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Slovo na úvod

Lánský starosta mezi pěti finalisty

Vánoční intráda

V podvečer 23. listopadu se v Praze v
Malostranské besedě konalo slavnostní vyhlášení
soutěže ERA – Starosta roku 2011. Soutěž,
kterou vyhlašuje Poštovní spořitelna, je určená
obcím do 2000 obyvatel. Přihlášku lánského
starosty iniciovala společně občanská sdružení
TJ Sokol a Naše Lány. Svými podpisy nominaci
podpořilo 260 lánských a vašírovských občanů.
Bylo nominováno celkem 222 starostů a
starostek z celé ČR a lánský Karel Sklenička se
dostal mezi 5 finalistů. Soutěžní komise
navštívila Lány v říjnu, aby se osobně seznámila s
nominovaným a posoudila pravdivost údajů v
přihlášce. Předseda komise při schůzce zmínil
váhu, kterou přihlášce dodala podpora 11spolků
a zájmových organizací, jejichž souhlasná
prohlášení byla přiložena.

V roce, kdy se na druhém místě letopočtu
vítězně usadila elegantní devítka a vedle
ní přešlapovaly dvě jedničky, řídil na
Lánech obecní záležitosti starosta Josef
Bechner, o spásu duší dbal důstojný pán
Josef Svátek, tělesné schránky léčil
MUDr. Jakub Koutník, miminka
přiváděla na svět bába babicí Marie
Kindlová, školou povinné děti učil
moudrými býti řídící Josef Kříž a
obecním slouhou byl můj pradědeček Jan
Vyskočil. Na Štědrý večer, když se
zešeřilo, se vydal na obchůzku ztichlou
vesničkou. Nevynechal žádné stavení:
pyšný bechnerovský selský grunt na
návsi ani obydlí posledního domkáře.
Neviděn, zato dobře slyšen, postavil se
Jan Vyskočil pod osvětlená okénka a
přikládal k ústům starodávný
ponocenský roh, aby táhlým
zatroubením lidem připomněl, že se
kdysi kdesi narodila Láska, a třebaže na
to mnozí často zapomínají, pořád ještě
sídlí všude kolem nás. Pokoj lidem dobré
vůle.
Teprve tímhle zatroubením začínaly
Vánoce. Hlas pastýřského rohu oddělil
všední dny od posvátného času, kdy
útulnost naplňuje nejen lidské příbytky,
ale především lidské duše, kdy snad
každý alespoň nakrátko odkládá
malicherné spory a tváří v tvář svým
podobně naladěným bližním se načas
stává Člověkem.
Ponocenský roh byl později vystřídán
vycíděnou mosaznou křídlovkou – a já
dokážu (?) slavnostní atmosféru vyjádřit
už jenom slovně. Není samozřejmě
důležité, z kterého nástroje se intráda
dobré vůle ozývá. Bylo by však
prospěšné, kdyby čas od času někdo
neviditelný zvučně zadul a připomněl
nám, že jsme Lidmi. Takový hlas
svědomí by byl tím nejcennějším
dárkem. A vůbec by se nemusel ozývat
jenom o Vánocích.
Bylo by krásné, kdyby nálada
všeobecného smíření trvala celý rok,
jenomže to by člověk musel překročit své
lidské hranice a přestal by být sám sebou.
Dobrá vůle by nás však opouštět neměla.
Nikdy.
Václav Vodvářka,
písmák

Představuji další čtyři finalisty: Tomáš Kocourek,
starosta obce Zděchov v okrese Vsetín (608
obyvatel), Vladimír Stříbrný, starosta obce
Heřmanice, okres Liberec (228 obyvatel), Hana
Šíblová, starostka obce Krásensko, okres Vyškov
(408 obyvatel) a Pavel Kašpárek, starosta obce
Úsilné, okres České Budějovice (407 obyvatel).
Právě posledně jmenovaný se stal vítězem
soutěže a získal pro svoji obec 250 000,- Kč.
Je nám sice líto, že jsme tuto částku nezískali pro
Lány, ale i to, že se v tak veliké konkurenci dostal
náš starosta mezi prvních pět, hned po podání
první nominace, je velikým a zaslouženým
úspěchem. Blahopřejeme! Až půjdete na obecní
úřad, všimněte si diplomu, který tento úspěch
potvrzuje.
Václava Nováková

Finalisté soutěže ERA - Starosta roku 2011

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná 12. prosince 2011 od 18:00 hodin v
hotelu Classic. Na programu bude mj. schválení rozpočtu obce na rok 2012, nová obecně závazná
vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích, rozpočtová změna č. 3/2011, projednání smlouvy o zřízení
věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce v Zahradní ulici .

Novoroční přání
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce
poděkoval za podporu a spolupráci v letošním roce. Přeji Vám klidné a spokojené prožití vánočních
svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2012.
Karel Sklenička, starosta obce
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Co se děje na radnici
· V pondělí 14. listopadu se zastupitelé

