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Úvodník
Lánský podzim
Tak k nám dorazil podzim. Nic divného,
protože on přichází každý rok, někdy
dříve, jindy později. Letos si však
obzvláště pospíšil a hned na začátku
měsíce října na nás vyrukoval s
přízemními mrazíky. To snad abychom
nezapomně-li, že budeme muset zase
začít topit. Jinak se však zdá, že naše
obec prožívá idylku babího léta. V
sobotu 28. září byla za krásného dne
slavnostně otevřena nově
zrekonstruovaná škola. Na náměstí již
druhý týden probíhá řezbářské
symposium a pod rukama zručných
umělců vznikají dílka, která budou
zdobit různé části naší obce. Za
rybníkem se celý víkend točily kolotoče,
houpaly houpačky a děti radostně
mlsaly posvícenské dobroty. Takže, jak
říkám, na první pohled poklidná
vesnická idyla.
Ale přece ji něco, a to tak, že velmi. Je to
vykrádání zaparkovaných aut a další
drobná kriminalita, která bohužel trápí
nejen domácí obyvatele, ale i
návštěvníky naší obce. Docela dlouho
byl v naší obci klid, a nyní tu Policie ČR
řeší minimálně 2 případy měsíčně. Proto
si dovolím apelovat na všechny naše
spoluobčany – nebuďme nevšímaví k
tomu, co se děje okolo nás. Dívejme se
pozorně kolem sebe a nebojme se
zavolat Městskou policii a ne, že budeme
dělat, že to nevidíme, protože se nás to
netýká. Ono se nás to může klidně týkat
příště. A hlavně, nedávejme příležitost
zlodějům tím, že necháme v
zaparkovaných autech něco, co by mohli
ukrást. Pevně věřím, že se policii podaří
v krátké době vypátrat ty, kteří nám zde
otravují život, a obec si bude dále
poklidně žít dále svým pravidelným
tepem. Můžeme tomu všichni hodně
pomoci. Přeji všem krásný a teplý
podzim.
Karel Sklenička

Lánská škola vykroèila v záøí v novém obleku
Historická budova školy postavená v roce 1932 za
významného finančního přispění prvního
československého prezidenta T. G. Masaryka se
nám v průběhu května až září doslova měnila před
očima. Oblékla se do nového šatu a díky citlivému
výběru fasádních barev a dodržení původního
barevného členění se stává nádhernou, z dálky
zářící dominantou naší obce. Budova je celkově
odvodněna, zateplena, byly vyměněny zbývající
okna a dveře, změnil se způsob vytápění. To vše
díky obecním financím a dotacím, které se obci
podařilo získat.
Sobota 28. září se pro naši školu stala velmi
významným dnem. Dnem oslav toho, že se záměr
podařil. Na akci „Vítej, školo!“ se sešli velmi
významní hosté.

Je velmi příznačné, že školu, která nese jméno
manželky prvního prezidenta, paní Charlotty
Garrigue Masarykové, navštívila současná první
dáma České republiky paní Ivana Zemanová.
Mezi hosty byl i Ing. Miroslav Bernášek,
náměstek primátora města Kladna, dále zástupci
dodavatelské firmy Vexta a.s. a projektantské
firmy ENERGIT BENEFIT CENTRE a.s., také
technický dozor investora Ing. Oldřich Novák,
zástupci místních dobrovolných spolků,
občanských sdružení, školské rady, výboru
rodičů, zastupitelé a další vzácní hosté. V
podvečerních hodinách školu navštívil i primátor
města Kladna Ing. Dan Jiránek.
Pokračování článku na str. 4...

Nová ulice K Rybníku
Poslední zářijový týden byla provedena oprava již
nevyhovujícího asfaltového povrchu v ulici
K Rybníku. Stávající asfaltový povrch byl
odfrézován v celé délce ulice, byla provedena
výšková úprava kanalizačních a vodovodních

poklopů. Následně byl položen nový asfaltový
koberec. Práce provedla firma Froněk spol. s.r.o.
Rakovník. Celková cena opravy je 318000,- Kč
včetně DPH.
Karel Sklenička

Pøedèasné volby do Parlamentu ÈR
Pro nadcházející podzimní volby do Parlamentu
ČR budou voličům přístupné dva volební okrsky
umístěné v budově I. stupně Základní školy Ch. G.
Masarykové v Lánech ve Školní ulici čp. 418.
Volební místnosti se otevřou v pátek 25. října ve
14:00 hodin a uzavřou se ve 22:00 hodin; v sobotu

26. října budou přístupné od 8:00 hodin do 14:00
hodin. Nejpozději den před volbami byste ve
schránce měli najít volební lístky. Až půjdete
odevzdat svůj hlas, nezapomeňte si vzít s sebou
občanský průkaz nebo pas.
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Starosta Karel Sklenička informoval
zastupitele na pracovní poradě o
ukončení provozu hotelu Classic
21. října 2013. Společnost BPA sport
marketing a.s., která areál hotelu
vlastní, nabízí areál k pronájmu
eventuálně k prodeji.
O průběhu dokončovacích prací a
vyúčtování víceprací vzniklých při
rekonstrukci historické budovy
základní školy informoval zastupitele
starosta obce. Objem víceprací byl
následující: větší rozsah izolace
základů u tělocvičny (skutečné
základy v hloubce 1,7 m), umístění
nové vsakovací jímky, navýšení m2
izolace fásady (statistická odchylka
při projektování).
V průběhu prázdnin byl vyměněn
kotel v bytě v historické budově
základní školy a současně
vyvložkován komín.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár
připravuje nové smlouvy na
pronájem hrobových míst na
lánském hřbitově.
Zastupitelky Dagmar Krátká a
Martina Hořejší připravují na 9.
listopadu 2013 Vítání rodin. Během
setkání, které se uskuteční v Muzeu T.
G. M. budou symbolicky přivítány
rodiny a občané přistěhovaní do Lán
a Vašírova od loňského podzimu do
září letošního roku. V průběhu
uplynulého roku do obce přibylo cca
17 nových rodin.
Uvolněné místo v Domě s pečovatelskou službou bylo počátkem září
obsazeno paní Pollákovou z Lán.
Zastupitelky Jana Drastilová a
Martina Hořejší informovaly zastupitele o průběhu Dne otevřených dveří v
knihovně, který se konal v neděli 15.
září 2013 v odpoledních hodinách.
Možnosti prohlédnout si knihovnu
využilo více než devět desítek občanů.
Nedělní čas strávený v knihovně si
zpříjemnili kávou, čajem a domácími
zákusky. Knihovnice paní Jitka
Macháčová zaregistrovala 7 nových
zájemců o půjčování knih. Příchozí
děti obdržely čtenářské pasy, do
kterých si mohou zapisovat své
přečtené knihy. Nově knihovna
disponuje časopisy Mateřídouška,
Moje psychologie, Kondice,
Maminka, Dieta, Praktická žena,
Bravo girl, 21. století. Čtenáři mohou
při návštěvě obecní knihovny využít
počítač a bezplatný přístup k
internetu. Knihovna má otevřeno
každou středu od 13:00 do 17:00
hodin.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Z veøejného zasedání
Druhé zářijové pondělí se sešlo zastupitelstvo
obce na veřejném zasedání v sále nad hospodou
Narpa. V úvodu seznámil starosta obce Karel
Sklenička příchozí občany s činností
zastupitelstva v průběhu letních prázdnin.
Zastupitelstvo schválilo:
· Smlouvu č.IE-12-6000293 na zřízení věcného
břemene pro spol. ČEZ Distribuce, a.s. Děčín
n a p o z e m k u p a r. č . 7 9 5 / 1 , 7 9 7 / 1 v
katastrálním území Lány, na rekonstrukci
venkovního vedení nízkého napětí - AES Lány,
ulice V Chaloupkách.
· Záměr prodeje části pozemku par.č. 164/37 v
katastrálním území Lány pod stavbou
trafostanice vedle parkoviště u hřbitova.
Veškeré náklady spojené s prodejem
(geometrický plán, vyhotovení kupní
smlouvy) zajistí kupující.
· Záměr prodeje části pozemku parc.č. 781/1,
který v současné době využívá majitel
rodinného domu čp. 24, v sousedství
Židovského rybníka.
· Přijetí finančních darů k náhradě a odstranění
škod způsobených letošní povodní na majetku
obdarovaného od Středočeského kraje, se
sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, a to - 8.000,Kč k nákupu nebo opravě požárních čerpadel
pro SDH Lány a 3.350,-Kč k nákupu
požárních hadic pro Sbor dobrovolných

