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Slovo na úvod
Rozpočtové určení daní
Během letošní okurkové sezóny
proběhly sdělovacími prostředky zprávy
o návrhu na nový způsob výpočtu
přerozdělování sdílených daní pro obce.
Jenom pro oživení paměti - rozpočtové
určení daní je zákon 243/2000 Sb. Je to
poměrně složitý výpočet, ve kterém jsou
brány v úvahu veličiny jako např. velikost
katastrálního území, počet obyvatel
hlášených v obci aj. Nový způsob
přerozdělování by měl smazat obrovské
rozdíly mezi čtyřmi velkými městy
/Praha, Brno, Ostrava a Plzeň/ a
ostatními městy a obcemi v částce na
jednoho obyvatele. V naší republice
získávají velká města téměř
šestinásobně více na jednoho obyvatele
než ostatní obce. Přitom v západní
Evropě je to pouze max. čtyřnásobek. Je
jasné, že žádný přesný ekonomický
výpočet v tomto případě neexistuje,
protože se srovnávají téměř
nesrovnatelná specifika jednotlivých
obcí a měst. Jde pouze o to, aby se daná
pravidla co nejvíce přiblížila ke
spravedlivému přerozdělení. A nyní
přichází to krásné. Vláda tento návrh
schválila a poslala do sněmovny.
Najednou však ministerstva
spravedlnosti a obrany v rámci
připomínkového řízení celý návrh
shazují s tím, že je diskriminační vůči
velkým městům. To, že současný stav
přerozdělování daní je diskriminační pro
malé obce, dlouhá léta nikomu nevadí.
Jestli ono to nebude tím, že ministr
obrany je z Prahy a ministr spravedlnosti
z Plzně. No a právě tato města by měla
získávat, podle nového návrhu
rozpočtového určení daní, nižší příjmy.
Toto snížení jim však bude v příštích
čtyřech letech kompenzováno jinou
formou. Hlavně, že jsme si všichni rovni,
někteří jsou si však rovnější. Bude ještě
zajímavé, jak se s tím naši poslanci
poperou a jaká další lobby se objeví. Přeji
všem hezké a teplé babí léto.
Karel Sklenička
P. S. Naše obec by podle nového zákona
měla mít ročně cca o 4 miliony Kč vyšší
příjmy.
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Z veřejného zasedání zastupitelstva
Na veřejném zasedání v pondělí 11. července
2011 zastupitelstvo schválilo:
· smlouvu na zřízení věcného břemene č. IV-126002557/1 na pozemcích parcelní číslo
792/1, 799/1, 938/1, 938/2 v katastrálním
území Lány – pro rekonstrukci vedení nízkého
napětí včetně zřízení kabelové skříně v ulici
Berounské. Finanční náhrada činí 3150,-Kč
jednorázově;
· nájemní smlouvu mezi obcí Lány a
Modelářským klubem Lány a okolí na
pronájem obecních pozemků parcelní číslo
185/4 – 1935 m2 a část 190/20 – 250 m2
v katastrálním území Vašírov;
· přijetí přidělené dotace ze středočeského
Fo n d u r o z v o j e o b c í a m ě s t n a a k c i
„Komunikace na hřbitově v Lánech“ ve výši
900.000,- Kč;
· přijetí přidělené dotace ze středočeského
Fondu kultury a obnovy památek na akci
„Pořízení dvou počítačů a příslušného
mobiliáře pro obecní knihovnu v Lánech“
ve výši 50.000,- Kč;
· přijetí přidělené dotace ze Středočeského
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·
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Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
integrovaného záchranného systému na akci
„Modernizace výstroje, výzbroje a techniky“
ve výši 200.000,- Kč;
smlouvu mezi obcí Lány a Okresním
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska
v Rakovníku. Výše finančního příspěvku bude
2.000,- Kč ročně;
finanční příspěvek ve výši 7.700,- Kč na
pořízení automatizovaného externího
defibrilátoru pro vybavení vozidla Městské
policie Nové Strašecí;
výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole
Lány pro školní rok 2011/2012. Kapacita
mateřské školy – 77 dětí nebude překročena a
výjimka nebude mít vliv na obecní rozpočet ani
kvalitu vzdělávání a nadále zůstanou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví;
úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské
škole Lány na školní rok 2011/2012 ve výši
400,-Kč/1 dítě/1 měsíc;
přijetí věcného daru - digitálního fotoaparátu
pro potřeby Základní školy Lány od firmy
Nedvěd Jiří, Lidická 1129, Kyjov.

Letní stavební ruch v Lánech
V měsíci červnu a srpnu jsem prostřednictvím
Lánského zpravodaje a webových stránek obce
informoval o stavebních akcích, které byly
prováděny během letních měsíců. Dovolím si
malé ohlednutí za stavbami, které nám sice
během léta znepříjemňovaly život v obci, ale ve
výsledku se jedná o další zlepšení kultury bydlení.
První akcí byla výměna střešní krytiny na
historické budově Základní školy Ch. G.
Masarykové. Výměnu provedla firma Zdeněk
Folprecht, Tuchlovice. Práce byly provedeny k
naší plné spokojenosti i přesto, že počasí moc
nepřálo a sluneční paprsky byly velice často
střídány silnými dešťovými přeháňkami.
Další stavbou, která již spěje ke svému závěru, je
rekonstrukce hlavní přístupové cesty na místním
hřbitově. Tuto akci provedla firma Klika a
Dvořák, Kladno. Provedla kompletní odvodnění
hlavní přístupové cesty a prostoru kolem hrobu T.
G. Masaryka. Dle projektové dokumentace Ing.
Doležala a za jeho stavebního dozoru byla
vybudována mlatová cesta, která je ohraničena
obrubníky z čedičových kostek. Pokud se tyto
kostky zdají někomu známé, tak je to pravda. Jsou
to kostky, ze kterých byl vydlážděn rigol v
Zámecké ulici mezi zámkem a Muzeem T.G.M.
Při výstavbě chodníku v této ulici nebyly kostky
odvezeny na skládku, ale uloženy v areálu
Školního zemědělského podniku v Lánech a nyní

jsme je použili právě na hřbitově. V obrubníku je
též instalováno orientační osvětlení. Celkový
příkon tohoto osvětlení je jako jedna 60W
žárovka. Tato stavba je financována z dotace
Středočeského kraje z Fondu rozvoje měst a obcí.
Akce, která v současné době ještě probíhá, je
rekonstrukce vedení nízkého napětí v ulicích Ke
Hřbitovu, Za Školou, Čs. armády, Krátké, Polní,
Bezejmenné a části Školní. Tuto stavbu financuje
firma ČEZ a provádí firma Elektromont Matějka,
Nové Strašecí. Stanovený termín dokončení je
30. duben 2012, ale pokud počasí dovolí, měly by
být práce ukončeny do konce listopadu letošního
roku. V návaznosti na tuto stavbu jsme začali s
rekonstrukcí chodníků. V současné době jsou
dokončovány chodníky v ulici Ke Hřbitovu, jejich
součástí bude i nový bezbariérový přechod včetně
retardéru u křižovatky ulic Ke Hřbitovu a Školní,
který nahradí stávající litinový retardér. Obec
zpracovává projektovou dokumentaci a
připravuje stavební povolení, aby se na jaře 2012
mohlo pokračovat s rekonstrukcí chodníků v ulici
Za Školou a v dalších ulicích.
V srpnu jsme také provedli opravu havarijního
stavu propadlé vozovky v ulici U Kasáren a
současně byly provedeny opravy děr v této
komunikaci v celkovém rozsahu 160 m2. Tuto
akci provedla firma Froněk z Rakovníka.
Karel Sklenička
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Co se děje na radnici
· Novou cestu na lánském hřbitově

