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Úvodník

Lánský oboøe je 300 let

P vodn jsem cht l psát o krajských
volbách, ale text mi vy el moc dlouhý.
Navíc se dá výsledek shrnout krátkým
úslovím - te , kdy máme, co jsme
cht li... Na Lánech jsme sice cht li
podstatn mén ne ve zbytku
St edo eského kraje, ale na výsledku to
nic nem ní. Asi St edo ech m
p ipadaly ty uplynulé ty i roky, co se
tý e spravování na eho kraje, v
po ádku...
Ale abych se vrátil na po átek. V dne ní
dob zrychlování a zkracování v eho
nikdo o texty del í ne krátká esemeska
bez há k a árek u moc nestojí.
Nedivím se úvahám o zru ení tvrdého
"Y" a dal ím navrhovaným
"zjednodu ením" mate ského jazyka.
Osobn to pova uji za cestu do pekel a
dodnes s dojetím vzpomínám na kolní
trápení s mate ským jazykem. Pokud si
n kdo cht l zavzpomínat na kolní léta
a t eba po létech nav tívit svou
základní kolu, 6.listopadu to lo (nebo
p jde, nevím jak rychle Zpravodaj
vyjde) díky dni otev ených dve í lánské
devítiletky. V ka dém p ípad m
osobn trochu uklidnila ukázka
záv re ných kolních prací absolvent
na í koly, které jsem m l mo nost
vid t na zasedání kolní rady. Zdá se, e
na i u itelé, a za to jim pat í dík, jsou
stále je t schopni vychovat mladé lidi,
kte í dají dohromady nejen
smysluplnou v tu, ale rovnou celou
práci o v t ím rozsahu. A to je dob e.
Rozhodn práce ák na í koly
doporu uji va í pozornosti. N které
jsou skute n zajímavé a nabité
informacemi, které pro mnohé z vás
budou p ekvapením. A záb r autor je
skute n iroký, od spole nosti p es
p írodu a t eba po podrobné
zmapování historie jednoho
sportovního klubu...
Ale zase jsem se moc rozpovídal a
málem bych se znovu neve el do
formátu úvodníku...
Karel Pleiner

Uprost ed hlubokých k ivoklátských hvozd
plných zv e, s nádhernými zákoutími a strmými
údolími, se nachází krajina plná historie. V tomto
kraji vznikla p ed tém 300 lety obora, která
bývá asto ozna ována za perlu K ivoklátska.
Výstavu v novanou kulatému výro í, které bude
obora slavit s p íchodem roku 2013, p ipravila
Lesní správa Lány ve spolupráci s lánským
Muzeem T. G. M. Zajímavou expozici zahájila
man elka prezidenta eské republiky paní Livia
Klausová za velkého zájmu náv t vník . Lánská
obora má jedine nou atmosféru. Vztah k ní si na el
ka dý, kdo ji mohl poznat. Je pro mne ctí, e k
takovým lidem pat ím i já. S panem prezidentem
jsme v Lánské obo e b hem posledních let strávili
krásné okam iky," ekla v úvodu pond lní
vernisá e T i sta let Lánské obory v Muzeu
T. G. M. v Lánech Livia Klausová. Sou asn
dodala, e prezidentský pár jako jediný nejen v
Lánské obo e p ijímá významné státní náv t vy,
ale také oboru pro el mnohokrát p ky.
Výstava je instalována ve výstavní síni v p ízemí
muzea a ve 2. pat e. Náv t vníky p í tích n kolik
m síc p ekvapí ve výstavní síni tém autenticky
vytvo ený les. Vedle starých kronik, dobových
zbraní a trofejí za zmínku stojí fürstenberská
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lesnická uniforma z po átku minulého století,
která prý byla po vzniku republiky opat ena
eskoslovenskou prezidentskou standartou s
heslem Pravda vít zí. Výstava potrvá do 28.
února. Na její p íprav se podíleli architekti
Vladimír Bou ek a syn Jan, fotograf Jan Navrátil a
designer Miroslav Je ek.
P ítomní náv t vníci po zhlédnutí výstavy sv j
zájem p esm rovali do muzejní kavárny, kde se
podávalo domácí poho t ní chléb se sádlem a
kvarky. P i jeho ochutnávce si náv t vníci
vym ovali dojmy z výstavy nebo iv diskutovali
o dlouho nenapln ném p ání Lánských
organizované náv t vy obory.
Výstava je otev ena od úterý do pátku od 9:00 do
16:00 hodin, v sobotu a ned li od 12:00 do 17:00
hodin. Nenechte si ujít p edná ku Ing. Robina
Ambro e k historii lánského revíru od roku
1921 do 2. sv tové války, která je naplánována
na st edu 7. listopadu 2012 od 17:00 hodin.
Dal í p edná ky budou v termínech: 21.11. Lánská obora v sou asnosti, 28.11. - Chov zv e v
lánské obo e,12.12. - Významná místa lánské
obory z pohledu historického.
Zveme vás srde n k náv t v !
Martina Ho ej í

Ji í Janda, Ji í Weigl, Livia Klausová a Franti ek Povolný

Výsledky voleb 2012 do krajského zastupitelstva
Volební ú ast v na í obci p i volbách do krajského
zastupitelstva ve dnech 12. -13. íjna 2012 byla
40,22%.
Ne j v í c e h l a s z í s k a l a O b a n s k á s t r a n a
demokratická - 24,75%, druhá v po adí byla
Komunistická strana ech a Moravy s 21,17%,
t etí p í ku obsadila eská strana sociáln

demokratická s 18,56%, tvrtá v po adí byla TOP
09 a Starostové pro ST s 13,84%. Dal í
kandidující strany získaly mén ne ty i
procenta hlas . Úplné výsledky hlasování v na í
obci najdete na internetových stránkách obce
www.obec-lany.cz v aktualitách.
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Zastupitelé se zabývali ádostí
editelky mate ské koly o schválení
výjimky navý ení po tu d tí na jednu
t ídu v odpoledních hodinách.
Zastupitelé obdr eli ádosti majitel
pozemk v katastru obce Lány v
souvislosti se zpracováním nového
územního plánu obce Lány dle
po adavk zákona 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
ádu.
íjnová pracovní porada zastupitel
prob hla na pozvání mláde e v
prostorách nov otev ené klubovny v
suterénu Základní koly. B hem této
porady se se li s architektem Ing.
erveným nad p ipravovaným
projektem revitalizace idovského
rybníka. Spole n diskutovali o
úpravách rybníka, o zlep ení jeho
technického stavu a o mo nostech
vyu ití jeho okolí pro relaxaci
ob an .
V íjnu probíhaly p ípravy druhého
ro níku Vítání rodin , které se
uskute nilo v sobotu 3. listopadu v
Muzeu TGM v Lánech.
editelka základní koly Mgr.
Vrabcová projednala s pobo kou
Krajské hygienické stanice
St edo eského kraje v Kladn
povolení navý ení kapacity strávník
kolní jídelny p i Základní kole v
Lánech. Od zá í 2012 kolní jídelna
m e p ipravovat ob dy pro 350
strávník . Navý ení kapacity kolní
jídelny bylo nutné vzhledem ke
zvý ení kapacity mate ské koly a
zaji t ní ob d pro lánské a
va írovské seniory.
Starosta seznámil zastupitele
s asovým skluzem administrace
2. ádosti o platbu v rámci dotace na
provedenou rekonstrukci mate ské
koly. Upozornil na reálné nebezpe í,
e obec bude muset v záv ru
leto ního roku za ádat
o p eklenovací úv r, ne obdr í
finan ní prost edky z Regionálního
opera ního programu regionu
St ední echy.
Zastupitelé e ili návrh úplaty za
docházku do Mate ské koly v
Lánech. Definitivní návrh vý e
poplatku za celodenní a polodenní
docházku budou schvalovat na
ve ejném zasedání.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Nový územní plán obce

Provoz sbìrného dvora

Obec Lány vypsala v polovin leto ního roku výzvu
na zpracování nového územního plánu Lán.
K vyhodnocení se se lo celkem 12 nabídek
architektonických ateliér z celé republiky.