·

·

·

·

·

·

·

sešli na pozvání členů Sboru
dobrovolných hasičů TGM v Lánech
na pracovní poradě v lánské hasičské
zbrojnici. Před projednáváním
pracovních záležitostí jim starosta
SDH JUDr. Picka spolu s ostatními
kolegy ukázali zrenovované prostory
hasičárny a technické vybavení.
Pracovní skupina ve složení Karel
Sklenička, JUDr. Ernest Kosár, Jana
Drastilová a Martina Hořejší se sešla s
MUDr. Oršulíkem, který projevil
zájem o pronájem prázdné zubní
ordinace v základní škole. Pan
Oršulík si prohlédl volné prostory a
řekl o svém záměru.
Starosta podal žádost o dotaci na
výstavbu čističky odpadních vod ve
Vašírově z programu obnovy venkova
Ministerstva zemědělství. Vzhledem
k malému počtu obyvatel ve Vašírově,
kteří by se na novou kanalizační síť
připojili, je však šance na úspěch
žádosti velmi malá.
Obec Lány ve spolupráci se spolkem
Svatobor připravuje publikaci
věnovanou lánskému hřbitovu, která
vyjde počátkem roku 2012 v počtu
300 výtisků. Na přípravě publikace se
podílí starosta obce, Ing. Arch.
Jaromír Doležal, malíř Karel Kellner,
fotograf Petr Vícha a lánský písmák
PaedDr. Václav Vodvářka.
Členové zastupitelstva provedou
inventuru majetku obce do konce
prosince 2012.
Pesimistické zprávy ohledně výhledu
na nové rozpočtové určení daní
přivezl starosta z finanční konference
Svazu měst a obcí. Naší obci reálně
hrozí na příjmové stránce propad cca
o 450.0000,- Kč.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár
seznámil kolegy s úpravami vyhlášky
o místních poplatcích. Navrhl nový
poplatek za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojením
na vodovod nebo kanalizaci.
Zastupitelé se dále shodli, že navýší
poplatek z ubytovací kapacity a za
psa.
Ředitelka ZŠ paní Mgr. Vrabcová
seznámila zastupitele s neúspěšným
zápisem do školského rejstříku o
navýšení kapacity míst ve školní
družině. Přes kladné vyjádření
hygienické stanice vydal zamítavé
stanovisko Středočeský kraj.
Kapacita lánské družiny je vysoko
nad průměrem školských zařízení v
kraji. Starosta navrhl připravit
pravidla pro přijímání dětí do školní
družiny.

Stavební práce pokračovaly i v listopadu
Ani v měsíci listopadu 2011 se nezastavily
stavební práce v naší obci. Díky dobrému počasí a
pracovnímu nasazení se povedlo firmě
Elektromont Matějka Nové Strašecí dokončit
rekonstrukci vedení nízkého napětí v ulicích Ke
Hřbitovu, Za Školou, Čs. Armády, Bezejmenné,
Polní, Krátké a v části ulice Školní. Původně
plánovaný termín 30. dubna 2012 byl tím
zkrácen, věřím, že ke spokojenosti lánské
veřejnosti. Po dokončení této rekonstrukce
zbývají v Lánech pouze poslední tři ulice –
Berounská, V Chaloupkách a východní část ulice
Školní, kde ještě nebyla provedena rekonstrukce
nízkého napětí. Projektové dokumentace na ulice
Školní a V Chaloupkách jsou již zpracovány a je

zažádáno o vydání stavebního povolení.
Projektová dokumentace na ulici Berounskou se
bude zpracovávat příští rok.
Další akcí, která byla provedena v listopadu, je
první etapa rekonstrukce suterénu v budově
1. stupně ZŠ, Školní 418. Stávající nevyužívané
prostory se upravují na klubovnu pro mládež a
posilovnu včetně sociálního zařízení. Sociální
zařízení bude sloužit i pro výuku v dílnách
základní školy a pro keramickou dílnu. Práce byly
provedeny lánskou firmou pana Dudášika ve
velmi dobré kvalitě. Hodnota díla 1. etapy je
120 tisíc Kč. Dokončení prací je plánováno na
leden příštího roku.
Karel Sklenička, starosta obce

Inzerce v únoru ZDARMA
Již tradičně Vám nabízíme možnost inzerovat v
únorovém Lánském zpravodaji zdarma.
Zveřejníme adresář všech lánských a vašírovských občanů, kteří nabízejí své služby nebo
výrobky veřejnosti. Pokud máte zájem, zašlete své

kontaktní údaje v rozsahu maximálně 150
znaků v nejlépe v elektronické podobě na e-mail:
zpravodaj@lany.cz nebo je doručte písemně na
Obecní úřad v Lánech k rukám Martiny Hořejší.
Uzávěrka pro inzeráty je 25. leden 2012.

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás v sobotu 10. prosince 2011 od 10:00 do 17:00 hodin
zve do lánské sokolovny na den s vánočními tradicemi nazvaný

VOŇAVÝ ADVENT.
Čeká tam na Vás:
· Příjemná sváteční klidná atmosféra.
· Vánoční, rodinné, kreativní fotostudio – odnesete si fotografie ihned domů.
· Vánoční cukroví, vánoční hvězdy, věnce a další dekorace, ozdoby ze skla, voňavé čaje,

·
·
·
·
·
·

levandulový krámek, vonné esence, šperky všeho druhu, ručně vyráběné kabelky a čepice, horké
palačinky s čokoládou a skořicí, horké mošty s kořením a další občerstvení.
Vánoční dílny pro malé i dospělé - zdobení perníčků, tvoření ozdob z čajových pytlíků, výroba
svíček ze včelího vosku a šperků z korálků, malování na sklo.
Tvořivá dílna lánského Domečku pro děti a rodiče – s výrobou vánočních ozdob z hoblin a papíru,
řetězu na stromeček a vánočních přání.
Výstava ručně vyráběných adventních věnců - Přineste Vámi vyrobené věnce dopoledne do
sokolovny. Předem velmi děkujeme za zapůjčení. Nejhezčí věnec odměníme.
V 15:00 hodin vystoupí děti z lánské mateřské školky s vánočním pásmem.
V 16:00 hodin vyhlásíme vítěze „Zlatého šafránu“, tradiční soutěže o nejchutnější vánoční
sladkosti. Pochlubte se svým kulinářským uměním. Přineste cukroví přímo do sokolovny.
V 17:00 hodin zakončí program loutková pohádka.

Užitečné kontakty
Zdravotnickou poradnu můžete kontaktovat
na telefonním čísle 800 888 155. Služba je
zdarma a operátoři poskytují rady z oblasti zdraví,
zdravotnických služeb nebo z psychosociální
oblasti. Na telefonní linku se dovoláte v
kteroukoliv denní nebo noční dobu. Linka je
zřízena jako poradenská služba při lince 155.