·

·

·

·

·

·

·

provádí firma Klika a Dvořák, s. r. o..
Stavební dozor dělá Ing. Jaromír
Doležal, který se podílel na
projektové přípravě a účastnil se
konzultací s Ústavem památkové
péče. Obec získala na tuto investiční
akci dotaci z Krajského úřadu
Středočeského kraje.
V pondělí 8. srpna předala prováděcí
firma Folprecht Zdeněk z Tuchlovic
dokončenou výměnu střešní krytiny
na historické budově základní školy.
Celková investice, kterou obec
financovala z vlastních zdrojů, činila
910000,- Kč.
Obec podá žádost do Operačního
programu životního prostředí na
změnu topného zdroje (tepelné
čerpadlo země-voda) v Základní
škole v Lánech v historické budově
včetně zateplení budovy, výměny
oken na jižní straně budovy.
Firma Hrdlička zpracovává projekt
nízkého napětí v ulici Školní –
Zámecké v délce 175 metrů.
Oprava dvou úseků asfaltového
povrchu v Křivoklátské ulici v
průběhu prázdnin byla provedena z
důvodů neukončeného převzetí díla
v loňském roce ze strany Správy a
údržby silnic.
Manželé Řádovi podali žádost na
odkoupení obecního pozemku
parcelní číslo 185/8 v katastrálním
území Lány, který dlouhodobě
užívají jako přístupovou cestu ke
svému rodinného domu.
MUDr. Bočková ukončila pronájem
zubní ordinace v budově základní
školy. Zájem o prostory projevil jiný
zubní lékař. Zastupitelé pověřili
starostu jednáním o podmínkách
provozu nové zubní ordinace a
zastupitelku Martinu Hořejší
zveřejněním ankety v Lánském
zpravodaji pro zjištění zájmu ze
strany občanů o služby zubního
lékaře v obci.
Zastupitelky Jana Drastilová a
Martina Hořejší si vyžádaly
písemnosti z dosavadních jednání s
Českou poštou, s. p. pro další postup
k realizaci parkoviště před lánskou
poštou. Prověří rovněž technické a
finanční řešení projektu.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Odpad třídíme stále více
Ve středočeské soutěži obcí „My třídíme nejlépe“
za rok 2010 - 2011 jsou Lány na průběžném
21. místě v kategorii obcí od 500-1999 obyvatel z
celkového počtu 381 soutěžících obcí.
Občané Lán a Vašírova vytřídili v roce 2010 přes
101 tun odpadu. Z tohoto množství připadá
41,3 tun na starý papír, 37,4 tun na plastový
odpad, 22,3 tun na staré sklo a více jak 700 kg na
nápojové kartony. Když tato čísla přepočítáme na
jednoho obyvatele, můžeme říci, že každý
obyvatel za rok 2010 vytřídil 22 kg papíru, 20 kg

plastu,12 kg skla a 0,4 kg nápojového kartonu. Při
srovnání třídění odpadu ve Středočeském kraji
převyšujeme průměr o 43 %. Líbí se vám tato
čísla? Stále však zbývá 633 tun netříděného
komunálního odpadu, který skončil na skládce, a
to stojí obec hodně peněz. Přepočítáno na
jednoho obyvatele, každý z nás v loňském roce
odložil na skládku 339 kg netříděného odpadu.
Myslím, že ještě máme šanci bilanci zlepšit ve
prospěch tříděného odpadu.
Mgr. Jiří Ladra, místostarosta

Vašírov bez veřejného telefonního automatu
Telefónica Czech Republic, a.s. oznámila provedení trvalé demontáže veřejného telefonního automatu
telefonní číslo 313502176, který se nachází v části obce Vašírov, čp. 41. Vlastník přistoupí k demontáži na
základě nevyužívání přístroje veřejností.

Prorodinné aktivity mají v Lánech zelenou
V závěru loňského roku získala naše obec titul
Obec přátelská rodině 2010 spolu s neinvestiční
dotací 350 tisíc Kč ve prospěch prorodinných
aktivit. Finanční prostředky již nyní čerpáme,
většinu naplánovaných projektů se nám již
podařilo realizovat a přinášíme vám jejich
přehled. I když by se částka mohla zdát vysoká,
nebylo jednoduché ji rozdělit, aby přinesla užitek
všem. Na letošní podzim zbývá realizovat
bezbariérové nájezdy na chodnících v ulici Ke
Hřbitovu, bezbariérový přístup do sokolovny a
cyklus přednášek v lánském Muzeu TGM.
Z dotace byly realizovány následující projekty:
· Základní škola má dvě nové fotbalové branky,
tři nové herní prvky, tři lavičky na školní
zahradu a digitální fotoaparát (investice
celkem 42000,- Kč).
· Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
mají sestavu zahradního nábytku se
slunečníkem (investice celkem 23000,- Kč).
· Mateřská škola má jednu novou vahadlovou
houpačku na pružinách a umělý koberec na
kopec se skluzavkou (investice celkem
44000,- Kč).
· Dětské hřiště v Lánech bylo dovybaveno
dvěma novými lavičkami (investice celkem
19.000,- Kč).
· Domeček – klub pro rodiče a děti dostal
uhrazenu mzdu jednoho pedagoga na dva
prázdninové tábory pro děti od 3 let do 7 let,

·

·

·

·

·

·

besedu s dětským psychologem a divadlo pro
děti při únorové maškarní merendě (investice
celkem 19000,- Kč).
Obec instalovala dopravní značení a betonové
nádoby s novou zelení ve Školní ulici v
prostoru u mateřské a základní školy pro
zklidnění dopravy (investice celkem
5000,- Kč)
Obec koupila dva nůžkové stany, závaží a
sedací sety pro obecní a spolkové společenské
akce (investice celkem 30000,- Kč).
V kavárně Muzea TGM bylo zřízeno místo pro
přebalení a nakrmení dětí s dětským koutkem
tzv. Family point (investice celkem 5000,- Kč).
Restaurace ve Vašírovském dvoře, Hotel
Classic a Obecní úřad v Lánech byly vybaveny
přebalovacími koutky pro děti (investice
celkem 11000,- Kč).
TJ Sokol Lány vybudoval hřiště pro
společenskou hru pétanque a zakoupil čtyři
venkovní lavice a dva stoly (investice celkem
36000,- Kč).
Nové sportovní hřiště ve Vašírově bylo
zpevněno štěrkem a vybaveno basketbalovým
košem. V září přibude zahradní domek na
nářadí. (investice celkem 40000,- Kč).
Jana Drastilová,
předsedkyně grantové a dotační komise

