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Slovo na úvod
Modrá stuha
Jak se dočtete dále v tomto čísle
zpravodaje, získala naše obec v krajském
kole soutěže Vesnice roku 2008 Modrou
stuhu za společenský život. Někteří
možná namítnou, k čemu je to dobré, jiní
přejdou tuto zprávu, aniž by si uvědomili,
co to vlastně pro nás všechny znamená.
Když pominu tu skutečnost, že obec získá
jistý finanční obnos do obecní pokladny
(zastupitelstvo kraje bude o jeho výši
rozhodovat v měsíci září 2008), je tu ještě
něco mnohem důležitějšího, a to je
zapojení velké části spoluobčanů do
společenského, sportovního a kulturního
života v naší obci. Zastupitelstvo obce
může vymýšlet různé akce a kulturní
pořady, pokud se však nezúčastní
občané, nemělo by to význam.
Dalším důležitým ukazatelem je i
množství a kvalita všech sportovních a
zájmových organizací v naší obci, které se
spolupodílejí na společenském životě a
tím přispívají jak k dobrým sousedským
vztahům v naší obci, tak i k reprezentaci
naší obce v rámci okresu i kraje. Věřím, že
neusneme na vavřínech a příští rok se
pokusíme pro naši obec získat Zlatou
stuhu pro středočeskou vesnici roku
2009. Jakou si naši vesnici uděláme,
takovou ji budeme mít.
Jedno staré české přísloví, které říká –
„Hledáš-li pomocnou ruku, hledej ji u
svého ramene“ – platí i v dnešní
uspěchané době. Přeji všem hezké „babí“
léto.
Karel Sklenička
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Lány vybojovaly Modrou stuhu za kulturní dění
Letos se Lány poprvé zapojily do prestižní soutěže o titul Vesnice roku a hned jsme si vedli velmi dobře.
V konkurenci 49 obcí ze Středočeského kraje nám Zlatá stuha a postup do celorepublikového finále unikla
jen o vlásek. Přesto se Lány mohou pochlubit ziskem Modré stuhy, kterou je oceněna obec s nejbohatším
společenským a kulturním životem.
Přihlášku do soutěže inicioval předseda kulturní
Hnízdilové, rád poděkoval za spolupráci. Když
komise Roman Havelka ze sdružení nezávislých
jsem viděl konečný produkt naší snahy, sám jsem
kandidátů Společně pro Lány a Vašírov, kterého
si v duchu říkal – bože, co jsem si to zase vymyslel.
jsme požádali, aby objasnil, o jakou soutěž se
(úsměv)
vlastně jedná a co to pro naši obec znamená.
A co tedy znamená zisk Modré stuhy pro Lány?
Soutěž Vesnice roku, co si pod tímto názvem
Především je to prestiž, protože Modrá stuha je
máme představit?
chápána jako druhé nejvyšší ocenění hned po
Zlaté. Dále jsou to pro nás neocenitelné
Jedná se o soutěž, kterou každoročně vypisuje
zkušenosti pro příští ročník, protože jsme letos
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
zjistili, kde máme rezervy, zejména v prezentaci
pro vesnice do dvou tisíc obyvatel. Vítěz získává
naší obce. A konečně to Lánům přinese i nějaké
Zlatou stuhu a postupuje do celostátního finále.
finanční prostředky do obecní kasy, protože pro
Dále se vítězům dané kategorie v kraji uděluje
ohodnocené obce se bude rozdělovat celkem více
Modrá stuha za kulturní a společenský život v
než osm set tisíc korun.
obci, Zelená stuha za zeleň v obci, Bílá za práci s
mládeží a Oranžová za spolupráci se zemědělTakže Modrá stuha už je doma?
ským subjektem. Uděluje se také řada dalších
Ano, byli jsme ji spolu se starostou slavnostně
čestných uznání a diplomů.
převzít na setkání zúčastněných obcí z rukou
Co vlastně naše obec musela splnit pro to, aby
hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla,
se mohla do soutěže přihlásit?
ministra zemědělství pana Gandaloviče a
ministra pro místní rozvoj pana Čunka .
Původně jsem se domníval, že přihláška obsahuje
Momentálně připravujeme prostor ve vstupní
tři stránky. Následně jsem zjistil, že je k ní třeba
hale obecního úřadu, kde bude spolu s dalšími
doložit velké množství příloh, takže výsledný
oceněními jako Klobouk dolů nebo Zlatý šafrán
fascikl měl více než dvacet stran. Předpokládaná
vystavena.
doba zpracování během tří dnů se nakonec
protáhla na měsíční práci a postupně jsem musel
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spolkům,
oslovit všechny kolegy ze zastupitelstva, aby
organizacím a lidem, kteří pro Lány něco dělají,
zpracovali podklady z činnosti svých komisí.
protože to je ocenění především jejich práce.
Tímto bych jim, a zvlášť panu starostovi a paní
Karel Pleiner

Volby 2008

Lánské posvícení

Ve dnech 17. a 18. října 2008 se budou konat volby
do Zastupitelstva Středočeského kraje a do
Senátu parlamentu ČR, volební obvod č. 30 (sídlo
Kladno). V naší obci budou zřízeny 2 volební
okrsky. Volební místnosti budou v budově ZŠ
Lány, Školní 418. Volby se konají v pátek 17. října
2008 od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října 2008 v
době od 8 do 14 hodin. Volební lístky obdrží
všichni voliči nejpozději do 14. 10. 2008.
Karel Sklenička

V letošním roce vychází posvícení na 5. října
2008. Kolotoče a další posvícenské atrakce
včetně prodejních stánků budou umístěny okolo
Židovského rybníka. Pro větší bezpečnost
občanů bude po dobu posvícení uzavřena část
Křivoklátské ulice pro automobily a objízdná
trasa směrem na Křivoklát povede Lesní a
Berounskou ulicí.

Nabídka pronájmu bytových prostor
Obec Lány nabízí k pronájmu obecní služební byt na adrese: Lány, ulice Ke Hřbitovu č. p. 174.
Jedná se o nově zrekonstruovaný byt v 1. patře se 3 pokoji, kuchyní, koupelnou a WC o celkové výměře 94,6 m2.
Podmínky pronájmu:
·
Minimální nájemné je 3000,- Kč/měsíc + energie (byt má vlastní plynoměr, vodoměr a elektroměr).
·
Termín obsazení bytu je od 15. 10. 2008.
·
Podmínkou je uzavření smlouvy o pracovní činnosti jako obsluha sběrného dvora, který se nachází ve dvorním traktu č.p. 174 (provozní

doba je středa 15.00 - 18.00 hodin a sobota 9.00 - 12.00 hodin).
·
V úvahu bude brána také výše nabídnutého nájmu.

Nabídky podávejte nejpozději do 30.9.2008 do kanceláře Obecního úřadu v Lánech
v zalepených obálkách nebo poštou s označením „Pronájem č.p. 174 - neotevírat”.
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Navštivte lánskou knihovnu
po prázdninách
V rámci soutěže „Vesnice roku“ hodnotící
komise navštívila i místní knihovnu
nacházející se v prostorách budovy I.stupně
základní školy ve Školní ulici. Po prázdninové přestávce se otevřou její dveře pro
lánské a vašírovské čtenáře. Pro ty, kteří do
knihovny často nechodí, přinášíme
užitečné informace.
Knihovnice paní Machačová má přehled o
všech titulech z 6 320 svazků beletrie,
naučné literatury, cestopisů, detektivek,
historických románů a literatury pro děti a
mládež. Knihovna pravidelně odebírá
časopisy Praktická žena a Domov. Na
jeden rok vždy výměnou půjčuje
kladenská knihovna 100 svazků lánským
čtenářům, během roku je doplňováno cca
60 nových titulů.
Trochu smutným číslem je pouze 81
registrovaných čtenářů, z toho do 15 let
pouze 18. Knihovna by si zasloužila větší
počet čtenářů. Počet výpůjček (3 500
svazků za loňský rok) není malý, paní
knihovnice ráda přivítá nové čtenáře.
Provozní doba v knihovně je každou
středu od 13.00 do 17.00 hodin. Mimo
tuto dobu je možné domluvit v případě
nutnosti ve večerních hodinách na tel.
čísle 313 502 385 vypůjčení žádaného
svazku. Od října 2007 je občanům také k
dispozici detašované pracoviště knihovny
s veřejným internetem zdarma, a to v
budově obecního úřadu v úřední hodiny.
Alena Hlavsová

