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Úvodník

Dìti mají opravenou mateøskou kolku

Prohibice a my

V pond lí 1. íjna zaplnily lánskou mate inku
veselé hlasy. Po oficiálním zahájení se dovnit
p i li podívat místní obyvatelé v ech generací a
nechyb ly ani maminky s d tmi. V ichni vyu ili
tak první mo nosti vid t zm ny ve kolce na vlastní
o i. Skute ný provoz mate inky za al a druhý
íjnový den.

Za átek m síce zá í bývá pravideln
ka doro n spojován se zahájením
nového kolního roku. M lo tomu tak
být i letos, ale bohu el v na í republice
vypukla metylalkoholová aféra.
Nejprve se jednalo o n kolik p ípad ,
ale postupem asu tato aféra nabyla
obludných rozm r a donutila ministra
zdravotnictví vyhlásit prohibici.
Shodou okolností práv v této dob
na e obec po ádala jednu ze svých
pravidelných akci
Kuliná ský
jarmark spojený s Masarykovou
vatrou . Nejprve jsme si mysleli, e
pokud bude zakázána konzumace
tvrdého alkoholu, tak to velmi ochudí
náladu p ítomných ob an a zábava
bude váznout. Opak v ak byl pravdou.
Zábava se i p es chladn j í po así
poda ila, tvrdý alkohol nikomu
nechyb l a ve er jsme se rozcházeli
s pocitem p íjemn stráveného
odpoledne. A potud v echno
v po ádku. No jo, ale v té dob také
za ala p edvolební kampa k volbám
do krajských zastupitelstev. Krom
toho, e tato kampa probíhá na na ich
nám stích a ulicích, velký boj nastal
také v na em parlamentu. Pokud si
lov k pustí televizi, kde b í p ímý
p enos z na eho zákonodárného sboru,
nesta í se divit, kolik hloupostí, urá ek
a invektiv jsou schopni na i poslanci
vymyslet a hlavn nakydat na své
politické soupe e. Ale abych nemluvil
jen o parlamentu, ono v na em
krajském zastupitelstvu to není o nic
lep í. Proto mne napadla my lenka,
kdy m e být vyhlá ena prohibice na
alkohol, zda by také nebylo mo no
vyhlásit prohibici na hloupost a
nechutné vásty . Pak ov em vzniká
problém, o em by na i zákonodárci tak
plamenn hovo ili v e ni ti
parlamentu. No parlamentní volby
zatím nejsou, tak máme mo nost
v íjnu zm nit alespo n co v na í
krajské vlád . P eji hezké babí léto a
astnou ruku ve volební místnosti.
Karel Skleni ka

Zájem prohlédnout si nové prostory
bezprost edn po slavnostním p est i ení pásky
byl ze strany ve ejnosti velký. kolkou procházeli
babi ky a d dové s vnou aty, tatínkové i bezd tné
páry a se zájmem prohlí eli v echny prostory
zrekonstruované kolky. Ti nejstar í vzpomínali
na dobu, kdy do kolky v roce 1975 po jejím
otev ení vodili své d ti, a nyní sem budou
doprovázet svá vnou ata. A nejmen í náv t vníci
kladli v ete né otázky, jestli u v té nové kolce
mohou z stat, nebo zítra p jdou do provizorních
prostor v základní kole. A sly et od p tiletého
ho íka, e je to prost skv lý v té nové kolce, to
opravdu zah eje u srdce.
Samotnému p est i ení slavnostní pásky
p edcházelo vystoupení p ed kolních d tí
z lánské mate ské koly, které doplnila
p ednesem rýmova ky lánského písmáka V.

Øíjen 2012

Vodvá ky Lánská kolka kola ka Adélka
Samuelová. Poté si slovo od moderátorky Ireny
Kottové matlákové vzal lánský starosta Karel
Skleni ka, který vzpomenul, co p edcházelo
získání dotace v rámci výzvy íslo 59 v oblasti
podpory 3.3. ROP St ední echy. Druhý v po adí
dostal slovo nám stek Regionálního opera ního
programu regionu St ední echy Ing. Václav
Chytil, který pop ál lánské kolce spokojené d ti a
ocenil, e si obec Lány zpracovala celý projekt
rekonstrukce kolky ve vlastní re ii. Pomyslnou
tafetu p ání a rekapitulací p evzal zástupce
vedení a. s. MAO Kladno pan Otto Tlustý, který
p edal editelce lánské koly paní Milu i
Van kové dárek k otev ení koly. Paní editelka
pod kovala za pomoc s realizací rekonstrukce
kolky, za pomoc partner a sp ízn ných
organizací a rodi m a dobrovolník m za úklid a
pomoc s návratem z provizorních prostor v
základní kole, kde kolka p ebývala ty i m síce.
Zárove vyjád ila p ání, aby z lánské kolky v dy
zn l smích, zp v, aby tam byly d ti spokojené a
pro ily zde krásné d tství, na které budou
vzpomínat a t eba si odnesou i n co pro sv j dal í
ivot.
Jana Drastilová

Veøejné zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelé obce vás zvou v pond lí 5. listopadu 2012 v 18:00 hodin na ve ejné zasedání
zastupitelstva obce do hospody Narpa (sál v prvním pat e).
Od 19:30 hod prob hne prezentace navrhovaných úprav okolí idovského rybníka.
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Volby do Zastupitelstva
Støedoèeského kraje
Ve dnech 12. a 13. íjna 2012 se budou
konat volby do Zastupitelstva
St edo eského kraje a do Senátu
parlamentu R, volební obvod . 30
/sídlo Kladno/. V obci budou z ízeny 2
volební okrsky. Volební místnosti budou
v budov Základní koly Lány, kolní
418. Volby se konají v pátek 12. íjna
2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v
sobotu 13. íjna 2012 v dob od 8:00
hodin do 14:00 hodin. Voli i s trvalým
pobytem v Lánech v rozmezí p. 1 325
budou volit ve volebním okrsku . 1.
Voli i s trvalým pobytem v Lánech v
rozmezí p. 326 668, dále voli i z
Va írova a osoby s voli ským pr kazem
budou volit ve volebním okrsku . 2.
Volit do zastupitelstva kraje je mo né
poté, co voli proká e svoji toto nost a
státní ob anství eské republiky
(platným ob anským pr kazem,
cestovním pasem eské republiky).
Neproká e-li uvedené skute nosti
stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umo n no.
Volební lístky obdr í v ichni voli i
nejpozd ji do 9. íjna 2012.
Karel Skleni ka

Sbìr nebezpeèného odpadu
Své domácnosti m ete op t zbavit
nebezpe ného odpadu, mezi který pat í:
baterie v ech druh v etn olov ných
akumulátor , oleje, plechovky od barev,
zá ivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy,
edidla, lepidla, teplom ry, pesticidy,
fotochemikálie, elektronický odpad,
lednice, isticí prost edky, zaolejované
textilie a nádobky od sprej .
Kdy a kde?
 Lány u obecního ú adu v sobotu 3.
listopadu 2012 od 9:20 do 10:00
hodin
 Va írov u zastávky SAD v sobotu 3.
listopadu 2012 od 10:10 do 10:40
hodin

