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Slovo na úvod
Kouřící komíny
Stejně jako v minulých letech, tak i letos
se s nastávající topnou sezonou začínají
v našich sdělovacích prostředcích
objevovat různé články a blogy o
kouřících komínech. A s tím jde také
ruku v ruce i polemika, zda je či není
možné provádět kontrolu kotlů v našich
domácnostech, aniž by bylo narušeno
naše soukromí.
Pokud si dobře vzpomínám, tak už
bývalý ministr životního prostředí
Bursík někdy kolem roku 2007 sliboval,
že má na stole návrh zákona, podle
kterého by bylo možno tyto kontroly
provádět tak, aby nebylo narušeno
soukromí a zároveň bylo možno
pokutovat překračování emisních
limitů, které tento zákon stanoví. Zatím
nic přijato nebylo. Ale snad se blýská na
lepší časy, protože sněmovna konečně
v září letošního roku v prvním čtení
podpořila novelu zákona o ochraně
ovzduší. Tato novela je cílena mimo jiné i
na malé znečišťovatele ovzduší, tedy
domácnosti. Je to těžké rozhodování,
protože každý takovýto krok je
nepopulární a odebere potencionální
voliče. No a ono je pořád před nějakými
volbami.
Proto si dovolím apelovat na všechny
naše spoluobčany. Nečekejme, až bude
zákon schválen, a začněme sami u sebe.
Používejme kotle podle toho, na co byly
konstruovány. A hlavně tím, že
nebudeme v kotlích spalovat komunální
odpady a plasty, se vyvarujeme i
možných postihů, které budou v zákonu
zakotveny. Spalováním nekvalitních
paliv si ničíme nejen svoje ovzduší, ale
také ovzduší ostatních spoluobčanů.
Záleží hlavně na nás, v jakém ovzduší
budeme žít.
Ono totiž, na rozdíl od našich pozemků,
nemá ovzdušížádné ploty.
Karel Sklenička
starosta obce

Usnesení z veřejného zasedání
Na veřejném zasedání v pondělí 31. října 2011
zastupitelstvo schválilo:
· směrnici o zadávání veřejných zakázek. Touto
směrnicí se stanovila pravidla pro zadávání
zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení
§12,odst.3, zákona č.137/2006 Sb. pro obec
Lány;
· podání žádosti o dotaci z programu „Fond
rozvoje obcí a měst – Velké projekty”
vyhlášeného Středočeským krajem na
rekonstrukci chodníků v ulici Za Školou;
· podání žádosti o dotaci na výstavbu čističky
odpadních vod ve Vašírově z programu obnovy
venkova č. III.2.1 vyhlášeného Ministerstvem
zemědělství;
· záměr o pronájmu části pozemku parcelní

číslo 188/1 v katastrálním území Lány o
výměře 126 m2;
· rozpočtovou změnu č. 2/2011;
· výši neinvestičních nákladů na jednoho
dojíždějícího žáka pro školní rok 2011/2012
ve výši 3.000,-Kč;
· smlouvu o zřízení věcného břemene pro pana

Josefa Hoška, bytem Zámecká 6, Lány na
pozemku parcelní číslo 185/141 v
katastrálním území Lány.
Zastupitelstvo obce ustanovilo:
· komisi k dalšímu jednání ve věci pronájmu

zubní ordinace ve složení, Karel Sklenička,
JUDr. Ernest Kosár, Martina Hořejší a Jana
Drastilová.

Pro občanku od prosince na Kladno
V souvislosti se změnou zákona o občanských
průkazech a vydáváním nového typu občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji od 2. ledna
2012 přijdou Lánští a Vašírovští o možnost
vyřízení občanského průkazu na lánském obecním
úřadu.
Poslední možnost požádat o stávající typ
občanského průkazu na Obecním úřadu v Lánech
končí 30. listopadu 2011. Do 14. prosince 2011
pak mohou občané o starý typ občanského

průkazu ještě žádat na Magistrátu města Kladnaodbor správních agend, Náměstí Svobody.
O nový typ občanského průkazu budeme moci
požádat od 2. ledna 2012 u obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, tj. Magistrátu města
Kladna-odbor správních agend, Náměstí
Svobody.
Karel Sklenička

Provoz sběrného dvora
Lánský sběrný dvůr bude v provozu i v zimních
měsících a to včetně možnosti uložení bioodpadu ze
zahrádek v měsíci listopadu a prosinci.
Otevírací doba sběrného dvora v měsíci listopadu
bude následující:
3. 12. sobota 9:00 -12:00 hodin
7. 12. středa 15:00 -18:00 hodin

10. 12. sobota 9:00 -12:00 hodin
14. 12. středa 15:00 -18:00 hodin
17. 12. sobota 9:00 -12:00 hodin
21. 12. středa 15:00 -18:00 hodin
24. 12. sobota ZAVŘENO
Provoz sběrného dvora v lednu a v únoru 2012
bude pouze každou sobotu od 9:00 -12:00 hodin.

Pomozte lánské škole získat novou učebnu fyziky
Vážení Lánští a Vašírovští,
lánská základní škola se účastní soutěže o novou učebnu fyziky v rámci projektu firmy ČEZ Prodej, s.r.o.
„Oranžová učebna 2011’’. Podmínkou účasti v soutěži bylo natočení krátkého videa, které prezentuje
výuku fyziky na naší škole. I Vy, Vaši přátelé a známí, známí Vašich známých ... můžete lánské škole
pomoci, budete-li pro naše video hlasovat na webových stránkách www.cezregionum.cz.
(Postup: kliknete na odkaz Soutěžní videa - do Názvu školy zadáte „Lány” a potvrdíte - dáte hlas /vyplníte
jméno, souhlas s podmínkami, e-mail a tipovací otázku /- do Vaší e-mailové schránky přijde potvrzovací email - teprve kliknutím na odkaz v e-mailu se Váš hlas započítává .)
Hlasování probíhá v termínu od 3.11. do 25.11.2011. Více informací se dočtete v Pravidlech hlasování.
Účastí v soutěži se zároveň zapojujete do soutěže o 6 mininotebooků.
Děkujeme za Vaši přízeň.
Žáci a učitelé
Základní školy Ch. G. Masarykové v Lánech
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Co se děje na radnici
· Místostarosta JUDr. Ernest Kosár