Lánský sb rný dv r bude v provozu i v zimních
m sících, a to v etn mo nosti ulo ení bioodpadu
ze zahrádek.
V m síci listopadu a prosinci ka dou st edu
odpoledne (15:00 18:00 hodin) a v sobotu
dopoledne (9:00 12:00 hodin).
Váno ní stromky bude mo né do sb rného dvora
odlo it v sobotu 5. a 12. ledna 2013. Poté bude
ulo ení bioodpadu zastaveno a do m síce
b ezna!
V lednu, únoru a b eznu 2013 bude sb rný dv r
otev en pouze o sobotách od 9:00 do 12:00 hodin
pro ulo ení objemného odpadu a elektroodpadu.
Martin Drábek

T í lenná hodnotící komise po kontrole v ech
nabídek konstatovala, e v echny splnily
p edepsané nále itosti, a proto ádná nemusela
být z formálních d vod vy azena.
Z p edlo ených nabídek, které byly v cenovém
rozp tí od 178.000,- do 700.000,- K , ur ila
komise výsledné po adí a doporu ila uzav ít
smlouvu s uchaze em, který se umístil jako první
v po adí v ech zájemc . Stal se jím Ateliér
Charvát s.r.o. z Prahy.
Karel Skleni ka

Vítání rodin
Zastupitelky Jana Drastilová, Dagmar Krátká a
Martina Ho ej í p ipravily na sobotní odpoledne
3. listopadu druhý ro ník Vítání rodin. Na akci,
jejím smyslem je p ivítání nov p íchozích rodin
do Lán a Va írova v uplynulém roce, bylo
p ivítáno celkem 11 rodin. V p íjemné atmosfé e
lánského Muzea TGM p ivítali chlebem a solí
nov p íchozí sousedy teti ky bará nice a
starosta obce Karel Skleni ka s obecními
zastupiteli. S lánskou historií je obeznámil lánský

písmák PaedDr. Vodvá ka, p edstavily se i místní
spolky. Stylovou báse o P ijímání do obce za
souseda z románu Jan Cimbura od J. . Baara
p ednesl Petr Ká a Pleiner. Rodiny obdr ely
uvítací listinu a v e stvrdily zápisem do lánské
kroniky a pam tní knihy Sboru pro ob anské
zále itosti. Po oficiální ásti programu si
p ítomní prohlédli nov otev enou výstavu o
lánské obo e nebo setrvali v muzejní kavárn .
Dagmar Krátká

Historickou budovu základní koly èeká rekonstrukce
Obec Lány získala v leto ním roce dotaci z
opera ního programu ivotní prost edí na
zateplení a sní ení energetické náro nosti
historické budovy a p ístavby základní koly CH.
G. Masarykové p. 93. Celkový p edpokládaný
rozpo et se pohybuje ve vý i 9,045.000,- K .
Vý e podpory ze státních fond iní 6.011.746,K a dotace SF P je 353.632,- K . Obec Lány se
bude spolupodílet ástkou 2.679.622,- K . V
sou asné dob probíhají projek ní práce na
provád cím projektu, který obsahuje zateplení
celé obálky budovy, odvodn ní budovy, vým nu
oken na ji ní stran a v t locvi n , vybudování

nového systému vytáp ní tepelným erpadlem.
Tepelná erpadla budou pracovat v systému
zem -voda , co znamená vyvrtání ty vrt ,
ka dý o hloubce 90 m, na zahrad areálu základní
koly. Zárove p ipravujeme ádost o stavební
povolení v etn v ech pot ebných vyjád ení od
jednotlivých institucí. Na p elomu leto ního roku
vypí eme výb rové ízení na dodavatele celé
stavby. P edpokládaný termín zahájení prací je
duben 2013. Pokud nenastanou ádné
komplikace, do zahájení topné sezony na podzim
2013 by celá akce m la být dokon ena.
Karel Skleni ka
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Kalendáø akcí listopad/prosinec
7. 11.

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás zve na tradièní
ROZSVÌCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU
A SVÌCENÍ ADVENTNÍCH VÌNCÙ.
Slavnostní ve er se bude konat
v sobotu 1. prosince 2012 od 17:00 hodin na Masarykov nám stí p ed obecním ú adem.
Ka dý si tu bude moci op t nechat posv tit sv j adventní v nec.
Vystoupí lánský smí ený p vecký sbor Chorus Laneum.
Jste srde n zváni.
Roman Havelka, p edseda kulturní komise

Na Voòavém adventu vystoupí dìti ze kolky
Vo avý advent, to je uvoln ná p edváno ní
atmosféra beze sp chu a nervozity, plná
prosincových tradic, kterou pro vás na sobotu 8.
prosince p ichystala kulturní komise obce Lány.
Místní sokolovna op t zavoní jehli ím a vanilkou.
Ka dý si bude moci v p íjemné atmosfé e vybrat
váno ní dárky pro své blízké, ochutnat rozmanité
dobroty, vyu ít slu eb fotostudia k po ízení
originální novoro enky a p ihlásit se do ji
estého ro níku cukrá ské sout e o putovní
pohár Zlatý afrán.
Srde n vás zveme na dal í p edváno ní setkání,
které za ne v 10:00 hodin v lánské sokolovn .
B hem celého dne si náv t vníci budou moci
prohlédnout adu zajímavých stánk s rozli nými
váno n lad nými dárky, nap . sví kami a
vonnými esencemi, perky z korálk , smaltu, ale i
pe í ek, s výrobky z malovaného d eva i skla, s
váno ními svícny, jmelím a kv tinami, ru n
vyráb nými kabelkami a epicemi. P ipravena
budou op t stanovi t , kde si malí i velcí
náv t vníci budou moci vyzkou et nejen zdobení
perní k , malování na sklo i výrobu sví ek ze
v elího vosku, ale t eba i obrázk z drobných
korálk . Velký ohlas m lo v uplynulých dvou
ro nících váno ní fotostudio. Proto se i letos
budete moci v dekoraci na jevi ti vyfotit, vybrat si
váno ní motiv, který fotografii ozdobí, a rovnou si
ji za poplatek odnést dom . Chyb t nebude ani

d tská dílni ka lánského Dome ku.
Sokolovnou zavoní pe ené pala inky, horké
mo ty se sko icí a h ebí kem i medovina, káva
nebo výborné zákusky a domácí dobroty en z
lánského Sokola.
Vystoupení d tí, Zlatý afrán za cukroví a
divadlo pro d ti
I letos vystoupí v rámci programu d ti z lánské
mate ské kolky z t ídy Kyti ek. Jejich váno n
lad né pásmo za ne v 15:00 hodin.
Na 16. hodinu je pak plánováno vyhlá ení
ka doro ní oblíbené a pro v echny p íchozí
otev ené sout e o nejchutn j í váno ní cukroví.
Neváhejte a nape te pro Vo avý advent. Va e
jméno m e být dal í zv n né na putovním
poháru Zlatý afrán, který je po celý rok vystaven
na obecním ú ad . Pokud se chcete této sout e
zú astnit, sta í, kdy 8. prosince p inesete své
váno ní cukroví ochutnat do sokolovny.
Program pak v 17 hodin vyvrcholí divadelní
pohádkou pro d ti.
A na záv r výzva: Budete vyráb t vlastní adventní
v nec? Zap j te nám jej na výstavu v rámci
Vo avého adventu. P ineste jej 8. prosince
dopoledne p ímo do sokolovny. Nejhez í v nec
odm níme drobným dárkem. P edem v em velmi
d kujeme.
Eva Havelková

