LÁNSKÝ

ZPRAVODAJ

Informační list Obecního úřadu Lány

zdarma | www.obec-lany.cz | č. 8 – Říjen 2009

V Luhačovicích nám chyběl jediný poslední stupínek
k vítězství

Slovo na úvod
Tak jsme získali druhé místo
v republice v soutěži Vesnice
roku
Tento výsledek je určitě důvodem k
radosti. Důvodem pro hrdost na to, v
jaké obci žijeme. Jenže jak už to v životě
chodí, když si člověk myslí, že
vystoupal k výšinám, vždycky se najde
něco, co ho rychle vrátí na zem. A řekne
si: cítí to tak všichni?
Mě k vystřízlivění přivedla příhoda,
která se mi stala v nedávné době. Byl
vlahý večer, krásné počasí, radost
posedět s přáteli u piva a jen tak si
povídat. A do toho se jeden mladý muž
realizoval tím, že na náměstí rozbíjel
láhve, které předtím vypil. Ani nebyl
místní, stejně jako další, kteří tam byli
na motorkách. Měli v sobě velkou
dávku hrdinství, která jim vydržela jen
do okamžiku, kdy získali dojem, že na
ně zavolám policii. Pak se naši
'hrdinové' rychle ztratili. Ale to není to,
co způsobilo mou skepsi. Od počátku
lidských dějin se nikomu nepodařilo
vymýtit hlupáky, o tom se nakonec
přesvědčujeme téměř každý pátek,
když je diskotéka. To, co mě na celé
věci mrzí nejvíc, je skutečnost, že
kolem onoho 'hrdiny' byla v tu dobu
skupinka místních mladých lidí.
Láňáků. A nikdo z nich mu neřekl –
hele, vykašli se na to a jdi si rozbíjet
flašky (jindy značky, zvonky, nástěnky,
čekárny – dosaď si, co libo) tam k vám.
Do Rynholce, Tuchlovic, Stochova – to
je jedno. Tahle vesnice je naše a ty věci,
co ničíš, jsme zaplatili my nebo naši
rodiče ze svých daní.
Proto je to tak smutný příběh.
Starosta nedávno psal o tom, že obec
máme jen propůjčenou a zvelebenou
bychom ji měli předat dalším
generacím. Ale bude komu?
Karel Pleiner

Celostátní finále soutěže Vesnice roku přineslo
naší obci v konkurenci 325 vesnic historický
úspěch - druhé místo. Kromě prestiže, kterou jsme
tím získali, přineslo toto umístění také nezanebdatelný obnos do obecní kasy. K miliónu, který
jsme získali za vítězství v krajském kole, přibylo
dalších devět set tisíc. Celkem jsme tedy získali
nárok na dotaci pro některý z obecních projektů ve
výši 1,9 miliónu korun.
Někdo si možná řekne – no a co. Jenže on je to
velký úspěch. Skutečně. Upřímně, těžko se nám
asi někdy podaří zopakovat. V konkurenci obcí,
které se každoročně do soutěže hlásí, to prostě
letos všechno vyšlo. Šťastná konstelace v
zastupitelstvu, rozvojové a rekonstrukční
projekty, které v obci zrovna realizujeme, snad
vrcholná aktivita a počet spolků, zájmových
organizací a sportovních oddílů a jejich chuť
pracovat pro společný cíl. Dobrovolníci, kteří ve
volném čase pracují ve prospěch ostatních v
některém spolku, další, kteří svými výkony dělají
obci dobré jméno. Dobré nápady pro prezentaci
naší vesnice a jejich úspěšná realizace. Vzorná
reprezentace školy i mateřské školky. Speciální
bonus v podobě klubu pro maminky Domeček. A
samozřejmě neúnavný hnací motor v podobě
předsedy kulturní a školské komise Romana

Havelky, který to vlastně všechno spustil, dal
dohromady, vyplnil stohy papírů a zařídil stovku
dalších větších i drobnějších věcí, které v součtu
podaly takový obraz naší obce, že jsme skončili
tak, jak jsme skončili. A nesmíme zapomenout na
starostu Karla Skleničku, který nad soutěží
nemávl rukou, ale skutečně se ze všech sil
„staral“. A koneckonců i to počasí při návštěvě
komise nám přálo.
Získané finance, to samozřejmě není tak, že by
nám z ministerstva poslali do pokladny ty skoro
dva milióny. Odměnu obdržíme ve formě dotace,
a to znamená být připraven. Mít zpracovaný
projekt a k němu vyřízené všechny náležitosti, od
vlastnictví pozemku přes všechna povolení a
vyjádření, která jsou nutná. Jsme připraveni.
Rádi bychom za tyhle peníze vyřešili letitý
problém, kterým je chodník z Lán na Slovanku,
evergreen v programech všech předchozích
zastupitelstev. Ale na to je čas do příštího roku,
kdy peníze dostaneme.
Takže teď máme na tři roky pauzu. Tak to
stanovují pravidla. Ostatně lánský starosta bude
pro příští ročník místopředsedou a rok nato
předsedou krajské komise téhle soutěže. A potom
... ale to už je příběh pro další zastupitelstvo.
Karel Pleiner

Kontejnery na podzimní bioodpad ze zahrádek
Na biologicky rozložitelný bioodpad z lánských a
vašírovských zahrádek budou v pátek 23.října
přistaveny velkoobjemové kontejnery na těchto
stanovištích: parkoviště u lánského hřbitova,
parkoviště u Židovského rybníka, Lesní ulice u č.
p. 125, Vašírov u telefonní budky.

Prosíme občany, aby do kontejnerů nedávali
odpad v plastových či papírových pytlích, ale
pouze jej volně vkládali do kontejnerů!

