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První malý krok k výstavbě chodníku Lány – Slovanka

Slovo na úvod
V minulém čísle Lánského zpravodaje
jsme si mohli přečíst o kontrole, kterou
provedla Policie ČR s Městskou policií
Nové Strašecí a obcí Lány ve zdejší
diskotéce. Při ní zde našli osm nezletilých, kteří byli v podnapilém stavu.
Někteří ještě navštěvují základní školu.
Často se setkávám s názorem, že doba je
čím dál tím horší,že tohle by se dříve stát
nemohlo. Také s kritikou toho, že stát,
policie, škola, obec s tím nic nedělají.
Jenže si myslím, že problém je někde
jinde. Tím, kdo by se měl o děti starat v
první řadě, jsou jejich rodiče. Rodinnou
výchovu za ně nikdo suplovat nebude a
ani dost dobře nemůže. A zatím se
starosta setkal i s takovým přístupem, že
když byli rodiče oněch hříšníků pozváni
k vysvětlení ve věci svých podnapilých
ratolestí, tvářili se někteří z nich dokonce
velmi dotčeně, s jakou prkotinou je to
vlastně policie obtěžuje. Přitom se tu
nebavíme jen o alkoholu. Všichni víme,
jakým nebezpečím jsou dnes drogy a kde
je lze nejsnadněji získat.
Když jsem já chodil do školy, existoval
jakýsi školní řád. Nevím, jak je to dnes,
zřejmě v rámci svobody, demokracie a
nepokřiveného vývinu mládeže (sic!)
byly takové věci dávno zrušeny. Budiž.
Proč se nepotácet ode zdi ke zdi. Nicméně
rovněž si pamatuji, že ve školním řádu
stálo mimo jiné, že žáci základní školy
nesmí navštěvovat taneční zábavy,
diskotéky a podobné akce, o hospodách
ani nemluvě. Všichni to respektovali. Já
sám jsem podobný problém řešil před
třinácti roky. Moje tehdy čtrnáctiletá
nevlastní dcera byla velmi nafučená, když
jsme jí doma jasně řekli – na diskotéku
můžeš, až vyjdeš ze školy. Spousta jejích
kamarádek jít mohla, a ona ne. Dnes mi
tatáž již sedmadvacetiletá slečna říká, že
jsme tenkrát dobře udělali.
Proto až se příště budete rozčilovat nad
dnešní mládeží a neschopností policie a
úřadů, zamyslete se trochu a v duchu si
položte otázku: Vím, kde je a co dnes
večer dělá moje dítě (vnouče)?
Karel Pleiner

Rada rektora České zemědělské univerzity
v Praze posoudila žádost starosty obce Lány a
schválila prodej pozemku parc. č. 669/2 a 679/15
v katastrálním území Lány o celkové rozloze
2.233 m2 za částku 164.103,- Kč.
Jedná se o pruh pozemku v šíři 2 m po pravé straně
silnice ve směru Lány – Slovanka. Tento pozemek
začíná u kruhového objezdu pod Školním
zemědělským podnikem v Lánech a končí u plotu
firmy Metall Holding a.s. (bývalý Lihovar). Obec
na něm chce vybudovat spojovací chodník,
případně část cyklostezky Lány - Slovanka.
V současné době je zadáno zpracování projektové

dokumentace a jednáme se Správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, aby zbylá část
chodníku mohla být vedena nad příkopem, který
bude zatrubněn, podél plotu firmy Metall
Holding a.s. až k můstku přes potok na Slovance.
Je to první dobrá zpráva v dlouholetém úsilí
zastupitelstva obce Lány a první malý krůček
k realizaci tolik potřebného chodníku. Nyní bude
záležet na nás, jak rychle se nám podaří vyřídit
všechny potřebné formality a hlavně sehnat
peníze na vlastní realizaci.
Karel Sklenička

Zastupitelstvo schválilo navýšení poplatků z hrobů
Vzhledem k neustále stoupajícím nákladům na
údržbu a úklid hřbitova musela obec přistoupit k
navýšení poplatků za úklid a údržbu hřbitova tak,
aby se alespoň částečně občané podíleli na jejich
úhradě. Proto se bude každý pronajímatel
hrobového místa podílet na nákladech na údržbu
osmdesáti korunami ročně. I tak navýšená částka
uhradí necelých 50% skutečných nákladů.

Od příštího roku bude opět možné uhradit nájem
z místa a poplatky za údržbu hřbitova na pět let
dopředu. Poplatky bude možné zaplatit v době
úhrady svozu komunálního odpadu (cca polovina
měsíce února 2009). Nejpozději však do konce
června 2009.
Kolik budeme platit?

Typ hrobu

Nájem
4 Kč/m2/rok

Poplatek za údržbu
a úklid za 1rok

Celkem za 1 rok

Celkem za 5 let

urnový hrob

4,-

80,-

84,-

420,-

jednohrob

8,-

80,-

88,-

440,-

dvojhrob

16,-

80,-

96,-

480,-

Cena nájmu 4,-Kč/m2/rok vychází z cen určených Ministerstvem financí ČR dle velikosti obce.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu obce doložte
do 15.1.2009!
S ohledem na blížící se konec kalendářního roku a
přípravu rozpočtu obce Lány upozorňuje komise
veřejného pořádku a sportu a mládeže všechny
sportovní organizace, zájmové spolky a sdružení
na níže uvedené skutečnosti:
·
Spolky, zájmová sdružení a sportovní
organizace, které obdržely v roce 2008 na svou
činnost a akce příspěvek z rozpočtu obce, mají
povinnost doložit vyúčtování dotace
nejpozději do 15.ledna 2009. Vyúčtování je
třeba provést písemnou formou včetně
doložení fotokopií daňových dokladů
prokazujících použití příspěvku v souladu s
uzavřenou smlouvou o dotaci s obcí Lány.
Včasné a správné doložení vyúčtování bude
jedním z hodnocených kritérií pro dotace v
roce 2009.
·
Každá sportovní organizace, zájmový spolek

nebo sdružení obdrží následně do 15. února
2009 zhodnocení předloženého vyúčtování
za rok 2008, které provede komise veřejného
pořádku a sportu a mládeže.
·
Žádost o příspěvek z rozpočtu obce na činnost
a plánované akce v roce 2009 bude možné
podat po 28.2.2009 na formuláři zpracovaném Komisí veřejného pořádku a sportu a
mládeže. Formulář bude k dispozici v listinné
podobě na obecním úřadu a v elektronické
podobě na internetových stránkách obce v
průběhu ledna 2009.
·
O výsledku posouzení žádosti budou žadatelé
písemně informování nejpozději
do 30.4.2009.
Ernest Kosár
předseda komise veřejného pořádku,
sportu a mládeže
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Blahopřejeme
V měsíci listopadu 2008 blahopřejeme
k významnému jubileu těmto
občanům:
Sláničková Vlasta, Vašírov; Pelcmanová
Ivana, ul. Čs. armády; Kudrnová Běluše,
Ke Hřbitovu; Štandera Milan, ul.
Zahradní; Baroch Karel, ul. Zahradní;
Králová Jitka, ul. Lipová; Kučerová
Alena, U Lipky; Koukolová Silva, ul.
Krátká; Tkadlecová Milada, ul. Lesní.