·

·

·

·

·

·

·

připravuje novou vyhlášku o místních
poplatcích. Zastupitele čeká debata o
jednotlivých položkách, které jsou ve
vyhlášce zastoupeny.
Zastupitelé debatovali o návrhu
vlastníka nemovitostí ve výstavbě
pana Mazala o směně pozemků pod
fotbalovým hřištěm. Shodli se, že na
navrhovanou směnu pozemků
nepřistoupí.
Zastupitel Mgr. Milan Dvořák
seznámil zastupitele s návrhem
projektového řešení stavebních úprav
suterénních prostor v budově I.
stupně základní školy. V těchto
prostorách by měla vzniknout
klubovna pro volný čas mládeže.
S koncem roku se začíná chystat nový
rozpočet obce na rok 2012.
Zastupitelé mají do konce listopadu
připravit dílčí návrhy na rozpočty
svých komisí.
Zastupitelé se seznámili s územním
rozhodnutím Stavebního úřadu v
No v é m S t r a š e c í o p o v o l e n í
Biologicky mechanické úpravny.
Starosta Karel Sklenička seznámil
zastupitele se závěry auditu, který
proběhl v měsíci říjnu. Jedním ze
závěrů kontroly bylo doporučení
vydat směrnici o zakázkách menšího
rozsahu.
Ve věci nové zastávky ve Vašírově ve
směru do Lán se podařilo shromáždit
v š e c h n y p o t ř e b n é p o d k l a d y,
souhlasná stanoviska a vyjádření, a
tak místostarosta Mgr. Ladra podal
žádost o vydání stavebního povolení.
S ohledem na zhoršující se počasí
dojde k samotné realizaci v jarních
měsících.
Zastupitelé diskutovali o návrhu
termínu obecního plesu v příštím
roce. Byl vybrán 4. únor 2012,
místem konání bude lánská
sokolovna. Hudební doprovod zajistí
kapela K- Band.

Pranostiky na listopad a prosinec
· Na svatého Martina slunečno –

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Call centrum záchranné služby
Zdravotnická poradna na telefonním čísle
800 888 155 je zřízena jako poradenská služba při
lince 155. Volání je zdarma a operátoři poskytují
rady z oblasti zdraví, zdravotnických služeb nebo z
psychosociální oblasti. Na telefonní linku se
dovoláte ve kteroukoliv denní nebo noční dobu.
Nevíte, na koho se obrátit mimo ordinační hodiny
vašeho lékaře? Potřebujete obecnou radu v
případě nemoci vás či vašich blízkých? Chcete

informaci o otevíracích hodinách lékáren a
pohotovostí? A tušíte, že s takovým dotazem asi
nebude to pravé se obrátit na linku 155. Pak
využijte služeb Call centra, které je pro okres
Kladno v provozu již od září 2009. Rady po
telefonu poskytují zkušení zdravotníci a
záchranáři, kteří navíc spolupracují
s organizacemi provozujícími krizové linky.
Jana Drastilová

Sběr nebezpečného odpadu
Své domácnosti můžete opět zbavit nebezpečného odpadu, mezi který patří: baterie všech druhů včetně
olověných akumulátorů, oleje, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla,
lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie, elektronický odpad, lednice, čisticí prostředky, zaolejované
textilie a nádobky od sprejů.
Kdy a kde?
·Lány u obecního úřadu - sobota 19. listopadu 2011 od 9:20 – 10:00 hodin;
·Vašírov u zastávky ČSAD - sobota 19. listopadu 2011 od 10:10 – 10:40 hodin.

Beseda o lánské historii
s lánským písmákem
Zveme vás na besedu s lánským písmákem PaedDr. Václavem Vodvářkou v neděli 13. listopadu 2011 od
15:30 hodin do Muzea T. G. Masaryka v Lánech.
Dozvíte se více o těchto historických událostech a místech:
· Silnice Lány-Vašírov;
· Rok 1866;
· Kterak Fürstenberkové o Lány málem přišli;
· Jak pan Plečnik rozséval mrákotínskou žulu;
· 420 roků lánského zámku.
Vstup na besedu je zdarma včetně občerstvení. Beseda je realizována v rámci projektu Obec přátelská
rodině 2010 za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí.
Martina Hořejší

Spolky, doložte včas vyúčtování!
S blížícím se koncem kalendářního roku musí
sportovní organizace a zájmové spolky a sdružení,
které čerpaly finanční příspěvek v roce 2011,
doložit podrobné vyúčtování, jež prokáže použití
čerpaného příspěvku na plánovaný účel. Termín
pro doložení písemného vyúčtování je 15. leden
2012.
Dovolte stručnou rekapitulaci: Příspěvek smí být
použit pouze na pokrytí nákladů, které nejsou
financovány z jiných zdrojů (je zakázáno
zdvojené financování). Příjemce je povinen

použít příspěvek výhradně na účel, na který byl
požadován (je uveden ve smlouvě). Součástí
vyúčtování bude také přehled skutečného
hospodaření organizace v roce 2011 pro ověření
předpokládaných údajů v žádosti a kopie dokladů
prokazujících použití příspěvku.
Pokud organizace nepoužije příspěvek na
stanovený účel, je povinna příspěvek
bezodkladně, nejpozději však do 31. 12. 2011
vrátit na účet Obecního úřadu Lány.
Martina Hořejší

dlouhá zima.
· Jaký bývá v listopadu čas, taký

obyčejně v březnu zas.
· Když krtek v listopadu ryje, budou na

Vánoce létat komáři.
· Má-li svatý Ondřej (30. 11. ) na

stromech kapky, bude příští rok
hojnost ovoce.
· Když na Mikuláše prší, zima hodně

lidí zkruší.

