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Slovo na úvod

Příspěvky obce lánským a vašírovským spolkům, zájmovým
sdružením a organizacím v roce 2008
I pro rok 2008 je v rozpočtu obce Lány počítáno
s příspěvky pro spolky, zájmová sdružení a
sportovní organizace.
·
Spolky, zájmová sdružení a sportovní

V poslední době často slýcháme, někdy i
čteme v diskuzi na internetových
stánkách obce, o rozdílných názorech,
které rozdělují starousedlíky a nově
přistěhované lánské občany (někteří
používají slovo „náplavy“, já budu
používat slovo novousedlíci). Jedni se
ptají, proč starousedlíci jsou až moc
velkými patrioty a druzí naopak, proč
novousedlíci nemají vztah k Lánům
žádný a berou je jen jako místo k přespání.
Na všechny tyto otázky odpovědělo
poslední veřejné zasedání zastupitelstva
obce, kde hlavním bodem programu bylo
seznámení se záměrem firmy Ekologie
s.r.o vybudovat nedaleko naší obce
bioplynovou stanici, která by mimo jiné
zpracovávala i jateční odpady. Do lánské
sokolovny přišlo přes 300 občanů a vůbec
nebylo poznat, kdo je staro a kdo
novousedlík – protože všichni v tu chvíli
byli občané Lán, kterým leží na srdci, aby
Lány byly dobrou adresou, kde budeme
mít pěkné bydlení, čisté ovzduší, a že
předáme Lány budoucí generaci v dobré
kondici, jako jsme je my dostali od našich
předků. Věřte mi, nebylo jednoduché řídit
takovéto zasedání, protože „emoce s
námi všemi hýbaly“. Proto si velice vážím
všech přítomných a děkuji jim za to, že
zachovali klidnou hlavu a svým slušným
chováním mi napomohli ke klidnému a
zdárnému průběhu zasedání. Sice ještě
nemáme vyhráno, ale věřím, že vše
dotáhneme do zdárného konce. Jsem
přesvědčen, že společným cílem všech
starousedlíků i novousedlíků jsou Lány –
moderní venkovské sídlo 21.století.
Karel Sklenička
starosta obce Lány

organizace, které obdržely v roce 2007 na svou
činnost a akce příspěvek z rozpočtu obce, mají
povinnost prokázat ve vyúčtování použití
dotace na deklarovaný účel. Vyúčtování je
třeba provést písemnou formou včetně
doložení fotokopií daňových dokladů
prokazujících použití příspěvku v souladu
s pravidly a uzavřenou smlouvou o dotaci
s Obcí Lány. Včasné a správné doložení
vyúčtování bude jedním z hodnocených
kritérií pro rozdělování příspěvků v roce 2008.
Aby mohli být žádosti o příspěvky pro rok
2008 posouzeny co nejdříve, je třeba doložit
vyúčtování za rok 2007 nejpozději do

15. ledna 2008 (nikoliv do konce března
jako tomu bylo v minulých letech).
·
Každá sportovní organizace, zájmový spolek

nebo sdružení obdrží následně do 30. ledna
2008 zhodnocení předloženého vyúčtování
za rok 2007 a dále stručné zhodnocení žádosti
z roku 2007 včetně doporučení pro rok příští.
·
Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na činnost

a plánované akce v roce 2008 bude možné
podat po 30.1.2008 na předepsaném
formuláři zpracovaném Komisí veřejného
pořádku a sportu a mládeže. Formulář bude
k dispozici v listinné podobě na obecním úřadu
a v elektronické podobě na internetových
stránkách obce v průběhu ledna 2008.
·
Uzávěrka pro podání žádostí o příspěvek bude

upřesněna v průběhu měsíce ledna 2008.

Hlavní body Usnesení č.5/2007 ze zasedání zastupitelstva
·
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty Karla Skleničky k plánované výstavbě bioplynové

stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o.,
·
byla předána petice občanů proti záměru výstavby bioplynové stanice na skládce EKOLOGIE s.r.o.,
·
byla schválena rozpočtová změna č.2/2007,
·
bylo schváleno podání žádostí o dotace - na výměnu oken v budově Základní školy Lány čp.93; na
opravu dětského hřiště ve Vašírově; na kulturní akce - Staročeské máje, Kulinářský jarmark, Dětská
divadelní představení, Voňavý advent, Festival amatérského filmu modelářů, Lánské letní slavnosti,
·
bylo uloženo uzavřít smlouvu na zimní údržbu místních komunikací,
·
bylo uloženo připravit návrh rozpočtu obce Lány na rok 2008 k projednání na veřejném zasedání v
prosinci 2007,
·
bylo uloženo provést inventarizaci majetku obce dle příkazu starosty,
·
bylo uloženo vyřešit porušení ustanovení § 119, zákona č.128/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kdy místostarostka obce nemůže současně vykonávat funkci předsedkyně finančního výboru,
·
bylo uloženo průběžně sledovat všechny výnosy vydané Krajským úřadem Středočeského kraje ve věci
výstavby bioplynové stanice na skládce Ekologie s.r.o.
více informací z veřejného zasedání na straně 2 a 3

Internet pro veřejnost na obecním úřadu
Od 23.10.2007 je pro veřejnost k dispozici
počítač s připojením na internet, který je
umístěn ve vstupní hale budovy Obecního
úřadu, Masarykovo náměstí 9. Tato služba je
pro lánské a vašírovské občany bezplatná a
může ji využít každý.

Počítač s internetem je přístupný v pracovní
dny následovně:
Pondělí a středa

8 - 12 hod., 13 - 17 hod.

Úterý a čtvrtek

8 - 12 hod., 13 - 15 hod.

Pátek

8 - 13 hod.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Koná se v pondělí 12.11.2007 od 18.00 hod
v hotelu Classic Lány. Na programu je
schválení žádosti o převedení pozemku

pro účely výstavby chodníku Slovanka-Lány a
informace o možnostech pronájmu domu
čp. 174.
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Čistička odpadních vod
ve Vašírově
V minulých letech uvažovalo obecní
zastupitelstvo o vybudování tlakové
kanalizace a následné napojení na
stávající hloubkovou kanalizaci v Lánech
a na čističku již stávající.
Obecní zastupitelstvo v letošním roce
zvažovalo několik možností realizace. Na
základě doporučení pracovníků Vodáren a
kanalizací Kladno - Mělník jsme se
přiklonili k řešení - vybudovat samostatnou čistič-ku v severní části obce Vašírov.
V rozpočtu obce pro rok 2007 byla
vyčleněna částka na zpracování
projektové dokumentace a na posouzení
možnosti výstavby čističky. V současné
době je zadáno zpracování projektu pro
vydání územního rozhodnutí. Součástí
této dokumentace jsou i návrhy smluv s
majiteli pozemků. Je totiž třeba získat
jejich souhlas s případným vstupem na
jejich pozemek při budování kanalizačního řádu.
V příštím roce se počítá se zakoupením
samotné čistící stanice. Rozhodující bude
jednání ohledně rozpočtu obce na rok
2008, jehož schválení je plánováno na
měsíc prosinec 2007. Finanční zdroje na
vybudování nové části kanalizačního řádu
bude obecní zastupitelstvo v příštích
letech hledat i v dotačních a grantových
řízeních.
Hlavsová Alena, místostarostka obce

Poslechněte si záznam
reportáže o bioplynové stanici
Dne 22. října 2007 byla v Českém
rozhlase Region v 7.50 hodin odvysílána
reportáž paní Jany Káninské z veřejného
zasedání obecního zastupitelstva, které
se konalo 16. října 2007 v lánské
sokolovně. V reportáži jsou zachycena
krátká vyjádření starosty Karla
Skleničky, hejtmana Středočeského
kraje Petra Bendla, primátora města
Kladna Dana Jiránka k záměru
společnosti Ekologie o vybudování
bioplynové stanice a také vyjádření
autora projektu Tomáše Dvořáčka a
soudního znalce z oboru chemie a analýz
životního prostředí Jindřicha Jinocha,
který je odborným poradcem zastupitelstva obce Lány.
Celý text reportáže je umístněn ve
formátu MP3 na webových stránkách
obce – www.lany.cz v aktualitách.
REKLAMA