Vítáme nové občánky
V září a říjnu se narodili:
·
Adéla Ulmanová, ulice Lesní, Lány
·
Martin Laga, ulice Pod Hřištěm, Lány
·
Břetislav Fišer, ulice Lesní, Lány

Výsledky voleb 2008 do krajského zastupitelstva
a Senátu Parlamentu ČR za obec Lány
Volby do krajského zastupitelstva
Voličů v
seznamu

Vydané obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1 450

744

51.31

742

710

95.69

Číslo

Název strany

Platné hlasy celkem

v%

1

Komunistická strana Čech a Moravy

88

12.39

47

Občanská demokratická strana

375

52.81

48

Česká strana sociálně demokratická

192

27.04

všechny ostatní kandidující strany získaly méně než 2% platných hlasů

Zastupitelstvo schválilo
prodloužení smlouvy
s městskou policií
V letošním roce vypršela smlouva
s městem Nové Strašecí, díky které u nás
v obci působí strašecká městská policie.
Proto na veřejném zasedání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo její
prodloužení a současně navýšení ročního
příspěvku obce, který by měl kompenzovat
nárůst inflace za poslední roky, kdy se
cena služby neměnila. Roční příspěvek
tak bude 360 000 Kč.
Zastupitelé tak učinili po zralé úvaze,
když si nechali předložit také statistiky
Policie České republiky o vývoji trestné
činnosti v naší obci. Podle ní zde bylo
v roce 2004 zaznamenáno celkem 64
trestných činů. V roce 2005 započala
svou působnost městská policie. Pro
tento rok Policie České republiky
statistiku pro Lány nezpracovávala.
Ovšem už v roce 2006 vykázala statistika
trestných činů v Lánech pokles na 38
případů a v roce 2007 další snížení na 22
případů. Pro rok 2008 zatím ještě údaje
nejsou k dispozici. Zdá se tedy, že trestná
činnost má tendenci klesat a že hlídková
služba městské policie působí jako
prevence proti zlodějům a dalším
výtečníkům.
Jiná situace je v případě přestupků,
protože od doby působení městské
policie se vlastně teprve začaly stíhat. To
samozřejmě přineslo jejich počáteční
nárůst. Ale věříme, že preventivní
působení i v těchto případech přinese své
ovoce a přestupků postupně bude
ubývat.
Karel Pleiner

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Číslo

Kandidát

Počty hlasů

% hlasů

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
přísluš.

1. kolo

2. kolo

1. kolo

2. kolo

1

Joukl Zdeněk Ing.

DOHODA30

KAN

BEZPP

10

X

1.49

X

2

Vrtilka Luboš Ing.

NEZ/DEM

NEZ/DEM

BEZPP

24

X

3.58

X

+3

Jiránek Dan Ing.

ODS

ODS

ODS

323

304

48.20

56.71

*4

Dienstbier Jiří

ČSSD

ČSSD

BEZPP

183

232

27.31

43.28

5

Levý Zdeněk

KSČM

KSČM

KSČM

117

X

17.46

X

6

Bernardová Pavla

SDŽ

SDŽ

SDŽ

13

X

1.94

X

+) postupující kandidát do 2.kola
*) zvolený kandidát

Obec bude žádat o granty i v roce 2009
Veřejné zasedání se 29. října zabývalo také
žádostmi obce o granty z rozpočtu Středočeského
kraje na rok 2009. Zastupitelé odsouhlasili podání
celkem šesti žádostí, pěti v oblasti kultury a
jednoho pro investiční akci v lánské školce.
Nejpilnějším zpracovatelem žádostí o granty byl
předseda kulturní komise Roman Havelka, který
zastupitelstvu předložil čtyři žádosti. Týkají se
kulturních akcí, které budou mít v roce 2009
reprízu a jedné akce zbrusu nové. Takže kromě
Kulinářského jarmarku se staročeskou zabíjačkou, který se letos setkal mezi občany s velikým
ohlasem, již třetího ročníku Pálení čarodějnic a
dalšího ročníku obnovené a inovované tradice

Staročeských májů se můžeme těšit v příštím roce
také na Otevírání studánek.
K tomu samozřejmě nesmíme zapomenout na
další grant, který se týká již šestého ročníku
Lánských letních slavností.
Kromě kultury podává obec grant na výměnu
oken a dveří v prvním nadzemním patře mateřské
školy. Předpokládaná částka příspěvku z kraje je
zhruba 200 000 Kč s tím, že obec z rozpočtu doloží
dalších 200 000 korun. Doufáme, že budeme v
grantovém řízení úspěšní, protože okna v naší
školce jsou v dost špatném stavu a jejich výměna
by znamenala i nemalé úspory energie.

Staňte se sponzory obrazové publikace o Lánech
Obec Lány chystá vydání reprezentativní
fotografické publikace o Lánech a Vašírovu.
Fotografie v ní by měly umožnit pohled na
proměny obce v čase. Starší fotografie budou
doplňovat současné snímky stejného místa a v
některých případech i kresby. Obrázky bude
provázet doprovodný text, který připravuje
PaedDr. Václav Vodvářka. Obec získala na část
nákladů grant ze Středočeského kraje, ale to
samozřejmě zdaleka nestačí. Proto se na lánské
občany obracíme s prosbou o sponzorský

příspěvek na vydání této knihy. Vzhledem k tomu,
že všechny přispěvatele chceme v této knize jako
soukromé osoby uvést na věčnou paměť pro příští
generace, rozhodli jsme se pro minimální částku
ve výši 1.000,- Kč. Pokud byste se chtěli zúčastnit
tohoto počinu, který by měl uchovat památku na
Lány takové, jaké už mnozí nepamatujeme, a
zároveň pro budoucnost i takové, jaké jsou právě
dnes, kontaktujte buď přímo obecní úřad, nebo
předsedu kulturní komise pana Romana
Havelku, tel. 777 563 191.
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Voňavý advent v sokolovně
Den s vánočními tradicemi nazvaný VOŇAVÝ
ADVENT připravuje na 13. prosince 2008
Kulturní komise obce Lány. Lánskou sokolovnu již
druhým rokem provoní vánoční cukroví a medovina,
budou se vyrábět vánoční ozdoby, svícny i drobné
dárečky, zdobit perníčky i vánoční stromek, zpívat či
hrát loutkový vánoční příběh pro děti i dospělé.
Každý se může přihlásit do cukrářské soutěže o
„Zlatý Šafrán“.
Předvánoční setkání začne v 10.00 hodin
dopoledne a program bude probíhat po celý den.
Spojíme kulturní program s výstavními prvky a
řemeslnými trhy a dílnami pro děti i dospělé.
Lánskou sokolovnu zaplní stánky s rozličnými
vánočními výrobky a stanoviště, na kterých si malí
i velcí návštěvníci budou moci vyzkoušet a naučit
se například zdobení perníčků, výrobu vánočních
svícnů, ozdob ze slámy, malování na sklo či výrobu
svíček ze včelího vosku. Své výtvory si každý bude
moci odnést domů nebo si zakoupit rukodělné
výrobky profesionálů. U každého stanoviště se
navíc dozvíte něco z historie dané tradice. Ta bude
také námětem několika zastavení výstavy. Budete
tak mít možnost porovnat, jak krášlili vánoční
stromek v historii a dnes nebo jak upravovali
vánoční tabuli naši předkové a jak štědrovečerní
stůl zdobíme my. Opět doufáme, že se postupně do
programu zapojí i lánské spolky.
Klub pro rodiče a děti Domeček připravuje pro děti
výtvarnou dílnu, ve které se budou tvořit vánoční
přání a vizitky, dopis Ježíškovi, vánoční ozdoby z
moduritu nebo společný vánoční řetěz.
Doufáme, že občerstvení opět připraví svěřenci
Školy Slunce z Unhoště, kteří výtěžek užívají na
rozšiřování aktivit zařízení. Zahřát se budete moci
i voňavou horkou medovinou.