Anketa - Využili byste služeb zubní ordinace v Lánech?
O volné prostory ordinace v budově 1. stupně Základní školy v Lánech má zájem nový zubní lékař,
který by přijímal nové pacienty. Rádi bychom znali váš zájem o využití služeb zubního lékaře v
Lánech. Tento anketní lístek prosím doručte na Obecní úřad v Lánech do 30. 9. 2011. Odpovědět
můžete také elektronicky na webových stránkách obce www. obec-lany.cz.
ANO, využil/a bych služeb nové zubní ordinace v Lánech.
Počet osob: .........
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Kulturní komise obce Lány a Vašírov
Vás srdečně zve na čtvrtý
KULINÁŘSKÝ JARMARK.
Konat se bude v sobotu 17. září před Hospodou Narpa od 11:00 hodin.
Od 14 hodin si budete moci zazpívat oblíbené lidovky s harmonikáři a v 18:00 hodin nastoupí kapela
Orion z Rakovníka.
Nicméně jarmark se spoustou laskomin z celého světa polechtá chuťové pohárky návštěvníků již od
11:00 hodin, kdy prodejci v prostoru před Hospodou Narpa rozbalí své voňavé zboží. Na své si přijdou
milovníci slaného i sladkého. Lahodné palačinky, neodolatelnou belgickou čokoládu, chutné zelňáky,
cizokrajná vína, koření a sýry, výborné ovocné šťávy, čaje, medovinu, pekařské výrobky a další
pochutiny, to vše nabídnou prodejní stánky.
Letos nás na jarmarku čeká velké grilování, ochutnat budete moci masa mnoha chutí.
Máte ve své rodinné kuchařce recept na výbornou marinádu? Ozvěte se pořadatelům jarmarku na
e-mail RomanHavelka@email.cz nebo nechte na sebe kontakt na obecním úřadě.
Jako v loňském roce bude i letos jarmark spojený s tradiční akcí pořádanou lánským hasičským
sborem – Masarykovou vatrou. Ta bude zapálena v 18:00 hodin a v rámci jejího programu budou předána
ocenění, kromě jiných i prezidentskému páru.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Pozvánka na Masarykovu vatru
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás pozvat na tradiční Masarykovu
vatru, která se bude konat dne 17. září k uctění
památky prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. Vlastní pietní akt započne v 16:00
hodin v Museu T. G. Masaryka v Lánech, odkud se
vydá průvod účastníků na místní hřbitov, aby byl v
17:00 hodin položen věnec k místu odpočinku
našeho prvního prezidenta.
V 18 hodin pak bude na cvičišti u sokolovny
slavnostně zapálena vatra. Účast přislíbila řada
významných osobností. Součástí ceremoniálu
bude i vyznamenání některých našich hasičů a
ocenění těch, kteří se významnou měrou zasloužili
o náš sbor.
Od 14:00 hodin bude v prostoru před Hospodou
Narpa kulturní program spojený s živým
hudebním doprovodem. Nebude chybět ani
kulinářský jarmark, a tedy mnohé pochoutky.
Masarykova vatra je pořádána pod záštitou
starosty obce p. Karla Skleničky a ve spolupráci s
kulturní komisí obce, Muzeem T. G. Masaryka v

Lánech, TJ Sokol Lány a Sborem dobrovolných
hasičů T. G.Masaryka v Lánech. Již v loňském roce
se tato spolupráce osvědčila, a je tedy dobré v ní
pokračovat.
Pár slov k historii vatry. První vatra byla v Lánech
zapálena při příležitosti 85. narozenin pana
prezidenta v roce 1935. Po skonu T. G. Masaryka
doprovodili lánští hasiči dne 21. září 1937 jeho
ostatky při převozu z nádraží na místní hřbitov,
drželi čestnou stráž při uložení ostatků a památku
uctili zapálením vatry. Od té doby je Masarykova
vatra zapalována k uctění památky úmrtí pana
prezidenta. V letech německé okupace byla tato
akce zakázána. Až v roce 1945 byla tradice
obnovena a 14. září ji slavnostně zahájil pan
prezident Beneš. Po roce 1949 bylo snahou
vymazat z vědomí občanů tradici vzpomínkové
vatry, a tak bylo její pořádání obnoveno až v roce
2001. Od té doby je trvalou součástí událostí obce
v polovině září.
JUDr. Václav Picka, starosta Sboru dobrovolných
hasičů T. G. Masaryka v Lánech

Ohlédnutí za soutěží rozkvetlá zahrada
V měsících květnu a červnu hodnotila pětičlenná
komise venkovní úpravu zahrad, dvorků a
předzahrádek v obci. Byla velmi potěšena, jakým
způsobem se občané Lán a Vašírova starají o okolí
svých domků. Nad desítkami pořízených
fotografií pak dlouho diskutovala a vybírala z
mnoha zajímavých, překrásně rozkvetlých a až
pohádkově laděných záběrů ty nejpoutavější.
Vítězství nakonec přidělila manželům Václavě a
Oldřichu Novákovým z Příční ulice (další pořadí
včetně fotodokumentace – viz http://www.obeclany.cz/cz/1169.soutez-rozkvetla-zahrada-ma-

sve-viteze), ale naše poděkování a obdiv patří
drtivé většině občanů za jejich poctivou práci a
snahu o skutečný rozkvět naší obce.
Komise ovšem zaznamenala i místa, která k
pěknému vzhledu obce rozhodně nepřispívají. K
těmto případům přistupuje individuálně a snaží se
o jejich brzkou nápravu.
Mgr. Milan Dvořák,
předseda komise veřejného pořádku a sportu

Kalendář akcí září/říjen
10. 9. Turnaj děti - kategorie babytenis
(TK Lány)
10. 9. Lánská podzimní sobota soutěž historických modelů,
poháněných spalovacími
motory v kategoriích CRCAtom, CRC-classic a TEXACO.
V odpoledních hodinách se bude
konat soutěž CRC-show, ve
které mohou létat historické
modely letadel (MK Lány).
10. 9. Duha nad MŠ benefiční den (MŠ
Lány)
11. 9. Posvícenský turnaj - turnaj ve
čtyřhrách pro všechny lánské
občany (TK Lány)
17. 9. Večer na rejdě - plavby se
slavnostně osvícenými modely
lodí (MK Lány)
17. 9. K u l i n á ř s k ý j a r m a r k +
Masarykova vatra (Obec Lány,
SDH, Muzeum TGM)
17. 9. Turnaj děti - kategorie minitenis
(TK Lány)
24. 9. III. KaKoJaMa-Day-2011,
polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích včetně
volné akrobacie (MK Lány)
24.9. Vycházka s hůlkami nordic
walking (TJ Sokol Lány)
2.10. Posvícení
15.10. Vycházka s lánským písmákem
Vá c l a v e m Vo d v á ř k o u p o
stopách dolování černého uhlí v
okolí Lán; Sraz je u hasičárny ve
14:00 hodin (Naše Lány)
16. 10. Odpoledne s dechovkou – pořad
pro seniory (Obec Lány)
28. 10. Lampiónový průvod v 18:00
hodin od lánského hřbitova k
Židovskému rybníku (Naše
Lány)

Pranostiky
Panny Marie narození, vlaštoviček
rozloučení. (12.9.)
Po svatém Matouši – čepice na uši.
(21.9.)
Na sv. Václava babí léto nastává. (28.9.)