Autodílna Matějka Václav
Křivoklátská ulice čp. 227, Lány

Pneuservis, autoskla,
autodiagnostika, autoklempířství,
mechanické práce
Mob. 603 851 392 | Tel. 313 502 153
Po – Pá 9 - 17 hodin, So 9 - 13 hodin

Obec přispěje na parkoviště před poštou
Na první říjnové pracovní poradě zastupitelstva
obce informoval starosta Karel Sklenička
zastupitele o jednání s Českou poštou ohledně
vybudování parkoviště před lánskou poštou.
Záměr vznikl na základě iniciativy obce Lány,
která oslovila Českou poštu jako vlastníka

pozemku. Neúnosná situace v Křivoklátské ulici
byla v minulosti několikrát zastupiteli připomínkována. Zastupitelé se shodli na návrhu přispět
na vybudování parkoviště před lánskou poštou
z rozpočtu obce pro rok 2008.
Hlavsová Alena, místostarostka obce

Starosta obce k bioplynové stanici
Hlavním bodem minulého veřejného zasedání bylo
projednání záměru vybudovat bioplynovou stanici
n a s k l á d c e s p o l e č n o s t i E k o l o g i e s . r. o .
Projednávání zahájil starosta obce obsáhlou
zprávou o dosavadním vývoji. Následuje výtah
z této zprávy.
„Dalším bodem našeho jednání je seznámení
veřejnosti s průběhem jednání o bioplynové
stanici, kterou hodlá firma Ekologie s.r.o
vybudovat v areálu skládky Ekologie Babín.
Protože po obci kolují zaručené zprávy, chtěl bych
úvodem předložit několik faktů.
Krajský úřad zaslal dne 8.8.2007 obci dopis se
záměrem - Výstavby bioplynové stanice a zahájil
zjišťovací řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb.
– „malá EIA“. Obec Lány zveřejnila dne
13.8.2007 tento záměr na úřední desce ve
vestibulu obecního úřadu, která je přístupná
neomezeně. Zveřejnění bylo sundáno dne
28.8.2007 a dne 29.8.2007 odešel dopis na
Krajský úřad Středočeského kraje odbor
Životního prostředí (dále jen „odbor ŽP KÚ SK“)
se žádostí, aby byl obci prodloužen termín
vzhledem k závažnosti a rozsahu rozhodnutí.
Musím přiznat, že to byla chyba a obec měla
odpovědět záporně již v prvopočátku. Při
telefonických konzultacích s krajským úřadem
nám však bylo sděleno, že záporné stanovisko
musí být relevantní a odůvodněné. Poté jsme i
nadále sháněli informace a oslovili několik
odborníků na tuto problematiku a požádali je o
odborný názor. Dne 12.9.2007 jsem vznesl dotaz
na Kancelář prezidenta republiky, jestli jako
majitelé přilehlých lesů byli informováni o
plánované výstavbě bioplynové stanice. Protože
mi bylo sděleno, že nikoliv, požádal jsem při
osobní návštěvě u ředitele správy Kanceláře
prezidenta republiky o metodickou a odbornou
pomoc, která mi byla přislíbena. Dne 14.9.2007
jsem požádal pana Petra Jaroše z firmy ARENS
s.r.o o odborný názor. Pan Jaroš mi vyhověl a dne
16.9.2007 své stanovisko vypracoval.
Dne 17.9.2007 jsme obdrželi „Rozhodnutí
„odboru ŽP KÚ SK“ se závěrem zjišťovacího
řízení, že „Bioplynová stanice na skládce
Ekologie“ se nebude posuzovat podle výše
citovaného zákona tzv. „velká EIA“. Ten samý den
byl obci doručen dopis, ve kterém reagují na náš
dopis ze dne 29.8.2007, že krajský úřad lhůtu
prodloužit nemůže, že je ze zákona povinen
ukončit zjišťovací řízení do 30 dnů a doporučují
uplatnit naše připomínky v dalších povolovacích
procesech. Obsah dopisu místostarosta Václav
Fencl konzultoval telefonicky s pracovníky