Kontakt na Městskou policii
Městskou policii v Novém Strašecí můžete
kontaktovat na mobilním telefonu: 602 395 312.
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VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ
Bylo hůř a lidi šli
Začátek adventu 2010, joj, ten nám dal! V noci na 29. listopadu k nám
přijel bílý kůň a zaleh' nám celý dvůr i zbytek světa. Však máme ještě v
živé paměti, jak se dlouhou řadu hodin, sypalo bílé nadělení jako z
roztržené peřiny a jaké zádrhele to způsobilo. Ještě teď mě bolí záda od
prohazování, a kdyby ten sníh padal ještě déle, nevím, kam bych ho
házel. (Večer to proházím, namažu záda; ráno se vzbudím: zas už
k**** padá …)
Svým způsobem jsme pyšní, jakou zimní kalamitu jsme to prodělali,
ale bohudík to nebyla ta největší; o některé rekordy není opravdu co
stát.
Jistě se mnohým vybavuje Silvestr 1979, kdy rtuť teploměru klesala
přímo před očima z + 12°C na – 20°C, na balkónech praskaly láhve s
pivem a vínem (ušlechtilé destiláty to přežily), napadly spousty sněhu
a na řadu dní se pak téměř zastavil veřejný život. A v roce 1969 napadl
sníh už 20. listopadu a zůstal ležet až do jara. To jsem si vzpomněl jen
tak namátkou, jistě byste přispěli svou troškou do mlýna, jak nás zima
za naší paměti pořádně potrápila, třeba chumelenice koncem dubna,
zasněžený prvomájový průvod a jiné lahůdky. Z archivů a kronik se
však dovídáme, že bývalo i hůř.

A koncem roku 1795 a v roce 1796 se u nás všechno zvrtlo zase nějak
naruby:
Roku 1795 bylo o Vánocích a pak v lednu 1796 tak teplo, že čeládka
chodila bosa a na lánskou pouť v den Jména Ježíš lidé přicházeli neobuti
– a přišlo jich do Lán tolik, že bylo jich u přijímání 3 595. Mrazy se
dostavily až v březnu a byly tak tuhé, že ve třech dnech se udělal led tlustý
půl lokte. Přes celý duben bylo vytrvale chladno a noční mrazy se
protáhly až do května. 3
Dne 15. května 1803 v 10 hodin dopoledne počal padat sníh a sypal se
tři dny, až do 18. května. Ve spojení s ledovým větrem nadělal hodně
škod v lesích i na zahradách, mnoho stromů polámal nebo vyvrátil. Žita,
která už byla vymetená, silně přihnul, ale jinak jim neuškodil.4
Řadu let pak šly věci normálním během, než se zase počasí vymklo z
kloubů:
V tomto 1832 roce od jara skrze několik měsíců kór nic zvlášť v máji
nepršelo a v předešlou zimu hnedle žádný sníh nepadal. Zjara až do
konce máje, když málokdy, a jak praveno, dosti málo zarosilo, vždy
náramné mrazivé větry panovaly. /…/ Obilí počalo připlácet. /…/ V
tomto roce 1832 kdykoliv dosti malý déšť přišel, vždy po něm hnedle
mrazový vítr následoval, takže ruce lidem zábly. /…/ Skrze kór málo v
zimě sněhu a v létě též tuze málo dešťů tak byl suchý, že ve Strašecím
veliký díl studen do sucha vyschly, a tudy občanstvo strašecké nucený byli
vodu ze vzdálenějších studánek (pramenů) nejen nosit, ale i pro dobytek
z rybníků vozit. Na mlejny se muselo po čtyřech i více mílách s velikýma
vejlohy až na řeky jezdit, i tam se jedině na zarážky mlelo. Takového
nedostatku vody žádný pamětníkem není. 5
Další nemilé překvapení si za sto let přichystal rok 1939 jako
mikulášskou nadílku. Ve dnech 6. a 7. prosince padal po šestatřicet
hodin nepřetržitě sníh, až vytvořil šedesáticentimetrovou souvislou
pokrývku. Na tři dny byla přerušena silniční doprava, vlaky jezdily s
hodinovým zpožděním a obec Lány byla na čas bez dodávky
elektrického proudu.
Těžký mokrý sníh ulpěl v silné vrstvě v korunách stromů, zpřelámal
větve, ohnul a zpřelámal kmeny a mnohé z nich vyvrátil i s kořeny. Dílo
zkázy dokončil silný vítr.
Krátce nato udeřily mrazy a napadlý sníh zůstal ležet. Po čase přišlo
nové sněžení, takže obecní cesty se staly neprůjezdnými a
neschůdnými.
Na 18. a 19. prosince 1939 byla vyhlášena pracovní povinnost: z každé
rodiny musel jeden příslušník po dobu čtyř hodin prohazovat sníh na
obecních cestách.

Například 25. ledna 1795 to vypadalo podle Pamětí milčického
rychtáře Františka Jana Vaváka na Poděbradsku takhle :
Na den obrácení svatého Pavla na víru
bylo mnoho sněhu a velká zima nadmíru,
tedy že málo lidu bylo v chrámích Páně,
aniž se nemohly k tomu užít sáně;
všecko sníh zapadal a vítr zafoukal,
aniž žádný forman cestou jet netroufal.
Ještě znovu ouzkost měly s tou zimou mnohé vesnice,
neb žádné nohy neměly jejich domácí studnice,
mráz vytáhl i prameny a dna v studnicích vysušil,
lid i dobytek nebohý s zimou žízně zkusil.
Mlynáři skrz tu tvrdotu nemohli sou nikde mlíti,
chudí lidé bez forotu nemohli i chleba míti. 1
Jak bylo tehdy v Lánech, nevíme, veršujícího písmáka jsme tenkrát
neměli, ale o čtyři měsíce později už lánský farář Jan Schwarz
zaznamenal:
V noci ze 13. na 14. květen 1795 napadlo na půl lokte sněhu, právě když
ovocné stromoví pěkně kvetlo a rozvíjeti se začalo a žita se metala. Z toho
povstalo mezi lidem mnoho obav o úrodu. Sníh však sice stromy
polámal, ale květ neutrpěl úhony. Obilí bylo krásné; zvláště hrách se
vydařil, narostl až na jeden sáh délky a stále kvetl. Na Lánech ho bylo
/zřejmě ve velkostatku/ sklizeno přes 100 fůr. Také švestek byla značná
úroda.2

1
2

3

František Jan Vavák: Paměti.
Zubr, Leopold: Prameny k dějinám obcí na Novostrašecku; Prameny k dějinám
obce Lány s.145. In: SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Tamtéž, s. 145.

