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Slovo na úvod
Vzpomínám si na případ, který před
několika málo roky řešila celá naše
republika. Šlo v něm o památník, úctu
k mrtvým a jeden prasečák. Ano, nemýlíte
se. Mám na mysli onen slavný prasečák
v Letech, který nechal bývalý režim
„citlivě“ postavit hned vedle místa, kde
za druhé světové války stál koncentrační
tábor pro Romy. Úctyhodné prostředí pro
památník zemřelých. Člověk by si řekl, že
dnes už taková necitlivost nehrozí, ale zdá
se, že nic není nemožné. Máme tu možná
další příklad naprosté ignorance
k symbolům, tentokrát k symbolům naší
státnosti. Jenže teď už se na totalitní režim
vymlouvat nemůžeme. Vždyť dnes jde jen
o peníze a ty, jak známo, nesmrdí. I když
v tomto případě...
Naši sousedi ze skládky Ekologie se
chystají postavit kousek za vesnicí
bioplynovou stanici, ve které se kromě
biomasy chystají využívat jako suroviny
také odpad z kafilérií, zbytky potravin a
podobné specialitky. A to v množství,
které se počítá na tisíce tun ročně. Když už
pominu vliv na kvalitu ovzduší,
představte si jen ten pachový doprovod,
který se zřejmě dá očekávat. A představte
si, že tento neodbytný voňavý doplněk
bude doprovázet návštěvníky hrobu
našeho prvního prezidenta
T.G.Masaryka. A všechny, kdo přijedou
do Muzea T.G.M v Lánech. A ty, kdo si
budou chtít prohlédnout jeho novou
jezdeckou sochu, na kterou právě probíhá
celonárodní sbírka. Také významné státní
návštěvy, až přijmou pozvání našeho
prezidenta do jeho letního sídla, si ho
užijí. I vyznamenávat se bude v nezapomenutelné atmosféře. Pokud ovšem
nedojde po osmdesáti letech k tomu, že se
prezident prostě odstěhuje. A my všichni,
kdo zde v Lánech bydlíme, si to báječné
ovzduší budeme užívat po celý zbytek
života a neunikneme mu ani na hřbitově.
Hezké vyhlídky, ne?
Proto je právě teď nutné, abychom všichni
do jednoho zaujali k věci aktivní
stanovisko. Vždyť jde o naše domovy. Je
třeba jednohlasně žádat úplné a
nezaujaté, vědecky podložené informace,
je třeba žádat právní záruky toho, co se
nám naslibuje, a v případě, že výhled pro
naši obec bude nepříznivý, je třeba
bojovat proti tomuto projektu. Bez ohledu na naše šance se nesmíme vzdát. Co
bychom pak jednou řekli našim dětem?
Karel Pleiner
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Společnost Ekologie se chystá vybudovat
bioplynovou stanici v areálu skládky
Společnost Ekologie s.r.o. plánuje výstavbu bioplynové stanice v areálu skládky, která leží na katastru obce
Rynholec, nedaleko obce Lány.
Společnost provedla oznámení o investičním
ka. Krajský úřad však odpověděl v tom smyslu, že
záměru na odboru životního prostředí a
je povinen ukončit zjišťovací řízení do 30 dnů
zemědělství Krajského úřadu Středočeského
od zveřejnění informace, bez možnosti posunokraje a ten zahájil zjišťovací řízení pro posuzování
vání termínů. Závěrečné rozhodnutí Krajského
vlivů na životní prostředí podle zákona č.
úřadu Středočeského kraje tedy zní, že na základě
100/2001 Sb. Jako dotčené samosprávné celky
výsledků zjišťovacího řízení investiční záměr
byly osloveny v rámci tohoto řízení Středočeský
nebude posuzován podle zákona č.100/2001 Sb.
kraj a obec Rynholec, na jehož katastru v blízkosti
o posuzování vlivů na životní prostředí. Obci pak
asi 1 km od nejbližší zástavby, by bioplynová
doporučil věnovat pozornost následným
stanice měla ležet. Také byla oslovena obec Lány,
povolovacím procesům a uplatnit odůvodněné
protože vzdálenost provozu od stávající nejbližší
připomínky v jejich rámci.
zástavby v Lánech je cca 1,27 km.
Protože je zastupitelstvo přesvědčeno, že se jedná
Zastupitelstvo začalo v této věci shromažďovat
o záležitost, která může dost zásadním způsoinformace a také požádalo nezávislého odborníka
bem ovlivnit život v naší obci a život každého
o zpracování odborného názoru na celý projekt.
občana Lán, rozhodlo se svolat veřejné zasedání
Aby mohli zastupitelé reagovat na doručenou
zastupitelstva, na které účast přislíbil i zástupce
investora - ing. Jiří Pergler. Toto veřejné zasedání
rozsáhlou odbornou studii a kvalifikovaně
rozhodnout, bylo požádáno na odboru životního
proběhne 16. října 2007 v 19.00 hodin v hotelu
prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Classic. Věříme, že hojnou účastí jako občané
Středočeského kraje o možnost vyjádřit se
potvrdíme, že nikomu není lhostejné v jakém
k plánované stavbě v pozdějším termínu prostředí budeme my a naše děti žít.
po zpracování posudku od nezávislého odborníVáclav Fencl a Karel Pleiner

Co je to bioplynová stanice a co bude zpracovávat
Bioplynová stanice zpracovává biologicky
rozložitelné odpady a látky - např. potravinové
zbytky, jateční odpady, exkrementy chovaných
zvířat (prasečí nebo kravská kejda), ale také
travní nebo kukuřičné siláže. Suroviny jsou
skladovány v uzavřených objemných nádržích,
kde se bez přístupu vzduchu při teplotě větší
než 35°C a působení bakterií tato hmota
rozkládá (vyhnívá). Tím se uvolňuje bioplyn,
který je odváděn do plynojemu a následně
spalován kogenerační jednotkou (spalovací
motor), která tak vyrábí elektřinu a teplo.

Plánovaná stanice v areálu skládky Ekologie
by měla ročně zpracovávat 3158 tun biologických odpadů (z toho 1428 tun jatečních
odpadů, 80 tun kuchyňských odpadů, 450 tun
biologicky rozložitelných komunálních
odpadů a 1200 tun separovaných odpadů) a 10
000 tun kukuřičné siláže. Celková kapacita
zařízení činí 13 158 tun biomasy za rok,
elektrický výkon je pak 526 kWel a tepelný
výkon 558 kWth.

Obecní zastupitelstvo obce Lány zve občany na

Veřejné zasedání zastupitelstva
jehož hlavním bodem bude záměr firmy Ekologie s.r.o. vybudovat
v lokalitě skládky bioplynovou stanici.
Na zasedání přislíbil účast také zástupce investora
pan ing. Jiří Pergler.

16. října 2007 v 19.00 hodin
v hotelu Classic.
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Sběr nebezpečných odpadů
CZ EKOLOGIE-HOLDING, s.r.o. a
Obecní úřad Lány pořádají 13.10.2007
sběr nebezpečných složek komunálních
odpadů od obyvatel. Na sběrné místo
můžete přinést - baterie všech druhů,
včetně olověných akumulátorů, oleje,
plechovky od barev, zářivky, výbojky,
kyseliny, zásady, barvy, ředidla, lepidla,
teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
elektronický odpad, lednice, čistící
prostředky, zaolejované textilie a nádoby
od sprejů.
Místa a časy sběru - 13.10.2007:
·
LÁNY, OBECNÍ ÚŘAD,

9.20 – 10.00 HODIN
·
VAŠÍROV, ZASTÁVKA ČSAD,

11.20 – 11.40 HODIN

Kontejnery na odpad
ze zahrádek
Obecní úřad a komise životního prostředí umístí ve dnech 13. a 14. 10. 2007
kontejnery na bioodpad ze zahrádek na
obvyklá místa:
Lány
·
parkoviště u hřbitova
·
parkoviště u rybníka
·
Lesní ul. (u čp.125)
Vašírov
·
u telefonní budky

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
chystá na 8. prosince 2007
předvánoční víkendové setkání
v místní sokolovně pod názvem