Kuchařky si budou moci na VOŇAVÉM
ADVENTU přečíst, jaké pokrmy měl na štědrovečerním stole první československý prezident
Masaryk, a odnést si celou řadu receptů, které
věnují lánské hospodyňky.
V rámci programu také vyhlásíme nejchutnější a
nejhezčí vánoční cukroví přinesené z kuchyní
lánských žen, případně mužů. Do cukrářské
soutěže se skutečně může přihlásit kdokoliv. Stačí
jen 13. prosince přinést ochutnat své vánoční
cukroví nebo jablkový či jiný závin do sokolovny.
Porotu budou tvořit mlsní lánští muži, kteří ocení
nejen nejchutnější cukrovinky, ale i ty, které budou
lahodit jejich očím. Neváhejte a pochlubte se svým
sladkým či slaným kulinářským uměním. Získejte
prestižní ocenění Zlatý šafrán 2008.Vaše jméno
bude vyryto do podstavce stejnojmenného poháru, který bude k vidění v sokolovně a po zbytek
roku je umístěn na obecním úřadě. V loňském roce
se nejlepší cukrářkou stala lánská rodačka
Romana Karlovská, které pomáhala i její dcera.
Celý program zakončí v 17 hodin velmi úspěšné a
kouzelné loutkové ztvárnění České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby v podání profesionálních
loutkářů, které Vás rozesměje i pohladí po duši.
Eva Havelková
Do cukrářské soutěže Voňavého adventu se
opět může přihlásit kdokoliv. Stačí jen 13. 12.
2008 přinést do sokolovny své vánoční cukroví
nebo jablkový závin dát ochutnat porotě.
Neváhejte a pochlubte se svým sladkým
kulinářským uměním. Získejte prestižní
ocenění „Zlatý šafrán“. Nechte své jméno
zvěčnit na putovním poháru. Napečte pro
„Voňavý advent”.

Přehled plánovaných investičních akcí na rok 2009
Protože se blíží konec roku a zastupitelstvo obce zpracovává rozpočet obce pro rok 2009, přinášíme
orientační přehled investičních akcí, které chceme realizovat v rámci programu obnovy obce.
1.

Zateplení budovy Základní školy v Lánech pavilonu I. stupně čp. 418 včetně výměny oken (bude
realizováno, obec získala grant)

2.

Výměna oken v přízemí budovy mateřské školy (žádáme o grant u Středočeského kraje)

3.

Přístavba fotbalových kabin SK Lány (SK Lány žádá o grant u Středočeského kraje)

4.

Výměna veřejného osvětlení v ulicích Školní, Za Školou, Pod Kopaninou

5.

Zahájení prací na čističce odpadních vod a části kanalizace ve Vašírově

6.

Rekonstrukce nebytových prostor pro rozšíření kapacity Mateřské školy Lány čp. 373

7.

Oprava asfaltových povrchů v ulicích Školní a K Rybníku

8.

Osazení zeleně na pozemky klidové zóny mezi obchvatem a obcí

9.

Zahájení prací na výstavbě chodníku a cyklostezky v úseku Lány - Slovanka

Ocenění KLOBOUK DOLŮ
pro dalšího občana

Již třetím rokem budeme 30. prosince
udělovat jednomu z našich občanů
čestné ocenění KLOBOUK DOLŮ.
Vyjadřujeme tím úctu a poděkování
lidem, kteří ve svém životě dobrovolně a
nezištně udělali kus práce pro naši obec
a její obyvatele.
Rádi bychom, abyste se i vy zapojili do
nominací občanů, o kterých jste
přesvědčeni, že si ocenění zaslouží.
Koneckonců nejsme vševědoucí a mohli
bychom přehlédnout osobnost, která se
významným způsobem zapsala do
lánského veřejného života.
Organizační výbor pro udělování
ocenění KLOBOUK DOLŮ se obrací
na lánské občany, aby podali své
nominace na cenu pro rok 2008.
Návrhy s krátkým zdůvodněním
posílejte do 15. 12. 2008 na emailovou
adresu: RomanHavelka@email.cz
nebo je můžete písemně, s viditelným
nápisem Klobouk dolů, doručit na
obecní úřad.
Roman Havelka a Karel Pleiner

Máte doma betlém?
Máte doma ručně vyráběný betlém ať už
ze dřeva, moduritu, papíru či jiného
materiálu? Zapůjčte nám jej opět na
výstavu v rámci voňavého adventu.
Ozvěte se na emailovou adresu:
info@obec-lany.cz s telefonním
kontaktem na vás nebo na telefonu 602
297 279. Předem všem děkujeme.