DIVADELNÍ SPOLEK TYR LÁNY
vyhla uje ji sedmý roèník èestného ocenìní
KLOBOUK DOLÙ
pro ob ana Lán a Va írova za dlouholetý, významný a nezi tný p ínos k propagaci a rozvoji obce.
Své tipy na osobnost, která si cenu zaslou í, posílejte na emailovou adresu
RomanHavelka@email.cz, i je v obálce nadepsané KLOBOUK DOL
zaneste na obecní ú ad.
Termín ukon ení mo nosti podat návrhy je 30. listopad 2012.
Roman Havelka,vedoucí DS Tyr

10. 11.
25. 11.

21. 11.

28. 11.

30. 11.

1. 12.

2. 12.
5. 12.

7. 12.

8. 12.

P edná ka - historie lánského
revíru od roku 1921 do
2. sv tové války, vývoj lánské
obory po ádá od 17:00 hodin v
Muzeu TGM v Lánech Lesní
správa Lány. P edná ejícím
bude Ing. Robin Ambro z
Lesní správy v Lánech.
Výlov idovského rybníka od
9:00 hodin (SDH Lány).
Adventní výstava v Muzeu
TGM v Lánech od 9:00 do
17:00 hodin.
P edná ka - Lánská obora v
sou asnosti , od 17:00 hodin v
Muzeu TGM, p edná ející
Ing. Ji í Janda.
P edná ka - Chov zv e v
lánské obo e, od 17:00 hodin v
Muzeu TGM.
Adventní dílna pro ve ejnost na
výrobu adventních v nc
od16:00 hodin v dru in Z
Lány.
Sv cení v nc a rozsv cení
váno ního strome ku na
Masarykov nám stí od 17:00
hodin (Obec Lány).
Mikulá ská nadílka (Ná
Va írov).
Mikulá ská nadílka pro d ti od
3 -6 let v Dome ku od 9:00 do
12:00 hodin (OS Na e Lány).
Prvorepubliková kavárna v
Muzeu TGM v Lánech na téma
Mikulá ská besídka .
Valná hromada SDH Lány.

Nabídka dárkových poukazù
Na e lékárna si Vám dovoluje nabídnout
dárkové poukázky v hodnot dle Va eho
výb ru. Otevírací doba je pond lí a
pátek od 8:00 do 16:00 hodin. Ve st edu
máme prodlou enou otevírací dobu do
18:30 hodin. Telefon 313513970.
T íme se na Va i náv t vu.
Lékárna u sv. Antonína Lány

Pozvánka na koncert
Smí ený p vecký sbor Chorus Laneum a
obec Lány vás srde n zvou na koncert
na Hod bo í 25. prosince 2012 od 18:00
hodin v kostele v Lánech.
Ú inkují:
-smí ený p vecký sbor Chorus Laneum;
- lenové Symfonického orchestru hlavního m sta Prahy FOK.
Um lecký p ednes: Klára Dole alová.
Sbormistr: Vladimír Dole al.
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ZE KOLY

Vzpomínka na rok otevøení
Obecné koly Ch. G. Masarykové



V doprovodu paní u itelky Marie
Kestnerové, rozené Mrnkové, jsme v
lánském zámku nav tívily paní Dr. Alici
Masarykovou, abychom jí ukázaly, co
vytvá íme v na í kolce, nap íklad
proplétání barevných stu ek na
tvrtkách a r zné práce d tských ru ek.
Paní Dr. Alici Masarykové se práce d tí
mate ské koly velice líbily a odm nila
nás milými dárky. P knými dopisními
soupravami s obrázky abi ek a ptá k a
plným klínem ji ního ovoce. Dnes je
ovoce b né, p ed osmdesáti roky to byla
vzácnost.
A je t dodatek. Paní Dr. Alice
Masaryková nás usadila do velikých
ko ených k esel a m , co si dodnes
pova uji za est, si vzala na sv j klín. Je
to u mnoho let, ale vzpomínky jsou stále
ivé.
Libu e Zelenková,
rozená Vacková, 83 rok
Jarmila noblová,
rozená Matesová, 82 rok










ZE IVOTA SPOLKÙ
Mladí hasièi závodili v Praze
V sobotu 22. zá í se v Praze na Zlí ín
konal závod v Po árním útoku a ve
tafet po árních dvojic. Na závody
jsme vyrazili, aby si na i nová kové v
dru stvu vyzkou eli atmosféru na
závodech. V d li jsme, e velkých
úsp chu, zde nedosáhneme, proto e v
porovnání s Prahou je na e vybavení na
úrovni ni í st ední t ídy a v Praze je
výbava na pi kové úrovni. P esto jsme
byli rádi, e si to kluci m ou vyzkou et.
Dru stvo se p edstavilo v sestav : Kuba
Kdýr, Venda týbr, Adam Picka, Svá a
Zika, Jakub Smolík, Vojta Vengrin,
David Jordák. Nejd íve se kluci zalekli,
kdy vid li, jaké vybavení pou ívají
ostatní dru stva, ale povzbuzovali jsme
je, e není d le ité, jakou výbavu mají,
ale zále í, co umí. Kluci bojovali
state n , a z po áte ní nervozity se
nakonec vyklubal docela solidní
výsledek. Po první disciplín byli na t etí
pozici, ale po druhé disciplín o jedno
místo klesli a skon ili na 4. míst .
Musíme p iznat, e mít jen z polovi ky,
tak moderní vybavení jaké pou ívali
ostatní, asi by byl výsledek jiný a kluci
mohli být na bedn . Ka dopádn kluci si
ud lali malou generálku na
nejd le it j í závod podzimu, který je
ekal ve H eb i.
Petr Králí ek