Z veøejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se se lo v pond lí 3. zá í na
ve ejném zasedání. Starosta obce seznámil
p íchozí ob any s inností zastupitelstva obce za
uplynulé období.
Zastupitelstvo obce schválilo:
 rozpo tovou zm nu . 4/2012,
 p ijetí podpory na spolufinancování projektu v
rámci Opera ního programu ivotního
prost edí z prost edk Státního fondu
ivotního prost edí R na akci Zateplení a
rekonstrukce budovy Základní koly Lány instalace tepelných erpadel (rozhodnutí
.11103073 SF P),
 sazby za pronájem t locvi ny v budov
Základní koly Lány ve vý i 150,- K za 1
hodinu a pronájem u ebny ve vý i 70,-K za 1
hodinu,
 zám r revitalizace
idovského rybníka v
Lánech,
 zadání vyhotovení projektové dokumentace
na propojení plánované cyklostezky vedoucí z

Tuchlovic do Lán (lokalita Pustinka),
název nové ulice Ke Spálenému k í ku v
lokalit pod fotbalovým h i t m,
 p ijetí pen ního daru v hodnot 20.000,- K
ve prosp ch Základní koly Lány od
spole nosti Ekologie s.r.o. Lány s ú elovým
vyu itím na projekt
kolní zahrada jako
u ebna pod irým nebem renovace hlavního
skleníku ,
 zm nu p sobnosti obce Lány k Okresnímu
soudu v Kladn .
Zastupitelstvo obce ulo ilo:
 starostovi obce vstoupit v jednání s odborem
dopravy Magistrátu m sta Kladna ve v ci
umíst ní zpomalovacího retardéru v obci
Va írov,
 starostovi obce vypracovat ádost na odbor
dopravy Magistrátu m sta Kladna o odborné
vyjád ení a stanovisko na e ení dopravní
situace ulice V Chaloupkách.


Kontejnery na bioodpad
budou p istaveny ve dnech 26., 27. a 28. íjna 2012 na tradi ních místech - v ulici Lesní, u
rybníka, u h bitova a ve Va írov . Prosíme ob any, aby odpad voln vkládali bez plastových i
papírových pytl a jiných nádob!
Kontejnery budou odvezeny v sobotu ráno k vyprázdn ní a znovu p istaveny na p vodní
stanovi t .

Reklama

Prodej slepi ek
Dr be árna ervený Hrádek,firma Dráb,op t
prodává slepi ky sná kových plemen Lohman
hn dý,Tetra hn dá a Dominant íhaný, kropenatý,
erný, lutý, modrý a bílý. Prodáváme slepi ky
pouze z na eho odchovu!

Stá í slepi ek 15 17 týdn
Cena: 159 170 K /ks.
Prodeje se uskute ní v sobotu 20. íjna 2012
Lány - u rybníka - v 10:45 hod.
P ípadné bli í informace tel.:
728 605 840; 415 740 719; 728 165 166

P ipravuje se projekt revitalizace rybníka a úpravy jeho okolí
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kolka otevøena!
Prvního íjnového dne se slavnostního
znovuotev ení do kala lánská mate ská kola, po
tém ty m sí ním maratonu stavebních úprav.
Bude do ní nyní denn docházet celkem 90
lánských a va írovských d tí.
Stavební ruch v okolí mate ské koly ne el v
uplynulých t ech m sících p ehlédnout. Stavební
firma MAO z Kladna zvládla v tomto krátkém
ase odvést práci v dobré kvalit . V záv re ných
zá ijových týdnech se v budov kolky st ídali
emeslníci v ech profesí
truhlá i, malí i,
topená i, obklada i a dal í odbornosti.
emeslníky poté vyst ídali zam stnanci kolky
spole n s lánskými a va írovskými
dobrovolníky, rodi i a leny rodin zam stnanc
kolky, jejich d ti kolku nav t vují nebo budou
teprve nav t vovat. Ti vygruntovali v echna
zákoutí v budov , umyli hra ky a pomohli v e
uklidit!
S rekonstrukcí koly byly spojené i mén p íjemné
stránky, se kterými se musela vypo ádat editelka
koly Milu e Van ková. Polo ili jsme jí proto
n kolik otázek:
Byla rekonstrukce budovy mate ské koly nutná?
Budova mate ské koly slou í od roku 1975 a od
té doby pro la pouze drobnými díl ími úpravami.
Trápila nás zna ná vlhkost v suterénu budovy,
který jsme nemohli pln vyu ívat. M li jsme
vysoké náklady na vytáp ní a byli jsme si v domi
velkých únik tepla, proto e plá budovy ani
st echa nebyly zateplené. Zcela nevyhovující byla
spojovací chodba do t ídy nejmen ích d tí
(Motýlk , pozn. redakce) na severní stran
budovy, která v zim promrzala, na podlaze se
tvo il nebezpe ný led, a jednou dokonce
rampouchy ze st echy prorazily prosklenou
st echu chodby. To v e je nyní vy e ené budova a
st echa jsou zateplené, suterén je odizolován od
vlhkosti, vstup do t ídy v p ízemí je vy e en
prostornou zd nou p ístavbou.
Zm nilo se i vnit ní vybavení koly?

Díky dotaci z Regionálního opera ního
programu regionu St ední echy ve vý i 6,1
milionu K a finan ní spoluú asti obce Lány ve
vý i 1,6 milionu K se poda ilo zásadn zlep it a
dovybavit zázemí pro na e nejmen í ob ánky. V
prvním pat e koly získaly dv t ídy kompletn
nový nábytek v hernách, úlo né prostory pro
hra ky, nové výukové pom cky. P ed koláci
budou moci pracovat na interaktivní tabuli,
máme nové koberce, dokoupili jsme chyb jící
postýlky. Jídelna získala nové stoly a idli ky,
dovybavili jsme i výdejnu jídla. Poda ilo se zv t it
a dispozi n lépe umístit atnu pro nejmen í d ti.
Máme nový, áste n bezbariérový, vstup do
budovy koly ze záv trné východní strany, který
dovolí i kryté parkování ko árk i kol. Velkou
prom nou pro lo i schodi t do 1. patra.
tená e bude zajímat, jestli mate ská kola
uspokojí stále vysokou poptávku po volných
místech pro d ti ve v ku 3-6 let?
Ano, rekonstrukcí jsme získali v t í prostory v
jedné t íd v p ízemí kolky, a tak po ínaje 2.
íjnem navy ujeme kapacitu o 13 míst. Lánská
mate ská kola nyní umo ní p ed kolní
vzd lávání 90 d tí.
ekají n jaké novinky na d ti i na zahrad koly?
Ano, na kolní zahradu jsme také pamatovali. Na
d ti eká basketbalový ko , dv hrazdy, nov
zast e ená pergola se zahradními stoly a
lavicemi.
Ze zahrady je nov vstup do suterénu koly. Zde
na d ti eká zcela nová t ída pro environmentální
výchovu, kde budeme d ti u it odpov dnému
p ístupu k ivotnímu prost edí.
Zm nilo se i n co v ir ím okolí koly?
S rekonstrukcí koly jsme se zbavili nevyhovujícího plotu, pamatovali jsme na lavi ky pro ekající
rodi e a stojany na kola.
D kuji za rozhovor.
Martina Ho ej í