Oprava
V červnovém čísle Lánského zpravodaje
bylo v článku o opraveném paraplíčku
nesprávně uvedeno převzetí původní
tabulky panem Jungmannem z
Rynholce. Upřesňuji, že pan Luděk
Jungmann je z Nového Strašecí, ale
pochází z Lán, stejně jako jeho (a můj)
děda, autor původní tabulky, který v
Lánech prožil celý svůj život.
Jitka Richterová
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Konec školního roku byl pestrý
·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

2. 6. - Využili jsme nabídky science centra Techmania Plzeň a pozvali její
zaměstnance , aby žákům 6. - 9. třídy předvedli show na téma „Zajímavá
atmosféra“, zaměřenou na vysvětlení atmosférického tlaku.
3. 6. – Den dětí oslavili mladší školáci (1. – 4. třída) tradičně v zábavním
parku Beckiland v Praze. Ti starší dali přednost sportovním možnostem,
které nabízí Městský stadion Sletiště v Kladně. Každý žák 5. - 9. třídy si
zvolil dvě ze tří nabízených aktivit - návštěva aquaparku, návštěva
lanového parku, in - line dráha.
6. 6. – Při návštěvě mateřské školy se žáci 8. třídy seznámili s našimi
budoucími prvňáčky.
7. 6. - Žáci 6. třídy podruhé navštívili mateřskou školu s programem
Třídění odpadu (Děti dětem aneb s odpady hravě), společně s
předškoláky se pak bavili hrami a soutěžemi s ekologickou tematikou.
6. – 10.6. - Během tří odpolední se v knihovně hlavní školní budovy
konaly obhajoby závěrečných prací žáků 9. třídy. Závěrečná práce je
práce, která se zpracovává dle předem jasně daných kritérií. Na konci 8.
třídy si žák vybírá jedno z nabízených témat a mezi učiteli vedoucího své
práce, má možnost zvolit si po dohodě i téma vlastní. Na vypracování
práce má téměř rok času. Práci odevzdává v tištěné podobě a poté ji i
veřejně prezentuje a obhajuje. Práce je součástí završení povinné školní
docházky.
8. - 10. 6. - Žáci 7. a 8. třídy se spolu s kralupskými školáky zúčastnili
třídenní Letní školy Rozumíme penězům v Žihli, která jim byla odměnou
za úspěch v soutěži. Veškeré náklady na akci byly hrazeny z fondu GE
Money Bank. Děti ve svých prezentacích představily nejen svou školu,
ale i obec Lány. Kromě nových vědomostí a dovedností si domů přivezly i
zážitky z teambuildingových aktivit, lesního golfu, karaoke u ohně.
15. 6. - Zástupci naší školy se zúčastnili slavnostní vernisáže regionální
výstavy s názvem „Projekty ve školních družinách”, která se konala ve
výstavní síni Pod tribunou v areálu Památníku Lidice. Naše družina
vystavuje dokumentaci k projektu Obec Lány, který vychovatelky s
dětmi po celý rok naplňovaly. Výstava potrvá do 30. 9. 2011.
15. 6. - Poslední výprava Toulek historií vedla do Národního památníku
na Vítkově a na Olšanské hřbitovy.
15. - 17. 6. - V areálu TJ Sokol se konala v pořadí již třetí Olympiáda dětí a
mládeže ZŠ Lány. Olympiádu zahájil místostarosta obce JUDr. Ernest
Kosár zapálením symbolického olympijského ohně. Během tří
slunečných dnů děti poměřovaly své síly. Byly překonány i některé
dosavadní sportovní rekordy. Na závěrečném ceremoniálu byly za
přítomnosti druhého místostarosty Mgr. Jiřího Ladry předány diplomy a
medaile absolutním vítězům ve všech kategoriích.
18. 6. - Na Lánských letních slavnostech se představily dívky 6., 7. a 8.
třídy se svým tanečním vystoupením „Princezny noci”, které secvičily
pod vedením paní učitelky Brožové. V areálu byly také po celý den
vystavené výtvarné práce žáků naší školy.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

20. 6. – V tělocvičně školy se konalo rozloučení žáků 9. třídy a zároveň
pasování páťáků na druhostupňové šesťáky.
21. 6. – Žáci 2. třídy se vypravili na exkurzi do Nového Strašecí. Cílem
cesty bylo nejen zdejší muzeum, ve kterém se právě konala výstava
„Barbie ve víru módy“, ale i městská knihovna. Žáci 7. a 8. třídy v dalším
projektovém dnu prošli poslední lekcí projektu Rozumíme penězům,
zabývali se problematikou smluv.
23. 6. – Prvňáci se třeťáky zavítali do chomutovského zooparku. „Safari
expresem“ projeli i výběh Eurosafari, v němž jsou k vidění volně žijící
zvířata v jejich přirozeném prostředí.
28. 6. - Úterní dopoledne strávili žáci 1. - 4. třídy prohlídkou vašírovské
stáje. Zavítali i do Muzea TGM, kde pro ně po prohlídce pracovníci
muzea připravili skupinovou vědomostní hru založenou na principu
kvarteta. Do vašírovských stájí se během dopoledne podívali i žáci 7. - 9.
třídy, sedmáci s osmáky pak ještě zamířili ke stochovskému dubu sv.
Václava.
29. 6. - Na závěr školního roku navštívili žáci 1. - 4. třídy a 7. - 9. třídy
stochovský kulturní dům, kde měli možnost vidět představení
iluzionisty Pavla Kožíška.
Od středy 22. 6. do pátku 24. 6. pobývali čtvrťáci ve škole ve dne i v noci společně si hráli, soutěžili, sportovali i usínali, v pátek se navíc vyřádili v
kladenském aquaparku. Ve stejném termínu vedly poslední společné
kroky deváťáků Křivoklátem a jeho okolím, opravdovým zážitkem byla
jedna z nocí strávená přímo na hradě. Slunečné počasí si na třídenním
školním výletu od 27. do 29. června užili páťáci, využili zázemí turistické
základny v Libušíně. A nedalekou Čabárnu v Brandýsku navštívili ve
stejném termínu šesťáci.
V červnu vyšel školní časopis Trefa, do kterého lze nahlédnout na našich
webových stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.
Po prázdninách se děti vracejí do školy, která je o něco krásnější. Hlavní
budova se pyšní novou střešní krytinou, která nahradila původní
alukrytovou, a končí tak letité problémy se zatékáním.
Pro mladší děti byly na zahradě instalovány herní prvky a lavice, k
jednomu hernímu prvku byla vybudována dopadová plocha, byly
zakoupeny dvě přenosné fotbalové branky a basketbalový koš, tabule
pro malování křídami byla opatřena novým nátěrem.
Herní prvky, lavice a přenosné branky v celkové hodnotě 42. 340,50 Kč
pořídila obec Lány díky umístění v soutěži Obec přátelská rodině.
Větší část ceny dopadové plochy byla uhrazena z výtěžku ze školní
akademie 2009/2010, vánočních výstav ve školní družině 2009/2010,
2010/2011, z akce Probuď se, školo! 2010/2011 a dále díky
sponzorskému daru.
V učebnách školní družiny v přízemí nové budovy bylo položeno nové
lino, vyměněno umyvadlo, v části prostor byl položen koberec.
V učebně počítačů byl upraven a rozšířen rozvod školní počítačové sítě,
instalován nový učitelský počítač, dataprojektor, promítací plátno,
polovina učebny byla vybavena novým počítačovým nábytkem,
počítačová místa byla doplněna počítači z počtu 14 na 20. Dále bylo
připraveno rozšíření internetu do budovy 1. stupně.
Ve škole se v některých prostorách malovalo a byly provedeny další
drobné renovace a úpravy.