krajského úřadu, ale bylo to již po vydání
zjišťovacího řízení.
Obecní zastupitelstvo i nadále pokračovalo ve
zjišťování dalších odborných informací, proběhly
konzultace se starosty obcí, ve kterých jsou již
bioplynové stanice postavené nebo se plánují
stavět a část zastupitelů navštívila bioplynovou
stanici v obci Kněžice na Nymbursku. Dne
1.10.2007 zaslalo obecní zastupitelstvo „odboru
ŽP KÚ SK“ stanovisko, ve kterém navazuje na
dopis ze dne 29.8.2007. Toto stanovisko bylo
vypracováno na základě odborných názorů, které
si nechala obec zpracovat. Na základě výrazně
negativního stanoviska obce Lány a pro
zodpovědné a maximálně objektivní posouzení
vlivu záměru výstavby bioplynové stanice na
životní prostředí vydal odbor ŽP KÚ nový závěr,
kterým ruší své původní rozhodnutí ze dne
12.9.2007 a v souladu s metodickým doporučením Ministerstva životního prostředí ze dne
25.6.2007 sděluje, že „Bioplynová stanice
na skládce Ekologie s.r.o. bude posuzována podle
zákona č.100/2001 Sb. Před zpracováním
dokumentace EIA dle přílohy č.4 cit. zákona
doporučuje krajský úřad projednat s obcemi
Lány a Rynholec problémové okruhy“.
Toto jsem považoval za nutné říci předem,
protože se domnívám, že i přes určitá pochybení
v počátku, zastupitelstvo i nadále pracovalo a
není pravda, jak určité skupiny lidí presentují, že
jsme začali pracovat až po diskusi na internetových stránkách obce – mimochodem první
příspěvek k bioplynové stanici od občanů je z
19.9.2007.
V žádném případě nebyl úmysl něco zatajovat
před veřejností, celý problém je v tom, že při
předávání dokumentace došlo k pochybení.
Dokument se dostal pouze do stavební komise
(předseda Ing. Jan Loskot), která jej dne
20.8.2007 projednala, ale bohužel se nedostal
na pořad veřejného zasedání dne 27.8.2007, aby
s ním mohli být seznámeni ostatní zastupitelé a
veřejnost. Jedním z důvodů by mohlo být i to, že
jak já, tak i místostarosta obce Václav Fencl jsme
se v uvedenou dobu střídali na dovolené.
V žádném případě však toto nechci omlouvat,
protože jako starosta za chod obecního úřadu
zodpovídám. Má-li někdo pochybnosti o zde
uvedených argumentech, může kdykoli za mnou
přijít a všechny uvedené dokumenty zkontrolovat.
Závěrem svého vystoupení bych chtěl přečíst
stanovisko obce, které bylo zasláno na krajský
úřad.”
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Veřejné zasedání se neslo v duchu bioplynové stanice
Dne 16. října proběhlo veřejné zasedání obecního zastupitelstva, kde se mimo jiné projednával i záměr
společnosti Ekologie s.r.o. vystavět v prostoru skládky v lokalitě Babín bioplynovou stanici. Protože toto
téma zajímá většinu občanů, byla účast velká ( odhadem 300 lidí) a veřejné zasedání bylo pro tentokrát
přemístěno do sokolovny.
Po zahájení zasedání, které provedl starosta obce
p. Havelkovi za jejich práci ve spojitosti s řešením
Karel Sklenička, se zastupitelstvo zabývalo
této problematiky. Závěrem starosta ubezpečil
naplánovaným programem. Nejprve proběhla
občany, že stanovisko obce k navrhovanému
kontrola plnění unesení č. 4/2007 z minulého
projektu je zamítavé.
veřejného zasedání, které se konalo 27. srpna.
Jako další vystoupil v diskuzi zástupce firmy
Všechny body tohoto usnesení byly splněny,
Ekologie s.r.o. Ing Pergler. Hovořil o historii
popřípadě u dlouhodobějších úkolů tyto trvají.
skládky, o jejím současném provozu a o plánech
Dalším bodem na pořadu jednání byly žádosti o
do budoucna. Závěrem nabídl zmapování všech
granty, které naše obec podává ke Krajskému
BPS na území naší republiky za účasti obecních
úřadu Středočeského kraje. Jedná se zejména o
zastupitelů.
dotaci na výměnu další části oken v základní
Po něm seznámil projektant Ing. Dvořáček
škole a o grant na rekonstrukci dětského hřiště ve
přítomné se základními parametry a principy
Vašírově. Poté zastupitel a předseda kulturní
provozu plánované BPS.
komise Roman Havelka seznámil zastupitelstvo
Hejtman Středočeského kraje Ing. Bendl pak
s řadou grantů, které kulturní komise zpracovala
hovořil o zákonném postupu při schvalování
v oblasti kultury. Obec bude žádat o příspěvek na
investičních záměrů a seznámil přítomné se
tyto akce: Staročeské máje, Kulinářský jarmark,
skutečností, že nyní je projekt vrácen na samý
Voňavý advent, festival amatérského filmu
začátek a bude posuzován v plném rozsahu
modelářů a samozřejmě na další ročník
zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
Lánských letních slavností.
životní prostředí (tzv.“velká EIA“). Vzhledem k
Místostarosta Václav Fencl pak seznámil
hrozícím rizikům a významu Lán jako letního
zastupitelstvo i občany s výsledky částečného
prezidentského sídla je jeho stanovisko k
auditu hospodaření obce, který provedl
navrhovanému projektu negativní.
kontrolní odbor Krajského úřadu Středočeského
Primátor města Kladna Ing. Jiránek oznámil, že
kraje. Při této prověrce kontroloři vytkli závadu,
sice z titulu své funkce primátora nemůže do
že nebyla včas provedena rozpočtová změna.
daného procesu vůbec zasahovat, nicméně jako
Náprava tohoto pochybení byla provedena již na
předseda komise životního prostředí
tomto zasedání, kdy byla rozpočtová změna
Středočeského kraje a předseda dozorčí rady
přednesena a schválena. Dále bylo obci vytknuto
Středočeských vodáren nabídl obci pomoc při
porušení § 119 zákona o obcích, kdy místostazpracování odborných posudků a oponentur.
rostka obce nemůže zároveň vykonávat funkci
Jako další vystoupil p. Roman Havelka a oznámil
předsedkyně finančního výboru. Zastupitelé
založení “Občanského sdružení Lány a Vašírov dostali za úkol vyřešit tento problém do konce
zdravý prostor pro život” a Karel Pleiner doplnil
roku. Auditoři kromě toho doporučili obci
informace
o cílech tohoto sdružení. Sdružení se
schválit rozpočet na rok 2008 již v letošním roce,
má
prioritně
zabývat ochranou životního
aby obec nemusela hospodařit počátkem
prostředí
v
Lánech
a okolí.
příštího roku v rozpočtovém provizóriu.
Dále
se
přihlásil
jménem
petičního výboru Ing.
Zastupitelstvo rozpočet zpracuje tak, aby mohl
Slanina
a
předal
starostovi
petici lánských
být schválen na prosincovém veřejném zasedání.
občanů
proti
výstavbě
BPS
se
604
podpisy.
Místostarosta Fencl dále ještě upozornil na
Na
to
dostali
prostor
občané
a
přednesli
řadu
nutnost uzavřít smlouvy na zimní údržbu silnic a
dotazů ohledně provozu BPS a její technologie,
navrhl oslovit stejné partnery jako minulou
dále se ptali na příčiny častých požárů na
zimu, t.j. ČZU-ŠZP Lány a město Stochov.
skládce,
na opatření, která v souvislosti s požáry
Zastupitelstvo ještě schválilo navrhovanou
Ekologie
s.r.o. přijala a na monitoring škodlirozpočtovou změnu č. 2/2007 a na řadu přišlo
vých
zplodin,
které při požáru vznikají. Všichni
projednávání bioplynové stanice (BPS).
však vyjádřili svůj negativní postoj k výstavbě
Starosta nejprve znovu přivítal všechny pozvané
BPS v plánované lokalitě.
hosty, konkrétně hejtmana Středočeského kraje
Do
diskuze se přihlásila také p. Pospíšilová,
Ing. Bendla, primátora města Kladna Ing.
místostarostka
v Tuchlovicích, a zeptala se, zda
Jiránka a dále zástupce obcí Tuchlovice a
Ing.
Pergler
zná
výsledky měření úniků do
Rynholec. Také představil pana Ing. Jinocha,
ovzduší při posledním velkém požáru. Ing.
soudního znalce z oboru životního prostředí a
Pergler jí odpověděl, že není povinností skládky
chemie, kterého obec Lány požádala o odbornou
monitoring
provádět. Ani projektant Ing.
pomoc. Rovněž přivítal zástupce firmy
Dvořáček
nebyl
schopen odpovědět na její další
Ekologie s.r.o. Ing. Perglera, Ing. Perglerovou a
dotaz,
zda
zná
regulativa
územního plánu obce
Ing. Bechyněho a také projektanta bioplynové
Rynholec.
Za
obec
Tuchlovice
pak vyjádřila
stanice Ing. Dvořáčka.
nesouhlas s výstavbou BPS. Své odborné
Starosta Sklenička poté přednesl zprávu, kde
stanovisko přednesl i expert Ing.Jinoch.
seznámil přítomné s časovým sledem a
Upozornil m. j. na hrozící únik metanu z
s jednáním zastupitelstva a s kroky, které
nezastřešené kalové laguny a vyjádřil se, že není
podniklo ve věci záměru vybudování BPS.
vhodné budovat BPS v blízkosti obytných zón.
Zvláště poděkoval zastupitelům p. Pleinerovi a

Podnikatelé a řemeslníci
dejte o sobě vědět zdarma!
Redakční rada Lánského zpravodaje
připravuje adresář služeb, obchodů,
restaurací, ubytování a dalších aktivit, které
jsou v Lánech či Vašírově dostupné.
Nabízíme proto všem lánským a vašírovským občanům, aby poskytli kontaktní
údaje pro zveřejnění v Lánském zpravodaji a
na internetových stránkách obce.
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ BUDE
ZDARMA.
Údaje zašlete ve formátu – název, adresa,
telefonické spojení, případně odkaz na www
stránky na e-mail zpravodaj@lany.cz. Z
doručených informací vytvoříme adresář,
který zveřejníme v měsíci únoru 2008
v Lánském zpravodaji. Následně budou
údaje zveřejněny na stránkách obce.
Využijte jedinečnou příležitost dát o sobě
vědět!

Pozvánka na promítání
historických fotografií
V úterý 27. listopadu 2007 se uskuteční od
17 hodin v Muzeu T.G.M v Lánech další
promítání z cyklu „Lány zmizelé a mizející“.
Tentokráte bude povídání zaměřeno na cesty
v historii Lán, Vašírova, Stochova, Tuchlovic
a Rynholce s průvodním slovem pana Ing.
Jaromíra Doležala. Druhý díl promítání
bude věnován dochovaným fotografiím
Vašírova s komentářem pana PaedDr.
Václava Vodvářky s následnou besedou.
Martina Hořejší

Hejtman Ing. Bendl pak slíbil, že další proces
kolem schvalování BPS pohlídá. Na závěr Ing.
Pergler prohlásil, že pokud si občané Lán a
Rynholce stavbu BPS nepřejí, bioplynka se
stavět nebude.
Celý a podrobný průběh diskuze si můžete
přečíst na www.lany.cz, kde je zveřejněn zápis
z veřejného zasedání.
Zastupitelstvo na závěr přijalo usnesení (viz
rovněž www.lany.cz), starosta se rozloučil
s občany i s hosty a veřejné zasedání ukončil.
Karel Pleiner
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Vás zve na tradiční
rozsvěcení vánočního
stromku
a svěcení adventních věnců.
Slavnostní večer se bude konat
v sobotu 1. prosince 2007
od 19:00 hod.
na Masarykově náměstí
před obecním úřadem.
Lánský farář Vít Uher posvětí adventní
věnce všem, kteří je přinesou s sebou.
Připraven je samozřejmě hudební program.