Sběr železného šrotu
Hokejový klub Lány pořádá v sobotu 17. října 2009 sběr železného šrotu.
Prosíme, abyste staré železo připravili k odvozu před svými domy až
v sobotu ráno. Děkujeme.
Hokejový klub Lány

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná dne 26.10. v 18.00 hodin v hotelu Classic. Hlavním
bodem zasedání bude změna nařízení obce o zimní údržbě místních komunikací.
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Blahopřejeme
Blahopřejeme k významnému
jubileu těmto občanům:
ZÁŘÍ
Dudášiková Jana, ul. U Statku; Čejka
Václav, ul. Čs. armády; Drábek
Ladislav, ul. V Chaloupkách; Fišer
Zdeněk, ul. Školní; Štáfek Antonín, ul.
Lesní; Herrmanová Ludmila, ul. Pod
Kopaninou; Hřívová Věnceslava, ul.
Okružní; Loskot Václav, ul. Pod
Kopaninou; Macháč Bohuslav, ul.
Berounská; Pojerová Eva, ul. Pod
Lesem, Rychtrová Marie, ul. Školní.
ŘÍJEN
Melčová Marie, ul. U Špýcharu;
Š t o c h l o v á Ta ť á n a , u l . P ř í č n í ;
Koubková Irena, ul. Berounská;
Rokos Jan, ul. Zámecká; Samuelová
Anna, Vašírov; Válová Věra, ul. Ke
Hřbitovu; Linc František, ul. Školní;
Černý Miroslav, ul. Krátká; Akrmann
Roman, ul. Bezejmenná; Čermáková
Miloslava, ul. Ke Hřbitovu;
Schritterová Hana, ul. Křivoklátská;
Kuhlová Alena, ul. Za Školou;
Schächterleová Marie, ul.
Bezejmenná; Zámostná Dana, ul. Za
Školou; Řádová Božena, ul. Zahradní;
Králíčková Hana, ul. Lesní;
Moravcová Irena, ul. Ke Hřbitovu;
Šindelář Václav, Vašírov.

Vítáme nové občánky
V měsíci červenci a srpnu 2009 se
narodili
·
Vladimír Breník
·
Ondřej Lahoda
·
Jan Křemen
·
Jakub Špinar
·
Eva Chalupová
·
Antonín Štross
·
Marek Šulc
·
Václav Pernica

Vzpomínka
V měsíci srpnu nás opustila Věra
Grötschlová, ulice Berounská v Lánech.

Výzva majitelům psů
Apeluji tímto na majitele psů, aby dbali
na to, aby jejich miláčkové svými
hlasitými projevy neobtěžovali okolí,
hlavně v noci!
Pavla Lustigová

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Soutěž Vesnice roku 2009
To, že se naše obec zúčastnila soutěže Vesnice
roku 2009, je všeobecně známo. Není však na
škodu si zopakovat průběh celého našeho snažení
v této letos pro nás tak úspěšné soutěži. Vše začala
přihláška do krajského kola soutěže, která musela
být podána do konce dubna 2009. Do krajského
kola bylo přihlášeno celkem 40 obcí z celého
Středočeského kraje. V měsíci červnu nás
navštívila krajská hodnotící komise, pro kterou
jsme připravili dvouhodinovou prezentaci naší
obce, která se skládala jak z Power pointu, tak i z
prohlídky alespoň části naší obce. Dne 22. 6. 2009
byly na tiskové konferenci krajského úřadu
oznámeny výsledky této soutěže s tím, že se obec
Lány stala Středočeskou vesnicí roku 2009 a
postoupila do celostátního kola spolu s dalšími
vítězi jednotlivých krajů. V ten moment začala
další práce realizačního týmu na přípravě
prezentace pro celostátní kolo soutěže. Hodnotící
komise navštívila naši obec dne 1. září 2009.
Prezentace trvala 4 hodiny a kromě představení
obce formou Power pointu byl hlavní důraz
kladen na činnost všech dobrovolných zájmových, sportovních a společenských spolků v naší
obci. Součástí prezentace byla i prohlídka naší
obce s ukázkami činnosti spolků např. ukázky
májů, cvičení Sokola, představení divadelního
spolku Tyrš, cvičení hasičů, ukázky leteckých a
lodních modelářů, návštěva muzea TGM,
základní školy aj. Komise si také prohlédla obě
naše dětská hřiště a naučnou stezku do lánské
obory. Na závěr návštěvy zazpíval komisi lánský

sbor Chorus Laneum. Dne 11. září 2009 se
starosta obce zúčastnil slavnostního vyhlášení
výsledků soutěže Vesnice roku 2009, které
proběhlo v Luhačovicích v rámci Festivalu
dětských folklorních souborů. Naše obec se
umístila na velmi pěkném druhém místě a
prohráli jsme pouze s vítěznou obcí Tučín z
Olomouckého kraje. Chtěl bych poděkovat
celému realizačnímu týmu za perfektní přípravu,
konkrétně to jsou – zastupitelé Roman Havelka,
Ernest Kosár, Karel Pleiner, Jiří Ladra, ředitelka
ZŠ Iveta Vrabcová, vedoucí Muzea TGM
Magdalena Mikesková, starostka Sokola Václava
Nováková, Martina Hořejší a Jana Drastilová z
o.s. Naše Lány, modeláři Vladan Picka, Václav
Picka a Pavel Sláma, kronikář obce František
Pošta, za lánské hasiče Karel Pošta a Petr
Králíček, za zahrádkaře Blanka Jirglová a Zdeňka
Rovná, Hana Schritterová za lánské baráčníky,
knihovnice Jitka Macháčová, Miroslav Píša, Ilona
Víchová a další dobrovolníci. Zvláštní díky patří
řediteli Lesní správy Jiřímu Jandovi, řediteli
Divize zámku Lány Tomáši Sedláčkovi, řediteli
ŠZP Lány Martinu Javorníkovi a ředitelce hotelu
Classic Haně Bodvanské za nezištnou pomoc při
zajištění celé akce. Dokázali jsme, že naše obec
není známá pouze podle toho, že je zde zámek a
hrob T. G. Masaryka, ale že zde žijí lidé, kteří něco
umí a dokážou se prosadit v konkurenci 325 obcí
v celé České republice.
Karel Sklenička