Øíjnové kolní aktivity
27. 9.
kolní dru ina se vydala na výlet do
ob rky, d ti vid ly krmení zv e a poslechly si
vypráv ní pana Robina Ambro e o ivot
zví at v obo e.
2. 10. Poslední setkání v rámci programu
Pr e v e n c e v e k o l e a b s o l v o v a l i v e
dvouhodinovém bloku áci 9. t ídy.
5. 10. - Páte ní odpoledne pro ily dru inové
d ti spole n s p ed kolními d tmi na zahrad
mate ské koly, kde si u ily tradi ní
Bramboriádu. S bramborami sportovaly,
vyráb ly bramborové korálky, postavi ky,
zví átka a sluní ka. Pochutnaly si na va ené
brambo e a podzimním aji.
5. 10. - Ve kole jsme se v novali chování
lov ka p i mimo ádných událostech. V
jednotlivých ro ních se d ti zabývaly tématy
od "Neztratím se" p es "Po áry" a "Vich ice"
a k "P írodním katastrofám". V leto ním roce
byla s Hasi ským záchranným sborem ve
Stochov domluvena cvi ná evakuace hlavní
budovy. Podle p ipraveného scéná e byla v
9.00 hodin budova evakuována, sou asn
jsme volali tís ovou linku 112. Pak u to byla
otázka n kolika málo minut, kdy dorazili
hasi i a situaci p evzali do svých rukou.
Evakuace nebyly u et eny ani paní kucha ky,
proto e po ár byl nahlá en práv v kuchyni. V
budov cvi n z stala jedna ákyn , která byla
b hem chvilky vynesena mimo nebezpe í. D ti
ze zásahu hasi , který probíhal p evá n v
budov , moc nevid ly, ale s komentá em svých
u itel mohly alespo tu it, co se uvnit
budovy d je. Zásah prob hl ke spokojenosti
hasi a my jsme si vyzkou eli, e kdyby
opravdu k n emu mimo ádnému do lo, tak to
spole n zvládneme. D ti na druhém stupni si
je t roz í ily znalosti v otázkách dopravní
výchovy ( estý a sedmý ro ník) a v otázkách
trestní odpov dnosti mladistvých (osmý a
devátý ro ník). P edná ky vedla nprap. Jana
á ková z Krajského editelství policie
St edo eského kraje. áky 1. stupn nav tívilo
Divadlo "Ve T i", jednotlivé hrané scény byly
zam eny na komunikaci s cizími lidmi,
chování na silnici a chování ke starým lidem.
Ve dnech 8. 10. 12. 10. jsme se ji po esté
zú astnili on-line testování znalostí
anglického jazyka a tená ské gramotnosti
ák 4. 9. t ídy. Výsledky test mohou d ti i
rodi e nahlédnout na internetových stránkách
projektu www.eskalator.scio.cz, kde jsou také
zp ístupn né e-learningové lekce k
procvi ování u iva.
9. 10. - áci 9. t ídy nav tívili Ú ad práce v
Kladn s cílem získat informace týkající se
budoucího studia a profesního zam ení.















10. 10. Ve kole se ve er konalo zasedání
kolské rady (zástupc obce, pedagog a
rodi ). Byly projednány dodatky ke kolnímu
vzd lávacímu programu koly i kolní dru iny,
Výro ní zpráva za kolní rok 2011/2012 a
odsouhlasena nová podoba kolního ádu.
Více informací najdete na kolním webu v
sekci kola/ kolská rada.
13. 10.
áci 5. t ídy odehráli na sobotní akci
Duha nad mate skou kolkou reprízu
úsp ného divadelního p edstavení My ka
Ky ka .
16. 10. - áci 8. t ídy absolvovali druhou lekci
projektu Rozumíme pen z m zam eného na
finan ní gramotnost. Sestavovali rozpo ty
fiktivních rodin a potýkali se s problémy
cestovních smluv a se správným výb rem a
financováním dovolené.
18. 10. Poznávací výlet zavedl áky 7., 8. a 9.
t ídy do m lnického podzemí, podniku Aero
Vodochody a St ední koly letecké a výpo etní
techniky Odolena Voda.
19. 10. - D v ata osmé a deváté t ídy ve slo ení
V. Sedlá ková, D. Nováková, E. erná, K.
Hamouzová, R. Holasová, K. Sedlá ková a S.
Mol anová se zú astnila okresního kola ve
florbalu. Hrálo se ve Stochov proti dru stv m
Z Stochov, 5. a 12. Z Kladno a Sportovního
gymnázia Kladno. D v ata hrála velmi dob e a
ve v ech zápasech podala vynikající výkony.
Remízovala se Stochovem 2 : 2, poda ilo se jim
porazit 12. Z Kladno 4 : 2, remízovala i proti
jasnému favoritovi Sportovnímu gymnáziu 1 :
1. Záv re ný zápas proti 5. Z , kdy se bojovalo
o druhé postupové místo, na e florbalistky
rozehrály velmi dob e. Za stavu 2: 2 si
kladenské soupe ky musely vzít oddechový
as, a bohu el se jim tato taktika vyplatila.
Prohrály jsme 2 : 4. Na e dívky byly
vyrovnaným soupe em ostatních dru stev a
postup do krajského kola jim unikl jen o vlásek.
19. 10. áci tvrté t ídy pod vedením lektora
St ediska volného asu Labyrint z Kladna
absolvovali dvouhodinovou teoretickou
p ípravu dopravní výchovy. V novém slo ení se
letos poprvé se la ákovská rada (zástupci
ák z 2. 9. t ídy) s vedením koly.22. 10. kolní dru ina nav tívila ministatek u
Kindl . Krom známých zví átek, jako jsou
ovce, berani a slepice, d ti vid ly párek
netradi ních zví at p trosy a také v elín.
Vyslechly si zajímavé povídání pana Kindla a
dostaly sklenici medu.
3., 15., 24. 10. Ve t ech dvouhodinových
blocích v rámci interven ního programu
pracovali áci 7. t ídy s lektory St ediska
výchovné pé e ve Slaném.
Do výtvarné sout e Ahoj z prázdnin bylo v
íjnu odesláno 15 nejzda ilej ích prací.
Zá itky z letních prázdnin letos ztvárnili
druháci a t e áci.
Iveta Vrabcová, editelka základní koly
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ZE KOLKY
Okénko do mateøské koly
Dne 1. 10. 2012 prob hlo otev ení Mate ské koly
Lány po skon ené rekonstrukci. D ti ekalo plno
p ekvapení p i znovuotev ení Mate ské koly.
Malí Petr Kellner k této p íle itosti pro d ti
namaloval obraz s d tským motivem, který se
v em d tem líbí. Firma MAO p edala pro d ti
dárky s výtvarným materiálem. Firma Drexx
v novala mate ské kole v cné dary.
Za velmi p kn a pe liv uklizené t ídy pat í
pod kování provozním a pedagogickým
pracovník m mate ské koly. D kujeme rodi m
a v em, kte í odpracovali brigádnické hodiny p i
úklidu a st hování koly. Poslední zá ijový víkend
bylo posvícení, ale rodiny Drastilova, Chalupova
a Ho ej ích s námi ve kolce piln p ipravovaly
kolu na slavnostní otev ení.
Na e pod kování pat í i editelství Základní koly
v Lánech, ák m zdej í koly a panu Ladrovi za
vst ícnost, ochotu a spolupráci v dob
provizorního provozu mate ské koly. Je dob e,
e na Lánech si umíme vyjít vst íc a navzájem si
pomoci.
D tem se v nov otev ené mate ské kole velmi
líbí. 5. 10. prob hla spole ná akce p ed kolák a
ák ze kolní dru iny. Ji n kolikátý ro ník
Bramboriády se vyda il. Poprvé jsme vyu ili nové
prostory zahradní u ebny na jedno ze t í
stanovi . D ti navlékaly dlouhý bramborový
ocas pro draka, sout ily a sportovaly s
bramborou a zkou ely spole n vytvo it z
brambor r zná zví átka. Prohlédn te si fotografie
na webových stránkách koly - ms.lany.cz.

