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Čas oponou trhl a změněn svět

Dovolil jsem si v názvu parafrázovat Jana
Nerudu. Devadesát roků, to jsou tři, ba i
čtyři generace, přibližně tolik, kolik toho
dokáže živá lidská paměť pojmout.
Oficiálně vznikl první společný stát
Čechů a Slováků 28. října 1918. V Lánech
a ve Vašírově se na počest této významné
události 17. 11. 1918 slavnostně sázely
lípy Svobody. Pomníky válečných obětí
vznikly později: lánský v r. 1927 a
vašírovský roku 1938.
Nová republika výrazně změnila
charakter vesnice. Už to nebyla obec
knížecí, nýbrž prezidentská. Rozzářilo se
elektrické světlo, byl položen obecní
vodovod, přibyla celá řada domů,
vyrůstaly celé nové ulice, Palouk se začal
proměňovat v náměstí. Další stavební
rozvoj přišel po druhé světové válce a
vůbec největší expanzi zaznamenávají
Lány a Vašírov po roce 1989. Změny obce
jdou ruku v ruce se změnami společenskými a politickými.
Přibývají úplně nová příjmení a tváře lidí,
které přilákala možnost příjemného
bydlení v relativní blízkosti Prahy. Záleží
na nás všech, jak rychle se spolu sžijeme.
Nehrajme si na Monteky a Kapulety, ti,
jak známo, dopadli neslavně. Není nad
dobré sousedy. Vyslechnou, poradí,
pomohou. Noha nohu podpírá a stojí obě
dobře. Aby se člověk radil se sousedy o
svých osobních problémech a podvolil se
bez reptání tlaku veřejného mínění, to
jsem nezažil, to asi platívalo v dobách,
kdy prabáby našich pradědů byly ještě
dětmi. Sousedství, to mi však pořád něco
říká. Ještě jsem poznal poslední záblesky
časů, kdy dítě spoluvychovávala celá obec
a kdy být něčím sousedem znamenalo
navázat s dotyčným blízký vztah a vzít na
sebe nejrůznější závazky i povinnosti.
Nastávají s ním radosti i problémy, obojí
hezky pohromadě. I to je krédo demokracie, jejíž počátky byly položeny 28. října
1918.
Václav Vodvářka, lánský písmák
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Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
o činnosti zastupitelstva obce za uplynulé období
přednesenou starostou obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
·
rozpočtovou změnu č. 3/2008,
·
volební řád členů školské rady ZŠLány,
·
půjčku TJ Sokol Lány ve výši 150.000 Kč na
dokončení výměny oken v budově sokolovny
čp. 217 s tím, že příspěvek na činnost v roce
2009 bude o tuto částku snížen,
·
vystoupení ze „Svazku měst a obcí
Rakovnicka“ k 31. 12. 2008,
·
rozšíření kapacity Mateřské školy Lány o 15
dětí ve věku 3 - 4 let,
·
nájemné pro byt v čp. 174 ve výši minimálně
3.000 Kč měsíčně,
·
podání žádosti o dotaci z programu rozvoje
venkova na akci „Lány - Vašírov splašková
kanalizace a čistička odpadních vod“,

·
podání žádosti o dotaci v oblasti cestovního

ruchu,
Zastupitelstvo obce uložilo:
·
starostovi Karlu Skleničkovi a místostarostovi
Václavu Fenclovi zpracovat do 30. 9. 2008
žádost o zápis změny v rejstříku škol, týkající
se nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ
Lány,
·
zastupiteli Karlu Pleinerovi vypracovat do 5. 9.
2008 výzvu na obsazení rekonstruovaného
bytu v čp. 174 v ul. Ke Hřbitovu,
·
místostarostce Aleně Hlavsové připravit
do 15. 9. 2008 smlouvy s TJ Sokol Lány
o půjčce 150.000 Kč s tím, že příspěvek na
činnost v roce 2009 bude o tuto částku snížen,
·
místostarostovi Václavu Fenclovi do 31. 10.
2008 zaslat „Svazku měst a obcí Rakovnicka“
všechny potřebné doklady k ukončení členství
obce Lány v tomto svazku k 31. 12. 2008.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná
ve středu 29.října 2008 v 18.00 hod v hotelu Classic.

Volby 2008
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 obci budou zřízeny 2 volební okrsky.
Volební místnosti budou v budově Základní školy
Lány, Školní 418. Volby se konají v pátek 17. října
2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
18. října 2008 v době od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Voliči s trvalým pobytem v Lánech v
rozmezí čp. 1 – 300 budou volit ve volebním
okrsku č. 1. Voliči s trvalým pobytem v Lánech v
rozmezí čp. 301 – 614, dále voliči z Vašírova a
osoby s voličským průkazem budou volit ve
volebním okrsku č. 2. Volit do zastupitelstva kraje
je možné poté, co volič prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním pasem České

republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno. Volit do senátu Parlamentu České
republiky je možné poté, co volič prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volební lístky obdrží všichni voliči nejpozději
do 14. října 2008. V případě konání II. kola voleb
do Senátu se tyto uskuteční dne 24. října 2008
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 25. října
2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Karel Sklenička

Autobusová zastávka opět terčem vandalů
V noci z pátku 26. 9. 2008 na sobotu 27. 9. 2008
došlo k totální devastaci autobusové zastávky na
Masarykově náměstí v Lánech. Vandalové zde
kompletně rozbili všechny skleněné výplně, a
způsobili tak škodu na majetku obce ve výši
36.000 Kč. Přivolaná policie legitimovala na
místě dvě osoby a doufám, že bude i úspěšná při
vyšetřování a zjistí viníka tohoto činu, aby mohl
být řádně potrestán a škodu nahradil.
Zastupitelstvo obce se dohodlo, že se výplně již
zasklívat nebudou (za poslední tři roky je to již

třetí případ, kdy došlo k rozbití výplní).
Omlouvám se spoluobčanům, kteří budou muset
čelit nepřízni počasí při čekání na autobusové
spojení, ale věřte, že nehodlám opakovaně plýtvat
obecními penězi na další zasklívání zastávky.
Navíc jsme v letošním rozpočtu s takovým
výdajem nepočítali. V příštím roce chceme
zastávku na náměstí nahradit jednodušší a
vkusnější variantou a doufám, že proti vandalům i
více odolným objektem.
Karel Sklenička
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Dětské hřiště ve Vašírově
bude brzy dokončeno
Obnova dětského hřiště, podpořená
dotací z Fondu sportu a volného času
Středočeského kraje, postoupila do
závěrečné fáze. Ve středu 29. září 2008
převzali zástupci obce Lány dokončenou
zakázku od dodavatelské firmy TR Antoš
z Turnova, která instalovala herní prvky
včetně dopadových ploch. V současné
době řeší vašírovský občan pan Švácha,
vlastnící zahradnickou firmu, úpravu
zeleně na mimoherní plochy hřiště.
Zahradnické úpravy vašírovského hřiště
provede pan Švácha zcela bezplatně. Po
jejich skončení budou následovat
terénní úpravy okolních ploch a
přístupové cesty k brance. Dokončovací
práce na hřišti může prodloužit
nepříznivé podzimní počasí. Věříme, že
nám však bude příznivě nakloněno a
umožní dokončit plánovanou akci
v letošním roce.
Alena Hlavsová

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu od obyvatel se uskuteční
v sobotu 25. 10. 2008.
Jedná se o baterie všech druhů, vč.
olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny,
zásady, barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čistící prostředky,
zaolejované textilie a nádobky od sprejů.
Místa a časy sběru:
LÁNY obecní úřad 9.20 – 10.00 hodin
VAŠÍROV zastávka ČSAD 10.10 – 10.40
hodin.