DIVADELNÍ SPOLEK TYRŠ LÁNY PŘI TJ SOKOL LÁNY

vyhlašuje již šestý ročník čestného ocenění
KLOBOUK DOLŮ
pro občana Lán a Vašírova za dlouholetý, významný a nezištný přínos k propagaci a rozvoji obce.
Své tipy na osobnost, která si cenu zaslouží, posílejte na emailovou adresu
RomanHavelka@email.cz či je v obálce nadepsané Klobouk dolů – Havelka zaneste
na obecní úřad.
Termín ukončení možnosti podat návrhy končí 30. listopadu 2011.
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DOPRAVNÍ SERIÁL
... aneb co nás v Lánech a Vašírově trápí na silnicích
Co nelze v lánských ulicích přehlédnout, je
nadvláda parkujících automobilů. Auto je velkým
pomocníkem, šetří čas, naše kroky, můžeme díky
němu snadno přemisťovat velké i malé náklady. Ale
zároveň je někdy přítěží pro své okolí. Kdy a proč?
Bez auta si většina z nás nedokáže představit svůj
život. Auto považujeme za tak důležitou součást
svého života, že někdy zapomínáme, že pro jejich
používání platí pravidla daná jednak zákonem, ale
také jednoduše ohleduplností k ostatním.
Když se projdeme naší obcí, získáme dojem, že
hlavním smyslem existence ulic je vytvoření
parkovacího prostoru. Přestože většina obyvatel
má dostatek místa pro parkování na svém
pozemku (u nových domů jsou dokonce vlastní
parkovací místa podmínkou pro výstavbu).

Nesprávné parkování aut trápí nejen velká města,
ale i naši malou vesnici. Přeci není nutné zastavit
vždy 1 m od branky svého domu, co nejblíže k
budově mateřské či základní školy, přede dveřmi
na poštu nebo zablokovat vjezd sousedovi, když na
dohled je parkoviště. Vždyť většina z nás má dvě
zdravé nohy,…. Co s tím? Protože si myslíme, že k
nápravě stačí někdy málo, připravili jsme
dopravní seriál na pokračování, kde se budeme
věnovat dopravním přestupkům v obci. Nejsme
příznivci represe, jde nám o osvětu a nápravu.
Díky, že budete věnovat následujícím řádkám
pozornost a řeknete sousedovi, že parkovat před
vaší (nebo cizí) garáží a ještě v protisměru by
opravdu neměl. I když to bude mít ke své brance o
několik metrů dál.

Neparkujme na chodnících
· Parkování automobilů na chodnících je
zakázáno. Jedná se o velmi častý dopravní
přestupek.
· Chodník je určen chodcům a parkování na
chodníku je povoleno pouze v případě, že by to
dovolovala dopravní značka a současně by zůstal
dostatečný prostor pro chodce (na Lánech ani ve
Vašírově nikde taková dopravní značka není,
protože šířka chodníků to neumožňuje).
· Mnoho řidičů se domnívá, že je lepší zaparkovat
na chodníku, ponechat pár centimetrů od plotu na
projití chodcům a raději nechat volnou silnici pro
auta. Mějme ale na paměti, že chodcem může být i
maminka s kočárkem pro dvojčata nebo člověk na
vozíku. V tu chvíli se stává parkování na chodníku
velmi nebezpečným dopravním přestupkem,
protože nutí chodce vstoupit do vozovky a ještě mu
zakrývá výhled.

Parkování na chodníku a navíc v protisměru.
Jak by se vám šlo po takovém chodníku s kočárkem?
· Parkující automobily navíc zanechávají na
chodnících mastné skvrny a chodník se častým
zatížením automobilů postupně propadá a
deformuje.

Co říká zákon o zastavení a stání
Vybraná ustanovení zákona o provozu na
pozemních komunikacích.
Zastavit znamená uvést vozidlo do
klidu na dobu nezbytně nutnou k
neprodlenému nastoupení nebo
vystoupení přepravovaných osob anebo
k neprodlenému naložení nebo složení
nákladu.
Stát znamená uvést vozidlo do klidu nad
dobu dovolenou pro zastavení.
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve
směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní
komunikace a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo,...
Při stání musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro
každý směr jízdy; při zastavení musí
zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Při zastavení a stání nesmí řidič
znemožnit ostatním řidičům vyjetí z řady
stojících vozidel. Při zastavení a stání
vedle vozidla s označením "Označení
vozidla přepravujícího osobu těžce
pohybově postiženou" musí ponechat
boční odstup nejméně 1,2 m.
Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo
stání k okraji pozemní komunikace nebo
k chodníku, musí dávat znamení o
změně směru jízdy.
Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a
opět vyjíždí od okraje pozemní
komunikace nebo od chodníku, musí
dávat znamení o změně směru jízdy a
nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích.

Neparkujme v protisměru
· Víte, že řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve
směru jízdy, co nejblíže k okraji komunikace?
Otázka je zcela na místě, protože když se projdeme
po Lánech a Vašírově, zjistíme, že většina řidičů to
buď neví, nebo toto pravidlo vědomě porušuje.
· Na jednosměrné komunikaci smíte stát vpravo i
vlevo, ale také vždy jen ve směru jízdy.
· Toto pravidlo má své praktické opodstatnění a
to hned ze dvou důvodů:

1. Pokud vyjíždíme, pak nevidíme, zda nějaké
vozidlo právě nejede kolem nás, máme špatný
přehled o situaci. Nevidíme ho ani ve zpětném
zrcátku, ale protože může stát nějaké auto i před
námi, pak budeme přes něj těžko vidět do silnice.
2. Vozidlo má odrazky jen na zadní části, pokud
stojí přední částí směrem do provozu, v noci jej
bude těžké zahlédnout.

Neparkujme před přechody pro chodce
· Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro
chodce ani ve vzdálenosti 5 metrů před ním.
· Zastavení nebo stání před přechodem je velmi
nebezpečné, protože tím omezujete výhled chodci
a ještě navíc přecházejícího chodce skrýváte za své
vozidlo pro ostatní řidiče. Hrozí tedy, že
projíždějící auto uvidí chodce až na poslední
chvíli. Odpovědnost za dopravní nehodu je v
takovém případě na Vás.
· Tento dopravní přestupek můžeme vidět každý
den ráno před školou, kde někteří rodiče ohrožují
ostatní děti přecházející do školy po přechodu.

