla firma Technicom
Roudnice, která připravila nabídkový
rozpočet. V průběhu měsíce května bylo
provedeno měření v části obce Vašírov a
bezdrátový rozhlas byl instalován právě
zde, protože spojení bylo přerušeno při
pracích na obchvatu obce.
Nabídka byla spočítána na 17 hnízd
reproduktorů. V rozpočtu byly přiděleny
finance pouze na 13 hnízd. V letošním
roce budou tudíž reproduktory osazeny
do stávající zástavby rodinných domů.
Věříme, že v roce 2008 bude možno
vyčlenit takovou částku, aby pokryla
výměnu rozhlasu ve staré zástavbě RD i
instalaci v nových ulicích obce.
Václav Fencl, místostarosta obce
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Pozvánka na slavnostní
zasedání k 70. výročí úmrtí
prezidenta T. G. Masaryka
Pořadatelé:
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
pobočka Muzea T. G. M. Rakovník,
Masarykova společnost, Masarykův
ústav – archiv AVČR, Ústav pro soudobé
dějiny AVČR, Občanské sdružení pro
podporování Muzea T. G. Masaryka v
Lánech, Muzejní spolek Královského
města Rakovníka, Obec Lány
Místo a datum konání:
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
14. září 2007
Program:
9.00
Zahájení
9.15 – 10.30 Blok referátů I
11.00
Pietní akt u hrobu T. G. M.
12.00
Oběd
13.30 – 15.30 Blok referátů II
15.30 – 16.00 Diskuse
18.00
Koncert v kostele
Nejsvětějšího jména Ježíš
Kontakt:
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech,
Zámecká 197, 270 61 Lány
Tel. 313 502 608, 731 449 322
lany@muzeumtgm.cz

Pozvánka na vernisáž výstavy
T. G. Masaryk ve filatelii, která se koná
v Muzeu TGM v Lánech 13. září 2007
v 17.00 hod.

Sociální komise informuje
Domov seniorů Nové Strašecí nabízí
odlehčovací služby
Odlehčovací služba znamená pomoc
rodinným příslušníkům či jiným
pečujícím osobám, kteří se dlouhodobě
starají o seniora, osobu s chronickým
nebo zdravotním postižením a po
určitém čase cítí potřebu tuto péči a
kontakt na chvíli přerušit. Pobyt je na
dobu určitou, nejdéle na dobu 3 měsíců.
Domov seniorů, Křivoklátská 417,
270 01 Nové Strašecí
Kontakt: 739 633 509, 731 613 273,
Email: reditel@domov-senioru.cz,
socialni@domov-senioru.cz
Web: www.domov-senioru.cz
Upozornění pro občany
Před každým umístěním do ústavu
sociální péče (domov důchodců, LMD,
penziony pro seniory…), je nutné, aby
každý žadatel měl přiznánu dávku
sociální péče – Příspěvek na péči.
Bližší informace, kde tento příspěvek
získat, byly uveřejněny v Lánském
zpravodaji - leden 2007, březen 2007.
Jiřina Věrnochová, sociální komise

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Kultura o prázdninách nespala
Léto se chýlí k neodvratnému konci a spolu s ním
skončí prázdniny, dovolené, čas her a malin
nezralých. Zima pak položí otázku: „Člověče, cos
dělal v létě?“ Kulturní komise se snažila připravit
pro vás co nejbarvitější podzim, pokud možno na
každý měsíc nejméně jednu akci - divadlem
počínaje, přes koncert, maškarní bál, již tradiční
taneční odpoledne až po adventní program a
rozsvěcení vánočního stromku.
Bohužel ne vše vychází, jak jsme si představovali.
Na polovinu září se nám podařilo sehnat
výpravné loutkové představení Čert a Káča pro
všechny věkové kategorie, hrané velkými
marionetami. Nakonec se nám ale nepovedlo
sladit termíny divadla s provozem naší sokolovny.
I tady se ukázalo, že by stálo za to uvažovat o
obecní kulturní scéně v Lánech. Pražská Říše
loutek je soubor značně vytížený, doufejme, že
dohodneme představení alespoň na začátek
prosince. Myslím, že je na co se těšit. Dám krk za
to, že takové loutkové divadlo mnozí (včetně vás,
vážení dospělí) uvidí poprvé v životě. Ale vše
popořadě.

