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Slovo na úvod
Chodníková sága začíná
Od 1. listopadu vstupuje v platnost zákon
tzv.“Chodníková novela“, dle které se o
úklid chodníků musí starat majitel nebo
správce chodníku, a ne majitel přilehlé
nemovitosti, jak tomu bylo dosud.
Samozřejmě, že se tímto zákonem
narovnaly právnické a vlastnické vztahy
vč. zodpovědnosti za bezpečnost na
chodnících. Bohužel už páni poslanci
neudělali ten druhý krok, a to je přidat
municipalitám peníze, aby mohl být tento
zákon dodržován i v praxi. Tímto krokem
dostaly obce a města krásný předvánoční
dárek od našich zákonodárců. Nejenže se
v letošním roce předpokládá snížení
daňové výtěžnosti o 10% (a možná bude
ještě hůř), ale ještě se zvýší náklady na
zimní údržbu. Pokud občané čtou denní
tisk, dozvídají se, že v té či oné obci nebo
městě přijalo zastupitelstvo vyhlášku o
zimní údržbě a některé chodníky úplně
vyřadilo ze zimní údržby nebo stanovilo
poměrně dlouhou dobu na úklid. Nejinak
tomu bohužel bude i v naší obci. Není v
silách ani finančních možnostech
obecního úřadu uklidit cca 12 km
chodníků v naší obci. Samozřejmě, že
zastupitelstvo obce mělo možnost podle
zákona zvýšit daň z nemovitosti, ale
nechtěli jsme v dnešní době zatěžovat
naše spoluobčany zvýšením daní, ono
stačí zvýšení, které schválila Poslanecká
sněmovna ČR. Proto žádám a prosím
naše spoluobčany, aby i v budoucnosti
uklízeli chodníky před svými nemovitostmi, a tím pomohli žít v krásné, čisté a
upravené obci. V letošním roce se naše
obec stala Vesnicí roku Středočeského
kraje a obsadila 2. místo v celostátním
kole, což je zásluha hlavně nás všech.
Věřím, že společně zvládneme i
chodníkovou ságu.
Karel Sklenička

Hlavní investiční akce 2009 finišují
Do konce letošního roku zbývají již jen 2 měsíce a
ke konci se také chýlí investiční akce, které byly na
letošní rok naplánovány.
Dne 26. září byla dodavatelskou firmou Mapro
s.r.o. Praha dokončena rekonstrukce a zateplení
pavilonu 1. stupně Základní školy v Lánech.
Celková hodnota díla je 4,9 milionu Kč, kdy
dotace ze Státního fondu životního prostředí
činila 3,2 milionu Kč a zbývající část byla
financována z rezervního fondu Obce Lány. V
říjnu 2009 proběhla také kolaudace celé stavby
vč. nové kanalizační přípojky pro budovu
základní školy č. p. 418.
Dne 10. října 2009 dokončil a předal Stavební
podnik Rakovník nově vybudovanou přístavbu
fotbalových kabin. Kolaudace stavby je naplánována na konec listopadu s tím, že fasáda stavby a
venkovní dokončovací práce budou provedeny
příští rok v režii fotbalového klubu SK Lány.
Celková investice činí 1,1 milionu Kč, když na
tuto stavbu byla využita částka 600 tis. Kč, kterou
jsme získali za modrou stuhu v soutěži Vesnice
roku 2008.

Během prázdnin byla také dokončena výměna
oken v budově mateřské školy a rekonstrukce
prostor bývalého bytu, čímž byla rozšířena
kapacita školky na 77 míst. Celková hodnota díla
činí 780 tis. Kč.
V současné době probíhá ještě jedna akce, a to je
výstavba chodníků v Zámecké ulici od zámku k
parkovišti u Muzea TGM. Původně jsme počítali s
výstavbou celého chodníku až na konec obce ke
křižovatce s odbočkou k drůbežárnám, ale
bohužel z důvodu propadu daňových příjmů jsme
byli nuceni tuto stavbu omezit. Předpokládáme,
že tato etapa bude v plném rozsahu dokončena v
roce 2010. Letošní investice do chodníku v
Zámecké ulici bude 470 tis. Kč.
Na přelomu měsíce září a října se nám povedlo
ještě vybudovat nové osvětlení v ulici Na
Ohradech v hodnotě 110 tisíc Kč. Tato akce
nebyla pro letošní rok plánována, ale využili jsme
toho, že v ulici byla prováděna rekonstrukce
elektrorozvodů a s prováděcí firmou jsme
domluvili položení našich rozvodů do jejich
výkopů.
Karel Sklenička

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí na veřejném
zasedání dne 26. října 2009 zprávu o činnosti za
uplynulé období přednesenou starostou obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
·
výjimku o počtu dětí v Mateřské škole Lány pro
školní rok 2009-2010;
·
žádost o udělení výjimky z nejnižšího
průměrného počtu žáků na jednu třídu v
Základní škole Lány;
·
přijetí finančních darů pro Mateřskou školu
Lány a darů z benefiční akce Duha nad
mateřskou školou;
·
nařízení obce Lány o zajištění zimní údržby
místních komunikací;
·
záměr výstavby chodníku podél silnice II/236
na pozemku parcelní číslo 824 v katastrálním
území Lány v majetku Středočeského kraje;
·
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene na pozemku parcelní číslo
185/188 v katastrálním území Lány na zřízení
kabelového vedení NN;

·
rozpočtovou změnu č.4/2009;
·
vklad do majetku obce darovací smlouvou na

převod finálních povrchů komunikací a
chodníků na pozemcích parcelní číslo 185/41
o výměře 3.768 m2, parcelní číslo 185/46 o
výměře 902 m2, parcelní číslo 185/86 o
výměře 2.790m2, parcelní číslo 185/141 o
výměře 3.253 m2 vše v katastrálním území
Lány od pana Josefa Hoška.
Zastupitelstvo obce uložilo:
·
všem zastupitelům provést inventarizaci
majetku obce v souladu s příkazem starosty;
·
starostovi Karlu Skleničkovi požádat Městský
úřad, odbor výstavby Nové Strašecí o vydání
územního rozhodnutí na stavbu „Spojovací
chodník Lány-Slovanka“;
·
starostovi Karlu Skleničkovi požádat o
kolaudaci přístavby kabin na fotbalovém
hřišti;
·
pozvat paní Vendulu Fenclovou na pracovní
poradu zastupitelstva obce k dořešení
nájemního vztahu na byt v čp. 5 ve Vašírově.