Voňavý advent
V rámci bohatého programu bude také
vyhlášeno nejchutnější a nejhezčí
vánoční cukroví přinesené z kuchynÍ
lánských žen, příp. mužů.
Do cukrářské soutěže se může
přihlásit kdokoliv. Stačí jen 8. prosince
přinést své vánoční cukroví nebo
jablkový závin ochutnat do sokolovny.
Neváhejte a pochlubte se svým
sladkým kulinářským uměním!
Získejte prestižní ocenění

„ ŘÁD ZLATÉ VAŘEČKY“
Napečte pro Voňavý advent.
Podrobnosti o programu a průběhu
soutěže, která by se mohla stát každoroční příjemnou předvánoční tradicí,
přineseme v listopadovém čísle
Lánských novin.
Ivana Hošková, Eva Havelková

Srpnové veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 27. srpna proběhlo v hotelu Classic další
veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Hlavním bodem bylo projednání a schválení
obecně závazné vyhlášky č.2/2007 o místních
poplatcích.
Zasedání se zúčastnilo osm členů zastupitelstva
obce, omluveni byli p. Běloušek, JUDr. Kosár a
Ing. Loskot. Po zahájení, které provedl starosta
Karel Sklenička, provedl místostarosta Václav
Fencl kontrolu usnesení č.3/2007 z minulého
veřejného zasedání. Starosta podal zprávu o
činnosti zastupitelstva od posledního veřejného
zasedání. Mimo jiné se zmínil o Lánských letních
slavnostech, které proběhly s velikým ohlasem
v červnu a také o slavnostním koncertu konaném
při té příležitosti. Zmínil se i o soutěži „Rozkvetlá
vesnice“ vyhodnocené na Lánských letních
slavnostech .
Dále byli občané starostou informování
o pracech, které proběhly během prázdnin, např.
o vybudování zpevněné plochy pod kontejnery
na separovaný odpad v nové zástavbě v ulici Pod
Hřištěm, o umístění nových odpadkových košů
nebo o opravě dešťové kanalizace ve Vašírově.
Dále starosta informoval o ukončení pronájmu
domu čp. 174 ke dni 30.9.2007 a vyzval zastupitele, aby předložili návrhy na jeho další využití.
Seznámil také se skutečností, že do lánské školy
nastoupila nová ředitelka Mgr. Vrabcová a také
nová zástupkyně ředitele Mgr. Přibylová.
Rovněž seznámil občany se skutečností, že
společnost BUBÁKOV instaluje další vysílač na
budovu školy a za to zřídí přístup k veřejnému
internetu ve vestibulu Obecního úřadu, kde bude
během pracovní doby úřadu k dispozici občanům.

Starosta také informoval o tom, že se dosud
nepodařilo zajistit nainstalování informačního
systému v obci díky značnému vytížení firmy
ADSUM, která má práci provést.
Bylo navrženo zřízení informačního centra obce
v budově Muzea TGM. Zahájením jednání byl
pověřen zastupitel Roman Havelka.
Byly znovu podány informace o dalším postupu
kolem pozemků na chodník Lány - Slovanka a
vzneseny některé připomínky k obsahu diskusního fóra na webových stránkách.
Pak zastupitelstvo schválilo obecně závaznou
vyhlášku č.2/2007 o místních poplatcích.
Zmíněná vyhláška je k nahlédnutí na obecním
úřadu nebo na internetových stránkách obce.
V dalším vystoupení starosta informoval občany
o průběhu stavebních akcí, které byly v obci
během prázdnin realizovány:
·
dokončení úprav náměstí v celkové výši
800.000 Kč, na něž byla získána dotace ve výši
121.000 Kč a zároveň byl dobudován zbytek
chodníku v Křivoklátské ulici proti poště,
·
rekonstrukce hřiště v areálu základní školy a
výměna 15 oken ve škole,
·
restaurátorské práce na sousoší v parčíku na
náměstí,
·
instalování 13 hnízd bezdrátového rozhlasu,
·
oprava příjezdové cesty ke školní jídelně.
V diskuzi potom pan Roman Havelka informoval
o práci kulturní komise v uplynulém období a o
akcích pořádaných během léta.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši
20.000 Kč na obnovu bytu rodiny Králových,
která se ocitla ve finanční tísni z důvodu požáru
bytu.
Karel Pleiner

Bioplynová stanice na skládce Ekologie s.r.o.
Týká se to každého z nás!
Budování bioplynových stanic (BPS) má dnes zelenou v celé Evropě. Jásají nad nimi ekologové, protože se jedná
o tzv. ekologicky šetrný zdroj energie a navíc se zde zpracovávají nežádoucí odpady. Hlásí se k nim i podnikatelé,
protože především jde o výborný byznys, jakým se dnes likvidace odpadu stává a dále o výrobu energie, která se
čím dál tím lépe platí. Navíc při troše šikovnosti lze takovou záležitost téměř celou postavit za peníze z Evropské
unie. A má je ráda i zmiňovaná EU, vždyť proč by do nich jinak to obrovské množství financí dávala? Kromě toho
EU určila, že od roku 2011 bude povinné separovat odpad ukládaný na skládky. A co potom s vytříděným
biologickým odpadem? Pokud si provozovatelé skládek tenhle problém nějak nevyřeší, nebudou moci skládku
provozovat a skvělý kšeft je v tahu. A tak všichni svorně tuto technologii vychvalují ve všech sdělovacích
prostředcích, všichni najednou chtějí budovat bioplynové stanice a jsou „velcí ekologové“.
Když společnost Ekologie s.r.o. přišla se záměrem postavit na skládce bioplynovou stanici, začal jsem já i ostatní
členové zastupitelstva shánět informace o již fungujících stanicích v naší republice. Tu jsme najednou zjistili, že
(jako všechno) i bioplynky mají svou „druhou stranu mince“, o které se moc nemluví. Názor všech na bioplynové
stanice se totiž radikálně změní (a to i u těch nejzapálenějších „ekologů“) v okamžiku, kdy musí v blízkosti
některé z nich žít. Ono totiž vůbec není jedno, jak daleko od obydlené lokality taková bioplynka stojí a ti, kdo
připustili, aby jim byla postavena „za humny“, toho dnes hořce litují. Základní problém, který všichni řeší, se dá
vyjádřit jedním slovem – zápach. Přesněji řečeno, pokud použiji citace zmíněných občanů, smrad. Neskutečný,
stálý a celý život otravující smrad. O tom, že to není problém malý, svědčí i to, že přes všechnu pozitivní propagandu „prosákl“ v poměrně velké míře i do sdělovacích prostředků. A tak jsem si pročítal novinové články, televizní
debaty a internetové stránky a dozvídal se o problémech, které občané, žijící „ve stínu“ některé z BPS, mají. Četl
jsem o Velkých Albrechticích na Novojičínsku, o Klokočově na Vítkovsku, o Svojšíně na Tachovsku a také o
Velkém Karlovu na Znojemsku.
Pokračování na straně 3
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Nepropadám hned panice, a tak jsem si poctivě snažil definovat příčiny,proč k takovému ‚zamoření' ve
zmíněných vesnicích dochází a pak jsem si je porovnal jednak se studií, kterou Ekologie s.r.o. předložila jako
Oznámení záměru dle přílohy č.3 Zákona 100/2001 Sb., jednak s odborným názorem, který pro obec Lány
vypracoval odborník na danou problematiku. Z toho mi pak vyplynula řada otázek, které se vám nyní pokusím
nastínit.