Roman Havelka, předseda kulturní komise

Pozvánka do Muzea TGM
25. listopadu od 9.00 do 17.00 hodin se
koná tradiční vánoční prodejní výstava
suchých květinových vazeb Ateliéru
Motýl

Blahopřejeme
V měsíci listopadu blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Šilhan Karel, ul. Zahradní; Sláničková
Vlasta, Vašírov; Vincenc Petr, ul. Lesní;
Černý Jiří, Ke Hřbitovu; Hošek Josef, ul.
Zámecká; Kudrnová Běluše, ul. Ke
Hřbitovu; Baroch Karel, ul. Zahradní;
Frk Josef, ul. Čs. armády; Kuna
František, ul. Školní; Pejša Jiří, ul.
Lesní; Koukolová Silva, ul. Krátká;
Tkadlecová Milada, ul. Lesní.

Připravujeme VOŇAVÝ ADVENT v sokolovně
Den s vánočními tradicemi nazvaný VOŇAVÝ ADVENT připravuje na 8. prosince 2007 Kulturní komise
obce Lány. Místní sokolovnu provoní vánoční cukroví, budou se vyrábět vánoční ozdoby, svícny i drobné
dárečky, zdobit vánoční stromek, zpívat či hrát loutková pohádka pro děti. Každý se může přihlásit do
cukrářské soutěže o Řád zlaté vařečky.
Předvánoční setkání začne v 10 hodin dopoledne
prezident Masaryk a odnést si celou řadu receptů,
a program bude probíhat po celý den. Spojíme
které věnují lánské hospodyňky.
kulturní program s výstavními prvky a řemeslnýV rámci programu také vyhlásíme nejchutnější a
mi trhy a dílnami pro děti i dospělé. Lánskou
nejhezčí vánoční cukroví přinesené z kuchyní
sokolovnu zaplní stánky s rozličnými vánočními
lánských žen, případně mužů. Do cukrářské
výrobky a stanoviště, na kterých si malí i velcí
soutěže se skutečně může přihlásit kdokoliv. Stačí
návštěvníci budou moci vyzkoušet a naučit se
jen 8. prosince přinést své vánoční cukroví nebo
například zdobení perníčků, výrobu vánočních
jablkový či jiný závin ochutnat do sokolovny.
svícnů, ozdob ze slámy, malování na sklo či
Porotu budou tvořit mlsní lánští muži, kteří ocení
výrobu svíček ze včelího vosku. Své výtvory si
nejen nejchutnější cukrovinky, ale i ty, které
každý bude moci odnést domů nebo si zakoupit
nejvíce budou lahodit jejich očím. Neváhejte a
rukodělné výrobky profesionálů. U každého
pochlubte se svým sladkým či slaným kulinářstanoviště se navíc dozvíte něco z historie dané
ským uměním. Získejte prestižní ocenění - Řád
tradice. Ta bude také námětem několika zastavení
zlaté vařečky. Napečte pro VOŇAVÝ ADVENT.
na výstavě. Budete mít možnost porovnat, jak
Celý program zakončí v 17 hodin loutková
krášlili vánoční stromek v historii a dnes nebo jak
pohádka v podání některého z profesionálních
upravovali vánoční tabuli naši předkové a jak
souborů tradičních českých loutek. O tom, jaké
štědrovečerní stůl zdobíme my. Doufáme, že se
představení v Lánech uvedou, stále jednáme.
postupně do programu zapojí i lánské spolky.
A na závěr ještě jedna výzva: MÁTE DOMA
V dětském koutku občanského sdružení Naše
RUČNĚ VYRÁBĚNÝ BETLÉM, AŤ UŽ ZE
Lány budou děti mimo jiné lepit nejdelší vánoční
DŘEVA, MODURITU, PAPÍRU ČI JINÉHO
řetěz a sami si vyzdobí svůj vánoční stromeček.
MATERIÁLU? ZAPŮJČTE NÁM JEJ, PROSÍM,
Rádi bychom do Lán pozvali i děti z některého
N A V Ý S TAV U V R Á M C I V O Ň AV É H O
dětského domova v okolí.
ADVENTU. Ozvěte se na emailovou adresu:
Kuchařky si budou moci na VOŇAVÉM
obec@lany.cz s telefonním kontaktem na vás.
ADVENTU přečíst, jaké pokrmy měl na
Předem všem velmi děkujeme.
štědrovečerním stole první československý
Eva Havelková, Ivana Hošková
·
26.9. - se konal náš první sběr papíru s

Vítáme nové občánky
21.9.2007 David Jančík
(Lány, Pod Lesem)
23.9.2007 Lucie Šmatláková
(Lány, Berounská)
1.10.2007 Leopold Veselý
(Lány, Vašírov)

Vzpomínka
29.9.2007 nás opustila paní Eva
Beránková z Lán, ul. Školní.
25.10.2007 nás opustila paní Jaroslava
Štochlová z Lán, ul. Příční.

Co se dělo ve škole v říjnu?
·
1.10. – celá škola se pod vedením třídních

učitelů zabývala problematikou „Ochrany
člověka za mimořádných situací“, konkrétně
např. tématy „Povodně“, „Požáry“, „Havárie“,
„Od vichřice k zemětřesení“. Byla provedena
cvičná evakuace obou budov. Zpestřením byla
návštěva Hasičského záchranného sboru ze
Stochova, Městské policie Kladno, paní
Klicmanové – pracovnice ČČK a paní Ladrové,
která seznámila se zásadami první pomoci žáky
5. třídy.
·
4.10. - na svém prvním setkání s vedením
školy se sešla Žákovská rada složená ze
zástupců žáků 2. – 9. třídy. Seznámili
jsme se, sdělili si první problémy a úkoly.
·
17.10. – v tělocvičně školy vystoupilo pro
žáky 1. stupně a děti z MŠ Divadlo ŠUS s
představením „Ze starých pověstí
českých“.
·
19.10. – paní učitelka Balcerová
uskutečnila Den pro rodiče našich
prvňáčků. Během 1. a 2. vyučovací
hodiny měli rodiče možnost nahlédnout
do vyučování v 1. třídě.