hasičů TGM Lány.
Rozpočtovou změnu č.3/2013 týkající se
převážně rozčlenění finančních prostředků z
dotace na rekonstrukci základní školy v rámci
dotačního programu a nutných víceprací.
· Změnu rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřské školy v Lánech týkající se přesunu
finančních prostředků v roce 2013 na nárůst
mzdových prostředků na plánované dohody o
pracovní činnosti pomocných pracovníků.
Zastupitelstvo uložilo:
· Starostovi obce Karlovi Skleničkovi podepsat
smlouvu o zřízení věcného břemene pro
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na
pozemku par.č. 795/1, 797/1 v katastrálním
území Lány, na rekonstrukci venkovního
vedení nízkého napětí - AES Lány v ulici V
Chaloupkách.
· Místostarostovi obce JUDr. Ernestovi
Kosárovi zveřejnit na úřední desce záměr
prodeje části pozemku par.č. 164/37 v
katastrálním území Lány na úřední desce
obce.
· Místostarostovi obce JUDr. Ernestovi
Kosárovi zveřejnit na úřední desce záměr
prodeje části pozemku par.č. 781/1v
katastrálním území Lány na úřední desce
obce.
·

Odvoz nebezpeèného odpadu
Své domácnosti můžete opět zbavit
nebezpečného odpadu, mezi který patří např.:
baterie všech druhů, oleje, plechovky od barev,
zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla,
lepidla, teploměry, pesticidy, fotochemikálie,
elektronický odpad, lednice, čisticí prostředky.

Kdy a kde? 9. listopadu 2013
Lány u obecního úřadu od 9:20 do 10:00 hodin;
Vašírov u zastávky ČSAD od 10:10 do 10:40
hodin.

Oèkování psù

Kontejnery na bioodpad

MVDr. Šlégr nabízí ve středu 9. října 2013 v
Lánech a Vašírově očkování psů. Od 14:00 do
16:00 hodin mohou zájemci přijít se svým psem
před Obecní úřad v Lánech a od 16:00 do 16:30
hodin bude MVDr. Šlégr k dispozici ve Vašírově.
Cena vakcíny je 120,- Kč a je možné na místě
objednat i jiné očkování.

Na podzimní biologicky rozložitelný bioodpad z
lánských a vašírovských zahrádek budou od
pátku 18. října do neděle 20. října 2013
přistaveny velkoobjemové kontejnery na
obvyklých stanovištích: parkoviště u lánského
hřbitova, parkoviště u rybníka, Lesní ulice u čp.
125, Vašírov u telefonní budky. Odpad vkládejte
volně bez pytlů a jiných obalů.

Veèery s mým nejlepším pøítelem se vrací
Jelikož nám opět nastává čas dlouhých
podzimních a zimních večerů, přicházíme znovu
s našimi čtenářskými posezeními nad oblíbenými
knihami.
Obec Lány vás proto co nejsrdečněji zve na
literární černou hodinku Večer s mým nejlepším
přítelem. Svou oblíbenou knihu vám tentokrát
představí člověk k obcování s literaturou
nejpovolanější, lánský písmák profesor Václav