Bioodpad patří do sběrného dvora
Do sběrného dvora v Lánech můžete
přivézt bioodpad ze své zahrady a
domácnosti – posekanou trávu, spadané
ovoce, řezanku a zeminu z květin (bez
květináčů), plevel, pokojové rostliny,
listí (bez smetků z ulice), odpady z ovoce
a zeleniny (slupky z brambor, mrkve,
okusky jablek)
Sběrný dvůr Lánech:
ulice Ke Hřbitovu, čp. 174, otevřeno
ve středu 15-18 hod a v sobotu 9-12 hod.

INFORMACE Z OBCE
Policie zjistila alkohol u nezletilých na diskotéce
Na základě neustálých a oprávněných stížností lánských občanů na hluk a nepořádek týkající se lánské
diskotéky a po výtržnostech v noci z pátku 26.9 2008 na sobotu 27.9.2008, kdy byla zdemolována čekárna
na náměstí, provedla v pátek 3. října Městská policie z Nového Strašecí a Policie České republiky další
kontrolu diskotéky v Zámecké ulici.
Policisté se zaměřili na konzumaci alkoholu
nezletilých osob, kontrolu totožnosti osob a
dodržování Obecně závazné vyhlášky č.2/2008 o
veřejném pořádku a jeho zabezpečení v obci Lány.
Výsledky této kontroly jsou více než alarmující.
Během kontroly bylo zjištěno na diskotéce celkem
8 mladistvých osob, u kterých dechová zkouška
potvrdila požití alkoholických nápojů. Smutným
faktem bylo zjištění alkoholu u třináctiletého
chlapce z Tuchlovic. Všichni mladiství byli spolu
se svými přivolanými rodiči pozváni na služebnu
Městské policie v Novém Strašecí k podání
vysvětlení a sepsání protokolu. Dva nezletilí, u

vozí odpad ze zahrádky
do lesa, na cizí pole
nebo k sousedovi...

Karel Sklenička

Zabíjačkové hody provoněly Lány
Vůně gulášku, ovárku, jaterniček a jelítek i
polévky „prdelačky“, tlačenky a pečené čuníkovy
šunčičky přilákaly v sobotu 27. září 2008 stovky
lidí na lánskou náves. Pravé Vesnické
zabíjačkové hody spojené s kulinářským
jarmarkem, které pořádala obec Lány,
uvedl humorný skeč lánského divadelního
souboru TYRŠ s příznačným názvem
„Zabíjačka“. Lidé pak již mohli ochutnat
nejen zabijačkové dobroty, které přímo
před jejich zraky připravovali mistři
řeznického řemesla Pepa Hošek a Pavel
Worofka. Ve stáncích okusili také
staročeské koláče, vynikající sýry či
horkou medovinu. Velký zájem vzbudila
ochutnávka specialit gruzínské kuchyně a
kvalitních gruzínských vín a překvapivě i
soutěže v krájení knedlíků nití. O chutné
ceny bojovaly všechny věkové kategorie. K
tanci i poslechu vyhrávala dechovka pana
Slavíka Seniorka a bluegrassová kapela
V.H.S. REBEL.

Lánské zabíjačkové hody se mohly konat také
díky finančnímu příspěvku Středočeského kraje.
Eva Havelková

Nespalujme vše, co se nám doma nehodí!
Začíná podzim a toto období neznamená jen to,
že se stromy vybarví do těch nejkrásnějších barev
přírody, ale bohužel přináší i úskalí spojené s
topným obdobím.
Z komínů začíná stoupat dým, který je však často
velmi škodlivý našemu zdraví. Z hlediska dopadů
na životní prostředí představuje největší lokální
riziko spalování některých odpadů v domácích
topeništích.

Pouze

kterých byl zjištěn alkohol, byli z Lán a Vašírova,
ostatní byli z okolních vesnic. Bohužel musela být
během zásahu přivolána i Rychlá záchranná
zdravotnická služba k chlapci, který zkolaboval
patrně po nadýchání pěny, kterou byly pokryty
prostory diskotéky. Policie provedla kontrolu
řidičů zaparkovaných vozů, kde nezjistila žádné
pochybení. Kontroly stejného rozsahu budeme
nadále provádět, aby se co nejvíce předešlo
výtržnostem, ničení obecního majetku a byl
zabezpečen pořádek v obci.

Ale proč nepálit vše, co doma najdeme? Pokud se
potřebujeme zbavit nepotřebných věcí, nabízí se
nám zde mnoho jiných a hlavně ekologičtějších
alternativ. Není třeba spalovat plasty v kotlích,

když je bezplatně můžeme odložit do kontejnerů
rozmístěných v obci, které jsou k tomu určeny. K
využití je zde i nově zřízený sběrný dvůr ve
Hřbitovní ulici, kam můžeme odložit téměř
cokoliv a to bez poplatku (otevírací doba středa
15-18 hodin, sobota 9-12 hodin). Člověk, který
hodí do kotle například plasty, gumu nebo umělé
tkaniny, ohrožuje zdraví nejenom své, ale i zdraví
svých blízkých, sousedů. Při spalování těchto
materiálů se uvolňují např. karcinogenní látky.
Tak až budete doma zatápět, myslete na svou
rodinu, své blízké, svoji obec a na celou přírodu!
Spalujme jen to, co do kamen doopravdy patří!
Mgr. Jiří Ladra, komise životního prostředí
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VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM POŘÁDKU
V neděli po 14. hodině mohou všichni odpočívat
bez hluku zahradních sekaček a motorových pil
V minulém čísle zpravodaje byla zveřejněna
v plném znění schválená vyhláška o veřejném
pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě
v obci. Vyhláška upravuje práva a povinnosti
všech, kteří se trvale nebo dočasně zdržují na území
obce Lány.
Cílem schválené vyhlášky není nikoho omezovat,
ale pouze stanovit pravidla, která zpříjemní a
zlepší podmínky pro život v obci všem slušným a
ohleduplným lidem.
Jednou z hlavních novinek vyhlášky jsou opatření
pro zajištění klidu v obci. Za dobu nočního klidu
se považuje doba od 22.00 hodin večer do 6.00
hodin ráno. V této době je každý povinen
zachovávat klid a omezit hlučné projevy.
Kromě této noční doby jsou dále stanovena
pravidla pro zajištění přiměřeného klidu v sobotu
a v neděli.