Revitalizace idovského rybníka v Lánech
Zastupitelé oprá ili my lenku revitavilizace
rybníka sousedícího s d tským h i t m a
hasi skou zbrojnicí. V p í tím roce je velká ance
ucházet se s detailn zpracovaným projektem o
dotace a granty.
Zastupitelé ke zpracování provád cího projektu
pou ijí jako výchozí studii úpravy okolí
idovského rybníka zpracovanou architektem
Ing. Jaromírem Dole alem.
V zá í prob hla první sch zka se zájmovými
spolky, které rybník u ívají
dobrovolnými
hasi i, modelá i, ob anským sdru ením Na e
Lány. Velitel dobrovolných hasi
pan Karel
Po ta poskytl cenné technické údaje z posledního
odbah ování rybníka, lodní modelá i cht jí
zachovat mo nost pou t ní lodí po rybníku a
zv t ení stávajícího mola.

Kalendáø akcí øíjen/listopad

Zastupitelé oslovili architekta Ing. Jana
erveného, který stojí za realizací revitalizace
rybníka na Valdeku, v Bra kov , na abárn aj.
Projekt po ítá s opravou hráze, s roz í ením
cesti ky mezi rybníkem a d tským h i t m, s
vyu itím par íku na severní stran rybníka, s
vodními prvky pro d ti, s novou zd nou gará í
místo d ev né provizorní u hasi árny, s novým
ve ejným WC u hasi árny, s osv tlením rybníka
p i bruslení, s novým zábradlím, se zelení, a s
dal ími prvky. Nyní le í na stole první návrh
úprav idovského rybníka. Ve ejnost má
mo nost seznámit se s návrhem na ve ejném
zasedání zastupitelstva obce v Narp dne 5.
listopadu od 19:30 hod a zapojit se do p ípravy
této jedine né relaxa ní zóny tém v centru obce.
P ij te a ekn te nám své nápady.
JUDr. Ernest Kosár, místostarosta obce

Drakiáda (M Lány, MK
Lány)
13. 10. Duha nad mate skou kolou
Den otev ených dve í v M
Lány od 13:00 hodin s
programem pro d ti a s
výstavou fotografií Karla
Kestnera (M Lány)
13. 10. Podzimní úklid ve ejných
prostor (Ná Va írov)
14. 10. Podzimní pe ení brambor od
14:00 hodin (Lány a Va írov Zdravý prostor pro ivot o. s.,
MK Lány, TOP 09)
15. 10. Vernisá výstavy Lánská obora
- 300 let, v 18:00 hodin v
budov Muzea T. G. Masaryka
v Lánech. Výstava potrvá do
24. února 2013 (Lesní správa
Lány, Muzeum TGM)
16. 10. Burza d tského oble ení v
lánské sokolovn od 9:00 do
12:00 hodin (Na e Lány)
20. 10. Závody O pohár starosty obce
Lány, cvi i t ZKO v Lesní
ulici(Kynologové)
íjen/listopad Uzavírání lánského nebe
(MK Lány)
2. 11. Lampionový pr vod v 18:00
hodin od lánského h bitova
(OS Na e Lány)
3.11.
Vítání rodin, setkání s nov
p ist hovalými rodinami do
obce v Muzeu TGM Lány v
16:00 hodin (Obec Lány)
4. 11. Zavírání lánského mola (MK
Lány)
6. 11. D e n o t e v e n ý c h d v e í u
p íle itosti 80. výro í Základní
koly v Lánech od 16:00 do
20:00 hodin, p edná ky o
historii lánských kol, p vecká
vystoupení d tí (Z )
25.11. Adventní výstava v Muzeu
TGM v Lánech 9:00-17:00

kola pøipravuje výstavu
Lánská kola p. 93 letos oslaví 80. let
své existence. Toto kulaté výro í chceme
p ipomenout výstavou.
Máte doma p edm ty nebo písemnosti
(u ební dokumenty, se ity, vysv d ení,
aj.), které se vztahují k lánské kole nebo
ke kolství v bec?
Jste ochotni je zap j it k uspo ádání
výstavy v lánské kole p i p íle itosti
Dne otev ených dve í v listopadu?
Pak budeme velice rádi, pokud nás
zavoláte do 24. 10. 2012 na tel. 313 502
051 nebo nás p ímo ve kole nav tívíte.
Mgr. Iveta Vrabcová, editelka Z Lány
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Vítání nových rodin
Na p r v n í l i s t o p a d o v o u s o b o t u
p ipravuje Sbor pro ob anské zále itosti
akci Vítání nových rodin op t v
prostorách lánského Muzea T. G. M. Od
poloviny lo ského roku do zá í leto ního
roku se do Lán a Va írova p ist hovalo
celkem 30 nových rodin. Odpolední
setkání nových spoluob an bude
neformálním p ivítáním v na í obci,
p edstavení ivota v obci, seznámení se
zástupci zájmových spolk a se
zastupiteli obce.
Dagmar Krátká

Výstava Lánská obora
Lesní správa Lány a Muzeum T. G.
Masaryka si Vás dovolují pozvat na
vernisá výstavy Lánská obora - 300 let,
která se koná dne 15. íjna 2012 v 18:00
hodin v budov Muzea T. G. Masaryka v
Lánech v Zámecké ulici. Slavnostní
zahájení prob hne za ú asti prezidenta
republiky Václava Klause a paní Livie
Klausové. Výstava potrvá do 24. února
2013 a m ete ji nav tívit v dy od úterý
do ned le, od 9:00 do 16:00 hodin. V
pr b hu výstavy na Vás bude ekat i
doprovodný program v podob besed a
sout í.
Robin Ambro

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
v echny z Lán a Va írova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.

Blahopøání
Mirdovi Dole alovi ke krásnému
ivotnímu jubileu hodn úsp ch pod
sakem i mimo n j a hlavn zdraví p ejí
lán tí volejbalisté.

Reklama

Provádím (nejen) ve keré

elektro práce.
Kompletní nové instalace i rekonstrukce el. rozvod
v RD, bytech, chatách aj. Zapojování spot ebi ,
vým ny bytových rozvad , jisti , zásuvek,
vypína , sv tel, apod.
i t ní koberc a al. nábytku,
praní vertikalních aluzií.
7 dní v týdnu.