Doufám, že nadcházející školní rok nám přinese samé dobré zprávy a všem
našim žákům, pedagogům i ostatním zaměstnancům přeji, aby byl pro ně
úspěšný.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Poděkování sponzorům školy
Dovolte, abych opět poděkovala Vám všem, kteří jste v uplynulém školním
roce škole pomohli. Děkuji za dary finanční i věcné, za bezúplatnou práci,
za pomoc s organizací školních akcí.
Děkuji i těm nejmenovaným, kteří nám ve škole pomáhají, když je třeba,

přestěhovat něco objemného či těžkého z místa na místo.
Vaší pomoci si velice vážím.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy
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Okénko
do mateřské školy
V pátek 1. července byl zahájen ve školce
prázdninový provoz. Děti docházely do jedné
třídy a byl pro ně připraven projekt „Hurá,
prázdniny!“. Využívali jsme letního počasí a
většinu aktivit jsme přesouvali na školní zahradu.
Děti si společně hrály, dováděly, ale i tvořily a
opakovaly, co již umí.
V době uzavření školky probíhal generální úklid
celé budovy. Každý koutek, hračka a pedagogická
pomůcka prošla velmi pečlivou očistou a
dezinfekcí. Děkujeme provozním zaměstnancům
za úklid a přípravu mateřské školy na nový školní
rok. Ve třídě Motýlků a Berušek přivítáme nové
kamarády v týdnu „ Mámo, táto, pojď si se mnou
hrát“. Pro všechny děti jsou přichystaná malá
překvapení.
MŠ se připravuje na nový školní rok. Podrobné
informace o našich plánech, aktivitách, co na děti
čeká, najdete na webových stránkách školy
www.ms.lany.cz a též v příštím čísle Lánského
zpravodaje.

Srdečně zveme občany na benefiční akci 10. září
„Duha nad mateřskou školkou 2011“ od 10:00
hodin. V prvním patře bude instalovaná výstava
obrazů lánského rodáka a malíře Jana Dinga.
Čeká na Vás opět spousta krásných vystoupení,
soutěží, tombola, bleší trh, školkový šlapák,
stánek pro šikovné ruce, nahlédnutí do prostor
MŠ a mnoho jiného.
V mateřské škole máme velkého medvěda, který
hlídá školku již mnoho let. V září bude mít plno
kamarádů. Děti rády zapůjčí do školky plyšové
medvědy a medvídky na výstavu.
Obracíme se i na Vás s výzvou o zapůjčení
plyšových hraček a zajímavých exponátů. Těšíme
se na Vás. Přijďte podpořit naše děti, které se
budou těšit na modernizaci školky, provedenou
díky výtěžku benefiční akce a poskytnutým
sponzorským darům.
Martina Blínová a Miluše Vaněčková

Základní umělecká škola Stochov v číslech
Nejsem velkým příznivcem statistik. Oč se snaží
být přesnější, o to více mohou zkreslit pravdu.
Také si nemyslím, že by se umělecké školství mělo
vykazovat nebo dokonce obhajovat formou čísel!
Přesto mi dovolte několik čísel uvést, především
pro vaši představu o fungování Základní umělecké
školy Stochov, jejíž pobočka pracuje i v prostorách
lánských škol. Ve školním roce 2012/2013
budeme slavit 50. výročí svého trvání. Do roku
1988 jsme vyučovali pouze hudební obor. Pak se
přidal obor výtvarný. Relativně nedávno, v roce
2008, přibyl obor literárně dramatický a od
roku 2010/2011 se u nás také tančí. V září před
třemi lety k nám nastoupilo 220 žáků, před
dvěma lety to bylo již 245, a tím se naplnila
celková kapacita školy. Ministerstvo školství a
mládeže nám povolilo navýšení kapacity na 335
žáků, především kvůli otevření tanečního
oboru. Vloni v září jsme přijali už 299 dětí a
letos to vypadá, že se přiblížíme konečnému
číslu 335 žáků!
Snažíme se být školou informačně otevřenou, a
to ne kvůli dosažení těchto čísel, ale kvůli
dobrému klimatu a profesionálnímu přístupu
učitelů, a tím k oboustranné spokojenosti.
Vysoké počty žáků nemusí automaticky
znamenat vysokou úroveň výuky! S dalším
navyšováním kapacity už nepočítáme (finanční
důvody Ministerstva školství a mládeže),
zůstaneme rádi školou víceméně „rodinnou“.
Mimo jiné také z prostorových důvodů.
Více se o nás můžete dovědět na
www.zsstochov.cz. Kromě organizačních
informací zde najdete aktuální seznam našich
vyučujících.

Na závěr mi dovolte několik pozvánek. V září vám
zahrajeme na stochovském náměstí pod
podloubím v posvícenském programu. V
listopadu (11.11.) bude mít poprvé samostatný
koncert pěvecké oddělení naší školy ve velkém sále
Domu kultury ve Stochově. A v prosinci vás zvu
tamtéž na vánoční koncert, který budou tradičně
doprovázet i dopolední koncerty pro školy.
Budeme se těšit na vaši návštěvu.
Bc. Kamila Barochová, vedoucí ZUŠ Stochov

Dětské centrum „Jako doma“
V LÁNECH
ROZŠÍŘENÉ SLUŽBY PRO DĚTI A RODIČE
Otevřeno od 1. září 2011
Soukromé dětské centrum „Jako doma“
Vám nabízí:
pro děti již od 2 let
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

celodenní pravidelnou programovou péči
nepravidelnou docházku - dle Vašich potřeb
hlídání 24 hodin denně, i o víkendech a svátcích
po nočním pobytu v centru a snídani doprovod do
školky nebo školy
vyzvedávání z mateřské školky, školní družiny,
zájmových kroužků a doprovod do centra
dohled a pomoc školákům s přípravou na vyučování
možnost pravidelné logopedické péče
plavání ve vyhřívaném krytém rodinném bazénu
výuka anglického jazyka

Kde nás najdete: Školní 376, Lány
Rádi zodpovíme Vaše dotazy na telefonech:
Tel.: 605 081 626, 602 386 441
E-mail: centrumjakodoma@seznam.cz

Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně na Masarykově nám. čp. 217.
MÁME OTEVŘENO I PŘI
REKONSTRUKCI PODLAHY V SÁLE
SOKOLOVNY!
Přijďte na ukázkové hodiny
ZDARMA:
8.9. Výtvarné dovádění
13.9. Kreativní a přírodovědný kroužek
14.9. Zpívánky
14.9. Kroužek stolních her
15.9. Angličtina pro dospělé
20.9. Cvičení s prvky zvířátkové jógy
21.9. Angličtina pro děti
Burza podzimního a zimního
dětského oblečení se bude konat v
měsíci říjnu.
Novinky v Domečku:
· přírodovědný kroužek a kroužek
stolních her;
· jóga pro děti;
· nově vymalovaná herna;
· rozšířený sortiment občerstvení;
· cenově výhodné permanentky;
· výdejní místo pro EUROKLÍČE
(např. veřejné toalety a výtahy).
Pravidelný program:
úterý
· 10:00 – 10:30 Cvičení s prvky
zvířátkové jógy pro děti od 2 let s
rodiči;
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(1x 14 dnů);
· 15:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 14:00 – 14:45 Mortimer English
Club – angličtina pro mrňousky
· 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro
přihlášené děti od 5 let bez rodičů;
středa
· 10:00 – 10:30 Zpívánky pro děti s
rodiči v rytmu ročních období a
tradičních lidových svátků;
· Kroužek stolních her pro
přihlášené děti od 4 let bez rodičů
nebo s rodiči;
· 16:00 – 16:40 Angličtina pro děti
(kroužek pro přihlášené děti od 5
let bez rodičů;
čtvrtek
· 09:00 – 10:00 Angličtina pro
dospělé (kurz pro přihlášené);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dovádění
pro děti od 2 let s rodiči.
Podrobný program Domečku a ceník
najdete na www.naselany.cz.
Otevírací doba Domečku
Úterý, středa 9 -12 a 14 -17 hodin;
Čtvrtek 9 -12 hodin.
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Odhalují minulost
O kom je řeč? O skupině archeologů,
kteří se minulý měsíc pohybovali v
prostorách nedotěženého rašeliniště
na Tuchlovickém potoce mezi obcemi
Rynholec a Vašírov. Samozřejmě nás
zajímal účel jejich bádání. Dozvěděli
jsme se velice zajímavé skutečnosti o
vzhledu okolní krajiny našeho bydliště v
dávné minulosti.
Cituji krátce ze zprávy pracovníka
Archeologického ústavu Akademi věd
ČR Petra Pokorného: „Z nedotěžených
vrstev rašeliny na slatiništi u Vašírova, na
jehož ploše probíhala kdysi těžba,
vystupují pařezy a padlé kmeny
mohutných stromů, dokonale
zakonzervovaných agresivním
prostředím, prosyceným solemi a
páchnoucí sírou. Radiouhlíkové
datování ukázalo, že v těchto prostorách
se nachází celý uhynulý les a že uhynul
nedlouho po skončení poslední ledové
doby před bezmála 10 000 roky. Příčinou
jeho zániku bylo podle všeho náhlé
zvlhčení. Stromy se tehdy doslova
utopily v bažině a poměrně rychle je
pohřbila vrstva rašeliny. Z 340 pařezů,
které se podařilo určit, bylo 335
borových a jeden březový”.
Archeologové pomocí vrtného zařízení
odebrali šest metrů hluboký neporušený
profil a zkoumali ho prostřednictvím
pylové analýzy.
Jejich výzkum ještě neskončil, a tak se
brzy dozvíme další zajímavosti .
Alena Hlavsová