Vyhláška stanovuje, že každý je povinen zdržet se
v sobotu do 8,00 hodin ráno a od 18,00 hodin
večer, v neděli a státem uznaných dnech
pracovního klidu v době ráno do 8,00 hodin a
odpoledne od 14,00 hodin veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk.
Opatření se týká zejména používání sekaček
na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, rozbrušovaček, odfukovačů listí, vysokotlakých čističů, reprodukování hlasité hudby,
provozování leteckých modelů a všech dalších
strojů a přístrojů způsobujících nadměrný hluk.
JUDr. Ernest Kosár,
komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Benefice ,,Duha nad mateřskou školou“ se vydařila
Po březnovém zápisu dětí do mateřské školky
všem bylo jasné, že současná kapacita naší školky
je opět nedostačující, a je proto třeba hledat cesty,
jak vyhovět i dalším zájemcům o školku.
Nájemníkům v bytě, který je součástí budovy
školy, končil v srpnu pronájem bytových prostor a
Obecní úřad Lány jako zřizovatel mateřské školy
se rozhodl nájem bytu neprodlužovat a stávající
prostory použít na další rozšíření školky.
Z obecního rozpočtu budou uhrazeny stavební
úpravy,nákup zařízení a vybavení, v novém
rozpočtu bude zahrnuta i položka na provoz nové
třídy. Všichni víme, že na všechny hračky a
didaktické hry, které se nám nabízí a dětem se líbí,
by finanční rozpočet nestačil. Proto jsme se
rozhodli navázat na loňskou benefiční akci,
uspořádat další ročník a doufat, že se podaří
shromáždit finanční částku, za kterou bychom
pořídili dětem vybavení podle našich představ.
Bylo nám jasné, že pokud chceme od občanů
podporu jak finanční, tak materiální, musíme jim
nabídnout zajímavý program. S kulturním
vyžitím jsme měli diky malířské rodině Kellnerů
štěstí. Myslíme si – a reakce návštěvníků to
potvrdily - že výstava a následná dražba obrazů
byla velmi zdařilá a přispěla velmi pěknou
sponzorskou částkou. Rodině Kellnerů patří
veliký dík stejně jako panu Romanu Havelkovi,
který se ujal role licitátora a bavil skvělým
humorem obecenstvo.
Divadelní představení ,,Kočičiny kocoura
Damiána“ souboru Ateliér sledovali s velikým
zaujetím nejen nejmenší diváci, ale bavili se i
jejich rodiče. Sportovní soutěže byly v rukou
učitelek a určitě přinesly zábavu všem zúčastněným. Zahradní ,,Člověče, nezlob se“se pro zájem
několikrát opakovalo, stejně tak i vyhrabávání
sladkých pokladů z pískoviště.

Loňské školkové rekordy ve skládání těla
housenky a v délce oloupané slupky jablka byly
překonány. Housenkový rekord byl překonán o 5
metrů a housenka měřila 39 metrů, v jablkovém
klání paní Soukupová překonala loňských
122 cm, když se jí povedla slupka dlouhá 141cm.
Nepodařilo se překonat počet složených větrníků.
Nevadí, příště to zkusíme znovu.
Rodinná soutěž „Rodina na výletě“ nás překvapila počtem zúčastněných i počtem ušlých
kilometrů. Na okruhu dlouhém 170 metrů
ušlapala nejvíce rodina Zíkova, a to 12,24 km.
Jako jednotlivec oslnila prvňačka Terezka
Roubíková, která nachodila za odpoledne
8,84km.
Občerstvení nemělo chybu, vždyť domácí koláčky
byly od cukrářek paní Černé a Pavlíkové.
Tatínkové a jejich děti se mohli občerstvit pivem a
točenou limonádou od paní J. Dudášikové. Vše
přivezl a ochotně namontoval její manžel Jan.
Po zahradě se prohánělo také množství různobarevných hlaviček dětí a jejich maminek. To měla
na svědomí kadeřnice paní Renata Matějková,
která zde kouzlila s velikým zájmem nevšední
účesy. Atmosféru různobarevnosti akce dotvářela
Bára Ladrová se svými cvičenkami. Celým
pořadem provázela slovem paní Kamila
Barochová, hudbu měl na starosti Jiří Švancar.
Nevyjmenovali jsme ještě hodně aktivit, které
byly k vidění na naší zahradě, ale určitě bychom
chtěli poděkovat všem, kdo se podílel na
úspěšnosti této akce. A úspěch měla obrovský!
Benefiční akce přinesla škole 104 620 Kč,formou sponzorských darů. Děkujeme sponzorům, partnerům a všem, kteří nám pomohli získat
pro děti tuto krásnou částku.
Jiřina Věrnochová

Blahopřejeme
V měsíci říjnu 2008 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Kytka Josef, ul. Berounská; Válová Věra,
ul. Ke Hřbitovu; Váradiová Věra,
Vašírov; Rybář Václav, ul. Čs. Armády;
Mocsonokyová Katarína, ul. Školní;
Frolíková Miloslava, ul. Ke Hřbitovu;
Ryssová Věra, Vašírov; Hájková Věra, ul.
Krátká; Čížková Lenka, Polní; Klingr
Květoslav, ul. U Lipky; Koblicová Jana,
ul. Ke Hřbitovu; Procházka Antonín, ul.
Bezejmenná; Rychtr Josef, ul. Lesní;
Řáda Jan, ul. Školní; Loskotová Věra, ul.
Pod Kopaninou; Barochová Jana,
Vašírov.

Vítáme nové občánky
V červenci a září se narodili:
Viktoria Ella Steinbrecher, ul. Lipová,
Lány
Karolína Pospíšilová, ul., Polní, Lány

Vzpomínka
V září nás opustili:
Božena Hamouzová, ul. U Kasáren,
Lány,
Jan Běloušek z Vašírova.

Ateliér Motýl v listopadu
v Lánech
Muzeum TGM v Lánech Vás zve na
tradiční prodejní výstavu ateliéru Motýl
v neděli 23. listopadu 2008 od 9.00 do
17.00 hodin. Příjemná atmosféra Vás
uvede do času vánočních svátků,
inspiruje k výzdobě domovů a naladí do
sváteční pohody. K vidění i zakoupení
budou svíčky, ubrousky, adventní věnce,
svícny, dekorace na stůl, stěnu i dveře.
Magdalena Mikesková

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.lany.cz.
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
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Malíři rodu Kellnerů opět v Lánech

Petr Kellner

Oba srší nakažlivou energií, ten mladší přesto působí občas uzavřeně. Nevynechají příležitost se špičkovat
jako správní bratři, ale je hmatatelně cítit, že drží při sobě. Mají rozdílné názory na mnoho věcí, rozhodně jiný
přístup k životu a práci. Karel je více navenek uvolněným bohémem, Petr důsledný, pracovitý. Co je však na
první pohled, resp. poslech, spojuje - je láska k umění, k barevným vteřinám života zachycených plnými doušky
na plátnech obrazů.
Karel Kellner se po létech na delší dobu vrátil z Austrálie, kam emigroval, do Lán, kde prožil své dětství a
mládí. Při té příležitosti jsme jej vyzpovídali, stejně jako jeho bratra Petra Kellnera, který nyní žije v Praze.
Rozhovor s Karlem Kellnerem bude v listopadovém čísle zpravodaje.