Parkování před přechodem pro chodce u školy
ohrožuje přecházející děti.

Řidič nesmí zastavit a stát:
- v nepřehledné zatáčce a v její těsné
blízkosti,
- na přechodu pro chodce nebo na
přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti
kratší než 5 m před nimi,
- na křižovatce a ve vzdálenosti kratší
než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m
za ní; tento zákaz neplatí v obci na
křižovatce tvaru "T" na protější straně
vyúsťující pozemní komunikace,
- v místě, kde by vozidlo zakrývalo
svislou dopravní značku nebo
vodorovnou dopravní značku "Směrové
šipky" nebo "Nápis na vozovce",
- před vjezdem na pozemní komunikaci z
polní nebo lesní cesty nebo z místa
ležícího mimo pozemní komunikaci,
- na silniční vegetaci, pokud to není
povoleno místní úpravou provozu na
pozemní komunikaci, ...
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Kalendář akcí v listopadu
a prosinci
12. 11.

Vernisáž výstavy portrétů
Karla Kellnera s názvem
Život v Lánech a Keramiky
Jany Krausové od 15:00
h o d i n v M u z e u T. G .
Masaryka v Lánech.
13. 11.
Beseda o lánské historii s
lánským písmákem PaedDr.
Vá c l a v e m Vo d v á ř k o u v
Muzeu T. G. Masaryka v
Lánech od 15:30 hodin.
(Obec Lány)
20. 11.
Adventní prodejní výstava v
Muzeu TGM v Lánech od
9:00 - 17:00 hodin. (Muzeum
TGM v Lánech)
24. 11./25.11. Prodejní adventní výstava
výrobků žáků školní družiny
od 12:00 do 16:00 hodin v
prostorách školní družiny v
budově I. stupně Základní
školy v Lánech.
25. 11.
Po s e z e n í k 2 0 . v ý r o č í
obnovení Sokola v obci od
18:00 hodin v lánské
sokolovně s promítáním
fotografií a se sousedským
vzpomínáním pro členy a
příznivce lánského Sokola.
(TJ Sokol)
26. 11.
Svěcení adventních věnců a
rozsvěcení vánočního
stromu. (Obec Lány)
6. 12.
Mikulášská nadílka pro
předškolní děti v Domečku.
Více na www.naselany.cz.
(OS Naše Lány)
10. 12.
Voňavý advent a soutěž Zlatý
šafrán v lánské sokolovně.
(Obec Lány)
17. 12.
Vánoční buchec - turnaj ve
volejbale. (TJ Sokol Lány)
18.12.
Vánoční cvičení pro ženy s
Míšou Kholovou od 9:00
hodin. (TJ Sokol Lány)

Pozvánka
na Vánoční koncert
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
pod vedením sbormistra Vladimíra
Doležala ve spolupráci s Obcí Lány vás
zve 26. prosince 2011 od 17:00 hodin na
Vá n o č n í k o n c e r t d o k o s t e l a
Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech. Na
koncertě zazní ryze české i světové
lidové koledy. Sólově se představí členky
sboru – Hana Špásová, Ilona Víchová,
Ivana Píšová. Na varhany bude
doprovázet Zuzana Stránská.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Voňavý advent letos 10. prosince
Uvolněná předvánoční atmosféra beze spěchu a
nervozity opět čeká na návštěvníky dne plného
vánočních tradic nazvaného Voňavý advent.
Připravuje ho na sobotu 10. prosince kulturní
komise obce Lány. Místní sokolovna bude opět
vonět jehličím a vanilkou, každý bude moci
zakoupit vánoční dárky v příjemné pohodě.
Chybět nebudou dílny pro nejmenší, výstava
adventních věnců, cukroví, pečené palačinky a
zákusky, zdobení stromečku, vystoupení dětí z
mateřské školy ani divadlo pro děti. Každý si
může odnést vánoční fotografii svých blízkých a
přihlásit se do již pátého ročníku cukrářské
soutěže o putovní pohár Zlatý šafrán.
Srdečně vás zveme na další předvánoční setkání,
které začne v 10 hodin v lánské sokolovně. Během
celého dne si návštěvníci budou moci
prohlédnout řadu zajímavých stánků s rozličnými
vánočně laděnými dárky, např. svíčkami a
vonnými esencemi, šperky z korálků, smaltu, ale i
peříček, s výrobky z malovaného dřeva i skla, s
vánočními svícny, jmelím a květinami, ručně
vyráběnými kabelkami a čepicemi a letos i
s vánočním cukrovím. Připravena jsou opět
stanoviště, kde si malí i velcí návštěvníci budou
moci vyzkoušet nejen zdobení perníčků,
malování na sklo či
výrobu svíček ze
včelího vosku, ale
třeba i zhotovení
drobných ozdůbek na
vánoční dárky z
čajových pytlíků. Velký
ohlas mělo v loňském
roce vánoční
fotostudio. Proto se i
letos budete moci v
dekoraci na jevišti
vyfotit, vybrat si
vánoční motiv, který
fotografii ozdobí, a
rovnou si ji za nízký
poplatek odnést domů.
Vánoční tvořivou dílnu
tradičně připravuje
lánský Domeček pro

všechny příchozí děti.
Sokolovnou zavoní pečené palačinky, horké
mošty se skořicí a hřebíčkem i medovina, káva
nebo výborné zákusky z pekárny Školy Slunce.
I letos vystoupí v rámci programu děti z lánské
mateřské školky z třídy Kytiček. Jejich vánočně
laděné pásmo začne v 15:00 hodin.
Na 16. hodinu je pak plánováno vyhlášení
každoroční oblíbené a pro všechny příchozí
otevřené soutěže o nejchutnější vánoční cukroví.
Neváhejte a napečte pro Voňavý advent. Vaše
jméno může být další zvěčněné na putovním
poháru Zlatý šafrán, který je po celý rok vystaven
na obecním úřadě. Pokud se chcete této soutěže
zúčastnit, stačí, když 10. prosince přinesete své
vánoční cukroví ochutnat do sokolovny.
Program pak v 17:00 hodin vyvrcholí divadelní
pohádkou pro děti.
A na závěr výzva: Budete vyrábět vlastní adventní
věnec? Zapůjčete nám jej na výstavu v rámci
Voňavého adventu. Přineste jej 10. prosince
dopoledne přímo do sokolovny. Nejhezčí věnec
odměníme drobným dárkem. Předem všem velmi
děkujeme.
Eva Havelková, Ivana Píšová