10. Prodloužení chodníku v ulici Křivoklátské od křižovatky ulice Luční k ulici Pod Hřištěm

Kulturní komise obce Lány vás zve na tradiční rozsvěcení vánočního stromku a svěcení adventních věnců.
Slavnostní večer se bude konat v sobotu 29. listopadu 2008 od 18.00 hodin na Masarykově náměstí před obecním úřadem.
Lánský farář Vít Uher posvětí adventní věnce všem, kteří je přinesou s sebou. Připraven bude hudební program. Zahřát se budete moci
horkým čajem či svařeným vínem. Jste srdečně zváni...
Roman Havelka, předseda kulturní komise obce Lány
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Rozhovor s Karlem Kellnerem
Jaké pocity Vás provázely na cestě do Lán z
letiště?
Už jen ten pocit, když překročíte české hranice,
což vám oznámí kapitán, a letadlo začne přistávat... Stáhlo se mi srdce a měl jsem v očích slzy.
Neubráním se jim pokaždé, když sem letím.
(úsměv) Už jsem myslel na rodinu tady, bratr na
mě čekal na letišti, těšil jsem se na setkání se
starými přáteli… Samozřejmě jsem věděl, že
zůstanu déle. Přiletěl jsem, protože bychom
chtěli s Petrem udělat pár výstav, více spolupracovat.
Změnily se Lány za dobu Vašeho 24letého
pobytu v Austrálii? Co Vás nejvíce upoutalo?
Změnily se velmi. Vždycky jsme chodili na
procházky na Betynku, do polí … ale území za
domem Porcalů, který je naproti našemu, už
žádným polem není. Je tam hustá zástavba,
která se mi nelíbí. Kráse Lán záplava moderních
domů neprospěla. Vždycky jsem si
představoval, že Lány jako prezidentské sídlo
zůstanou přibližně tak, jak jsem je opustil. Ale
bohužel, vývoj jde dopředu.
A co atmosféra?
Moc se mi líbí, jak v posledních dvou letech
rozkvetl kulturní a společenský život v obci. V
jejím vedení jsou nyní moji bývalí spolužáci i
přátelé a já kvituji, jak jsou aktivní. Je tu plno příjemných změn. Když jsem byl malý, hrával jsem
divadlo se skupinou pana Jelínka. Pak divadlo v
Lánech zaniklo, ani kultury moc nebylo.
Jezdívalo se do Kladna, do Prahy. Příjemně mě
proto překvapila dnešní situace. Seznámil jsem
se se dvěma zakládajícími členy nového divadla
Tyrš, Romanem Havelkou a Karlem Pleinerem.
Když s nimi sedím a diskutuji o umění a o tom, co
se chystají v Lánech pořádat, co se tu bude dít,
tak mám hned optimistickou a bojovnou náladu,
protože oni se snaží udělat hodně pro všechny a
jsou velmi spontánní, aktivní. Musím říci, že
jsem z nich nadšený.
Už jste se stačil seznámit s komunální
politikou, chodem veřejné správy v obci? V
čem je to jiné než v Austrálii?
Liší se to hlavně v tom, že tady se najde více lidí,
kteří se spolu snaží pracovat pro tzv. veřejné
blaho, pro obec atd. V Austrálii se většinou stará
každý o svou rodinu a veřejného života se moc
neúčastní. Do veřejných prací se lidé zapojují jen
ve výjimečných případech, třeba když se stane
něco nečekaného - požár, povodeň apod. Pak se
všichni spojí, snaží se každému pomoci,
problémem nejsou peněžní sbírky pro postižené
katastrofou. Liší se i volby. Každý Australan
může volit prezidenta. Pro Australany je třeba
nepochopitelné, že v České republice volí
zákonodárci hlavu státu třeba v několika kolech.
O rozdílech v komunální politice jsem už mluvil.
Já žiji ve velkém městě, tam se při volbách
jednou za čtyři roky dají lidé nakrátko dohromady a pak si zase každý jede svou cestou. Lány jsou
pro mě se svým pospolitým, spontánním
životem úžasným místem. Komunální volby v
Austrálii jsou velmi jednoduché. V každém
obvodě si většinou demokraté a liberálové zvolí
svého kandidáta a lidé si pak někoho vyberou.

Nikdo se tím moc nezabývá.
Jak vypadal Váš první den, večer v Lánech? Co
první jídlo, první návštěva hospody, první
setkání s přáteli…?
První večer v Lánech jsem zašel do Fontány na
české jídlo a pivo, české pivo je v Austrálii
čtyřikrát, pětkrát dražší. Potkal jsem hned první
přátele, takže úžasná atmosféra. Bylo veselo,
vrátil jsem se až k ránu. (smích) Můj dobrý
kamarád Jindra Jetel také hned zorganizoval
setkání se spolužáky z devítiletky. Jindra je
vždycky za všemi akcemi, které tu děláme ...
(smích)
Už jste si navzájem s bratrem říkali názory na
své obrazy. Co jste říkal těm Petrovým?
Ještě se musí hodně učit. (smích) … Teď vážně,
sleduji jeho tvorbu celá ta léta a je výborný. Líbí
se mi jeho styl a technika. Já jsem bohužel v
Austrálii hodně restauroval a neměl čas na
malování. Až tady v Lánech se zase rozjíždím.
Jeho nová technika, litý akryl, je úžasná, on je
takový improvizátor. Já bych na to neměl
trpělivost, protože, když se mu něco nepovede,
tak on začne znovu, kdežto já bych to nejraději
rozšlapal. (smích)
V čem Vás Lány nejvíce překvapily? Třeba i
nepříjemně…
Po 24 letech jsem zazvonil u pana Srnky v
Berounské ulici, který mne před emigrací vždy
stříhal. Mile mne překvapilo, že byl velmi
ochotný mne znovu obsloužit. (úsměv) Nemile
mne překvapilo, jak jsem se již zmiňoval, že se tu
začalo tak divoce stavět. To se ale nedá zastavit.
Ještě se mi tak líbí první domky hned u silnice
cestou od rybníka k Betynce, které mi připadají
více vesnické. Ale některé novostavby, třeba s
kulatými okýnky, narušují vesnický ráz. To mě
moc mrzí.
Máte nějaký zážitek z Lán, možná spjatý
s určitým místem, na který jste v Austrálii
vzpomínal?
Hodně se mi vždy stýská po Lánech jako
takových, prožil jsem tu krásné dětství, měl a
mám výborné kamarády a spolužáky i rodinu. Je
mi moc dobře, když je všechny zase vidím. Často
vzpomínám na místa, kam jsem jako kluk
chodil, počínaje Pánovkou nebo Betynkou, kde
jsme vždycky pálili čarodějnice. Vzpomínám
také na kamaráda z těchto let Káju Porta. Rád
jdu tady na houby, hlavně na Ameriku, kam jsem
chodíval s mým tátou.
Vaši rodiče tu dlouhou dobu drželi tradici
galerie bratrů Kellnerových. Navštěvovaly ji i
významné osobnosti, např. Medeleine
Albrightová. Neuvažujete, že byste ji, alespoň
po dobu Vašeho pobytu, znovu v Berounské
ulici otevřeli?
Samozřejmě to bylo první, co mě s bratrem
Petrem napadlo. Chtěli bychom, aby to bylo k
památce mojí maminky, díky níž tu galerie v
minulosti fungovala. Potřebujeme vymalovat,
dát novou podlahu, trochu galerii zútulnit, jak to
bývalo za mojí maminky. Ale otevřít chceme co
nejdříve. Je to sice minigalerie, ale vždy to bylo
místo, kam chodilo mnoho lánských občanů a

nejen jich. Jezdívaly sem pozoruhodné
osobnosti. Jsem například hrdý na to, že přijel
Karel Kryl a poseděl s maminkou, dal si s ní kávu
a bábovku, prohlédl si obrazy a podiskutovali o
politické situaci. Rádi bychom galerii otevřeli v
Lánech nastálo. Už nyní je možné ji po dohodě
navštívit. V budoucnu záleží na systému, který si
vymyslíme, protože se samozřejmě budu vracet
do Austrálie za ženou a dětmi. Uvidíme.
Uspořádali jste s bratrem Petrem jednodenní
výstavu svých obrazů v lánské mateřské
školce, jíž jste věnovali i výtěžek z aukce.
Plánujete nějakou další výstavu v Lánech či
jiné společné aktivity?
Jsme rádi, že jsme mohli lánské školce pomoci a
rádi bychom tu uspořádali další akce. Ve
spolupráci s obcí, s Romanem Havelkou,
plánujeme větší expozici v Masarykově muzeu, s
vernisáží, která by mohla být venku, obrazy by
byly nasvícené. Původní návrh byl na Vánoce,
což by na sněhu bylo fantastické. Jsme ale tak
časově vázaní, že to spíše vidíme na jaro. Právě
nyní vystavujeme naše obrazy v galerii v
Rakovníku spolu s dalšími výtvarníky, včetně
našich kamarádů z Prahy. Tímto bych rád
všechny na tuto výstavu pozval.
Jak dlouhý bude Váš pobyt v Lánech?
Diskutovali jsme s mojí ženou, která za mnou
přiletěla, jaká bude budoucnost, ale otázka je
zatím otevřená. Určitě bych zůstal do jara,
abychom s Petrem stihli nějaké výstavy, akce a
rád bych tu maloval. Mám život a práci tady i v
Austrálii, sedíme na dvou židlích, takže je to dost
komplikované. Nerad bych ale opustil Česko,
dokud si s Petrem nesplníme slib na společnou
práci, víc si to užijeme.
Ivana Hošková