Obec má nové internetové stránky
Zbrusu nové internetové stránky www.lany.cz
byly připraveny jako součást prezentace obce
Lány pro účast v soutěži Vesnice roku 2009. Od
30.8.2009 nabízejí nové stránky přehlednější
informace i některé další zajímavosti.
Význam internetu v celé naší současné společnosti stále roste, a proto obec nezůstává pozadu a
snaží se jít s dobou i v této oblasti. Internetové
stránky jsou vedle Lánského zpravodaje velmi
důležitým informačním kanálem mezi
obecním úřadem a občany. Stránky slouží
nejen jako komunikační prostředek s
občany, ale jsou i významným reprezentačním místem, na které zavítá mnoho
potenciálních návštěvníků Lán.
Nové barvy a design nejsou jedinými
novinkami, které nová prezentace www.lany.cz obsahuje. S ohledem na velké množství
obsahu jsou informace tříděny nově do
samostatných kapitol, aby každý co
nejrychleji našel, co ho zajímá. Stránky ale
kromě aktuálních informací poskytují i nové
služby. Pomocí jednoduchého formuláře si
lze objednat konzultaci na obecním úřadu
nebo například nahlásit závadu na obecním
majetku a přiložit její elektronickou
fotodokumentaci. Zcela nově je na stránkách
vytvořena sekce pro návštěvníky, která
poskytuje důležité informace všem, kteří se
na Lány chtějí podívat.

A pokud se zajímáte o historii obce, nenechte si
ujít historické fotografie v sekci Historie. Najdete
zde v elektronické podobě fotografie z 10
historických alb vyrobených lánskými kronikáři.
Celkem se jedná o několik stovek fotografií, které
dokumentují historii a události v Lánech a
Vašírově převážně v minulém století.
Karel Sklenička
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Jak třídíme odpad ve Středních Čechách
Za poslední čtyři roky vzrostlo množství
vytříděného odpadu ve Středních Čechách o téměř
devadesát procent. Středočeši v loňském roce
vytřídili již 40 tisíc tun odpadů a zařadili se
v rámci České republiky lehce ke středu žebříčku
mezi jednotlivými kraji.
V loňském roce vyprodukoval každý obyvatel
Středočeského kraje 278 kilogramů odpadů.
Z toho v průměru vytřídil 34,6 kilogramů
využitelných surovin. Jedná se hlavně o plast,
papír, sklo a nápojové kartóny. Do třídění odpadů
se zapojilo již tisíc sto dvacet obcí, tedy devadesát
sedm procent z celého kraje. Odpady vytříděné
obyvateli kraje v roce 2008 by
naplnily nákladní vlak o délce 132
kilometrů, tedy z Příbrami až za
Mladou Boleslav.
Pro vyšší motivaci k třídění odpadů
běží již třetí ročník soutěže obcí o titul
„My třídit umíme“. V roce 2008 se
staly vítězi v kategorii obcí Pavlov
z okresu Kladno a Ořech z Prahy
západ, v kategorii měst Kamenice a
Říčany.
„Abychom lidem co nejvíce třídění
usnadnili, snažíme se stále více
zahušťovat síť kontejnerových hnízd.
Společnost EKO-KOM, a.s.

společně se Středočeským krajem rozdělily za
poslední dva roky mezi obce více než dva tisíce
osm set kontejnerů pro sběr tříděného odpadu,“
informovala ing. Kateřina Půlpánová, regionální
zástupkyně společnosti EKO-KOM a.s. pro
střední Čechy. Po kraji je nyní rozmístěno celkem
24 205 kontejnerů, přičemž na plasty jich připadá
9587, na sklo 7 814 a na papír 5846. Ve
Středočeském kraji nyní na jedno kontejnerové
hnízdo připadá v průměru 148 obyvatel.
tisková zpráva
Krajského úřadu Středočeského kraje

Pozvánka na akce
23.10.2009
Slavnostní ukončení 3. ročníku
Lánské nohejbalové ligy Open 2009
Pořadatel: Sokol, OÚ Lány, Hospoda
Narpa
Slavnostní ukončení 3. ročníku Lánské
nohejbalové ligy Open 2009 s vyhlášením výsledků a předání cen v 18:00
v hospodě Narpa
23.10.2009
Zavírání lánského mola na Židovském
rybníku, termín může být změněn dle
počasí
Pořadatel: MK Lány
23.10.2009
Drakiáda s táborákem, modelářské
letiště, termín může být změněn dle
počasí
Pořadatel: MK Lány
30.10.2009
Lampiónový průvod
Pořadatel: Naše Lány
Lampiónový průvod v 18.00 hodin od
lánského hřbitova

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

30.10.2009
Uzavírání lánského nebe na modelářském letišti, termín může být změněn
dle počasí
Pořadatel: MK Lány

Kulinářský jarmark slavil zlatou stuhu
Letošní kulinářský jarmark zažil velkou slávu.
Během odpoledne se Lány v přímém televizním
přenosu dozvěděly, že vyhrály druhé místo v
celonárodní soutěži o Vesnici roku. A tak se slavilo
dvojnásob. Navíc mohli návštěvníci jarmarku
ochutnat nejen nefalšované staročeské zabíjačkové dobroty, ale tentokrát i asijskou kuchyni a
gruzínská vína.
„Na slavnostní přenos jsme se připravili,
nahrávali ho, a tak mohli lidé, kteří vyhlášení
nestihli, sledovat předávání cen v záznamu
promítaném na stěnu Narpy. Nejenže se Lánští
zase na jarmarku sešli, ale navíc jsme mohli
starostovi fandit, když v televizi přebíral ocenění za
druhé místo pro naši obec. Byla to příjemná
atmosféra, trochu mi to připomínalo vyhraný
fotbalový zápas,“ řekl s úsměvem předseda
kulturní komise Roman Havelka.
Vůně guláše, ovárku, jaterniček a jelítek i polévky
„prdelačky“ či tlačenky přilákala v sobotu 12. září
2009 na Masarykovo náměstí stovky pravých
českých gurmánů. Řezničtí mistři Pepa a Klokan
všem zájemcům předvedli, jak při staročeské
zabíjačce vznikají tradiční speciality, a dokonce si
někteří zkušenější přihlížející vyzkoušeli výrobu
jaterniček.
Opět však nemuselo zůstat jen u zabíjačkových