PETR KELLNER
Považujete se za lánského, resp. středočeského
či pražského malíře, výtvarníka?
Nad tím nepřemýšlím, jsem zkrátka výtvarník. V
Lánech ateliér samozřejmě mám, ale více již
tvořím v Praze, kde je má rodina, a tedy můj život.
Časté přejíždění by také bylo technicky náročné a
rozdělané práci by rozhodně nesvědčilo.
V čem se liší Vaše obrazy od bratrových? Vidí
bratři-malíři svět stejnýma či odlišnýma očima?
Moje obrazy se mi líbí víc... (smích)
Karel: Tobě se líbí jenom tvé obrazy …
Petr: To, že jsme bratři, nemá vliv na naši tvorbu.
Každý člověk vidí svět jinýma očima, každý má jiný
názor na svět, na věci kolem sebe. Ani kdyby v
Lánech Karel zůstal, nebylo by to jiné. I lidé, kteří
celý život žijí vedle sebe, nemají na vše stejný
názor, stejné představy o životě. A tak je to i s
našimi obrazy. Důležitá je ale konfrontace vizí a
také spolupráce, což mně osobně hodně chybělo.
Proto jsem rád, že mohu teď s Karlem diskutovat a
pracovat.
Která místa v Lánech a okolí nejčastěji
malujete, která na Vás nejvíce zapůsobila?
Staré Lány, místa s historií a objekty, které s obcí
souvisejí. Rád jsem například maloval Myší díru,
starou bránu do královské obory … spíše přírodu a
v ní zasazené historické architektonické prvky.
Nezáleží na tom, jaké je roční období, musí mě
oslovit atmosféra. Někdy je pro mě pozitivní i za
deště a naopak negativní, i když je krajina zalitá
sluncem. Přímo v terénu ale nemaluji, atmosféru
si s sebou odnáším do ateliéru, protože dnes již
maluji převážně větší obrazy, nanáším hodně
vrstev barev, což by venku bylo technicky složité.
Ještě hledáte v Lánech nové motivy pro tvorbu?
I staré inspirace se dají dělat nově, nemusím nutně
najít nový motiv. I ten starý se dá přetvořit do
nových vizí. Rád se projdu kolem zámku nebo alejí
kaštanů a hledám nový pohled. Mám rád i lesy za
Panenkou Marií, kam chodím na houby.
Vím, že ve Vašem lánském ateliéru vznikla nová
malířská technika….
Zkouším svůj nápad, tzv. litý akryl, což znamená,
že obraz nemaluji vertikálně, ale horizontálně. K
plátnu připevním dřevěnou obrubu a do ní více
barvy nalívám, než nanáším. Snažím se spíše
pracovat s náhodou … co z toho vyjde, jaký motiv,
obrazec atd. Nikdy dopředu nevím, co namaluji.

Někdy chci namalovat figuru a povede se hezká
krajinka. (smích) Ale o tom to právě je. Také může
trvat dlouho, než je obraz hotový. Vysoké vrstvy
barvy déle schnou, pokud se mi vize nelíbí
napoprvé, obraz předělávám. Může to trvat i
týdny.
Už jste novou techniku někde vystavoval?
Zatím ještě obrazy nebyly na výstavě a nechci je ani
zatím prodávat. Zkusím je dát nyní na výstavu,
která bude v Rakovníku, ale skutečně neuvažuji, že
by byly prodejné.
Co se Vám na dnešních Lánech líbí a co byste
změnil?
V Lánech se mi líbí. Dokonce jsem uvítal i obchvat,
protože doufám, že se obec zklidní. Co se mi moc
nelíbí, je fakt, že se Lány hodně rozrůstají a vzniká
satelitní městečko. Jde o vkus, představoval bych
si stavby, které více zapadnou do stylu staré
zástavby. Nemám rád luxusní přespávárny.
Vesnice fungovala tak, že tu lidé skutečně
pospolitě žili i pracovali, to se dnes bohužel mění.
Jste autorem loga ocenění „Klobouk dolů“. To
bude letos již potřetí uděleno člověku, který
nezištně pro obec cosi vykonal, něčím přispěl.
Navíc vyvolení získávají také Vaši originální
kresbu ... Co Vás vedlo k účasti na projektu?
Seznámil jsem se s Romanem Havelkou a jeho
myšlenka, že by měla být oceněna práce občanů,
kteří pro Lány něco udělali, mi přišla opravdu
zajímavá. Líbí se mi i záměr předávat cenu vždy
30. prosince na premiéře divadelní hry před zraky
mnoha lánských lidí. Myslím, že je to správné.
Výsledná podoba loga samozřejmě je z několika
návrhů, které jsem zkoušel. Je v podstatě popisné
– zachycuje klobouk padající z hlavy ve třech
fázích. Myslím, že nejlépe vystihuje fakt, že
chceme smeknout před někým, kdo nezištně
pracoval pro všechny, což je v dnešní době vzácné.
Budete se na projektu podílet i nadále?
Pokud to bude možné, tak určitě. V hlavě máme s
Romanem takový plán – vytvořit větší obraz loga a
umístit jej na obecním úřadě spolu s mosaznou
deskou, do které bude každý rok vryto jméno
nového oceněného s poznámkou, za co cenu
získal. Mohlo by to pomoci udržet tradici i v
budoucích letech..
Ivana Hošková

Narodil se r. 1956 v Chomutově. Původní
profesí je reklamní výtvarník. Studoval
malbu u akademického malíře Ludvíka
Jelínka, profesionálně se malířství věnuje
od roku 1984. Maluje převážně českou
krajinu a městské motivy, věnuje se také
figurální malbě. K tvorbě používá
klasickou techniku olejomalby štětcem a
špachtlí, ale i akvarel a kresbu. Má za
sebou desítky výstav v České republice,
především v Praze, Lánech, Rakovníku či
Berouně. V zahraničí vystavoval
například v Gallery Herbert Arnold ve
Spojených státech, v Husově domě v
Kostnici nebo v Chelli Leroy Gallery v
americkém Bostonu. Jeho obrazy jsou
součástí mnoha sbírek u nás i za
hranicemi.
Více na www.obrazykellner.wbs.cz

Pozvánka na lampiónový
průvod
Občanské sdružení Naše Lány a Sbor
dobrovolných hasičů TGM v Lánech
srdečně zve všechny příznivce lampiónů
na tradiční LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD v
pátek 31. října v 18.00 hodin od lánského
hřbitova. Nejprve na hřbitově zapálíme
svíčku u hrobu našeho prvního
prezidenta, pak se společně vydáme na
cestu lánskými ulicemi směrem k
Židovskému rybníku. Průvod zakončíme pouštěním čajových svíček na
hladinu rybníka. Vítáni budou malí i
velcí účastníci v libovolných maskách a
strašidelných úborech. S sebou vezměte
lampión či dva, čajové svíčky, kamarády
a dobrou náladou.
Jana Drastilová, OS Naše Lány

REKLAMA
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Výpravná opera pod střechou Masarykova muzea
Nezapomenutelný zážitek si odnesli všichni, kteří 19. září 2008 od 20
hodin zhlédli v Muzeu T.G.M. v Lánech výpravnou operu s názvem
ENDYMIO. Jedinečné představení přivezl na pozvání Kulturní komise
obce soubor Ensemble Damian, jehož sólisté a členové sboru pocházejí z
celé republiky.
Endymio je opera na barokní text, která se roku 1727 uskutečnila v
kroměřížském zámku a do dnešních dnů byla skryta v místním archivu.
Nádherné latinské verše piaristy Jana Kopeckého vypráví antický mýtus o
sličném mladíkovi, který upadl do věčného spánku, což mu zajistilo mimo
jiné také věčné mládí.
Hudbu na barokní libreto složil současný český nadějný muzikolog Tomáš
Hanzlík, který se ujal též režie představení. Při novém zhudebnění se
Hanzlík, jehož seznam díla zatím čítá na dvě desítky skladeb, sedm oper a

balet Arion, nechal inspirovat atmosférou a duchem hudebního života v
piaristických seminářích v 17. a 18. století. Strhující pěvecké výkony, jímavé
podání, elegantní, kreativní a velkolepé kostýmy, zajímavé nasvícení i
netradiční prostory muzea - to vše vytvořilo výjimečnou atmosféru, kterou
ještě podtrhla hudba stylu Mozartových tónů. Zároveň současníkům
poskytlo možnost dotknout se kousku srdce někdejších hudebních mistrů.
Napomáhá tomu i fakt, že soubor Ensemble Damian užívá pro interpretaci
barokní hudby kopií dobových nástrojů.
Vstupné bylo dobrovolné a diváci jej vhazovali v muzeu přímo do schránky
sbírky na zhotovení sochy T. G. Masaryka v Lánech. Akce se konala pod
záštitou hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla a za finančního
přispění fondu hejtmana Středočeského kraje.
Eva Havelková