Karel Kellner u obrazu svého bratra Petra

Narodil se v roce 1951 v Chomutově, v
Lánech žil od roku 1956. Vystudoval Střední
průmyslovou školu v Praze. Docházel na
soukromé hodiny malby k akad. malíři
Ludvíkovi Jelínkovi. Nejprve pracoval v
dekorační technice Filmového studia
Barrandov. Poslední film, na kterém před
emigrací v roce 1984 pracoval, byl
Formanův Amadeus, hotový snímek viděl již
v Austrálii. V Brisbane založil restaurátorskou galerii, spolupracoval např. s Národní
galerií Brisbane, v Londýně restauroval
malby v hotelu St. Ermin´s Hotel. Zúčastnil
se řady mezinárodních výstav, mnohých z
nich spolu s bratrem Petrem, např. v
Bostonu či Kostnici. Poprvé od emigrace
navštívil Lány v roce 1993.
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Kulinářský jarmark podpořil sochu T.G.M.

Keramická dílna pro dospělé

Výtěžek tři tisíce korun z Kulinářského jarmarku
věnuje obec Lány na vytvoření jezdecké sochy
Tomáše G. Masaryka, která by měla stát před
lánským muzeem. Kulinářský jarmark se konal 27.
září 2008 na lánské návsi.
Po odečtení všech nákladů na přípravu prvního
ročníku Kulinářského jarmarku jsme získali výnos
tři tisíce korun. Od počátku bylo naším záměrem
věnovat výtěžek do celonárodní sbírky na
Masarykovu sochu v Lánech.
S Kulinářským jarmarkem byly spojeny i vesnické
zabíjačkové hody a my jsme potěšeni, že si
návštěvníci pochutnali a pobavili se. Zásluhu na
tom měli mistři řeznického řemesla Pepa Hošek a
Pavel Worofka. Já bych jim tímto rád poděkoval za
jejich nezištnou pomoc, protože po dva dny
pracovali od rána do večera bez nároku na
honorář. Pepa Hošek se navíc ve prospěch výtěžku
vzdal proplacení nákladů na elektrickou energii,

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: 19. listopadu, 26. listopadu,
10. prosince, 14. ledna, 21. ledna.
Miluše Vaněčková

plyn, topné dřevo i dopravu a toho si velmi vážíme.
Dále bych rád poděkoval členkám kulturní
komise, Ivaně Hoškové a Evě Havelkové, které též
bez nároku na honorář po dva dny pomáhaly jak
při přípravě zabíjačky, tak s organizací jarmarku
samotného. Náš vděk patří též dobrovolníkům
Martinovi Pucholtovi, Ivaně Hoškové st., Jolaně
Luskové, Michale Kundelové, Romaně
Pavlíčkové, Karolíně Matějkové a Lukášovi
Norkovi.
Do podzimního kola grantového řízení
Středočeského kraje pro oblast kultury jsme
podali žádost o dotaci na pořádání druhého
ročníku Kulinářského jarmarku, který bychom
rádi uspořádali opět na podzim příštího roku.
Doufáme, že uspějeme.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise obce Lány

Tyršata reprezentovala Lány na Stochovské Thálii
Lánští divadelníci se letos opět zúčastnili stále
známější divadelní přehlídky Stochovská Thálie.
Tentokrát Divadlo Tyrš reprezentovala mládežnická sekce souboru Tyršata s původním muzikálem
Karla Pleinera a Mirka Píši „S úsměvem jde
všechno líp“ v režii Romana Havelky.
Stochovská Thálie je rok od roku divadelní
přehlídkou se stále lepším renomé a se stále
stoupající návštěvností. V letošním roce se
průměrná návštěva držela dokonce vysoko nad
300 diváky na jedno představení. Výjimkou nebyl
ani muzikál „S úsměvem jde všechno líp“, který tu
uvedla lánská Tyršata. V sále se shromáždilo více
než tři sta třicet mladých diváků ze stochovské a
novostrašecké základní školy a speciální školy.
Když jsme viděli tu hromadu dětí, polil nás
zpočátku pot, jestli je zvládneme, ale naše obavy se
naštěstí ukázaly jako liché. Příběh děti zaujal a
naši mladí herci podali tak suverénní výkon, že k

němu nebylo co dodat. Je vidět, že souboru se po
dvou letech představení dostalo skutečně „do
krve“. Statečně si děti poradily i s obrovským
stochovským jevištěm, které je téměř dvakrát větší
než naše domácí. Dokonce bych řekl, že velký
prostor představení naopak prospěl a dodal i
hromadným tanečním číslům dostatečnou
vzdušnost a lehkost.
Celkově se představení opravdu velmi povedlo a
není divu, že Tyršata sklidila dlouhý potlesk od
malých diváků i pochvalné hodnocení ze strany
pořadatelů. Takže na shledanou na příští
Stochovské Thálii!
Karel Pleiner

Drakiáda 2008
Na letošní drakiádu jsme se v naší mateřské
školce pečlivě připravovali a prstem na
mapě jsme si plánovali, kam nám letos
balónkové dráčky s našimi adresami vítr
zanese.
Zároveň s námi se na velké vypouštění draků
těšili i členové lánského modelářského
klubu, kteří nám jako každý rok poskytli
zázemí na svém letišti a celou akci s námi
připravovali. Pro všechny návštěvníky
přichystali i občerstvení, takže stačilo vzít
draka a na všechny nadšené obdivovatele
třepetajících se dráčků čekalo odpoledne
plné pohody a zábavy.
Středeční ráno nám však uchystalo
překvapení v podobě šedé oblohy a
studeného foukání, které bylo po teplém
úterku hodně nepříjemné. S napětím jsme
očekávali, zda se počasí umoudří a ukáže se
sluníčko. Čekali jsme marně, ale pršet do
začátku akce nezačalo, a tak jsme se sešli na
modelářském letišti, kde už vesele plápolal
oheň a byl připraven teplý čaj, který
příjemně zahřál bříško i ztuhlé ruce. Vlhké
počasí na náladě nikomu neubralo a za chvíli
se nad letištěm vznášelo hejno létajících
dráčků (i když někdy do podoby draka to

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

REKLAMA

Prodejna LESNENKA
Lesní ulice cp.39,Lány
Najdete u nás:
velký výběr zdravé výživy, bio potraviny, zelenou lékárnu,
odbornou literaturu, poradenství, recepty, každé úterý
odpoledne ukázky vaření a ochutnávky.
Pro maminky a dětičky textil, oděvy, hračky, bižuterii,
bytový textil atd. Těšíme se na vás!
Otevřeno úterý-pátek 13-17 hodin.