Úsm v a spokojené tvá e edesáti d tí nás
pot ily, a tak v budoucím ro níku zkusíme
program zpest it je t více.
Ve dnech 18. a 19. 10. 2012 prob hl dopl ující
zápis d tí do Mate ské koly Lány pro kolní rok
2012/ 2013 . Po vyhov ní ádosti o zm nu zápisu
koly v rejst íku kol a kolských za ízení KÚ
St edo eského kraje bylo mo né p ijmout d ti a
naplnit celkovou kapacitu 90 míst od 1. listopadu
2012.
Dal í úsp ný ro ník Duhy nad mate skou kolou
prob hl 13. íjna 2012. Výstavu fotografií Karla
Kestnera si nenechal nikdo z náv t vník ujít.
Letos jsme m li p ipravený program pouze v
budov koly, p esto byl pestrý a ka dý si mohl z
bohaté nabídky vybrat. koda, e na tuto akci
nep i lo více nových d tí se svými rodi i. M li zde
mo nost seznámit se s prost edím koly a se
zdej ím kolektivem. Úsp n prob hla dra ba,
do které v noval knihy pan Karel Kestner, obraz
Karel Kellner a CD Lída Helligerová. Vydra ená
ástka 8 510,- K bude pou ita na zakoupení
dárk pod strome ek a program na interaktivní
tabuli. V tomto ro níku jsme rekordy
nep ekonávali, pouze jsme trénovali na p í tí rok.
Ve spolupráci s MK Lány prob hla dne19. íjna
Drakiáda 2012. T íme se, odkud se nám
drá kové ozvou letos. V p í tím ísle zpravodaje
Vás s p istáním na ich drá k seznámíme.
Milu e Van ková, editelka mate ské koly

ZE IVOTA SPOLKÙ
Hasièský Plamen
S p íchodem podzimu op t za ala hra Plamen,
jeden z nejuznávan j ích závod hasi ské
mláde e. Dne 20. íjna se v obci Senomaty za
Rakovníkem konalo 1.kolo.
Na programu byly dva závody (Závod po ární
v estrannosti a tafeta po árních dvojic).
asy obou závod se s ítají a zapo ítávají k
jarnímu kolu. Na závody jelo Star í dru stvo
Picka A, Kdýr J., Smolík J., týbr V., Zika S. a jako
nová ek v dorostu David Jordák, který se umístil
na výborném 3.míst . Dru stvo star ích se
umístilo na 14. a 8.míst . Je vid t, e trénink je
stále pot eba.
Nutno dodat, e jsme zárove p j ili lena
mlad ího dru stva Vojtu Vengrina do dru stva
SDH Rynholec, aby doplnil jejich dru stvo. Vojta
v závod s Rynholeckými skon il na 3.míst .

Na závodech jednotlivci sout í v b hu terénem,
orientace probíhá pomocí busoly a mapy, mladí
musí um t p eru kovat lano, poskytnout první
pomoc, musí zvládnout st elbu za vzduchovky na
ter e, prokázat znalost topografických a
hasi ských zna ek, znalost pou ívání hasicích
p ístroj ( ím, se co hasí) a znalost vázání uzl .
Délka trati pro mlad í v kovou kategorii m ila 2
km,pro star í 3 km a pro dorost 5 km.
tafeta dvojic (star í dru stvo) musela obíhat
ur enou dráhu, rozvinovat hadice, zvládnout
napojování proudnic, ukázat smotání hadice.
U v eho se m í as a ka dý z dru stva má
ur enou svoji pozici.
Petr Králí ek

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 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
14. listopadu 10:00 - 12:00 hodin.
 Beseda Desatero nej ast j ích
proh e k ve výchov d tí (kterých
proh e k se dopou tíme nej ast ji,
jak na d ti neklidné, nepozorné,
impulzivní nebo hyperaktivní) se
uskute ní v úterý 20. 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.
 Beseda ikana na kolách (nemoc
vztah ve skupin , co d je, jak
pomoci) se uskute ní v úterý 4.
prosince od 10:00 do 12:00 hodin.
 Mikulá ská herna s nadílkou bude
ve st edu 5. prosince dopoledne.
P ihlásit se m ete do 29. listopadu
p ímo v Dome ku. P ijde Mikulá s
pomocníkem and lem.
 Beseda Kdy nás bolí du e (pocit
mén cennosti, strachu, úzkosti,
stresu) se uskute ní ve st edu 12.
prosince 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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NEBE NAD LÁNY
Listopad
To, co si dnes povíme, musí ka dého
znejistit: Nic z toho, co nám zprost edkovává zrak, není ve skute nosti realita!
Zaprvé: v e, co pozorujeme na nebi nad
Lány, je minulost. Sv tlu toti jistý as
trvá, ne k nám od vzdálených objekt
dorazí.
Dále: pohled p es masu vzduchu
zp sobuje, e v echny objekty vidíme
blí k nadhlavníku (vý nad obzorem),
ne ve skute nosti jsou. Vliv tohoto jevu
je tím v t í, ím ní e je pozorovaný
objekt. Atmosféra takhle zvedá nejen
hv zdy, ale i sluní ko a m sí ek. Víte, co
to znamená? e v okam iku jejich
západu jsou u ve skute nosti pod
obzorem! Vidíme za roh !
Kotou e Slunce a M síce jsou p ed
zapadnutím i até, v imli jste si? To
zp sobuje stejný efekt. Dolní okraj
kotou k hornímu p ibli uje zmín ný
v t í ohyb paprsk , kotou e jsou ve
svislém sm ru stla ovány .
Dal í omyl: mnohokrát v t í rozm r
Slunce i M síce p i jejich zapadání. To je
krutý ert na eho mozku. Zkuste si je
toti zm it v poledne a pak u obzoru
(sta í k tomu prst na nata ené ruce).
Vyjde to stejn , e?
Slunce p i západu rudne. Zase chyba. To
jen vzduch rozptýlí celou modrou slo ku
sv tla a zbude jen ta ervená (od obzoru
k nám se musí paprsky prodrat mnohem
tlust í vrstvou vzduchu ne shora).
A mohli bychom pokra ovat.
Jirka Luska

ZE IVOTA SPOLKÙ
Závody v Høebèi
V sobotu 6. íjna se ve H eb i u Kladna
k o n a l X X I V. r o n í k M e m o r i á l u
Jaroslava Ha ka a Miroslava Thota v
disciplín Po ární útok. Závod se
zú astnilo dru stvo mladých hasi .
Sout ilo v kategorii star ích ák . Na
závodech byla sestava: Kuba Kdýr,
Venda týbr, Adam Picka, Martin
Nová ek, Svá a Zika, Tomá Verner,
Jakub Smolík a Vojta Vengrin.
V minulých dvou ro nících byli kluci
v dy na prvním míst a toté cht li
zopakovat i letos, ale sestava mu stva se
bohu el zm nila, do dru stva p i li
nová kové, kte í se pot ebují hasi inu
teprve u it. Proto byla obhajoba
minulých výsledk t ká. Ale závod
vy el kluk m na výbornou; oba pokusy
se jim povedly v asech, kterých na
trénincích jen st í dosahovali. Nakonec
z toho bylo skv lé druhé místo. Dru stvu
up ímn gratulujeme. Jen tak dál!
Petr Králí ek

NÁZORY ÈTENÁØÙ
Výstava 300 let Lánské obory
Nav tívila jsem výstavu 300 let Lánské obory.
Výstava je krásná a profesionáln instalovaná, ale
bylo mi smutno z toho, e nikde nebyla zachycená
práce lidí, kte í tuto oboru vzorn udr ovali v
období první republiky, po dobu okupace a v
letech, kdy probíhala v na í zemi spí e jen
devastace p írody. Postrádám docen ní na slovo
vzatého odborníka lesního rady Ing. Zatloukala,
Ing. Görnera, Ing. Martínka, nadlesního B.
Malí ského a dlouhé ady zam stnanc , kte í o
Oboru s láskou pe ovali. O nich nebyla nikde ani
zmínka; ani v úvodní e i pana Ing. Jandy, ani v
expozici, ani v materiálech, které hosté dostávali.
P ehlí et odkaz jejich osobností je velice
arogantní. Náv t vník má dojem, e Obora za ila
jen dobu Vald tejn a Fürstenberk a dobu
dne ní, kterou prezentuje editel Janda.
Lánská obora zahrnuje kulturní historii,
st edov ké d jiny, protifa istický odboj,
tramping, ornitologii, botaniku, archeologii
To se do jedné výstavy nevejde, ale v písemných
materiálech by o tom n co být m lo - mo ná spí
ne nesporn skv lé Ren ínovy kreslené vtipy.
V dob nep íli vzdálené do Obory as od asu