Vodvářka. Máte-li rádi knihy, přijďte v pondělí 21.
října od 18:00 hodin do salonku nad hospodou
Narpa. Pokud máte pocit, že se ve svém životě bez
těch divných papírových věcí obejdete, přijďte
také. Možná se nám podaří přesvědčit vás o tom,
že na knihách přece jen něco je.Těším se na vaši
přízeň.
Karel Pleiner
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ V LÁNECH
Lánští „sochaøi“ se pustili do umìní pod širým nebem
Již druhé sochařské sympozium pořádala
kulturní komise obce Lány. Před dvěma lety se
sochalo z kamene, letos zvolili organizátoři
dřevo, a to pořádné kmeny buků.
I tentokrát mohla široká veřejnost na lánském
náměstí sledovat vznik sochařských děl, která
budou umístěna na různých místech v obci. Letos
jste tu však nenašli žádného přizvaného
profesionála. Všech pět umělců bylo lánských,
respektive čtyři tu bydlí a jeden často v Lánech
pobývá u své dcery.
Původně jsme oslovili profesionály, kteří pracují se
dřevem. Ačkoliv nám přislíbili účast, na poslední
chvíli ji všichni zrušili kvůli práci, která je
pochopitelně placená lépe. Proto jsme se se
spoluorganizátorem Karlem Kellnerem rozhodli,
že to pojmeme jako ryze lánskou záležitost v duchu
hesla: Lánští pro lánské. Oslovili jsme chlapy ze
vsi, kteří rádi pracují se dřevem, a tři, Oldřich
Polášek, Pavel Novotný a Petr Kellner, výzvu ke
stvoření uměleckého díla z tak obrovských klád
přijali. A já s Karlem jsme se do toho pustili také,
vysvětlil Roman Havelka, předseda kulturní
komise obce a pořadatel i účastník sympozia v
jedné osobě.
Letošní díla jsou užitečná pro život v obci. Jsou to
výtvory, na kterých se dá třeba sedět, nebo po nich
děti mohou lézt. Já jsem slíbil zdejším modelářům,
že jim vytvořím na letiště na kopci zdaleka viditelný
totem. Rád bych na něm udělal různé výstupky a
zářezy, po kterých by děti mohly lézt a sedět na
nich, prozradil Roman Havelka.
Jedním z amatérských umělců je i bývalý učitel
Pavel Novotný z jihočeských Dačic, který do Lán
pravidelně jezdí za dcerou, takže ho již všichni
berou za místního. Ten na ostatní dohlížel a radil
jim, je totiž zkušeným řezbářem, který se
podobných akcí již několikrát zúčastnil.
Je to moje třinácté sympozium, většinou jsem
sochal v Dačicích, ale třeba i v Písečné. V Lánech
jsem byl na sympoziu před dvěma lety, kdy se
pracovalo s pískovcem, a zaujalo mě to, takže jsem
neváhal, když
mě oslovili.
Mám doma v
Dačicích svou
dílnu, kde
vyřezávám
postavy pro
rodinu a
z n á m é .
Naposledy
jsem
v
Dačicích
dělal postavu
Modiglianov
y dívky, která
b u d e
umístěna v
partnerském
městě GrossSiegharts v
Rakousku,

sdělil Pavel Novotný.
V Lánech jsem udělal vítacího ptáka se zlatým
zobákem, který sedí na opěradle křesla. Až do Lán
přijede nějaký host, sedne si do něj a pták ho
přivítá,“ dodal.
Do nelehké práce s obřím kmenem se pustil i
lánský rodák, známý malíř a restaurátor Karel
Kellner. Jako malý kluk jsem si vyřezával tanky a
autíčka, ale sochu ze dřeva dělám poprvé. A musím
říct, že mě to nadchlo. Krásně to vonělo, řezal jsem
motorovou pilou, létaly třísky… Říká se: Dělej
kolem sebe hodně nepořádku a rámus a ono to
půjde. Vznikla z toho lavička, na které sedí moje
kočička, prozradil Karel Kellner.
Už v pondělí 16. září se u sochařů zastavovali lidé
a diskutovali, podívat se přišly i děti z místní
školky, které denně sledovaly, jak díla vznikají.
Vernisáž se konala v sobotu 5. října před obecním
úřadem. Během následujících týdnů díla
rozvezeme na jejich místa po vsi, která navrhli v
anketě sami občané. Lavičku navrátíme například
na křižovatku, které se říká U brány. Vždy tu pod
starým jilmem bývala. Prostor i hezky upravíme,
zakončil Roman Havelka.
Oldřich Polášek vytesal z kmene obřího
krokodýla, jeho dílo bude zdobit buď trávník na
náměstí, kde už je umístěna jeho socha Lipěnka z
minulého sympozia, nebo prostor v areálu
sokolovny, či prostranství u školy.
Mohutný trůn výtvarníka Petra Kellnera, na
kterém pracoval se svým synem Alexandrem,
bude stát u Lesní správy Lány, křeslo s vítacím
ptákem Pavla Novotného zůstane před obecním
úřadem.
Rád bych poděkoval Janu Čandovi, bez jehož
umění s motorovou pilou by naše díla nevznikla.
Doufám, že se si na našich výtvorech rádi při
procházkách obcí posedíte, že vám zpříjemní chvíle
volna, vzkázal obyvatelům Lán Roman Havelka.
Eva Havelková

Kalendáø akcí
říjen
říjen
21. 10.
24. 10.

27.10.

28. 10.

1. 11.

3. 11.

Podzimní úklid veřejných
prostranství (Náš Vašírov)
Uzavírání lánského nebe,
modelářské letiště (MK Lány)
Literární černá hodinka od
18:00 hodin v sále nad Narpou
Vernisáž výstavy k 90. výročí
založení Českých aerolinií Historie a současnost Českých
aerolinií (Muzeum T. G. M.)
Simultánní šachová partie u
příležitosti oslav 95. výročí
založení samostatné
Československé republiky
(Muzeum T. G. M.)
Koncert k výročí vzniku České
republiky a na počest T. G. M .
(Chorus Laneum)
Lampionový průvod od 18:00
hodin, sraz u hřbitova (Naše
Lány)
Zavírání lánského mola,
Židovský rybník (MK Lány)

Náves vonìla jitrnièkami
Lánský Kulinářský jarmark se stal
vyhlášený pro nefalšované zabijačkové
dobroty mistrů řeznických Josefa Hoška
a Pavla Worofky, na které se tu stojí
fronty. Lidé se již začínají sjíždět z
širokého okolí. Obecní akce je vskutku
provoněná. Vaří se ovárek, dělají se
jelítka, nechybí polívka prdelačka, ale
ani něco sladkého na zub. U stánků jste
mohli potkat regionální obchodníky,
které obec podporuje. Zahrála kapela
Černý brejle.
Rád bych poděkoval za pomoc
samozřejmě oběma kulinářským
mistrům, ale i hasičům, chlapům z obce,
členům kulturní komise Petrovi
Trtílkovi a Evě Havelkové, Ivance
Hoškové a Iloně Víchové a také obci
baráčnické za vydatnou pomoc při
přípravách a během jarmarku.
Už se stalo tradicí, že spolu s jarmarkem
se v areálu sokolovny koná i slavnostní
zapálení Masarykovy vatry, kterou
pořádají lánští hasiči. Letos ji navštívili
prezident Miloš Zeman, čestný člen
lánského sboru Karel Schwarzenberg,
poslanci Helena Langšádlová, Miroslav
Bernášek i Petr Bendl a mnoho dalších
vzácných hostů.
Roman Havelka

Spoleèenská kronika
Dne 3. října 2013 by se dožil sta let Karel
Kestner, jeden ze zakládajících členů
hokejového oddílu HC Lány. Činnosti
tohoto oddílu věnoval celý svůj život. Za
vzpomínku děkují synové Karel a Jan s
rodinami.
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ZE ŠKOLY

NEBE NAD LÁNY

· Od druhého školního týdne jezdí žáci 1. – 4.