Kulturní komise obce Lány Vás zve na tradiční rozsvěcení vánočního stromku a svěcení adventních věnců
Slavnostní večer se bude konat v sobotu 28. listopadu 2009 od 17.00 hodin na Masarykově náměstí před obecním úřadem.
Lánský farář posvětí adventní věnce všem, kteří je přinesou s sebou.
Vystoupí lánský smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum a dětský sbor Kapička ze ZUŠ Stochov pod vedením Kamily Barochové.
Jste srdečně zváni…
Roman Havelka předseda kulturní komise obce Lány
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Soutěžíme dál…
Obecní zastupitelé neusnuli
na vavřínech z vítězství v soutěži
„Vesnice roku” a rozhodli se pokoušet
štěstí v soutěži další.
V květnu roku 2009, v předvečer Dne
rodin, vyhlásilo Ministerstvo práce a
sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
spolupráci s Asociací center pro rodinu a
Sítí mateřských center v ČRdruhý ročník
soutěže „Obec přátelská rodině“.
V přihlášce jsme si troufali tvrdit, že
veškeré společenské dění v obci probíhá
v součinnosti s rodinou, slouží k dalšímu
rozvoji různých prorodinných aktivit a
propagaci rodinné politiky na místní
úrovni.
Konečným datem pro přijetí přihlášek se
stal 31. červenec 2009. Obce se rozdělily
podle počtu obyvatel do pěti kategorií.
Naši obec zařadili do II. kategorie s
počtem obyvatel 501-2000, kam se
přihlásilo dalších 50 obcí. Z toho 11 ze
Středočeského kraje.
Vyhlášení vítězů proběhne v měsíci
listopadu, ovšem už dnes víme, že
tentokrát se na nás štěstí neusmálo. Do
druhého kola v naší kategorii postoupily
čtyři obce, tři z kraje Jihomoravského a
obec Kamýk nad Vltavou ze
Středočeského.
Myslím, že činnost spolků a organizací v
obci se proto nezastaví, ale bude
pokračovat dál v součinnosti s rodinou a
za podpory obecního zastupitelstva.
Alena Hlavsová

Obecní úřad přijme
administrativní sílu
Obecní úřad Lány přijme
do pracovního poměru
administrativní pracovnici
na zkrácený pracovní úvazek. Bližší
informace na tel. 313 502 041.
Po ž a d u j e m e : s t ř e d o š k o l s k é
vzdělání, znalost práce na PC.
Přihlášky vč. životopisu zasílejte
na adresu OÚ Lány, Masarykovo
náměstí 9, 270 61 Lány nebo na email karel.sklenicka@obec-lany.cz
nejpozději do 3. 12. 2009.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Další komplikace s chodníkem na Slovanku
Problémy kolem chodníku z Lán na Slovanku ještě
nejsou u konce. Zastupitelé museli na veřejném
zasedání schválit rozdělení stavby na dvě části,
které zřejmě budou realizovány v jiném časovém
horizontu.
„Když už jsme se domnívali, že všechny problémy
kolem chodníku na Slovanku jsou definitivně
vyřešené, objevil se další. Ta stavba je pro nás snad
prokletá,“ posteskl si na veřejném zastupitelstvu
v pondělí 26. října starosta Karel Sklenička. A
není divu. Nejprve pozemkový úřad odmítl
převést na obec pozemky nalevo od silnice, se
kterými územní plán původně pro chodník
počítal. Obci se podařilo po nelehkém jednání
odkoupit od České zemědělské univerzity pás
půdy na pravé straně. Pak příprava potřebné
dokumentace a vyjádření a konečně shánění
financí. Ty se nakonec podařilo zajistit díky
úspěšné účasti v soutěži Vesnice roku a zdálo se,
že už nic nemůže výstavbě tolik potřebného
chodníku zabránit. Ale chyba lávky. Poslední
zhruba 150 metrů dlouhý úsek je nutné vést podél
plotu provozovny, která je v bývalém lihovaru.

Bude nutné dát strouhu podél silnice do potrubí a
chodník vést nad ní. Jenže v tom je právě problém.
Strouha totiž patří správě silnic, respektive
Středočeskému kraji. Proto musí stavbu povolit
Rada Středočeského kraje. U té ovšem není jisté,
kdy se k projednání zmíněného souhlasu dostane,
takže hrozí, že některá z povolení, která jsou
časově omezená, propadnou, a my budeme moci
začít znovu. Navíc musíme být připraveni začít se
stavbou, až nás ministerstvo vyzve k realizaci
získané dotace.
„Proto jsme se rozhodli rozdělit stavbu na dvě
části, první od prvního kruhového objezdu na
obchvatu k plotu lihovaru, s jejíž realizací jsme
schopni začít ihned, a druhou, což je právě onen
stopadesátimetrový kousek podél lihovaru k
můstku přes potok, kde musíme počkat na
vyjádření Rady Středočeského kraje,“ vysvětlil
starosta Sklenička. Tolikrát slibovaná stavba,
která je důležitá pro bezpečnost lánských
obyvatel, tak snad konečně po létech dojde svého
naplnění.
Karel Pleiner

Výjimka pro základní školu
Zastupitelé na veřejném zasedání schválili
výjimku pro základní školu, která povoluje pokles
počtu žáků pod státem stanovený limit. Počet žáků
na naší škole by měl být 153 tak, abychom dodrželi
průměr na třídu sedmnáct. Bohužel nynější stav
je 152, a to znamená pokles na průměr 16,89.
„Tak jako mnohé školy v České republice se i ta naše
potýká s nedostatkem žáků. Státem stanovený
limit pro průměrný počet žáků ve třídě se nám
dosud většinou dařilo naplnit, takže ke krácení
financí na platy učitelů a personálu ze strany
ministerstva školství nedocházelo. Letos bohužel
nečekaně odešli dva žáci na jazykovou a dva na
sportovní školu. Tím je nutný počet žáků o jednoho
nižší,“ informoval starosta Karel Sklenička.
Samozřejmě pokud někdo z lánských dětí má

schopnosti jazykové nebo sportovní, lze mu jen
přát možnost je dále rozvíjet. Avšak vzhledem k
poklesu průměru bylo nutné, aby zastupitelstvo
schválilo výjimku, protože v případě, že
ministerstvo školství bude požadovat vrácení
části peněz, bude muset rozdíl uhradit ze svého
rozpočtu obec.
„Naštěstí se jedná o přechodný stav po dobu
jednoho roku. Již v příštím školním roce nastupují
silné ročníky, takže zatímco z devátého ročníku
odchází čtrnáct dětí, do první třídy jich má
nastoupit dvaadvacet až šestadvacet. Podobný
vývoj očekáváme i v dalších několika letech, takže s
naplněním stavu by v dohledné době neměly být
problémy,“ uzavřel starosta Sklenička.
Karel Pleiner