mohli (po dohod a v doprovodu hajných) jít na
vlastiv dnou vycházku i áci s u iteli. Není to ani
tak dávno, kdy jsme jako lán tí ob ané mohli
Jivno i Zajíc v dub nav tívit s pr vodcem. To za
dne ního arogantního vedení LS není mo né, i
kdy o to ob ané Lán n kolikrát ádali.
Pro má být rodák m odpíráno to, co si mnohý
zámo ný cizinec m e díky plné pen ence
dop át?N kde tady za íná výchova k
vlastenectví. Sebeprofesionáln ji instalovaná
výstava ani vycházka po nau né stezce podle plotu
to nem e nahradit. Svého asu vedla skrz Oboru
dokonce zna ená turistická cesta na K ivoklát.
Chápu, e volný p ístup do lesa se speciálním
re imem není mo ný a ani po n m nevolám, ale
organizované akce by se po ádat m ly. My Oboru
pro íváme srdcem.
Záv rem: Obora je Lánská, tedy na e. Mrzí m , e
leccos z toho, co jsem od výstavy o ekávala, se
tam neobjevilo.
Zde ka Hajnová, vdova po Ing. Karlu Hajnovi
Zkrácená verze dopisu, který jsem zaslala na
Kancelá prezidenta republiky.

Ohlédnutí do historie
Pohlédn me do historie a vzpome me na hrdiny
obou sv tových válek i u p íle itosti jiných
státních svátk , ne je 8. kv ten. Výro í vzniku
eskoslovenské republiky, 28. íjen, je dnem, kdy
bychom m li vzpomenout na padlé i p e iv í
hrdiny obou sv tových válek v ech národ , bez
ohledu na to, jak se d jiny v pozd j í dob vyvíjely.
Nezapome me na ty, kte í stáli u zrodu svobody
nejen na í vlasti, ale i národ ostatních.
Bohu el jsme dnes jako národ do li do slepé
uli ky, kdy jsou pomníky ob tí druhé sv tové
války a hrdin Rudé armády chápány jako
propagace ideologie po roce 1948. Z pomník
mizí vinou vandalismu, ale i vinou jednostranné
politické interpretace povále ného vývoje rudé
hv zdi ky s tím, e se jedná o propagaci tenden ní
poúnorové ideologie. Co je to za úrove , kdy se
doty ný vandal nestydí zni it pomník
p ipomínající n koho, kdo polo il ve válce ivot?
Co by tomu ekli padlí hrdinové, bojovníci a jejich
kamarádi, pro které byly hv zdy symbolem, na
který byli hrdí, a nejen oni.
Opravdová sv dectví o pr b hu II. sv t. války z
pohledu Rudé armády, ale nejen jejího, vid né

o ima oby ejných mu , kte í byli jen malými
loví ky s velkým srdcem v achové partii politiky
tak ka celého sv ta, vám dnes mohou podat
zájemci sdru ující se do spolk vojenské historie.
Ti studují v e, co se týká vojenství a politiky, ale i
oby ejnou stránku lidskosti. Jsou to lidé, kte í
provád jí rekonstrukce historických bitev,
p edná ky a výstavy. Tito zapálení mu i i eny
pokládají v nce a kv tiny k hrob m padlých,
dobrovoln a bez nároku na vd nost okolí a
finance opravují bunkry a opíky a sbírají ve keré
informace a historické doklady o lidech, kte í
tvo ili d jiny. Vzpomínají na hrdiny obou válek a
sna í se udr et v echny dochované památky v co
nejlep ím stavu.
Vzpome me si na hrdiny v ech národ i dnes, v
dob hojnosti relativního klidu zbraní.
Zachovávejme pietu, berme si z historie
ponau ení a p edávejme poselství míru dal ím
generacím. Ka dý jsme rovnoprávným ob anem
a m li bychom si alespo ob as p ipomenout
historii obou sv tových válek.
Ludmila Zusková

OZNÁMENÍ
ÈEZ vyzývá k odstranìní porostù
Firma EZ Distribuce a.s. si dovoluje po ádat
vlastníky a u ivatele dot ených pozemk o
odstran ní a okle t ní stromoví a jiných porost
ohro ujících bezpe né a spolehlivé provozování

za ízení distribu ní soustavy vedení nízkého a
vysokého vedení.
Zásah prove te v období vegeta ního klidu do 15.
listopadu tohoto roku.
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Z HISTORIE NA Í OBCE
U se ten idovskej rybník ke slovu hlásí
Rybník býval v Lánech odedávna a byla to vodní nádr vrchnostenská.1
Stávala u ní panská flusírna .p. 4, kterou m l v letech 1650 1676
pronajatou idovský pachtý Jan Flehmans, proto asi idovský rybník.
Mnohem men í Obecní rybní ek se nacházel západn od n j, tam, kde je
nyní d tské h i t .
P vodní idovský rybník byl nepravidelného tvaru s úzkým výb kem,
Chobotem, sm ujícím k .p. 20.2 Napájen byl pot kem p itékajícím od
západu. Zednický mistr Prokop Ulrich kdysi dávno dobýval uhlí p ímo ze
dna vypu t ného rybníka za domem p. 118, dokud mu to bá ský ú ad
nezakázal. V rybníce dlouho z stala hluboká t , které se ka dý s obavami
vyhýbal, ne byla asem zanesena bahnem.3
Po 1. sv tové válce to n jaký as vypadalo, e rybník zanikne, u m l
namále. Podle rozhodnutí p i vodoprávním ízení z 28. ervna 1922 (po
z ízení obecního vodovodu) byl idovský rybník r. 1923 státní správou
zru en a odvodn n. Teprve v roce 1931 koupila parcelu . kat. 120/1 o
vým e 1,009 ha, na ní se rybník nachází, za 1 000 K lánská obec s tím, e
vodní nádr obnoví. Koup nabyla právní moci dne 20. kv tna1931.4
K radikální úprav do lo v roce 1936. V dob vysoké nezam stnanosti
nechal lánský obecní ú ad v rámci nouzových prací rybník na parcele . kat.
120/1 a jeho okolí upravit p ibli n do stávající podoby. Jednalo se o
vy i t ní a prohloubení vodní nádr e, o stavební úpravy hrází a b eh , o
rekonstrukci p ilehlých komunikací a o výsadbu zelen . Stavební práce
probíhaly od 9. ervence 1936 do 19. íjna 1936; kolaudace se konala 7.
kv tna 1937. Projekt vypracoval a stavbu ídil Ing. arch. Bed ich Zelenka,
vedoucím stavby byl Jan Sobota z eského Brodu. K vyvá ení odpadu
slou ila úzkokolejná dráha; zeminou byl jednak zasypán p ilehlý Obecní
rybní ek na míst dne ního d tského h i t 5, jednak jí byl vyrovnán okolní
terén. Stavební materiál p ivá eli lán tí povozníci, pomocné práce
vykonávali místní nezam stnaní. Vyu ení zedníci brali 3,00 K na hodinu,
pomocné síly 2,50 K na hodinu.
Vznikla regulovaná lichob níková nádr s hlavní horizontální hrází
dlouhou 66 m, ostatní hráze jsou siln sklon né a vydlá d né. Objem
nádr e p i zatopené plo e 4 500 m2 iní 5 600 m3 vody. P i rekonstrukci byla
zru ena cesta kolem . p. 25 za . p. 41 (byla prodána k soukromým ú el m
ezníkovi a hostinskému Karlu Sýkorovi z .p. 41). Místo ní se táhne od
n kdej ího Sýkorova hostince U jezera sm rem na západ pohodlná asi 10
m iroká ulice. Kolem rybníka byly vysázeny lípy a javory, které se tam
zelenají dosud. Prostranství, t eba e v t sném sousedství silnice na
K ivoklát, má díky nim dodnes svou romantiku.
Celkový náklad úprav rybníka a okolí inil 105 156 K ; z toho 40 400 K
poskytl Zemský ú ad, 20 000 K Ministerstvo sociální pé e a 44 756 K
uhradila obec Lány.6
Dal í rekonstrukce rybníka prob hla v polovin dubna 1944. Tehdy byla
vypu t na voda, rybník byl vy i t n a do lo k oprav jeho hráze. Opravu
provedli Antonín Reichl ( p. 85) a Jaroslav Pleiner ( p. 99); spot ebovalo
se p i ní 40 q cementu.7
V rekonstruovaném rybníce se samoz ejm chovali a chovají kap i,8 ale
jinak byla tato ve ejná vodní nádr víceú elová . V první ad to byla
po ární nádr , aby bylo odkud erpat vodu do hasi ských st íka ek, kdyby
snad ho elo. Asi t ikrát týdn , zejména v dob ní, vodili lán tí sedláci do
rybníka plavit své kon . Nejprve je po ádn vydrhli a pak s nimi proplavali
podél hráze s kabernou z jedné strany rybníka na druhou (za tím ú elem
byly na obou koncích hráze z ízeny vydlá d né pozvolné nájezdy).
Nejhlub ímu místu u kaberny se tradi n , je t od as t by uhlí, íkávalo
ko ská díra. Hospodá i také zají d li do rybníka se svými eb i áky,
arováky a voznicemi, aby je tam nechali ve vod p kn zatáhnout .
Hospodyn z celé vsi zahán ly p es léto do rybníka hejna husí.
Automobilový provoz býval p ed válkou mizivý, a tak kejhajícím a sy ícím
ope enc m nehrozilo na ulicích ádné nebezpe í. Hladina rybníka prý v
letních m sících zcela zmizela pod bílou husí záplavou. Nave er se n která
hejna vydala z rybníka dom sama, ale pro v t inu husí musel n kdo dojít