Øíjen
Letošní léto nám poskytlo výjimečný
počet nocí vhodných k pozorování
NEBE NAD LÁNY. S nastávajícím
podzimem jich bude jistě ubývat. Kam
tedy za hvězdami? Co takhle na Měsíc?
Považte: Žádná atmosféra, žádná
oblačnost. 365 jasných nocí do roka! Co
nocí, i dnů… Světlo nemá, kde by se
rozptylovalo - žádná modrá, ale
černočerná obloha. Pozorovat lze i ve
dne! A ty obzory! Měsíc je mnohem
menší koule než Země, a tak si tam
nemusíte lámat hlavu s překážkami na
horizontu. I uprostřed kráteru Plato, kde
stojíte v pánvi, kterou obklopují okraje
dosahující výšky Vysokých Tater, budete
mít bezvadný výhled od nuly do
stoosmdesáti. Díky zakřivení měsíčního
povrchu vám Tatry(!) zmizí z dohledu.
Na nebi byste kromě hvězd viděli také
naši Zemi. Její kotouč rovněž prochází
fázemi ale, na rozdíl od Měsíce nad Lány,
Země nikdy Měsíčňanům nezapadá. V
úplňku bude svítit jako padesát Měsíců.
Šestinová gravitace by naše pozorování
hvězd nijak zásadně neovlivnila. Mohli
bychom se však pobavit. Třeba jen
pokusem s volně padajícím sokolím
pírkem a kladivem, jež dopadnou na
povrch zároveň. Situace nikterak nové,
nepřestávají nás však fascinovat. Vždyť
už pan Brouček jimi cestou z Vikárky
zaměstnával svou opojenou mysl.
Jirka Luska

Lampionový prùvod
Zveme Vás v pátek 1. listopadu 2013 na
večerní procházku lánskými ulicemi v
lampionovém průvodu. Příchozí děti a
dospělí v pohádkových kostýmech a
maskách budou srdečně vítáni!
Sejdeme se na parkovišti u lánského
hřbitova v 18:00 hodin. Po tradičním
zapálení svíček u hrobu T. G. Masaryka
půjdeme v doprovodu dobrovolných
hasičů T. G. M v Lánech k Židovskému
rybníku. Zde bude možné pouštět svíčky
na vodní hladinu rybníka, ohřát se u
ohně. Společně vypustíme osm
lampionů štěstí.
Jana Drastilová,
občanské sdružení Naše Lány
Reklama

Kosmetické služby v Lánech
Hřejivé parafínové zábaly dlaní a chodidel
Nové dlouhotrvající barvy na řasy
Ošetření pleti českou kosmetikou Ryor
Depilaci cukrovou pastou Pandhy´s
www.kosmetika-horejsi.cz
Martina Hořejší
mob. +420 732 770 797
Lesní 498, Lány

Nový školní rok zahájen!
V pondělí 2. září v 7.55 nám zvonek
odstartoval další školní rok a společně, za
účasti pana starosty, jsme mezi nás přivítali 26
prvňáčků. Děkuji sponzorům prvního
školního dne – Obecnímu úřadu Lány za
dárkové tašky pro prvňáčky, Hotelu Classic
Lány za poukázky na zmrzlinový pohár a panu
Tomáši Barochovi za zvučení akce.

·

třídy v rámci výuky tělesné výchovy do
plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích.
· Učitelé se v úterý 17. září sešli s rodiči na
prvních třídních schůzkách.
· Čtvrťáky čeká v letošním roce projekt
zaměřený na dopravní výchovu, 4 hodiny
teoretické výuky a 4 hodiny praktické výuky
jízdy na kole. Akci zajišťuje středisko volného
času, vzdělávání a služeb Labyrint Kladno,
Středočeský kraj a ÚAMK ČR. V pátek 20. 9.
děti projekt zahájily dvouhodinovou
praktickou přípravou na dopravním hřišti v
Kladně.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Vítej školo!
...pokračování ze str. 1
Úvodní krátký ceremoniál zahájila ředitelka
školy, následně starosta obce pan Karel Sklenička
informoval přítomné o realizaci projektu. Obec
Lány věnovala při této příležitosti škole obraz
prezidenta Masaryka, jehož autorem je lánský
občan malíř pan Petr Kellner. Obraz byl hned po
předání instalován ve vstupním prostoru školy.
Přítomným byl představen i druhý důvod setkání,
a to ukončení Projektu „Školní zahrada jako
učebna pod širým nebem - přírodní učebna“. Před
slavnostním přestřižením pásky paní Zemanová
poděkovala za pozvání, vyjádřila obdiv nad naší
hezkou školou a předala dětem drobné dárky.
Slavnost zpestřil sbor žákyň školy několika
lidovými písničkami.
Paní Zemanová si prohlédla celou školu,
navštívila vyhlídku školy, obdivovala se i
venkovnímu areálu a před svým odchodem se
připojila k aktivitě Každý, kdo tu dneska byl,
cihličku si nalepil a i ona si na obraz naší školy
nalepila cihličku a připojila svůj podpis.
Všem přítomným byla škola po celé odpoledne
otevřená. Bylo možné nahlédnout i do kotelny a
také se potěšit pohledem na prosluněné Lány ze
školní vyhlídky. V tělocvičně školy byla
instalována malá výstava historických předmětů,
např. původní stavební plány budovy, školní
kroniky, alba atd. V knihovně, tělocvičně a učebně
fyziky byly promítány tři různé prezentace o
historii lánských škol, rekonstrukci školy a

prezentace představující současné aktivity školy.
K nahlédnutí byly absolventské práce
vystupujících žáků. Nechybělo občerstvení, na
kterém mají velký podíl šikovné a obětavé
maminky našich žáků.
Vedle rekonstrukce školy probíhaly změny i ve
venkovním prostoru školní zahrady. A i tyto si
přítomní mohli prohlédnout. Děti mohou nyní
využívat tzv. přírodní učebnu, na zahradě byly
vytvořeny další zelené plochy, vznikl plán osázení
zahrady, atlas rostlií, byly instalovány ptačí
budky, krmítko a hmyzí hotel. To vše za přispění
Revolvingového fondu MŽP a pomoci dětí a
rodičů.
V průběhu odpoledne byl pro děti připraven
pestrý program. O zábavu dětí a moderování akce
se skvěle postarala Bára Ladrová se svým týmem.
Učitelé školy připravili pro děti zábavnou
úkolovou hru „Stavíme školu!“ Na devíti
stanovištích se děti potýkaly se zednickou lžící,
stavebním kolečkem, zatloukaly hřebíky, měřily a
odhadovaly vzdálenosti, balancovaly na lešení,
vyzkoušely svou prostorovou představivost,
navrhovaly fasádu, poznávaly rostliny na školní
zahradě a vyhledávaly informace o škole. Malým
sportovcům bylo k dispozici školní hřiště a stolní
tenis. Kdo chtěl, mohl se navečer ohřát u ohně a
opékat špekáčky.
Díky všem, kteří jste s přípravou a realizací akce
„Vítej, školo!“ pomohli.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
ź pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků
ź nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky (svítilny, vázy, kříže,
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