Chytráci, za které platíme každý ze své peněženky
V poslední době se v Lánech rozmáhá nový
nešvar. Někteří občané se rozhodli řešit svůj
problém s likvidací odpadu na úkor nás všech
ostatních. Aby ušetřili pár korun, odkládají svůj
odpad u kontejnerových hnízd. Můžete zde často
spatřit plastové části automobilů, ojeté pneumatiky a pytle s různým obsahem. Tento odpad však
svozová firma neodveze a onen „svinčík“ musí
nakonec na vlastní náklady odstranit obec. To nás
samozřejmě stojí peníze, které se mohly využít
jinak a ve prospěch všech. Zvlášť teď, v době
finanční krize, kdy je propad veřejných financí
kolem deseti procent, je každá koruna zbytečně
vydaná z obecního rozpočtu dvojnásob drahá.
Obec už nyní vynakládá na likvidaci odpadu

nemalé prostředky, síť kontejnerových hnízd se
rok od roku zahušťuje a navíc mají lánští
obyvatelé k dispozici zdarma sběrný dvůr i pro
velkoobjemový odpad – to už je ve vesnických
poměrech skutečný nadstandard. Spořit je pěkná
věc, ale nejde to dělat tak, že za mě zaplatí ostatní.
Například v případě pneumatik je prodejce, který
vám nové pneumatiky prodá, povinen odebrat od
vás ty staré. Pokud už někdo chce ušetřit pár
kaček za levné pneumatiky v supermarketech, ať
také požaduje odběr svých starých. Nebo za jejich
likvidaci bude prostě muset zaplatit sám, ze
svého. Nikoliv z obecního!
Karel Pleiner
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Nařízení o odklízení sněhu se mění
V souladu s takzvanou „chodníkovou novelou”
senátora Kubery schválili 26.10.2009 zastupitelé
změnu nařízení o odklízení sněhu. Povinnost
odklízet sníh přechází na vlastníka chodníku,
tedy obec nebo jiného majitele.
„Vzhledem k tomu, že není v silách obce, a to jak
finančních, tak i technických, zajistit v jednom
okamžiku úklid všech dvanácti kilometrů
chodníků, které v obci máme, rozdělili jsme je do tří
pásem podle časové lhůty, dokdy se budou uklízet,“
upozornil starosta Karel Sklenička.
V prvním pásmu, kde se bude provádět úklid
nejpozději do 24 hodin po sněhové nadílce, je
převážná část chodníků v centru, na přístupu ke
škole, k ordinaci lékaře a také chodník do
Vašírova. Druhé pásmo se bude uklízet do 48

hodin a jedná se o hlavní tahy v obci. A konečně
zbylé chodníky obec uklidí do 72 hodin.
Starosta přesto apeloval na občany, aby pokud
možno zůstali u toho, že si každý odklidí sníh
takříkajíc před vlastním prahem. „Obec na tak
masový úklid prostě nemá prostředky ani lidi.
Senátoři sice rozhodli, že obce chodníky uklízet
mají, ale nedoplnili to podstatné - například
navýšení rozpočtů o jedno procento, které by
náklady bohatě pokrylo. Jejich návod na to, že obce
mohou zvýšit daň z nemovitosti, a to dokonce až na
pětinásobek, některé obce využily a teď toho hořce
litují a rychle svá rozhodnutí vrací zpět.” Na závěr
starosta dodal: „My jsme touto cestou nešli a já
stále věřím, že u nás jsou lidé soudní a pomůžou.“
Karel Pleiner

Na VOŇAVÉM ADVENTU zazpívá lánský sbor
Uvolněná předvánoční atmosféra bez spěchu a
nervozity opět čeká na návštěvníky dne s
vánočními tradicemi nazvaného VOŇAVÝ
ADVENT. Připravuje ho na sobotu 12. prosince
2009 Kulturní komise obce Lány. Místní
sokolovna bude opět vonět jehličím a vanilkou,
každý bude moci zakoupit vánoční dárky v
příjemné pohodě. Budou se tu vyrábět vánoční
ozdoby, svícny i drobné dárečky, zdobit vánoční
stromek, zpívat či hrát loutkové představení pro
děti i dospělé. Každý se může přihlásit do již
třetího ročníku cukrářské soutěže o putovní pohár
Zlatý Šafrán.
Jako každý rok Vás i letos srdečně zveme na
předvánoční setkání, které začne v 10 hodin v
lánské sokolovně. Během celého dne si návštěvníci budou moci prohlédnout zajímavé stánky s
vánoční tematikou, připraven bude i řemeslný trh
a dílna pro děti i rodiče. Lánskou sokolovnu
zaplní stánky s vánočními výrobky a stanoviště,
na kterých si 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. Ve výtvarné
dílně připravené Domečkem, si budou moci děti
vyrobit vánoční ozdoby nebo lepit nejdelší
vánoční řetěz.

V 15 hodin vystoupí lánský pěvecký sbor Chorus
Laneum s pásmem vánočně laděných písní a
koled.
Již třetím rokem budeme v rámci programu
slavnostně udílet cenu za nejchutnější a nejhezčí
vánoční cukroví Zlatý Šafrán. Pokud se chcete
této soutěže zúčastnit i Vy, stačí, když 12.
prosince přinesete své vánoční cukroví či jinou
vánoční dobrotu ochutnat do sokolovny.
Neváhejte a napečte pro VOŇAVÝ ADVENT,
vaše jméno může být další zvěčněné na putovním
poháru, který je po celý rok vystaven na obecním
úřadě. Vyhlášení je plánováno na 16. hodinu.
Program zakončí cca v 17 hodin kouzelné
loutkové představení České mše vánoční od
Jakuba Jana Ryby pro všechny generace v podání
profesionálních loutkoherců.
A na závěr ještě jedna výzva: MÁTE DOMA
RUČNĚ VYRÁBĚNÝ BETLÉM, ZE DŘEVA,
MODURITU, PAPÍRU ČI JINÉHO
MATERIÁLU? ZAPŮJČTE NÁM HO, PROSÍM,
N A V Ý S TAV U V R Á M C I V O Ň AV É H O
ADVENTU. Ozvěte se na emailovou adresu:
obec@lany.cz s telefonním kontaktem na vás,
nebo se na obecním úřadě přímo zastavte.
Předem všem velmi děkujeme.
Eva Havelková, Ivana Hošková