mělo hodně daleko). Společně jsme vypustili
balónky s našimi adresami. Kam tentokrát
doletí? Již druhý den jsme měli první odezvu.
Jeden drak doletěl do Berouna.
Za krásné odpoledne patří velký dík
Modelářskému klubu Lány, který organizačně i sponzorsky celou akci zajišťoval.
Sponzorem této akce byla i firma VEKRA,
která je naším partnerem již delší dobu. A
nejsou to jen drobné dárky, které poskytuje
naším dětem na různé závody, ale přispívá
mateřské škole i finančně. Děkujeme za
přízeň a těšíme se s dětmi na další akce ve
školním roce.
Jiřina Věrnochová
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ZÁJMOVÉ SPOLKY A SDRUŽENÍ
Studánka u Betynky vykoukla z chroští
Při jízdě či procházce z Lán směrem na Křivoklát jste si možná již všimli, že po
dlouhá léta v křoví a náletu schovaná studánka ve valu u pole pod Betynkou je
opět krásně viditelná daleko ze silnice. Členové Občanského sdružení LÁNY
A VAŠÍROV - ZDRAVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT se rozhodli okolí studánky
svépomocí rekultivovat a upravit na příjemný cíl procházek, místo pro
odpočinek s lavičkami. V práci na obnově studánky budeme pokračovat na
jaře příštího roku. V plánu máme i obnovu studánky u Pánovy louky.
V rámci brigády osm členů našeho občanského sdružení začátkem října
křovinořezem, který nám zapůjčila obec, zbavilo okolí studánky nevzhledného hustého chroští a náletů, vykořenilo plevel a upravilo zeminu. Znovu
tak mohou dýchat stromy, trnky i bezinky a odhalil se přístup z cesty nad
pramenem. Ze samotné studánky a jejího odtoku jsme odstranili nejhorší
nánosy bahna. Na jaře příštího roku bychom chtěli v práci pokračovat.
Bude třeba opět zlikvidovat křoviny a býlí, strojově srovnat zeminu, zbavit
studánku zbylého bahna, dozdít ji a omítnout, rozšířit odtok a vysypat dno
kačírkem atd. Doufáme, že práce budeme mít hotovy do konce příštího
roku. Studánka by se tak mohla stát dalším z příjemných cílů procházek v
okolí Lán s lavičkami i třeba informační cedulí s historií místa. Necháme
udělat i rozbor vody a informaci, zda je voda pitná či nikoliv, zveřejníme na
infotabuli.
Přestože okolí studánky ještě nebude úplně hotovo, rádi bychom na jaře
příštího roku uspořádali pro veřejnost u pramene malou slavnost Otevírání studánky. Takové jarní setkání s menším doprovodným
programem. Na tuto akci jsme ve spolupráci s obcí již zažádali o grant u
Středočeského kraje.
Protože studánka u Betynky není jediným pramenem, který lidé z Lán a
Vašírova rádi navštěvují, rozhodli jsme se po skončení prací na Betynce
pokračovat obnovou studánky u Pánovy louky, která je též v dezolátním

stavu. Protože však brigády organizujeme ve svém volném čase, bude to
náročné a nebude to samozřejmě hned. Proto bychom uvítali i další
dobrovolníky, kteří by v našem úsilí mohli pomoci. Hlásit se mohou na
mobilní telefon +420 777 563 191 či email: RomanHavelka@email.cz.
Uvítáme i odbornou, finanční či materiální pomoc.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům sdružení, kteří svůj volný čas
věnovali práci na úpravě prostředí studánky, a také obci Lány za podporu
naší snahy.
Roman Havelka, předseda Občanského sdružení
LÁNY A VAŠÍROV - ZDRAVÝ PROSTOR PRO ŽIVOT

·
10.10. - v rámci volby povolání osmáci a deváťáci navštívili Veletrh

Říjen ve škole ve znamení keltské kultury
·
3.10.- v návaznosti na zářijovou návštěvu dopravního hřiště v Kladně se

naši čtvrťáci věnovali dopravní problematice pod vedením lektorky čistě
teoreticky, na projektu dopravní výchovy ve 4. třídě se podílí Labyrint
Kladno, Středočeský kraj a ÚAMK- ČR
·
6.10 - dopravně preventivní program, nácvik evakuace budovy a práce
ve třídách věnovaná tématům ochrany člověka za mimořádných situací
– to byla náplň dne pro celou školu
·
7. 10. a 23. 10. - Vrstevnický program v 9. třídě – uskutečnilo se první a
druhé z pěti setkání žáků s pracovnicemi Střediska výchovné péče ze
Slaného mapující kolektivní vztahy
·
9.10. - první letošní schůzka žákovské rady v novém složení – oboustranně si sdělujeme, co nás těší i trápí

technických oborů v Kladně, akci i dopravu organizačně i finančně
zaštítil Úřad práce v Kladně
·
16.10. a 17. 10. děti z 2. - 6. třídy získaly do své sbírky další školní
turistickou známku – tentokrát navštívily sklárnu a Informační centrum
keltské kultury v Nižboru
·
24.10. - hudebně komponovaný program Celtic Rose v tělocvičně školy
žákům 3. – 9. třídy přiblížil zvyky a zvláštnosti keltské kultury
·
Za zmínku určitě stojí dva velké sportovní úspěchy žáků naší školy.
Koncem minulého měsíce se na hřišti TJ Sokol Lány odehrály dvě
sportovní akce, které naše škola organizačně zajišťovala. Byl to 25.9.
okresní přebor – základní kolo v malé kopané (účast: ZŠ Lány, ZŠ
Kamenné Žehrovice, ZŠ Tuchlovice, 1. ZŠ Kladno) a 30.9. okresní
přebor - základní kolo v nohejbale (účast: ZŠ Lány, ZŠ Unhošť, 1. ZŠ
Kladno, ZŠ Vinařice, 7. ZŠ Kladno, ZŠ Švermov). V obou turnajích
obsadili naši hoši 1. místa a postupují do dalších kol. Děkuji jim i touto
cestou za skvělou reprezentaci školy a přeji další sportovní úspěchy.Na
malé kopané nás zastupovala sestava: Beluš – nejlepší střelec turnaje,
Bort, Masák, Němeček, Pavelka, Řežábek, Sedláček. Nohejbalu se
zúčastnili: Beluš, Masák – nejlepší hráč turnaje, Pavelka, Sedláček.
Iveta Vrabcová, ředitelka Základní školy v Lánech

Proměna školní zahrady
Školní zahrada je místem, kde lze pozorovat a pochopit přírodní děje, kde
lze experimentovat, získávat zručnost i dovednost, kde lze i dovádět,
cvičit, relaxovat. S touto vizí jsme vstoupili do grantového programu
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Nyní se
nacházíme v cíli první etapy, co jsme si předsevzali, se zdařilo. Vytvořili
jsme odpočinkovou zahradu lemovanou záhony, osázenou 45 druhy

listnáčů i jehličnanů, dřevin, efektních v různých ročních obdobích,
opatřených popisky vědeckých i národních názvů. Je k dispozici všem
žákům a učitelům k účelnému využití při výuce i k relaxaci. V budoucnu
budeme usilovat o získání dalších finančních prostředků k realizaci
dalších kroků v úpravě okolí školy.
Iveta Vrabcová, ředitelka Základní školy v Lánech
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Sokol v Lánech po obnovení