svíčky apod.)
odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
prodejní výstava pomníku denně 8 :00 – 18:00 hod. po dohodě i mimo
za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici
Robin Oil) Rakovník 269 01 | tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy
· V neděli15. září 2013 jsme společně prožili na

zahradě mateřské školy příjemné odpoledne.
Uskutečnil se další ročník Duhy nad
mateřskou školou 2013, který byl připraven v
pohádkovém duchu. U dveří školy na
návštěvníky čekali Křemílek a Vochomůrka.
Celé dopoledne děti provázel programem
vodník a nebyl tu z říše pohádek sám. Soutěže
a zábavné hry probíhaly se samotným králem a
lesní královnou. Nechyběla tu ani bílá paní,
kouzelník, princezna, rytíř. Kdo měl chuť na
něco dobrého, zavítal do krámku U
čarodějnice, která měla plno pamlsků, ale sídlil
tu i pavouk a had. Všichni si pochutnali a z
nabídky čarodějnice si vybrali. V druhém
krámku s čarodějnicí si měli možnost vybrat z
rozličných výrobků nebo si prohlédnout
tombolu.
· V mateřské škole během benefice probíhala
výstava obrazů paní Anny Dolejšové a celé
odpoledne bylo možné navštívit v prvním
patře výstavu výrobků paní Jaroslavy Zuskové.
Kdo měl zájem, mohl si u paní Zuskové
vyzkoušet techniku tvoření figurek z
kukuřičného šustí. Touto technikou zde byl
postaven betlém.
· Ve třídě Kytiček měli návštěvníci možnost
vidět stavby z lega. Děkujeme všem, kteří
stavěli a donesli sestavené modely na naši
výstavu.
· Na zahradě školy jsme uvítali vzácnou
návštěvu, cvičitelku jógy Sítu Rojovou.
Příjemné protažení těla potěšilo nejenom děti.

·

·

·

·

Zajímavé bylo i vystoupení zumby pod
vedením Petry Birnbaumanové.
Někteří z návštěvníků projevili zájem o
prohlídku mateřské školy. Při ní zjistili, že
chodba v suterénu se v letošním roce za
pomocí paní Barbory Rovné proměnila. Na
zdech děti i návštěvníky vítaly kresby
pohádkových postav. V druhé části chodby na
konci roku vyrostl strom třídy Sluníček.
Naproti na zdi máme dub pro návštěvy. První
lístky (otisk své ruky) přidali hosté na benefici.
Mezi ně patřila Síta Rojová, malíř Petr Kellner,
paní Jana Kellnerová a místostarosta obce
Lány pan JUDr. Ernest Kosár.
V minulém roce jsme natrénovali rekordy.
Letos nám pomáhala princezna a všichni
přítomní se zasloužili o překonání rekordu ve
skládání lodiček.
Děkujeme všem, kteří na akci zavítali a bavili
se s námi. Společně jsme dokázali pro
mateřskou školu získat částku 4097,- Kč, za
které nakoupíme pro výchovně vzdělávací
práci didaktické a hudební pomůcky.
Děkujeme a věříme, že i v dalším ročníku nám
naši partneři a sponzoři zachovají přízeň.
Ve spolupráci s Modelářským klubem Lány
proběhla v pátek 4. října na modelářském
letišti. Drakiáda 2013. Letos nám přálo počasí
a vítr nadnášel draky. Kam asi dráčkové našich
dětí poletí? Budeme se těšit, odkud se nám
ozvou.
Miluše Vaněčková

Reklama

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu!
Stáří slepiček: 15 - 18 týdnu | Cena: 149 -170 Kč/ks
- v začátku snášky 178,- Kč/ks
Prodej se uskuteční v neděli 20. října 2013
v Lánech - u rybníka v 10:45 hodin.
Bližší informace tel.: 728 605 840; 415 740 719; 728 165 166
Při prodeji slepiček nová služba
výkup králičích kožek, cena 15-22,- Kč/ks

Reklama

Soukromá školka KAMÍNEK
Kamenné Žehrovice
Otevřeno 7-17:00 hod.
Celodenní strava a pitný režim
Náplň
· Angličtina
efektivně a hravě
· Jízdy na koních
· Práce s malými zvířátky