Roman Akrmann, Lány
Tel.: 602 357 331,
E-mail: akrmann@cbox.cz

Jarmark kulináøství i dìtská tvoøivost
Kuliná ský jarmark v Lánech nabídl letos nejen
zabíja kové a jiné pochoutky. Velký úsp ch m ly i
d tské dílny a rodinná sout v malování.
V n gulá e, ovárku, jaterni ek a jelítek, polévky
prdela ky i tla enky se po roce op t linula ulicemi
Lán.
ezni tí mist i Josef Ho ek a Pavel
Worofka m li se svými tradi ními zabíja kovými
specialitami velký úsp ch. Desítky jitrnic byly
nap íklad prodány b hem hodiny a p l, uvedl
p edseda kulturní komise Roman Havelka.
Ve l k ý z á j e m v z b u d i l y
ochutnávky kuliná ského
um ní Srb a Ma ar .
V echny v kové kategorie
loni zápolily v loupání
jablek. Letos zájemci
bojovali v dal í kuchy ské
dovednosti
otá ení
pala inek na pánvi na as.
První byl s po tem 84
obrat za minutu Va ek
Burger, druhý skon il
Roman Havelka s 80
otá kami za minutu .
Leto ní jarmark byl také o
d tské tvo ivosti.
P ipravili jsme sout s

názvem Maluje celá rodina. Rodi e s d tmi m li k
dispozici stejn velký prostor, který vyzdobili
malbou na téma jarmark. Mlé né ceny od
farmá Jana Millera a Stanislava N mce získali
nakonec v ichni. D tem se zalíbila také
stanovi t , kde si mohly vyzkou et, jak vést
loutky, uplést ko ík nebo vyfotit krásný snímek.
Odpoledne zp íjemnila hudební kapela Akustik
band.
Eva Havelková

ZE IVOTA SPOLKÙ
Lán tí se spoleènì fotili z vysoké plo iny
Zajímavý nápad uskute nila spolu s lánskými
modelá i a hasi i místní organizace TOP 09 Lány.
V rámci rodinného odpoledne na modelá ském
leti ti nazvaného Lány z pta í perspektivy sezvala
celou obec a p íchozí lánské ob any vyfotil
profesionální fotograf z výsuvné plo iny vysoké
sedmat icet metr .
Z fotografie vytvo í elektronickou pohlednici a
plakát, které budou umíst ny na stránkách obce.
P ípadní zájemci si je z webu budou moci

stáhnout a vytisknout. Chceme ka dý rok ud lat
novou fotografii, která se stane sou ástí historie
na í obce pro budoucí generace. Lidé se budou po
letech poznávat a doufáme, e je to pot í. Snad se
k nám ka dým rokem p ipojí dal í tvá e,
vysv tlil autor projektu Roman Havelka z lánské
TOP 09. Na první fotografii se p i lo zv nit sedm
desítek lánských ob an .
Eva Havelková
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ZE KOLKY A ZE KOLY
Okénko do mateøské koly
Ohlédnutí za prázdninovým provozem ve kolce:
Mate ská kola se 15. ervna p emístila do
náhradních prostor v lánské základní kole. D ti
byly rozd leny do dvou t íd podle v ku a na ím
do asným úto i t m se staly u ebny výtvarné
výchovy a chemie. Sva iny probíhaly ve t ídách a
na ob d jsme docházeli do prostor víceú elového
sálu nad Narpou, kam jsme jídlo p evá eli z
jídelny základní koly.
V pr b hu prázdninového provozu mate ské
koly byly d ti v jedné t íd a p ipravený program
vyu íval krásného letního po así. Mnoho aktivit
jsme p esunuli do krásného okolního prost edí a
na kolní zahradu. D ti s nad ením pozorovaly,
jak se kolka m nila p ímo p ed o ima.

V pr b hu prázdnin byla mate ská kola 4 týdny
uzav ena (23. 7. 17. 8.)
Zá í ve kolce:
Od 3. zá í pokra oval provoz v provizorních
prostorách, kde jsme setrvali a do konce zá í.
Veliké díky pat í v em rodi m, kte í pojali danou
situaci s tolerancí a pochopením.
Do náhradních prostor limitovaných jen pro
ur itý po et d tí toti mohly docházet jen d ti
rodi , kte í tuto slu bu nezbytn pot ebovali.
Tradi ní zá ijové akce (Mámo, táto, poj si hrát;
Drakiáda) prob hnou v m síci íjnu. O termínech
budete informováni.
Milu e Van ková, editelka M Lány

 10. 9. Byl zahájen plavecký výcvik, v leto ním

Odstartovali jsme nový kolní rok



3. 9.
V pond lí ráno jsme
ve kole p ivítali 22 prv á k 12 kola ek a 10 kolák . Na odpolední akci
Probu se, kolo! jsme si p edstavili ná
zrenovovaný skleník, a jakmile pan kolník
slavnostn p est ihl ma li a Klárka Kotzinová
s Natálkou Novotnou symbolicky pokropily
skleník konvi kami s vodou, za ali jsme s
výsadbou kyti ek. Sázeli malí i velcí, a tak byl
nave er skleník zcela osázen. B hem
odpoledne d ti plnily zajímavé úkoly v
p ipravené úkolovce pro mlad í i star í a
zdolávaly zábavné sportovní disciplíny.
Okv tní plátky kyti ky (symbolu akce) se tak
postupn zapl ovaly získanými razítky a
odm na byla na dosah. Byli i takoví borci, kte í
disciplíny zdolávali opakovan a poda ilo se
jim razítky zaplnit i více kyti ek. Nechyb lo
p ející po así a výborné ob erstvení. B hem
odpoledne prob hly dv prohlídky kolních
budov. V t locvi n se tan ilo v rytmu zumby,
na h i ti se hrál florbal a minitenis. Nakonec
jsme opékali peká ky. Zisk z dobrovolného
vstupného 2664 K putuje na ú et Sdru ení
rodi a p átel koly.
 D kuji sponzor m prvního kolního dne Obecnímu ú adu Lány za dárkové ta ky pro
prv á ky, Krajskému ú adu St edo eského
kraje za kuf íky s výbavou pro prv á ky,
editeli Hotelu Classic Lány panu Tomá i
Kottovi za zmrzlinové poháry pro prv á ky,
panu Tomá i Barochovi za zvu ení akce,
maminkám nejen z Výboru SRPD za
organiza ní pomoc a zaji t ní ob erstvení a
zam stnanc m koly za p ípravu a zaji t ní
odpolední akce.