Klub pro rodiče a děti Domeček

Seriál k 90. výročí založení Sokola v obci, III. díl

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami. Zvykání dětí na kolektiv je
vhodnou průpravou před nástupem do
mateřské školky.
Máme otevřeno v úterý 9-12 hodin a 1417 hodin, ve středu 9-12 hodin a 14-17
hodin, ve čtvrtek 9-12 hodin. Podrobný
program najdete na internetových
stránkách www.lany.cz pod odkazem
občanského sdružení Naše Lány.
Kromě herny máme pravidelný
program:
·
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 pro dospělé
čtvrtek 8.30-9.30 hodin
Vybíráme z programu:
·
Drátěné a filcové ozdoby budeme
vyrábět ve středu 12. listopadu
od 14.00 do 17.00 hodin.
·
Pojďte si vyrobit vánoční ozdoby v
rámci keramické dílny ve středu 19. a
25. listopadu od 14.00 do 17.00
hodin.
·
Beseda o zdravém životním stylu,
tradiční čínské medicíně a
alternativní medicíně proběhne
27. listopadu od 10.00 do 12.00
hodin. Pojďte se připravit na zatížení
organizmu před vánočními svátky.
Přednášejícím bude pan Marek
Hylebrant. Po dobu besedy je
zajištěno hlídání dětí za poplatek.
Vstupné na besedu je 30,- Kč.
·
Přijďte si vyrobit svíčku ve středu
3. prosince od 14.00 do 17.00 hodin.
·
Mikulášská herna bude ve čtvrtek
4. prosince dopoledne. Mikuláš
nechá všem dětem za dveřmi stejné
malé překvapení.
·
BESEDA o břišních tancích s
ochutnávkou orientálních specialit
a ukázkami tanců proběhne v úterý
9. prosince od 16.00 do 18.00 hodin.
Na besedu bude navazovat hodina
břišních tanců (od 18 do 19 hodin).
Břišní tance léčí tělo i duši, posilují
svalstvo celého těla a zvětšují
sebevědomí. Na besedu Vás zve
lektorka Jana Hrubešová.

Cvičit se v Lánech nepřestalo nikdy. Změnami
procházel jen název jednoty. Tak jako jinde i u nás
byla TJ pod křídly sjednocené tělovýchovy, tedy
ČSTV a patřila po celou dobu mezi ty nejaktivnější
v rakovnickém okrese. Činnost rozvíjel odbor
ZRTV (základní a rekreační tělesné výchovy),
určitý čas i házená, stolní tenis, odbíjená, tenis a
lední hokej.
12. září 1991 projednával výbor TJ poprvé
možnost obnovení Sokola v Lánech. Chtěli jsme
předejít situaci, že by se v obci našli podnikavci,
kteří by se přihlásili k Sokolu, a tím by automaticky
na ně přešel celý majetek Sokola, hlavně sokolovna. Byl ihned ustaven přípravný výbor ve složení
M. Porcal, A. Bechyně, V. Nováková, M.
Horáková, H. Majerová a L. Moravec a odeslána
přihláška na ČOS.
Ustavující schůze Sokola v Lánech se uskutečnila
24. října 1991. Prvním starostou byl zvolen
Ladislav Moravec. Ještě do konce roku proběhl
převod majetku a byla ukončena všechna jednání o
rozdělení majetku. Sokol převzal sokolovnu,
venkovní hřiště, nářadí a náčiní ke cvičení, v
Sokole zůstal oddíl stolního tenisu, naopak oddíly
tenisu, fotbalu a později i ledního hokeje se zcela
osamostatnily. Dělení proběhlo (na rozdíl od
jiných obcí) klidně a bez emocí. V letech 1992 až
1998 byl starostou Hugo Jelínek a od roku 1998
vykonává funkci starostky Václava Nováková.
Členy stávajícího výboru jsou: Ivana Hošková,
Alena Hořejší, Ladislav Moravec, Ernest Kosár,
Karel Pleiner, Antonín Tolkačev, Pavel Slánička,
Martina Hořejší, Martin Zelenka, David Brezík,
Jiří Gruber. Informace o dění v Sokole najdou
zájemci jednak ve vývěsce před sokolovnou,
jednak na webových stránkách (sokol-lany.cz).
Tělocvičná jednota měla v roce 1996 celkem 140
členů, v roce 2007 již 187 členů. Rozvíjí činnost v
oddílech všestrannosti (pravidelné cvičení, účast
na přeborech v plavání a v atletice), ve sportovních
oddílech stolního tenisu ( oddíl jako jediný v TJ
hraje mistrovské soutěže v rámci kraje),

rekreačního volejbalu, nohejbalu, florbalu.
Součástí Sokola je i divadelní soubor Tyrš. TJ je
spoluorganizátorem Běhu vítězství zámeckým
parkem.
Od roku 2007 úspěšně využívá galerii v patře
sokolovny Klub pro rodiče a děti Domeček zřízený
občanským sdružením Naše Lány. Nabízí 3x v
týdnu útočiště rodičům s předškolními dětmi i
aktivity pro rodiče.
V rámci župy Budečské patříme k největším a
nejaktivnějším jednotám. Snažíme se pečovat o
majetek, nabízíme rekreační sport, cvičení s
moderními cvičebními pomůckami pod vedením
zkušených cvičitelek. Stále se potýkáme s
nedostatkem finančních prostředků na to, co vše
by bylo ještě potřeba v sokolovně a okolí udělat
nebo zařídit. Proto jsme rozhodli o vybírání nejen
členských, ale i oddílových příspěvků, proto se
každý oddíl (a tedy každý člen) musí podílet na
krytí provozních nákladů sokolovny i hřiště. Proto
poslední valná hromada stanovila i povinnost
členů odpracovat minimálně 3 brigádnické hodiny
ve prospěch TJ.
Vždy byli a budou členové aktivní a pasivní.
Dokladem toho mi je zápis z valné hromady TJ z
24. ledna 1937. Tehdy si starosta posteskl: „
Bohužel máme také mnoho bratří a sester, kteří
myslí, že zaplacením příspěvku vykonali plně svou
povinnost, ale přitom se na počínání ostatních
dívají velmi kriticky, ba svým jednáním a
pomluvami jen práci ztěžují a jednotu poškozují.“
Přála bych Sokolu v Lánech, aby takových členů
bylo co nejméně. Přivítáme pomoc každého, kdo
se přihlásí, kdo přispěje finančně, prací, známostmi, nápady nebo svými organizačními schopnostmi k dalšímu rozvoji činnosti TJ.
Závěrem seriálu o historii Sokola v Lánech mi
dovolte, abych pozvala všechny občany na oslavy
našeho jubilea – 90. výročí založení Sokola v obci.
Z kronik a zápisů Sokola Lány
a z obecní kroniky zpracovala V. Nováková