Změna v gratulacích
Od samého počátku mého působení v redakční
radě Lánského zpravodaje neustále narážíme v
naší práci na jeden problém. Je jím zveřejňování
gratulací k životním jubileím lánských občanů a
blahopřání k narození dítěte. Na jednu stranu
někteří Lánští chtějí tyto informace dostávat, na
druhou stranu proti tomu jiní protestují a
upozorňují nás na porušování Zákona na
ochranu osobních údajů. Když jsme se svého času
pokoušeli zveřejňovat informace v souladu s
tímto zákonem (tj. bez věku a místa bydliště),
protestovali ti první, že stejně pak neví, o koho jde.
Ti druzí nás zase upozorňovali, že bez souhlasu
dotyčné osoby o ní takové důvěrné osobní údaje

zveřejňovat nesmíme.
V poslední době jsme opět dostali stížnosti na toto
téma. Proto jsme se rozhodli, že od nového roku
přestaneme jubilea zveřejňovat automaticky.
Zároveň však zavádíme novou službu, kde budete
moci o otištění blahopřání požádat, samozřejmě
se souhlasem dotyčné osoby. To lze vždy do 25.
dne měsíce, kdy je uzávěrka příspěvků do
zpravodaje. Tím umožníme všem, kdo chtějí svým
blízkým popřát, aby tak prostřednictvím
Zpravodaje učinili, a zároveň se vyhneme
stížnostem těch, kteří si nepřejí své osobní údaje
zveřejňovat. Děkujeme za pochopení.
Karel Pleiner

Ocenění KLOBOUK DOLŮ
pro dalšího občana
Již čtvrtým 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.
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 9. 12. 2009 na
emailovou
adresu:
RomanHavelka@email.cz nebo je
můžete písemně, s viditelným nápisem
Klobouk dolů, doručit na obecní úřad.
Roman Havelka a Karel Pleiner

Blahopřejeme
V měsíci listopadu blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Sláničková Vlasta, Vašírov; Demková
Hana, ul. Berounská; Jaroš Karel, ul.
Křivoklátská; Kudrnová Běluše, ul. Ke
Hřbitovu; Baroch Karel, ul. Zahradní;
Zelenka Lubor, ul. Školní; Pošta
František, ul. Na Ohradech; Krůtová
Eva, ul. Školní; Sedláčková Jaroslava, ul.
Školní; Voldřichová Zdenka, ul.
Berounská, Jiravová Dana, ul. Za
Školou; Pojer Václav, ul. Pod Lesem;
Tkadlecová Milada, ul. Lesní.

Vítáme nové občánky
V měsíci září 2009 se narodily
·
Tereza Lhotová, Marie Rovná,
·
Kamila Kučerová, Emilie Kučerová

Vzpomínka
V měsíci srpnu nás opustila Marie
Rychtrová z Lán.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jak jsme cestovali za tečkou na mapě
Je krátce před půl šestou ráno. Přešlapuji před vchodovými dveřmi a
snídám druhou cigaretu. Kolem prosviští dva náklaďáky s návěsy pro
převoz štěrku (ještě pár týdnů a bude od nich definitivně pokoj) a konečně
do uličky před naším domem couvá oktávka našeho starosty. Na zadním
sedadle ospalý Ernest Kosár, za volantem dobře naložený Karel. Ukládám
kabát do kufru, nasedám a vyrážíme na dalekou cestu směrem k malé tečce
na mapě poblíž Přerova. Tučín - Vesnice roku 2009.
Vzhledem k tomu, že cestáři právě ukončili další etapu opravy er-šestky, je
cesta na okraj Prahy otázkou slabé čtvrthodinky. Poprvé se stává zdrojem
pobavení naše navigace, která, ač v dubnu absolvovala up-grade, dožaduje
se před Pavlovem odbočení vpravo, i když není kam. Pak kurzor na mapě
putuje po poli, neboť zbytek dálnice otevřený v prosinci v programu nemá. V
okamžiku, kdy najedeme na pražský okruh, se tom-tomka zase chytá a hlásí
nám předpokládaný dojezd do Tučína okolo deváté. „Bude čas na snídani,“
konstatuje spokojeně Ernest, který zrovna má období, kdy mu enormně
chutná. Provoz zatím ujde, takže za chvíli už najíždíme na dé-jedničku.
Tady už to trochu houstne hlavně díky spoustě kamiónů.
Blíží se sedmá a Ernest doporučuje motorest na pětadevadesátém
kilometru, kde prý mají vynikající boršč. Dáme na jeho doporučení a
stavíme na snídani. Boršč je skutečně výborný, preso rovněž a do auta
nasedáme v dobré náladě. Tom-tomka hlásí předpokládaný čas dojezdu v
9.38, takže vzhledem k tomu, že máme být na místě v deset, plánuje starosta
ještě jednu zastávku na kafe. Znovu vyrážíme na dé-jedničku, kde provoz
zase trochu zhoustl. Pak už je tu Brno a my nabíráme směr na severovýchod.
Po zánovní dálnici je radost jet, ale po pár desítkách kilometrů jsme podle
naší bláznivé navigace zase uprostřed pole a ten chlápek, co je zavřený
uvnitř, se neustále dožaduje, abychom okamžitě zastavili a otočili se.
Kašleme na něj, a tak jsme okolo deváté zhruba pětadvacet kilometrů od
našeho cíle a starosta vyhlašuje pauzu číslo dvě. Dáváme si kávu a Karel se
posilňuje chutným medovníkem.
Konečně Tučín. Na kraji nás vítá nedostavěný dům, kde někomu zcela
evidentně před nějakým tím rokem došly peníze. Ale jinak je vesnička moc
pěkná, opravené fasády svítí veselými barvami a všude kolem je hezky
udržovaná zeleň. Míjíme místní Jednotu socialistického typu s nudnou
šedou fasádou, jedinou budovu, která působí jako by ji někdo uchopil v

osmdesátých létech a přenesl někam, kde pěkně popraskala a získala
omšelou patinu, a pak ji zase přenesl zpátky a posadil vedle nově zrekonstruovaného obecního úřadu s prostorami pro kulturu a hasičskou
zbrojnicí v suterénu.Pak už parkujeme před místním koupalištěm,
napájeným termálním pramenem o teplotě 21 stupňů, kde se celá dnešní
sláva koná. Slavnostní uvítání, na příchodu třináct velkých tabulí s
prezentací všech vítězných vesnic, Lány hned na druhém místě za Tučínem.
K zastřešenému jevišti u bazénu je přistavěný velký stan s řadou menších,
kde jsou stoly a židle. Posadili nás ke stolu s trojicí z Hrušovan, vítěznou
vesnicí z Ústeckého kraje a se zástupci z Lužice z kraje Jihomoravského.
Vzápětí se znovu zvedáme a vyrážíme na obhlídku vesnice v malém vláčku,
který se jmenuje Tučolíno. Zasvěcený výklad prostřednictvím mikrofonu

podává paní místostarostka, která nám také jako správná průvodčí předtím
proštípla lístky. Zastávku uděláme na obecním úřadu, kde si prohlížíme
výstavu věnovanou činnosti místních spolků, kroniky a další věci spojené s
životem obce. Mimo jiné tu zjišťujeme, že hezká zeleň, která nás zaujala už
při příjezdu, je prací místního spolku zahrádkářů. Začínáme pomalu tušit,
o co v téhle vesnici jde. Vracíme se ke koupališti, kde právě všichni místní
společnými silami zasazují lípu na oslavu vítězství v soutěži Vesnice roku.
Pak začíná oficiální program. Po projevech všech funkcionářů, od ministra
přes hejtmana a různé předsedy až po generálního vikáře olomoucké
arcidicéze přichází na řadu program kulturní, kde se představí místní děti a
hlavně hybatel místního společenského a kulturního života – Sdružení