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Začátek světové války, vznik Československé republiky a první léta po převratu
Na podzim 1918 začínal pátý rok světové války. Lánští neradi vzpomínali na
28. říjen 1913, kdy v Oboře lovil následník trůnu František Ferdinand
d´Este černou zvěř a jeho hostitel Max Egon II. z Fürstenberka při
slavnostním nočním výřadu lámanou češtinou pronesl téměř prorocká
slova: „Dá Bůh, že budeme i v příštím roce s panem arcivévodou honiti a za
něho bojovati.“ Za rok už se za zájmy habsburského domu opravdu bojovalo
a hlavně umíralo. Přečtěme si dlouhý sloupec jmen na pomníku proti
zámecké bráně.
Poslechněme si, jak počátek světové války - tenkrát ještě nikdo nevěděl, že
bohužel nebude poslední, a tudíž neměla ve svém názvu řadovou číslovku
první, líčil pan Fafek z Ohrad, zaměstnanec správy zámku. Prý to byl osobitý
vypravěč a s oblibou užíval dvou úsloví, jež se časem stala přímo okřídlenými. Nikdy se prý nenechal dlouho pobízet a na požádání spustil. Ať se
rozpovídal o čemkoli, snad pokaždé prý zahájil svůj emocionálně podbarvený a prožívaný monolog buď konstatováním průvodní okolnosti Mám
takhle jednu ruku v rukávě, nebo časovou specifikací Máma zrovna zabila
kohouta. Podle všeho museli mít kohoutů plný dvůr … Někdy použil ona
rčení obě současně.
K oblíbeným číslům pana Fafka patřívalo líčení, jak byla v Lánech v roce
1914 vyhlášena mobilizace: Bylo to na svatou Annu, v neděli. Máma po ránu
zrovna zabila kohouta, já se po obědě oblíkám do svátečního, mám takhle
jednu ruku v rukávě a vidím skrz okno na Palouku plno lidí, taky starostu
Švarce, jak se houfujou kolem policajta Tondy Štěpánka. Ten tam právě celej
uřícenej vylepuje na obecní tabuli nějakou vyhlášku. Je bez šavle a bez čepice,
ale bubínek mu nechybí, jenomže tluče do telecí kůže nějak nepravidelně a pak
zaujímá úřední postoj a něco volá. Kolem našeho šel zrovna pan farář, ptám
se ho, co se to děje, a on mi odpovídá: „Je vyhlášena mobilizace, Fafku, půjdeš
do války.“ Samozřejmě to musel být tenkrát šok a následující roky tragiku
události ještě děsivě umocnily1, jenomže v podání pana Fafka to získalo
nádech tragikomiky a grotesknosti – jako by zabití kohouta a jedna ruka v
rukávě s vypuknutím světové války kauzálně souvisely. Je zajímavé, jaké
podrobnosti, ba přímo podružnosti nám mnohdy utkví v paměti a na
principu asociací se pak vybavují.
Rakouské armádě postupně docházel dech i válečný materiál, a tudíž
vojanští páni brali podle svého letitého nechvalného zvyku zavděk i
kostelními zvony, aby se roztavená zvonovina přelila v kanóny. Dne 20.
února 1917 došlo i na lánský umíráček (snad aby nemohl v blízké budoucnosti zacinkat skomírajícímu Rakousku) a dne 8. prosince 1917 pak na

zvoneček na vašírovské kapličce2. Člověku se mimoděk vybaví přesně
opačná situace, vize nastolení věčného míru, jak ji v Písni o vítězství u
Domažlic zaznamenal uprostřed husitských válek kronikář Vavřinec z
Březové: A tehdy meč se změní v pluh / a oštěp v srp, jak slíbil Bůh, / a zbraně
se pak roztaví / ve zvony, jež nás pozdraví. / Národ již meče nezdvihne, /
souseda válkou nestihne, / neb krásou míru, soužití / budou se všichni těšiti.3
Hezky se to poslouchá.
Válka s sebou přinesla také nedostatek a drahotu všech životních potřeb.
Odpor k ní měsíc od měsíce sílil. Dne 18. 1. 1918 se konala v Kladně na
Poldovce velká stávka za chléb, proti militarizaci a za sebeurčení národů.
Byli tam tenkrát i Lánští. V květnu 1918 donutila bída lidi, aby vzali útokem
a vyrabovali schwarzenberské velkostatky ve Mšeci, ve Třtici a v Srbči a
fürstenberský dvůr na Ploskově. Utrpěl i lánský zámek a statek. Rakouské
úřady musely k zabezpečení klidu vyhlásit v našem kraji 6. 5. 1918 stanné
právo, ale dny monarchie už byly sečteny. Dne 14. 10. 1918 směřovali
Lánští manifestačním pochodem do Kladna na mítink s heslem „Chceme
světový mír“. V Novém Strašecí vyhlásili téhož dne samostatnou republiku.
Válka trvala déle než čtyři roky, dokonce ještě po vyhlášení Československé
republiky. Můj děda Václav třeba prožil oslavy 28. října 1918 v Praze o
chlebě a vodě ve vojenském kriminále. Nebyl sice žádný hrdina a odbojář,
ale stejně jako český velikán Jára Cimrman Habsburkům nikdy s ničím
nepomohl. Na frontě sloužil u světlometu – jako statný kovářský chasník
nosil těžké baterie, zatímco jeho subtilní kolega obsluhoval reflektor. Když
byl vyhlášen noční útok, první, co děda udělal, prý bylo, že zahodil baterie
někam do pole a schoval se do nejbližší prohlubně. Tahle sabotáž se dala
těžko prokázat, zběhnutí však ano. Děda údajně několikrát dezentýroval,
ale pokaždé ho chytli dřív, než se dostal do rodných Tuchlovic, a poslali ho
zpátky k jednotce, aby dál bojoval za císaře pána a jeho rodinu. K jeho
poslednímu zadržení došlo na pražském nádraží těsně před vyhlášením
samostatného státu Čechů a Slováků.
V Lánech na návsi na prostranství před čp. 13 a 14 a ve Vašírově se dne 17.
listopadu 1918 sázely slovanské lípy Svobody. Průvod s hudbou došel na obě
zvolená místa, kde farář Josef Svátek a učitel Miloslav Konopásek pronášeli
vzletné vlastenecké proslovy. 4
Václav Vodvářka, lánský písmák
Pokračování v listopadovém čísle Lánského zpravodaje.

1

3

2

Lánští padlí jsou vyjmenováni na pomníku před Stoosmičkou. Všimli jste si někdy na lánském
hřbitově druhého hrobu shora při východní straně hlavní cesty ? Leží tam Marie Jakoubková a
dva muži : František Jakoubek a Václav Němeček. František Jakoubek (* 2. 10. 1887) padl
hned 15. srpna 1914, necelý měsíc po vyhlášení mobilizace, a Václav Němeček (* 28. 9. 1885)
ho dlouho nepřežil – padl 14. března 1915. Manifest Mým národům, který strážník Antonín
Štěpánek musel na svatou Annu 1914 z úřední povinnosti vyvěsit, přinesl jeho vrstevníkům a
jejich rodinám jenom neštěstí. Pan Štěpánek a pan Fafek patřili k těm, kteří přežili.
Kronika obce Lány I, s. 15 a 34.