a v te, e prý to býval n kdy problém to svoje hejno najít, odd lit ho od
ostatních a zahnat ho v po ádku zpátky na dvorek. Tohle mívaly obvykle na
starosti d ti. Kluk m v bec nevadilo, e voda v rybníce neodpovídá
hygienickým normám, a za horkých dn se v ní rádi ráchali (lep í koupání
iroko daleko nikde nebylo). Ti, kte í si nebyli ve vod jistí, se brouzdali na
m lkém západním konci, zdatní plavci si troufali p eplavat i obávanou
ko skou díru. N kdy spojovali kluci p íjemné s u ite ným a brali s sebou na
rybník mamin iny necky, aby se tam p kn zatáhly . Necky tehdy
slou ívaly jako vodní plavidla a bývaly na nich svád ny mnohé nelítostné
námo ní bitvy. V zim , kdy rybník zamrzl, slou il brusla m jako kluzi t ,
a dokonce i slavní místní hokejisté zde sehráli mnohý mistrovský zápas
(kluzi t za sokolovnou bylo z ízeno a pozd ji).
Na samém po átku padesátých let 20. stol. p sobila v Lánech pra ská
stavební firma Besta, která provád la úpravy zámku a koníren (vybudovala
také lesovnu p. 105 na Starých Lánech). Jako ubikace pro své d lníky a
jako provozní kancelá si tato firma postavila na jihovýchodní stran
rybníka nevelký domek. Tohle tvárnicové stavení vyrostlo od 24. ledna
1951 doslova p ed o ima b hem n kolika málo dní, a to navzdory sn hu a
mrazu. V roce 1956 byla opu t ná budova Besty adaptována na po ární
zbrojnici. Tuhle hasi árnu lán tí po árníci slavnostn otev eli dne 30.
ervna 1957.9
Co si pamatuji, na prostranství vedle zbrojnice ka doro n zavítaly
posvícenské atrakce: velký koloto , malý koloto , st elnice, houpa ky a pár
stánk . Za patnáct korun m l lov k ode v eho. Sly el jsem vypravovat, e
se kdysi s n kým utrhla seda ka koloto e a doty ný skon il v rybníce, ale
nevím, jestli to není jen lidová slovesnost.
Matn se mi vybavuje, e k i t ní rybníka do lo i v roce 1964 (?). Vyvezený
materiál se tenkrát dopravoval do sadu pod fotbalovým h i t m, který
tehdyu ívala lánská ZD , a my jsme tam pod vedením pana u itele Mat jky
p i pozemcích tohle bahno po vyschnutí rozhrnovali. Bylo tam k nalezení
v elicos.
Mno ství vody v idovském rybníce bylo od mezivále ného období, kdy
v t inu pramen strhly achty, závislé pouze na de ových srá kách, ádný
stálý p ítok vlastn neexistoval a rybník asto vysýchal. Dne 25. srpna 1997
proto bylo na tehdej ím d tském dopravním h i ti západn od rybníka
ur eno místo ke z ízení vrtu, který bude zaji ovat stálý p ívod vody
nezávislý na tom, kolik toho napr í. Hloubení vrtu a jeho osazení
erpadlem byly dokon eny v ervenci 1998. Vrt o pr m ru 410 254 mm je
hluboký 160 metr a jeho kapacita iní 2 litry za sekundu, tedy 7,2 m3 za
hodinu. erpadlo je ovládáno z blízké po ární zbrojnice. Hloubení vrtu
provedla firma Geoindustria na náklady podniku LUZ v Novém Stra ecí;
ástku 200 330 K hradila lánská obec.10
V posledních letech slou í rybník lodním modelá m, jejich akce obohacují
vodní plochu o novou kvalitu.
Lokalizace za rybníkem, u rybníka udává velice p esnou topografickou
specifikaci a je to tam tedy co nejhez í a nejú eln j í.
PaedDr. Václav Vodvá ka, lánský písmák
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

Zubr, Leopold: Prameny k d jinám obce Lány, s. 39. SOkA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Zubr, Leopold: Prameny k d jinám obce Lány, s. 131. SOkA Rakovník, fond Leopold Zubr.
Po ta, Fr. : Kronika 0, s.48.
Po ta, Fr. : Kronika 0, s. 36 a 129.
V dubnu 1938 z ídila obec na míst zavezeného Obecního rybníka par ík obehnaný ivým
plotem (Po ta, Fr.: Kronika I, s. 255). Od sedmdesátých let 20. stol. prostor m l slou it jako
dopravní h i t a od roku 2006 je tam moderní h i t pro d ti.
Po ta, Fr. : Kronika 0, s. 84 a 1110. Po ta, Fr.: Kronika I, s. 206 208.
Po ta, Fr. : Historie obce a zámku Lány, s. 214.
Od 1. 1. 1945 do 31. 12. 1950 byl rybník pronajat pro rybolov Jaroslavu Pleinerovi (Po ta,
Fr.: Kronika 0, s. 218.).
Kronika obce Lány II, s. 209, 308, 319.
Kronika obce Lány VI, s. 256, 312.
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Vý lap do okolí Lán
V ned li 18. listopadu 2012 v 9.00 hodin
od sokolovny s holemi na NORDIC
WALKING.
Podzimní a zimní období je as, kdy na e
venkovní sportovní aktivity jsou
minimální, ale je tu jedna aktivita, která
se dá provozovat i v chladném období.
Jen je pot eba se trochu lépe obléknout,
vzít hole na severskou ch zi a vydat se s
námi na vý lap do lesa.
Pro v echny p íznivce jsme p ipravily
trasu tak na
2 a 2,5
hodiny do
okolí Lán.
Vhodné
oble ení,
hole na
severskou
ch zi a pití s
sebou.
Srde n zve Martina Moravcová,
vedoucí odboru v estrannosti