Kulturní komise obce Lány
Vás zve na tradiční
rozsvěcení vánočního stromku
a svěcení adventních věnců.
Slavnostní večer se bude konat
v sobotu 26. listopadu 2011od 18:00 hodin
na Masarykově náměstí před obecním úřadem.
Lánský farář posvětí adventní věnce všem, kteří je přinesou s sebou.
Připraven je samozřejmě hudební program.
Jste srdečně zváni.....
Roman Havelka, předseda kulturní komise obce Lány
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Okénko
do mateřské školy
Školní rok je v plném proudu, nově příchozí děti se
pěkně zapojily a slziček a stýskání je už poskrovnu.
Počasí nám zatím přeje, a tak využíváme školní
zahradu a nové herní prvky, které si děti opravdu
užívají.
Užíváme krásných podzimních dní, pozorujeme
změny v přírodě, využíváme možností a darů
přírody, které jsou zakomponovány do týdenních
výchovných témat.
V mateřské škole zahájil činnost zájmový výtvarný
kroužek vedený učitelkami Řádovou, Jarošovou a
Blínovou. V rámci výchovné práce probíhá cvičení
s pohádkou – jóga. Každou středu mají
předškoláci pod vedením M. Vaněčkové dopolední
aktivitu nazvanou „I já budu šikulka". Děti jsou
zde vedeny Metodou dobrého startu k přípravě na
vstup do základní školy.
Ve škole jsou nabízeny i mimoškolní aktivity. Děti
mají možnost docházky na hudební kroužek
(Lidová škola umění Stochov, paní Radka
Ctiborová) a výuky anglického jazyka
(MIMOaZA, paní Věra Matějovičová;
MORTIMOR, paní Ivana Chalupová).

Právě probíhá mezi rodiči anketa ohledně
stravování. Dětem ve školce evidentně chutná,
chodí si i několikrát pro přídavek, a tak každý
dostane svoji porci. Talířky s motivem krtečka
odnášejí děti většinou prázdné. Právě krteček
motivuje děti k tomu, aby ochutnaly polévku a
dojedly porci, kterou si přinesou. Děti učíme
hospodárnosti s jídlem a správným návykům při
stolování. Vždy je ale co zlepšovat, nad čím se
zamyslet.
Na koho se děti těšily děti 12. října? Přijela k nám s
představením Ptačí svatba zpěvačka Lída
Heligerová, která zpívá i v kapele Schovanky.
Atmosféra dopoledne byla příjemná a plná zpěvu,
muzicírování. Všichni společně jsme si opět užili
krásných melodií a textů písniček. Nejen
zpěvačka, ale my všichni si přejeme, aby se dětem
zpívalo, a tak zůstalo pravdivé tvrzení Co Čech, to
muzikant.
Martina Blínová a
Miluše Vaněčková

Drakiáda
V září kromě již tradičního benefičního dne
pořádá mateřská škola i Drakiádu. Ta letošní
proběhla 23. září 2011 na modelářském hřišti.
Účast dětí a rodičů byla opravdu velká. Počasí nám
přálo a dráčci pěkně létali.
Společné vypuštění dráčků se vzkazem mělo také
odezvu. První dráček od Nicolky přinesl do školky

druhý den Jan Blažek. Dráček přistál na jejich
zahrádce na Lánech. Další dráček, který vyzdobil
Matěj, přiletěl až do Uherského Hradiště, to bylo
letos vůbec nejdál. Draka K. Pospíšilové objevili v
obci Žižkovo Pole v okrese Havlíčkův Brod. I Šárka
Mikovcová měla velikou radost, vždyť její drak
přistál v Ostředku okres Benešov.
Děti si „zalítaly",
zasoutěžily, navazovaly
velkému školnímu
drakovi ocásek s
příslibem bohaté
t o m b o l y, o p e k l y
špekáček. Závěrečný
ohňostroj se líbil
převelice. Drakiáda
podle úsměvů dětí měla
úspěch. Mateřská škola
připravuje již několik let
Drakiádu ve spolupráci s
Modelářským klubem
Lány. Děkujeme všem,
kteří přispěli ke
zdárnému uspořádání
příjemného odpoledne,
a těšíme se na další
společnou akci.
Martina Blínová a
Miluše Vaněčková

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a aktivnímu
trávení volného času rodičů s dětmi.
Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
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;
· 15:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 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;
· 15:00 – 15:45 Mortimer English
Club – angličtina pro mrňousky;
· 16:00 – 16:40 Angličtina pro děti
(kroužek pro přihlášené děti od 5
let bez rodičů;
čtvrtek
· 09:00 – 10:00 Angličtina pro
dospělé I. (kurz pro přihlášené);
· 10:15 – 11:15 Angličtina pro
dospělé II. (kurz pro přihlášené);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dovádění
pro děti od 2 let s rodiči.
Domeček je distribučním místem
Euroklíče.
· Mikulášská herna s nadílkou bude v
úterý 6. prosince dopoledne v herně
Domečku. Přihlásit se můžete do 22.
listopadu v Domečku. Jako každý rok
k nám přijde Mikuláš s andělem.
· Beseda „Aby hračka bavila" spojená
s prezentací a prodejem kreativních a
didaktických hraček, netypických
stavebnic, výchovných a zábavných
her, dětských knih bude v úterý 6.
prosince dopoledne v klubovně
Domečku.
Podrobný program Domečku a ceník
služeb najdete na www.naselany.cz.
Otevírací doba Domečku
Úterý, středa 9 -12 a 14 -17 hodin;
Čtvrtek 9 -12 hodin.
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Co nového ve škole v říjnu
·