· Keramika
· Kulturní akce
· Hudební a pohybové

aktivity

www.skolkakaminek.cz
skolka@skolkakaminek.cz
kontakt: 728 600 474

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Program na říjen a listopad
Úterý
· 8:00 – 9:00 Koučování a
individuální poradenství;
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči;
Středa
· 7:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé;
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči;
· 14:00 – 15:00 Angličtina pro
děti;
· 15:00 – 16:00 Koučování individuální poradenství;
Čtvrtek
· 8:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (začátečníci);
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí);
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči.
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé (VOLNÁ MÍSTA!);
· KOUČOVÁNÍ ZDARMA. Nevíte si
rady s životem? Osobní kouč vám
pomůže. Využijte naši službu pro
širokou veřejnost. Kouč podpoří váš
osobní rozvoj. Téma určujete vy
(např. profesní růst, změna
zaměstnání, rodinný život). Při
koučování je zajištěno hlídání vašich
dětí zdarma. Objednávky a
i n f o r m a c e :
pavla.fiserova@gmail.com nebo
775 011 262.
· BURZA PODZIMNÍHO A
ZIMNÍHO dětského oblečení se
uskuteční v úterý 15. října od 10:00
do 12:00 hodin.
· Přednáška o zdravém vařením na
téma
ZPRACOVÁNÍ
SEZONNÍHO OVOCE A
ZELENINY se uskuteční ve středu
23. října od 10:00 do 12:00 hodin s
Radkou Reupke.
· Přednáška ROZUMNÉ
ZADLUŽOVÁNÍ A PREVENCE
PŘEDLUŽOVÁNÍ se uskuteční v
úterý 19. listopadu od 15:00 – 17:00
hodin s Ivou Miškovou.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Fundament našich tradic
Dne 3. prosince 2009 byl uveden do provozu poslední úsek obchvatu kolem
Lán a vašírovský kruháč velkorysého poloměru se stal skutečným funkčním
kolotočem. Něco na něm ale pořád chybělo. Na katastrální mapě a při
pohledu odněkud z vyvýšeného místa to byla přesně narýsovaná kružnice
asfaltové vozovky, avšak zblízka se jevil takto vymezený kruh jaksi pustý,
prázdný, nehostinný. Vyvýšená mohylka, kurhan či nevysoké návrší
porostlé keříky žlutě kvetoucí mochny. Nic, co by upoutávalo pozornost,
nic, co by vítalo návštěvníky do obce. Lze namítnout, že okolí silniční
komunikace nemá projíždějící řidiče ničím rozptylovat; cosi pro oživení
vcelku strohého geometrického útvaru však nikdy nezaškodí.
Kruháč na Slovance jednou posloužil pro uspořádání pikniku, grilovačky či
párty, jak je ctěná libost: skupinka mládenců si tam nanosila stolek, židle a
další nezbytné propriety, rožnila klobásy a stejky a na dálku připíjela všem
šoférům. Viditelní, ba nepřehlédnutelní byli hodovníci ze všech světových
stran.
Na vašírovském kruháči se snad žádná párty nekonala, jen jednou jsem
viděl, jak odtud zamilovaná dvojice vypouští uprostřed noci k nebesům
lampiony štěstí. Vznášely se tiše, ladně a nadějeplně. Budu parafrázovat
pana Jiřího Suchého: Ať ti dva dojedou až na konečnou, ať na trati se
neztratí!
Myslím, že zatím měli (díky těm lampionům?) kliku všichni, kdo se s
vašírovským kruháčem kontaktovali v tom horším slova smyslu a nevytočili
ho. Onomu sebevědomému mládenci, který měl více síly v noze na plynu
než řidičských zkušeností a skončil v příkopu, se vůbec nic nestalo a jeho
autu rovněž ne, kamarádi ho vysvobodili dřív, než malér vešel v širší
známost. O něco hůř dopadl ten, kdo porouchal zábradlí a poškodil sloup
veřejného osvětlení, ale myslím, že ani to nebylo až tak dramatické.
Velké štěstí měla mladá dáma, která před časem přijížděla zeshora z
Kopaniny a kruháč ji zaskočil natolik, že vůbec nestihla pootočit volant
doprava. Řítila se pořád rovně, odštípla kousek obrubníku (pořád je to tam
patrné) a skončila na samém vrcholu onoho zmiňovaného návrší. Pro ni si
musela přijet odtahovka. Řidička asi poškodila spodek svého vozu,
nicméně kliku měla velikou. Kdyby se jí nehoda přihodila dneska, rozbila by
si i předek.
Od 13. září 2013 totiž zdobí vrcholek oblého kopečku uprostřed
vašírovského kruháče důkladný betonový kvádr o rozměrech asi 127 cm x
127 cm x 60 cm, spočívající na úzké základně 127 cm x 60 cm. Není to
žádná šikana ani past na nepozorné šoféry, nýbrž několikanásobný
symbol.
Ten kvádr pochází z lesního položení Františkánská poblíž Ploskova,
kde Fürstenberkové asi od roku 1840 těžili hořící kámen. Podnikatelé
využívali tehdy ještě neobvyklý parní stroj, a proto se šachtě lidově
říkalo Mašina, Na mašině. Zmíněný těžký blok tvořil základnu,
fundament, na kterém byl parní stroj, mašina, ukotven.
Z vašírovského kruháče vidíme v údolí pod sebou prostor bývalého Dolu
Anna (Čsl. armády) a na vysokém návrší na východě pozůstatky
odvalové haldy Dolu Nosek (Tuchlovice, původně Jaroslav). A na západ
odtud se za Starým zámkem fedrovalo na Dole Laura. A kdybychom
vyjeli po obchvatové silnici až na úroveň modelářského letiště, spatřili
bychom před sebou lesík, který vyrostl pod Bílou cestou na místě
Betynky, také někdejší kamenouhelné šachty. Ano, nacházíme se v
prostoru, kde se odnepaměti dobývalo černé zlato. Žádné Kladno,
žádný Buštěhrad, žádné Vrapice – všechno začalo tady u nás na
Lánech! Tady vycházely sloje uhlí až na povrch, tady se otvíraly už v
polovině 18. století první šachtice, tady se inspirovali prospektoři, kteří
až o několik roků později objevili pohádkově bohaté sloje na
Kladensku. Byli jsme první, a proto ten pomník! Dejme to světu na
vědomí!
Onen mohutný kvádr připomíná i někdejšího lánského kronikáře,
pana Josefa Jelínka, který ho nechal někdy v šedesátých či
sedmdesátých letech 20. století z lesa přivézt, aby byl na očích

veřejnosti a nedošel úhony.
Přijíždíme-li od Vašírova, nemůžeme si nevšimnout, že na kamenném
bloku je připevněna deska s nápisem Lány a s lánským znakem tvaru štítuo
rozměrech 71 cm (šířka) x 75 cm (výška). Ten znak vytvořil v roce 1997
akademický sochař Michal Vitanovský a od 1. 12. 1997 je to spolu s
podobně komponovanou vlajkou oficiální symbol Lán. Erbovní štít je
rozdělen do tří svislých pruhů – to je připomínka vladyckého rodu
Kladenských z Kladna, jehož příslušník Hašek koncem 14. století patrně
naši obec založil. (První zmínka se váže k roku 1392 – Hasco de Lan).
Prostřednímu pruhu dominuje velká jetelová hlávka na zatočeném stonku s
trojlístkem. To je odkaz na osvícenské časy konce 18. století, kdy na základě
fyziokratických idejí uplatňovali Fürstenberkové na Lánech moderní
polnohospodářské metody a zřídili zde experimentální velkostatek a s ním
související první vyšší zemědělskou školu ve střední Evropě. Tehdy, kolem
roku 1796, prý byl na Lánech pěstován červený jetel na semeno.
Kdyby byl erb vyveden v barvách, byly by krajní dva pruhy zelené a
prostřední pruh bílý. Zelená barva, to jsou lesy. Lesy, díky kterým r. 1592
postaven rudolfínský zámeček, díky kterým vznikla r. 1713 obora a díky
kterým se staly Lány v r. 1921 prezidentským sídlem. A první
československý prezident T. G. Masaryk odpočívá od téhle brány doslova na
dohled.
Betonový blok s erbem uprostřed kruháče symbolizuje vlastně všechno, co
bylo a dosud je pro Lány charakteristické a příznačné. Stojí při vjezdu do
obce. Ten současný, silniční příjezd funguje teprve od roku 1951, ale už od
roku 1830 právě tudy vjížděly na lánské katastrální území železniční
soupravy Pražsko-lánské koněspřežní dráhy. Historií posvěcená
severozápadní brána do Lán. Skutečný fundament našich tradic.
Duchovním otcem myšlenky na takto pojatý památník byl starosta Karel
Sklenička, projekt vypracoval doc. Ing. arch. Jaromír Doležal a výtvarné
provedení je dílem lánského rodáka, malíře Karla Kellnera. Další nositelé
štafety kulturní historie.
Všechno souvisí se vším. Kdybych si chtěl vymýšlet, fabulovat a bájit,
rozhodně by se mi nepovedlo vymyslet tolikerou symboliku, kolikerou
kamenný kvádr v sobě zcela reálně skrývá. Život je tak bohatý, že lidská
fantazie je na něj krátká.
PaedDr. Václav Vodvářka, lánský písmák
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Modeláøi ukázali historické modely
Ve dnech 7. a 8.září 2013 proběhla na našem modelářském letišti v Lánech
Soutěž historických modelů s mezinárodní účastí. Přesto, že tuto soutěž
nazýváme podzimní, bylo k nám počasí velmi příznivé, a tak jsme si užili
babího léta.
Sobotní létání s modely poháněnými spalovacími motory probíhalo ve
čtyřech kategoriích. Největší pozornost byla soustředěna na kategorii
Texaco, která velikostí modelů byla nejatraktivnější a diváky nejvíce
přitahovala. Účastníky byli i modeláři ze SRN a ze Slovenska. V
odpoledních hodinách nám členové Modelářského klubu Lány předvedli
vlekání modelů větroňů do rozpětí 5,5 metru do výšky 300 m s modelem
Pilátus Porter.
Ve večerních hodinách připomněl malý ohňostroj s nočními letovými
ukázkami osvětlených modelů letadel k 8. výročí založení našeho klubu .
Předpověď na neděli byla příznivá, vítr lehce pofukoval od jihu, trochu