kolním roce budou d ti op t jezdit do
plavecké koly Plavá ek v Tuchlovicích, áci 1.
a 4. t ídy absolvují b hem prvního pololetí 10
lekcí, áci 2. a 3. t ídy 20 lekcí. Celkov jezdí
plavat 84 d tí.
13. 9. - Konaly se první t ídní sch zky rodi s
u iteli.
14. 9. - Aktivit v rámci programu Prevence ve
kole se ve dvouhodinovém bloku ú astnili
áci 9. t ídy.
17. 9.
áci 5. t ídy spolu s n kolika rodi i
podnikli cyklistický výlet na trase Lány - Ruda
Nové Stra ecí - Lány.
18. 9. I v leto ním kolním roce se budeme
v novat zvy ování finan ní gramotnosti ák
prost ednictvím projektu Rozumíme
pen z m , jeho cílem je seznámit se s
principy hospoda ení domácnosti a se
základní nabídkou finan ních produkt a
slu eb. áci 8. t ídy absolvovali v projektovém
dni první lekci s názvem Hospoda ení
domácnosti .
25. 9. - tvr áky eká v leto ním roce projekt
zam ený na dopravní výchovu. Podílí se na
n m st edisko volného asu, vzd lávání a
slu eb Labyrint Kladno, St edo eský kraj a
ÚAMK R. áci absolvují b hem kolního
roku 4 vyu ovací hodiny teoretické výuky a 4
hodiny praktické výuky jízdy na kole. V úterý
d ti projekt zahájily dvouhodinovou
praktickou p ípravou na dopravním h i ti v
Kladn .
Ji t etí rok b í ve kole evropský projekt
Ovoce do kol s finan ní podporou
Evropského spole enství. V rámci tohoto
projektu budou i v leto ním roce áci 1. 5.
t ídy minimáln jednou m sí n (dáno
po tem zú astn ných ák v R) dostávat
zdarma balí ek ovoce, zeleniny nebo ovocné i
zeleninové ávy. Základním cílem projektu je
p isp t k trvalému zvý ení spot eby ovoce a
zeleniny.
pokra ování na str. 6

Duha nad mateøskou kolou
13. øíjna 2012 od 13:00 hodin
Zveme v echny lánské ob any na
slavnostní odpoledne u p íle itosti
otev ení roz í ené a zrekonstruované
mate ské koly. Leto ní Duha nebude
jako obvykle benefi ní, ale jejím úkolem
bude mo nost prohlédnout si celou
mate skou kolu a p edev ím Vám
budou zp ístupn ny nové prostory.
Zachována bude tradice výstav lánských
rodák . V leto ním roce bude ke
zhlédnutí výstava fotografií Karla
Kestnera.
Je p ipraven zábavný doprovodný
program, mo nost ob erstvení. ekají
nás sout e, tvo ení, zábavné
vystoupení d tí, ale i vystoupení s
názvem Lidová písni ka. D ti pobaví a
rozezpívá Lída Helligerová ze skupiny
Schovanky. M ete se t it na pokus o
p ekonání kolkových rekord .
Celá akce prob hne ve vnit ních
prostorách koly, vstupné bude
dobrovolné. P esný program a
harmonogram bude v as zve ejn n.
Na vid nou se t í d ti a zam stnanci
Mate ské koly Lány

Den otevøených dveøí
základní koly
u p íle itosti 80 let
od otev ení kolní budovy .p. 93
1932 - 2012

Úterý 6. 11. 2012
16.00 - 20.00 hod
- prohlídka koly, zp ístupn ní
vyhlídky
- k nahlédnutí lánské i kolní
kroniky
- p vecké vystoupení ák
16.00, 17.00, 18.00

koly v

- v 16.30 a 18.30 promítání
historických fotografií pr vodním
slovem PaedDr. V. Vodvá ky
- prezentace koly, výstava kolních
exponát
- prodej upomínkových p edm t ,
ob erstvení
Srde n zvou a na shledání se t í
u itelé a d ti lánské koly.
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ZE KOLY

NEBE NAD LÁNY
Øíjen Listopad
asto se setkávám s nejasností kolem
pojm
ASTRONOMIE a
ASTROLOGIE.
Ujasn me si tedy skute nost a mýty:
Dvanáct znamení zv rokruhu známe
v ichni. Ka dý z nás se v jednom narodil.
Zví etníková souhv zdí oproti tomu
najdeme na skute ném NEBI NAD
LÁNY. A to nad ji ním obzorem, jsou to
jen ta v nebeské dráze slunce.
Kdysi vzali hv zdá i mapu hv zdné
oblohy, polo ili na ni pr hledný papír a
na n j nakreslili dokonalé obdélníky
kolem jednotlivých souhv zdí
zví etníku. Vypo ítali data vstup
Slunce do t chto dome k pro
souhv zdí a na ví e, e Slunce a planety
ve vzájemném postavení s hv zdami
ovliv ují okolnosti na ich ivot ,
vystav li ASTROLOGII.
Pozorování v ak odhalila, e se hv zdná
mapa pod tím pr hledným papírem
posunuje! D vodem je nedokonalé
otá ení Zem . Tuto skute nost odmítla
astrologie p ijmout a zcela ji ignoruje.
Roze la se tak s ASTRONOMIÍ, která se
dr í aktuálního stavu vesmíru posunovací mapy vespod. Astrologie
setrvala na nehybném papíru s
obdélníky, který le í navrch.
Zví etníková souhv zdí tedy neustále
utíkají ze svých dome k (astrologických znamení) a do t ch uvoln ných se
(pova te!) st hují jiná.
A tak mnozí nosí na krku sousedovo
znamení a jejich horoskop má váhu toho
Jáchyme, ho ho do stroje!
Jirka Luska

Posilovna v Lánech
Od íjna je v suterénu I. stupn základní
koly otev ena pro ve ejnost posilovna.
P ístup je p es zahradu z ulice Ke
H bitovu. Otevírací doba je pond lí a
pátek od 17:00 do 20:00 hodin.
Jednorázový vstup do posilovny je 30,K , permanentku na 11 vstup m ete
zakoupit za 300,- K .
Individuální dohoda pro cvi ení je
mo ná na mob. 721 502 211.
Zveme vás k náv t v , p ij te si zacvi it!
Vojta tulc

pokra ování ze str. 5
V ervenci lo ského roku dostal zelenou ná
projekt s názvem Kvalitní a moderní kola ná spole ný cíl (akce EU peníze kolám).
Rozpo et projektu je 684 424,-K , z 85 % je
spolufinancován ze zdroj EU a z 15 % ze
státního rozpo tu. Období realizace projektu
je ervenec 2011 leden 2014.
Co se poda ilo v prvním roce realizace:
a)pedagogové se ú astnili 3 vzd lávacích akcí
zam ených na formy a metody výuky
sm ující k rozvoji tená ské a informa ní
gramotnosti, 1 vzd lávací akce zam ené na
formy a metody výuky sm ující k rozvoji
matematické gramotnosti, 4 vzd lávacích akcí
zam ených na formy a metody výuky
sm ující k rozvoji p írodov dné gramotnosti,
2 vzd lávacích akcí zam ených na formy a
metody výuky sm ující k rozvoji finan ní
gramotnosti, 1 metodického kurzu pro u itele
cizích jazyk , dva pedagogové absolvovali
ro ní jazykové kurzy pro u itele cizích jazyk ,