Kladením věnců na místním hřbitově uctíme
14. září v 11 hodin 70. výročí úmrtí Tomáše G.
Masaryka. Dále bude následovat program v
muzeu TGM. Celý den zakončíme v 18 hodin
slavnostním koncertem vážné hudby v
zámeckém kostele. V netradičním složení
harfa, housle a violoncello zahraje ženské
Flowers trio. Představí se také kladenské
pěvecké kvarteto Laurus.
Na 30. září chystáme posvícenské posezení s
dechovkou v hotelu Classic.
Od října bychom chtěli vždy jednu neděli v měsíci
hostit v Lánech divadelní pohádky pro děti. O
kultuře na listopad a prosinec vás budeme
informovat zase v dalších číslech Lánského
zpravodaje.
Přeji všem co nejméně bolestný návrat z prázdnin
k povinnostem všedních dnů. Těším se na setkání
s vámi na některé z obecních akcí.
Roman Havelka

Lánští a Vašírovští v létě
V červnu se na své inspekční cestě zastavila na
lánské návsi opět kněžna z Fürstenberga. I naše
zevlující mládež přispěla svou troškou do mlýna a
předvedla se v pěveckém umění. Hasiči poslali své
nejlepší lidi, kteří přispěli k obnovení pořádku v
obci po odjezdu kněžny.
V červenci se konalo odpoledne s dechovkou.
Seniorka v hospodě ve Vašírově byla pro zdejší
obyvatele po dlouhé době opět příležitostí k
setkání se sousedy. Mnohé reference a hojná účast
dokazují, že Vašírovští se setkávat chtějí. Pokud to
počasí dovolilo, sedělo se i venku. Provizorní taneční parket nemusel na první odvážlivce dlouho čekat.
Brzy zase Vašírov vyzveme k tanci.
Roman Havelka

HEJBNI KOSTROU pro druhé - tentokrát pro školku
Stává se již tradicí našeho sdružení, že 1x ročně
pořádáme benefiční akci na pomoc některé
organizaci, sdružení či spolku. V loňském roce
jsme pomohli TJ Sokol Lány a výdělek 15.501,- Kč
věnovali na opravu izolace budovy sokolovny. V
letošním roce naše volba padla na Mateřskou školu
v Lánech.
Cílem benefiční akce je přispět školce na zakoupení pružinových houpadel a jiných herních prvků
na zahradu školky pro pestřejší hry dětí. Vybavení
školní zahrady je již zastaralé a nevyhovuje
dnešním normám. Rádi bychom tento stav s Vaší
pomocí změnili!
Připravili jsme proto na sobotu 22. září od 10
do 19 hodin na zahradě Mateřské školy
v Lánech pestrý program pro celou rodinu
včetně občerstvení a budeme rádi, pokud
přijdete svou účastí pomoci mateřské školce.
Na co se můžete těšit? Sportovci se mohou těšit
na „Lánské kolo“ a ceny pro nejpilnější

„Šlapáky“, pro tatínky a kluky bude připravena
ukázka jízd dálkově ovládaných RC modelů
autíček, svou šikovnost předvedou prvňáčci, a
také děti a dívky i ženy ze Sokola Lány, čekat
na Vás budou rozmanité sportovní disciplíny.
Nenechte si ujít keramickou dílnu otevřenou pro
každého, prodejní stánek s pracemi dětí,
malování na obličej i možnost prohlédnout si
budovu školky. V budově školky budou připraveny pro zájemce cvičební bloky kondičního
cvičení. Chceme založit knihu rekordů a nebude
chybět bohatá tombola! Podrobnou pozvánku na
akci obdržíte v nejbližších dnech do Vašich
schránek nebo je ke stažení na www.lany.cz.
Přijměte proto naše upřímné pozvání na
benefiční akci HEJBNI KOSTROU PRO
ŠKOLKU. Každý z Vás může pomoci !!!
Srdečně Vás zve občanské sdružení NAŠE LÁNY,
Mateřská škola Lány a TJ Sokol Lány
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Představujeme novou ředitelku základní školy
Do budovy Základní školy v Lánech jsem šla se
zvědavými pocity, protože jsem měla domluvenou
schůzku s novou ředitelkou Mgr. Ivetou Vrabcovou,
kterou jsem dosud neměla příležitost poznat.
Přivítala mě sympatická,křehkým dojmem
působící dáma, ze které během našeho rozhovoru
sršel elán, nápady a zkušenosti, které od září bude
moci uplatnit ve svém novém působišti.
C o s e Vá m l í b í
na lánské škole, co
Vás zaujalo?
Líbí se mi celý školní
areál. Stará školní
budova má své kouzlo
a už při její první
návštěvě mě zaujaly
její učební dispozice,
prostorné a prosvětlen é t ř í d y, o d b o r n é
p r a c o v n y. Vn i t ř n í
prostory v obou školních budovách působí
útulně, příjemně a vkusně. Zajímavá je i osobnost
paní Ch.G. Masarykové, jejíž jméno škola nese.
Jak hodnotíte její vybavení ve srovnání s Vaším
předchozím působištěm?
Škola, na které jsem působila dosud, byla tzv.
velkou školou se 2 -3 paralelními třídami v
ročníku. Překvapilo mě, že vybavení obou škol je
srovnatelné. Tím, že díky finančnímu přispění
obce, výboru SRPDŠ a získání dotace z Fondu
sportu a volného času Středočeského kraje budou
moci lánské děti od září využívat i nově zrekonstruované hřiště, již žádný rozdíl nevidím.
Znala jste Lány dříve, než jste se přihlásila do
konkurzu na místo ředitelky?
Ano, do Lán jsem jezdila s rodinou nejprve jen o
prázdninách do domku po mých prarodičích. Ten
jsme se nakonec rozhodli zrekonstruovat a máme
v úmyslu se do Lán po dokončení rekonstrukce
přestěhovat k trvalému bydlení.