obecních nadšenců. A konečně předávání ocenění. Nejprve představení
všech třinácti obcí, které vzápětí přebírají Zlaté stuhy za vítězství v
krajských kolech. Pak oznámení dalších ocenění, kde naši spolusedící z
Hrušovan získávají takzvanou Koláčovou cenu za nejlepší místní koláče s
hruškovými povidly a Lužičtí Pohár Folklorního sdružení. Mimochodem,
Hrušovanští nám dali koláče ochutnat a opravdu je měli moc dobré. A taky
byli sympatičtí, i když nás trochu zamrzelo, když jsme se dozvěděli, že jako
vítězná obec dostali navíc od hejtmanky Ústeckého kraje půl miliónu. Při
pohledu na to, jak se místní hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin
Tesařík nepokrytě spolu s Tučínskými radoval z vítězství, jsme si jen mohli
povzdechnout: „Inu, není hejtman jako hejtman...“
Pak už přišly na řadu ceny nejvyšší, udělené v celostátním kole soutěže.
Všechny tři vítězné obce dostaly i ozdobnou malovanou desku na obecní
úřad se znakem obce a umístěním v soutěži. Nejprve obec Žernov z
Královéhradeckého kraje, která získala bronz a přivezla si dokonce celý
autobus fanoušků i s vlajkou, kteří ztropili patřičný bengál na oslavu
výborného výsledku. A po nich konečně Lány na druhé příčce. Dostali jsme
širokou stříbrnou stuhu a diplom, které budou ozdobou foyeru našeho
obecního úřadu. Potěšil i šek na 60 000 korun od Svazu měst a obcí ČR.
Starosta Karel Sklenička ve své krátké zdravici pogratuloval vítěznému
Tučínu a řekl: „Závidím vám jen jediné, vašeho hejtmana.“ Na závěr převzal
zlatou stuhu za vítězství v celostátním kole za velkého jásotu tučínský
starosta a mohl se podávat oběd. Po něm ještě starostové dostali důležitý
úkol. Místní totiž připravili na hladinu bazénu mapu ČR složenou z
různobarevných polystyrénových plováků ve tvaru jednotlivých krajů se
jménem vítězné obce a s její vlaječkou. Každý starosta si pak vylovil ten
'svůj' kraj, náš to zvládl jako první. Je vidět, že máme v Čechách a na Moravě
šikovné starosty, protože se to obešlo bez koupele. A na řadu přišlo loučení a
odjezd. A pro nás přestal být Tučín onou tečkou na mapě někde u Přerova a
stal se konkrétním místem s milými lidmi žijícími v úžasné pospolitosti.
Tajemství jejich úspěchu bylo odhaleno. Té míry sounáležitosti se nám asi
vzhledem k velikosti naší obce nikdy nepodaří dosáhnout, a proto považuji
naše druhé místo za velký úspěch.
Vyrážíme na zpáteční cestu a tom-tomka, zavřená tentokrát někde ve
schránce, si sama pro sebe kecá nějaké nesmysly. Cestou se ještě stavíme v
dalším motorestu na dé-jedničce, chvíli postojíme na Jižní spojce a po šesté
jsme konečně doma. Jsme sice rozlámaní, ale shodneme se: Bylo to fajn.
Zážitky z cesty dne 23. 11. 2009 zapsal Karel Pleiner
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Pohádky pro děti v lánské sokolovně
Pět pohádek Aloise Mikulky uvidí malí i velcí
návštěvníci v úterý 17. listopadu 2009 od 15.00
hodin v lánské sokolovně. Mikulkovy pohádky
jsou vlastně malé básně v próze. Divadlo Elf,
nezávislé sdružení profesionálních umělců, které
se snaží vytvářet inscenace na principech
alternativního loutkového divadla, nastudovalo
pohádky tak, aby vznikalo zvláštní napětí mezi
slovem a obrazem. To vyvolává řadu komických
situací.
V první pohádce O kvíčale a želvičce zachrání dvě
nerozlučné kamarádky maličkou planetku před
invazí žížal. Druhá pohádka vypráví pravdivý

příběh o tom, jak to chodívá v pralese. Třetí
pohádka se jmenuje Hastrmanní princeznička.
Detektiv Leo Pinkalinka se svou stopovací
rosničkou dopadnou kradačského kočičáka!
Čtvrtá pohádka O smutném tygrovi je oslavou
přátelství a fantazie. Pátá pohádka je snovým
příběhem O rybáři, který nikdy nic nechytil.
Společně vyplujeme na velrybím hřbetu do
bublajících mořských hlubin.
Rodiče s dětmi srdečně na nevšední divadelní
zážitek zve kulturní komise obce Lány.
Roman Havelka

Blahopřání ke „kamenné svatbě“
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadu v Lánech blahopřeje manželům Marii a Jaroslavu
Kynclovým z Vašírova k 65. výročí společného života, k tzv. kamenné svatbě. Manželé Kynclovi
uzavřeli manželství dne 1. října 1944 v Lánech.
Za Sbor pro občanské záležitosti Alena Hlavsová

Co nového ve škole?
·
29. 9. - Ve 4. ročníku je i v letošním školním roce realizován projekt

dopravní výchova, na kterém se podílí Labyrint Kladno, Středočeský
kraj a ÚAMK ČR. Žáci absolvují během školního roku 4 vyučovací
hodiny teoretické výuky a 4 hodiny praktické výuky jízdy na kole na
dopravním hřišti v Kladně. Děti projekt zahájily dvouhodinovou
návštěvou dopravního hřiště.
·
1. 10. – Žáci 6. třídy zhlédli v pražském paláci Lucerna zajímavou
expozici čínské terakotové armády bojovníků.
·
5. 10. – Každý rok věnujeme ve škole jeden den tematice ochrany člověka
za mimořádných situací. V průběhu dopoledne měli žáci 1. - 4. třídy, pod
vedením p. Klicmanové – pracovnice Českého červeného kříže možnost prakticky si vyzkoušet poskytování první pomoci, žáci 5. – 9.
třídy zhlédli filmové ukázky mimořádných situací s průvodním slovem

Blahopřání
k „diamantové svatbě”
Dne 27. srpna 2009 oslavili diamantovou svatbu manželé Květoslava a
Antonín Bechyňovi z Lán. Vše nejlepší,
hodně zdraví a životního elánu do
dalších let přejí Martina, Mirek a
Adámek Hořejších; Lída, Honza a Oskar
Benovi; Milan Hořejší s Markétou;
Slávka, Tonda a Ládík Bechyňovi; Alena
a Vlastimil Hořejších; Jana a Milan
Bechyňovi.