4
5
6
7

Z Březové, Vavřinec : Husitská kronika a Píseň o vítězství u Domažlic, Svoboda, Praha 1979,
s. 302.
Kronika obce Lány I, s. 22 – 23
Soukromá kronika Františka Pošty, s. 300.
Kollár, Jan : Slávy dcera, Předzpěv.
Soukromá kronika Františka Pošty, s. 43, 44.
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Keramická dílna pro dospělé
Nabízíme i v letošním školním roce
2008/2009 možnost přijít do keramické
dílny Základní školy v Lánech od 16.00
do 18.00 hodin. Keramická dílna je v
suterénu pod školní družinou v novém
pavilonu základní školy. Cena za
dvouhodinovou keramiku pro dospělé je
150,- Kč.
Termíny, kdy je dílna otevřená pro
veřejnost: 15. října, 5. listopad, 19.
listopad, 26. listopad, 10. prosinec, 14.
ledna, 21. ledna.
Miluše Vaněčková

Jak dopadlo lánské
SOKOLENÍ?
Sportování se během víkendu od 13. do
15. září a následující sobotu 18.9.
zúčastnilo v různých nabízených
aktivitách cca 80 lidí. Nekonaly se jen
„FIT TESTY“, nohejbal a líný tenis,
protože nepřišli zájemci. Ostatní
disciplíny navštívili nejen členové
Sokola, ale i zájemci z řad veřejnosti, což
bylo hlavním smyslem této celostátní
akce.
Václava Nováková

Oslavy 90.výročí Sokola se blíží
V listopadu uplyne 90 let od založení
SOKOLA v Lánech. K tomuto výročí
připravujeme spolu s muzeem T.G.M.
v Lánech výstavu a dále besedu o podílu
sokolstva na vzniku republiky. Hlavním
dnem oslav bude sobota 22. listopadu,
kdy proběhne v sokolovně program s
prezentací všech činností naší jednoty a
večer pak sokolská tancovačka. K tanci
zahraje hudba pana Husáka, kterou jsme
měli možnost slyšet a vidět při májové
veselici před Narpou. Zveme občany na
naše oslavy! Podrobný program
přineseme v příštím čísle.
Václava Nováková

Jak dopadl 6. ročník
desetiboje mužů?
V sobotu 30. srpna proběhl na hřišti již 6.
ročník desetiboje mužů. Zúčastnilo se 24
závodníků (z toho 13 z Lán, ostatní byli z
okolí nebo až z Humpolce!). Zvítězil
Viktor Blín z Nového Strašecí před
Zdeňkem Kosem z Rakovníka a Markem
Zímou také z Nového Strašecí. Z
lánských závodníků byl nejúspěšnější
Ivo Rybář, David Havlík a Pavel Slánička
st., kteří obsadili 4. až 6. místo.
Pavel Slánička

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Výstavba sokolovny
Seriál k 90. Výročí založení Sokola v obci, II. díl
První žádost o pozemek předložil výbor Sokola
14. května 1919 a to o obecní pozemek za
rybníkem. Ten výbor získal, ale přesto v srpnu
1920 Sokol požádal správu velkostatku
křivoklátského o odprodej části pozemku
uprostřed obce zvaném Na Palouku. Ten měla
současně v nájmu Dělnická tělocvičná jednota a
to do září 1922. To byl také důvod, proč byla
jednání poměrně složitá. Odprodeji totiž nebyl
nakloněn ani starosta obce, ani Dělnická
tělocvičná jednota. Až po letech se podařilo tento
pozemek odkoupit.
Hned v roce 1920 byl založen fond na vybudování
sokolovny, a to z podnětu bratra Bohuslava
Vinaře, který sám věnoval 500,- korun. Koncem
roku 1921 bylo na fondu 2015,19 Kč. Na místě se
začalo hned s úpravou letního cvičiště, provedlo
se oplocení pozemku a 29. dubna 1923 byly
sázeny lípy. Už v roce 1924 bratři Josef Čáp a
Karel Pleiner zhotovili elektrické osvětlení
cvičiště, což byl na tehdejší dobu velký pokrok. V
roce 1924 bylo založeno družstvo pro postavení
sokolovny a výbor nechal zpracovat projekt. První
návrhy se však výboru zdály příliš drahé, a tak až v
roce 1932 obstál návrh i rozpočet od firmy Hrabě,
Lozovský a Ing. Hačický. Tento návrh zněl na
240 000,- Kč.
Na valné hromadě 11. srpna 1933 byl celý projekt
podrobně popsán a poté odsouhlasen. Jednota
měla v tu dobu na hotovosti 102 000,- korun,
prodejem pozemku za rybníkem získala 100 000,Kč (5 parcel) a po důkladném zvážení všech
možností bylo schváleno vypůjčit si ještě
100 000,- korun.
Za zmínku určitě stojí fakt, že do fondu
na stavbu sokolovny v Lánech přispěly
takové osobnosti a firmy jako např. Dr.
Rašín, Dr. Kramář, kancléř Šámal, Dr.
Preiss, paní Baťová, ministerský
předseda Udržal, firma OTTA Rakovník,
Kancelář prezidenta republiky, Dr.
Koutník a mnozí další. Finanční
prostředky věnovali členové Sokola,
občané a řemeslníci a také Lesní správa.
Se stavbou se započalo hned v roce 1933.
S velkým nadšením se přidali i členové
Sokola. Paní Schwarzová vzpomínala, že
jako dorostenky např. prohazovaly
škváru nebo skládaly cihly a po práci se
šly společně vykoupat do zámeckého
rybníka u Ohrad. Aktivně se zapojili i
místní řemeslníci, kterým jednota pak
zaplatila až mnohem později. Stavba
skutečně vyrostla velmi brzy.
Slavnostní otevření sokolovny se konalo
20. května 1934. Této události se
zúčastnily významné osobnosti – jmenuji
alespoň: Jan Masaryk, Olga RevilliodMasaryková, župní starosta Kleiner,

starosta České obce sokolské Dr. Bukovský.
Mnoho dalších hostů přijelo z Prahy i blízkého
okolí. Všichni se vyjadřovali ke stavbě velmi
pochvalně.
Celkový náklad na stavbu činil 237 793,65 Kč
včetně vnitřního vybavení, což v projektu nebylo
počítáno. Poslední část dluhu ve výši 34 000,- Kč
byla doplacena až v roce 1945.
Ještě před stavbou budovy sokolovny v roce 1933
se výbor TJ poprvé zabýval otázkou správcovství
sokolovny. Na vyhlášenou nabídku reagovali tři
zájemci. 10. října 1933 byl v tajném hlasování
vybrán na funkci správce Karel Mikolášek. Na
jeho správcovství lze vzpomínat jen v dobrém,
stejně tak na manžele Grundovy.
První a zároveň poslední velká rekonstrukce a
přístavba sokolovny proběhla na začátku 70. let
minulého století. Od té doby se do sokolovny
neinvestovalo, což se negativně odrazilo na
technickém stavu objektu. Velkou úlevou bylo
zřízení ústředního plynového topení v roce 1993.
V roce 2005 byla provedena generální oprava
střechy (550 000,- Kč), v letošním roce byla
instalována úspornější světla v objektu
(59 000,- Kč) a vyměněna všechna okna v
sokolovně (612 000,- Kč). Nesmíme zapomenout
ani na investici za téměř 3,5 mil. Kč – zřízení
venkovního hřiště s umělým povrchem. Tak
finančně náročné akce můžeme provádět jen díky
grantům od Středočeského kraje, od obce, od
župy, podílu ČOS a sponzorům, z nichž
nejvýznamnější byl Klub přátel dětí DD.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány
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Co nového ve škole po
prázdninách?
Odstartovali jsme nový
školní rok
·
1.9. - za účasti pana starosty jsme mezi nás

přivítali 20 prvňáčků, 9 dívek a 11 chlapců, až
do lavic je doprovodili naši deváťáci
·
9.9. - žáci 2. a 3. třídy zahájili plavecký výcvik v
plavecké škole Marco Rakovník, čeká je 20
lekcí
·
10.9. - 9. třída se v rámci hodiny dějepisu vydala
do Muzea TGM za československými legionáři
·
17.9. - dopravní výchovu v praxi si na hřišti 12.
ZŠ v Kladně byli vyzkoušet žáci 4. třídy