·

·

·

·

·

6. 10. – V novém složení se letos poprvé sešla žákovská rada (zástupci
žáků z 2. – 9. třídy) s vedením školy.
7. 10. – Jako každý rok, i letos jsme se ve škole zabývali tématy ochrany
člověka za mimořádných událostí. Všichni žáci vyslechli přednášku
pracovníků Českého červeného kříže z Kladna. Strážníci Městské
policie z Nového Strašecí za pomoci krátkých filmových ukázek
seznámili děti ze 6. až 9. třídy s doporučeným chováním při
mimořádných životních situacích, promítaný film obohatili vlastním
komentářem a dětem odpověděli na mnoho dotazů. Za přítomnosti
Hasičského záchranného sboru ze Stochova a zvuku sirén byly postupně
evakuovány obě školní budovy, hasiči dětem předvedli hasičskou
techniku. Odborníky vhodně doplnili třídní učitelé, kteří žáky své třídy
seznámili s daným ročníkovým tématem (např. Havárie, Vichřice,
Zemětřesení, S mapou nezabloudíš atd.).
10., 11. 10. - 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 v pondělí
dvouhodinovou teoretickou přípravou, druhý den vše vyzkoušely na
dopravním hřišti v Kladně.
11. 10. – žáci 8. a 9. třídy navštívili Veletrh celoživotního vzdělávání a
technických oborů, který se konal v prostorách Domu kultury v Kladně.
Děti zde sbíraly informace a porovnávaly nabídky studia na středních
školách a učilištích. Dopravu do Kladna a zpět financoval Úřad práce
Kladno.
17. 10. – V pondělí proběhla společná akce dětí ze školní družiny a
mateřské školy "Bramboriáda". Děti s bramborami sportovaly, z
brambor si vyráběly sluníčka, panáčky a postavičky. Pomocí
bramborových tiskátek si natiskly panáčky Bramboráčky. Ve
vědomostní dílně se dozvěděly něco o původu brambor a možnostech
jejich využití. Nakonec si pochutnaly na pečené bramboře.
20. 10. – Žáci 8. a 9. třídy se vydali na geologickou výpravu "Zkamenělé
dějiny" do hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Průvodce je
seznámil s historií Vinařické horky, s místní geologickou sbírkou, zhlédli
krátký film o práci horníků. Při procházce po stezce haldy Mayrau se
dozvěděli řadu zajímavých informací o její fauně a flóře. Na

vytipovaném místě pak hledali otisky dávných přesliček a plavuní.
Nalezených pokladů bylo mnoho. Vzorky pak čistili, zařadili, popsali,
zakreslili do pracovních listů. Na závěr je čekala strašidelná výprava do
podzemí.
· 25. 10. – Jsme jednou ze stovky škol, kterou v rámci projektu společnosti
Elekrowin „Ukliďme si svět" navštívila Recyklační hlídka. Zábavnou a
interaktivní formou se žáci 5. – 9. třídy seznámili s pozitivními dopady
recyklace starých elektrozařízení na životní prostředí, ověřili si své
„recyklační vědomosti" prostřednictvím testů a soutěží, mohli si
vyzkoušet i exponáty zapůjčené z libereckého IQ parku.
· I nadále se ve škole účastníme evropského projektu „Ovoce do škol" s
finanční podporou Evropského společenství. Žáci 1. – 5. třídy dostávají
minimálně 1x měsíčně (dáno počtem zúčastněných žáků v ČR) zdarma
balíček ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy. Základním
cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny,
vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské
obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.
Ve škole se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan pro žáky 2.
stupně, vítězem se stal žák 9. třídy Martin Hanzlíček.
„Ahoj z prázdnin" je název výtvarné soutěže, jejímž posláním je zachycení
zážitků dětí z doby letních prázdnin. Soutěž je součástí projektu DDM
Znojmo "Děti malují pro Konto BARIÉRY", nad kterým převzal osobní
záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. Do soutěže se
letos zapojili druháčci pod odborným vedením paní učitelky Novákové. V
měsíci říjnu byly odeslány nejzdařilejší práce.
Hnutí "Na vlastních nohou" je dobrovolná humanitární a mírová
organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990
Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. V hnutí pracují dnes tisíce dětí a
stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku a v
Kanadě zapustilo své kořeny. Děti malují vánoční přání, získávají finanční
prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc
nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích světa. Dvacet
čtyři vánočních přání, jejichž prodejem získá hnutí finanční prostředky,
vytvořili i žáci 5. a 6. třídy.
Školní družina při Základní škole Lány si Vás dovoluje pozvat na prodejní
adventní výstavu výrobků žáků školní družiny, která se koná ve čtvrtek 24.
listopadu a v pátek 25. listopadu od 12:00 do 16:00 hodin v prostorách
školní družiny.
Jako již každoročně zde bude možnost zakoupení adventních věnců a
svícnů ze Zahradnictví Lípová z Nového Strašecí.
Školní družina při Základní škole Lány Vás srdečně zve na otevřenou dílnu
výroby adventních věnců, která se koná v prostorách školní družiny ve
čtvrtek 24. listopadu od 15:30 do 17:00 hodin.
S sebou si vezměte: korpus na věnec, ozdobičky, svíčky, dobrou náladu.
Těšíme se na Vás!
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

OHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
Dušičky
V kalendářích je 2. listopad označen jako Památka zesnulých – lidově
Dušičky nebo také den Všech svatých. Prapůvod tohoto svátku sahá až do
dob starých Keltů. Podle jejich kalendáře začínal nový rok 1. listopadu.
Pouze v tento den se duše zemřelých mohly vrátit mezi živé. Proto byly v noci
na 2. listopad zapalovány ohně, které jim měly pomoci najít cestu. Jejich
blízcí je očekávali a u obřadních hostin pro ně chystali pohoštění.
Tato pohanská tradice byla v 8. století potlačena svátkem Všech svatých.
V tento den pozůstalí vzpomínají více než jindy na ty, kteří odešli z

pozemského života. Upravují se hroby, zdobí se věnci, květinami a zapalují
se na hrobech svíčky.
Dříve se věřilo, že v tento den mohly duše vystupovat z očistce. Podle toho,
jaký byl jejich pozemský život, mohly živým pomáhat, ale i se mstít těm,
kteří jim za života ubližovali. Z této pověry vycházel i K. J. Erben v básni
Svatební košile.
Z encyklopedií a literárních pramenů připravila Václava Nováková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Fotbalový podzim
SK Lány - Branov 5:3 (3:1)
Závěrečné utkání, konečně vítězné!
Velmi rychlé utkání začali gólově lépe hosté, ale
Lány (oslabené o Blína, Dvořáka, Pleinera,
Kubičku a Čapka) záhy vyrovnaly a vytvářely si
další šance, i když Branov šikovně a častěji držel
míč. Nápor v druhé půli proměnili domácí v další 2
góly (už na 5:1), hosté pak i bez vyloučeného hráče
dokázali výsledek dvakrát korigovat.
Branky: v 9. minutě Ambrož po přihrávce Švolby
srovnal na 1:1. V 17. minutě Rajgl z trestného
kopu ranou k tyči, následně ve 40. minutě opět
Rajgl z trestňáku mířil do šibenice. Dudášik
proměnil v 59. minutě penaltu po faulu na Švolbu a
v 75. minutě Rybář Ivo dorážel zblízka centr
Ducára.
Sestava: Haužvic - Rybář V., Dudášik, Rajgl,
Ducár - Rybář I., Verner, Vejrážka, Vácha - Švolba,
Ambrož.
Slova trenéra Milana Dvořáka: Všichni kluci
podali poctivý výkon. Hosté hráli šikovně a v silné
sestavě, o to je vítězství cennější. Naši hru oživil
Ambrož, zlepšení bylo patrné u Vernera, ale i u
dalších hráčů.
SK Lány - Lužec 2:2 (0:1)

Hosté byli většinu utkání velmi zdatným
soupeřem, v závěru ale Lány zaslouženě vyrovnaly
a sahaly ještě po třech bodech.
Branky: Švolba hlavou po centru Ambrože,
Vejrážka dorážel šikovně pod břevno.
Hýskov - SK Lány 3:1 (2:1)
Herně nejlepší výkon Lán na hřištích soupeřů, i
když na půdě vedoucího týmu. Hodně rozladěni
odjížděli diváci i hráči z výkonů rozhodčích.
Zlomeným nosem odnesl zápas Ivo Rybář.
Branka: Dvořák střelou z dvaceti metrů po
asistenci Švolby.
SK Lány - Tuchoměřice 1:1 (1:1)
Další domácí bodová ztráta, ale s velmi kvalitním
týmem z popředí tabulky.
Branka: Dvořák hlavou po prudkém centru Váchy
NOVO Kladno - SK Lány 3:0 (0:0)
Domácí byli lepším celkem, v druhé půli se
prosadili i střelecky, čemuž napomohly hrubky v
obraně hostů.
Doksy - SK Lány 2:0 (2:0)
Doksy mají tým rychlíků. Vytvořily si spoustu
šancí, Lány zázračně držel brankář Haužvic. Své
možnosti v první půli hosté nevyužili. Zranění
kolena vyřadilo ze hry Dvořáka.

Vrchní sládek plzeňského Prazdroje v Lánech
Vrchní sládek Václav Berka z Plzně navštívil Lány
10. října 2011 při příležitosti oslav 10. výročí
udělení certifikátu kvality za vynikající péči o
čepované tankové pivo Hospodě Narpa.
V rámci oslav bylo připraveno grilované vepřové a
100 piv zdarma jako dárek od sládka pro všechny.
Slavnostního odpoledne se zúčastnil také starosta
Karel Sklenička a místostarosta JUDr.Ernest
Kosár. Plzeňského sládka velmi zajímalo dění v

obci i mimo hospodu, zajímal se o historii obce. V
družném rozhovoru se z úst pana starosty
dozvěděl vše o Lánech a na památku si sebou do
plzeňského pivovaru odvezl i knihu Lány v
obrazech.
Všichni, kdo přišli, prožili příjemné pondělní
odpoledne.
Mgr. Jiří Ladra

Malé jubileum lánského Sokola
7. ledna 1990 se v Praze konal ustavující
sjezd Československé obce sokolské.
Byla tak téměř po čtyřiceti letech na
celostátní úrovni obnovena činnost
organizace, jejíž členové sehráli
důležitou roli jak při vzniku samostatného státu v roce 1918, tak i později v
odbojové činnosti.
V Lánech jsme se brzy po sjezdu začali v
tehdejším místním výboru ČSTV (který
sdružoval všechny sportovní a tělovýchovné činnosti v obci – tedy cvičení,
hokej, fotbal, volejbal, stolní tenis i tenis)
zabývat myšlenkou na ustavení nebo
znovuobnovení Sokola. Byl dohodnut
postup a vyřešena otázka rozdělení nebo
převodu majetků jednotlivých oddílů.
27. listopadu 1991 se konala ustavující
valná hromada znovuobnoveného
Sokola v Lánech. Prvním starostou se
stal Ladislav Moravec, a když začal
působit v obecním zastupitelstvu,
vystřídal ho Hugo Jelínek. Ten vykonával
funkci starosty až do roku 1998.
V listopadu uplyne tedy již 20 let.
Chceme si toto jubileum připomenout
neformálním způsobem - setkáním
členů a příznivců TJ Sokol Lány, při
němž budeme vyprávět, vzpomínat a
také promítat dokumenty a fotografie z
našeho dvacetiletého působení v obci.
Zveme vás do lánské sokolovny v pátek
25. listopadu 2011 od 18:00 hodin na
přátelské posezení a povídání spojené s
malým občerstvením.
Václava Nováková,
starostka TJ Sokol Lány