následným odvozem. Veliké díky všem, kteří
přispěli, protože se sebralo 3,26 tuny, což
představuje 2 445 Kč. Částka putuje na účet
SRPDŠ. V této souvislosti připojuji omluvu za
chybu v minulém čísle zpravodaje – sběrné
místo je samozřejmě i nadále u tělocvičny.
·
Pod vedením paní učitelky Novákové se děti
zasláním vlastnoručně vyrobených vánočních
přání opět zapojily do záslužné akce „Hnutí na
vlastních nohou“ – Stonožka. Z částky utržené
za sběr byla na konto tohoto hnutí zaslána
částka 500 Kč.
·
Žáci 1. stupně se zapojili do soutěže vyhlášené
Rádiem Blaník „Nakresli slunce“, do soutěže
jsme zaslali mnoho sluníček a bylo „jedno hezčí
než druhé“. Pěkné práce jsme zaslali do soutěže
vyhlašované MŠMT „Ahoj z prázdnin“.
·
20.10. – sobotní akce SRPDŠ „Přiletíme jako
střely vydělat na mantinely“ se zdařila – viz
příspěvek paní učitelky Matějkové. Netradiční
občerstvení bylo díky maminkám i mým
kolegyním, v některých případech i jejich
rodinných příslušníků, opravdu vynikající.
Díky patří všem, kteří jakkoli přispěli na
dobrou věc.
·
Školní družina si Vás dovoluje pozvat na
tradiční prodejní výstavu vánočních a
adventních výrobků žáků. Výstava se bude
konat v prostorách školní družiny 29.a 30.
listopadu od 12.00 do 17.00. Těší se na Vás
děti ze školní družiny.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy
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Přiletíme jako střely vydělat na mantinely
Sobota 20.10. 2007 nebyl zrovna vlídný den. Počasí spiklenecky zkoušelo naši odvahu zorganizovat akci „Přiletíme jako střely vydělat na mantinely“. Avšak úsměvy maminek, které v rukách
třímaly pekáče s občerstvením, zahnaly jakékoli pochybnosti o smyslu této akce. Přišly děti,
rodiče a ve sportovním duchu poměřili síly v nohejbalu, basketu, volejbalu , přehazované i
vybíjené. Občerstvení nabízelo pochutiny, na které všichni pěli chválu. Dobrovolné zápisné
složili i ti, kteří přišli jen fandit a podpořit správnou věc.
K dnešnímu dni činí výtěžek na mantinely 22 135,- Kč. Věříme, že i zbývající částku seženeme
díky ochotě a zájmu veřejnosti. Všem, kteří pomohli, děkujeme.
Mgr. Marta Matějková za Sdružení rodičů, přátel a dětí školy

NÁZORY A KOMENTÁŘE
Skládka společnosti Ekologie s.r.o – fámy versus fakta
Na veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Lány, které se konalo
16. října v lánské sokolovně, zaznělo kromě dotazů a připomínek k
uvažovanému investičnímu záměru výstavby bioplynové stanice i několik
připomínek k provozu skládky a k požárům na skládce. Vzhledem ke
vzrušené atmosféře bylo velmi obtížné na dotazy a připomínky konkrétně
reagovat. Děkuji proto vydavateli Lánského zpravodaje za poskytnutí
možnosti se k některým dotazům a připomínkám vyjádřit. Pokud na
některé dotazy zde neodpovím, rád Vám je zodpovím pokud je zašlete emailem, telefonem, nebo položíte v rozhovoru při osobní návštěvě skládky.
Tu je vhodné předem telefonicky dohodnout. Kontakty najdete např. na
adresách www.skladka-ekologie.cz, www.lany.cz, nebo v telefonním
seznamu
Je samozřejmé, že skládka vliv na životní prostředí má. Tak jako každá
lidská činnost. Jde jen o to, jak velký je to podíl oproti jiným vlivům. Nabízí
se srovnání dnešního dokonale utěsněného a monitorovaného tělesa
skládky s dřívější černou skládkou všech odpadů (včetně nebezpečných)
„ve skále“. Původní rozsáhlý vytěžený prostor opukového lomu zde
pamatují již jen naše (a starší) ročníky narození. Při dnešních informacích,
které o skládkování mám, nechci na možné následky vlivu této černé
skládky ani pomyslet.
Hlavním negativním vlivem na životní prostředí v Lánech byla uváděna
hluková a imisní zátěž z vozidel přijíždějících na skládku. To je problém,
který vyřeší dokončení silničního obchvatu obce. Můžeme si všichni jen
přát, aby jeho stavba pokračovala co nejrychleji. Snad jen pro upřesnění.
Na zasedání bylo uváděno číslo asi 250 projíždějících vozidel. Nechal jsem
podle vážních lístků spočítat průměrný denní počet vozidel, která přijela na
skládku za poslední měsíc. Bylo jich 74, včetně osobních automobilů s
přívěsem (tzv. „vozíčkářů“) i včetně vozidel, která na skládku přijedou od
Berouna nebo od Rakovníka bez průjezdu obcí Lány.
Dalším zmiňovaným negativním vlivem skládky na obec Lány jsou
nejrůznější druhy polétavého odpadu. Přestože se snažíme vysypaný
odpad co nejrychleji zhutnit a popř. i přesypat připraveným inertním
materiálem, je pravda, že pokud fouká vítr, úletu se úplně zabránit nedá.
Myslím si ale, že se tento problém týká především Rynholce, Lán jen
výjimečně. Ulétnutý odpad v okolí skládky pravidelně uklízíme našimi
pracovníky. Výrazně bude problém řešit uvažovaný zelený pás, o jehož
realizaci s oběma obcemi v současné době jednáme. Daleko větším
problémem pro Lány je „ztrácení“ polétavého i nepolétavého odpadu
projíždějícími vozidly. Tento problém se naší firmy týká, ale jen nepřímo.
Přesto jsme v letošním roce po dohodě se starostou obce několikrát odpad
sesbírali a společně s pracovníky obce odvezli na skládku. Zde by ale měla
sehrát podstatně aktivnější roli státní i městská policie - kontrolovat a
pokutovat vozidla s nezakrytým nákladem.
Asi nejvíce diskutovaným problémem skládky jsou požáry. Je to závažné
provozní riziko technologicky značně složitého procesu skládkování.
Určité riziko požáru zde existuje ze samé podstaty složení domovních
odpadů a zbytků. Zcela odstranit se ho asi nepodaří nikomu na žádné
skládce. Chtěl bych ale uvést některá fakta a věřit, že každý rozumně
uvažující čtenář si udělá o požárech na skládce objektivnější obraz, než ho
popisují některé fámy. Do současné doby hořelo na skládce třikrát. Dva