A tak se věci mají. Jak vidno, počasí je nevyzpytatelné a nikdy neříkej
nikdy, poněvadž (jak známo) cokoli se může zvrtnout k horšímu, to se
dříve či později skutečně zvrtne...
Václav Vodvářka

4

5

Zubr, Leopold: Prameny k dějinám obcí na Novostrašecku; Prameny k dějinám
obce Lány s.147. In: SOA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801 – 1834, s. 212, 226.
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Kalendář akcí v prosinci
10. 12.

10.12.

10. 12.

15. 12.

17. 12.
17. 12.

17.12.

18. 12.

26. 12.

26. 12.
27. 12.
30. 12.

31. 12.

Voňavý Advent a soutěž Zlatý
šafrán v lánské sokolovně
(Obec Lány)
Mobilní fotoateliér od 9:00
hodin v budově Obecního
úřadu v Lánech
Valná hromada SDH T.G.M
Lány od 18:00 hodin
v hasičské zbrojnici
Vernisáž výstavy kreseb,
maleb, soch, šperků a vitráží Tři pohledy na svět od 18.00
hodin (Muzeum TGM)
Volejbal – Vánoční buchec v
lánské sokolovně (TJ Sokol)
Adventní koncert vážné
hudby v lánském zámeckém
kostele od 14:00 hodin
Betlémské světlo - možnost
přijít si připálit plamínek
do Muzea TGM
Vánoční cvičení pro ženy s
Míšou Kholovou od 9:00
hodin v lánské sokolovně (TJ
Sokol)
Vánoční koncert od 17:00
hodin v kostele Nejsvětějšího
Jména Ježíš v Lánech,
účinkuje Chorus Laneum
Turnaj ve stolním tenise
dospělých (TJ Sokol)
Turnaj ve stolním tenise pro
děti (TJ Sokol)
Premiéra Divadelního spolku
Tyrš s předáváním ocenění
Klobouk dolů (Obec Lány,
DS Tyrš)
Silvestrovský turnaj ve
stolním tenise od 9:00 do
12:00 hodin (TJ Sokol)

Pozvánky na koncerty
· Prezident republiky Václav Klaus a

paní Livia Klausová si Vás dovolují
pozvat na tradiční adventní koncert
vážné hudby v lánském zámeckém
kostele. Koncert se koná v sobotu 17.
prosince 2011 od 14:00 hodin.
Zámecký kostel bude otevřen od
13:30 hodin.
· 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 Vánoční koncert do
kostela Nejsvětějšího jména Ježíš v
Lánech. Na koncertě zazní české
lidové koledy i mezinárodní koledy,
sólově se představí členky sboru –
Hana Špásová, Ilona Víchová, Ivana
Píšová. Na varhany bude doprovázet
Zuzana Stránská.

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Divadlo oslaví letošní premiérou desetileté výročí vzniku
Již desátým rokem patří předvečer Silvestra v
lánské sokolovně premiéře Divadelního spolku
Tyrš. Proto vás srdečně zveme, abyste si s námi
tento významný jubilejní den přišli užít a
zavzpomínat na dlouhou historii a počátky
divadelního spolku.
Tento rok chystáme na 30. prosinec překvapení.
Rozhodli jsme se, že vám ukážeme, jak to vypadá
nejen na jevišti, ale i v zákulisí, a nastudovali jsme
pro vás divadelní hru Bez roucha světoznámého
dramatika Michaela Frayna. Komedie, která je
těžkým divadelním oříškem, poodhaluje
divadelní zákulisí těsně před premiérou, kdy bývá
v souboru ten největší chaos. Poznáte, jak to

dopadá, když si režisér začne s více herečkami
najednou, a jaká tragédie nastane, když mezi
herci vázne komunikace nejen v zákulisí, ale i na
jevišti.
Divadlo Tyrš také znovu v rámci premiéry vyhlásí
ve spolupráci s obcí Lány a již oceněnými laureáty
letošního držitele čestného ocenění Klobouk
dolů. Již pošesté jej získá občan Lán za významný,
nezištný přínos k propagaci a rozvoji obce.
Sejdeme se jako každý rok 30. prosince ve 20:00
hodin v lánské sokolovně. Předprodej vstupenek
začne 12. prosince v konzumu Vaněček a v
Hospodě Narpa.
Ilona Víchová

Rozsvěcení vánočního stromku a svěcení adventních věnců
Těší nás, že stále více lánských občanů se schází v
předvečer první adventní neděle na Masarykově
náměstí u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu a svěcení adventních věnců. Příjemnou
atmosféru si užívaly i naše děti, které pobíhaly a
veselily se okolo stromečku.
V letošním roce požehnal adventním svátkům
pan farář Ján Petrovič ze Zbečna, kterému patří
velký dík. Děkujeme také místnímu pěveckému
sboru Chorus Laneum a trumpetistovi Josefu

Královi. Ocenění patří také těm, kteří se velkou
měrou podíleli na přípravách a průběhu
slavnostního večera, členům kulturní komise Evě
Havelkové a Přemyslovi Vlčkovi a panu Jiřímu
Ladrovi za jeho vynikající „svařák“.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál klidné
adventní a vánoční svátky.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise obce Lány