14 pedagog se ú astnilo kurzu zam eného
na efektivní vyu ití interaktivní tabule ve
výuce;
b)v 6. t íd byla po celý rok realizována
individualizace výuky matematiky a
p írodopisu, áci byli d leni do dvou mén
po etných skupin;
c)pedagogové vytvo ili sadu 20 digitálních
u ebních materiál k výuce eského jazyka,
d jepisu a výtvarné výchovy a sadu 36
u ebních materiál podporujících
p írodov dnou gramotnost ák ;
d)do dvou t íd na 1. stupni koly byla
instalována interaktivní tabule s pojezdem,
po íta s p íslu ným softwarovým vybavením
a dataprojektor; do koly byl po ízen scanner,
11 mikroskop a mikrokamera;
e) ve t ech t ídách 2. stupn byl realizován
program primární prevence v rozsahu 8 hodin
na t ídu zam ený na speciální problematiku
aktuální pro danou t ídu.
Iveta Vrabcová, editelka základní koly

ZE IVOTA SPOLKÙ
Lán tí kynologové bodují na závodech
Je t není konec roku a na i lenové nám nad lili
n kolik p íjemných p ekvapení. První úsp ch
leto ního roku získala dne 20. kv tna 2012 Petra
tolová a Barný-Úhonice slo ením ob-z na VD.
Dne 2. ervna 2012 se radovaly Vlasta Rychtrová
a Xaaba Gymor, které se nominovaly ve Volenici
na Mistrovství R - ZVV3 a p ivezly si pohár za
krásné 3. místo. Pot etí, dne 28. ervence 2012, se
zada ilo rovnou ty em len m v LVT - M lník,
kdy zkou ky v kategorii ZM slo ili: Petr Klasna a
Mia, Nina Houdová a Scheli. Zkou ky v kategorii
ZZO zvládla Beáta Ka ková a Ben s Kor ou. A
naposledy se zada ilo Vlast Rychtrové a Xaab v
kategorii ZPS1.
Devátého zá í 2012 Nina Houdová a A-Schelli
Erigo slo ily ZVV1. A o poslední t i úsp chy se
zaslou ily Vlasta Rychtrová a Xaaba Gymor. Dne
9. zá í 2012 Xaaba Gymor slo ila zkou ky IPO2,

dne 15. zá í 2012 Xaaba Gymor slo ila IPO3 a
poslední obrovský výkon vydala v sobotu 22. zá í
2012, byl to pro Základní kynologickou
organizaci (dále jen ZKO) Lány slavnostní den. V
areálu Dog Center Ajax ve Volenicích prob hlo
Mistrovství eské republiky v ZVV3 a na e hlavní
cvi itelka Vlasta Rychtrová s Xaabou obsadila
krásné 3. místo, druhou nejlep í poslu nost a titul
RES.CACT.
Tolik ohlédnutí za leto ním rokem lánských
kynolog . V em sout ícím je t jednou
gratulujeme. Ve ejnost zveme na závod O pohár
starosty obce Lány , který se uskute ní dne 20.
íjna 2012 na cvi i ti ZKO Lány v kategorii ZZO,
ZM, ZVV1, ZVV2. Doufáme, e ve zbylém a
p í tím roce bude op t dostatek úsp ch .
D kujeme také obci Lány za podporu.
Nikola Rychtrová

Lán tí hasièi cvièili v Americe
První a druhý zá ijový den lenové výjezdové
jednotky lánských dobrovolných hasi po ádali
cvi ení v uzav eném lomu Velká Amerika u obce
Mo ina. Cvi ení bylo zam ené na sla ování,
lezení po skalách, ovládání lunu na vod a
hledání osob v d lních achtách.
Po p íjezdu jsme postavili stany a p ipravili si
lezecké vybavení. Lezecký výcvik spo íval ve
sla ování z 20metrové skály, a to pomocí
karabiny anebo osmi ky. Odpoledne nás nav tívil
starosta obce Karel Skleni ka, kterého jsme s

sebou vzali na pr zkum zatopených d lních
achet na na em lunu. Ve er jsme si vyzkou eli
lezení na skálu s ji t ním. Procvi ovali jsme
vázání uzl a ka dý si vyzkou el ji t ní jiného
lezce na lan . Druhý den jsme za ali jízdou na
lunu a pokra ovali jsme pr zkumem dal ích
d lních achet. Po sbalení stan a vybavení jsme
vy istili blízké okolí tábora od odpadk a vyrazili
jsme dom .
Karel Po ta

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Øíjen 2012 | Strana 7

Z HISTORIE NA Í OBCE
Køí em krá em za Køí em
Pokra ování textu ze zá ijového Zpravodaje
Cesta vedoucí k tuchlovické ciheln má
katastrální íslo 831; cesta od Hamouzovic na
D lovou hráz má íslo 833. Bílý a erný k í byly v
souvislosti s p em ováním pozemk obnoveny
správou statku v roce 1938. Nové k í e (oba jsou
na parcele kat. . 681) zhotovili brat i Krobové
( p. 13). Dne 1. listopadu 1938 je znovu vysv til
fará Josef Svátek.1
Od lipky zasazené v roce 1912 vede polní cesta
pod Kopaninu; je to poz statek elezni ního
spodku n kdej í Pra sko-lánské kon sp e ky.
P ímo pod Reichlovic zahradou roste u této cesty
ko atá lípa, kterou zasadili Bechnerovi na své
mezi, respektive v severozápadním rohu svého
pole ( . kat. 170) dne 15. dubna 1915. Pod touhle
lípu býval litinový k í na pískovcovém soklu;
íkalo se mu Bechnerovic k í , i kdy na
hospodá ských mapách pod tímto názvem
uveden nebyl. Na pískovcovém podstatvci nesl
nápis K í Bo í postavil Jan Bechner r. 1862.
Stával tam n kdy do osmdesátých let 20. století,
ale u hodn po kozený, spí jenom sokl. Pak
bohu el zmizel i ten.
Lánský ob an Jan Bechner tento k í vzty il
opravdu v roce 1862, ale nikoli pod Kopaninou.
Umístil ho p vodn na mez parcely . kat. 164/11
(v prostoru nyn j í Zahradní ulice, pozemek
Miloslava erného). V roce 1862 to bylo v polích
(sm ovala k n mu je t v devadesátých letech
19. stol. v echna procesí obcházející polní k í e),
ale asy se m ní a obec se rozr stá, p ímo
expanduje. Parcela . kat. 164 o vým e asi 2,6 ha
pat ila kdysi k usedlosti p. 16, kterou v
devadesátých letech 19. stol. odkoupil od
Antonína Breníka léka MUDr. Jakub Koutník.
Ten v roce 1928 ode el do výslu by a opustil Lány,
ale pozemky související s usedlostí p. 16 (ta byla
zbo ena) z staly v majetku jeho rodiny. D dicové
Hany Koutníkové rozprodali na p elomu rok
1947 a 1948 pozemek . kat. 164 na 34
stavebních parcel (cena 30 K s za tvere ní sáh
/asi 3,15 m2/), a tak vznikla stávající Zahradní
ulice. Bechnerovic k í stál v prostoru nové
zástavby, proto ho Josef Bechner p emístil pod
Kopaninu.2
Nevím, zda to bylo bo í ízení, nebo náhoda
(av ak náhoda, to je konec konc vlastn B h,
ne?), e v devadesátých letech dvacátého století
pokra ovala expanze obce dále na západ do polí a
zasáhla i pozemky v blízkosti parcely . kat.
164/11. Shodou okolností získal jednu z t chto
parcel MUDr. Jan Nedv d, známý svou up ímnou
zbo ností, a postavil si zde rodinný domek (Polní
ulice p. 458). Ani by znal star í souvislosti,
vzty il na soukromé zahrad v k i ovatce Polní a
Lípové ulice erný litinový k í se zlatým Kristem,
umíst ný na soklu vyzd ném z ervenavého
ehrovského kamene. K í s korpusem jsou od
zbe enského VDP viká e Jána Petrovi e. V ned li
dne 28. ervna 2009 byl tento k í ek posv cen P.
Vítem Uhrem. K í , i kdy jiný, se po více ne
p lstoletí vrátil tém na své p vodní místo. Asi
tam pat il. Jsme-li naklon ni symbol m, m eme