Bude od září v učitelském sboru, kromě Vás,
další nová tvář?
Spolu se mnou přichází na místo zástupkyně
ředitelky paní Mgr. Petra Přibylová.
Celé prázdniny se seznamujete se zázemím
školy, co nového připravujete na školní rok
2007/2008?
Novinkou je, že od tohoto školního roku začneme
ve škole zatím jen v 1. a 6. ročníku vyučovat podle
vlastního školního vzdělávacího programu
vytvořeného pedagogy lánské školy. Například již
od 1. třídy budeme v návaznosti na předškolní
jazykový kurz místní mateřské školy vyučovat
anglický jazyk. Žáci učící se podle tohoto
programu pak budou v 5. až 7. ročníku získávat
základní znalosti v oboru informačních a
komunikačních technologií, v 8. – 9. ročníku jim
pak nabídneme navazující předměty volitelné.
Ostatní žáci 2. až 5. ročníku a 7. – 9. ročníku se
budou nadále učit podle dobíhajících osnov
základní školy.
Čekají nás také akce v souvislosti se 75. výročím
existence lánské školy. Oslavy byly již zahájeny
uspořádáním školního plesu v loňském školním
roce. Přesně na den otevření lánské školy bychom
i my rádi „otevřeli“ její dveře a umožnili tak
návštěvu všem, kteří prošli jejími lavicemi, a
nejen těm. Budeme potěšeni návštěvou každého,
koho škola v obci zajímá. Ke konci školního roku
oslavy ukončíme uspořádáním školní akademie.
Při této příležitosti bychom rádi zpřístupnili i
novou webovou prezentaci školy.
Několikrát během školního roku budeme pro
žáky organizovat tzv. cesty za poznáním v podobě
zajímavých exkurzí či poznávacích výletů.
Chtěla bych, aby lánská škola byla vlídnou školou
s přátelskou atmosférou, ale zároveň školou
disciplinovanou a dobře fungující.
Já si dovolím na závěr popřát nové paní ředitelce
mnoho úspěchů při řízení lánské školy.
Martina Hořejší
Curriculum vitae Mgr. Iveta Vrabcová
Pedagogická fakulta UK Praha, učitelství
všeobecně-vzdělávacích předmětů, obor
Matematika – Chemie, 16 let praxe na
základní škole
Vdaná, manžel – grafik v reklamní
agentuře, dvě děti – syn navštěvuje
základní školu, dcera studuje na Fakultě
mezinárodních vztahů VŠE v Praze.

Hledáme cvičitelku
pro cvičení s dětmi
TJ Sokol Lány hledá cvičitelku pro
cvičení rodičů s dětmi a předškoláků
od září 2007. Bližší informace podá
paní Václava Nováková, ulice
Příční, čp. 395.

Tradiční Masarykova vatra
bude zapálena 22.9.2007
·
19 hodin - setkání v Muzeu T.G.M.
·
17 hodin - pietní akt na hřbitově
·
18-19 hodin - posvěcení zrenovované
historické stříkačky u Židovského
rybníka
·
19 hodin - zapálení “Masarykovy
vatry” a přátelské posezení s muzikou