Obnovená tradice – Vítání rodin
První sobotu v listopadu bylo lánské Muzeum
T. G. M. svědkem obnovení starodávné tradice,
Vítání rodin do obce. Ta měla lánském v kalendáři
společenských událostí své stálé místo už v 17.
století; ona to pro obě zúčastněné strany nebyla
žádná malá věc, příchod nového souseda. Po
dlouhé přestávce se do obce vítalo znovu před
nějakými pětatřiceti roky, zmínku o tom najdeme
v místní kronice.
Současnému zastupitelstvu se myšlenka vítání
rodin, které si vyberou Lány nebo Vašírov za svůj
nový domov, líbila. Podzimní přípravy
slavnostního odpoledne nám usnadnila finanční
podpora z projektu Obec přátelská rodině 2010 a
my jsme se mohli těšit na sousedské setkání s
novými rodinami. Po pečlivém a nelehkém výběru
jsme pozvali rodiny, které se přistěhovaly do obce
v posledních 12 měsících. Do Muzea tak zavítalo
11 rodin. Po úvodním slovu starosty obce Karla
Skleničky přišel na řadu uvítací
vinš z Baarova románu Jan
Cimbura (aktuálně upravený pro
Lány), který přednesl svým
zvučným hlasem člen Divadelního
souboru Tyrš Petr Káša Pleiner.
Na jeho výzvu Pojezme chleba…
vzdaly krojované tetičky z
Vlastenecko dobročinné obce
baráčnické Lány – Vašírov všem
přítomným staročeskou poctu –
nabídly jim chléb se solí. Nové
přátelství bylo zpečetěno. Pak
každá rodina obdržela uvítací
listinu s kresbou lánského zámku

od Petra Kellnera a knihu Lány v obrazech –
Proměny v čase. Po symbolickém přípitku se slova
ujal lánský písmák PaedDr. Václav Vodvářka. Do
jeho rukou (a myslím, že nejsou v Lánech
povolanější) jsme svěřili prezentaci Lán a
Vašírova novým sousedům. Závěrečnou tečku za
vzájemným představováním udělala vedoucí
Muzea paní Magdaléna Elznicová Mikesková.
Hosté však domů nespěchali. Zbývající odpolední
čas využili k posezení s přítomnými a k prohlídce
Muzea, děti vyzkoušely nový muzejní herní
koutek a zájem byl i o domácí koláče a zákusky
přichystané lánskými zastupitelkami.
Myslím, že na sousedské setkání si máme v dnešní
uspěchané době najít vždycky čas, nebudeme si na
ulicích cizí. Proto budeme v obnovené tradici
pokračovat i v příštím roce.
Dagmar Krátká,
Sbor pro občanské záležitosti
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Listopad ve škole
·

·

·

·

·

·

2. 11. – Odpolední program dětí ve školní
družině zpestřila návštěva kouzelníka.
3. 11. - Podruhé se v tomto školním roce sešla
žákovská rada.
11. 11. – Žáci 1. - 9. třídy zhlédli v tělocvičně
školy šedesátiminutový komponovaný pořad
"Tajemství stříbrného plátna" o historii filmu a
jeho osobnostech. Nejznámější filmové
melodie doplněné stylovým oblečením a
slovním komentářem přiblížily dětem
atmosféru jednotlivých období české i světové
kinematografie.
16. 11. – Ve škole se konaly třídní schůzky a
konzultace o prospěchu a chování žáků v
prvním čtvrtletí školního roku. V souladu se
zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 a na
základě Volebního řádu ŠR při ZŠ v Lánech
proběhly během třídních schůzek volby do
Školské rady z řad zákonných zástupců; v pátek
18. listopadu 2011 proběhly i volby do Školské
rady z řad pedagogů (výsledky voleb jsou k
nahlédnutí na školním webu).
24. 11. – Ve školní družině si maminky s dětmi
vyrobily krásné adventní věnce.
24., 25. 11. – Po oba dny se v odpoledních

hodinách v prostorách školní družiny konala
adventní výstava výrobků dětí spojená s
prodejem adventních věnců a Vánočních
dekorací Zahradnictví Lípová z Nového
Strašecí.
· V uplynulých dvou letech se škola účastnila
vždy na podzim a na jaře testování s názvem
Eskalátor, které bylo pro zapojené školy
Středočeského kraje zdarma. V rámci
udržitelnosti projektu máme tyto evaluační
nástroje i nadále k dispozici. Žáci 4. – 9. třídy se
tak ve dnech 22. 11. – 1. 12. již popáté zúčastnili
on-line testování znalostí anglického jazyka a
čtenářské gramotnosti. Výsledky testů mohou
děti i rodiče nahlédnout na internetových
stránkách projektu www.eskalator.scio.cz, zde
jsou také zpřístupněné e-learningové lekce k
procvičování učiva.
· Do výtvarné soutěže s názvem „Hasiči jedou
zachraňovat“ s tematikou povodně, požáry,
dopravní nehody byly odeslány nejzdařilejší
práce žáků 2. a 5. třídy. Soutěž pořádají HZS
Středočeského kraje a Labyrint Kladno pro
žáky 1. stupně.
· Ve škole proběhla sbírka ve prospěch
občanského sdružení Život dětem. Nákupem
magnetek se zvířátky, bločků, srdíčkových
klipů, přívěsků se žetonem nebo se srdíčkem,
srdíčkových špendlíků a reflexních pásků děti
přispěly na konto sdružení částkou 4 170 Kč.
V závěru roku bych chtěla jménem všech
pracovníků školy popřát všem dětem, jejich
rodičům i přátelům školy radostné Vánoce a v
novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Žáci Základní školy v Lánech Vás co nejsrdečněji zvou na předvánoční setkání.

„Vánoce u nás – ve škole“
Koledy a písně, divadlo, tanec
Těšíme se na Vás v pondělí 19. 12. 2011 od 18.00 v tělocvičně základní školy.