požáry byly poměrně malého rozsahu a byly zasahujícími hasiči zlikvidovány během několika desítek minut. Třetí požár, který vypukl v neděli 17.
června 2007 večer, byl větší. Je bohužel pravda, že byl lánskými občany
zpozorován dříve, než pracovníkem hlídací služby. Požár vznikl v době
mezi jeho předepsanými pochůzkami skládky. V době letošního červnového sucha byl odpad dokončovaného skládkového boxu č. 5 ve stádiu před
zakrytím rekultivační vrstvou. Současný dovážený odpad obsahuje vysoký
a stále se zvyšující podíl obalového papíru a plastů. Je to daň za náš
konzumní způsob života, kdy obal prodává zboží a tím sice zvyšuje tempo
růstu HDP, ale současně i zaplňuje skládky. Tento suchý materiál byl podle
výsledků vyšetřování zapálen neznámým pachatelem. Každý si jistě
dovede představit, jak rychle vzplane. Jsou to minuty nikoliv hodiny. Pevně
věřím, že zde nemusím opakovat a zdůrazňovat, že úmyslné zapálení
odpadu z naší strany kvůli zvětšení ukládacího prostoru je myšlenka za
hranicí střízlivého uvažování.
Minimalizace rizika požáru na nejnižší možnou míru je naším prvořadým
zájmem. Proto bylo po každém z požárů provedeno zpřísnění preventivních opatření. Po posledním požáru to byla organizační opatření ke
zkvalitnění hlídací služby, instalace dalšího osvětlení tělesa skládky a v
současné době probíhá instalace kamerového systému včetně kamery s
nočním rozeznáváním. Plnění povinností vyplývajících ze základních
provozních dokumentů (Integrované povolení, Provozní řád a Havarijní
plán) jako např. monitoring spodních vod v kontrolních vrtech, měření
emisí apod. je sledováno kontrolními orgány Krajského úřadu i státu.
Např. po červnovém požáru byly provedeny kontroly ze strany Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru, Krajského úřadu odboru IPCP, České
inspekce životního prostředí (ČIŽP). Žádný z těchto orgánů nezjistil žádné
pochybení.
Vítám založení „Občanského sdružení Lány a Vašírov - zdravý prostor pro
život“. Jen doufám, že vznikající sdružení bude všechny vlivy na životní
prostředí v obci posuzovat objektivně. Posoudí i vliv místního zemědělství,
lesnické činnosti a zaměří se i na emise kotlů na vytápění přímo v obci.
Věřím, že bychom společně mohli hledat cesty k jejich postupnému
snižování. Význačnou roli by sdružení mělo sehrát při zvyšování informovanosti občanů Lán o praktických otázkách šetření životního prostředí
jako je třídění odpadu, úspory energií nebo využívání obnovitelných
zdrojů energie. Zde nabízím spolupráci společnosti Ekologie s.r.o.
Co je ale asi největším problémem ve vztahu Ekologie s.r.o. versus Lány?
Tím je jistě skutečnost, že poplatek (v letošním roce 400 Kč z každé tuny
uloženého odpadu), který zaplatí dodavatel v ceně odpadu, obdrží ze
zákona ta obec, na jejímž katastru skládka leží (v našem případě
Rynholec). V případě skládky Ekologie s.r.o. to bude v letošním roce asi 35
mil. Kč, v příštím roce se poplatek zvyšuje na 500 Kč a úměrně naroste i
částka, kterou obec Rynholec od Ekologie s.r.o. obdrží. O této evidentní
nespravedlnosti se léta ví, diskutuje se o ní v odborných kruzích, ale to je
všechno. Není zde politická vůle k prosazení změny. Tady si myslím, že je
příležitost pro vysoké politiky, kteří se k Lánům a jejich prvorepublikovému
i současnému významu hlásí, aby uplatnili svůj vliv.
Ing. Milan Bechyně, ředitel společnosti
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Kterak se synové (a posléze i dcery) učívali v Lánech moudrými býti – díl II.
Dne 21. října 1800 na den svaté Voršily shromáždila se mládež i sousedé z obou vsí
v nově vystavěné škole, a když dáno z věže kostelní znamení zvonem, sestavil se
slavnostní průvod, který se odebral ze školy do kostela. Napřed šly panny ve věku od
14 do 21 let, za nimi mládenci, pak sousedé a rodiče, potom 215 dětí, pak družička
v bílých šatech, nesoucí v pravé ruce zelený kříž a v levé ruce zeleně vázanou knihu –
měla představovat bohyni umění – a za ní potom 24 kantorů s hudebními nástroji
a konečně učitel Jan Patera mezi duchovním správcem Janem Schwarzem a
křivoklátským administrátorem Františkem Bezděkou. Cestou vyhrávala hudba.
Po příchodu do kostela vystoupil na kazatelnu pan administrátor křivoklátský a
promluvil k osadníkům pochvalnou řeč za jejich přičinění na stavbě školy, načež
duchovní správce Schwarz sloužil zpívanou mši svatou se zpěvem „Venci Sankte
Spiritus“, načež se shromáždění opět seřadilo a průvod se opět odebral do školy.
V čele kráčeli dva delegovaní fürstenberští úředníci s učitelem Paterou, za nimi
děti, pak ostatní panské úřednictvo - vysoce urozený ředitel panství Antonín
Kubásek, křivoklátský fořtmistr František Alster, fořtovský správce Donatus
Schirer, křivoklátský důchodní Josef Nejedlý, lánský obroční Jan Dobš, lounský
poštmistr Ludvík Tovara, slavětínský správce Antonín Kubásek, křivoklátský
justiciár František Hetrendorf a průvod uzavíral lánský komorník Ondřej Fischer.
Když se dospělo do školy a hudba dohrála, promluvil domácí duchovní Schwarz k
osadníkům, klada jim na srdce, aby se starali o vzdělání svých dětí a pilně je
posílali do školy, jak se jim v císařských patentech ukládá, a odevzdal pak mládež
do péče učitele.
Po uvedení učitele do školy vedeni všichni páni hosté s hudbou do příbytku
duchovního pastýře lánského k obědu, na kterýž zakladatelkyně školy kněžna
Josefa z Fürstenberka uvedenému duchovnímu pastýři poslala 20 zlatých v

hotovosti. Mimo to obětovala též 5 zlatých na knihy pro chudé děti.1
Další školní budova čp. 93 (v Zámecké ulici před pozdějším Hubertusem) byla
postavena roku 1842, protože bylo třeba otevřít i druhou školní třídu. Vyučovat
se tam začalo dne 2. listopadu 1842, a to zprvu obě klasy pohromadě. Teprve 18.
ledna 1843 byly děti řádně rozděleny do dvou tříd, jak bylo žádoucí.
Třetí, nynější škola v Lánech, pojmenovaná po Ch. G. Masarykové, byla
budována od 20. července 1931. Její slavnostní otevření se konalo za
přítomnosti prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a ministra
školství Ivana Dérera dne 6. listopadu 1932 odpoledne.
O stávající škole toho bylo a bude řečeno a napsáno hodně, a tudíž uveďme jen
jednu podrobnost, o které se málokdy hovoří. Důstojný pán Josef Svátek, lánský
farář a okresní vikář, se koncem srpna 1932 oficiálně obrátil na lánskou školní
radu s dotazem ohledně slavnostního vysvěcení právě dostavěné nové školní
budovy. Místní školní rada mu písemně sdělila : Poněvadž ve zdejší obci jsou
politické i náboženské poměry napjaté, nebylo by vhodno, aby školní budova byla
officielně vysvěcena. Místní školní rada ponechává Vám na vůli, abyste vysvěcení
provedl soukromě.
Důstojný pán Svátek na přípis tužkou poznamenal, že vysvěcení stalo se o
lánském mladém posvícení dne 9. října 1932 u přítomnosti dětí a věřících.
Veškeré informace jsou čerpány z rukopisu Leopolda Zubra „Prameny k dějinám
obce Lány“, s. 129 – 134, který je uložen v SOA Rakovník.
PaedDr. Václav Vodvářka
1
Možná bylo roku 1800 málo chudých, možná byly laciné knihy, možná bylo drahé
jídlo… Laskavý čtenář nechť uváží sám. – poznámka W

Víte co je to "Sri Chinmoy Street" ?

Drakiáda na Kopanině

Nenápadnou cedulku s tímto označením může pozorný
občan najít na lánském náměstí.
Vysvětlení poskytl ředitel tradičního závodu – Běhu
vítězství, Karel Sklenička: Filosof, umělec a sportovec
Sri Chinmoy založil v roce 1987 World Harmony Run
(Světový běh harmonie) - štafetový běh s pochodní.
Tento běh spojuje každý rok 80 zemí světa. Letos jenom
jeho evropská trasa měřila 27 000 km. Při plánování tras
na příští roky je snaha, aby tento běh navštívil obce a
města, která mají vyvěšenu tabulku Sri Chinmoy street, a
tím se přihlásila k myšlence běhu.