Jak běžel prázdninový čas
v Mateřské škole Lány
V červnovém týdnu nazvaném
POSLEDNÍ ŠKOLKOVÁNÍ jsme se
slavnostně rozloučili s předškoláky. Děti
každý den čekalo překvapení. Hledání
zlatého kamínku, kurážné vody,
závěrečná besídka, sladké mlsání.
Provozní problémy nám však nedovolily
uspořádat pro děti “ Noc ve školce“. Za
pochopení a poskytnutí zázemí v
posledním týdnu děkujeme Základní
škole v Lánech.
Během prázdnin v mateřské škole
probíhal generální úklid všech prostor
školy. Byly provedeny drobné opravy
nábytku, elektroinstalace, hraček. Na
zahradě se zazelenala nově zasetá tráva.
Dokončilo se zastřešení nových pergol,
které dětem poskytují při pobytu na
zahradě ochranu před sluncem i deštěm.
Velkou radost máme i z nového schodiště
ze školní budovy přímo na zahradu. Na
děti čeká nová barevná palisáda vhodná
na přelézání, odvážné skoky a tvořivé
hry.
Miluše Vaněčková,
ředitelka Mateřské školy Lány

Co nás čeká ve školce?
Klíčovou dírkou se podíváme, co nás
čeká ve školce začátkem nového
školního roku.
První týden v září pro všechny nové děti a
jejich rodiče máme připravený program
postupného zvykání v mateřské škole
nazvaný “ Táto, mámo pojď si hrát.“
V průběhu září zavítají děti do školy a
školní družiny za svými kamarády, kteří
jsou již školáci. Naopak na naše bývalé
předškoláky se můžete přijít podívat v
sobotu 22. 9. ve 13. 00 hodin na zahradu
mateřské školy. Pro radost a potěšení
přítomných zatancují pět tanečků z
Posledního školkování.
Srdečně zveme všechny v sobotu 22. září
na zahradu Mateřské školy, kde proběhne benefiční akce HEJBNI KOSTROU
PRO ŠKOLKU. Těšíme se na Vás.
Miluše Vaněčková,
ředitelka Mateřské školy Lány

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Září 2007 | strana 6

Sociální komise informuje
CESTA DOMŮ - zdravotní nabídka
Agentura domácí zdravotní péče (Odborné sesterské výkony v domácnosti)
Domácí zdravotní péče by měla
navazovat na pečovatelskou službu.
Poskytuje odborné sesterské úkony
ordinované lékaři (odborným či
praktickým).
Jsou to: odběry krve a biologického
materiálu, aplikace insulinu, aplikace
injekcí, převazy kožních a pooperačních
defektů, ošetření stomií, rehabilitace (po
operačních výkonech apod.)
Péče ordinovaná lékaři je hrazena
zdravotními pojišťovnami a je vykonána
registrovanými zdravotními sestrami s
dlouholetou praxí přímo v bytech
klientů.
ŠÁRKA NOVOTNÁ
Kuštova 313
Rakovník
Kontakt: 313 511 778
774 320 656
775 265 549

Ohlédnutí za Lánskými letními slavnostmi
očima zahrádkářů
V den Lánských letních slavností přivítala obec větší množství návštěvníků nejen z blízkého okolí. Tato
akce se stává tradicí a přáli bychom si, aby úspěšně pokračovala i v příštích letech. Místní Svaz zahrádkářů měl v minulých letech také svoji tradiční akci – výstavu květin. Přijížděli na ni do Lán zahrádkáři z
různých koutů našeho kraje.
Musíme však přiznat, že členská základna
zahrádkářů nemládne a přes veškerou snahu by
se nepodařilo výstavu v takovém rozsahu jako
bylo zvykem realizovat. Také hlavní aranžér
našich výstav je nyní pracovně mimo obec.
Máme ale ve svém středu neméně schopnou
aranžérku, ing.Blanku Jirglovou, která v
minulých letech vyhrála na celostátní výstavě
amatérských aranžérů v Hořovicích.
A tak vznikl nápad prezentovat lánské a
vašírovské zahrádkáře malou měrou při obecní
akci velkého významu jako jsou Lánské letní
slavnosti. Přidělený výstavní prostor v jedné z
budov hotelu Classic byl 23. června 2007
zaplněn květinovým aranžmá a zaujal určitě
každého, kdo tudy prošel.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
organizačnímu týmu Lánských letních slavností a Obecnímu úřadu v Lánech za podporu a umožnění
naší květinové prezentace. Přáli bychom si, aby i tato naše malá výstava se stala do budoucna tradicí
spolu s pořádáním Lánských slavností.
Iva Reichlová, členka výboru
Českého zahrádkářského svazu Lány