Divadelní soubor Tyrš a pěvecký soubor Chorus Laneum
zvou všechny občany na tradiční

štědroodpolední zpívání pod vánočním stromkem.
Sejdeme se 24. prosince v 15:00 hodin na Masarykově náměstí a zpříjemníme si čekání na Ježíška.
Je to příležitost dopřát si toho, na co během roku není mnoho času. Popovídat si se sousedy, zazpívat
si společně koledy, popřát si navzájem hezký Štědrý večer, popít horké nápoje z termosek a nakonec
se obohaceni o lidskou vzájemnost rozejít do svých domovů ke slavnostní večeři.
Roman Havelka, vedoucí divadla a Vlasta Doležalová, ředitelka sboru

Změna ordinačních hodin
dětského lékaře
MUDr. Petr Cibulka - PLDD - oznamuje
změnu ordinačních hodin od 1. ledna
2012
Pondělí
7.30 - 9.00
ordinace Lány
10.00 - 12.00 ordinace N. Strašecí
14.00 - 17.00 ordinace N. Strašecí - pro
zvané a objednané*
Út erý
7.30 - 12.00 ordinace N. Strašecí
13.00 -15.30 koj.poradna N.Strašecí
Středa
7.30 - 10.00 ordinace Lány
10.00 - 12.00 kojenecká poradna Lány
13.00 - 15.30 ordinace N.Strašecí
Čtvrtek
7.30 - 11.00 ordinace N.Strašecí
13.00 - 15.30 ordinace N.Strašecí - pro
zvané a objednané*
Pátek
7.30 - 11.00 ordinace N.Strašecí
13.00 - 15.30 ordinace Lány
* V tomto termínu je nutné se předem
telefonicky objednat na tel. číslech
313572743/Nové Strašecí resp.
313502425/Lány.

Muzeum praskalo ve švech
S týdenním náskokem před zahájením
adventu uspořádalo lánské Muzeum
T. G. Masaryka tradiční adventní
výstavu. Že je výstava oblíbeným
zastavením dosvědčoval fakt, že již od
9:00 hodiny ranní nebylo v okolí
původního fürstenberského špýcharu
možné zaparkovat. V poledne již
napočítali u vchodu Muzea šestistého
návštěvníka. Návštěvníci již šesté
adventní výstavy (počítáno v historii
lánského Muzea) měli zájem hlavně o
adventní věnce, svícny, vánoční růže,
jmelí či nejrůznější ozdoby, dekorace i
rozmanité vánoční dárky. Děti si v dílně
lánského Domečku tvořily vánoční
ozdoby a v dalších dílničkách zdobily
perníčky nebo vytvořily vlastní svíčku z
plátů včelího vosku. Nechyběly ani
ochutnávky medoviny nebo pochoutky
od budoucích cukrářek z Jesenice.
Martina Hořejší

Pranostiky
· Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.
· Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný

rok na to běží.
· Když na Štěpána silný vítr bouří,

vinař smutně oči mhouří.
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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
(1x14 dní);
· 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.
Vánoční prázdniny 23. 12. 2011- 2. 1.
2012.
Opět vás zveme na již tradiční novoroční
vycházku ke krmelci. Sejdeme se 1.
ledna ve 14:00 hodin na odstavném
parkovišti u naučné stezky k obůrce proti
budově Lesní správy.
Srdečně vás zveme v úterý 10. ledna od
10:00 do 12.00 na přednášku Péče o
dětské zoubky (zlozvyky zvyšující riziko
zubního kazu, fluoridy vs. aminfluoridy,
sladkosti šetrné k zoubkům, ukázka
správného čištění, atd.). Přednášku
povede Lucie Vachková, preventistka
programu Zdravý úsměv.
Na sobotu 18. února 2012 připravujeme Maškarní merendu.
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.
Milí návštěvníci a příznivci občanského
sdružení Naše Lány, přejeme Vám
pohodové Vánoce, pevné zdraví a mnoho
ra d o s t i d o n o v é h o r o k u 2 0 1 2 .
Občanské sdružení Naše Lány

Okénko
do mateřské školy
V pondělí 17.10 proběhlo v mateřské škole
soutěžní odpoledne. Dětí ze třídy Sluníček a žáci
školní družiny ZŠ Lány se sešli na již několikátém
ročníku Bramboriády. V hlavní roli tedy
brambora a vše kolem ní. Z brambor se tvořili
bramboroví panáčci a tiskátkem z brambory si
děti dokázaly vytvořit obrázky. Doma si všichni
zjišťovali zajímavé informace o bramboře a
přinesli i recepty na bramborové pokrmy.
Nechybělo ani testování zručnosti při rozličných
soutěžních disciplínách, jak jinak než s
bramborou. Na závěr čekala na soutěžící děti
dobrota v podobě pečené brambory.
Předškoláci 19. 10. navštívili tělocvičnu ZŠ a
prožili společně s prvňáčky hodinu tělocviku.
Společné protažení těla zvládli s paní učitelkou
Balcerovou všichni na jedničku. Sportování
pokračovalo soutěžemi v družstvech. Na závěr
hodiny byla zařazena pohybová hra Na peška,
která se předškolákům moc líbila. Děti z mateřské
školy měly možnost si prohlédnout prostory školy
základní. Mohly si tzv. „oťuknout“ terén,
pozdravit se o přestávce s kamarády, které znají ze
školky, a poznat svoji budoucí paní učitelku.
Užíváme si a inspirujeme se podzimní náladou.
Sbíráme přírodniny a dary podzimu, které pak

využíváme při další hře, učení i výtvarném tvoření
z přírodních materiálů. Povídáme si o
charakteristických změnách a rysech podzimu,
zpíváme písně, učíme se říkadla a básně s
podzimní tematikou.
Ze zahrady základní školy jsme získali pařez
stromu a děti jej přírodninami oživily. Krásný
skřítek Podzimníček ve smrkovém háji bude
hlídat dětem celou zimu zahrádku.
Druhý týden v listopadu nás čekalo zazimování a
úklid školní zahrady, tzv. „Zavírání zahrádky“.
Maminky, tatínkové i děti přišli bohužel v malém
počtu, a tak rozsvícení dýňových housenek
zvládla za všechny děti Eliška Krátká ze třídy
Motýlků. Odměnou byl teplý čaj a sladká dobrota.
Výlet na vodní nádrž Klíčavu si děti ze třídy
Sluníček užily v pátek 11.11. Počasí bylo
podzimní, mlhavé. Sluníčko si přes mraky k
dětským tvářičkám cestu nenašlo. Přesto ale bylo
co pozorovat a vnímat, jak se příroda chystá na
zimní spánek. Po cestě na děti čekaly úkoly od pěti
sestřiček dešťových kapiček. A tak se všichni
dozvěděli, jak důležitá je voda pro lidi i všechno
živé na zemi.
Miluše Vaněčková, ředitelka Mateřské školy