mraků bylo dobré k lepší viditelnosti modelů. Po prezentaci modelů, které
byly poháněny elektromotory, a to ve čtyřech kategoriích, se začalo
hromadným startem, kde se body udělují nejdéle létajícím modelům.
Průběžně se s modely létalo v ostatních kategoriích celý den. Ve dvou
kategoriích došlo i na rozlétávání, s neomezeným časem. To už ale termika
odešla, a tak se vše rychle dolétalo. Vítězové ve všech kategoriích obdrželi
plakety a diplomy.
Letošní každoroční soutěže historickým modelů se zúčastnilo 28 modelářů
se sedmdesáti modely letadel. Většinou se jednalo o členy klubu SAM 95 a
dále o členy Modelářského klubu Lány a spřátelených klubů z Německa a
Slovenska. Těšíme se na další letovou sezonu v roce 2014.
Fotografie můžete zhlédnout na našich webových stránkách
http://www.mklany.estranky.cz/.
Vladan Picka, Modelářský klub Lány a okolí

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Mládežnický tenis v Lánech
Letošní tenisová sezona začala již 27. dubna, kdy se na kurtech TK Lány
konal turnaj Babytenisu za účasti jednotlivců (děti 8-9 let). V neděli 28.
dubna navazoval turnaj minitenisu (děti 6-7 let).
Výsledky nejlepších hráčů TK Lány:
Sobota 27. 4. – nejlépe z Lánských se umístil Daniel Vlček, který se
probojoval do finálového pavouka a skončil ve čtvrtfinále.
Neděle 28. 4. – z chlapců si nejlépe vedl opět Daniel Vlček, který zopakoval
čtvrtfinálovou účast tentokrát ve své kategorii, z dívek domácí Tereza
Brožková, která se probojovala do finálového pavouka a skončila mezi
nejlepšími 16 hráči.
Dne 18. května se na kurtech Tenisového klubu Lány uskutečnily otevřené
krajské přebory v minitenisu pod záštitou Českého tenisového svazu.
V kategorii chlapců zvítězil domácí Daniel Vlček, který ve finále porazil
klubového spoluhráče Davida Gregora 2:0 na sety. Oba finalisté postoupili
přes velkou konkurenci hráčů jak z pražských, tak i
mimopražských klubů.
Na výborné výsledky chlapců navázala také Tereza Brožková, která
v turnaji dívek porazila ve finále Alenu Kovačkovou ze Sokola
Říčany 2:0 na sety a právem jí patří titul krajské přebornice.
Poslední turnaj v minitenisu se hrál 3. srpna, kde se z domácích
nejlépe umístila Tereza Brožková, když postoupila do semifinále a
skončila tak na 3. místě.
Na turnaji Babytenisu 10. srpna si výbornými výkony domácí
Gabriela Vlčková došla až pro medaili za 3. místo a Daniel Vlček
postoupil do finálového pavouka a skončil ve čtvrtfinále.
7. září se na lánských kurtech uskutečnil další turnaj v Babytenisu.
Do finálového pavouka tentokrát postoupil Matěj Soukup, který
skončil ve čtvrtfinále.
14. - 15. září na turnaji mladšího žactva v kategorii jednotlivců
zvítězil Jiří Jindáček a ve čtyřhře opět vyhrál společně s Matějem
Balounem. V kategorii dívek obsadila Lucie Votavová 3. místo a do
čtvrtfinále postoupily Alena Moravcová a Karolína Trpáková. Ve
čtyřhře Votavová s Trpákovou obsadily krásné 2. místo.
Závodní družstva v letošní sezoně:
Krajská soutěž smíšených družstev v kategorii Minitenis - hráči
Tenisového klubu Lány obsadili 3. místo ve skupině ve složení
Daniel Vlček, David Gregor, Tereza Brožková, Jakub Klein, Martin
Čermák.
Vítězné zápasy: Loko Beroun, TK Buštěhrad, SK Kladno. Prohry:

TK Neridé, Slovan Kladno.
Soutěž smíšených družstev v kategorii Babytenis – hráči Tenisového klubu
Lány obsadili 2. místo ve skupině ve složení Gabriela Vlčková, Matěj
Soukup, Nikola Hůlová, Daniel Vlček, Jiří Pospíšil.
Vítězné zápasy: Slovan Kladno B, TCC Rakovník, SK Kladno C, LTC
Rakovník. Prohráli pouze s SK Kladno A.
Soutěž smíšených družstev - Mladší žactvo – hráči Tenisového klubu
Lány obsadili 1. místo ve své třídě a vybojovali postup do II. třídy. O vítězství
se zasloužili chlapci: Matěj Čermák, Jiří Jindáček, Petr Chmelík, Ondřej
Pospíšil, Ondřej Husák, Matěj Rybář. Dívky: Lucie Votavová, Karolína
Trpáková, Alena Moravcová, Markéta Pospíšilová.
Všem vítězům v turnajích i mistrovských utkáních gratulujeme a držíme
palce do nové tenisové sezony.
Milan Moravec