v tom vid t zásah bo í ruky.
Na zdi lánského h bitova je vpravo od vrat zven í
upevn n prostý d ev ný (u n kolikrát
vym n ný) k í . Ten je údajn mnohem star í ne
samotný h bitov, proto e prý ozna oval rozhraní
mezi lánským a va írovským katastrem. P vodní
k í z borového d eva byl asi p t metr vysoký a
stával p ibli n dva metry od jihozápadního rohu
h bitova. Proto e u byl p i zemi zpuch elý, byl v
lét roku 1936 u íznut a umíst n t sn u zdi
vpravo od h bitovních vrat.3
Za dal ím k í em musíme od h bitova dol do
Va írova. Na návsi tam vpravo od silnice (jdemeli od Lán) nechal sedlák Kindl roku 1890 vzty it
litinový k í na tradi ním kamenném podstavci.
O p t let pozd ji pak Kindlovi vlastní nákladem
z ídili hned vedle k í e kapli ku se zvoni kou.4
Mariánský obraz nad oltá ík p inesla po ase ze
Svaté Hory paní Marie Barochová. Kapli ka byla
v kv tnu 1995 nákladem 11 895,50 K
zrekonstruována va írovskými a lánskými
emeslníky. Lánský fará Kazimer Du provedl
dne 9. ervence 1995 její znovuvysv cení. 5
Zvonek na va írovské kapli ce se pravideln
rozezníval, kdy n kdo místní zem el, a jeho hlas
doprovázíval nebo tíka a na h bitov. V první
sv tové válce, dne 8. prosince 1917, byl zvonek
zrekvírován vojskem, ale ani on u Rakousku k
vít zství nepomohl. Roku 1923 zav sila rodina
Václava Kindla z p. 2 zvonek nový6. Ten p e kal
na svém míst v echny spole enské a politické
zvraty; teprve v devadesátých letech 20. století se
kdosi dopustil svatokráde e a odcizil ho.
Va írov tí rodáci Husák, Horna a Bergmann
po ídili po n kolika letech zvonek nový. Jeho
slavnostní vysv cení se konalo v sobotu 27. ledna
2007; provedl ho lánský fará P. Vít Uher.
Kdo rozezníval va írovský zvonek do dvacátých
let dvacátého století, mi není známo. Po první
sv tové válce se do Va írova p i enil z Tuchlovic
ková ský tovary Václav Vodvá ka, m j d de ek.
Vzal si Baru ku Barochovou z p. 21, její
maminka Marie vyzdobila kapli ku vý e
zmín ným mariánským obrazem. Mladý ková se
stal nevoleným zvoníkem a byl na tento ú ad
nále it hrdý; py nil se, jak umí nále it
podtrhovat, to podle n j hned tak n kdo nesvede.
(Nevím on si d da n kdy vymý lel.) Kdy n kdo
va írovský zem el, vedla první cesta poz stalých
do p. 44 na rohu Vohrádky, aby el d da zazvonit
umírá kem hodinku a pak aby vyzván ním
doprovázel nebo tíka v den poh bu, dokud
pr vod nedojde z Va írova ke h bitovním vrat m.
PaedDr. Václav Vodvá ka
1
2

3
4

5
6

Kronika 0, s. 271.
Kronika II, s. 112 113, 146.
Kronika I, s. 291.
Kronika 0, s. 206.
V rodin Kindlových se traduje, e bu k í ek, nebo kapli ka
(neví se jist , který sakrální objekt to byl) vznikly u
p íle itosti smutné události : úmrtí hospodá ova dít te.
Kapli ka byla postavena v tém roce jako velká Kindlova
stodola. P i stavb stodoly zbyl n jaký materiál a z n j
vybudovali kapli ku.
Kronika VI, s. 197, 198.
Kronika 0, s. 15, 34.

Dome ek je p átelské místo pro celou
rodinu. Slou í k setkávání a trávení
volného asu rodi s d tmi. Pokud si z
programu nevyberete, m ete si jen hrát
v prostorné hern . Najdete nás v lánské
sokolovn .
Program
úterý
 10:00
1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro d ti s rodi i
(chodící d ti);
 11:00
11:15 Ma áskové
divadlo pro v echny
(nepravideln , sledujte program);
 15:00
17:00 Kreativní a
p írodov dný krou ek pro d ti
(p ihlá ené d ti ve v ku 5+);
st eda
 10:00
10:30 Zpívánkové
dopoledne pro d ti s rodi i;
 14:00 15:00 Angli tina pro d ti
(p ihlá ené d ti 6-8 let);
tvrtek
 08:00
09:00 Angli tina pro
dosp lé (mírn pokro ilí);
 09:15
10:15 Angli tina pro
dosp lé (pokro ilí);
 10:30
11:30 Angli tina pro
dosp lé (za áte níci);
 10:00
10:30 Výtvarné
dopoledne pro d ti s rodi i.
 Beseda Ptejte se m , na co chcete
(sociální dovednosti, citový vývoj,
posilování pozornosti, výchova d tí
nebo rodinný ivot) se uskute ní v
úterý 16. íjna od 10:00 do 12:00
hodin.
 Burza podzimního a zimního
oble ení se uskute ní v úterý 16. íjna
dopoledne. Návoz v cí v ned li a
pond lí 14:30 15:30, výdej v cí ve
st edu 9:00 10:00.
 Beseda Lákavé, neznámé a tajemné
(sekty a nábo enské skupiny, kde
kon í víra a za íná závislost) se
uskute ní ve st edu 31. íjna od 10:00
do 12:00 hodin.
 Beseda Nezam stnanost a jak se jí
v y h n o u t ( k o n t a k t y, i z o l a c e ,
rodi ovská dovolená) se uskute ní ve
st edu 14. listopadu od 10:00 do
12:00 hodin.
 Beseda Kdy n co bolí a není to vid t
(du evní poruchy a zdraví) se
uskute ní ve st edu 28. listopadu od
10:00 do 12:00 hodin.
Otevírací doba: úterý a st eda 9-12 a 1417 hodin, tvrtek 9-12 hodin.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
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Sauna pro veøejnost
Tenisový klub Lány zahájí provoz sauny
ve st edu 17. íjna 2012 ve svém areálu v
Lesní ulici. Sauna bude ka dou st edu s
tímto asovým rozvrhem:
 Od 17:15 do 18:30 eny
 Od 18:30 do 21:00 mu i
Vstupné je 90,-K . Bli í informace u
p edsedy TK Lány Petra Moravce, tel.
737 217 332 nebo na webových stránkách TK Lány - http://tenis.lany.cz/.