strážníka Městské policie Nové Strašecí pana Nováka. Zpestřením byla
ranní návštěva lánských dobrovolných hasičů, kteří dětem názorně
předvedli vyproštění zraněných z havarovaného vozidla.
·
6. 10. – Žáci 1. a 2. třídy podnikli přírodovědnou výpravu do
Informačního a výukového střediska v Křivoklátě, programy zde
umožňují dětem vnímat a poznávat přírodu praktickou činností.
·
7. 10. – Žáci navštěvující volitelný předmět Toulky historií podnikli
naučnou výpravu do parku lánského zámku.
·
14. 10. – Žáci 8. a 9. třídy navštívili Veletrh celoživotního vzdělávání,
který se konal v prostorách Domu kultury v Kladně. Střední školy a
učiliště z nejbližšího okolí zde představily ukázky své práce a podávaly
informace o studijních i učebních oborech. Akci i dopravu organizačně i
finančně zaštítil Úřad práce v Kladně.
·
15. 10. – Zástupci tříd se sešli s vedením školy na žákovské radě.
·
21.10 - Na druhé výpravě si žáci navštěvující volitelný předmět Toulky
historií prohlédli historickou budovu Národního divadla.
·
21.10. - Děti ve školní družině oslavovaly Halloween, na konci
dobrodružné cesty je čekala sladká odměna, diskotéka s občerstvením a
volba krále masek, stal se jím Jakub Slanina ze 4. třídy.
·
23. 10. – Druhou lekci finanční gramotnosti projektu „Rozumíme
penězům“ absolvovali žáci 8. třídy.
Iveta Vrabcová, ředitelka Základní školy Lány

Žáci školní družiny si Vás dovolují pozvat na adventní výstavu svých prací,
která se koná 26. a 27. listopadu 2009 od 12 do 16 hodin v prostorách školní družiny. Současně zde budou
k zakoupení věnce a svícny ze zahradnictví Lípová z Nového Strašecí. Těšíme se na Vás!
Vážení rodiče, přátelé školy!
Děti a vychovatelky ze školní družiny si Vás dovolují pozvat na výstavu
svých prací.
Výstava, ač adventně laděná, bude průřezem všech prací, které s dětmi v
průběhu školního roku vyrábíme.
A protože v naší školní družině již nějakou dobu s dětmi toužíme po novém
moderním a bezpečném herním prvku na školní zahradu, rozhodli jsme se
ziskem ze všech akcí, které bude školní družina v letošním školním roce pro

veřejnost pořádat, přispět právě na jeho pořízení a instalaci.
Pokud tedy přijdete 26. nebo 27. listopadu 2009 od 12 do 16 hodin do
prostor školní družiny a zakoupíte si některý z našich výrobků,
pomůžete nám proměnit náš sen ve skutečnost.
Nebudeme na to sami. Jako každý rok nás přijede podpořit paní Lípová z
novostrašeckého zahradnictví se svými adventními věnci a svícny.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Ilona Jordáková a Věra Rýglová
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Přednáška o lánské historii
Ve čtvrtek 3. prosince 2009 od 17.00
hodin bude mít ve velkém salónku
Novostrašeckého kulturního centra
přednášku spojenou s promítáním
fotografií o zámeckém parku v Lánech a
Lánské oboře lánský písmák PaedDr.
Václav Vodvářka .Přednášku pořádá
Akademie volného času.

Pozvánka na akce v Lánech
28.11.2009
Rozsvěcení vánočního stromečku a
svěcení adventních věnců před budovou
obecního úřadu v Lánech od 17.00 hodin
Pořadatel: Obec Lány
17.11.2009
Pohádky Aloise Mikulky v podání pro
děti v lánské sokolovně
Pět pohádek v podání divadla Elf od
15.00 hodin v lánské sokolovně
Pořadatel: Obec Lány
22. listopadu 2009
Vánoční výstava dekorací
Vánoční dekorace, adventní věnce,
perníčky, cukroví, keramika, svíčky a
dárky v Muzeu T.G. Masaryka v Lánech
od 9.00 - 17.00 hodin
22.10. - 21.11.
Jindřich Richter - Cikánská komunita
na
fotografiích
Muzeum T.G. Masaryka v Lánech
26.11. - 13.12.
Putovní výstava fotografií
Jak se žije v mateřských centrech
Muzeum T.G. Masaryka v Lánech
12.12.2009
Voňavý advent s předáním ceny Zlatý
šafrán
Řemeslný jarmark, ukázky výroby,
program pro děti v lánské sokolovně od
10.00 do 18.00 hodin
Pořadatel: Obec Lány
19.12.2009
Vánoční buchec
Volejbalový turnaj v lánské sokolovně
Pořadatel: TJ Sokol Lány
27.12.2009
Vánoční vycházka pro rodiče s dětmi
Sraz na parkovišti u začátku naučné
stezky
Pořadatel: TJ Sokol Lány a Naše Lány,
občanské sdružení
30.12.2009
Premiéra divadelního přestavení DS
Tyrš, udílení ceny Klobouk dolů
Pořadatel: Divadlo Tyrš, Obec Lány

KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Mateřská škola Lány má od září novou třídu
Na prázdniny zbyly jen vzpomínky a začal
podzimní čas. Doposud jsme v Mateřské škole
Lány měli tři třídy pojmenované Berušky, Kytičky
a nejstarší děti docházely do třídy Sluníček. V září
jsme otevřeli čtvrtou třídu Motýlků. Ve spolupráci
s OÚ Lány proběhla rekonstrukce bytu a
navrácení těchto prostor pro výchovu předškolních dětí. Celková kapacita školy se tak rozšířila
na 77 dětí.
Třída Motýlků je menší, útulná. Příchod do šatny
je přes vestibul školy, poté děti vejdou do třídy, kde
na ně čekají zajímavé hračky. Nový nábytek
poskytuje několik zákoutí pro tvořivou hru dětí.
Za vybavení třídy Motýlků hračkami a didaktickými pomůckami patří poděkování sponzorům a
partnerům Mateřské školy Lány.
V září děti poznaly své kamarády, budovu školy a
seznámily se s přilehlou školní zahradou a
možnostmi sportovního vyžití. Velké plus je
vchod vybudovaný ze šatny přímo na zahradu,
který dětem umožňuje využití hygienického
zařízení v přízemí budovy.
Začátkem listopadu se uskutečnila s pomocí
rodičů a dětí brigáda s názvem „Zavírání

zahrady“. Vyhrabali jsme listí a rozsvítili dýňové
světýlko. Zahrada ztichla a smích dětí se na ní
rozezní až na jaře. Cílem našich zimních vycházek
se stane zámecký park a podzimní příroda.
Rádi bychom na jaře dětem připravili překvapení
a za výtěžek z benefiční akce Duha nad mateřskou
školou 2009 provedli další modernizaci hracích
prvků.
Přeji dětem, aby si užily barevný podzim a stal se
jim inspirací pro jejich hry v přírodě.
Miluše Vaněčková