Zleva Nicholas Kalle, David Gregor a Daniel Vlček TK Lány, Jan Plachý.
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Sokol zve na cvièení
Pro ženy
· Úterý od 9:00 do 10:00 hodin
CVIČENÍ PRO SENIORY pod
vedením Venduly Novákové.
· Úterý od 19:00 do 20:00 hodin
BODYFORMING - kondiční cvičení
zaměřené na zpevnění celého těla bez
složitých krokových variací, budou
střídat čtyři cvičitelky - Jana
Porcalová, Martina Moravcová,
Helena Hrdličková a Michaela
Buřičová.
· Úterý od 20:00 – 21:00 hodin
AEROBIK pod vedením Jany
Porcalové.
· Sobota od 9:00 do 10:00 hodin
BODYFORMING - kondiční cvičení
zaměřené na zpevnění celého těla pod
vedením Martiny Moravcové.
· Neděle od 19:00 do 20:00 hodin
EUROPEAN TAEBO pod vedením
Venduly Jančaříkové.
· Speciální kurz PILATES PRO ŽENY
10+1lekce v úterý od 18:00 do 19:00
hodin (nutná rezervace u cvičitelky
Martiny Moravcové).
· Speciální kurz PROBLEMATICKÉ
PARTIE 5+1lekcí ve čtvrtek od 18:00
do 19:00 od 10. října (nutná rezervace
u cvičitelky Martiny Moravcové).
Pro děti
· Pondělí od 17:00-18:00 hodin
AEROBIK PRO DĚTI s Bárou
Ladrovou.
· Úterý od 16:00 do 17:00 hodin
CVIČENÍ PRO KLUKY I HOLKY s
Alenou Šilhanovou (cvičitelka nabízí
vyzvednutí dětí ve školní družině).
Pro muže
· Speciální kurz PILATES PRO MUŽE
ANEB, ABY ZÁDA NEBOLELA
10+1 lekce pro členy i nečleny Sokola
od 7. října, každé pondělí, od 18:00 do
19:00 hodin
Václava Nováková

Saunová sezona zaèíná
Tenisový klub Lány zve všechny zájemce
o saunování do svého areálu, kde opět v
zimním období bude provozovat saunu.
Pr o v o z s a u n y z a č n e v e s t ř e d u
6. listopadu 2013 s tímto časovým
rozvrhem:
17:15 – 18:30 ženy
18:30 – 21:00 muži
Vstupné pro veřejnost je 90,- Kč.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
V Sokole obnovujeme cvièení pro rodièe s dìtmi
Od listopadu nabízíme maminkám, babičkám,
tatínkům i dědečkům, aby si přišli zacvičit a
pohrát společně s ostatními v hodině cvičení
rodičů s dětmi. Cvičení je určeno dětem ve věku
cca od 2,5 roku do předškolního věku.
Podmínkou je společná účast jednoho dospělého.
Cvičení povede Barbora Rovná a začne v pondělí

4. listopadu 2013 od 16:00 hodin. Členové TJ
Sokol Lány, kteří mají zaplacen členský a
oddílový příspěvek na rok 2013, mají cvičení
zdarma, ostatní zaplatí cvičitelce za jednu hodinu
30,- Kč.
Václava Nováková

Mistrovství Èeské republiky v rapid šachu 2013
Sofie Přibylová vybojovala bronzovou medaili na
Mistrovství České republiky dívek do 12 let v
rapid šachu. Větší část šampionátu se pohybovala
na 1. místě, prohra v předposledním kole však
znamenala ztrátu,
kterou již nebylo
možné v posledním
kole dohnat. Osmiletý
Viktor Přibyl, bratr
Sofie, obsadil na
Mistrovství ČR ve
věkové kategorii do 10
let celkové 17. místo
mezi 42 účastníky.
Mistrovství ČR
mládeže v rapid šachu
se konalo ve dnech
14.9. – 15.9.2013 v
Klatovech a
zúčastnilo se ho
celkem 187 mladých
hráčů a hráček od 10

do 14 let. Turnaj se hrál na 9 kol, každý z hráčů měl
na rozmyšlenou 20 minut a za každý provedený
tah se přidával doplňující čas 5 vteřin.
Martin Přibyl

Lánská koule finišuje

Hokejový klub vstoupil
do své 79. sezony

Základní část turnaje v pétanque Lánská koule je
ukončena a finálová utkání jsou v plném proudu.
Do finále se probojovali: skupina A- Bechyňová
Květa + Bechyně Antonín, Cingálková Martina +
Vítek Aleš a Hořejší Alena + Hořejší Vlastimil. Ze
skupiny B - Vaněček Miroslav + Kindl Václav a
Buřičová Michaela + Buřič Emil. Finálovou
skupinu doplňuje ze základní skupiny C - Hurtová
Dagmar + Hurt Alfréd, Macháčová Jitka +
Macháč Bohuslav a Kellner Karel + Havelka
Roman. První zápasy jsou již odehrány a horkými
favority jsou po čtyřech vyhraných zápasech
manželé Macháčovi. Výsledky základních skupin
jsou na nástěnce v Narpě a ve vitríně Sokola.
Finálové výsledky budou uveřejňovány postupně
i na webových stránkách obce.
Oldřich Polášek

Do této sezony vstoupí jen dvě mužstva
dospělých. První zahájilo přípravu na
meziokresní přebor, ve kterém nastoupí ve
skupině A společně s mužstvy SK Velc Žilina, SK
Viktoria 1935 Nové Strašecí, HC Důl Kladno, HC
1988, HC Mníšek pod Brdy a HC Černošice B.
Druhé mužstvo dospělých zahájilo sezonu
Amatérské hokejové ligy ve Slaném.
Kvůli nedostatku hráčů se nám nepodařilo dát
dohromady družstvo dorostenců. Dnešní děti
mají bohužel spoustu možností vyplnění volného
času. Hokej je pro mnoho rodičů dost nákladný
sport, proto volí pro své ratolesti jiné aktivity nebo
zájmové činnosti.
Všechny výsledky a termíny utkání lze sledovat na
webových stránkách www.hclany.estranky.cz.
Aleš Lomberský

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 800 ks. Občasník. Místo vydání: Lány.
Obecní úřad Lány, IČ 00243981, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Martina Hořejší (732 770 797), Karel Pleiner, PaedDr. Václav Vodvářka, PhDr. Václava Nováková. Grafická
úprava a sazba: Mgr. Martin Hložek, Mgr. Eva Hložková. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Články mohou být
redakčně kráceny.
Datum vydání: 7. 10. 2013. Tisk: CAN 21 s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 10833
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. 10. 2013.

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