dobrot. Zatímco v loňském roce připravili hosté
pocházející z Gruzie ochutnávku tamních
specialit, letos přivezli kvalitní vína a návštěvníci
mohli naopak okusit asijská jídla. A kdo stále
neměl dost, mohl ve stáncích zakoupit francouzské sýry, výborné mošty či koření, ovoce a
zeleninu, koláče a staročeské eliášky nebo popít
horkou medovinu a završit to zmrzlinou a
ledovou tříští, což kvitovaly především děti.
Všechny věkové kategorie v loňském roce zápolily
při krájení knedlíků nití, letos mohli zájemci
změřit síly v loupání jablek, resp. v klání o nejdelší
slupku. Na prvních třech místech se umístili: 1.
místo pí. Komárková z jižních Čech, 2. místo p.
Hoznour Lány a 3. místo pí. Worofková Lány.
Posezení na jarmarku návštěvníkům zpříjemnil
lehký „jazzík“ kapely Sváti Nebeského Crazy
Boys.
“Jarmark vydělal tři tisíce korun, které letos
věnujeme lánské mateřské školce. Symbolický šek jí
předáme na obecním plese. Je to zásluha obou
řeznických mistrů Pepy Hoška a Pavla Worofky,
Mirka Píši a Ivany Hoškové, mé ženy Evy, Jany
Kellnerové, Martina Pucholta, Marie Dondové,
manželů Luskových, Tyršat, celého Narpatýmu a
dalších pomocníků. Všem moc děkuji za kus poctivé
práce,” zakončil Roman Havelka.
Ivana Hošková

Aktuální zprávy o dění v obci
zasílané e-mailem
Aktuální zprávy o dění v obci a také
informace o sportovních a kulturních
akcích máte možnost získávat také
prostřednictvím krátkých e-mailových
zpráv. Pokud máte zájem o zasílání
novinek, zadejte svůj e-mail
do příslušného pole na titulní straně
internetových stránek www.lany.cz.

Inzerujte v Lánském
zpravodaji
Ceník inzerce:
rozměr
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy
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18. 9. – Žáci 4. třídy podnikli přírodovědnou výpravu lánskou naučnou
stezkou.
·
22. 9. – Na hřišti 7. ZŠ v Kladně se konalo okrskové kolo malé kopané, v
utkáních se 7. ZŠ, 8. ZŠ, 10. ZŠ Kladno a ZŠ Tuchlovice se naši hoši (L.
Černý, D. Keller, T. Kindl, J. Parožek, D. Pavelka, J. Šlehofer) umístili na
4. místě.
·
23. 9. – Zajímavé dějepisné exkurze na Vyšehrad si užili žáci 8. třídy.
·
24. 9. – Na hřišti TJ Sokol Lány se konalo okrskové kolo nohejbalu.
Přivítali jsme družstva z 1. ZŠ, 4. ZŠ, 12. ZŠ Kladno a ZŠ Unhošť.
Úžasné 1. místo našich hochů (L. Černý, J. Parožek, O. Putík, D.
Pavelka) znamená postup do okresního kola, které se bude konat v hale
BIOS ve Slaném.
·
25. 9. – Naše škola se stala partnerskou školou projektu „Rozumíme
penězům ve Středočeském kraji“. Projekt je v rámci Operačního
programu Vzdělání pro konkurenceschopnost spolufinancován ze
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Jeho cílem je
seznámit žáky základních škol s principy hospodaření domácnosti a se
základní nabídkou finančních produktů a služeb. Projekt je rozdělen do
deseti lekcí (Hospodaření domácnosti, Dovolená, Auto, Peníze, Náklady
na bydlení, Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Spoření a investice,
Výhodné nakupování, Smlouvy). Problematice se ve škole věnujeme se
žáky 8. třídy, kteří se jednou za měsíc ztotožní s rolí členů fiktivních
domácností a celé dopoledne řeší běžné situace spojené s finančním
rozhodováním.
·
I v letošním školním roce vyjedeme s dětmi v termínu 14. – 21. května na
školu v přírodě, pobývat budeme v rekreačním středisku Růžená
(Milevsko, okres Písek), zájem dosud projevilo 70 dětí.
·
Na kurz lyžování a snowboardingu vyjedeme do Krkonoš v termínu 23. 29. ledna.
Všem dětem a učitelům přeji úspěšný školní rok, rodičům pak radost z dětí.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy v Lánech
·

Škola se probudila z prázdninového
spánku
·
1. 9. – V úterý ráno v 7.55 se za účasti lánského pana starosty konalo již

tradiční slavnostní setkání před hlavní budovou školy. Žáci 9. třídy
doprovodili prvňáčky na jejich první cestě do školních lavic. Na
prvostupňové děti čekala nově zrekonstruovaná budova, zateplená, s
novou střechou, okny a fasádou.
·
Dva měsíce spící školu se nám podařilo probudit odpolední akcí pro děti
a rodiče nazvanou „Probuď se, školo!“. Škola i venkovní areál skutečně
ožily. Děti čile zdolávaly přichystané disciplíny a běhaly od jedné atrakce
ke druhé, úkolovka „Znám svou školu?“ nutila k zamyšlení malé i velké
účastníky, na hřišti se současně tvrdě zápolilo. V závěru došlo i na
písničky s kytarou a opékání špekáčků. Občerstvení přišlo vhod, a
protože to byly jen samé dobroty, zkonzumovaly se do posledního
drobečku (díky všem ochotným pekařkám a cukrářkám). Díky také panu
Barochovi, který se postaral o hudební podbarvení akce, dále
spoluorganizátorům z řad rodičů a díky i za pěkné počasí.
·
7. 9. – Byl zahájen plavecký výcvik, v letošním školním roce budou děti
jezdit do plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích, žáci 1. a 4. třídy
absolvují 10 lekcí, žáci 2. a 3. třídy 20 lekcí.