Masarykova vatra již poosmé
Jako tradičně v každém září i letos lánští
hasiči zažehnou Masarykovu vatru. Stane
se tak 20. září v 19.00 hodin. Akce se letos
koná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla.
Samotnému zapálení ohně bude
předcházet další program. Nejprve od 16
hodin proběhne v Muzeu T. G. Masaryka v
Lánech vernisáž výstavy „T. G. Masaryk,
podporovatel československé archeologie“. Po ní si budou moci návštěvníci od
17.00 prohlédnout muzeum a je zde také
sraz účastníků pietního aktu. Ten se koná
od 18 hodin u hrobu T. G. Masaryka na
lánském hřbitově.
Na 19. hodinu je pak naplánované
samotné zapálení hranice u lánské
hasičské zbrojnice. Potom následuje v
prostorách zbrojnice volná diskuze s
možností prohlídky jejích prostor. Je
připravené i občerstvení a k příjemné
náladě přispěje i dobrá muzika.
Pořadatelé akce, lánští hasiči spolu s
Muzeem T. G. Masaryka v Lánech,
srdečně zvou všechny lánské občany.
Karel Pleiner

OÚ INFORMUJE
Investiční akce prováděné v létě
Letním měsícům se zpravidla přezdívá „okurková
sezona”, toto označení ale neplatilo v letošním roce
pro naši obec v oblasti nových investic a oprav.
Začátkem července byla provedena výměna oken
na severní a západní straně budovy základní školy
v celkové hodnotě 400.000 Kč. Dále byla
provedena rekonstrukce velmi zastaralého
sociálního zařízení v 1. patře pavilonu I. stupně
ZŠ v hodnotě 300.000 Kč. Pokračovala také
rekonstrukce bytu v 1. patře obecního domu v
ulici Ke Hřbitovu č. p. 174, která se dokončila tak,
aby na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
1. 9. 2008 mohla být vyhlášena výzva a podmínky

na obsazení tohoto bytu. Na konci prázdnin byla
provedena oprava asfaltového povrchu v části
ulice Školní, části ulice Křivoklátská II u dětského
hřiště a také začala rekonstrukce chodníku
naproti hřbitovu mezi parkovištěm a ulicí Za
Školou. Celkové náklady na tyto akce v hodnotě
cca 1 mlion Kč byly schváleny v rozpočtu na rok
2008. Mimo to probíhá ještě výstavba dětského
hřiště ve Vašírově a opravy v budově MŠ, o
kterých se dočtete v dalších článcích tohoto
zpravodaje.
Karel Sklenička

Obnova dětského hřiště ve Vašírově
Kdo projížděl v těchto letních dnech Vašírovem,
určitě mu neuniklo, že v pozadí autobusové
zastávky se něco děje a mění.
Začnu pěkně od začátku. V Lánech u Židovského
rybníka se před rokem otevřelo krásné dětské
hřiště plné herních prvků a začalo sloužit široké
veřejnosti. Původcem tohoto nápadu byli rodiče
ze sdružení Naše Lány. Vašírov a Lány je jedna
obec, ale maminky z Vašírova mají na hřiště u
Židovského rybníka přece jenom cestu delší. Tak
se asi zrodil nápad na obnovu chátrajícího
dětského hřiště ve Vašírově. Zástupci sdružení
Naše Lány oslovili obecní zastupitele a rychle
zareagovali na vypsané grantové řízení
Středočeského kraje pečlivě sepsanou žádostí.
Zastupitelé obce na veřejném zasedání obce dne
16.10.2007 odsouhlasili rekonstrukci hřiště jako
investiční akci pro rok 2008. Zajímavým údajem v
žádosti o grant byl počet vašírovských dětí,
kterých je 22 do věku 15 let. Výsledek grantového
řízení byl pro obec kladný a starosta obce
počátkem května 2008 podepsal dotaci z „Fondu
sportu a volného času Středočeského kraje” na
částku 290 000,--Kč. Současně vznikla komise ze
zástupců zastupitelů obce, sdružení Naše Lány a

vašírovských rodičů, která oslovila tři firmy
vyrábějící herní prvky pro dětská hřiště. Po
pečlivém výběru byla vybrána firma TR Antoš
s.r.o. z Turnova.
Obnova dětského hřiště ve Vašírově je vázána
finanční částkou od Středočeského kraje, další
prostředky jsou vyhrazeny v rozpočtu obce pro
letošní rok. Prvními úpravami na hřišti, po
vyřízení všech potřebných formalit, bylo
odstranění starých železných herních prvků a
zemní práce na úpravu terénu a příprava pro
osazení herních prvků a dopadové plochy. Za
vstřícné jednání a provedení zemních prací patří
poděkování panu Stanislavu Picmausovi. Podle
domluveného harmonogramu s dodavatelem
následovalo v průběhu července vytyčení
dopadových ploch, osazení herních prvků a
laviček apod. Pro snadnou údržbu hřiště byly
zvoleny pryžové dlaždice do dopadových ploch.
Po dokončení instalací bude hřiště oploceno.
Zahradní úpravy přislíbil zhotovit sponzorsky
místní podnikatel pan Martin Švácha. O dalším
průběhu prací Vás budeme informovat v říjnovém
čísle Lánského zpravodaje.
Alena Hlavsová, místostarostka obce
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Barokní opera Endymio - ojedinělá kulturní událost v Lánech
Skutečnou kulturní lahůdku připravila kulturní komise obce Lány za podpory Středočeského kraje. Lánští
občané budou mít možnost 19. září ve 20.00 hodin zhlédnout u Muzea T. G. Masaryka v Lánech nefalšovanou barokní operu Endymio v podání souboru Ensemble Damian.
„Tento náročný projekt realizovali jeho tvůrci za
dobové tvorby a tím zachoval autentickou
podpory Evropské unie. Představení přináší
atmosféru a původní historickou hodnotu díla.
divákům skutečně nezapomenutelný umělecký
V titulní roli uvidíte kontratenora Jana Mikuláška,
zážitek nejen díky vlastní špičkové interpretaci díla,
dále účinkují Markéta Večeřová, Jana Synková,
ale také prostřednictvím velmi výpravných,
Marcel Havránek, Pavel Maška, Matěj Klapetek.
elegantních a kreativních kostýmů v duchu
Sbor Chorus Mauritiens, jehož některé členy již
klasického pojetí barokní opery,“ řekl nám
znáte z letního vystoupení u vašírovské kapličky,
předseda kulturní komise Roman Havelka.
řídí sbormistr Tomáš Klásek. Nastudování a režii
Endymio je opera na barokní text, která se roku
představení měl na starosti Tomáš Hanzlík.
1727 představila v kroměřížském zámku a do
Soubor Ensemble Damian pro intepretaci barokní
dnešních dnů byla skryta v kroměřížském archivu.
hudby používá kopií dobových nástrojů.
Autorem textu byl piarista Jan Kopecký (1696„Vřele všem doporučuji, abyste si tento unikátní
1758). Původní hudba se bohužel nedochovala,
umělecký počin nenechali ujít. V případě nepřízniale zhudebnění libreta se ujal současný český
vého počasí je připravena náhradní varianta v
nadějný skladatel a muzikolog Tomáš Hanzlík,
lánské sokolovně,“ informoval Roman Havelka.
který je zároveň uměleckým vedoucím souboru
Karel Pleiner
Ensemble Damian. Vycházel přitom z principů

Chystá se kulinářský jarmark se staročeskou zabijačkou
Na poslední zářijový víkend připravuje kulturní komise další akci – tentokrát kromě kultury půjde i o
požitek chuťový. V sobotu 27. září ve 13.00 hodin na náměstí před hospodou Narpa vypukne Kulinářský
jarmark s pravou nefalšovanou staročeskou zabíjačkou.
„V dnešní době je už spousta dospělých, o dětech ani
posezení na náměstí návštěvníkům zpříjemní
nemluvím, kteří v životě nezažili zabijačku. Já sám
temperamentní bluegrassová country kapela
jsem první viděl až v devatenácti letech. Teď budete
V.H.S. Rebel a dechová kapela Seniorka pana
mít všichni možnost na vlastní oči uvidět, jak
Slavíka. „Naše obec Kulinářský jarmark pořádá s
vlastně všechny řeznické a uzenářské speciality
podporou Středočeského kraje. Veškerý výtěžek z
vznikají,“ vysvětlil předseda kulturní komise
akce navíc věnujeme jako příspěvek na Masarykovu
Roman Havelka.
sochu u lánského muzea. Doufám, že se budou
všichni dobře bavit jako například při májové
Ochutnávka všech zabijačkových specialit –
veselici a navíc to bude obcí lákavě vonět,“ řekl
jitrnic, jelítek, ovárku, tlačenky, zabiječkového
závěrem Roman Havelka.
gulášku nebo pravé prdelačky – to vše čeká
návštěvníky na Kulinářském jarmarku. Řezničtí
Karel Pleiner
mistři Pepa a Klokan předvedou všem zájemcům,
jak taková staročeská zabíjačka vypadala
(samozřejmě jen druhá zpracovatelská
fáze, prasátka na náměstí pochopitelně
vraždit nebudeme). Kromě toho se můžete
těšit i na další laskominy, jako jsou
staročeská trdla, koblížky, čerstvé mandle v
cukru a další.
Vjemy chuťové doplní i vjemy duchovní,
protože Divadlo Tyrš připravilo veselou
aktovku Zabijačka a odpoledne i večer při

Očkování psů
MVDr. Šlégr oznamuje, že ve středu 17.
září 2008 bude v Lánech a Vašírově
provádět očkování psů proti vzteklině.
Před budovou obecního úřadu v Lánech
od 13.00 do 16.00 hodin a od 16.00 do
16.30 hodin ve Vašírově u telefonní
budky.