Nejprve k samotné technologii BPS. Ekologie s.r.o. uvádí, že z technologického hlediska se jedná o osvědčený
model reaktorové tzv. mokré technologie anaerobní fermentace prováděné v uzavřených velkokapacitních
nádobách – fermentorech'. Fajn. Jenže, upřímně řečeno, neslibovali a neslibují všichni investoři BPS ve svých
záměrech ‚osvědčené' nebo ‚prověřené' modely, popřípadě ‚nové technologie' či jinými přívlastky vyšperkované
zázraky? Budiž, jsem ochoten třeba i uvěřit, že jsou cesty, jak omezit zápach v rámci samotného procesu na
minimum. Ale jak jsem zjistil, problém není ani tak v technologii samotné, jako spíše ve všem ostatním, co kolem
provozu BPS probíhá.
Vzdálenost BPS od obydlené lokality. To je alfou a omegou všech problémů. Ve vyspělých státech EU už tento
základní fakt pochopili, u nás bohužel zatím ne. Bioplynka prostě nemůže stát v blízkosti míst, kde žijí lidé. Tady
jsem poprvé propadl panice při srovnání ‚naší' bioplynky s tou, která stojí ve Velkém Karlově. To je mimořádně
tragický případ, který podle vyjádření zdejších obyvatel pro ně znamená peklo na zemi. A to tamní BPS leží 2400
m od vesnice. Ta „naše“ má být od nejbližší zástavby v Lánech vzdálená necelých 1300 m a od zástavby Rynholce
dokonce necelý kilometr.
Druh zpracovávané suroviny a manipulace s ní. Tady jsme u dalšího velkého problému. Navrhovaná BPS má
zpracovávat mimo jiné 1428 tun jatečních odpadů a kdo někdy přišel do styku s kafilérií, dovede si představit, co
to znamená. Není už přeprava materiálu stran pachové zátěže pro obec velkou hrozbou? A dále: Je nějak řešeno
skladování tohoto materiálu v případě dlouhodobějšího výpadku procesu? K tomu si připočtěte kuchyňské
odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady. Navíc je celá technologie postavená na hlavní složce, kterou
je kukuřičná siláž. Ta sama o sobě moc nevoní, ale budiž. Jenže kukuřice je cenově poněkud nestabilní, její cena v
poslední době značně vzrostla a je předpoklad, že ještě poroste. A když se stane jako hlavní surovina cenově
neúnosná, naskýtá se otázka: copak asi provozovatel bude používat místo ní? Odpovědi, které mě napadají, se mi
vůbec nelíbí a příklady Velkého Karlova a Velkých Albrechtic, kde také mimo jiné dochází k nedodržování
stanovené technologie, mi na klidu nepřidávají.
Klimatické faktory, kvalita vzduchu. Nejprve otázka kvality ovzduší. Podle odhadu, který uvádí studie
k Oznámení záměru, dojde pro lánskou zástavbu k nárůstu maximální hodinové koncentrace imisí oxidu dusíku
(NO2) o 79,3% oproti současnému stavu, dále oxidu uhelnatého (CO) o 68,7% oproti současnému stavu a u
oxidu siřičitého (SO2) o 103,8% oproti současnému stavu. Předpokládané konečné hodnoty sice ještě stále jsou
v hygienické normě, kladu si však otázku, proč bychom si měli nechat zhoršovat stav ovzduší u nás? A kromě
toho, není snad u suspendovaných částic PM10 již nyní při běžném provozu skládky významně překročen imisní
limit pro průměrné denní koncentrace?
Dále se společnost Ekologie s.r.o. ve své studii odvolává, a to dokonce na více místech, na vyhlášku 363/2006 Sb.,
která zrušila ve vyhlášce 356/2002 Sb. veškeré paragrafy, odstavce a pasáže týkající se pachových látek. Proč se
ve studii zdůrazňuje to, že není možné přepočítávat imisní koncentrace pachových látek na počet stěžujících si
občanů? Jestliže Lánům žádný zápach nehrozí, jak si to potom mám vykládat? Chytrému napověz…
Podle odborného odhadu větrné růžice vypracovaném ČHMÚ Praha má v dané lokalitě největší četnost výskytu
západní vítr (18,56%), dále jihozápadní vítr (17,85%) a třetí v pořadí je severozápadní vítr (16,15%). Nejsou to
všechno větry, které vanou směrem od plánované BPS k Lánům? Není zde tedy reálný předpoklad, že eventuální
zápach půjde na Lány ve více než 52 procentech času, tedy více než půlku z každého roku? Není snad dále v tomto
materiálu i odhad, že se dají očekávat špatné rozptylové podmínky doprovázené inverzními stavy ve 29,49%, tedy
téměř po třetinu roku?
Zbylý odpad po procesu. Jedná se zejména o kalovou vodu (tzv. fugát), která už nebude moci být využita znovu
v procesu. Podle studie má být uskladněna v uskladňovací laguně o objemu 4550 m3 a používána jednak jako
závlahová voda pro zemědělskou půdu a jednak k prolévání vrstev skládky.
Velkým zdrojem zápachu ve vesnicích, o nichž už byla řeč, tj. např. Klokočov nebo Velké Albrechtice, bylo právě
rozlévání zbylé vody po okolních polích. Jejich zkušenosti s intenzitou zápachu, kdy se ani nedá spát při
otevřeném okně a kdy děti ve škole zvracejí, jsou alarmující. A to mluvíme o občasném hnojení polí. Co se potom
dá očekávat, když studie uvádí, že Ekologie s.r.o. chce tímto materiálem nejen hnojit pole, ale také prolévat vrstvy
skládky pro zvýšení produkce skládkového plynu? Nehrozí náhodou, že tento intenzivní zápach nebudeme mít v
Lánech občas, nýbrž vlastně neustále?
Dopravní zatížení. Již nyní je intenzita dopravy na silnici II/236 Lány – Roztoky podle sčítání Ředitelství silnic a
dálnic z roku 2005 u těžkých nákladních vozidel 245 aut denně. Plánovaný nárůst podle studie Ekologie s.r.o. je o
19,2 těžkých nákladních automobilů denně ve vegetačním období (125 dnů) a o 15,2 těžkých nákladních
automobilů denně mimo vegetační období.
Lidský faktor, spolehlivost slibů. Ještě větší koncentrace pachu, například ve zmiňované vesnici Velký Karlov,
byly způsobeny haváriemi a následným výpadkem fermentačního procesu. Z velké části byla příčinou nedostatečná kontrola, nedodržování technologie a selhání lidského faktoru. Nenabízí se určité pochybnosti o tom, že
provoz BPS se obejde bez problémů a havarijních stavů při zkušenostech, které máme z provozu skládky
Ekologie s.r.o.? Stačí vzpomenout jen nedávný velký požár, který hlídač zjistil až poté, co ho lánští občané
telefonicky upozornili na vysoký sloupec dýmu stoupající ze skládky.
Také, pokud se týče slibů učiněných ze strany Ekologie s.r.o., měli bychom být velmi opatrní. Když bylo před léty
připravováno otevření skládky, nemluvilo se tenkrát o 32 vozech odpadu denně? Jaká je dnes skutečnost, to ví
každý sám.
Pokračování na straně 4

Blahopřejeme
V měsíci říjnu blahopřejeme
k významnému jubileu těmto
občanům:
Humešová Iva, ul. Lesní; Liška Jaroslav,
ul. Křivoklátská; Válová Věra, ul.
Ke Hřbitovu; Breník Jan, ul. Lesní;
Kysilka Jindřich, ul. Lesní; Landr Otta,
ul. Lesní, Husáková Stanislava, ul. Čs.
armády; Hamouzová Božena, ul.
U Kasáren; Hrotík Vladimír, Vašírov;
Šnejberg Josef, ul. Křivoklátská;
Mrnková Jaroslava, ul. Za Školou;
Paroulková Marie, ul. Čs. armády.

Řekli si „ano“
31.8.2007 Barbora Nyklová a
Vladimír Kos (oba Lány)
1.9.2007 Kristýna Peroutková a
Vratislav Bartoš (oba Lány)

Vítáme nové občánky
Září 2007 David Skočdopole,
ul. Školní, Lány
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Očkování psů
MVDr. Šlégr bude provádět 17.10.2007
náhradní doočkování psů proti vzteklině
pro ty, kteří nestihli červnový termín
očkování.
LÁNY, před OÚ ... 14.00-16.00 hod
VAŠÍROV ... 16.00-16.30hod

Objednávání u MUDr. Volfa
Neakutní ošetření u praktického
lékaře pouze s objednáním
Změna v ošetřování, kterou zavádí ve své
ordinaci pro dospělé MUDr. Volf od 1.
října 2007, 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
až pátek), případně i osobní domluvou v
uvedené hodiny v ordinaci (preferováno
je telefonické objednání). Podle
akutnosti obtíží budou klienti objednáni
na přesný čas a následně v objednanou
dobu ošetřeni.
Na výše uvedeném telefonním čísle lze
opět denně (pondělí až pátek) mezi 7.30 9.30 hodinou objednat trvale užívané
léky, dohodnout administrativní úkony,
návštěvy lékaře u pacienta atd.