Poděkování sponzorům školy
Ráda bych opět touto cestou poděkovala všem, kteří škole v uplynulém školním roce pomohli. Všem příznivcům a přátelům školy děkuji za dary finanční
i věcné, za bezúplatnou práci, za pomoc s organizací školních akcí. Vaší pomoci si velmi vážím.
Iveta Vrabcová

Sponzoři školy
Paní M. Cingálková – tiskárna a hygienické potřeby pro 2. třídu;
Copyservis – Vladimír Libich Nové Strašecí - tisk olympijských diplomů;
Euroagentur Hotels and Travel a.s. Hotel - Restaurant Classic Lány –
poháry zdarma pro děti se samými jedničkami na závěrečném vysvědčení;
paní A. Hamříková – práce rozhodčí na 2. Olympiádě dětí a mládeže; R.
Havelka - předseda Kulturně-školské komise – zajištění přednášky o
životě v Keni a ozvučení školních akcí; pan K. Kellner – přednáška o
Austrálii; Ing. T. Kindl – finanční dar 20 000 Kč na nákup výpočetní a
prezentační techniky; JUDr. E. Kosár - předseda Komise veřejného
pořádku a sportu a mládeže – pomoc s organizací 2. Olympiády dětí a
mládeže; Mgr. J. Ladra - předseda Komise životního prostředí – přednáška s ekologickou tematikou a nápoje pro děti zdarma; slečna B. Ladrová –
spolupráce při realizaci školních kulturních akcí; paní R. Matějková – 500
Kč na nákup knižních odměn; pan L. Mocsonoky - práce rozhodčího na 2.

Olympiádě dětí a mládeže; Nadace manželů Livie a Václava Klausových –
domácí kino v hodnotě 115 703 Kč; paní I. Nováčková - spolupráce při
realizaci školní kulturní akce; OS Naše Lány – organizace akce Hejbni
kostrou pro školu a výtěžek 53 104 Kč; OÚ Lány – finanční podpora 2.
Olympiády dětí a mládeže; pan M. Píša – ozvučení školních akcí; pan K.
Pleiner - ozvučení školních akcí; slečna L. Řádová – práce rozhodčí na 2.
Olympiádě dětí a mládeže; rodina Slámova - 3 000 Kč na nákup výtvarného materiálu pro potřeby školní družiny; organizační tým SRPDŠ –
pomoc s organizací školních akcí; TJ Sokol Lány – bezúplatný pronájem
sokolovny a sportovní vybavení v hodnotě 5 000 Kč; Topinfo s.r.o. – Ing.
M. Hořejší – publikační systém pro tvorbu školních internetových stránek
a webhosting; pan P. Slánička - práce rozhodčího na 2. Olympiádě dětí a
mládeže, p. V. Švolba - práce rozhodčího na 2. Olympiádě dětí a mládeže.

Sponzoři akce Hejbni kostrou pro školu 2008
ALARMPOŘT; Buřičová Michaela – péče o ruce; Bočková Marie Cestovní agentura; Dundr Jaroslav – Montáž střešních konstrukcí; ECO Juris s.r.o.; ENES spol. s r.o.; Euroagentur Hotels and Travel a.s. Hotel Restaurant Classic Lány; Hošek Josef - Dřevovýroba; Kartonie s.r.o.;
Lesní správa Lány; Lesy České republiky s. p. – lesní závod Křivoklát;
Montyservis s.r.o.; MŠ Lány; Narpa Lány – Mgr. Jiří Ladra; REA Kladno

s.r.o.; Restaurace Fontána Lány; Školní zemědělský podnik v Lánech;
Špásová Hana; Vaněček Miroslav - Smíšené zboží;
rodiče dětí Barochovi, Cingálkovi, Drdovi, Fenclovi, Jartimovi, Kindlovi,
Kratochvílovi, Nováčkovi, Pánkovi, Parožkovi, Polonyiovi, Samuelovi,
Slámovi, Szabovi, Štrossovi, Trpákovi, Zazvonilovi; paní K. Hurdová;
zaměstnanci ZŠ Lány
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Duha nad Mateřskou školou 2009
Benefiční akce „,Duha nad Mateřskou školou“
letos spojená s výstavou obrazů a výtvarných
doplňků rodiny Hoškových se konala v naší
mateřské škole již podruhé.
Výtěžek z obou akcí vždy směřuje k rozšíření a
modernizaci zázemí pro lánské děti v místní
školce. Díky loňské Duze jsme pořídili dětem
hračky a vybavení do nové třídy „Motýlků“, která
byla otevřena 2. září letošního roku.
Mateřská škola získala částku 46 749 Kč, chceme
ji investovat do zahrady naší školky. Je zde potřeba
vyměnit některé prvky, které již neodpovídají
potřebám dětí. Naším záměrem je pořídit nový
herní a úklidový domek, který bude sloužit i ke
tvořivé hře dětí. Touto cestou chceme poděkovat
všem lidem, kteří nás podpořili finančními dary,
partnerstvím na akci, aktivní pomocí, drobnými
dárky do tomboly nebo svou přítomností na naší
akci. A že jich bylo hodně!

Snažili jsme se pro všechny připravit den plný
zábavy, soutěží a kulturních zážitků. Zábavné
odpoledne se nám podařilo. Kdo nás přišel
navštívit v sobotu 12. září, určitě nelitoval. Byly k
vidění neuvěřitelné věci. Ve „školkovém šlapáku“
Terezka Roubíková překonala svůj loňský výkon a
za odpoledne ušla neuvěřitelných 15 km.
Překrásné vitráže paní Ivany Hoškové udivovaly
svou dokonalostí a naše modelky a modelové při
módní přehlídce byli úchvatní. I mlsálkové si přišli
na své, a tak nikdo neodcházel hladový nebo
žíznivý. K sobotní pohodě přispělo i překrásné
teplé počasí. Zkrátka den jak duhou malovaný.
A již nyní Vás chceme pozvat na naši zahradu 1.
června 2010, kdy společně oslavíme Mezinárodní
den dětí, a všichni se budou moci podívat na nový
prvek, který dětem díky Vaší pomoci na zahradu
pořídíme.
Za kolektiv mateřské školy Jiřina Věrnochová

Muzeum Nové Strašecí
zve na přednášku o odívání v pravěku
Muzeum nabízí speciální program určený
pro skupiny a školy v rámci výstavy „Šaty dělaj
člověka aneb co za Keltů na sebe?”
Jedná se o přednášku fundovaného archeologa
s praktickými ukázkami, které si budete moci sami
vyzkoušet přímo ve výstavní síni Muzea Nové
Strašecí. Vstupné 7,- Kč (školní skupiny), 10,- Kč
(senioři), 20,- Kč (dospělí) - objednávat se můžete
v termínu od 16. listopadu do 4. prosince na
telefoním čísle 313 572 563.
Přednáší Mgr. Jana Lomecká, archeolog Muzea
T. G. M. Rakovník.