Blahopřejeme
V měsíci červenci, srpnu a září 2008
blahopřejeme k významnému jubileu
těmto občanům:
Černá Melanie, ul. Na Ohradech;
Melčová Hana, Za Školou; Reckziegel
Arnošt, ul. Školní; Fenclová Danuše, ul.
Polní; Veselý Oldřich, ul. U Lipky; Marek
Alois, ul. Čs. armády; Kyncl Jaroslav,
Vašírov; Mansfeldová Marie, ul. Krátká;
Šulc Josef, Vašírov; Hartmannová
Ivanka, ul. Školní; Králíček Václav, ul.
Na Ohradech; Fejfarová Libuše, ul. Čs.
armády; Bechyně Ladislav, ul. Lesní;
Krumphanzl Jan, ul. U Špýcharu;
Čechová Zdeňka, ul. Lesní; Hamříková
Alice, ul. Lesní; Jakeš Stanislav,
Zámecká, Ramešová Maria; Za Školou;
Hořejší Alena, ul. Školní; Blínová Jana,
ul. Pod Kopaninou; Roček Milan,
Vašírov; Lacková Dagmar, ul. Čs.
armády; Smola František, ul. Čs.
Armády; Vaňková Helena, ul. Ke
Hřbitovu; Štáfek Antonín, ul. Lesní;
Hřívová Věnceslava, ul. Lesní; Kletečka
Václav, Vašírov; Rychtrová Marie, ul.
Školní.

Vítáme nové občánky
V květnu se narodili:
Martin Kříž, ul. Lipová, Lány
Antonie Lípová, ul. Zahradní, Lány

Vzpomínka
V červnu nás opustila paní Libuše
Matějková, ul. Hřbitovní, Lány.
V červenci nás opustila paní Hana
Vlková, U Špýcharu, Lány.

Tyršata opět na scéně
Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.lany.cz.

Hned dvě příležitosti budou mít příznivci
dětského divadelního souboru Tyršata v
září k tomu, aby zhlédli muzikál Karla
Pleinera a Mirka Píši „S úsměvem jde
všechno líp“. Představení, které
režíroval Roman Havelka, bude nejprve
k vidění v sobotu 13. září na hradě
Křivoklátě od 14.00 hodin. V neděli
14. září pak uvedou Tyršata muzikál na
domácí scéně v sokolovně v Lánech od
15.00 v rámci „sokolení“. Srdečně
zveme všechny divadelní fanoušky.
Karel Pleiner
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Burza dětského a dámského
oblečení
Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, hraček a botiček
nově i dámského oblečení!
·
Návoz věcí k Andree Klimešové:
12.10. a 13.10. (do 15 hodin)
·
Burza v Domečku: úterý 14.10. od 9
do 12 + od 14 do 17 hodin a ve středu
15.10. od 9 do 12 hodin
·
Výdej věcí a peněz v Domečku: 16.10.
od 9 do 10 hodin
Do burzy přijímáme oblečení zachovalé,
vyprané, vyžehlené ve velikostech 56 až
122, dále hračky a botičky bez omezení
množství. NOVĚ přijímáme zachovalé, vyprané a vyžehlené dámské
oblečení s omezením na 20 ks. Doma
označte každou nabízenou věc
cedulkou, kterou přišpendlíte (Vaše
pořadové číslo, cena, velikost a číslo
nabízené věci podle seznamu věcí, který
vyhotovíte). Rozdaná pořadová čísla z
minulých burz Vám zůstávají. Nové
maminky dostanou instrukce u Andrey
Klimešové na telefonním čísle 604 894
402. Oblečení do burzy můžete nosit,
vždy po telefonické dohodě s Andreou,
na adresu: Lány, ulice Čs. Armády,
č.p. 322.
Nezapomeňte seznam nabízených
věcí, na kterém budou uvedeny ceny.
Neprodané věci, které nebudete chtít
nazpět, předáme do dětského domova.
Za prodané věci účtujeme poplatek 10%

Lánské slavnosti - letos příležitost i pro šikovné ruce
Předchozí ročníky
lánských letních
slavností byly ve
znamení návštěvy
kněžny Elisabeth von
Fürstenberg u svých
lánských poddaných.
Ta letos přijela také,
ale jen na chvilku.
Zhlédla úvodní
divadelní spektákl
souboru Tyrš a Tyršata
a přehlídku Sboru
dobrovolných hasičů
T.G.M. v Lánech.
Poté se program akce
přesunul do areálu
Hotelu Classic a
pokračoval až do
večerních hodin.
K dobré náladě
přítomných hrála
country kapela Staří
kamarádi, zatančil
country soubor Klobouček a ve svých tanečních
ukázkách se představily děti z Mateřské školy v
Lánech. Velký potlesk si vysloužila i nejmenší
roztleskávačky ze Sokola Lány. Trochu vzrušení
zařídila skupina historického šermu Thorax v
několika vystoupeních, napětí přineslo i vyhlášení
fotosoutěže Lánské pohledy a ladné křivky dívek
pak potěšily jak muže, tak ženy při módní
přehlídce oděvů Lucie Šmahelové a účesů Jany
Masákové. Chvilku klidu si mohli návštěvníci užít
ve velkém pavilonu, kde byla nainstalována
výstava květinových vazeb lánské organizace
Českého svazu zahrádkářů. Dolní atrium hotelu
zdobyly desítky dětských kreseb, jinde předváděly
šikovné ruce zajímavá řemesla a výrobky byly hned
ke koupi. Šikovnost si příchozí
mohli vyzkoušet ve slámové dílně,
kde se z přírodního materiálu tvořili
pavouci, šneci nebo květiny, dětské
obličeje zdobily kreslené masky
zvířat. Zkrátka každý si našel to své.
Také divadelní scéna si na nezájem
nemohla stěžovat. Návštěvníci
mohli zhlédnout hned tři představení – Sněhurka žáků lánské základní
školy v anglickém jazyce, Deset
malých černoušků a Pohádky
z kouzelného kabátu v provedení
divadelní agentury Beruška.
Všechna představení byla vždy
odměněna bouřlivým potleskem.

foto: Jana Jirásková
Svou troškou do mlýna tedy v areálu hotelu
přispěly snad všechny lánské spolky.
Jedinou výjimkou byli lodní modeláři, za nimi se
muselo k nedalekému rybníku.
Co bylo na pátém ročníku novinkou? „Letos se
nám zde premiérově představili také lánští
Baráčníci, kteří v krojích nabízeli staročeskou
poctu. Bylo zajímavé, že lidé už ani dnes neví, co to
je přivítat někoho chlebem a solí,“ svěřila se
koordinátorka akce Martina Hořejší.
Pestrý program přilákal odhadem tisícovku lidí.
Vstupenky se ale neprodávají, skutečné číslo je tak
docela možná i větší. Nebyli to ale jen místní, pro
které byla akce primárně určena, ale přijeli i z
okolních míst.
„Zdá se, že letos naposledy mezi nás přijela
kněžna, a tak se příště vydáváme trošku jinou
cestou. Chceme se soustředit hlavně na místní
soubory a spolky, ale rádi zveme i ty z okolí. A jsme
rádi, že mezi nás přijedou“ doplnila Martina
Hořejší.
V příjemném prostředí bývalého statku, ze kterého
hotel Classic vznikl, se bavili všichni. Ať už malí,
velcí, děti, maminky nebo dědové. Navíc celý areál
je bezbariérový, místo tu tedy bylo pro dětské
kočárky nebo pro ty, které provází v životě
invalidní vozík.
Ernest Kosár,
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Fotosoutěž zná své vítěze