Blahopřejeme
Dodatečně blahopřejeme srpnovým jubilantům, kteří nebyli zveřejněni v červnovém čísle. Redakční rada se omlouvá za nezveřejnění:
Řeháková Helena, ul. Za Školou; Novák Jiří, ul. Křivoklátská; Roček
Milan, Vašírov; Stuchlý Václav, ul. Zahradní; Vykouk Jaroslav, ul. Ke
Hřbitovu; Coufalová Ivana, ul. Berounská; Říhová Vlasta, ul. Čs.
armády; Smola František, ul. ulice Čs. armády.
V září 2007 blahopřejeme k významnému jubileu těmto občanům:
Jungmannová Miloslava, ul. Lesní; Sedláček Tomáš, ul. Školní;
Dundrová Blanka, ul. Bezejmenná; Kytková Marie, ul. Berounská;
Černá Věra, ul. Krátká; Veselý Zdeněk, ul. U Statku; Štáfek Antonín, ul.
Lesní; Krůtová Jiřina, ul. Školní; Čanda Jan, ul. Školní; Hřívová
Věnceslava, ul. Okružní; Sklenička Miloš, ul. Zámecká; Větrovec
Václav, ul. U Statku; Jirglová Marie, ul. Berounská; Rychtrová Marie,
ul. Školní.

Vzpomínka
V červenci jsme se rozloučili s paní Jindřiškou Moravcovou z Lán.
V měsíci srpnu jsme se rozloučili s paní Marií Foltovou z Lán, panem
Františkem Hamouzem z Lán, panem Ladislavem Nekovářem z Lán a
paní Jaroslavou Králíčkovou z Lán.

Řekli si „ano“
7.7.2007
20.7.2007
27.7.2007
11.8.2007

Jan Veselý a Kateřina Beštová (Vašírov 16)
Jiří Novák a Miroslava Švecová (Lány, Kam. Žehrovice)
Tomáš Řehák a Eva Drvotová (Stochov, Lány)
Josef Miller a Irena Bandová (oba Lány)
Petr Sedláček a Zuzana Fejfarová (Lány, Beroun)

Vítáme nové občánky
16.7.2007

Andrej Jartim (Lány, ulice Křivoklátská)
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NÁZORY A KOMENTÁŘE
Starousedlíci, náplava a satelity
V nedávné době jsme si připomněli 615 let od první zmínky o naší obci. To už
je pěkný kus historie, napadlo mě. Vždyť se tím vracíme až do doby před
husitskými válkami, do období panování krále Václava IV. Zároveň jsem si
uvědomil, že dost možná nezažila v celé své historii naše obec takový rozvoj
jako dnes. Alespoň co se nárůstu počtu obyvatel týče.
V této souvislosti se mi vybavila příhoda, kterou mi vyprávěl jeden z mých
přátel. Na náměstí ho onehdy zastavil řidič dodávky, který komusi cosi vezl.
„Prosím vás, kde tu máte v Lánech to satelitní městečko?“ ptal se.
Zaskočený přítel mu odpověděl, že u nás žádné satelitní městečko nemáme.
Zprvu jsem se tomu zasmál, ale pak jsem si vzpomněl na ‚satelitní
městečka', která kolem Prahy rostou jako houby po dešti a s původní obcí
mají často společný už jen ten název. Na velké noclehárny, jejichž obyvatelé
jezdí domů jen přespávat a úplně vytrženi z kontextu obce si žijí svůj vlastní
život na jiné planetě. To vše a spousta dalších věcí mi proběhla hlavou a na
konci zůstala otázka: Čeká Lány podobný osud?
Dnešní svět rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních
prostředků způsobuje často paradoxně to, že se spolu lidé žijící v jedné
lokalitě stále méně setkávají. Na rozdíl od našich předků, kteří tvořili
přirozenou komunitu spojenou „stejnou adresou“, je dnes stále častějším
jevem „uzavírání se“ před okolním světem. Většinou po příchodu z práce
zmizíme za svými ploty a zdmi, a připoutáni ke svým mobilům, televizím a
internetům se o sousedy moc nezajímáme. Není divu, že onen „duch
sousedské pospolitosti“, který v obcích vládl (byť i se všemi rozpory,
drobnými i většími nepřátelstvími či vzájemným hecováním) se pomalu
vytrácí. A tady drobná úvaha nad prací obecního zastupitelstva.
Je logické očekávat od obecního zastupitelstva to, že se bude starat o
materiální stránky našeho života. Že bude stavět chodníky, budovat
kanalizace a vodovody, starat se o veřejné osvětlení a udržovat čistotu a
pořádek v obci. Že se bude snažit zajistit v co nejdostupnější míře služby