Pořádání "drakiády“ se v naší mateřské školce stalo již tradicí, kterou jsme nechtěli porušit ani
v letošním roce. Proto jsme se sešli 17.října společně na modelářském letišti. Pouštění draků
připravujeme ve spolupráci s Modelářským klubem Lány. Členové modelářského klubu pro
nás zajistili oheň na opékání buřtů a nechyběl ani teplý čaj.
S dětmi přišli i jejich rodiče a všichni jsme si užívali krásného slunečného dne, posledního dne
letošního babího léta. Vítr byl objednaný, tak nic nechybělo ke zdárnému pouštění draků. Za
chvíli se nad Kopaninou vznášelo víc jak třicet draků a někteří v úctyhodné výšce.
Pro děti jsme měli letos připraveno překvapení. Ptáte se jaké? Každý účastník dostal balónek,
na který si přivázal svého menšího, papírového dráčka se svým jménem a telefonním číslem
na mateřskou školu. Společně jsme draky vypustili do světa. Byli jsme zvědaví, kam dráčci –
balónky až doletí. Nečekali jsme dlouho, protože v pátek se nám ozvali až ze školky v Jablonci
nad Jizerou, kam doletěl dráček Adama P. Děti rády soutěží, a proto nemohly při drakiádě
chybět ani soutěže, za které děti dostávaly sladké odměny.
Rozešli jsme se až navečer a už nyní se těšíme na další velké pouštění draků na Kopanině.
Jiřina Věrnochová, Mateřská škola Lány
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Fiat Multipla klub ČR má sídlo v Lánech
Na začátku byli tři nadšení fandové, kteří si pořídili
auto netradičního vzhledu. Malá kulatá světla,
umístění dálkových reflektorů v kulatém oblouku
pod čelním sklem, šest míst k sezení. To je první
pohled, který nabídne nejrozšířenější druhá
generace Fiat Multipla. A jelikož jsme zjistili, že
jen velmi málo víme o provozu a údržbě našich
miláčků, rozhodli jsme se v září 2006 v Berouně
založit občanské sdružení Fiat Multipla klub ČR,
jehož cílem je seznámit co nejvíce majitelů tohoto
zajímavého vozu a získat tak další zkušenosti a
rady. V současné době má klub sídlo v Lánech a
sdružuje již 10 % registrovaných majitelů Multipel
v celé ČR.
Organizujeme srazy a setkání, kterých se účastní
majitelé vozidel i se svými rodinami. Velké setkání
s číslem jedna se uskutečnilo v Táboře, kde se
zaregistrovali první členové klubu a pak následovaly první klubové akce jako například servisní den
v Němčicích, druhé táborské setkání, mini srazy v
Kladně, v Červeném Kostelci, u kterého byla
přítomna i TV Nova, na Šumavě. Dokonce jsme
byli svědky i jedné nefalšované multiplácké svatby.
Vznikla multiplácká rodinka, která při svých
setkáních nezapomíná ani na ty nejmenší z nás,

pro které je pokaždé
připraven zábavný
program (setkání s
pohádkovými
bytostmi a strašidly,
dopravní program od
BESIPu, soutěže
nebo návštěva
Šťastné země v Českém ráji).
V letošním roce také proběhlo již 4. celostátní
setkání Multipel v Olomouci. Tato akce má několik
prvenství. Zúčastnilo se jí 170 lidí, 55 Multipel a
byl rovněž vytvořen rekord „obsazení“ auta
určitým počtem osob. Do vozítka se vměstnalo
rovných 30 lidí a aby vše bylo podle pravidel,
rekord byl sledován agenturou Dobrý den a
zaznamenán do české Guinessovy knihy rekordů.
Fiat Multipla klub plánuje spoustu dalších akcí i v
blízkém okolí Lán a tak bude možné v ulicích naší
obce zahlédnout pomyslný vláček Multipel.
Nemusíte se však bát, všechny Multinky mají
usměvavé a ohleduplné řidiče.
Václav Burger, předseda FMK ČR
(www.multiplaklub.cz)

Z oddílu volejbalu
TJ Sokol Lány
·
21.9. oslavil dlouholetý člen TJ Sokol

Lány a aktivní hráč volejbalového
oddílu Jaromír Doležal významné
životní jubileum. Oslava na počest
jeho kulatých narozenin se nesla v
duchu příjemné atmosféry a
poutavého vyprávění o sportu a
historii. Celý oddíl a výbor TJ Sokol
Lány ještě jednou přeje hodně zdraví a
životního elánu. "Ať Ti to, Mirdo,
pořád dobře smečuje!"
·
Od října probíhají tréninky volejbalu v
sokolovně vždy v pondělí od 19 do 21 a
ve čtvrtek od 18 do 20. Uvítáme mezi
sebou nové hráčky i hráče, kteří si rádi
zahrají volejbal.
·
29.12 se uskuteční v lánské sokolovně
tradiční volejbalový turnaj smíšených
družstev „Vánoční Buchec“. Hraje se
na rekreační úrovni a přihlášky je
možné
zaslat
na
martin.zelenka@gmail.com. Více
informací naleznete na
http://volejbal.sokol-lany.cz.
Martin Zelenka,
trenér volejbalového oddílu

Program Klubu pro rodiče a děti Domeček
Bez ohledu na níže uvedený program si můžete v herně pouze hrát!
Více informací k Domečku najdete na www.lany.cz - Naše Lány

Fotbal - výsledky
SK Lány A podzimní zápasy

LISTOPAD - PROSINEC 2007

5. kolo

SK Lány-TJ Šanov

11:0 (2:0)

úterý

13. 11.

20. 11.

27. 11.

4.12.

11. 12.

6. kolo

Sp. Řevničov – SK Lány

1:4 (1:3)

14-15
15-17

Angličtina
Keramická dílna
- vánoce

Angličtina
Výtvarná dílna
- vyrábíme dárkové
krabičky

Angličtina
Keramická dílna
- zvonky

Angličtina
Výtvarná dílna
- výroba svíček

Angličtina
Keramická dílna
- valentýnské
tvoření

7. kolo

SK Lány – So Pustověty

5:2 (2:1)

8. kolo

So. Branov – SK Lány

0:2 (0:2)

9. kolo

SK Lány – So. Sýkořice

21. 11.

28. 11.

středa

14. 11.

9-10
Herna
10-11 Cvičení s Matějem
pro děti
11 - 12 Cvičení s Martinou
pro maminky
- kondiční cvičení

5. 12.

12. 12.

Malování na obličej
Herna
Herna
Herna
Cvičení s Matějem Cvičení s Matějem Cvičení s Matějem Cvičení s Matějem
pro děti
pro děti
pro děti
pro děti
Cvičení s Martinou Cvičení s Martinou Cvičení s Martinou Cvičení s Martinou
pro maminky
pro maminky
pro maminky
pro maminky
- kondiční cvičení - kondiční cvičení - kondiční cvičení - kondiční cvičení

Lampionový průvod ozářil podzimní podvečer
Lampiónový průvod proběhl v pátek 2. listopadu za příznivého dušičkového počasí a vydatného zájmu dětí a rodičů, kterých se u lánského hřbitova
sešlo bezmála 150. Po zapálení svíček u hrobu prvního prezidenta se
průvod vydal lánskými ulicemi k Židovskému rybníku. Tam na děti čekalo
překvapení v
podobě plovoucích
svíček na hladině
rybníka a plápolajících pochodní na
břehu. Za nejhezčí
kostým čarodějnice
získala odměnu –
keramickou dýni - Natálka Matějková z Lán. Pro
ostatní děti byla připravena malá sladká odměna a
možnost večerního dovádění na dětském hřišti.
Martina Hořejší, občanské sdružení Naše Lány
Foto: Milan Hořejší

10:1 (5:0)

10. kolo SK Pavlíkov B – SK Lány

1:8 (0:3)

14. kolo FK Hředel – SK Lány

0:5 (0:2)

15. kolo SK Lány – DS Zavidov

3:3 (0:3)

SK Lány B podzimní zápasy
5. kolo

SK Lišany- SK Lány B

2:3 (1:3)

6. kolo

SK Lány B - So. N. Strašecí B 1:3 (1:1)

7. kolo

FALCO Kounov - SK Lány B 1:5 (1:3)

8. kolo

SK Lány B - So. Srbeč

4:3 (2:1)

9. kolo

TJ Slabce - SK Lány B

1:7 (0:3)

10. kolo SK Lány B - B. Lubná

5:0 (2:0)

Pozvánky na hokejové
zápasy lánského „B“ týmu
·
21. listopadu 2007 ve 20.30 hodin

s HC Plastin Praha
·
24. listopadu 2007 v 11.45 hodin

s HC Super-Bazar
·
25. listopadu 2007 v 19.00 hodin

s HC Blue Angels
·
2. prosince 2007 v 19.30 hodin

s HC Středokluky
·
9. prosince 2007 v 19.30 hodin

s HC Super Bazar
Všechna utkání budou sehrána na
zimním stadionu ve Slaném.
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Výzva členům Sokola,
ale hlavně všem uživatelům
sportovního areálu
Výbor TJ Sokol Lány vyhlašuje
BRIGÁDU na úklid spadaného listí na
sportovním areálu. Brigády budou
probíhat ve třech dnech a to14., 15.
a 16. listopadu 2007(tedy středa, čtvrtek
a pátek)- vždy od 15 hodin. Vezměte s
sebou hrábě, koš nebo kbelík.