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Podzimní výsledky fotbalového A-týmu v krajské soutì i
SK Lány - H ebe 1:1 (0:1). Soupe byl po v t inu
utkání lep í, vyrovnával v 68. minut Reichl.
Velká Dobrá - SK Lány 6:0 (3:0). Lány vzdorovaly
p l hodiny, pak inkasovaly od bývalých
kladenských hrá 6 branek.
SK Lány - Lidice 3:4 (0:1). Velká koda
ztracených bod ! Lány t emi góly oto ily zápas,
Humr je t trefil ty , ale v záv ru byl astn j í
soupe , který v echny góly vst elil z rohových
kop . Za Lány skórovali volba, Matou ek a
Vácha.
Mut jovice - SK Lány 3:1 (2:0). Rozhodla úto ná
síla domácích, kte í si vypracovali mnoho ancí.
Branku Lán vst elil Blín.
SK Lány - Jene 2:0 (2:0). Prosp ly zm ny v
sestav , Lány vyhrály zaslou en . Góly Belu a
Reichl.
SK Lány - Tuchom ice 5:3 (2:2). V zajímavém
utkání hosté dvakrát vedli, v druhé p li je domácí
"p ejeli". Branky vsítili volba, Trávní ek,
Dvo ák, op t volba a Blín.
Bra kov - SK Lány 3:0 (2:0). O ividn
nekorektní utkání, bez ance na úsp ch. Po

nesmyslném vylou ení Trávní ka byly Lány
paradoxn lep í, ale své tutovky zahodily.
SK Lány - Doksy 2:0 (1:0). Vyrovnaný zápas a
pohledný fotbal. Lány vedly po krásné st ele
Reichla z dálky a m ly dal í ance. Hosté nedali v
71. minut penaltu, vzáp tí op t skóroval Reichl.
Sólový nájezd je t neprom nil Belu .
Tatran Rakovník B - SK Lány 5:0 (2:0). Tatran se
notn posílil o est hrá
á ka, sám Havel
zaznamenal hattrick. Ka kou zápasu byl
nesportovn vst elený pátý gól, kdy kv li
le ícímu hrá i po ostrém souboji nikdo nehrál,
pouze jediný - "slavný" st elec dokon il akci p es
p lh i t .
Tým SK Lány je po devíti odehraných podzimních
kolech zatím na 11. míst tabulky se ziskem 10
bod . V utkáních nastupovali tito hrá i:
Hau vic, Loskot, Pleiner, Mat jka, Humr, Blín,
Dvo ák, Vácha, Reichl, Ambro , volba, Belu ,
Kratochvíl, Matou ek, Trávní ek; 2x hrál
Dudá ik, Kopecký a Krob, 1x Rajgl a Kotulan.
Milan Dvo ák, trenér

eká, a se setmí, a jednotlivá dru stva vyrá ejí na
tra . Dru stvo dostane startovní listinu, do které
mu rozhod í napí í výsledný as a trestné body.
Na ka dém stanovi ti v dy obdr í stru ný popis
následujícího úkolu a popis trasy, jak se k n mu
dostane. Dru stvo se p esune na místo úkolu, z
vozu vystoupí pouze velitel a jeho spojka,
dostanou stru n j í popis, o jaký úkol p ibli n
jde, poté mají chvilku na to, aby se poradili, jak
budou daný úkol e it. Poté jde spojka p edat
informace dru stvu a hned nato velitel vydá
rozkaz k zahájení úkolu. V tu chvíli rozhod í
spínají stopky a b í as. Dru stvo splní úkol a
velitel ohlásí konec úkolu.
Náro nost: Dru stvo je kompletn oble eno do
zásahové výstroje (helma, rukavice, obuv,
opasek, zásahový od v. (Jsou povoleny i PS II
hasi ské montérky, ale ty jsou hned mokré od
vody a bahna a je v nich zima.) Tém celou sout
je tma, a svítilny na p ilbách poskytují jen malý
paprsek sv tla. Neznalost terénu omezuje
rychlost. Celkem 18 disciplín vy erpá ka dého
hasi e. Ka dé dru stvo je p ipraveno vydat ze
sebe maximum a co nejlépe splnit dané úkoly, jde
o presti jednotky a obce, kterou zde
reprezentuje.

Disciplíny probíhají v pískovnách, v silá ní jám ,
u rybníka, v bahnitém terénu, na hasi ských
stanicích, v r zných neobyvatelných budovách,
v hospodá ských staveních apod.
V závod byla po etná obsazenost! Celkem se
zú astnilo 18 dru stev dobrovolných hasi .
Nap .: Ro mitál pod T. (P íbram), Un ov,
Bolevec (Plze ), Turkovice, Py ely, Svoj ovice
(Praha východ), Klá terec nad Oh í. Podle obcí
je vid t, e je o sout velký zájem a ani vzdálenost
není problém.
Jsou to jedny z nejnáro n j ích závod , které
známe, jak svou náro ností, tak zp sobem,
kterým probíhají. Za SDH Lány se zú astnili
lenové výjezdové jednotky: Králí ek Petr,
Bi ický Vojta, Mareda David, Vála Ji í, Hendrich
Kamil a dru stvo bylo dopln no v rámci
spolupráce lenem z SDH Rynholec Zde kem
Ledvinkou.
Bojovali jsme, jak jen to lo za t chto podmínek, a
umístili jsme se 5. míst z celkem 18 dru stev. A
nutno dodat, e na i t i lenové byli na t chto
závodech úpln poprvé , tak e pro nás je to velký
úsp ch v sout i.
Petr Králí ek, SDH Lány

Noèní soutì - Dolínek 2012
V sobotu a v ned li 13. a 14. íjna jsme se
vydali na netradi ní sout v hasi ských
zásahových disciplínách do Dolínku u
Odoleny Vody. Závod za ínal ve 13.00 hod. a
konec byl naplánovaný na druhý den ráno.
O em tyto závody jsou? Jednotlivé disciplíny
nahrazují samotné zásahy, na které m ou
zásahové jednotky narazit v b ném ivot .
Nap íklad: Vyhledávání osob po výbuchu
plynu v objektu, orientace v budovách
ur ených k demolicím, stav ní
protipovod ových zábran, dálková doprava
vody na po á i t , zásah na nebezpe né látky,
b h neznámým terénem, rychlost jednotky v
oblékání na výjezd, záchrana tonoucího
pomocí lod , po ární útok do schod (tahání
hadic a ha ení po áru v objektech s mnoha
poschodími), záchrana osob pomocí eb ík ,
p ekonávání p eká ek za pomoci ostatních
len dru stva, pou ívání výstroje a výzbroje
jednotky, taktická p íprava jednotky a mnoho
dal ích disciplín.
Jak probíhají? První disciplína probíhá za
sv tla, netradi ní tafeta záchrana osoby a
odta ení do bezpe né vzdálenosti od ohn ,
rozta ení hadice na místo po áru. Poté se
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