pro občany a také se postarat o jejich bezpečnost. K tomu slouží peníze z
naší společné kasy – z obecního rozpočtu. Ale myslím si, že tím by činnost
zastupitelstva končit neměla. A že by se obec měla přinejmenším pokusit
také o „budování“ dobrých sousedských vztahů v naší komunitě. A nejlepší
způsob je umožnit lidem setkávat se. Například při různých kulturních,
společenských či sportovních událostech. V uplynulým měsících jsme se
přesvědčili o tom, že zájem mezi lidmi je. Ať už se jednalo o pálení čarodějnic
nebo o přehlídku bojové techniky americké armády z II.světové války či
další ročník Běhu zámeckým parkem. Také Den plný her, pořádaný u
příležitosti slavnostního otevření dětského hřiště, či slavnostní koncert
Hudby Hradní stráže a Policie ČR se staly vítanou příležitostí k setkání s
„těmi ostatními“. I v červnu jsme se sešli v hojném počtu na příjezdu kněžny
z Fürstenberka nebo na Lánských letních slavnostech či “školních
olympijských hrách”. A myslím, že už dlouho si společně neposedělo spolu
tolik vašírovských (o návštěvnících z Lán nemluvě) jako při akci s dechovkou, která proběhla počátkem července ve vašírovské hospodě.
Neměli bychom litovat práce a prostředků do podpory těchto podniků
vložených, protože za čas (doufejme) zjistíme, že se nám v naší obci lépe žije
a že soused odnaproti je celkem fajn chlap, i když tu bydlí teprve rok. A že
vlastně zas až tak nezáleží na tom, jestli tu moje rodina žije několik století
nebo teprve pár měsíců. Jedno nás přece spojuje. Stejná adresa.
Karel Pleiner
P.S. Autor je zřejmě nenapravitelný snílek a optimista, jenže teprve po
napsání tohoto článku se dostal poprvé v životě k přečtení příspěvků
diskusního fóra na lánských webovkách. Upřímně řečeno, některé příspěvky
vzaly i jemu trochu vítr z plachet. Tolik hloupé zlovolnosti, závisti, nenávisti a
zloby (schované – jak jinak – za zbabělou anonymitu) na tak malém prostoru
ve mně probouzí hluboký smutek. Jak trapná vizitka pro celou naši vesnici ...

POZVÁNKY NA ZÁŘÍ
TJ Sokol Lány

Program Klubu pro rodiče a děti Domeček

·
Přesný rozvrh cvičení a využití sokolovny zpracovává výbor TJ na zářijové

schůzi. O podrobnostech a zahájení pravidelného cvičení informujeme
zájemce včas ve vývěsní skříňce před sokolovnou a v místním rozhlase.
·
11. září začíná fungovat Domeček, klub pro rodiče a děti. Připravena bude
nejen útulná herna plná hraček pro děti, ale také cvičení pro maminky,
pro děti, angličtina, pravidelná keramická dílna. Domeček má otevřeno
v úterý od 14.00 – 17.00 hodin a ve středu od 9.00 – 12.00 hodin.
·
Na 15. září připravuje Pavel Slánička již 5. ročník DESETIBOJE
jednotlivců v míčových hrách.Bude probíhat na venkovním hřišti i v
sokolovně. Vloni se turnaje zúčastnilo 28 hráčů a i letos očekáváme
vysokou účast hráčů nejen z Lán. Podrobné informace a přihlášky u
Pavla Sláničky, Školní ulice, Lány. Přijďte povzbudit lánské závodníky !
·
Na 22. září připravujeme „Den sokolování“ (z podnětu České obce
sokolské). V rámci benefiční akce “Hejbni kostrou pro školku” budou
pro zájemce připraveny bloky kondičního cvičení v budově MŠ.
Václava Nováková