Sdružení Naše Lány
připravilo 2. „Hejbni kostrou“
DĚKUJI VŠEM, kteří se podíleli na akci
a přispěli k jejímu zdařilému průběhu a
celkovému výtěžku. Podařilo se získat
nádhernou částku Kč 52.000,-, za kterou
pořídíme pružinová houpadla
na zahradu mateřské školy. Děti budou
mít nové herní prvky a na zahradu se
budou o to více těšit. Je moc fajn, že děti
mají kolem sebe dospěláky, kteří se umí
domluvit a uspořádat akci pro druhé.
M. Vaněčková, ředitelka MŠ Lány

Bioplynová stanice na skládce Ekologie s.r.o.
Pokračování ze strany 3

Závěrečné shrnutí. Ekonomický přínos bude pro provozovatele veliký, pro obec nulový. V případě, že se
naplní obavy z velkého pachového zatížení Lán, čeká nás pokles cen stávajících nemovitostí (zřejmě dost
citelný), pokles cen pozemků zakoupených za účelem výstavby bydlení (také velmi citelný), zřejmě se dá
očekávat, že nemovitosti a pozemky v Lánech se stanou téměř neprodejnými. Pravděpodobné je i velké
poškození obce jako turistické lokality, dále se dají předpokládat téměř likvidační důsledky pro hotel
Classic, který je zaměřen na kongresovou a školící činnost s ubytováním, zřejmý je i negativní dopad na
zámek jako letní prezidentské sídlo v Lánech. A především to může znamenat velké zhoršení kvality
života v naší obci.
Karel Pleiner

Městská policie informuje

·
Založení skládky stavebního odpadu na cizím

soukromém pozemku v Lesní ulici oznámila
hlídce MěP odpoledne 31.7.2007 lánská
občanka. Po zjištění osoby, která tuto skládku
založila, byl dohodnut termín, kdy dojde k
odstranění materiálu. Termín byl dodržen a
věc vyřízena domluvou.
·
Večer 18.8.2007 byl z Vašírova hlídce MěP
oznámen pohyb dvou podezřelých mladíků
shánějících benzín do vozidla. Oba mládenci
byli prověřeni a po zjištění, že po jednom z nich
pátrá Policie ČR, byl mladík zadržen a předán
policistům. Druhý mladík byl předveden na
služebnu MěP, protože bylo zjištěno, že
nevlastní řidičský průkaz a na jeho vozidle jsou
registrační jiné značky, než které byly vozidlu
přiděleny. Tímto přestupkem se bude
po oznámení zabývat příslušný správní orgán.
·
Ráno 23.8.2007 bylo strážníkům oznámeno,
že hoří byt v panelovém domu v ulici U Lipky.
Hasiči byli již na místě. O zjištěných skutečnostech byla vyrozuměna Policie ČR.
·
Ke rvačce, kdy mladík napadl dívku, došlo na
Masarykově náměstí večer 14.9.2007. Proti
útočníkovi, který odmítal komunikaci se

Masarykova vatra

Přijďte na podzimní brigádu
na dětské hřiště!
Vážení rodiče, prarodiče, uživatelé
dětského hřiště,
obracíme se na Vás se žádostí o pomoc v
sobotu 20. října 2007 od 9.00 do 13.00
hodin s podzimním úklidem a drobnými
úpravami na dětském hřišti u
Židovského rybníka. Na hřišti je potřeba
uklidit spadané listí, vyhrabat kamínky z
trávníků, odstranit trávu z dopadových
ploch, chceme provést i několik
vylepšení okolo herních prvků, takže i
tatínci budou vítání. S sebou vezměte
hrábě, košťata, lopaty, motyčky.
Děkujeme
Za OS Naše Lány Jana Drastilová

Masarykovu vatru zapálila v sobotu 22. září
2007 u Židovského rybníka za početného
zájmu občanů paní Livia Klausová, která nad
letošní vatrou přijala patronát. Zapálení
vatry se dále zúčastnil starosta obce Karel
Sklenička, Doc. Václav Liška ze sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska a Josef
Svoboda za společnost Jana Masaryka.
Slavnostnímu aktu předcházely ukázky
lodních modelářů na rybníku v průběhu
odpoledne, vysvěcení nově zrenovované
historické hasičské stříkačky opatem
Strahovského kláštera Michalem
Pojezdným, požehnání mladému mužstvu
hasičů, které opravu provedlo a ukázka
jejich požárního útoku.

strážníky i s policisty, musely být použity
donucovací prostředky. Pachatel byl
předveden ke zjištění totožnosti a protože
odmítl i dechovou zkoušku na přítomnost
alkoholu, skončí jeho věc hned u dvou
správních orgánů.
Od poloviny měsíce července tohoto roku má
Městská policie k dispozici laserové zařízení pro
měření rychlosti (dále jen „lidar“). Jeho součástí
je kromě měřícího laseru i počítač a fotoaparát
pro pořízení dokumentace, Toto zařízení je
využíváno přibližně 8x v měsíci. Měření se
provádí nejčastěji v obcích. V Novém Strašecí je
prováděno asi 50% všech měření, zbytek připadá
na okolní obce (Lány, Rynholec, Řevničov).
Pokud se měření provádí v úsecích mezi obcemi,
není jeho účelem „narejžovat“ pokuty, ale snížit
rychlost jízdy vozidel v nebezpečných úsecích. V
Lánech bylo měření rychlosti prováděno
25.9.2007 v odpoledních hodinách (cca 1
hodinu). Byli zjištěni 4 řidiči překračující
povolenou rychlost v obci.
Martin Novák, vrchní strážník MěP
Kontakt na MěP: 602 395 312
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Prázdninám odzvonilo a máme tu nový školní rok.
V rubrice „my a děti“vám budeme přinášet
informace o dění ve škole.
·
3.9. – Tradičně a slavnostně jsme za přítomnos-

ti pana starosty a s pomocí žáků 9. ročníku
přivítali 22 prvňáčků, do užívání jsme převzali
nové školní hřiště.
·
4.9. – Aby si děti hřiště náležitě užily, připravili
pro ně učitelé na druhý školní den úkoly
sportovní i vědomostní. Jejich zdoláním se
propracovaly k našemu letošnímu heslu, které
zní - „Vidím dál než ke dveřím školy“.
·
Letos mají žáci 7. – 9. ročníku možnost
navštěvovat dva z následujících volitelných
předmětů: Počítače, Sportovní hry, Sborový
zpěv, Toulky historií a Výtvarné činnosti a
nepovinný předmět Německý jazyk.
·
Od 11.9. se žáci 1. – 4. třídy účastní plaveckého výcviku v plavecké škole Marco Rakovník.
·
14.9. – žáci navštěvující Toulky historií vyjeli do
Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, s
kvalifikovaným průvodcem prošli nejstarší
kladenskou zástavbu od zámku po gymnázium
a prostřednictvím historických fotografií
nahlédli do podoby Kladna před 100 lety; žáci 5.