Sportujeme v Sokole


















Úterý 19:00 20:00 Bodyforming
(cvi itelky Jana Porcalová, Martina
Moravcová, Helena Hrdli ková a
Michaela Bu i ová)
Úterý 20:00 - 21:00 Aerobik
(cvi itelka Jana Porcalová)
Úterý od 16:00 do 17:00 hodin mlad í
actvo (Alena ilhanová)
Od 9. íjna (úterý) 18:00 19.00 kurz
Pilates (cvi itelka Martina
Moravcová).
Od 11. íjna ( tvrtek) 18:00 19:00
kurz PP- problematické partie
(cvi itelka Martina Moravcová).
Od 13. íjna (sobota) 9:00 10:00
kondi ní cvi ení (cvi itelka Martina
Moravcová).
Od listopadu za nou hodiny cvi ení
pro seniory
pravideln v úterý
od 9:00 do 10:00 hodin.
Oddíl volejbalu trénuje v pond lí a ve
tvrtek od 19:00 hodin dle po así na
venkovním kurtu nebo v sokolovn .
Oddíl stolního tenisu trénuje ve
st edu od 16:30 a v pátek od 16:30
hodin.
achisté se scházejí ka dý pátek od
16:30 hodin v klubovn sokolovny.

Taebo pro veøejnost
Ka dou ned li od 19:00 do 20:00 hodin
m ete nav tívit v lánské sokolovn
hodinu Taebo. T í se na vás cvi itelka
Vendula Jan a íková.

Cvièení mlad ích ákù
Od íjna za aly v lánském Sokole hodiny
cvi ení pro mlad í áky ka dé úterý od
16:00 do 17:00 hodin. Nov nabízíme
vyzvednutí d tí ve kolní dru in a jejich
odvedení do lánské sokolovny. Domluva
je mo ná s cvi itelkou Alenou
ilhanovou na tel. 724 149 436.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Lánský Sokol na jarmarku
Leto ního jarmarku se op t zú astnili lenové
lánského Sokola. Po lo ských pozitivních
ohlasech zejména na domácí sladké pe ivo a
poctivé bramboráky jsme zapracovaly na
pest ej í nabídce, a tak jsme v sobotu 22. zá í
doplnili nabídku tradi ní zabija ky o domácí
dobroty z kuchyní lánských a va írovských
hospodyn k. Nep eháním, kdy napí u, e
peká
s buchtami, kolá i, záviny, lineckým
pe ivem nebo kvarkovými plackami se na
prodejním stánku lánského Sokola se la tém
ty icítka! Náv t vník m jsme nabízeli poctivou
kávu, aj z erstvého zázvoru nebo máty, o které
byl v chladném po así velký zájem. V n
erstvých bramborák z va írovských brambor
rodiny Hlavsových nám lákala zákazníky a t m,
co rad ji pokrm masitý jsme nabídli grilované

ku ecí maso nebo hov zí gulá . A z grilu jsme
servírovali grilované vesti ky ve slanin , kterým
odolal jen málokdo. A pro jsme se takhle sna ili?
Cht li jsme vyd lat na splácení dluhu, který stále
máme po lo ské rekonstrukci podlahy v lánské
sokolovn . Díky výd lku na leto ním jarmarku si
m eme ode íst z dlu né ástky 13.500,- K .
D kuji v em enám a dívkám, které napekly
zákusky na prodej v sokolském stánku, nebo
v novaly suroviny na p ípravu jarmare ních
dobrot, pomohly s p ípravou nebo s prodejem ve
stánku. Va í pomoci si Výbor lánského Sokola
moc vá í.
P. S. Pokud n kdo postrádá plech na pe ení, na
kterém p inesl upe ené dobroty na prodej, pak je k
vyzvednutí v Lesní ul. 498.
Martina Ho ej í

Klubovna otevøena
Druhou zá ijovou sobotu pozvali lán tí mladí
ve ejnost na slavnostní otev ení klubovny, kterou
vybudovali v suterénních prostorách budovy I.
stupn základní koly. Symbolicky ji pok tili
balónky napln nými vodou a p est i ením pásky
u vstupních dve í.
U od lo ského podzimu se mladí sna ili
uskute nit sv j sen, klubovnu, kde by se spole n
scházeli a po ádali zajímavé akce. Pomoc získali u
zastupitelstva obce a vedení základní koly. První
jmenovaní v lo ském roce podpo ili financemi
nezbytné stavební úpravy prostor z obecního
rozpo tu a paní editelka základní koly Mgr.
Iveta Vrabcová souhlasila se z ízením klubovny
ve kolních prostorách. Díky úsp chu s grantem

od nadace O2 Think Big se poda ilo dokon it
zázemí klubovny a áste n ji za ídit.
A tak se v sobotu 8. zá í za po etného zájmu d tí a
rodi , mladých, zastupitel a mentora z nadace
O2 Think Big Ale e Ventury klubovna otev ela.
P íchozí mohli v klubovn vid t fotoprezentaci,
jak klubovna d íve vypadala, nebo si zahrát
fotbálek. P ipravené byly i dal í sout e a
ob erstvení. Jaké máme plány pro p í tí m síce?
Chceme zkusit t stí v dal ím grantovém kole
nadace O2 Think Big, které bude vypsané v
záv ru leto ního roku.
Klubovna je otev ena pro ve ejnost od pond lí do
pátku 17-19 hod.
David Jirava
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Ú ední hodiny OÚ Lány
Pond lí 8 12 / 13 17 hod
St eda 8 12 / 13 17 hod
tel.: 313 502 041
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