Šachisté zahájili sezónu
Nově založený šachový oddíl při
Tělocvičné jednotě Sokol Lány se
přihlásil do regionální soutěže roku
2011/2012, které se účastní celkem 12
oddílů. V prvním utkání v Buštěhradě
zvítězilo naše mužstvo 4 – 1.
Do druhého ročníku o mistra obce Lány
se přihlásilo stejně jako loni 13 šachistů.
Jejich vzájemná utkání začnou v
polovině letošního listopadu a potrvají
do konce dubna. O průběhu sehraných
šachových partií vás budeme informovat
průběžně na stránkách Lánského
zpravodaje.
Pavel Slánička
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Mladí, přijďte si popovídat
o klubovně
Kdo máte zájem a nápady, jakým
způsobem využívat alternativní prostor
- klubovnu, který chystáme v lánské
škole, přijďte v pondělí 28. listopadu v
18:00 hodin na kus řeči do klubovny nad
hospodou Narpa. Uvidíme, co společně
vymyslíme.
Karel Pleiner

Krátce ze Sokola
· Oznamujeme zájemcům o cvičení

seniorů, že tato lekce byla z technických důvodů přesunuta na úterý od
9:00 hodin, nekoná se tedy ve čtvrtek.
· Víte, že v Lánech nacvičujeme na 15.

všesokolský slet dvě skladby?
Skladbu se švihadly nazvanou Nebe
nad hlavou nacvičuje Jana Porcalová
se ženami vždy v úterý večer, skladbu
Kontrasty nacvičujeme v úterý od
18:15 hodin. Pořád je čas se přidat!
· Mrzí nás, že se zatím nerozběhlo

cvičení mladšího žactva, tj. dětí od 1.
do 5. třídy, vždy v úterý od 17:00
hodin. V tomto cvičení hrajeme hry,
soutěžíme, cvičíme na nářadí i s
náčiním, jezdíme na závody v plavání
a v atletice, rozvíjíme u dětí obratnost.
Vždyť rozvoj všestranného pohybu je
v tomto dětském věku tolik důležitý!
Hodinu vedou zkušené a dlouholeté
cvičitelky Monika Drdová a Alena
Šilhanová. Pošlete proto své školní
děti na sokolské cvičení.
· Beseda s promítáním dokumentů o

dvacetileté činnosti TJ Sokol v
Lánech proběhne v pátek 25.
listopadu od 18:00 hodin. Srdečně
zveme!
· Úklid listí na hřišti za sokolovnou je

možné provádět individuálně, jak kdo
má čas. Listí ukládáme na hromadu
za střídačkou. Odpracované hodiny
nahlaste svým cvičitelkám a
trenérům.

Nabídka pronájmu
Tenisový Klub Lány nabízí k pronájmu
část budovy ve svém areálu v Lesní ulici
pro provoz sauny a případně i dalších
souvisejících služeb. Provoz od října do
dubna minimálně jednou týdně. Více
informací o podmínkách pronájmu jsou
k dispozici u předsedy TK Lány Petra
Moravce, tel. 737 217 332.

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lánská nohejbalová liga a Pohár skončily
Půl roku trvalo nohejbalové klání o vítězství v
obou těchto soutěžích. V lize sehrálo 9 mužstev
mezi sebou celkem 208 západů, v poháru sehrálo
10 mužstev 158 utkání. Celkem tedy nohejbalisté
sehráli 366 zápasů. Vítězství v lize obhájilo
mužstvo Veteránů v sestavě Havlík J. Havlík P.,
Krob P. Další pořadí bylo následující:
2. Hrozba (Havlík M., Havlík D. Jurkovský)
3. Sokol (Kopecký, Kadlec, Slánička P., Bláha)
4. Sešlost
5. Stochov
6. Vejprask
7. Zmrzlí muži
9 Totall rygoll

V poháru dvojic zvítězila dvojice Stochov B (ve
složení Kopecký a Kadlec) následování dalšími
týmy v tomto pořadí:
2. Tlouštíci (Krob, Veselý)
3. Veteráni (Havlík J., Havlík P.)
4. Hrozba
5. Sešlost
6. Chorvati
7. Stochov A
8. Gogo
9. Sodovka
10. Rakety
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo
4. listopadu v Hospodě Narpa.
Pavel Slánička

Účet za podlahu v lánské sokolovně vystaven
Podlaha v lánské sokolovně dělá radost všem
sportovcům. Sokolové znají také již konečné
číslo, kolik nová podlaha stála - bylo to 474.000,Kč. Přes veškerou snahu a příspěvky občanů a
firem jsme tuto částku dohromady nedali.
Protože jsem zatím nedostali ani slíbenou dotaci z
Krajského úřadu museli jsme si půjčit částku
150.000,- Kč u Budečské župy. S napětím proto
budeme očekávat výsledek z dražby obrazů

lánských rodáků Karla a Petra Kellnerových a
Jany Kellnerové, která proběhne na obecním
plese 4. února 2012. Výnos z dražby nám pomůže
splatit již zmíněnou půjčku. Stále uvítáme i
jakýkoliv další finanční dar za účet TJ Sokol Lány č. 190821386/0300 nebo osobně předaný
starostce Sokola V. Novákové.

Lánská děvčata opět mistryně světa
Od 19. října do 23. října 2011 se konal v Austrálii
světový šampionát ve sportovním aerobiku. Čeští
reprezentanti přivezli sedm medailí a tři tituly
mistrů světa. Mezi nimi byly i dvě lánské dívky Magdaléna a Gabriela Husákovy. Ty v kategorii
fitness aerobic senior obhájily loňské umístění na
první příčce.
Obhajoba loňského zlata
přitom nebyla pro tým
Aerobic Dancers Kladno,
za který Magda a Gábina
soutěžily, vůbec jednoduc h á . Ve l m i k v a l i t n í
vystoupení v australském
Gold Coast totiž předvedly i
domácí Austrálie nebo
Rusko. Ve druhé polovině
sezóny navíc byla jejich
příprava komplikovaná.
"Bylo to teď trochu
náročnější, protože jsme se
dostaly na vysoké školy,
navíc část z nás už pracuje.
Bylo docela obtížné se

scházet na tréninku, ale povedlo se a jsme za to
rády," říká trenérka a závodnice v jedné osobě
Magdalena Husáková.
Oběma dívkám gratuluji a přeji, ať se jim i nadále
daří při sportu i ve škole a neopustí je pevné
zdraví!
Nových mistryň světa se ptala Václava Nováková
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