Chystáme oslavy jubilea
Sokol v Lánech bude v příštím roce slavit
90. výročí svého založení. V rámci oslav
chceme uspořádat řadu akcí. Rádi
bychom k této události shromáždili další
staré materiály a dokumenty ( jako jsou
kroje, průkazky, fotografie apod.)
vztahující se k činnosti Sokola v Lánech v
minulosti. Obracíme se proto na
spoluobčany, kteří mají po svých rodičích
nějaké takové dokumenty nebo věci, aby
je zapůjčili nebo věnovali TJ. Případní
dárci se kontaktují přímo se starostkou
T J S o k o l L á n y p a n í Vá c l a v o u
Novákovou. Děkujeme.

Z listopadových akcí
v sokolovně
·
Florbal hrajeme v sokolovně každou

neděli od 17 hodin.
·
3. 11. proběhl přebor mládeže ve

stolním tenisu,
·
17. 11. se koná v sokolovně župní

přebor dospělých ve stolním tenisu,
·
22. 11. se uskuteční prodejní akce v

sokolovně,
·
1. 12. se v Lánech bude konat krajský

bodovací turnaj ve stolním tenise
dorostu

Změny v sobotním cvičení žen
Protože v následujících měsících budou v
sokolovně v sobotu probíhat různé turnaje,
musíme změnit termíny cvičení s
Martinou. Pro zájemce uvádíme rozpis
cvičení až do vánoc.
V sobotu 10. listopadu se cvičení nekoná,
další cvičení budou v neděli 18. listopadu
od 8.45 hodin, v sobotu 24. listopadu od
9.00 hodin, v neděli 2. prosince od 8.45
hodin, v neděli 9. prosince od 8.45 hodin.
Jako malý předvánoční dárek připravujeme poslední cvičení před vánocemi a to
na neděli, 16. prosince od 15.00 hodin.
Podrobnosti naleznete v prosinci ve
vývěsce před sokolovnou a v prosincovém
čísle Lánského zpravodaje.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Jak si vede oddíl stolního tenisu?
V říjnu započaly mistrovské soutěže ve stolním
tenisu. Náš oddíl TJ Sokol Lány má v soutěžích
celkem 5 družstev, a to v krajském přeboru I. třídy
1 družstvo, v okresních soutěžích pak družstva 4.
V neděli 21. října proběhlo další kolo, v němž si
naše družstva vedla takto:
A - družstvo nejprve porazilo Kaučuk Kralupy "B"
12:6 (bodovali: Milan Moravec 3, Jiří Hrbek 3,
Spiegl Rich. 3, Moravec Petr 2 a vyhráli jsme jednu
čtyřhru). Druhý den naše Áčko porazilo Kralupy
"A" rovněž 12:6 (body získali: Petr Moravec 4,
Milan Moravec 3, Jirkovský Václav 2) a vyhráli
jsme obě čtyřhry. Poslední bod jsme získali
kontumačně, když soupeř za rozhodnutého stavu
zápas vzdal.
Po 3 kolech je naše Áčko na 5. místě z 12 družstev
Středočeského kraje.
Proběhly rovněž mistrovské zápasy v rámci okresu
Rakovník, kdy jsme dosáhli těchto výsledků:
Družstvo "B" (hraje I. třídu) deklasovalo
Křivoklát "A" na jejich stolech 15:3. Naši hráči
bodovali takto: Jirkovský V. 4, Szabo J. 4, Moravec
Lad. ml. 3, Slánička P. st. 2 a vyhráli jsme obě

čtyřhry. V současné době je naše Béčko na 1. místě
v okresu.
Družstvo "C" hrálo ve Skryjích a zvítězilo těsně
10:8. Body získali: Lážnovský J. 3, Slánička P. st. 3,
Eichenmann Filip 2, Landr Ota 1 a vyhráli jsme
jednu čtyřhru. Po 3 kolech je Céčko na 3. místě v
okresním přeboru II. třídy.
Příliš se nedařilo družstvu "D", které hrálo doma s
Janovem a prohrálo vysoko 4:14. Zde bodoval Ota
Landr 2x, Lad. Moravec st. 1x a Monika
Ságnerová také 1x. Čtyřhru jsme nevyhráli ani
jednu. Déčko je nyní na 10. místě z 12 družstev v
okresním přeboru III. třídy.
Naše družstvo "E" tvoří většinou žáci, kteří však
musí hrát soutěž dospělých, neboť jinde žákovská
družstva nemají. V této soutěži však získávají
cenné zkušenosti, aby později mohli hrát i vyšší
soutěže. Hrají v V. třídě okresního přeboru a v
neděli 21.10. hráli doma s TJ Čistá. Podlehli jí 4:14
a body získali: Lukáš Houha 3, Moravec Petr ml. 1.
Se získanými 5 body jsou na 9. místě z 11.
družstev.
Ladislav Moravec st.

Střípky a záblesky z I. ročníku Lánské nohejbalové ligy
Léto 2007 bylo v Lánech ve znamení 1. ročníku nohejbalové ligy, kterou pořádali společně TJ Sokol Lány s
hospodou Narpa. Ligy se zúčastnilo 9 mužstev, která se mezi sebou vzájemně utkala 4x každé s každým.
Liga byla zajímavá až do samého konce, protože teprve poslední kolo rozhodlo o vítězi. Tím se stalo mužstvo
U Špýcharu ve složení Havlík J., Havlík D., Havlík M., Markup Zdeněk.
V první sérii se odehrálo celkem 3773 míčů ve 74
bodovým mankem – trojice Šedý Vlk, Rakety a
zápasech. Nejvíce míčů vyhráli Monťáci (405) a
Drsoni, z nichž zejména Rakety si dělaly největší
nejméně mužstvo Narpy (246). Nejméně
ambice na nejvyšší příčky, a tak zisk pouhých šesti
prohraných míčů (255) mělo na svém kontě v
bodů ze šestnácti zápasů byl za jejich očekáváním.
první sérii mužstvo U Špýcharu. Nejvíce
Podle informací z kurtů nejvíce nervozní z
prohraných míčů měli Zevlové (553). Do druhé
předvedené hry bylo mužstvo Osmáků. Všechny
série tak obsadily první příčky týmy U Špýcharu a
zápasy brali vážně a při hře poměrně dost nahlas
Monty – dva hlavní favorité. Ostatní družstva
diskutovali nad odehranými míči. Nejvíce si hru
pochopila, že první dvě místa jsou už rozhodnutá,
podle mne užívali Zevlové a Narpa – jakož to
a tak se zaměřila na boj o třetí příčku. Největší
outsideři neměli co ztratit a tak se bavili hrou a
šanci cítil tým z New Bubu, který do druhé série
měli radost z každého vyhraného setu a míče.
postupoval s jednobodovým náskokem nad
Zevlové však přece jen měli i třikrát radost z výhry,
Osmáky. Následovala mužstva s poměrně velkým
což Narpákům zůstalo odepřeno. V druhé sérii
mužstva již věděla o přednostech i slabinách
jednotlivých hráčů a tak boje byly o poznání
těsnější. Odehrálo se celkem 3611 míčů v 71
zápasech. Celkem se tedy za letošní léto odehrálo
141 vesměs kvalitních zápasů a o celkovém vítězi
se skutečně rozhodlo až v samém závěru turnaje –
v zápase odehraném 19. září 2007. Podle
pozorovatele Pavla Sláničky rozhodl soustředěný
výkon U Špýcharu a méně nevynucených chyb. V
tzv. finále tak vyhrálo trio Havlíků doplněné
Zdeňkem Markupem (U Špýcharu) nad Monťáky
(Sklenička Karel a Miloš, Josef Hložek, Vladimír
Zámostný) 2:0 (9:15,9:15).
Martin Drábek a Pavel Slánička
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