Kam a kdy za lánským fotbalem
SK Lány A

SK Lány B

FC Olešná

SK Lány

01.09. 17:00

FK Hředle

SK Lány

05.09. 17:00

FK Kněževes B

09.09. 17:00

TJ Roztoky

SK Lány

09.09. 17:00

SK Lány B

15.09. 16:30

SK Lány

TJ Šanov

16.09. 16:30

So. N. Strašecí B 23.09. 16:30

Sp. Řevničov

SK Lány

22.09. 16:30

SK Lány B

29.09. 10:00

SK Lány

DS Zavidov

26.09. 17:00

So. Srbeč

07.10. 16:00

ČL Kolešovice

Program Klubu pro rodiče a děti Domeček v září 2007 (sídlí v lánské
sokolovně, otevírací hodiny: úterý 14.00 – 17.00 hodin, středa 9.00 –
12.00 hodin). Příspěvek za návštěvu je 30,- Kč (platí pouze dospělý
doprovod). Poprvé po prázdninách se Domeček otevře 11.9.2007.
Pro návštěvníky Domečku jsme od září připravili nové vybavení, hračky, a
také bohatší program. Pravidelný čas bude mít cvičení kojenců a batolat s
rodiči a keramická dílna. Maminky budou moci využít pravidelné
dopolední cvičení v sále sokolovny s možností hlídání dětí v herně a od října
výuku angličtiny. Pokud Vás však nabízený program nezaujme, můžete si
v Domečku jen hrát!
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ proběhne v Klubu pro
rodiče a děti Domečku v lánské sokolovně 18. - 19. září a 25. – 26. září
2007 během otevíracích hodin. Do burzy přijímáme oblečení zachovalé,
vyprané a vyžehlené BEZ OMEZENÍ VELIKOSTÍ A MNOŽSTVÍ, dále
pak hračky a botičky. Věci k prodeji doneste po telefonické dohodě (604
941 252) paní Andree Klimešové na adresu ČS. armády čp. 322, Lány ve
dnech 10. - 16. září 2007. Věci k prodeji označíte pořadovým číslem, které
Vám sdělí paní Klimešová a pořídíte jmenný seznam, na kterém budou
uvedeny také ceny. Výdej neprodaných věcí bude 2. října 2007 v Klubu pro
rodiče a děti Domečku.

02.09. 17:00

Modeláři budou na Židovském rybníku
Lodní modeláři Vás srdečně zvou 22.9.2007 od 13 hodin k Židovskému
rybníku na ukázky lodních modelů.
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ZE SPORTU
Dětská “Olympiáda” v Lánech

Ohlédnutí za sportováním v sokolovně

Ve dnech 25.- 27. června pořádala lánská škola ve spolupráci s komisí
sportu a mládeže OÚ Lány “Školní olympijské hry”. V pondělí 25.6. se
celá škola sešla za sokolovnou, kde byly sportovní hry slavnostně zahájeny
starostou K. Skleničkou, jenž zapálil louče s ohněm, které držely bohyně.
A pak to začalo.
Začínaly děti z prvního stupně, a to atletikou. Druhý stupeň zatím
pracoval ve třech dílnách: výtvarně-dějepisné, hudebně-literární a třetí
jsme byli my, novináři. Výtvarně-dějepisná dílna malovala a modelovala
sportovce v akci nebo bohy. Druhá část nacvičovala poučné divadelní
představení s názvem Návštěva v Olympii. Další dílna se zaměřila na
hudbu a tanec. Připravila si pěkné vystoupení, které předvedla na
závěrečném slavnostním zakončení her. No a my novináři jsme běhali od
jednoho stanoviště ke druhému, fotili a dělali rozhovory se závodníky,
rozhodčími a vedoucími dílen. Celou dokumentaci jsme vystavili 28.6.
ráno na chodbách školy, aby si ji mohli všichni prohlédnout. Navíc jsme
dostali za úkol připravit příspěvek do týdeníku Raport.
V úterý 26.6. se program obrátil – žáci II. stupně závodili v atletických
disciplínách a malé děti pracovaly ve škole v dílnách. Mimo jiné nakreslily
obrovské figuríny závodníků minulosti, současnosti a budoucnosti. Ty
posledně jmenované postavy byly nejzajímavější. V jejich oblecích se dalo
sportovat i ve vesmíru nebo na dně oceánu.
Ve středu 27.6. byly na pořadu míčové hry, vyhlášení absolutních vítězů a
slavnostní zakončení her. Trochu nás potrápil studený vítr, ale vydrželi
jsme.
Ve čtvrtek 28.6. jsme se sešli v tělocvičně školy, předvedli výsledky snažení
v dílnách a společně probrali předchozí tři olympijské dny. Vypadá to, že
by za rok mohly být hry znovu. Už se těšíme!
Zuzana Mocsonokyová, Ondřej Vejrážka,
Lucka Poštová, novináři z 8.třídy ZŠ Lány

·
4. ročník SEDMIBOJE dvoučlenných družstev v míčových hrách

Středočeský pohár veteránů v tenise
29. ročník Středočeského poháru veteránů probíhal na lánských
tenisových kurtech v sobotu 21. července. Sešlo se celkem 24 hráčů z
různých koutů Středočeského kraje, kteří soupeřili v pěti kategoriích (od
60 let více). Lánský klub reprezentovalo celkem 5 hráčů – Ladislav
Moravec, Antonín Bechyně, Ivan Bergmann, Václav Fröhlich a Oldřich
Novák. Nejúspěšnější byl Antonín Bechyně, který vyhrál svoji kategorii
nad 80 let. Ve čtyřhře hrálo 7 dvojic, ale tam se již lánským hráčům
nevedlo. Všichni účastníci chválili celkovou připravenost turnaje, ale
zejména kvalitu kurtů, hezké prostředí tenisového areálu i zajištěné
občerstvení.
Ladislav Moravec