Hledáme
Smíšený sbor CHORUS LANEUM
hledá pro občasná vystoupení
příležitostné muzikanty.
Jedná se o varhany, klasickou kytaru,
zobcovou flétnu, trubku a bicí nástroje.
Dále hledá jednoho zpěváka do skupiny
basů.
Zájemci volejte na mob. 606 914 987.
Vlasta Doležalová

Koncert pomohl farnosti
Nedílnou součástí Lánských letních
slavností je pravidelně koncert v
lánském kostele jména Ježíš. Letošního
17. června návštěvníci vyslechli pestrý
repertoár lánského smíšeného sboru
Chorus Laneum a souboru OTTONI DI
PRAGA . Kostel byl zaplněn do
posledního místa a příchozí návštěvníci
dobrovolným příspěvkem podpořili
lánskou farnost. Duchovní správce
Mariusz Stanislaw Walczak převzal od
zástupců obce částku 1429,- Kč, která
bude použita na zlepšení stavu lánské
fary v Zámecké ulici.
Martina Hořejší

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Kde všude se potkáváme
S lidmi se lze setkat leckde: na veřejném zasedání
obecního zastupitelstva, v kostele, v sauně, na
Lánských slavnostech, na představení
divadelního spolku Tyrš, v Domečku, v hospodě,
na hřišti, v autobuse … Jenomže na těchto
místech člověk potkává vždycky jen specifický
vzorek obyvatelstva obce. Kde se dá ale s jistotou
předpokládat, že tam potkáme ženy i muže,
mladé i staré, pravé i levé, no prostě skoro
všechny?
Moje žena na to přišla hned druhý rok nato, co se z
n í s t a l a r o d u v ě r n á L á ň a č k a . Ta k o v é
nevyhlašované setkání rodáků se koná jen jednou
do roka, ale lze s ním počítat jako s jistotou.
Vždycky na Štědrý den odpoledne na místním
hřbitově. Člověk jde zapálit svíčku na hrob svých
nejbližších – a s kolika lidmi přicházejícími za
stejným účelem se tu potká. Se sousedy, které vídá
dennodenně, se známými z druhého konce vsi,
kam ho, jak je rok dlouhý, cesta nezavede, se
spolužáky, kteří už léta letoucí bydlí bůhvíkde ve
světě, s Láňáky, které rozesel čas a osud široko
daleko. Není třeba si s nimi dlouho dopředu
domlouvat a potom nesčekněkrát potvrzovat
termín setkání, není nutno je prozvoňovat, oni se
zde objeví spontánně sami, se stejnou zákonitostí
jako je každoroční zimní slunovrat. Mnozí na
dalších tři sta pětašedesát dnů zase zmizí v
prostoru a čase, ale za rok si tu s nimi můžeme
stisknout ruku opět. I když někdy mrzne, až
praští, musejí rukavice zůstat hluboko v kapsách,
protože neustále přicházejí noví a noví známí, s
nimiž si přejeme šťastné a veselé a hlavně to zdraví
a trošičku štěstí. Úzce rodinné uctění mrtvých
přerůstá v pospolitost živých. Setkání bývají
kratičká, avšak napočítá se jich tolik, že čas plyne
a plyne a člověk pak doma nestačí zabalit dárky a
přichystat všechno ke slavnostní večeři. Zaplať
Pán Bůh za tohle zdržení.
V několika posledních letech přišlo obecní
zastupitelstvo s novou hezkou tradicí. Organizuje
štědrodenní přátelská setkání všech občanů
dobré vůle přímo na náměstí. Má to něco do sebe:
utužuje se pospolitost (slangem sociálních sítí
bych řekl, že všichni sdílíme tutéž atmosféru) – a
je tu prostor i pro trošičku legrace a uvolnění. Ono
se u hřbitovních vrat nehodí kopnout do sebe
panáka.

A je ještě jedno místo neformálních společných
setkání napříč sociálním spektrem. Sběrný dvůr. I
ten sbližuje lidi, a jak! Každou středu odpoledne a
sobotu dopoledne se sem sjíždíme s kárkami,
radvanci, osobními auty s přívěsy i bez nich,
dodávkami, nákladními auty, a dokonce i
traktory, abychom se zbavili odpadu ze zahrádek
a z domácností. Tady si ruce obyčejně
nepodáváme, protože býváme špinaví jako
[dosaď dle intenzity zašpinění]. Když se na dvoře
chvíli ochomýtáme, zpravidla se bez předchozí
domluvy dočkáme každého, s kým potřebujeme
dát řeč. Kupříkladu dost často tady míváme
pedagogickou poradu; to když se tu současně
objeví pan učitel Matějka, Hanka Mésárošová,
Naďa Petrboková, Alice Hamříková a Lída
Nováková. Mirka Hroudová bývá zastoupena
manželem Jiřím a paní učitelka Pořtová dcerou
Jitkou. Je škoda, že nikdo nebývá pověřen
provedením zápisu, poněvadž kolik my toho
semeleme …
Od roku 2010 máme v Lánech jednu vymoženost,
která nám usnadňuje a zpříjemňuje život, ale na
druhé straně lidi bohužel i tak trošilinku rozděluje
a znemožňuje jedněm vykonat dobrý skutek ve
prospěch druhých. Chodník na Slovanku. Dokud
tam nebyl (raději nevzpomínat, nevyvolávejme
zlé duchy!), málokdy se mi stalo, že jsem došel ze
Slovanky na Lány pěšky. Téměř pokaždé, když mě
tudy vedla cesta, mi někdo známý (a že jich coby
kantor, který ve vsi učil skoro každého, komu je
padesát let a méně, mám požehnaně), zastavil a
měl jsem to s dopravou až na adresu. Co funguje
chodník (díky za něj!), mě nesveze nikdo. Ne že by
na mě všichni zanevřeli, tak špatné to snad se
mnou ještě proboha není, ale technicky to už dost
dobře není možné. Jednak je člověk na chodníku
od volantu snadno přehlédnutelný, neplete se
šoférovi skoro pod koly, jednak i kdyby mě někdo
zaregistroval a nabídl mi svezení, já se k jeho autu
nedostanu, protože mezi chodníkem a vozovkou
se táhne hluboký příkop. Škoda, ale turistika je
zdravá, našinec si provětrá hlavu a občas si i
srovná myšlenky. Třeba o tom, kdy a kde se
potkáváme a jak je to příjemné se potkávat a
nechodit kolem sebe nevšímavě.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák

Prodej slepiček

Dejte nám vědět o závadách
obecního majetku

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme
kuřice ale slepičky těsně před snáškou.

Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138,- 148,- Kč/ks, starší 20 týdnů -155,- Kč/ks

Prodej se uskuteční:
v neděli 11.září 2011 v Lánech
u rybníka - v 10:45 hodin.
Případné bližší informace:
tel.: 728605840, 728165166, 415740719

Pokud Vám něco z obecního majetku
připadá v nepořádku (např. někde nesvítí
lampa nebo je někde nepořádek), dejte nám
o tom vědět.
Na internetových stránkách obce www.obeclany.cz (v menu Obecní úřad - Upozornění
na závady v obci) můžete vyplnit krátký
formulář a případně připojit fotografii.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Lánští hasiči slavili v červnu 130. výročí
Hasičská slavnost začala již v ranních hodinách, a
to příjezdem hasičské techniky z několika koutů
republiky. Kolem desáté hodiny byly výstřelem z
děla a hromadným houkáním hasičských sirén
oslavy zahájeny. Následoval proslov starosty obce
a starosty místních hasičů. Několik členů sboru
poté dostalo ocenění za několikaletou práci ve
sboru. Celý den mohli návštěvníci oslav vidět
okolo 25 vozidel historické i současné hasičské
techniky. Svá zánovní vozidla předvedla firma
Auto Vesta, která se zabývá prodejem a přestavbou
speciálních vozidel. Skvostem byla cisternová
stříkačka Liaz s plastovou nástavbou, která byla
poprvé k vidění na veřejnosti. Zástupci Českého
červeného kříže z Kladna maskovali zraněné
osoby u svého stánku, kde si návštěvníci mohli
vyzkoušet, zda ovládají poskytnutí první pomoci.
Bonusem pro příchozí byla jízda zánovními
osobními automobily od společnosti Ford
Charouz.
V 11 hodin dopoledne začala první ukázka
hasičského zásahu a to
historickou koňskou stříkačkou
u požáru papírové budovy v
podání lánských hasičů. O půl
hodiny později předvedlo své
umění družstvo mladých
hasičů. Následovala ukázka
lezecké skupiny při záchraně
zraněné osoby, která byla
zachycena na laně pod
hasičskou plošinou, záchranu
provedla lezecká skupina
profesionálních hasičů z
Kladna. Vodní záchranná
služba Kladno ukázala několik

způsobů záchrany tonoucích osob z rybníka, kdy
zraněnou osobu předala do péče záchranné služby
Trans Hospital. Jednou z hlavních ukázek byl
zásah letištního speciálu Panther z letiště Ruzyně
se speciálním hasicím ramenem ukončeným
špičatým hrotem. Tímto ostrým hrotem „Panther“
probodl střechu hořícího vozidla a během
několika sekund požár obrovským tlakem
zlikvidoval. Nakonec návštěvníci mohli vidět
zásah středočeských hasičů ze stanice Stochov, a
to při dopravní nehodě osobního vozidla s
cyklistou a následným požárem. Poslední ukázkou
byla kolem třetí hodiny odpolední ukázka zásahu
jednotkou profesionálních hasičů ze Stochova. V
dýchací technice za pomocí jednoho
vysokotlakého proudu zlikvidovala požár. Ve
večerních hodinách pak probíhala zábava. Celé
výročí hasičů se za velice příjemného počasí
vydařilo na jedničku.
nadstrážmistr Lukáš Vejvar, člen SDH Lány, hlavní
koordinátor techniky a ukázek při oslavách výročí

Kamarádi, kamarádi, dolů sfárejme …

Soutěž Starosta roku

V Lánech se seniorům daří

Rodačka z nedalekých Bratronic se po letech
prožitých v Ústí nad Labem a v
Praze vrátila s rodinou své dcery
do rodného kraje. Před deseti lety
koupili manželé Maxovi v
Lánech rodinný domek.
Paní Loudová svůj aktivní
pracovní život prožila na severu
Čech, brzy ovdověla a posléze
svůj volný čas věnovala jako
vychovatelka dětem na škole v
přírodě a až do svých
sedmdesátin působila jako
pokojská na Benecku v
podnikové chatě.
Členky Sboru pro občanské
záležitosti v Lánech jí popřály k

Pozvánka na vycházku
Neberte to doslova, ale na podzimní
odpolední vycházku po stopách dolování
černého uhlí v okolí Lán se vydáme.
Vyrazíme v sobotu 15. října 2011 ve
14:00 hodin od hasičárny u Židovského
rybníka, půjdeme k fotbalovému hřišti,
pak po Bílé cestě k Rynholeckému dvoru,
dolů na Lauru a pod Starým zámkem ke
hřbitovu.
Na partu horníků se těší lánský písmák
Václav Vodvářka a sdružení Naše Lány

SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Nejstarší občankou Lán je paní Věra Loudová,
která oslavila 5. června 2011 devadesáté
narozeniny.

Letní kino v Lánech
Už druhým rokem můžete být v Lánech i
Vašírově diváky improvizovaného
letního kina.
Místní organizace TOP 09 letos
promítala na počátku a na konci
prázdnin. Všem divákům děkujeme za
dobrovolný příspěvek, kterým bylo
vstupné v podobě psích sucharů. Z obou
akcí jsme shromáždili 25 kilogramů
kvalitní potravy pro azylanty v rakovnickém psím útulku.
Odevzdali jsme je provozovatelům,
manželům Březinovým, kteří pro nás
uspořádali krátkou komentovanou
prohlídku.
Příští léto se tedy s vámi těšíme na
shledanou u pěkných filmů pod temnou
letní oblohou.
Jirka Luska, MO TOP 09

životnímu jubileu a byla při této příležitosti
zapsána do společenské kroniky obce.
Blahopřejeme!
Alena Hlavsová

TJ Sokol Lány a občanské sdružení Naše
Lány přihlásily lánského starostu Karla
Skleničku do 3. ročníku soutěže Era
Starosta roku, který vyhlásila Nadace
VIA a Poštovní spořitelna. Záměrem
soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit
veřejné uznání za dobrou práci
starostům a starostkám malých obcí do
2000 obyvatel. Součástí přihlášky byly i
podpisy občanů trvale žijících v Lánech a
Vašírově, kteří připojením svého
podpisu podpořili nominaci lánského
starosty. Uzávěrka soutěže byla 5. září
2011 a do 17. října budeme čekat na
verdikt hodnotící komise o výběru pěti
finalistů. Vítěz soutěže bude znám
v polovině listopadu.
Václava Nováková a Jana Drastilová

Nabídněte
zemědělskou půdu
Hledám ke koupi či dlouhodobému
pronájmu 1-5 ha volné zemědělské
půdy v Lánech a okolí. Emil Buřič,
tel. 602 338 432
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