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Zase bylo plno
V lánském Muzeu T.G.M. se neustále něco děje.
Myslím, že zakladatelé sdružení pro vznik muzea
z bývalého fürstenberského špejcharu mohou být
spokojeni – přesně to byl jejich cíl. Podívejme se
jen na listopad, kolik zajímavých akcí se tu
konalo! Při nejlepší vůli sama všechny akce
nestíhám.
Stejně nabitý i byl i druhý listopadový týden. V
sobotu vernisáž výstavy obrazů Karla Kellnera a
keramiky Jany Krausové a hned nato v neděli
odpoledne beseda s lánským písmákem PaedDr.
Václavem Vodvářkou. Při té
nemusí mít organizátoři nikdy
strach, že by nikdo nepřišel.
Naopak. Přijdete-li přesně na
čas, už si musíte přinést židli a
usadit se někde v koutku.
Nejinak tomu bylo i toho 13.
listopadu.
Pan Vodvářka začal historií o
budování silnice mezi obcemi
Lány a Vašírov. Pokračoval
událostmi souvisejícími s
válečnými léty 1741 - 1743 a
1866. Jeho vyprávění doplnila
vedoucí lánského muzea Mgr.
Magdaléna Elznicová

Mikesková krátkou připomínkou o působení
červeného kříže ve válkách mezi RakouskoUherskem a Prusy. Řeč pak byla ještě o lánském
zámku, viděli jsme i obrazy z dílny Jaromíra
Doležala, jak asi zámek v určitých etapách
vypadal.
Všichni přítomní pozorně sledovali výklad a
prohlíželi artefakty. Ale čas plynul, a proto další
slíbená témata byla odložena na některou z
příštích besed po Novém roce.
Václava Nováková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Pár slov z Vašírova
Tráva zbělela, mráz nám klepe na dveře, tak je
nejlepší čas, abychom se ohlédli za uplynulým
jarem a létem. Občanské sdružení Náš Vašírov
započalo letošní rok Pálením čarodějnic. Návštěva
místních byla velká, pro nás pochvala za
odvedenou akci. Dlouho jsme si neodpočinuli a již
1. května, jsme vyšli na naučnou procházku pod
názvem Prvomájová stopa s panem Vodvářkou.
Účast byla hojná, bylo mnoho dotazů a všem
zvídavým se dostalo vysvětlení o všech mýtech a
faktech našeho okolí.
Přišlo léto a členům začaly přípravy na různé
sportovní i společenské aktivity. První sportovní
akcí byl volejbal, ve Vašírově velice oblíbená hra.
Nevídaně se nás sešlo až moc, padly návrhy, že by
se mohla postavit až tři mužstva. A to proto, že
mimo Vašírovských začali na volejbal chodit i
přespolní.
Léto utíkalo, po mnohých zápasech ve volejbale a
nohejbale jsme tradičně připravili Dětský den plný
her 2011. Dopoledne bylo pochmurné, ale děti na
to
nijak
nereagovaly, byly
n a b u z e n y
soutěžit za
každou cenu.
V ě t š i n a
připravených
atrakcí byla
d ě t m i
absolvována, ale
následně přišel
déšť a tím dětský
den skončil. I tak
si děti mohly
odnést plno
hodnotných
výher a pro ty
nejlepší byly
samozřejmě
připraveny
medaile.

Příjemné babí léto nám dopřálo, abychom mohli
postavit domeček na hřišti ve Vašírově. Sešli se
tatínkové i dědečkové a během několika hodin bylo
dílo hotovo, domeček stál. Nemohu opomenout
velké poděkování právě těmto ochotným
dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, i
obecnímu zastupitelstvu obce Lány a především
starostovi panu Skleničkovi, že byla vyslyšena
naše prosba o zakoupení vkusného domečku.
Díky tomu máme určité zázemí pro úschovu
sportovních potřeb.
Na závěr našeho podzimního ohlédnutí děkuji
všem členům občanského sdružení Náš Vašírov,
kteří byli ochotni věnovat svůj čas a prostředky pro
vše, co je posláním tohoto spolku. Velké
poděkování patří i sponzorům a příznivcům
našeho sdružení. Myslím si, že vše má své
opodstatnění.
Bc. Vladimír Garnol,
předseda o. s. Náš Vašírov

Půlnoční mše svatá v Lánech nebude.
Narození Páně 1. svátek vánoční
25.12. - 15.00 hodin kostel Nejsvětějšího
Jména Ježíšova v Lánech
sv. Štěpána 2. svátek vánoční
26. 12. - 15.00 hodin kostel
Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech

Připravujeme kalendář akcí na rok 2012

Restaurace Fontána
Berounská 63, 270 61 Lány
telefon 605 485 480

Vás zve k posezení
v příjemném prostředí.
Pravá česká kuchyně.
www.fontana-lany.cz

V páteční podvečer 25. listopadu se sešlo
cca třicet členů a přátel v sokolovně, aby
si připomněli, že před dvaceti lety byl v
obci znovuobnoven Sokol. Nejednalo se
však o žádnou schůzi, ale o přátelské
posezení, vzpomínání a prohlížení
fotografií při dobrém občerstvení, které
připravily členky. Starostka uvedla večer
krátkým výčtem, co vše se změnilo – jací
lidé se vystřídali ve funkcích, jak se
postupně zvelebovala sokolovna i jakých
sportovních výsledků jsme dosáhli. Ten
zvelebovací výčet rozhodně nebyl krátký
a představuje investice za téměř 4
milióny korun.
Jana Porcalová se pak s námi podělila
slovem i obrazem o své zážitky z pobytu
na dvou světových gymnaestrádách v
roce 2007 v Rakousku a letos ve
švýcarském Lausanne. Škoda jen, že
selhala příprava videopromítání a že
nezavítalo více členů Sokola.
Závěrem starostka popřála všem
hezké Vánoce a pevné zdraví po celý
rok 2012. Totéž přejeme všem našim
spoluobčanům a děkujeme za přízeň.
Václava Nováková

Bohoslužby ve vánočním
oktávu

Motto: Nejsmutnější svět je ten, ve kterém žijí smutné děti.