Díky dotaci, kterou získala obec z Programu
obnovy venkova Středočeského kraje, byla v
červenci dokončena výměna oken na severní a
západní straně školní budovy. V 1. patře nové
budovy obec zajistila velmi potřebnou celkovou
rekonstrukci sociálního zařízení. V návaznosti
pak byly realizovány malířské práce. Ve dvou
učebnách I. stupně je nový školní nábytek, nové
stoly a židle jsou také ve školní družině. Za
finanční prostředky, které škola získala v rámci
rozvojového programu MŠMT – Podpora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
ve školách v roce 2008, byla upravena a z velké
části osázena školní zahrada, která bude
využívána při výuce i k relaxaci.
Mgr. Iveta Vrabcová

Benefice „Hejbni kostrou pro školu“ byla úspěšná
Život ve škole začal běžet na plné obrátky. V
prvních třech zářijových týdnech jsme se všichni
spolu se zástupci občanského sdružení Naše Lány
soustředili hlavně na přípravu benefiční akce
„Hejbni kostrou pro školu“, která se konala v
neděli 21. září. Byla to v pořadí třetí akce, jejíž
výtěžek poputuje na pořízení florbalových
mantinelů pro nedávno nově zbudované školní
hřiště, které se tak stane ještě variabilnější. Hřiště
během výuky využívají žáci a po skončení
vyučování je hřiště k dispozici široké veřejnosti.
Mobilní mantinelový systém prozatím v naší obci
chybí.
Děti z I. i II. stupně chystaly v hodinách výtvarné
výchovy malované draky, kterými jsme vyzdobili
školní areál. Ti starší pomalovali velkého draka,
na jehož ocas měli všichni příchozí přivázat jednu
mašli, nakonec jsme jich napočítali 189. Tak velká
účast veřejnosti na benefici nás potěšila! Třeťáci a
sedmáci přispěli tancem, také děvčata z 9. třídy a
bývalé absolventky školy předvedly vystoupení
aerobiku a břišní tance.
Přítomní pokoušeli štěstí v tombole, pochvalovali
si občerstvení, děti se vydováděly v mnoha
tradičních i netradičních sportovních disciplínách, nechaly se zkrášlit ve výtvarných dílnách
nebo vyzkoušely svoji vlastní zručnost. Na hřišti
turnaj ve vybíjené vystřídala přehazovaná a
nohejbal, zájem byl i o střelbu ze vzduchovky a

petanque, lánské kolo se téměř nezastavilo. Na
lánském kole letos šlapaly převážně děti. Ujelo se
dohromady 123 km. Cenu Šlapáka roku (pohár
domácích buchet a poukaz na večeři do lánské
restaurace Fontána) získal Milan Moravec z Lán
za 3,84km. Rodinou šlapáků se stali Fenclovi z
Lán, kteří si vyšlapali na kole za 12,71 km
rodinnou vstupenku do zologické zahrady v Praze
a rodinný víkendový pobyt dle svého výběru v
hotelu ze sítě EuroAgentur & Travel a.s. v celé ČR.
Blahopřejeme!
K vidění kromě vnitřních prostor školy byly i
modely sportovních vozů. Ani prostor pro sběr
starého papíru nezůstal po skončení akce
prázdný. Počasí si s námi zahrávalo a zkoušelo,
kdo z koho, ale byli jsme to my, kdo zvítězili, a naše
snažení nebylo marné. Výsledek benefiční akce částka 53.104,- Kč je úžasná! Uzavřeli jsme tak
předchozí etapy akcí „Přiletíme jako střely,
vydělat na mantinely“ a sportovní vybavení
na školní hřiště můžeme konečně zakoupit.
Děkuji všem laskavým sponzorům lánského kola i
tomboly, děkuji účinkujícím dětem, maminkám
ze SRPDŠ, manželům Barochovým, pracovníkům školy, ale hlavně děkuji perfektně sehranému
týmu spolehlivých a obětavých lidí – občanskému
sdružení Naše Lány.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Klub pro rodiče a děti Domeček
Má otevřeno v úterý 9-12 hodin a 14-17
hodin, ve středu 9-12 hodin a 14-17
hodin a ve čtvrtek 9-12 hodin.
Po d r o b n ý p r o g r a m n a j d e t e n a
www.lany.cz (pod odkazem občanského
sdružení Naše Lány).
·
Břišní tance
úterý 10.00 - 11.00 hodin
·
Herna pro děti do 18 měsíců
středa 9.00 - 10.00 hodin
·
Výtvarné dovádění pro děti
středa 10.00 - 10.30 hodin
·
Angličtina pro děti (jazykové a
pohybové hry pro děti s rodiči)
úterý 16.00 - 16.30 hodin
·
Cvičení pro ženy
středa 10.30 - 11.30 hodin
·
Keramická nebo výtvarná dílna
středa 14.00 -17.00 hodin
·
Cvičení pro děti
čtvrtek 9.45 - 10.30 hodin
Vybíráme z programu:
·
Burza dětského a NOVĚ i dámského oblečení bude v úterý 14. října od
9.00 -12.00 a od 14.00 – 17.00 hodin
a ve středu 9.00-12.00 hodin. Výdej
neprodaných věcí a peněz bude
v Domečku ve čtvrtek 16. října od
9.00 do 10.00 hodin.
·
Kurz první pomoci dětem se
záchranářem záchranné služby
Středočeského kraje, proběhne v
Domečku v úterý 21. října v době 9.00
do 12.00 hodin. Návštěvníci si
vyzkouší např. polohování pacienta,
stavění krvácení a naučí se prakticky
poskytovat resuscitaci na speciálních
figurínách (miminko, dospělý). Po
dobu besedy je zajištěno hlídání dětí
za poplatek. Vstupné na besedu 30,Kč. Beseda je otevřena pro všechny
zájemce.
·
Keramická dílna pro všechny halloveenské dýně nebo cokoli jiného
z hlíny si můžete přijít vyrobit ve
středu 22. a 29. října v době 14.00 do
17.00 hodin
·
Drátěné a filcové vánoční ozdoby
budeme vyrábět ve středu 12.
listopadu v době od 14.00 do 17.00
hodin.