Lánský sedmiboj
V sobotu 25. června 2011 proběhl
v Lánech už 8. ročník sedmiboje dvojic
v míčových hrách. Zúčastnilo se ho
rekordních 24 mužstev z okresů Kladno
a Rakovník. Zvítězila dvojice Kostik,
Vršek z kladenského Lega, druzí skončili
Blín a Dvořák z Nového Strašecí a třetí
místo obsadili Kos a Vítek z Rakovníka.
Účastníci poděkovali pořadatelům
turnaje TJ Sokolu Lány a obci Lány
za hladký průběh a věcné ceny.
Pavel Slánička

Lánská nohejbalová liga
a Pohár dvojic
Po letní přestávce budou opět každé
úterý a pátek pokračovat obě soutěže.
Teď už zápasy v horních a dolních
polovinách tabulek. Největší naději
na vítězství v lize má mužstvo Veteránů,
Hrozba a Sokol. V poháru pak Stochov
B, Veteráni a Tlouštíci. Obě soutěže
skončí v polovině října.
Pavel Slánička

První mistrák
Jeneč - SK Lány 1 : 1 (0:0)
Lánským hráčům se nepodařilo setřást
ze sebe nervozitu z úvodního utkání
ve vyšší soutěži, a tak byli domácí v první
půli jasně lepším týmem, který
několikrát ohrozil branku výborného
Haužvice. Ten ovšem chytal velmi jistě a
svůj klid přenesl i na ostatní hráče.
Před přestávkou už Lány přece jen více
udržely míč a hra se vyrovnávala.
Podobně začala i druhá půle - a náhle se
kopala penalta za ruku, kterou nikdo
nehrál... V 48. minutě ji ovšem domácí
hráč poslal vedle. V 58. minutě byl
faulován stoper Dudášik a nájezd už
domácí proměnili - 1 : 0. Okamžité
změny v sestavě přinesly oživení hry
hostů a stalo se nečekané - Lány svíraly
domácí, vytvářely si střelecké možnosti a
nakonec zaslouženě vyrovnaly! Pleiner
si místo dlouhého autu narazil
s Dvořákem, perfektně odcentroval a Ivo
Rybář z vysokého výskoku hlavičkoval
k tyči - 1:1!
Sestava: Haužvic - Čapek, Dudášik,
Pleiner, Rybář V. - Humr, Dvořák, Vácha,
Vejrážka - Švolba, Reichl.
trenér Mgr. Milan Dvořák

Letní příprava fotbalistů na krajskou soutěž
Po červencové fotbalové „dovolené“, při které se
ovšem dobrovolně scházelo i 15 hráčů k fotbálku
za sokolovnou, vypukla ostrá letní příprava
2. srpna tradičními výběhy na naučné stezce.
Následovalo víkendové soustředění v Žihli se
dvěma přátelskými zápasy a třemi tréninkovými
jednotkami s účastí sedmnácti hráčů. Další
příprava pak pokračovala na Lánech třikrát týdně

až k prvnímu mistrovskému utkání v Jenči. Do
týmu se vrátil z hostování David Dudášik, naopak
hostovat u nás bude Martin Verner z Nového
Strašecí a dotažen byl přestup mladého brankáře
Jana Ziky. Po zranění se plně zapojil i brankář
Ivan Haužvic. S áčkem se tedy aktuálně připravuje 20 hráčů.

Výsledky přátelských zápasů:
30.7. Dobřejovice – SK Lány
1:2 (1:1)
Na podmáčeném terénu dobrý zápas s kvalitním
soupeřem, v druhé půli se spoustou neproměněných lánských šancí. Góly vstřelil Ondra Humr.
5.8. Žihle (1.A) – SK Lány
1:1 (1:1)
Po vyrovnané první půli byly v té druhé jasně lepší
Lány, v pálení tutovek vynikl zejména Vejrážka,
třikrát zachránila domácí tyč. Soupeř se již k
ohrožení nedostal. Branku dal Kotulan po pasu
Pleinera.
6.8. Kralovice (1.B) – SK Lány
1:3 (0:2)
I přes únavu lánských hráčů odpadl fyzicky v
úmorném vedru jejich soupeř. Ten byl lepší pouze

v úvodu druhé půle, kdy skóroval. První gól dal
Dvořák po sólové akci a přesné střele, druhý
připravil Dudášik pro Reichla, který obešel i
gólmana, poslední trefa patřila znovu Reichlovi
po úniku Dvořáka.
Hodnocení přípravy:
Většina hráčů maká poctivě, jejich herní forma
stoupá. Někteří musí ve svém úsilí přidat.
Celkově jsem s přípravou spokojen. Výsledky
přáteláků nepřeceňujeme, jsou příjemné, ale pro
mistrovskou část vůbec nic neznamenají.
Mgr. Milan Dvořák, trenér SK Lány

Zradilo nás jen počasí!
Ač předpovědi na sobotní počasí (27. 8.) nebyly
vůbec příznivé, věřili jsme, že se trvalý déšť
Lánům vyhne, jako tomu bylo již mnohokrát.
Všechny přípravy na benefici probíhaly
od samého rána podle harmonogramu – zamést
hřiště, postavit stany, vynést nábytek, připravit
občerstvení a jednotlivá stanoviště. Program
začal ve 14 hodin a až na jednu změnu pokračoval
tak, jak byl ohlášen (otevření pétangového hřiště,
divadlo a tombola pro děti, hry a soutěže, dobré
jídlo a pití, ukázky výzbroje a výstroje pyrotechniků, jednotky mobilního zásahu a kynologů).
Vystoupení mistryň světa děvčat Husákových
jsme přesunuli na večer a místo nich odpoledne
vystoupily jejich malé svěřenkyně. Osmnáct
občanů využilo příležitost, aby si nechali u MěP
z Nového Strašecí zaregistrovat své jízdní kolo.

ALE! Obloha se zatáhla a zhruba od 16 hodin
hustě pršelo. Přítomní se pochopitelně začali
vytrácet a kolem 18. hodiny už byli na hřišti jen ti
nejvytrvalejší. Organizační štáb proto rozhodl
večerní akci zrušit. Bylo to velmi bolestné
rozhodnutí, protože večerní program byl stejně
zajímavý jako odpolední a o dobroty doma
připravené také nebyla nouze.
Dražbu parket s podpisy slavných sportovců
nebo umělců jsme po dohodě s kulturní komisí
přesunuli na 17. září, kdy se bude konat tradiční
kulinářský jarmark. Rozšíříme tam také
sortiment nabízených dobrot.
Výtěžek nedokončené sobotní benefice činí
téměř 12 000,- Kč. Chci upřímně poděkovat
všem, kdo se o její přípravu a průběh zasloužili.
Václava Nováková

Dražba historických parket se přesouvá na jarmark
Jaké parkety můžete získat v dražbě během
kulinářského jarmarku 17. září 2011 na lánském
náměstí?
Uvádíme jména těch, jejichž podpisy jsme
doposud získali:
Pan prezident Václav Klaus, Josef Fousek, Miki
Ryvola, Jan Kraus, Jana Krausová, David a Adam
Krausovi.

Dále hokejisté Marek Židlický, Michael Frolík,
Jiří Tlustý, František a Tomáš Kaberle, Miroslav
Hořava, Zdeněk Hrabě, Jan Klapáč, Václav
Honc, Jiří Bubla, Bohumil Prošek, Josef
Horešovský, Petr Kašťák, František Pospíšil a
Václav Fröhlich.
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