Redakce Lánského zpravodaje již sbírá tipy na
akce sportovního, kulturního i společenského
dění v Lánech. Tento seznam bude trvale umístěn
na stránkách obce www.obec-lany.cz. Každý
spolek, organizace z Lán a Vašírova do něj může
přispět informací o tom, jakou veřejně přístupnou
akci bude v průběhu příštího roku pořádat.

V Sokole se bilancovalo

Termíny je možné v průběhu roku upravovat i
doplňovat. Budeme rádi, pokud pošlete kalendář
akcí vašeho spolku na e-mail: zpravodaj@lany.cz.
Souhrnný seznam zveřejníme na stránkách
Lánského zpravodaje v březnovém čísle.
STOJÍTE O DIVÁKY, PŘÍZEŇ A PODPORU?
DEJTE O SVÝCH AKCÍCH VĚDĚT.

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.lany.cz.

Svátek Matky Boží, Panny Marie,
Nový rok
1.1.2011 - 15.00 hod. kostel
Nejsvětějšího Jména Ježíšova v Lánech

Spolky doložte 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.
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
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Cvičení pro ženy
Poslední lekce TAEBO proběhne 18.
prosince, poslední pravidelné cvičení
všestrannosti bude 20. prosince, sobotní
cvičení se budou konat 3. a 11. prosince.
18. prosince od 9:00 hodin zveme ženy
na cvičení s Míšou Kholovou. Členky TJ
mají cvičení zdarma, ostatní uhradí za
lekci 40,- Kč.

Dění v sokolovně do konce
roku

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lány mají nadějné mladé šachisty
Velkého úspěchu dosáhli dva nejmladší lánští
šachisté. V neděli 6. listopadu získala na
Mistrovství Čech v Harrachově titul mistryně
Čech v kategorii dívek do 10 let Sofie Přibylová.
Její bratr Viktor Přibyl vybojoval v kategorii
mládeže do 8 let 2. místo. Gratulujeme!
V neděli 20. listopadu hrál oddíl svoje první
domácí utkání ve složení Martin Přibyl, Martin

Pucholt, Sofie Přibylová, Miroslav Koblic a
Viktor Přibyl. Vybojovali cenné vítězství s
papírově silnějším soupeřem Caissa Úholičky D v
poměru 3:2. Po třech kolech se naši šachisté dělí o
4. až 6. místo. Čtvrté kolo sehrají 4. prosince v
Buštěhradě a pak 18. prosince budou hrát s ŠK
Rakovník D na domácí půdě.
Václava Nováková

10. prosinec – Voňavý advent
17. prosince – t r a d i č n í t u r n a j v e
volejbale Vánoční buchec
18. prosince – další domácí zápas
šachistů
26. prosince – vánoční turnaj dospělých
ve stolním tenise od 8:30
hodin
27. prosinec – vánoční turnaj pro děti ve
stolním tenise od 8:30
hodin
30. prosince – premiéra souboru Tyrš
31. prosince – silvestrovský turnaj ve
stolním tenise pro příchozí
9:00 - 12:00 hodin

Poděkování
Děkujeme věrným lánským fanouškům
za podporu fotbalového A-týmu!
V krajské soutěži získal SK Lány
v podzimní části 15 bodů a se skóre 22:31
mu mezi čtrnácti celky patří nadějná
9. příčka. Vedení klubu i hráči věří, že s
pomocí našich příznivců se na třetí
pokus v posledních deseti letech po
náročné zimní přípravě konečně podaří
1. B třídu udržet.
Tým sice ukončil dlouhou šňůru
domácích zápasů bez prohry (6. 11.
2011 podlehl Loděnici 3:5), když držel
neporazitelnost od června 2009, tedy 2
roky a 5 měsíců ve 34 utkáních v řadě, ale
každá série musí mít svůj konec. Možná
proto, aby mohla začít série další ...
Díky všem příznivcům, sponzorům a
obci Lány!
Přejeme příjemné prožití zbytku roku
2011, krásné vánoční svátky, pevné
zdraví a pohodu v roce 2012.
Za všechny kopálisty trenér
Milan Dvořák

Mladí šachisté - Sofie a Viktor Přibilovi

Poslední zápasy lánských fotbalistů
Stochov - SK Lány 0:3 (0:1)
První vítězství na cizím hřišti se zrodilo po nepříliš
kvalitním výkonu v úvodní části s výrazným
zlepšením v druhé půli. V závěru tým podržel
brankář Haužvic, výborně zahrál Vácha.
Góly: Ve 21. minutě Vácha dorážel zblízka střelu
Rajgla, v 61. minutě Reichl k tyči po přihrávkách
Dudášika a Pleinera, v 76. minutě Vácha chytře z
těžkého úhlu.
SK Lány - Loděnice 3:5 (2:3)
V pohledném utkání byli favorizovaní hosté
lepším týmem, domácí dlouho živili naději a
bojovali až do konce.
Góly: V 19. minutě Vejrážka vyrovnal na 1:1 po
hlavičce Švolby, ve 29. minutě Dudášik proměnil
penaltu za ruku a Lány 6 minut vedly, v 53. minutě

znovu Dudášik snižoval z penalty za faul na
Vejrážku na 3:4.
Velvary - SK Lány 7:1 (2:0)
O deset hráčů oslabený lánský celek stačil lídru
soutěže pouze v první půli, potom už šanci
nedostal.
Gól: V 66. minutě snižoval Švolba po samostatné
akci na 1:5.
SK Lány - Braškov 2 : 0 (1:0)
Tvrdé, dynamické a zajímavé klání rozhodli
domácí dvěma penaltami, ale spálili spoustu
vyložených šancí včetně sólových nájezdů, takže
výhru v posledním podzimním boji si určitě
zasloužili.
Góly: Ve 13. a 57. minutě Dudášik z penalt (první
za hraní rukou, druhá za faul na O. Humra).
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