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Začátek světové války, vznik Československé republiky
a první léta po převratu - II. díl
Slavnostního aktu sázení lip se zúčastnila také
moje vašírovská babička Barbora (bylo jí tehdy
necelých osmnáct roků). Od konce žní v létě roku
1918 sloužila na Křivoklátě, aby se po vzoru
některých svých kamarádek otrkala, osamostatnila a emancipovala, případně aby si přivydělala na
věno. Ve službě se jí ale vůbec nelíbilo, takhle si to
rozhodně nepředstavovala. Paní na ni hned první
den čekala s horou špinavého prádla za celý měsíc,
a tak se nejdříve jen pralo a pralo. Brzy ráno
musela Baruš vždycky krmit kozu, všude byla
tmoucí tma, jenom kdesi vysoko na hradě svítilo
jediné okénko a působilo to strašidelně. Přes den
se pak nejčastěji chodívalo s nůší a s velikými
proutěnými krušáky po širokém okolí za aprovizací. Paní, doprovázená zpovzdálí služkou,

obcházela selské usedlosti a za zlaté prstýnky a
poslední zbylé rodinné cennosti doslova vyžebrávala od keťasů předraženou mouku, mléko a
nějaký omastek, aby bylo co do žaludku. Prý to
byla nekonečná, nedůstojná, ba přímo ponižující
dřina. Barušce se služba začala zajídat, zejména
když po převratu vypukly na Křivoklátě někdy i
hodně divoké protifürstenberské nálady. Rodiče z
domova vzkázali, jaká sláva se ve Vašírově chystá,
a u toho nesměla Baruška chybět. Na neděli 17.11.
1918 si vzala výchoz, oslavila doma vznik
republiky, poradila se s maminkou – a už nikdy se
na Křivoklát do služby nevrátila, byla z toho
nadosmrti vyléčená.
Václav Vodvářka, lánský písmák
Pokračování v dalším čísle Lánského zpravodaje.
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Lánská tělocvičná jednota slaví
90. let od založení
·
Výstava - 90 let od založení Sokola v

Lánech - bude zahájena vernisáží v
Muzeu T.G.M v Lánech ve středu
19. listopadu 2008 v 17.00 hodin.
Výstava potrvá do 14. prosince 2008.
·
V sobotu 22. listopadu budou
probíhat hlavní oslavy výročí Sokola.
Odpoledne od 14.00 hodin bude
slavnostní valná hromada s ukázkami cvičení, divadlo a večer od
19.00 hodin sokolská tancovačka.
Více podrobností k programu bude
na letácích a plakátech.
·
Ve středu 26. listopadu můžete přijít
do Muzea T.G.M. vyslechnout
zajímavou přednášku Dr. Zory
Dvořákové o podílu sokolstva na
vzniku Československa. Začátek je v
17.00 hodin.
·
Výbor Sokola srdečně zve spoluobčany na všechny tyto akce.

Lánská nohejbalová liga
V období od 1. dubna do 10. října 2008
probíhal 2. ročník Lánské nohejbalové
ligy. Zúčastnilo se 11 mužstev, ve kterých
se vystřídalo celkem 65 hráčů. Sedm
mužstev bylo z Lán, dvě z Kladna a po
jednom z Nového Strašecí a z Braškova.
Systémem každý s každým bylo v osmi
kolech sehráno celkem 413 utkání.
Vítězem 2. ročníku se stalo mužstvo
HROZBA (M. Havlík, D. Havlík,
J. Stehno a J. Hošek), 2. místo obsadili
Veteráni (Z. Markup, J. Havlík st.,
J. Havlík ml., P. Havlík). Bronzová příčka
patří mužstvu Osmáků (R. Rovný,
L. Masák a T. Masák). Vyhlášení
výsledků a předání putovního poháru a
cen proběhlo 17. října 2008 v hospodě
Narpa. Poděkování patří organizátorům ligy a těm, kdo ligu podpořili –
Obecnímu úřadu Lány, Sokolu Lány a
hospodě Narpa.
Pavel Slánička
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

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Chladné počasí ukončilo tenisovou sezónu
Tenisová sezona už je definitivně u konce, a proto
vás chci seznámit s výsledky našich turnajů a
zápasů lánských družstev.
Na lánských kurtech v letošním roce proběhly
čtyři turnaje. Dva z nich byly pro lánské občany a
členy tenisového klubu, třetí byl oficiální turnaj
mladších žáků z termínové listiny Českého
tenisového svazu, čtvrtým byl tradiční turnaj
veteránů.
Pořadí v jarním oddílovém turnaji ve dvouhře
skončilo následovně: 1. Petr Moravec, 2. Karel
Koželuh, 3. Vladimír Novák. V podzimním
„Posvícenském turnaji“ ve čtyřhře zvítězila
dvojice Antonín Bechyně, Petr Moravec před
dvojicí Václava Nováková, Jiří Švácha a na třetím
místě skončili Ludmila Hložková, Milan
Moravec.

Turnaj veteránů se hrál v pěti věkových kategoriích. Z lánských hráčů dosáhl největšího úspěchu
Antonín Bechyně, který vyhrál svoji kategorii a
stejně tak celý letošní ročník Poháru veteránů.
Letos se po dlouhé době zúčastnilo soutěží
družstvo žáků v kategorii „minitenis“ a vedlo si
výborně. Vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do
krajského finále. I zde bojovali naši mladí tenisté
velice dobře a skončili na třetím místě. Děti si
vedly velice dobře i na oblastním přeboru
jednotlivců, kde Michal Kuckir a Alenka
Moravcová obsadili druhá místa. V soutěži
družstev dále nastupovali Tadeáš Pospíšil, Viktor
Kuckir a Terezka Lagová.
Petr Moravec, předseda TK Lány

Přebor dorostu ve stolním tenisu
Odbor sportu České obce sokolské (ČOS) vyhlásil
přebor ČOS ve stolním tenisu v dorostenecké
kategorii. Jeho uspořádáním pověřil TJ Sokol
Lány (župa Budečská), a uskutečnil se 25. října
2008. Přeboru se zúčastnili pouze chlapci, a to z
župy Budečské, Slovácké a Plzeňské.
Turnaj proběhl v sokolovně v Lánech s těmito
výsledky:
·
V soutěži jednotlivců se stal přeborníkem Jiří
Šulc z TJ Sokol Plzeň V, na 2. místě se umístil
Ladislav Moravec z TJ Sokol Lány a 3. místo
obsadil Tomáš Horák z TJ Sokol Kyjov.

·
Ve čtyřhrách se stali přeborníky ČOS Jiří Šulc

(S. Plzeň V) + Ladislav Moravec (S. Lány). Na
2. místě skončila dvojice Zdeněk Kučera a
Tomáš Vaněk (oba z TJ Sokol Kyjov) a na 3.
místě se umístili St. Jansa a Michal Pitař z TJ
Sokol Rakovník.
Kromě medailí a diplomů ČOS obdrželi nejlepší
hráči poháry, které věnovalo obecní zastupitelstvo v Lánech, a upomínky na obec Lány a město
Kladno.
Ernest Kosár

Lampióny zářily vesnicí
Lampiónový průvod proběhl v pátek
31. října za příznivého dušičkového
počasí a vydatného zájmu dětí a
rodičů, kterých se u lánského hřbitova
sešlo bezmála 200. Po zapálení svíček
u hrobu prvního prezidenta se
průvod, ve kterém byly některé děti v
maskách, vydal lánskými ulicemi k
Židovskému rybníku. Tam na děti
čekalo překvapení v podobě
plovoucích svíček na hladině rybníka
a plápolajících pochodní na břehu.
Před odchodem k domovům jsme se
příjemně ohřáli u ohně, který připravil
Sbor dobrovolných hasičů TGM v
Lánech. Pro děti byla připravena malá
sladká odměna a možnost večerního
dovádění na dětském hřišti.
Martina Hořejší,
občanské sdružení Naše Lány
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