Vítězné foto - „Výlov” - autor Patrik Maixner

Fotosoutěž „Lánské pohledy“
probíhala od 1. ledna do 13. června
2008 a výsledky byly oznámeny 21.
června při Lánských letních
slavnostech. První místo získal
Patrik Maixner za fotografii Výlov
II., druhé místo získal Jan Šulc za
fotografii Podzimní Pánovka a třetí

místo za fotografii Kluci získala Markéta
Soukupová. Čtenáři internetových stránek
www.lany.cz daly největší počet hlasů fotografii
Lánská obora, jejímž autorem je Jitka
Bergmannová. Vítězné fotografie jsou nyní
umístěny ve vestibulu Obecního úřadu v Lánech.
Martina Hořejší
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Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku,
opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci
Zastupitelstvo obce Lány schválilo na svém zasedání dne 16.6.2008
v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku,
opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci (dále jen „vyhláška“):
Část I. Základní ustanovení
1) Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických osob, které se trvale
nebo dočasně zdržují na území obce Lány, nebo vlastní či užívají na území obce
nemovitost, dále podnikatelů a právnických osob, jež zde trvale nebo dočasně
vyvíjejí svou činnost, která zasahuje nebo by mohla zasáhnout do veřejného
pořádku a čistoty obce Lány.
2) V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu veřejného pořádku v
obci se stanovují touto vyhláškou opatření, jejichž účelem je zajištění zdraví a
bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku v obci.
3) Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití
všech osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování
možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana
majetku, zdraví a právo na příznivé životní prostředí. K nastolení a zajištění
veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž
soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla
chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejich zachovávání je dle obecného
názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití ve veřejném zájmu.
4) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
5) Veřejným zařízením jsou zařízení, která jsou ve vlastnictví obce nebo je obec
spravuje a slouží k uspokojování potřeb veřejnosti (např. dopravní značky,
lavičky, autobusové zastávky, veřejné sportoviště, parkoviště, dětská hřiště).
6) Veřejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých a neživých prvků (trávníky,
květinové záhony, stromy, keře, cesty apod.) ve vlastnictví či správě obce.
7) Každý je oprávněn užívat veřejné prostranství obvyklým způsobem dle jeho
povahy a k účelu, ke kterému je určeno.
8) Každý je povinen udržovat na území obce čistotu a pořádek.
9) Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství.
10) Územím obce se rozumí její katastrální území.

Část II. Udržování veřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejných
zařízení a veřejné zeleně
1) Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou
zeleň, je povinen zajistit na svůj náklad neprodleně odstranění znečištění.
2) Všechny osoby jsou povinny při užívání veřejné zeleně zachovávat pořádek a
čistotu a vyvarovat se všeho, co by vedlo k poškození veřejné zeleně nebo
narušovalo či ohrožovalo účel, jemuž zeleň slouží. Poškozování veřejné zeleně
je zakázáno.
3) Chovatelé a vlastníci psů, drůbeže a jiného hospodářského zvířectva jsou
povinni zajistit, aby pes, drůbež či jiné hospodářské zvířectvo neznečišťovalo
veřejné prostranství, veřejné zařízení nebo veřejnou zeleň, popř. zajistit
odstranění znečištění.

Část III. Zajištění klidu v obci
1) Veřejný pořádek v obci (noční klid) – je stav, který umožňuje klidné a pokojné
soužití občanů i návštěvníků obce, uplatňování jejich práv, ochranu majetku a
ochranu zdraví. Jeho nedílnou součástí je i noční klid. Za dobu nočního klidu se
považuje doba od 22.00 hod. do 6.00 hodin. V této době je každý povinen
zachovávat klid a omezit hlučné projevy.
2) Každý je povinen zdržet se v sobotu do 8,00 hodin a od 18,00 hodin, v
neděli a státem uznaných dnech pracovního klidu v době do 8,00 hodin a od
14,00 hodin veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.

Část IV. Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejností
přístupných tanečních zábav, diskotéka jiných kulturních a společenských podniků
1) Veřejnosti přístupné taneční zábavy, diskotéky a jiné kulturní podniky (dále jen
„akce“) lze provozovat na území obce za následujících podmínek:
a) Akce lze provozovat pouze:
- v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje den pracovního klidu, od 8.00
hod. do 24.00 hod.
- v ostatní dny od 8.00 hod. do 22.00 hod.
- u příležitosti vítání Nového roku i po 24.00 hod.
b) Organizátor či pořadatel akce oznámí konání akce Obecnímu úřadu Lány, a to
nejpozději 7 dnů před jejím konáním.
V oznámení musí být uvedeno:
- jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště,
je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická
osoba, název firmy, sídlo a označení osoby, které za tuto právnickou osobu jednají,
- označení druhu akce, dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,
- předpokládaný počet účastníků akce,
- opatření, která organizátor a pořadatel akce provede, aby akce nenarušila veřejný
pořádek, zejména potřebný počet pořadatelů starších 18 let, které k organizaci akce
určí, a způsob jejich označení,
- způsob zajištění zneškodněni a likvidace odpadu vzniklých v průběhu akce,
- způsob zajištění zdravotních a hygienických potřeb účastníků akce,
- souhlas vlastníka, případně uživatele nemovitosti, na níž se má akce konat.
2) Oznamovací povinnost se nevztahuje na akce, kde pořadatelem je Obec Lány.
3) Starosta obce může udělit výjimku z ust. čl. IV. odst. 1) na písemnou žádost
pořadatele,a to pouze
a) pořádání konkrétní akce
b) na určité časové období, je-li akce pravidelně opakována
Starosta obce je oprávněn udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit
splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného
pořádku.

Část V. Zákaz konzumace alkoholických nápojů
1) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených plochách
veřejného prostranství obce. Vymezené plochy se zákazem požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství jsou uvedeny v příloze č. 2 a č. 3 (grafické
znázornění), které jsou nedílnou součástí této vyhlášky.
2) Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů ve všech autobusových
zastávkách na území obce Lány.
3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství se nevztahuje
na dny 31.12 a 1.1. příslušného kalendářního roku.
4) Zákaz konzumace alkoholických nápojů se nevztahuje na restaurační zahrádky a
předzahrádky, které jsou součástí restauračních zařízení.
5) Zákaz se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních a jiných společenských akcí povolených Obcí Lány.

Část VI. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
- při pohybu psů na veřejném prostranství v zastavěné části obce je osoba
doprovázející psa povinna vést psa na vodítku. Toto ustanovení se nevztahuje na
cvičiště a předváděcí plochy při přehlídkách.
- zakazuje se vstupovat se psy na dětská hřiště a sportoviště.

Část VII. Společná a závěrečná ustanovení
1) Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude
posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jednání naplňující znaky přestupku podle
zvláštního předpisu, jiného správního deliktu nebo trestného činu.
2) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují povinnosti fyzických a
právnických osob stanovené zvláštními právními předpisy.
3) Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška o veřejném
pořádku v obci Lány č. 3/2005 ze dne 12.10.2005.
4) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni jejího vyhlášení.
5) Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této vyhlášky provádí
obecní úřad a pověřená městská policie.
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
Za úspěchem lánských fotbalistů je poctivá dřina
Závěr sezóny 2007/2008 byl pro lánský „A“ tým vyvrcholením úspěšné sezóny celého mužstva, který si tak vybojoval postup do 1.b. třídy. Dovolte nám proto
krátké ohlédnutí, protože slavnostnímu okamžiku předání poháru a medailí 15. června 2008 hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem a starostou obce
Karlem Skleničkou na domácím hřišti, předcházela tvrdá příprava.
Letní příprava, začínající výběhy a
rychlostními úseky v lese, odstartovala 25.července 2007. Pokračovala
třikrát týdně na hřišti, soustředěním
a turnajem na Moravě, třemi
vítěznými přáteláky. Poctivou dřinu
pak vystupňovala dlouhá zimní
příprava a další dvě víkendová
soustředění v březnu, která dostala
hráče do fyzické i herní pohody. Ve
vytrvalostních, rychlostně
vytrvalostních a rychlostních
úsecích naběhali hráči přes zimu
145 km.
Vítězné zápasové tažení začalo
v květnu 2007. Od té doby neprohrály SK Lány 33 mistrovských zápasů
v řadě, dokud sérii nepřetrhla
červnová prohra ve Mšeci. I tak
překonali lánští fotbalisté bodový
rekord Oráčova ziskem 81 bodů a
nastříleli celkem 153 gólů proti 24
inkasovaným.
„Ve svém hodnocení musím především poděkovat Výboru oddílu, který nám
vytvořil všestranně vynikající podmínky. Fanouškům, kteří vymodelovali
opravdový lánský fanclub, hlučný, početný a věrný. Štěstí, které nás
uchránilo vážnějších zranění a dlouhodobých absencí, na které jsme
výsledkově doplatili loni na jaře. A hlavně hráčům! Vážím si každého z nich