třídy se zúčastnili pietního aktu pokládání
věnců na hrob T. G. Masaryka.
·
17.9. – v okrskovém kole malé kopané
vybojovali naši starší hoši krásné 1. místo a
postupují tak do kola okresního, utkali se s
družstvy 10. ZŠ Kladno, 14. ZŠ Kladno a ZŠ
Buštěhrad.
·
Žáci 7. třídy se v pěti setkáních s pracovnicemi
Pedagogicko-psychologické poradny v Kladně
účastní tzv. vrstevnického programu, který je
zaměřen na řešení vztahů v kolektivu.
·
19. a 21.9. – žáci 8. a 9. ročníku navštívili
výstavu „Masaryk ve filatelii“ v Muzeu T.G.
Masaryka v Lánech.
·
24.9. – v tělocvičně školy jsme se zúčastnili
koncertu učitelů uměleckých škol, program
pro 1. stupeň – „Pohádky“ – melodie z pohádek
a večerníčků, pro 2. stupeň – hudba 20. století.
·
26. a 27.9. – pro žáky 4. třídy je připravena
hodina dopravní výchovy, prakticky si vše
vyzkouší na dopravním hřišti v Rozdělově.
·
V termínu 12.5. – 19.5. 2008 se naše škola
přesune do přírody ve Svoru v Lužických
horách, zájem o účast projevilo 110 žáků. Pro
žáky 2. stupně připravujeme lyžařský kurz,
zatím je přihlášeno 37 žáků.
·
Sběr papíru – vždy první středu v měsíci, ovšem
i jindy noste sběr, budeme jenom rádi. Sběrné
místo je podél sokolovny.
Iveta Vrabcová, ředitelka ZŠ Lány

Hejbni kostrou pro školku očima nejmenších
Zdravím čtenáře Lánského zpravodaje, tak jsem
se v sobotu 22.9.2007 vypravil na zahradu
Mateřské školky v Lánech.
Sice jsem mamče říkal, že mám ještě dva roky
času, ale ona jinak nedala, než že musíme pomoct.
Hned u vchodu mi máma koupila vstupenku,
kterou jsem tak zuřivě přečetl, že už jsme ji
nedokázali přečíst znovu ani jeden, ale...
Stejně to bylo zbytečné, protože to, co jsem na
zahradě uviděl, mě plně uchvátilo.
Kolem nás běhaly děti, které měly pomalované
obličeje jako tygr, medvěd, myš, no řeknu vám,
chtěl jsem taky, ale máma mi to zatrhla.Tak jsem se
jí aspoň začal v náručí pohupovat do rytmu hudby,
která tam hrála. Do toho povídal srandičky nějaký
pán v kostkatém sáčku - klaun Kristyán.
Pod bílým stanem se potila slečna na kole, které
nikam nejelo! Moje mamča chtěla jít jezdit taky
(prý že kolik se ujede km, tolik korunek dají
sponzoři školce), já ji ale nechtěl pustit. Tak si
aspoň koupila takovou pěknou věc, kterou
vyrobily děti. Trochu mě tím naštvala, protože to
nebylo k jídlu. Když už jsme u toho jídla, taky tam
bylo občerstvení pro dospěláky, ale co se mi líbilo
mnohem víc, byla soutěž o co nejdelší šlupku z
jablíčka, mňam. Ten, kdo vyhrál, byl zapsán do
knihy rekordů, která se při téhle akci zakládala.
Ale zpátky ke sportování. Když jsem si proklepal
dušičku na elektrické motorce, okouknul jsem
tancování čerstvých prvňáčků, cvičení dětí s rodiči
z TJ Sokol Lány, byl jsem z toho pohybu tak
unaven, že jsem se nechal odnést ke stánku s
bohatou tombolou, abych si odpočinul. Jo a máma
si mohla jít třikrát zacvičit do budovy školky

společně s ostatníma, ale byla moc líná.
Kromě soutěže autíček na dálkové ovládání tu taky
bylo několik stanovišť pro děti jako třeba
hlavolamy, házení míčků, modelování. A protože
máme rádi pejsky, počkali jsme si na ukázku
výcviku psů. Pak jsme se jako duchové šli podívat
dovnitř školky, jak to tam vlastně vypadá. Paráda!
Pak začal šum a shon a klaun Kristyán svolával děti
k sobě. Měl bednu. Zavřenou. Jeden malý
odvážlivec ji otevřel. Víte, co v ní bylo? Užovka
Žofka! A dočista živá!
Na to, abychom něco důležitého nepromeškali,
nás celý den upozorňovala s mikrofonem Kamila
Barochová. Když jsme odjížděli, ještě jsem
zaslechl, že se na téhle prima akci vybralo
52.000 korunek - teda to je peněz!
Mno, doufám, že
jsem na nic a
n i k o h o
nezapomněl,
snad jen poslat
dík všem, kteří
tuhle akcičku
spískali, ať už to
byly děti a paní
učitelky ze
š k o l k y ,
dobrovolníci
nebo sdružení
Na š e L á n y.
Takže ať vám to
šlape!
Váš Jakoubek
Sekret (1 rok)

Pozvánka na lampiónový
průvod
Vážení spoluobčané, přátelé a děti,
r á d i b y c h o m Vá s o p ě t p o z v a l i
na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD, který
pořádáme o svátku zesnulých - v pátek 2.
listopadu 2007. Výchozím místem bude
parkoviště u lánského hřbitova
v 18 hodin. V minulém roce se nás sešlo i
přes studené počasí velmi mnoho. Rádi
bychom s Vámi tuto staronovou tradici
nadále udržovali. Navrhujeme Vám
navíc přijít v pohádkové masce,
abychom si podvečerní procházku
s lampióny více užili.
Průvod nejprve zavítá na lánský hřbitov
k hrobu našeho prvního prezidenta a
poté se vydá na cestu lánskými ulicemi
k Židovskému rybníku. Pokud budou
příznivé povětrnostní podmínky,
budeme pouštět čajové svíčky
na rybníku.
Pro nejzajímavější dětský lampión
budeme mít odměnu! Tuto akci
pořádáme pro všechny, kterým se stýská
po hřejivém svitu lampiónů!
Jana Svobodová, OS Naše Lány