proběhl 9. června za účasti 18 mužstev z okresu Kladno a Rakovník.
Sedm mužstev bylo z Lán. Vítězství obhájilo mužstvo z Kladna „ Honza
a Honza“, druhé bylo mužstvo z Nového Strašecí. Nejúspěšnějším
lánským mužstvem se stal „Sokol“ ve složení JUDr. E. Kosár a J. Szabo
(jinak aktivní stolní tenisté), když obsadili pěkné 4. místo.
·
19. června uzavíral odbor všestrannosti TJ Sokol Lány cvičební rok
2006 – 2007. V malé akademii předvedly své ukázky oddíly rodičů s
dětmi, starší žákyně a dorostenky. V závěru měli i diváci možnost
trochu si zacvičit. Nechybělo ani ocenění práce cvičitelek, bez jejichž
práce a času by v Lánech žádné cvičení neprobíhalo. I touto cestou jim
všem výbor děkuje.
·
„Novousedlíci“ z Lipové ulice požádali o propůjčení sportovního
areálu u sokolovny a 16. června si uspořádali rodinné sportování pro
velké i malé.
·
Ani o prázdninách sokolovna nezela prázdnotou. Každé úterý od 20
hodin se zde nadále scházely ženy, aby v potu tváře i těla formovaly svoji
postavu. Po celé prázdniny totiž pokračovalo cvičení žen, které vedly
střídavě Jana Porcalová a Míša Buřičová, někdy zaskočila Martina
Moravcová.
·
Stolní tenisté také nemohou přestat trénovat, protože je čekají opět
soutěže registrovaných jednotlivců i družstev. Tréninky probíhaly ve
středu od 18 hodin.
·
Současně informujeme občany, že člen oddílu Václav Jirkovský dosáhl
na 2. místo v sokolském republikovém přeboru stolních tenistů.
Blahopřejeme!
·
23. a 24. srpna jsme organizovali generální úklid sokolovny, aby byla
dobře připravena na další cvičební rok.

Lánská smeč – Memoriál Jitky Zelenkové
Letos se konala Lánská smeč již potřetí a to za účasti lánských a
kladenských smíšených družstev. Počasí se na sobotu 14. července
umoudřilo a azurová obloha po ránu napovídala, že se na sluníčko po celý
den můžeme spolehnout. Po tradičním přivítání družstev bylo zahájeno
losování zápasů. Turnaj proběhl ve dvou kolech systémem „každý s
každým“. Hra se nesla v rekreačním duchu a o to více docházelo k
zajímavým a dlouhým výměnám. Diváci, kteří se přišli podívat, viděli
zajímavý volejbal. O konečném pořadí v turnaji se rozhodovalo až v
odpoledních hodinách. V posledních zápasech se ukázala zkušenost
lánských a na prvním místě skončilo družstvo „Ábum“ , druhou příčku
získalo lánské družstvo „O5“ a třetí byli kladenští „Externisti“ .
Turnaj se vydařil, děkujeme všem zúčastněným a za rok v létě se opět
těšíme na kvalitně obsazený turnaj smíšených družstev.
Martin Zelenka

1. ročník Lánské nohejbalové ligy
V červenci a v srpnu, kdy většina lidí tráví svůj volný čas lenošením u
rybníků a moří (když se počasí daří) nebo u televize, na hradech, zámcích či
občerstvovnách všech kategorií (když se počasí nedaří), jsme pro lánské
sportovce vymysleli alternativu: Lánskou nohejbalovou ligu. Jedná se o
turnaj tříčlenných družstvech o putovní pohár a další věcné ceny. Do
prvního (a doufáme, že ne posledního, ale naopak tradičního) ročníku se
přihlásilo devět týmů z Lán a okolí. V době, kdy píšu tento článek
(14.8.2007), je odehrána polovina soutěže a začínají se nám již rýsovat
aspiranti na titul a tím i možnost vyrytí jména na podstavec putovního

poháru. Průběžné tabulky, výsledky a soupisky naleznou zájemci na
vývěsce před sokolovnou (svojí plochu nám zapůjčil klub stolního tenisu).
Celkového vítěze budeme znát v půlce září.
O hlavní organizaci turnaje a hladký průběh se stará Pavel Slánička, o
statistiky a tiskové materiály moje maličkost. Doufáme, že tento zkušební
první ročník nastartuje ještě větší zájem o sportovní aktivity a najdou se tak
další lidé, kteří při sportování chtějí také poměřit svoje síly s jinými
sportovci, protože jedině tak si můžou ověřit svoje kvality.
Martin Drábek
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