Dětské hřiště v Lánech bude mít závlahový systém
Za zbývající finanční prostředky získané od
soukromých i firemních dárců ve prospěch
dětského hřiště bude v průběhu měsíce října
zhotoven závlahový systém. Členové sdružení po
dohodě se starostou obce naplánovali technické
kroky, které díky blízkosti vody ze Židovského
rybníka povedou ke zlepšení kondice trávníku na
hřišti, který čelí extrémní zátěži díky zájmu malých
návštěvníků.
Kvůli plánované instalaci závlahového systému
bude od středy 15. října pro veřejnost dětské

hřiště uzavřené. Uzavírka bude trvat přibližně 3 4 dny v závislosti na počasí. Náklady na
závlahový systém cca 72 tisíc korun uhradí
občanské sdružení Naše Lány. Zhotovitelem
systému bude sdružení podnikatelů ROZA ze
Mšece. Náklady na vybudování šachty pro
uložení čerpadla a přívod elektrické energie
budou hrazeny z rozpočtu obce.
Jana Drastilová, OS Naše Lány

Nohejbalová liga zná vítěze
Téměř sedm měsíců trval 2. ročník
Lánské nohejbalové ligy, do kterého se
přihlásilo rekordních 11 mužstev.
Z urputných bojů nakonec vyšlo vítězně
mužstvo HROZBA , následované
VETERÁNY. Třetí se umístili Osmáci.
Vítězové byli vyhlášeni v pátek 17. října
v hospodě Narpa.
Pavel Slánička
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Kynologové budou soutěžit
o pohár starosty obce?
Základní kynologická organizace Lány
Vás zve na 1. ročník Závodu o pohár
starosty obce Lány, který pořádá
v sobotu 18. října 2008 od 9.00 hodin na
kynologickém cvičišti v Lesní ulici.
Prezentace závodníků je od 8.30 do 8.50
hodin. Startovné 150,- Kč, mládež
do 18 let 100,- Kč. Občerstvení je
zajištěno po celou dobu trvání závodu.
Přihlášky zasílejte na adresu: Vlasta
Rychtrová, Berounská 53, Lány nebo email: vlasta.rychtrova@seznam.cz. Více
informací k podmínkám závodu
obdržíte na tel. 739 517 509.

Sauna v Lánech zahájila provoz
Tenisový klub Lány zahájil ve středu
8. října 2008 provoz sauny pro veřejnost
v areálu tenisových kurtů v Lesní ulici.
Provozní doba sauny pro veřejnost je
ve středu od 17.00 do 18.00 hodin ženy a
od 18.00 do 20.00 hodin muži. Pro členy
tenisového klubu je saunovacím dnem
pátek, pro ženy od 18.00 do 19.00 hodin
a od 19.00 do 20.00 hodin pro muže.
Základní vstupné pro dospělé je 80,- Kč,
pro důchodce a děti do 15 let je zlevněné
vstupné 50,-Kč.
Pro skupiny je možno saunu rovněž
zajistit mimo stanovené provozní dny
za cenu 800,-Kč. V případě zájmu
kontaktujte prosím p. Petra Moravce, tel
737 217 332.
Petr Moravec,
předseda Tenisového klubu Lány

Celostátní turnaj
ve stolním tenise v Lánech
Celostátní přebor dorostu České obce
sokolské se uskuteční v sobotu 25. října
2008 v sokolovně v Lánech. Jde
o vrcholnou akci dorostenců a dorostenek z celé republiky. Zajištění této akce je
projevem důvěry k naší TJ, protože
doposud tyto přebory zajišťovaly velké
jednoty. Předpokládáme účast asi 40
nejlepších hráčů a hráček z celé
republiky a na divokou kartu budou hrát
i mladí hráči z naší TJ. Přijďte se podívat,
hraje se od 9 hodin cca do 16 hodin.
Ladislav Moravec,
předseda oddílu stolního tenisu

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Tenisová sezóna končí
Jednou z posledních letošních tenisových akcí byl
Posvícenský turnaj čtyřher lánských hráčů. V
sobotu 20. září se ho zúčastnilo 14 hráčů a hráček.
Dvojice se losovaly a následně byly vytvořeny 2
skupiny. Podle umístění ve skupinách se následně
hrály zápasy o konečné pořadí. Vítězem turnaje se
stala dvojice Antonín Bechyně - Petr Moravec,
která ve finále těsně porazila pár Vendula
Nováková - Jirka Švácha. Pořadí na dalších
místech není důležité - důležité je, že si všichni
zúčastnění dobře zahráli. Tenisu zdar!
Milan Moravec, člen Tenisového klubu Lány

Co všechno pomáhá k fotbalovým vítězstvím
Ve stručnosti bych Vás chtěl seznámit s technickými věcmi klubu. Po skončení mistrovských
soutěží nás výboráky žádná dovolená nečekala.
Okamžitě po odehrání posledního mistráku jsme
vyměnili koberce ve vyšlapaných vápnech.
Následně přijela renomovaná firma z Blšan, která
se zabývá rekonstrukcí trávníku. To obnáší prořez
a provzdušnění, dále se rozmetadlem muselo
rozhodit 27 tun křemičitého písku, pak přišly na
řadu ocelové sítě, kterými se trávník vyrovnává, a
tímto se i vyčeše stařešina. Na závěr se dosila
hřištní tráva a dodalo se potřebné hnojivo. Tahle
rekonstrukce trávníku nás přišla na 50.000,- Kč.
Museli jsme rozšířit hráčské střídačky a
zrekonstruovat místnost na psaní zápisu - v
krajské soutěži se píši zápisy elektronicky. Takže
jsme místnost obložili obkladačkami a položili v

ní nové linoleum. Též jsme zahájili práci na
rozšíření kabin, letošním úkolem je postavit
základovou desku. Bude hotová v prvním
říjnovém týdnu. Za všechny fotbalisty a příznivce
lánské kopané děkujeme obecnímu zastupitelstvu, místním i okolním podnikatelům a firmám
za nemalou pomoc, kterou nám poskytují. Proto
můžeme vytvářet i v dnešní složité době přiměřené podmínky hráčům včetně dorůstající fotbalové
mládeže. Dík patří i našim věrným fanouškům,
kteří nás v nemalém množství podporují, což se
odráží i na vybíraném vstupném. Na oplátku jim
chceme nabídnout vyšší divácké pohodlí a poctivé
výkony všech týmů.
Miroslav Porcal,
sekretář oddílu a vedoucí mužstva

I v zimě sportujte v lánské sokolovně
Pondělí
16.00 – 19.00 aerobik s Bárou Ladrovou
(3 věkové skupiny)
19.00 – 21.00 volejbal
Úterý
17.00 – 18.00 cvičení, hry, soutěže,
vycházky pro děti 1. – 4. třída
Cvičitelky: Monika Drdová
aAlena Šilhanová
NOVINKA! břišní tance
18.00 – 19.00 Cvičitelka: Jana Hrubešová
(cvičení je vhodné pro všechny
věkové i váhové kategorie)
19.00 – 20.00 zdravotní cvičení
Cvičitelka : Václava Nováková
20.00 – 21.00 aerobik
Cvičitelky: Jana Porcalová
a Michaela Buřičová

Středa
18.00 – 21.00

stolní tenis

Čtvrtek
15.30 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 22.00

florbal
nohejbal (pronájem)
volejbal
divadelní soubor Tyrš

Pátek
16.15 – 18.00
18.00 – 21.00

divadelní soubor Tyršata
stolní tenis

Sobota
9. 00 – 10.00

17.00 – 19.00
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cvičení pro ženy (pokud není
zápas nebo turnaj stolního
tenisu)
nohejbal (jen v zimním období)

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