Muzeum TGM
24. října 2009
setkání Pátečníků 2009 v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech (věnováno výročí
vzniku ČSR)
28. října 2009
představení audioknihy Hovory s T.G.M.
22. listopadu 2009
Vánoční výstava dekorací (vánoční
dekorace, adentní věnce, perníčky,
cukroví, keramika, svíčky, dárky)
Prosinec
Adventní koncert

Výstavy:
Do 18. října výstava Meziválečný
tramping na Rakovnicku
22.10. - 21.11. - Jindřich Richter Cikánská komunita na fotografiích
26.11. - 13.12. - Putovní výstava
fotografií: Jak se žije v mateřských
centrech
21.12. - 18.1. - Vánoční výstava ZUŠ
Stochov
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Rodná jména v Lánech a ve Vašírově
Od roku 1957 do roku 2006 (včetně) byly do Kroniky obce Lány, respektive do Kroniky Sboru pro občanské záležitosti v Lánech pravidelně
zapisovány všechny děti, jejichž rodiče měli v době narození dítěte trvalé
bydliště v Lánech, ve Vašírově či v některé z přilehlých samot.
V tomto padesátiletém období přišlo ve sledovaných lokalitách na svět
celkem 978 dětí, z toho 481 děvčat a 497 chlapců. Děvčata se podělila
celkem o 100 různých rodných /křestních/ jmen; chlapci o 77 různých
jmen.
Podle frekvence výskytu se rodná /křestní/ jména člení na jména oblíbená
(jejich nositeli je ve sledovaném období více než 10% sledované populace
daného pohlaví) ; jména běžná (3% - 10% populace); jména užívaná (1% 2% populace) a jména vzácná (méně než 1% populace).
Jako jméno oblíbené nelze v letech 1957 charakterizovat jméno žádné
(dívčí ani chlapecké). Běžných dívčích jmen se vyskytlo celkem pět: Jana
(28 nositelek); Kateřina (18 nositelek); Lucie (18 nositelek); Eva (17
nositelek) a Lenka (15 nositelek). Nositelkami oblíbených dívčích jmen
bylo tedy 19,96% dívčí populace sledovaného období.
Běžných jmen chlapeckých bylo celkem jedenáct: Jan (33 nositelů);
Petr (30 nositelů); Jiří (29 nositelů); Martin (26 nositelů); Tomáš (23
nositelů); Milan (21 nositelů); Michal (19 nositelů); Lukáš (17 nositelů);
Václav (17 nositelů); Miroslav (15 nositelů) a Pavel (15 nositelů). Nositeli
oblíbených chlapeckých jmen bylo tudíž 49,30% chlapecké populace
sledovaného období).
Užívaných dívčích jmen se v Lánech a ve Vašírově vyskytlo v letech 1957
– 2006 celkem 34 a jejich nositeli bylo 265 osob ženského pohlaví, tedy
55,09% ženské populace narozené ve sledovaném období. Byla to jména:
Jitka; Veronika; Jaroslava; Petra; Barbora; Kristýna; Marie; Martina;
Hana; Michaela; Šárka; Věra; Zuzana; Ivana; Renata; Alena; Dana;
Irena; Markéta; Nikola; Tereza; Andrea; Aneta; Anna; Iva; Iveta; Klára;
Miroslava; Radka; Romana; Blanka; Ilona; Jiřina a Monika.
Užívaných chlapeckých jmen se objevilo celkem 18. Jejich nositeli bylo
celkem 161 osob mužského pohlaví, tedy 32,39% mužské populace
narozené v letech 1957 – 2006. Jsou to jména: Jaroslav; Josef; Vladimír;
Jakub; David; Roman; Radek; Stanislav; Karel; Ondřej; Vojtěch; František;

Ladislav; Aleš; Antonín; Filip; Matěj a Vít.
Vzácných dívčích jmen zvolili rodiče pro své dcerušky celkem 61; jejich
nositelkami bylo 120 osob ženského pohlaví, tedy 24,95% ženské
populace narozené v daném období). 32 dívčích jmen se vyskytuje v
repertoáru pouze jedenkrát.
Vzácných jmen chlapeckých se vyskytlo celkem 47. Jejich nositeli bylo
celkem 91 osob mužského pohlaví (18,31% mužské populace narozené ve
sledovaném období). 27 chlapeckých jmen má pouze jediného nositele.
Téměř 55% chlapců bylo ve sledovaném období pojmenováno po otci a 5%
chlapců dostalo jméno po matce. Přes 16% dívek pojmenovali rodiče po
matce a 9% děvčat dostalo rodné jméno, které je přechýleným ženským
protějškem jména otcova. Nejsilněji závislými na rodinné tradici jsou dívčí
jména Jaroslava; Marie; Miroslava; Jana; Hana a Eva a chlapecká jména
Josef; Karel; Zdeněk; František; Václav; Oldřich; Jiří; Vladimír; Jaroslav;
Ladislav; Antonín; Miroslav a Petr.
V roce 1840 bylo v Lánech a ve Vašírově při církevním sčítání lidu
zaevidováno celkem 996 obyvatel, z toho 528 žen a 468 mužů. Ženy se
podělily o 33 různých křestních jmen; muži o 34 různých křestních jmen.
Nejfrekventovanější ženská jména tehdy byla: Marie (150 nositelek);
Anna (140 nositelek); Barbora (63 nositelek); Kateřina (41 nositelek) a
Františka (25 nositelek).
Nejfrekventovanější mužská jména byla: Jan (98 nositelů); Josef (95
nositelů); František (91 nositelů); Václav (70 nositelů) a Antonín (48
nositelů).
V letech 1531 – 1612 byla nejfrekventovanější ženská jména v Lánech a
ve Vašírově, zaznamenaná v křivoklátských pozemkových knihách:
Anna; Markéta/Markýta; Uršula/Voršila; Alžběta; Dorota a Marta.
Nejoblíbenějšenější mužská jména byla tehdy: Hans/Jan;
Jíra/Jirsa/Jiřík ; Matěj/Mates/Matouš ; Martin ; Michal a Řehoř/Říha.
PaedDr. Václav Vodvářka