Sluníčka na výletě
V pondělí 12. října ráno pršelo a nebe bylo
beznadějně zatažené. Čekala jsem přeložení
výletu na jiný termín, kdy bude lepší počasí. Pro
svůj dobrý pocit jsem ale nasadila turistické boty,
nepromokavou bundu, vzala batoh a se synem
vyrazila ke školce.
Čekalo mě překvapení, paní učitelka výlet
nevzdala! Děti a dvě maminky už byly připravené.
Naším cílem byla naučná stezka Brdatka, která
spojuje Křivoklát s údolím Berounky.
Na Píska nás dovezl smluvený autobus. Děti si
oblékly pláštěnky a už se hnaly z autobusu ven.
Ten déšť ani nevnímaly. Vyšli jsme po stezce, děti
poháněla touha najít další červenou značku, paní
učitelka vyprávěla o okolní přírodě a pak přestalo
pršet. Sundali jsme pláštěnky a pořádně se

rozhlédli. Z údolí řeky stoupal opar mlhy a za
kopcem koukalo nesměle sluníčko. Po svačině
jsme vyšli odpočinutí dál směrem na Křivoklát.
Zastávky u naučných tabulí jsme měli obohacené
o výklad paní učitelky a postřehy dětí.
Největší odměnou za deštivé ráno byla vyhlídka
na Berounku a sluníčko, které zářilo na podzimní
barevný les. Městečkem Křivoklát jsme prošli k
vlakové zastávce. Vlakovou výluku děti přivítaly
jako zpestření a s nadšením přestupovaly z vlaku
na autobus a zase zpátky do vlaku.
Na oběd jsme přijeli podle plánu a všem jsme se
chlubili, jak nám svítilo sluníčko. Bylo to prima
dopoledne a jsem ráda, že to paní učitelka
Věrnochová nevzdala.
Andrea Tvrdková

KOMENTÁŘE
Páni zloději a vandalové, až jednou budete mít smůlu,
doufám, že si poležíte v nemocnici
Tak jsme se z naší krásné nové autobusové
zastávky moc dlouho netěšili. Radost z toho, že
centrum naší obce získalo konečně pěkný vzhled,
zkalili v noci ze středy 28. října (jak paradoxní – v
den, kdy slavíme vznik našeho novodobého
demokratického státu) neznámí vandalové. Kvůli
tomu, aby mohli ukrást pár metrů svítících
kabelů, zničili zámky u všech vývěsek pro spolky a
organizace a poškodili dvířka vitrín. Člověku
zůstává rozum stát nad takovou arogancí a
sprostotou a v duchu si řekne: takoví lidé si snad
demokracii ani nezaslouží. Za to vím, co by si

zasloužili určitě – dostat, s prominutím, pořádně
přes hubu.
Práce a péče všech lidí z naší vesnice o to, aby Lány
byly místem, kde se nám dobře žije a kde je hezky,
je neustále znehodnocována nepřejícími
sobeckými hajzly, kteří si neváží ničeho a sami
nejspíš nikdy nic nedokázali kromě toho, že
otravují život druhým. Proto prosím všechny
lánské – nebuďme lhostejní k ničení našeho
společného majetku, nebuďme lhostejní k řádění
podobných vandalů. Vyhlašme jim válku.
Karel Pleiner
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Školní družina Vás srdečně zve na otevřenou dílnu výroby adventních věnců.
Kdy? Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 od 16 hodin.
Kde? V prostorách školní družiny v přízemí budovy 1. stupně.
Co s sebou? Korpus na věnec, svíčky a zdobení. Větvičky a přírodniny Vám budou k dispozici.
Přijďte si s námi vyrobit adventní věnec a užít si trochu předvánoční nálady.

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:
·
Opět začíná Cvičení pro děti ve věku
2-3 roky, a to každou středu v
Domečku od 10.00 do 10.30 hodin.
Cvičení vede Andrea Klimešová a
Radka Velíšková (cvičitelky TJ Sokol
Lány).
·
Konverzaci pro mírně pokročilé
v anglickém jazyce pro dospělé
s hlídáním děti povede v měsíci
listopadu Markéta Soukupová.
Začínáme 5.11. od 9 do 10 hodin a
každý další čtvrtek. Cena za 1
vyučovací hodinu je 40,-Kč, cena za
hlídání 1 dítěte je 10,- Kč. Přihlásit se
můžete v Domečku nebo předem na emailu: sdruzeni@lany.cz nebo tel.
724 265 092.
·
Beseda – logopedická péče - v úterý
10. listopadu od 15 do 17 hodin.
Využijte příležitost, kdy si řeč Vašich
dětí v jejich přirozeném prostředí
může poslechnout profesionální
logoped a poradí Vám! Besedu
povede Mgr. Dana Šálová z logopedické ambulance Stochov, Nové
Strašecí, Kladno a Rakovník.
·
Beseda – prostředky intimní
hygieny „Každá žena ví o čem je
řeč“ - ve čtvrtek 19. listopadu od 10
do 12 hodin. Besedu povede Martina
Jůnová a představí nám nové
aniontové bavlněné menstruační
vložky a intimky, které jsou ekologicky odbouratelné a antialergenní.
·
Na vánoční prodejní výstavě v
Muzeu TGM v Lánech v neděli
22.listopadu 2009 od 9 do 17 hodin
nebude chybět prodejní stánek s
výrobky, které vytvořily maminky s
dětmi v Domečku. K vidění a
samozřejmě k zakoupení budou
svíčky, ošatky z pedigu, ručně
vyráběná mýdla, šperky a korálky,
keramika, vánoční ozdoby z
keramiky, drátků a ovčího rouna a
mnoho dalšího.
·
Besedu o zdravé výživě můžete
navštívit ve čtvrtek 10. prosince
2009 od 9:30 do 11.30 hodin, kterou
povede Radomíra Jirásková. Zdravé
výživě se věnuje již 6 let. Vychází
především z vlastní praxe, odborných
knih a kurzů zdravého životního stylu
a vaření. Součástí přednášky je i
ochutnávka jidel.
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Informace ze Sokola
·
Pondělní cvičení starších děvčat a