(doufám, že to vědí...) za nasazení, důvěru, trpělivost, za osobní přínos pro
tým, za prokázanou vůli. Těším se na příští, jistě náročnější, sezónu, z které
mnozí mají obavy, ale já týmu věřím. Má svoji kvalitu i charakter, tvořil se dva
roky, je velmi mladý. Přeji si pouze, aby v zápasech rozhodovaly výhradně
fotbalové dovednosti...“
Milan Dvořák, trenér

První ročník „NECKYÁDY“ slavil úspěch
V červnu se na Židovském rybníku odehrálo neobvyklé sportovní dění – 1. ročník lánské „neckyády“. A že to byla akce neotřelá a svými disciplínami divácky
zajímavá, svědčí i velký zájem diváků, kteří se časně před oficiálním zahájením shromažďovali kolem rybníka. Na vodu postupně spustilo svá plavidla deset
posádek. Bylo příjemné vidět na hrázi dospělé i děti připravené na netradiční vodní disciplíny.
Posádky dorazily z Lán, Vašírova, Unhoště a jedna posádka k nám přijela
až z obce Horní Bučice (okres Kutná Hora). Více informací včetně bohaté
fotogalerie najdete na www.lany.cz pod odkazem lánská „neckyáda“.
Bohužel počasí „neckyádě“ nepřálo a teplota vody 17°C byla po většinu
dne určitě vyšší než teplota vzduchu. Soutěže, které jsme připravili, tak
pro posádky plavidel představovaly opakovanou studenou koupel s
následnou přehlídkou husích kůží. Při volbě nejoriginálnějšího plavidla,
kterou vyhrálo plavidlo MŠ Lány, byli ještě všichni v suchém oblečení.
Jakmile však začaly jednotlivé soutěže, vždy se musel obětovat jeden člen
posádky, který se dobrovolně osvěžil v ledovém rybníce.
Jako nejzajímavější soutěž by byl jistě diváky zvolen Vodní fotbal, při
kterém většina posádek spíše než s protihráči bojovala se zkrocením
stříkající hasičské hadice. Dva rozzuření hadi, kteří zkropili vše od
posádek přes porotu, záchranáře, přehlídku Fiatů Multipla klubu až po
hojný počet diváků, vytvořili opravdu zajímavou podívanou. A jak už to tak
bývá, diváci se nejvíce bavili v okamžicích, kdy plavidla předváděla přes
usilovné pádlování posádek couvání či eskymácké obraty a soutěžící
končili totálně promočení. Při této soutěži se také podařilo na první pohled
nemožné. Početná posádka Vašírovského ležáku své nepotopitelné
plavidlo převrátila a utopila vše, co bylo na palubě.
O 1. místo Vodohraní se nakonec dělil Sbor dobrovolných hasičů TGM
Lány a občanské sdružení Naše Lány, 2. místo vybojovala Základní
kynologická organizace Lány a 3. místo patřilo posádce firmy Josef Barša
ADSUM z Unhoště. Všech deset posádek si však odneslo alespoň

drobnou symbolickou cenu. V průběhu prázdnin obdrželi kapitánové
posádek ještě DVD s fotografiemi a s filmem natočeným během „neckyády“.
Po celé odpoledne byl připraven doprovodný program skládající se z lanovky
nad rybníkem, soutěží pro děti, kolo co jezdí jinak, ukázek záchrany
tonoucího + resuscitace na figuríně, ukázky plaveb lodních modelů a večerní
zábavy. Mnoho diváků přilákala večerní bitva válečných lodí, kde modeláři
předvedli neuvěřitelné světelné i zvukové efekty během několika úžasných
bitevních scén. Nakonec se zdařilo i promítání filmu natočeného v průběhu
celého dne. Odpolednem nás provázel skvělý moderátor Honza Lukavský,
díky němuž měl program humorný a dynamický náboj. Všem divákům, kteří
se jako já těšili na grilované kuře, se musím omluvit. Bohužel auto s kuřaty
přijelo na „neckyádu“ porouchané, a tak řidič pouze doprodal již upečená
kuřata a musel odjet do servisu. Dostalo se tak jen na několik prvních
zákazníků, ostatní „utřeli hubu“. Děkuji tímto panu Šuranovi z restaurace
Fontána, který zachránil situaci a rychle se postaral o to, aby bylo ve výčepu i
něco k snědku. Díky patří samozřejmě všem ostatním partnerům,
pořadatelům a spolupořadatelům akce. Pro ty z vás, které zajímá čistota vody
v rybníce, mám dobrou zprávu. Z testů, které nechal zpracovat Obecní úřad
Lány, vyšla voda jako „vhodná pro rekreační koupání ve volné přírodě“.
Věříme, že tato akce většinu diváků příjemně překvapila, a doufám, že jste se
všichni dobře bavili. Těšíme se příště na shledanou!
JUDr. Ernest Kosár, komise veřejného pořádku a sportu a mládeže
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Co se dělo o prázdninách v mateřské škole
V pondělí 1. září začal na všech školách nový školní
rok 2008/2009. I v naší mateřské škole se otevřely
dveře pro spoustu nedočkavých a natěšených dětí.
Než se však dveře otevřely, čekala školku spousta
úprav a předělávek. Díky sponzorům, za jejichž
přízeň děkujeme, mohly proběhnout rozsáhlejší
úpravy školy. Ve třídě Kytička a Sluníčko byl
vyměněn nábytek, který odpovídá požadavkům na
zařízení pro děti jak po stránce estetické, tak i
bezpečnostní. Před montáží nábytku bylo třeba
strhat staré obklady a třídy vymalovat. A
nemalovaly se jen tyto třídy, ale vymalovala se při
jednom celá školka. V jídelně byla položena nová
podlaha, obložen strop a instalováno nové
osvětlení místnosti. Slibujeme si od této úpravy
kulturnější a méně hlučné prostředí při stolování.
To ale stále není všechno.

V suterénu vznikla další třída - výtvarná dílna, kde
si děti budou moci vyzkoušet i takové výtvarné
techniky, které v běžné třídě nemohly. Pro tuto
dílnu a učebnu angličtiny a logopedické prevence
zde bylo vybudováno i hygienické zařízení.
Na zahradě se pro nejmenší děti připravuje
skluzavka zapuštěná do terénu tak, aby se předešlo
možným úrazům.
Celá školka září čistotou a nápaditým prostředím.
Přáním celého kolektivu mateřské školy je, aby se
dětem ve školce líbilo a přinášela jim co nejvíce
hezkých zážitků.
Za kolektiv mateřské školy Jiřina Věrnochová

Poděkování sponzorům základní školy
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří
škole v uplynulém školním roce pomohli darem
finančním či věcným nebo pro školu bezúplatně
něco udělali, pomohli při školních akcích.
Sponzoři školy:
Paní M. Cingálková – výtvarné potřeby a
kancelářský materiál; pan J. Dundr – Stavební
klempířství – bezplatná opravy střechy; Ekologie
s.r.o. – 10 ks laviček; Euroagentur - Hotel Classic,
restaurace Fontána Lány – poháry zdarma pro děti
se samými jedničkami; pan P. Jirkovský – oprava a
údržba vzduchovek; Ing. T. Kindl –20 000 Kč na
nákup výpočetní techniky; Ing. P. Ondřej – 5 000
Kč ve prospěch 5. třídy; OS Naše Lány – 3075 Kč z
akce Literární čtení pro celou rodinu na nákup
knih do školní knihovny; Pickovi – výtvarné
potřeby; Slámovi – 2 000 Kč na nákup digitálního
fotoaparátu pro školní družinu; TJ Sokol Lány –
bezplatný pronájem sokolovny a sportovní
vybavení v hodnotě 5 000 Kč; Topinfo s.r.o. – Ing.
M. Hořejší – publikační systém pro tvorbu
školních internetových stránek a webhosting a
3 počítačové sestavy; Sbor rodičů, přátel a dětí
školy – pomoc s organizací akcí; páni R. Havelka a
K. Pleiner – ozvučení a osvětlení kulturních akcí;
slečna B. Ladrová a paní I. Nováčková – spolupráce při realizaci kulturních akcí.