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Říjen 2009 | Strana 7

Pěší výlet na Jenčov se opravdu vydařil
Krásné počasí, doprovod Vaška Vodvářky a
zajímavý cíl přilákaly na pochod na 20 turistů,
dokonce i s dvěma kočárky. Cestou tam jsme
vyslechli krátká povídání o Ploskově, o Lubech a
další informace jsme od místního písmáka dostali i
písemně. Na Jenčově nám historii a zajímavosti
vyložil jeden z přítomných členů sdružení na
ochranu Jenčova, které se stará o jeho postupnou
opravu. Mohli jsme si opéci i buřtíky a pak spěchali

zpět na křižovatku, kde na nás čekal autobus.
Přejeli jsme do Sýkořice (kde bylo zrovna
posvícení) a většina z nás se vydala ještě na
vyhlídku na vrch Pěnčina. A stálo to zato! Zbečno,
okolní vesničky a hlavně Berounka – to vše zalité
sluncem - nám poskytly opravdu překrásný
pohled.
Václava Nováková

Lampiónový průvod
Zveme Vás v pátek 30. října na večerní
procházku lánskými ulicemi v lampiónovém
průvodu. Příchozí děti a dospělí v pohádkových kostýmech a maskách budou srdečně
vítáni.
Sejdeme se na parkovišti u lánského hřbitova
v 18.00 hodin. Po tradičním zapálení svíček u
hrobu T. G. Masaryka půjdeme v doprovodu
dobrovolných hasičů TGM v Lánech
k Židovskému rybníku, kde bude možné
pouštět svíčky na vodní hladinu rybníka nebo
se ohřát u táborového ohně.
Jana Drastilová,
občanské sdružení Naše Lány

Amatérská volejbalová liga AVL Volley
V září začal úvodním turnajem v Tuchlovicích 2.
ročník amatérské volejbalové ligy smíšených
družstev AVL Volley. Po úspěšném loňském
ročníku se organizátoři rozhodli v této soutěži
pokračovat dále a byl vytvořen nový systém ligy.
Letos je zapsáno sedm týmů, které se utkají vždy ve
dvou vzájemných zápasech. Hraje se podle
oficiálních pravidel volejbalu. Družstva neplatí
startovné a jako hrací plochy se využívají vlastní

tréninkové prostory vždy na náklady domácího
družstva. Na závěr ligy se na jaře 2010 uskuteční
společný turnaj spojený s předáváním putovního
poháru.
Rozpisy a výsledky zápasů naleznete na
internetových stránkách www.avlvolley.cz.
Martin Zelenka, vedoucí volejbalového
oddílu TJ Sokol Lány

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9 –12
hodin a 14 – 17 hodin a ve čtvrtek 9 – 12
hodin. Podrobný program najdete na
webových stránkách www.naselany.cz.
Vybíráme z programu:
·
Ve středu 7. října a 14. října můžete
přijít od 14 do 17 hodin na výtvarnou
dílnu, jejímž tématem budou
dekorace z dýní. Dýně různých
velikostí budou v Domečku za drobný
poplatek ke koupi. Přijďte si vyrobit
podzimní dekoraci pro Váš dům i
zahradu. Po vydlabání vzniknou z
dýní krásné lucerny.
·
Zveme zejména tatínky, dědečky,
strýčky do Domečku na akci „Táta
dneska frčí“ - Ve středu 28. října
(státní svátek) bude mít Domeček
dopoledne otevřeno. Udělejte svým
dětem radost a přijďte se podívat do
Domečku, kde si Vaše děti rády hrají,
cvičí, poznávají nové kamarády a učí
se novým dovednostem. Maminky si
mohou odpočinout doma nebo přijít s
Vámi.
·
Připravujeme besedu o logopedii na
úterý 10. listopadu od 15-17 hodin.
Beseda bude bez hlídání dětí.
·
Každé úterý od 10-10.30 hodin máme
připravené výtvarné dovádění pro
nejmenší děti. Připravili jsme
zajímavé nenáročné tvoření pro děti –
semínkové koule pro ptáčky, veselé
k o l í č k y, m a l o v á n í p r s t o v ý m i
barvami.
·
Každé úterý od 15.15 – 15.45 hodin
mohou vaše děti spolu s vámi využít
nabídky angličtiny pro děti. Formou
hry se nenásilným způsobem mohou
děti v rozmezí od 3-6 let učit anglická
slovíčka s rodiči.
·
Každou středu od 10.30 do 11.30
hodin nabízíme kondiční cvičení
pro ženy. Přijít může kdokoliv, kdo
má zájem o zdravý pohyb. Cvičíme
pod vedením Martiny Moravcové v
sále tělocvičny.
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Sokolovna je v plném provozu
V září začala většina pravidelných
činností v sokolovně. Výbor TJ Sokol na
své schůzi projednal a schválil
následující provozní hodiny.
Pondělí
17:00 – 18:00 aerobik starší děvčata
18:30 – 21:00 volejbal
Úterý
16:00 – 19:00 aerobik – 3 skupiny
19:00 – 20:00 zdravotní cvičení
20:00 – 21:00 aerobik pro ženy a dívky
Středa
18:00 – 21:00 stolní tenis
Čtvrtek
16:00 – 17:00 cvičení rodičů s dětmi
17:00 – 18:00 cvičení dětí 1. až 4. třída
18:30 – 20:00 volejbal
Od 20:00
soubor Tyrš
Pátek
16:15 – 18:00 Tyršata
18:00 – 21:00 stolní tenis
Sobota
9:00 – 10:00
kondiční cvičení pro
ženy (někdy neděle)
Soboty a neděle – zápasy a turnaje ve
stolním tenisu dle soutěžního kalendáře.
Václava Nováková