Co je svátek zesnulých
Svátek zesnulých je svátkem vesměs
svátkem keltským. Na začátku období
Samhain keltové věřili, že svět pozemský
se prolíná se světem mrtvých. Věřili, že
duše nejsou na smrt připraveny a že
probíhají fází očistění sebe sama. Toto
očistění probíhalo v noci, proto se
zapalovaly ohně, aby se duše, které na
svět povstaly zpět z hrobů na zem, mohly
ohřát a pozůstalí aby s nimi mohli strávit
noc. Zvyk zapalovat ohně a svíčky pak
přešel i v naší dobu. Svátek zesnulých
zavedl do křesťanství roku 998
francouzský opat Odillo. V západní
civilizaci (Amerika) se slaví den
zesnulých jako All Hallow´s day čili
Halloween.
zdroj: Mineralfit,
informační server pro zdraví
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Kterak se synové (a posléze i dcery) učívali v Lánech moudrými býti – díl I.
Letos budeme vzpomínat sedmdesátého pátého výročí otevření hlavní
budovy stávající lánské školy, která nese jméno po Ch. G. Masarykové.
V téhle souvislosti bychom si měli připomenout, že letos je tomu takových
nějakých dvě stě let, co bylo v Lánech skoncováno s negramotností, protože
zde byla zahájena organizovaná školní výuka.1
Od 23. října 1798 přebýval v Lánech u rybníka v chalupě čp. 20 u hospodáře
Jana Rišlinka Jan Patera, narozený r. 17762 v Hudlicích /že by kamarád a
spolužák jazykovědce Josefa Jungmanna ?/ a jen za plat sobotálesní3 cvičil
mládež v základech trivia /čtení, psaní, počty a náboženství/. Chodilo se
k němu (a to pouze v zimě) vzdělávat jen několik málo lánských a
vašírovských chlapců, a když mrzlo, museli si prý přinést z domova otop.
Abecedu měli žáčkové před sebou na prkénku a psali kamínkem na malé
tabulky. Škola v pravém slova smyslu to asi nebyla, ale zaplať Pánbůh za ni;
kdo by se trmácel za takovou zbytečností, jako je gramotnost, až
do Smečna, jak bylo oficiálně nařízeno, že ?
Jenomže vzdělání je politikum a moderní osvícená doba se bez něj
neobejde. Lánský duchovní správce Jan František Schwarz vzal věc
do svých rukou a nenápadně zaútočil na fürstenberskou vrchnost, aby
zřídila v Lánech opravdovou školu se vším, co k tomu náleží.
Dne 28. července 1799 zavítal do Lán čtrnáctiletý princ Karel Gabriel
z Fürstenberka, dědic křivoklátského panství (prý plynně hovořil německy,
česky, francouzsky, anglicky a latinsky). Farář Schwarz využil situace a
ohlásil se u mladistvého knížete k audienci. Přivedl s sebou deputaci
lánských a vašírovských dětí, ty zazpívaly Karlu Gabrielovi píseň, prosící
o školu a o řádně placeného učitele, a samy předaly knížeti pokorně
stylizovanou supliku ohledně této záležitosti. Nastávající kníže laskavě
pravil : „Jste všichni moji poddaní, mám z vás radost. Já posavad nemohu nic
činiti a je mně toho líto, udělám však to, že za vás tu vaši žádost podám
k administraci a sám budu prositi, abyste dostali, co žádáte.“ Vypadalo to,
že věc je na dobré cestě, protože suplika lánské mládeže byla skutečně
zadána k vyřízení, než však padlo rozhodnutí, Karel Gabriel se těžce
roznemohl a dne 13. prosince 1799 zemřel na skvrnitý tyf.
Princova matka Marie Josefa s dcerou Leopoldinou přijely dne 1. prosince
1799 s celým dvorem do Lán k tříměsíčnímu pobytu. To byla nová
příležitost k jednání ve prospěch školy a jejího učitele. Farář Schwarz se
dostavil s Janem Paterou do zámku, připomněl oběma kněžnám laskavost
zemřelého Karla Gabriela, jeho vstřícnost, s níž přijal supliku lánských dětí,
i jeho šlechetný úmysl zasadit se osobně o zřízení školy v Lánech. Zároveň
prosil obě šlechtičny, aby vyplněním úmyslu princova zůstavily věčnou na
něho památku. Kněžny, dojaté farářovou vzpomínkou na Karla Gabriela,
vyslechly poníženou prosbu Jana Patery o místo budoucího učitele a
neprodleně se zasadily o její realizaci.4
Jan Patera byl dekretem datovaným dne 16. ledna 1800 a podepsaným
kněžnou Marií Josefou z Fürstenberka s platností od 1. ledna 1800
ustanoven řádným učitelem v Lánech. Jeho roční příjmy byly vyměřeny
takto: na hotových penězích 40 zlatých; na obilí 2 měřice pšenice, 8 měřic žita,
2 měřice ječmene, 1 měřice hrachu; 15 liber soli; 2 sudy piva; 10 sáhů dříví.
Mimo to povoluje se jemu, místo másla deputátního aby si choval jednu krávu
a hnal ji do panského stáda, a povoluje se, aby se mu vykázala na ni jedna fůra
sena z panských lesů.
Kromě vejš jmenovaných příjmů stanovených milostivou vrchností pro
pohodlnější a lepší vyživení kantora lánského jest z moci vrchního kancléře
ode dne 25. ledna 1800 na budoucí všechny časy dáno zdejším učitelům

1

Funkce kantora však už zřejmě existovala v Lánech dříve : na Pustince bylo pole, které od
starých časů pole kantorské sloulo (zápis z roku 1800, viz i níže).

2

Roku 1840 už nežil; v Lánech je tehdy jmenována jeho vdova a děti.
Dne 27. října 1798 zaslali lánský duchovní správce Josef Nejedlý, panský obroční Jan Dobš a
lánský rychtář Jakub Vyskočil na Křivoklát výčet příjmů místního kantora. Podle této „shora“
vyžádané zprávy požíval kantor obce lánské a vašírovské: 12 zlatých štoly, 30 zlatých
sobotálesu, koledy z každého domu 3 krejcary, o posvícení koláče za 1 zlatý, od obce lánské pole
pod 3 strychy, za muziky v obou obcích 20 zlatých; ročně tedy 64 zlatých a 30 krejcarů.
Nevybavuje se vám analogická situace z Jiráskovy „Lucerny“ ?

3

4

k užívání kus pole o výměře dva a půl strychu na Pusté Dobré, které Tomáš
Hamous jakožto kostelník užíval a které od starých časů pole kantorské
sloulo, s tou ovšem výminkou, aby jmenovaný Tomáš Hamous pozemku ještě
dvě léta užíval, poněvadž pole to dříve hnojil, a po vyjití dvou roků aby pole
kantorovi lánskému k užívání postoupil. Tuto nadaci podepsali lánský
duchovní správce Jan František Schwarz, lánský obroční Jan Dobš a lánský
rychtář Josef Sklenička.
Dne 19. května 1800 dostal lánský kantor k budoucímu užívání ještě
zahradu pod stavením školním o rozměrech 13 sáhů délky a 13 sáhů šířky,
do Chobotu rybníka běžící. 5
Práva a požitky samozřejmě nejsou zadarmo. Povinnost kantora lánského
jest nejenom při veřejných službách božích službu v chrámu Páně řádně
vykonávati, ale i také ve všední dny, když tato potřeba bude, svému
duchovnímu pastýři potřebnou službu v chrámu Páně konati, jakož i na
svědomí se kantor zavazuje jemu svěřené a do školy chodící děti jak
v náboženství křesťanském, tak i v mravích a jiných školních zástojích
nejenom cvičiti, ale i dobrým příkladem vzdělávati a ke všemu dobrému vésti.
Improvizované prostory v chalupě čp. 20 potřebám výuky nevyhovovaly, a
tak se od samého začátku pomýšlelo na stavbu nové školní budovy. Lánští
sousedé Josef Sklenička (rychtář), Antonín Kougl, Jan Jougl, Tomáš
Hamous, Jan Hasík, Josef Kytka, Josef Štěpánek, Václav Nedvěd, Jan
Rischlink, Jan Vyskočil, Martin Šíma, František Vydra, František Husák,
Jasn Kindl, Václav Kindl a Prokop Zelenka a vašírovští sousedé Jan Kindl
(rychtář), František Rischlink, Antonín Douša, Josef Novák, Josef Kindl,
Václav Kindl, Václav Fros, Matěj Kindl, Jan Jirkovský, Josef Kougl,
František Novák, František Podaný a Jan Jirkovský odhlasovali, aby
v Lánech stál dům sloužící výhradně školním účelům. Základní kámen
k němu položil dne 19. května 1800 v den svaté Pudencie křivoklátský
zednický mistr Jan Šíma. Slavnostnímu aktu byli přítomni lánský duchovní
správce Jan Schwarz, křivoklátský vrchní ředitel Antonín Kubásek, lánský
rychtář Josef Sklenička, vašírovský rychtář Jan Kindl, fořtovský správce
Ing. Schirer a samozřejmě mládež z Lán i z Vašírova se svým učitelem
Paterou. Každý z jmenovaných hodnostářů třikrát poklepl na položený
základní kámen - a pak přišel na řadu starodávný akt symbolického
výprasku. Tři vybraní kluci – Jan Kougl, František Kindl a Jan Štěpánek –
postupně pyšně přistupovali do centra dění, ohnuli se přes základní kámen
tak, aby hezky vystrčili zadeček do prostoru, a tesařský mistr Václav Mareš
jim každému na památku vysázel do míst, kde záda ztrácejí své poctivé
jméno, dobře počítanou kopu ran dubovou latí. Nevím jak pádnou a těžkou
ruku pan mistr měl, ale šedesát ran je šedesát ran, a tak soudím, že žáčkové
ještě dlouho nezapomněli, kdy se pro ně začala stavět škola.6
Někdy to chodí tak, že mezi zahájením akce a jejím dokončením uplyne
nekonečně mnoho času, ale v Lánech se stavělo s velikou pílí, kterou sousedé
jak ve forování, tak i v ruční práci7 osvědčovali, takže už dne 8. srpna 1800
mohlo stavení býti svému oučelu odevzdáno. Nově postavený dům dostal
dodnes používané popisné číslo 6. Slavnost uvedení mistra školního neb
kantora lánského do nové budovy však na sebe nechala ještě pár týdnů
čekat.
II. díl bude zveřejněn v listopadovém čísle LZ
PaedDr. Václav Vodvářka
Veškeré informace jsou čerpány z rukopisu Leopolda Zubra „Prameny k dějinám obce Lány“, s.
129 – 134, který je uložen v SOA Rakovník.