Sponzoři školní akademie:
Autodílna Václav Matějka; Autodoprava Douša;
Baráčníci Lány; Buřičová Michaela – nehtové
studio; Cukrárna Tuchlovice – J. Panenková; ČD –
Železniční muzeum Lužná; Černá Marta –
restaurace Allegro; ČZU – ŠZP Lány;
Dřevovýroba Hošek Rynholec; Dundr – klempířství; Elektromont Matějka s.r.o.; ENES s.r.o.;
Euroagentur - Hotel Classic, restaurace Fontána
Lány; Janoušek – diskotéka Patro; Kellerová
Martina – kadeřnictví; Kompek Kladno;
Korywood Rynholec; Králíčkovi; Kruhárna zelí
Tuchlovice; Lékárna Nové Strašecí; LESS a
TIMBER s.r.o.; Lesy ČR s. p. – lesní závod
Křivoklát; Martin Šnajk – malířské a natěračské
práce; Masáková Jana – kadeřnictví; Matějková
Renata – kadeřnictví; Meder Elektronic s.r.o.;
Microdis Elektronics s.r.o.; Monacor Czech s.r.o.;
Montyservis s.r.o.; Narpa Lány – Jiří Ladra, OÚ
Lány; Oddíl kopané Lány; Prosaz – občanské
sdružení; Rakochmel Holešovice; Reval Velká
Buková; Srnka Vladimír – klempířství; Varco s.r.o.
Praha; Vaněček – potraviny; Vašírovský dvůr –
restaurace; Vicián Václav Hořesedly; Volf MUDr.;
Zahradnictví Dušan Tomášek – Nové Strašecí;
Zámek Lány; Zeolit Kladno; rodiče a prarodiče
žáků školy, zaměstnanci školy.
Děkuji všem příznivcům a přátelům školy. Vaší
pomoci si velmi považuji.
Iveta Vrabcová,
ředitelka Základní školy v Lánech

Poděkování lánským hasičům
Chceme touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů naší obce, na které se v případě
potřeby obracíme a u kterých vždy najdeme pomoc
a pochopení.Zvláště o letošních prázdninách jsme
uvítali jejich ochotu nám pomoci při stěhování
nábytku a dalších činnostech. Bez jejich pomoci by
nám přibylo hodně starostí.

Poděkování patří nejstaršímu z rodu Poštů,
lánskému kronikáři Františkovi, který dá v
případě naší prosby mladé hasiče vždy dohromady. Ještě jednou děkujeme.
Za kolektiv mateřské školy
Jiřina Věrnochová

Srdečně vás zveme na benefiční
akci spojenou s výstavou obrazů
,,bratří Kellnerů“ Duha nad
mateřskou školkou
Kdy: 13. září 2008 od 12 do 18 hodin
Kde: zahrada Mateřské školy Lány
Vážení rodiče, přátelé, spoluobčané, děti
a všichni, kdo nám fandíte, přijďte se
pobavit a pomoc dobré věci. Výtěžek této
akce bude věnován na zakoupení
vybavení a hraček do nové třídy mateřské
školy, kterou společně s OÚ Lány
chceme otevřít v roce 2009, a rozšířit tak
kapacitu mateřské školy o další místa.
Připravili jsme pro Vás odpoledne plné
zábavy, soutěží, hudby. Nebude chybět
ani něco pro mlsný jazýček. Přijměte
srdečné pozvání na zajímavé aktivity,
které Vás mají pobavit, uspokojit Vaši
kreativnost a ochotu si hrát a tvořit se
svými dětmi. Bližší informace
o programu naleznete na www.lany.cz.
Děti a kolektiv Mateřské školy Lány

Klub pro rodiče a děti Domeček
Co je u nás nového? Během prázdnin
dostal Domeček tak jako celá sokolovna
krásná nová okna a s tím souvisel i
generální úklid všech prostor. V
Domečku jsou nalakované parkety,
vyčištěný koberec, bazének s kuličkami a
důkladně jsou umyté nebo vyprané
všechny hračky. Pro děti jsou připraveny
i nové hračky a leporela. Vylepšovali
jsme, co se dalo, přijďte se podívat.
Máme otevřeno v úterý 9-12 hodin a 1417 hodin, ve středu 9-12 hodin a 14-17
hodin, ve čtvrtek 8.30-12 hodin.
Podrobný program najdete na našich
internetových stránkách. Opět si budete
moci vybírat z oblíbených programů
nebo si jen přijít hrát. POZOR, některé
programy změnily hodinu nebo den.
·
Herna pro děti do 18 měsíců
středa 9 - 10 hodin
·
Výtvarné dovádění pro děti
středa 10 - 10.30 hodin
·
Cvičení pro děti
čtvrtek 9.45 - 10.30 hodin
·
Cvičení pro ženy
středa 10.30 - 11.30 hodin
·
Břišní tance
úterý 10 - 11 hodin
·
Angličtina pro děti (jazykové a
pohybové hry pro děti s rodiči)
úterý 16.00 - 16.30 hodin
·
Keramická nebo výtvarná dílna
středa 14-17 hodin
·
Angličtina III. pro dospělé
čtvrtek 8.30-9.30 hodin
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Interiér sokolovny opravdu
„prokoukl“
Určitě si mnohý lánský občan během
prázdnin všiml čilého pracovního ruchu
v lánské sokolovně. Díky dotacím
krajského a obecního úřadu jsme se
mohli pustit do tak rozsáhlé akce jakou je
výměna oken ( i když na část nákladů si
budeme muset půjčit). Zakázka byla
svěřena firmě VEKRA, která se práce
zhostila vskutku skvěle. Výměnu oken
včetně oprav parapetů a ostění zvládla ve
čtrnácti dnech.
Rozhodli jsme se, že při jednom velkém
nepořádku provedeme nutné opravy
omítek, vymalujeme a uděláme opravdu
generální úklid – a většinu těchto prací
svépomocí. To jsme také dodrželi.
Strop malovali volejbalisté, stěny sálu
stolní tenisté, přísálí, portál kolem
jeviště a šatnu muži z všestrannosti.
Ženy z volejbalu a všestrannosti se vrhly
na drhnutí stolů, mytí židlí, topných těles
i jejich dřevěných ochran, umytí oken,
natřely nově podlahu v přísálí – prostě
vyčistily vše jako při správném
generálním úklidu.
Věřím, že každý uživatel ocení všechny
změny k lepšímu ( jednak samotná okna,
jednak oddělení „špinavého“ a „čistého“
vstupu do sálu při sportování, možnost
ventilace horními okny při zábavách,
celkový vzhled šatny i celého sálu) a že si
takových prostor budeme všichni
náležitě vážit.
Děkuji všem členům TJ, kteří se
podíleli na malování, opravách i
úklidu sokolovny. Na všech těchto
pracích se vystřídalo 43 dospělých
členů, kteří do 22. srpna odpracovali
celkem 291 brigádnických hodin. Díky
nim jsme tak náročnou akci zvládli
přesně za měsíc – 22. července firma
VEKRA nastoupila a my jsme 22. srpna
ukončili generální úklid.
Václava Nováková,
starostka TJ Sokol Lány

Začíná další kurz angličtiny
pro dospělé!
V Domečku od 18. září můžete
navštěvovat kurz Angličtiny pro dospělé
III. – pro mírně pokročilé. Kurz bude
zaměřen zejména na konverzaci. Kurzy
budou každý čtvrtek od 8.30 do 9.30
hodin. Přihlásit se může každý, nejen
maminky navštěvující Domeček.
Zájemců může být max. 10 osob. Jedna
lekce trvá 60 minut a její cena je 40 Kč.
Každý účastník bude platit hodiny
angličtiny na začátku kurzu, formou
permanentky. Pro Vaše děti je zajištěno
hlídání v Domečku 10 Kč/dítě. Do kurzu
se můžete přihlásit do 12. září u Veroniky
Šulcové na telefonu 773 698 428.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Vznik Sokola v Lánech a první léta činnosti
Seriál k 90. Výročí založení Sokola v obci, díl I.
Myšlenka založit v Lánech jednotu sokolskou se
zrodila začátkem léta 1918 na jednom z veřejných
cvičení v Novém Strašecí, jehož se Lánští
zúčastnili. Hned 24. července 1918 se prvních 21
nadšenců sešlo v místnosti u Jelínků (čp.68 v
Berounské ulici), kde si rozdělili úkoly k
uskutečnění tohoto záměru. Předsedou
přípravného výboru byl zvolen Josef Švarc
(statkář z čp.22 v ulici dnes Křivoklátské), z
dalších uveďme Karla Zímu, Františka Horníka,
Antonína Halvigera, Ferdinanda Kropáčka,
Josefa Kindla, Bohumila Matese a Karla Šnobla.
Ustavující schůze Sokola v Lánech se konala 22.
září 1918 v hostinci u Jelínků. Zprvu však lánská
jednota nebyla samostatná, ale patřila pod
Rynholec, kde již Sokol existoval. Až zhruba po
roce, když se ukázalo, že jsou místní činovníci
schopní a sokolskou práci berou vážně, rozhodlo
předsednictvo Župy budečské v květnu 1919 o
samostatnosti Lánských.
Nových členů Sokola rychle přibývalo. Bylo
zahájeno pravidelné cvičení mužů, brzy nato pak
žen a dorostenců. Prvními cvičiteli byli bratři
Horník, Joukl, Konopásek a Kamarýt, ženy vedla
sestra Barochová. A kde se cvičilo? V květnu 1919
ve fürstenberské jízdárně, od r. 1920 v hostinci
Josefa Sýkory v Berounské ulici (u rybníka),
v hostinci u Procházků čp. 68 (dnešní Jednota a
Drexx v Berounské ulici), na dvoře bratra
Horníka čp. 125 (ten tam měl nainstalované
dokonce i kruhy!)
První řádná valná hromada Sokola v Lánech se
konala 24. listopadu 1918 (právě k tomuto výročí
směřujeme letošní oslavy). Starostou byl na ní
zvolen bratr Konopásek, náčelníkem bratr
Horník, náčelnicí Hedvika Halvigerová,
jednatelem bratr Joukl a pokladníkem bratr
Kropáček. Koncem roku 1918 měl lánský Sokol
128 dospělých členů.
Sokolský život v Lánech byl opravdu velmi pestrý.
Kromě cvičení těla nabízel Sokol i kvalitní
kulturní činnost a zábavu, ať už to bylo v podobě
divadelních představení, akademií a veřejných
cvičení, výletů do přírody nebo hlavně šibřinek a
karnevalů, které vždy patřily k vrcholným