Výzva uživatelům sportovního
areálu za Sokolovnou
Nastává doba padání listí, což znamená,
že před zahájením hry na hřišti je třeba
uklidit listí a spadané kuličky z lip, aby se
nezašlapaly do plochy! Upozorňujeme
na to a žádáme všechny uživatele, aby
toto ustanovení provozního řádu
důsledně dodržovali!
Výbor TJ Sokol

Lánský modelář na Mistrovství
Evropy
Ve dnech 10. – 14. června proběhlo v
Německu u města Suhl Mistrovství
Evropy historických modelů, kterého se
zúčastnil i lánský modelář František
Brož. Nevedl si vůbec špatně.
V kategorii TEXACO skončil na 9. místě
a v CRC-E 400 se umístil na 12. místě v
konkurenci přes 100 soutěžících.
Blahopřejeme.
Za Modelářský klub Lány a okolí
Z. Machač

Tenisová sezóna pomalu končí
19. září 2009 se konal na tenisových dvorcích v
Lánech turnaj ve čtyřhrách příchozích. Tímto
turnajem zakončujeme každý rok tenisovou
sezónu. Pokud budeme tu letošní hodnotit,
musíme konstatovat, že se povedla.
Díky sponzorským příspěvkům máme na všech
třech dvorcích umělé čáry, díky brigádnické
ochotě členů TK se podařilo dokončit nové
oplocení celého areálu. Za největší úspěch
považujeme vybudování systému, který
umožňuje kropení kurtů pouze dešťovou vodou.
Všem, kteří se podíleli na jakékoli pracovní
činnosti nebo finanční podpoře tenisového
areálu, patří poděkování.
Hlavní náplní je sportovní činnost. V letošním
roce se uskutečnily 2 turnaje pro členy tenisového
klubu a příchozí, 5 žákovských turnajů a turnaj
veteránů. Mimo tyto turnaje družstva minitenisu
a babytenisu hrají své oblastní soutěže a díky
trenérce K. Vlčkové se za své výkony nemusí
vůbec stydět.

Letos se zvýšil zájem o hru mezi ženami, takže
dost často bylo na kurtech více žen než mužů.
Další, co se povedlo, je zájem o tenis u nečlenů z
okolních vesnic a měst. Těší nás, že i cizím
návštěvníkům se areál v Lánech líbí a využívají ho.
Za pomoc při této činnosti děkujeme panu
Landrovi, který sice není členem TK, ale jeho
pomoci si velice vážíme.
To, co nás mrzí, jsou nepříjemné reakce některých
obyvatel Lesní ulice na větší ruch v sezóně u
tenisového areálu. Myslím, že je přirozené, že
tam, kde jsou sportoviště, školy, dětská hřiště
apod. je větší pohyb lidí. Měli bychom být rádi, že
se v těchto místech něco smysluplného děje.
Pokud by to nebylo, těžko budou Lány vesnicí
Středočeského kraje. Takže škarohlídové, více
úsměvu a trochu víc pochopení pro sportovní (a
jakékoliv jiné) nadšence.
Ludmila Hložková,
členka výboru Tenisového klubu

Lánská louže 2009
Spoluobčané, kteří se v neděli 30. srpna 2009
rozhodli v krásném počasí projít kolem
Židovského rybníka, mohli spatřit na dvacet
modelů lodí, proplouvajících mezi různými
bójemi. K vidění byl první ročník soutěže lodních
modelářů Lánská louže 2009.
Bojovalo se v pěti kategoriích, z nichž republikové
a snad i evropské nóvum byla soutěž modelů
hasičských lodí. Kategorii plachetnic vyhrál
přeborník republiky K. Egrt, kategorii parníků
pak reprezentant J. Voráček, kategorii
pracovních lodí náš člen M. Mikolášek, v rychlých
člunech zvítězil R. Javůrek a v hasičských
disciplínách vyhrál člen našeho klubu Z. Synek.
Soutěžily i dvě ženy, z nichž jedna se umístila na
stříbrném místě. Cenné druhé místo vybojoval
mezi mistry i žák Adam Ondřej z Lán se
stařečkem remorkérem Vadamem. Došlo i

k nezaviněné nehodě, když se potopil jeden
remorkér.
Ale i tak byli soutěžící a věřím, že i diváci
spokojeni a jen si lze přát, aby tak krásné počasí
přálo i dalším akcím lodních modelářů.
Václav Picka, Modelářský klub Lány a okolí

Rozlosování podzim SK Lány A

Rozlosování podzim SK Lány B

7. kolo

So. Mšec - SK Lány

NE 04.10. 16:00

7. kolo

SK Lány - SK Senomaty B

NE 04.10. 16:00

8. kolo

Tn. Rakovník B - SK Lány

NE 11.10. 13:30

8. kolo

SK Lány - So. Kroučová

NE 11.10. 16:00

9. kolo

SK Lány - ESTA Oráčov

NE 18.10. 15:30

9. kolo

SK Lišany - SK Lány

SO 17.10. 15:30

10. kolo

So. N. Strašecí B - SK Lány

NE 25.10. 14:30

10. kolo

SK Lány - Sp. Řevničov

NE 25.10. 14:30

11. kolo

SK Lány - FK Hředle

SO 01.11. 14:00

11. kolo

So. Janov - SK Lány

SO 01.11. 14:00

12. kolo

So. Branov - SK Lány

NE 07.11. 14:00

12. kolo

SK Lány - So. Branov B

NE 08.11. 14:00

13. kolo

SK Lány - So. Sýkořice

NE 15.11. 14:00

13. kolo

Sj. Chrášťany - SK Lány

NE 15.11. 14:00
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