5

6
7

Není jasné, zda stavením školním je míněna chalupa čp. 20, nebo zcela nová školní budova čp. 6,
k níž byl právě dne 19. května 1800 pokládán základní kámen – viz níže. V případě chalupy
čp. 20 by byl rybníkem míněn rybník Židovský, v případě čp. 6 pak Panský rybník dolní na
Ohradech za zdí parku.
Uč se mít, hochu, školu rád, dostaneš zlatej kovrat. Nebudeš-li se učiti, dostaneš metlou po řiti.
Velký kus práce odvedl vašírovský tesař Josef Kindl.
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Čepovat pivo se musí umět

Přijďte si zacvičit

Každý rok se koná soutěž výčepních z celé České
republiky. Tato soutěž je mezinárodního charakteru a nese název INTERNATIONAL MASTER
BARTENDER. Po předchozích regionálních
kolech se do národního finále dostal Radek
Hanzlíček z hospody NARPA v Lánech. Po právu
patří mezi osmnáct nejlepších výčepních celé
republiky. Těchto osmnáct výčepních bojovalo
v plzeňském pivovaru o možnost reprezentovat
naši republiku v New Yorku. Letenku do USA ale
vyhrál pouze první. Radkovi Hanzlíčkovi i jeho
manželce, která mu byla oporou ve všech
předkolech i v samotném finále, blahopřejeme.
Mgr. Jiří Ladra

pondělí 16.30 – 17.30 hodin
cvičení rodičů s dětmi s Lenkou
Rychterovou
pondělí 17.30 - 19.00 hodin
dívky s Bárou Ladrovou
úterý 17.00 - 18.00 hodin
děti 1. - 4. třída s Monikou Drdovou
úterý 18.00 - 19.00 hodin
dorostenky s Janou Porcalovou
úterý 19.00 - 20.00 hodin
zdravotní cvičení s Vendulou Novákovou
úterý 20.00 - 21.00 hodin
aerobik s Janou Porcalovou nebo
Míšou Buřičovou

Program Klubu pro rodiče a děti Domečku

středa 11.00 – 12.00 hodin
kondiční cvičení s Martinou Moravcovou

Bez ohledu na níže uvedený program si můžete v herně pouze hrát! Více k Domečku najdete na www.lany.cz

sobota 9.00 – 10.00 hodin kondiční
cvičení s Martinou Moravcovou

ŘÍJEN 2007
úterý

2. 10.

14-15
15-16
16-17
středa
9-10

Keramická dílna
(Výdej věcí z Burzy)

3. 10.

BESEDA
Jak správna
10-11
obouvat děti
(BAMBINI Rakovník
- prodejce certifikované
dětské obuvi)
11 - 12
Cvičení s Matějem
pro děti

9. 10.

16. 10.

Angličtina
Angličtina
pro dospělé
pro dospělé
Výtvarná dílna Keramická dílna
lampiony

23.10.

30. 10.

Angličtina
Angličtina
pro dospělé
pro dospělé
Výtvarná dílna Keramická dílna
dušičková
výzdoba

10. 10.

17. 10.

24. 10.

31. 10.

Herna

Herna

Herna

Herna

Cvičení s
Matějem
pro děti

Cvičení s
Matějem
pro děti

Cvičení s
Matějem
pro děti

Cvičení s
Matějem
pro děti

Cvičení
s Martinou
pro maminky
- velké míče

Cvičení
s Martinou
pro maminky
- fitnes jóga

Pomozte nám zmapovat
významné osobnosti
Lán a Vašírova
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc při
shromažďování materiálů o významných
osobnostech, které v Lánech a Vašírově v minulosti
žily nebo ještě žijí. Protože nechceme na žádnou
osobnost zapomenout, rádi bychom s Vaší pomocí
vytvořili ucelený soubor těch, které si můžeme
během promítání fotografií z historie naší obce
připomenout. Svá doporučení, návrhy, ale také
fotografie navrhovaných osobností můžete předat
na obecní úřad do složky Lánského zpravodaje.
Také nás můžete kontaktovat na emailové adrese:
zpravodaj@lany.cz.
Další promítání věnované historickým fotografiím
zaměřené na Vašírov a staré cesty, které umožnily
vznik Lán s průvodním slovem PaeDr. Václava
Vodvářky plánujeme na měsíc listopad.
Děkujeme
Martina Hořejší

Cvičení
Cvičení
s Martinou
s Martinou
pro maminky
pro maminky
- kondiční cvičení
- pilates

Keramická dílna nově
i pro veřejnost
Chtěli byste tvořit z pravé keramické hlíny?
Potom můžete navštívit keramickou dílnu ve středu 10. října, 24. října a 31.října 2007
vždy od 16.00 do 18.00 hodin. Keramická
dílna sídlí v suterénu budovy I. stupně
Základní školy Lány. Poplatek bude upřesněn
na místě.
Těší se na Vás Míla Vaněčková

Darujte dětské oblečení
Máte doma zachovalé dětské oblečení (věková
skupina 0 - 3 roky), které nepotřebujete?
Darujte je dětem z Dětského domova ve
Stochově a v Kladně. Pořádáme sběr
vypraného a vyžehleného oblečení na adrese
Čs. Armády čp. 322, Lány u paní Andrei
Klimešové ve dnech 10. - 17. října 2007 po
telefonické dohodě (604 941 252). Děkujeme.
Jana Drastilová,
Naše Lány, občanské sdružení

Tenisový turnaj čtyřher
Tenisový klub Lány uspořádal v neděli
16. září turnaj ve čtyřhrách. Zúčastnilo
se 18 hráčů a hráček, kteří byli
rozlosováni do 9 dvojic. Hrálo se
systémem na 2 porážky, tzn. kdo jednou
prohrál pokračoval stále v soutěži a mohl
ještě skončit na druhém místě. Po
vyrovnaných bojích vykrystalizovalo
toto pořadí:
1. Kateřina Vlčková, Jaroslav Slapnička
2. Milan Moravec, Moravec Ladislav st.
3. Markéta Hůlová, Josef Hložek
4. Miloš Sklenička, Pavel Soukup
Zveme všechny zájemce o tenis, využijte
ještě dobré počasí do konce tenisové
sezony a navštivte tenisový areál v Lesní
ulici. Rezervaci a pronájem tenisových
kurtů je možné dohodnout u p. Landra,
ul. Lesní 233, tel 313 502 072.
Petr Moravec, předseda Tenisového
klubu Lány

Pozvánka do Muzea
TGM v Lánech
11.10 – 11.11
Výstava: Obrazy Lukáš Georgiev
Vernisáž 11.10. od 17.00 hodin
27. října
Předvečer výročí vzniku Československa
Besedy, přednášky, hudební vystoupení
28. října
Den Středočeského kraje
Prezentace a ochutnávka oblíbených
jídel prezidenta T. G. Masaryka a jeho
rodiny
25. listopadu
Od 9.00 hodin do 17.00 hodin tradiční
vánoční prodejní výstava Ateliéru Motýl
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Pojďte hrát hokejbal
Hokejbalový club Nové Strašecí hledá
nové hráče do svých řad. Jedná se o
věkovou kategorii žáků (tzn. žáci
narození v roce 1994 a později).
Tréninky jsou v pondělí, ve středu a v
pátek od 17.00 na hokejbalovém hřišti v
Novém Strašecí. Pro bližší informace
kontaktujte trenéra mladších žáků
Martina Knoblocha na telefonním čísle:
723 485 040.