událostem v obci. Lánští zajížděli i do okolních
jednot na veřejná vystoupení, nejčastěji do
Stochova, Tuchlovic, Nového Strašecí, Kačice.
Tenkrát však autobusy nejezdily, auta nebyla, a
tak se jezdilo „na žebřiňáku“.
Z nejvýznamnějších událostí dvacetiletí existence
Sokola v Lánech:
·
Především účast na všesokolských sletech v
Praze. V roce 1920 na 7. sletu cvičilo 6
dorostenců, 8 dorostenek a 9 mužů, 38
cvičenců v roce 1926, 71 cvičenců v roce 1932
na IX. sletu a na slavném X. sletu v roce 1938 to
bylo dokonce 105 Lánských. V době tohoto
sletu se Lány staly doslova „poutním místem“,
protože všichni sletoví cvičenci i řada
zahraničních hostů a delegací se chtěli
poklonit památce T.G.M. na místním hřbitově.
·
3. června 1928 se konal sraz sokolstva Župy
budečské k 10. výročí samostatnosti
Československa s pozdravem panu prezidentovi. Sešlo se tehdy na 7000 bratrů a sester v
krojích. O délce průvodu vypovídá kronika: „
… první v čele průvodu byli již v zámeckém
parku a poslední stáli ještě na seřadišti na
Slovance…“.
·
Protože bylo v Lánech vždy hodně cvičenců,
byli vždy vítáni nejen v okolí, ale zajižděli i na
Slovensko (Bratislava, Nitra, Prešov). Z
těchto akcí si každý přivážel velmi silné
zážitky.
·
Významné osobnosti lánského Sokola?
(kromě již jmenovaných) - L. Krejza, Fr.
Hrouda, Ant. Skála, J. Čáp, Ž. Kotíková
(Šindlerová), A. Krákora, F. Nevřela, K.
Kohout, B. Dědič, K. Kropáček, Karel a Vilém
Bechyně,V. Worofka, F. Štěpánek, …
·
Samostatnou kapitolou by byla slavná éra
lánského ochotnického divadla.
Od počátku bylo hlavním úkolem výboru získat
místo a postavit v Lánech sokolovnu. Vždyť třeba
v Bratronicích byla sokolovna otevřena již v roce
1922, v Kačici v témže roce stavbu zahájili. V
dalším pokračování si připomeneme historii
stavby sokolovny.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány

KOMENTÁŘE, NÁZORY
Akademie se zdařila!
Tímto příspěvkem se vrátím do předprázdninových dnů, kdy se začátkem června konala "Školní
akademie". Povedla se skvěle díky pedagogům,
před kterými smekám, protože dovedli upoutat
tolik dětí najednou, aby předvedly svá vystoupení.
Dětem patří chvála, že se jejich píle a snaha
vyplatila a ukázaly své umění taneční, pěvecké i
herecké.
Zasmáli jsme se, ukápla i slza dojetí a zavzpomí-

nali jsme na svá dětská léta. Takže ještě díky všem
za zpestření dne.
Poděkování samozřejmě patří i sponzorům,
rodičům a přátelům naší školy, kteří též přispěli ke
zdařilému konání této akce.
Nakonec přeji všem hodně sil a chuti do nového
školního roku a doufám ve stále dobrou spolupráci školy, dětí a rodičů.
Hana Parožková
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
HEJBNI KOSTROU PRO ŠKOLU

Jak jsme zakončili školní rok na Základní
škole v Lánech?
·
28. 5. – zhlédli žáci 1. – 3. třídy divadelní představení „Dobrodružství

kocourka Modroočka“ v Divadle Gong; při sběru starého papíru se
shromáždilo 3,08 tuny = 2 310 Kč na účet SRPDŠ
·
29. 5. – žáci 2. – 4. a 6. – 8. třídy se seznámili s technologií ukládání
odpadů na skládce Ekologie s.r.o., žáci 5. a 9. třídy zavítali do Terezína
·
30. 5. – u příležitosti Dne dětí starší děti prožily dopoledne ve sportovní
hale ve Stochově, mladší děti vyjely do zábavného centra v Beckilandu v
Praze
·
5. 6. – v lánské sokolovně se na školní akademii představily v tanečních,
pěveckých a divadelních vystoupeních děti školní družiny, jednotlivých
tříd, děvčata z aerobiku slečny Báry Ladrové a děvčata z kroužku
břišních tanců paní Ivy Nováčkové, součástí akce byla bohatá tombola
·
11. 6. – v rámci rodinné výchovy byli žáci 9. třídy na návštěvě v mateřské
školce, dětem sehráli divadlo, společně si hráli, kreslili;
sedm statečných deváťáků si vyzkoušelo odučit na I. stupni hodinu
českého jazyka nebo matematiky
·
16. 6. – pořad „Jak válčili husité“ přiblížil dětem 3. – 9. třídy důležitou
součást českých dějin
·
19. 6. – „Handicap je výzva“ – sportovní dopoledne, které nastínilo
dětem nelehký život handicapovaných spoluobčanů, zorganizovali žáci
9. třídy s třídní učitelkou M. Matějkovou pro žáky II. stupně
·
20. 6. – na skládku Ekologie s.r.o. se tentokrát vydala 5. třída
·
21. 6. – na Lánských letních slavnostech sehrály děti pod vedením R.
Jelínkové divadelní představení „Sněhurka“ v anglickém jazyce
·
25. 6. – 8. třída podnikla pěší výlet k památnému dubu sv. Václava na
Stochově

srdečně Vás zveme v neděli 21. září 2008 od 11.00 do 18.00 hodin na
benefiční akci „HEJBNI KOSTROU PRO ŠKOLU“. Cílem letošní
benefice je přispět na zakoupení mantinelů a jiného vybavení pro
asfaltové sportoviště při Základní škole Ch. G. Masarykové v
Lánech. Akce navazuje na již dvě školní benefiční akce „Přiletíme
jako střely vydělat na mantinely 2007“ a „Školní akademie 2008“.
Můžete se těšit na den plný sportování, zábavy, dobrého jídla a
hudby, kterým nás bude provázet Kamila Barochová. Nebude
chybět bohatá tombola. Podrobný leták s programem akce obdržíte v
nejbližších dnech do své poštovní schránky. Přijměte proto naše
upřímné pozvání a přijďte za námi v neděli 21. září do školy.
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy v Lánech, Základní škola CH.
G. Masarykové Lány
NAŠE LÁNY, občanské sdružení

Některé třídy se vypravily na školní výlety: 4. třída do Čisté u Rakovníka,
páťáci na základnu do Libušína, devítka do křivoklátských lesů, žáci 6. a 7.
třídy prožili společný večer a nocování ve škole.
A najednou tu byl konec. Všechny děti se s vysvědčením v ruce rozprchly
splnit si své prázdninové plány. Jen těch 32 deváťáků se rozuteklo natrvalo.
Než tak učinili, sešli se v tělocvičně školy se současnými i bývalými učiteli,
rodiči a přáteli na slavnostním rozloučení se školou. Přejme jim, ať se jejich
kroky ubírají správným směrem.

NAVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ Z FONDU PREVENCE
BONUS 300 Kč PRO KAŽDÉHO POJIŠTĚNCE
U PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZP M-A
Délka pojistného vztahu
1. 8. 1993 – 31. 12. 1994
1. 1. 1995 – 31. 12. 1997
1. 1. 1998 – 31. 12. 2000
1. 1. 2001 – 31. 12. 2005
1. 1. 2006 – 31. 12. 2007
od 1. 1. 2008

Platné do
30. 4. 2008
600 Kč
550 Kč
500 Kč
450 Kč
400 Kč
300 Kč

Od 1. 5. 2008
600 Kč + 300 Kč
550Kč + 300 Kč
500 Kč + 300 Kč
450 Kč + 300 Kč
400 Kč + 300 Kč
300 Kč + 300 Kč

Akce klient přivede klienta - poukázka 900 Kč pro
nového i stávajícího klienta (platnost do 30. 9. 2008)
NOVINKY V ROCE 2008
Příspěvek na očkování proti papilomaviru – až 4.000 Kč

Příspěvek na vstup do solné jeskyně, sauny

Příspěvek na očkování proti příušnicím vakcínou Priorix

Příspěvek na zakoupení helmy

V platnosti i nadále příspěvky na cvičení,

masáže, ozdravné pobyty, očkování, hodiny plavání zdarma, program
pro ženy a dívky …..

K 15. výročí rozšiřujeme
možnosti příspěvků z FP na

Rozšířené hodiny
plavání ZDARMA – od září


rovnátka (pevná i snímatelná)

sportovní chrániče, autosedačky

očkování proti meningokoku (do
20let)

očkování PREVENAR

očkování proti klíšťovce (všechny
dávky)

nákup optických pomůcek (sluneční
brýle)

Kladenský Aquapark každé
úterý 19:00 – 21:30 hod
a NOVĚ pátek 19:00 – 21:30 hod
(vstup na 1,5 hod do bazénu,
po doplacení 40 Kč vstup
do celého areálu).
Ostatní plavání zůstává

www.zpma.cz

info@zpma.cz
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Pojďte sportovat
na „SOKOLENÍ“
Česká obec sokolská vyhlásila na září
celostátní akci SOKOLENÍ, která má
nabídnout veřejnosti různé sportovní a
kulturní aktivity a tak prezentovat
širokou škálu činností, které v Sokole
probíhají. Naše Tělocvičná jednota se k
projektu připojila následujícími akcemi.
·
V pátek 12. září v sokolovně od 18.00
hodin se můžete zúčastnit turnaje
pro příchozí ve stolním tenise.
·
V sobotu 13. září můžete na venkovním sportovišti za sokolovnou od 9.00
do 13.00 hodin hrát nohejbal a líný
tenis (opět pro příchozí) a od 13.00
do 17.00 hodin budou mít prostor
příznivci malé kopané.
·
Na neděli 14. září jsme připravili v
sokolovně od 9.00 do 11.00 hodin
cvičení pro ženy a od 13.00 do 14.30
hodin na venkovním hřišti za
sokolovnou FITTESTY pro
jednotlivce nebo celé rodiny.
Pokračovat budeme od 15.00 hodin v
sokolovně muzikálem „S úsměvem
jde všechno lépe“.
·
Akci „Sokolování“ zakončíme v
sobotu 20. září volejbalovým
turnajem (i pro příchozí).
Na volejbalovém kurtu u sokolovny
kurtu od 9.00 hodin Podrobné informace
najdete ve vývěsce před sokolovnou.
Zveme širokou lánskou veřejnost k
účasti. Všechny činnosti jsou zcela
zdarma!
Václava Nováková,
starostka TJ Sokol Lány

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lánští fotbalisté zahájili nový ročník soutěže
Prvními mistrovskými zápasy zahájily koncem srpna nový ročník fotbalové soutěže obě lánská mužstva.
Zahajovací kolo v neděli 24. srpna znamenalo pro A team premiérový start ve vyšší soutěži a naši borci
podlehli na domácím hřišti mužstvu TJ Sokol Jeneč 1:3. „Béčko“ zahajovalo na hřišti soupeře a porazilo Bteam Kněževse 2:1. Ve druhém kole, které proběhlo 31. srpna, prohrály Lány A v Tuchoměřicích 3:5, Lány B
na domácím hřišti porazily Lišany 4:2 .
Nadcházející sezóna je pro lánský A-team velkou
protože jinak si myslím, že na svého soupeře měli.
výzvou. Postoupili do 1. b. třídy, a od toho se odvíjí
Jeneč nakonec odjížděla s výhrou 3:1 a s plným
kvalitativně jiní soupeři. Fotbal je zde mnohem
počtem bodů.
tvrdší, rychlejší a hráči technicky i fyzicky
V dalším utkání v Tuchoměřicích vedli lánští již
zdatnější než v okresní soutěži.
0:2, ale soupeř dokázal do konce 1. poločasu
Prvním soupeřem, kterého měli možnost poznat
otočit na 3:2 a konečný výsledek znamenal naši
na domácím hřišti, bylo mužstvo TJ Sokol Jeneč,
prohru 3:5. Góly za lánské vstřelili Reichl, Pleiner
které je v soutěži nováčkem stejně jako my. Po
a Blín.
počátečních rozpacích, kdy se soupeři podařilo
Oproti áčku team Lány B vykročil do soutěže
vstřelit vedoucí branku, se naši hoši oklepali a
šťastnější nohou. V prvním mistrovském zápase
pustili se bez respektu do svého soupeře. To jim
porazil FK Kněževes B na jeho vlastním hřišti 2:1,
přineslo i vyrovnávací branku, kterou vstřelil
když branky za Lány dávali Ivan Kostík a Jaroslav
Michal Pleiner. Ani dále si naše mužstvo nevedlo
Ćerný. Ve druhém utkání na domácím hřišti pak
špatně, a troufám si říci, že svého soupeře v poli
Lány B porazily Lišany 4:2, když branky dávali
dost často přehrávalo. Koncem zápasu jej
Kostík 2 a Hladký s Putíkem po jedné. Vítězství je
dokonce dostalo pod značný tlak. Projevila se
o to cennější, že naši ještě v poločase prohrávali
poctivá letní příprava lánského mužstva, protože
1:2.
to dokázalo svůj nápor stupňovat, zatímco na
Fotbalový oddíl připravil na letošek novinku i pro
soupeři se projevovala s blížím se koncem utkání
fanoušky a na každý zápas A-teamu na hřišti
únava.
soupeře přistavuje pro ně autobus.
Bohužel se ukázalo, že největší slabinou našeho
Věřím, že naši hoši se ve svých soutěžích neztratí a
týmu je zakončení. Zatímco soupeř po několika
budou fanouškům přinášet svými výkony v
střelách (které ovšem byly tvrdé a všechny
letošní sezóně radost. A naopak, že příznivci
směřovaly do brány) dal ještě dvě branky,
fotbalu v Lánech budou svá mužstva podporovat
lánským střelcům se nedařilo. Svou převahu v
v časech dobrých i v těch horších.
poli naši nedokázali zužitkovat, což je škoda,
Karel Pleiner

Nejbližší fotbalové zápasy
Lány A

Lány B

3. kolo Lány – Městečko

so 6.9 v 17.00

3. kolo Šanov – Lány

so 6.9. v 17.00

4. kolo Lidice – Lány

so 13.9. v 17.00

4. kolo Lány – Srbeč

ne 14.9. v 17.00

5. kolo Lány – Pavlíkov

ne 21.9. v 16.30

5. kolo Janov – Lány

so 20.9. v 16.30

6. kolo Braškov – Lány

ne 28.9. v 16.30

6. kolo Lány – Pavlíkov B ne 28.9. v 16.30

7. kolo Lány – Doksy

ne 5.10. v 16.00

7. kolo Chrášťany – Lány ne 5.10. v 16.00

8. kolo Lány – Senomety

ne 12.10. v 16.00

8. kolo Kroučová – Lány

so 11.10. v 16.00

9. kolo Mutějovice – Lány so 18.10. v 15.30

9. kolo Lány – Branov B

ne 19.10. v 15.30

Pravidelné cvičební hodiny v TJ Sokol Lány
Pondělí
16 – 17 hodin aerobik pro nejmenší
17 – 18 hodin aerobik pro starší děti ( cca 7 až 12 let)
18 – 19 hodin aerobik pro dívky 13 – 15 let
Všechny tyto hodiny povede cvičitelka Barbora Ladrová.
Úterý
17 – 18 hodin cvičení, hry, soutěže, vycházky pro děti 1. – 4. třída
Cvičitelky: Monika Drdová a Alena Šilhanová

Úterý
NOVINKA! 18 – 19 hodin břišní tance, cvičitelka Jana Hrubešová (cvičení je
vhodné pro všechny věkové i váhové kategorie)
19 – 20 hodin zdravotní cvičení, cvičitelka V. Nováková
20 – 21 hodin aerobik - cvičitelky Jana Porcalová, Michaela Buřičová
Tento pravidelný program zahajujeme již 8. září 2008. Kromě toho od října
bude probíhat kondiční cvičení pro ženy s cvičitelkou Martinou Moravcovou a
to vždy v předem stanovených sobotách (nebo nedělích) od 9 hodin.
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