dorostenek s Bárou Ladrovou bylo
přeloženo na sobotu po cvičení žen, tj.
od 10 hodin. Pondělní podvečer je
rezervován pro pronájem na
nohejbal.
·
Sobotní cvičení s Martinou se bude
konat 14., 21. a 28. listopadu a 5. a 12.
prosince. Mimořádné vánoční
cvičení pro ženy s Míšou Kholovou
připravujeme na neděli 13.
prosince od 16.00 hodin.
·
Z pověření odboru sportu České obce
sokolské proběhne 7. listopadu v
sokolovně celostátní přebor mladších
žáků ve stolním tenise.
·
Celodenní turnaj pořádá v sobotu 19.
prosince volejbalový oddíl. Bude
probíhat další ročník volejbalového
t u r n a j e n a z v a n é h o „Vá n o č n í
buchec“.
·
Výbor TJ Sokol Lány na své říjnové
schůzi rozhodl, že se uživatelé
sokolovny (jednotlivé oddíly) budou
podílet větší částkou na krytí
provozních nákladů sokolovny.
Dosud každý oddíl „odváděl“ do
pokladny TJ za každou hodinu
tréninku nebo cvičení 20,- Kč. Od září
to bude 35,- Kč. K tomuto rozhodnutí
dospěl výbor po zhodnocení finanční
situace TJ a provedené analýze
nákladů na provoz sokolovny. I proto
by měl každý oddíl hledat cesty ke
zvýšení svých příjmů (výše
oddílových příspěvků, sponzoři,
granty, brigády, sběr atd).
·
Vyzýváme členy Sokola, ale hlavně
uživatele venkovního areálu, aby
pomohli s úklidem spadaného listí.
Zametání a svoz na vyhrazené místo
je možné provádět i individuálně.
Společná brigáda bude vyhlášena v
místním rozhlase.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lánská nohejbalová liga
pomalu končí. K datu 13. října 2009 bylo už
sehráno 460 utkání a zbývá dohrát posledních
dvacet. Tyto zápasy rozhodnou o zbývajících dvou
neznámých a to: kdo obsadí druhé a kdo sedmé
místo? O to druhé se utkají mužstva ÚDER a
VETERÁNI, o to sedmé DRACI z Kladna se
ZMRZLÝMI MUŽI z Rynholce. Na ostatních
místech je už zcela jasno: titul obhájí mužstvo
HROZBA ve složení M. Havlík, D. Havlík, J.
Stehno, J. Hošek. Čtvrtí skončí RYCHLÁ SMRT,
pátí NEW BUBU z N. Strašecí a šestým

mužstvem bude SOKOL Lány. Devátou příčku
obsadí DRSONI z Kladna, desátou
DOROSTENCI a poslední jedenáctou RÉVA z
Kladna. Během ligy odstoupila ze soutěže
mužstva JAGUÁR a NARPA.
Galavečer v hospodě Narpa, na kterém bude
zhodnocen 3. ročník Ligy a předány věcné ceny, se
uskuteční v pátek, 20. listopadu 2009 od 17
hodin.
Pavel Slánička

Mikulášské cvičení pro děti s rodiči
Mikulášské cvičení dětí s rodiči čeká na zájemce v rámci pravidelného cvičení Sokola ve čtvrtek 3.
prosince 2009 od 16.00 -17.00 hodin v lánské sokolovně. Určeno je pro všechny holky a kluky do
6 let v doprovodu dospělé osoby. Mikulášský balíček je možné donést vlastní(podepsaný), nebo jej
objednat do 25.11.2009 v ceně 65,- Kč na tel. 604894402(Andrea).
Na všechny příchozí dětičky a rodiče se těší cvičitelky Andrea Klimešová a Radka Velíšková

Hokej v Lánech žije
Je spousta věcí na světě, které se dají nazvat
záhadou. Například pyramidy v Egyptě, sochy na
Velikonočních ostrovech či Lochneská příšera.
Jedna z těchto záhad by se klidně mohla jmenovat
lánský hokej.
Jak je možné, že tento sport v naší obci žije
dodnes? Jaké síly dokážou tento tak krásný a
finančně náročný sport po tak dlouhou dobu (od
roku 1934) zachovat při čilém životě i v době
finanční krize?
Je to možné a odpověď je vcelku jednoduchá. V
naší obci totiž žijí lidé, kteří chtějí něco dělat. Jsou
to obyčejní lidé, kteří svůj volný čas věnují práci
pro druhé.
Je to osvícené obecní zastupitelstvo, které ctí
tradice obce a nemalou podporou se podílí na
chodu hokejového oddílu HC Lány.
Co se tedy děje a dít bude kolem hokeje v Lánech?
Začněme těmi nejmenšími:
Přípravka: Hokejoví elévové se začínají
seznamovat s tím, co je led, jak klouže a jak je
tvrdý. Děje se tak na rakovnickém zimním
stadionu. Prozatím jich není mnoho, a určitě je v
Lánech dost dětí, které by mohly jejich řady
posílit. Trenérem týmu je Ondřej Máslo - hráč "B"
týmu.
Dorost:
Ti odrostlejší již pilně trénují pod vedením trenérů
Kotála a Jirkovského na mistrovská utkání. Kádr
dorostu čítá 24 hráčů včetně pěti brankářů.
Kustodem týmu je Miloš Jelínek st. Do soutěže
dorostu jsou přihlášena mužstva: 1. LHC

Kralovice, HC Lány, HC Hořovice a HC Žebrák.
Soutěž bude hrána turnajově v Rakovníku a
Hořovicích.
Muži - HC Lány "B":
Tým, který je účastníkem amatérské hokejové ligy
ve Slaném (AMHL), má odehráno již 5 utkání z
celkových 21 v letošní sezoně. V soutěži je 8 týmů
a to: HC Středokluky, HC Triss Kladno, HC Ski
Čnes Braškov, HC Nové Strašecí, HC Blue Angels
Kladno, HC Lány "B", HC Super Bazar a HC Strix
Chomutov (více informací na www.AMHL.info).
Soupiska "béčka" má 25 hráčů a trenérem, je
František Kuna st.
Muži - HC Lány "A":
Mnohonásobný přeborník okresů Rakovník i
Kladno startuje v meziokresním přeboru
Kladenska, Berounska a Příbramska spolu s
týmy: SKP Beroun, HK 99 Příbram, SK
Cerhovice, HC Hořovice, TJ Spartak Žebrák, HC
Důl Kladno a Slavoj Obecnice.
Pr v n í m i s t r o v s k é u t k á n í s e h r a j í n a š i
nejzkušenější hokejisté první listopadový víkend
na kladenském zimním stadionu. Probíhající
příprava slibuje dobrou formu našeho "A" týmu.
Trenérem je František Hamouz.
Mnoho užitečných informací, kontakty na
trenéry, soupisky, výsledky, rozlosování a
bodování apod. najdete na našich stránkách:
www.hclany.cestranky.cz a amhl.info.cz.
Stejně tak i fotografie z činnosti na
hclany.rajce.net.
František Kuna st., trenér HC Lány "B"
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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