Přiletíme jako střely vydělat
na mantinely
Výbor Sboru rodičů, přátel a dětí školy a
učitelé Základní školy Lány zvou rodiče s
dětmi na odpoledne sportovních her
20.10. ve 14 hodin na nově zrekonstruované školní hřiště. Poměříme síly v
míčových i netradičních hrách. Zápisné
a výtěžek z netradičního občerstvení
bude využit k nákupu mantinelů na
florbal. Přijďte sportovat, podpořit,
fandit – prostě se bavit!
Za výbor SRPDŠ M. Matějková

Sauna opět zahajuje provoz
Tenisový klub Lány zahajuje provoz
sauny pro veřejnost Provozní doba je
stejná jako v loňském roce, tedy středa
od 17 do 18 hodin ženy a od 18 do 20
hodin muži. Provoz sauny bude zahájen
ve středu 10. října 2007. Základní
vstupné pro dospělé je 80,- Kč, pro
důchodce a děti do 15 let je zlevněné
vstupné 50,-Kč.
Pro skupiny je možné saunu zprovoznit
mimo stanovené provozní dny. Pro tento
účel je stanovena jednorázová cena za
pronájem celého saunového areálu ve
výši 800,-Kč. V případě zájmu kontaktujte prosím pana Josefa Hložka, tel
602 594 278.
Petr Moravec, předseda Tenisového
klubu Lány

Máme šikovnou cvičitelku,
ale...
Chybí děti. Každé úterý od 17.00
do 18.00 hodin jsme vyhradili v sokolovně čas pro cvičení dětí od 1. do 4. třídy.
Zájemců je však zatím velmi málo.
Vyzýváme rodiče, aby své ratolesti
do cvičení přivedli. Vedle her a soutěžení
se snažíme rozvíjet obratnost dětí,
dbáme na správný tělesný vývoj. Přijďte,
těší se na vás cvičitelka Monika Drdová.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Desetiboj v míčových hrách v číslech
TJ Sokol Lány uspořádala v sobotu 15. září 2007 tradiční desetiboj v míčových disciplinách. Průběh
turnaje organizačně perfektně zajistil Pavel Slánička st. spolu s dalšími lánskými rozhodčími. O vítěze v
jednotlivých disciplinách bojovalo 22 účastníků ze 7 obcí. Titul universálního sportovce získal Tomáš
Šebek z Rakovníka, na 2. místě se umístil Ivo Rybář z Lán, na 3. místě skončil František Kuna z Lán .
V jednotlivých disciplinách zvítězili tito hráči:
·
Stolní tenis - Kos Zdeněk, Rakovník
·
Líný tenis - Kos Zdeněk, Rakovník
·
Nohejbal - Havlík David, Lány
·
Hod na koš -Bican Lukáš, Kladno
·
Hod na terč - Vacek Zdeněk, N. Strašecí

·
Kop na terč - Šebek Tomáš, Rakovník
·
Hod na branku - Rybář Ivo, Lány
·
Kop na branku - Pastor Jaroslav, Křivoklát
·
Driblink - Slánička P. ml., Lány
·
Hlavičkování - Zíma Marek, N. Strašecí

Ladislav Moravec

“NarpaTip” - sázky bez rizika
Slyšeli jste už někdy termín NarpaTip? Přiznám se, že já jej slyšela poprvé letos na jaře. Z části je to tím, že
nejsem skalní fotbalový fanoušek a také proto, že nenavštěvuji místní baštu lánského fotbalu – hospodu
Narpa. Požádala jsem proto Martina Drábka, člověka zasvěceného, aby NarpaTip přiblížil všem čtenářům
Lánského zpravodaje. (Martina Hořejší)

Historie NarpaTipu
Dlouho jsme si lámali hlavu jak zabavit během
týdne všechny fanoušky lánského fotbalu, až
jednou jsme si řekli, co zkusit taky sázet na
výsledky naší „pralesní ligy“. V prvním
pokusném ročníku (jaro 2007) jsme začali
rozdávat v hospodě Narpa tikety, kde mohli
sázející zaškrtnout svůj tip systémem výhra
domácích 1, remíza 0 a prohra domácí 2. Pro
pamětníky připomenu, že se jedná
o napodobeninu Sazky (viz Branky, body,
sekundy před 25 lety – viz ČT4 Sport). Přes
počáteční rozpaky – nikdo nevěděl, o co se jedná,
otázky stíhaly otázky, např. a proč? Za každý
správně uhodnutý výsledek si sázející připsal
na svoje konto 1 bod. V každém kole si mohl
polepšit i o dva prémiové body (bylo to za zápas
lánských týmů). Ten, kdo získá nejvíce bodů, se
stane Králem tipařů. Nejedná se tedy o žádný
hazard – nikdo z účastníků neplatí žádný
přihlašovací poplatek ani žádné jiné skryté
poplatky, což dost lidí také odrazuje. Přece co je
dneska tak kvalitního a zadarmo... Prvního kola
se však zúčastnilo přes dvacet lidí (což jsem
považoval za úspěch, pozn. autora nápadu a hl.
pořadatele). Tato dvacítka pak tvořila celé jaro
tzv. zdravé jádro tipařů. Byli to především
pravidelní návštěvníci zápasů našich fotbalistů.

Další rozvoj hry
V dalších kolech NarpaTipu se začali o sázení

zajímat i ostatní, kteří se o naší hře doslechli, či
zpočátku váhající jedinci, co neměli v systém
sázení důvěru. Je fakt, že spoustu lidí časem
přestalo sázet, protože zjistili, co to obnáší,
někteří štěstí zkoušeli dál. V posledním kole bylo
v naší „sázkové kanceláři“ přijato 35 sázenek.
Celkem se aspoň jedním tipem zúčastnilo 56
sázejících. Celkovým vítězem se stal Honza
Veselý (sázel pod jménem Veselý Jan z Vašírova).
Na dalších místech se umístil Václav Kroupa a
Pavel Worofka (Klokan). Tito první tři se podělili
o tekuté ceny dodané Hospodou Narpa.

Současnost a budoucnost
Právě teď, kdy čtete tyto řádky, se rozjíždí další
ročník tipování. Ti, co nestihli první ročník,
můžou si změřit odhad na výsledky II. a III. třídy
okresního přeboru v kopané. Tipuje se stejně jako
v ročníku prvním, ceny pro vítěze snad sponzor
zachová ve stejném měřítku (tekutá forma ceny +
diplom a tužka na vyplňování tiketů). Sázenky
jsou k dostání pouze v Hospodě NARPA,
výsledky a statistiky k zápasům budou opět
zveřejňovány v občasníku NarpaFotbal (opět k
dostání zdarma v hospodě). Zde se dozvíte i
aktuální pořadí sázejících a další podrobnosti
k průběhu sázení. Nesmíme opomenout ani
internetové stránky našich fotbalistů,
http://www.sklany.estranky.cz kde jsou další
informace týkající se lánských fotbalistů.
Martin DrábekNarpaTip

Hledáme cvičitelku pro cvičení s dětmi
TJ Sokol Lány stále hledá cvičitelku pro cvičení rodičů s dětmi a předškoláků od podzimu 2007. Bližší
informace podá paní Václava Nováková, ulice Příční, čp. 395.
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AKTUÁLNÍ DODATEK
Po vytištění Lánského zpravodaje č.8 - říjen 2007 došlo ke změně ve stavu
projednávání plánované bioplynové stanice na blízké skládce.
Považujeme proto za důležité upřesnit informace uvedené na titulní
straně zpravodaje v článku”Společnost Ekologie s.r.o. se chystá
vybudovat bioplynovou stanici v areálu skládky”.

Krajský úřad Středočeského kraje zrušil své původní rozhodnutí a
stanovil, že plánovaná bioplynová stanice v areálu skládky musí být
posuzována podle zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní
prostředí.
Obecní úřad obdržel dne 5.10.2007 z odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje nový závěr
ze zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí na
předpokládaný záměr vybudování Bioplynové stanice v areálu Ekologie
s.r.o.
Na základě zjištěných skutečností o procesních požadavcích záměru a
pro zodpovědné a maximálně objektivní posouzení vlivů celého záměru
na životní prostředí vydal Krajský úřad Středočeského kraje závěr
zjišťovacího řízení, kterým ruší původní "Závěr zjišťovacího řízení ze dne
12.9.2007."
Nový výsledek Zjišťovacího řízení je, že záměr vybudování bioplynové
stanice na skládce Ekologie s.r.o bude posuzován podle zákona
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.
Tento závěr znamená, že plánovaný záměr vybudování bioplynové
stanice musí ještě před realizací projít podrobným zkoumáním a
posouzením dle uvedeného zákona.
Další informace budou podány na veřejném zasedání zastupitelstva obce
dne 16.10.2007.

