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Úvodník
Skončil nám říjen, který byl pro mě
osobně tentokrát ve znamení dvou
hlavních událostí.
Tou první byly mimořádné volby do
Poslanecké sněmovny. Člověk by si řekl,
že si občané konečně mohou
oddychnout, ať už volby dopadly z jejich
hlediska dobře či špatně. Ale teď už jsou
karty rozdány a konečně snad někdo
začne něco dělat s naší momentálně
nepříliš dobře fungující zemí. Jenže
chyba lávky!
Vítězná strana, jejímž volebním heslem
bylo mimochodem něco v tom smyslu,
že nám zařídí fungující stát, nám
předvedla, jak si to představuje v praxi a
jak to v naší politice chodí ve
skutečnosti. A to rovnou v přímém
přenosu. Ještě téměř ani nedopadly
poslední hlasovací lístky na dno
volebních uren a hoši už drželi jeden
druhého pod krkem, tak vehementně se
drali o nová korýtka. Zdá se, že naše
politické strany jsou nepoučitelné a
politici ztratili poslední zbytky studu,
když již pár minut po volbách je volič to
poslední, co je zajímá. No budiž nám a
naší republice nebe milostivo.
Jako balzám na duši pro mě naproti
tomu bylo tentokrát čtení s lánským
písmákem Václavem Vodvářkou. Kdo
nepřišel, ten skutečně zaváhal, bylo to
prostě báječné. Velmi zajímavý rozbor
knihy Cirkus Humberto od Eduarda
Basse se čtenými ukázkami potvrdil to,
co nám Václav řekl na začátku – že v té
knize je vše o lidském životě. Jen jsem si v
duchu řekl po volebním víkendu a
následné tragikomedii v podání vítězné
politické strany, že tohle tam možná
není, protože to ani pan Bass nemohl
předpokládat. Jsou zkrátka věci, které
nevymyslíš…
Karel Pleiner

Zimní provoz sbìrného dvora
Do konce listopadu můžete biologický a
objemný odpad odkládat ve sběrném
dvoře každou středu i sobotu. V
prosinci, lednu a únoru bude otevřeno
pouze v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin.

Obecní zpravodajství nyní ve Vašem mobilu
V rámci zlepšování komunikace s občany zavede
lánská radnice od prosince zkušebně a od ledna
příštího roku v ostrém provozu informační
systém MOBISYS. Novinka umožní občanům
dostávat aktuální informace z obce formou zpráv
do svých mobilních telefonů. Občané tak budou
mít v zásadě okamžitý přehled o dění v obci a jejím
nejbližším okolí. Kromě výstražných zpráv jako

např. o odstávkách elektrické energie, plynu a
zprávách obecního charakteru, může radnice
také zasílat zprávy s kulturní a sportovní
tématikou. Nová služba navíc umožňuje
obousměrnou komunikaci a obec se tak od lidí
může dozvědět, kde je třeba neuklizený
nepořádek či založená nepovolená skládka.
Pokračování na str. 2...

Neparkujte na chodníku!
Moderní doba přinesla mnohé novoty, já mám na
mysli zejména obrovský rozmach automobilové
dopravy. Díky ní tak řešíme i v Lánech, kde
zaparkovat. Týká se to každého z nás. Vezeme dítě
do školy, potřebujeme vyřídit něco na poště nebo
nakoupit v některém z lánských obchodů. Kde
mám zastavit?
Trápí nás zejména, pokud lidé parkují osobní auta
tak, že jimi blokují chodník. Žádný chodec,
zejména maminky s kočárky či skupina školáků
nebo senior s nákupní taškou, potom nemůže po
chodníku projít. Nezbývá než obejít vozidlo a
často přímo vstoupit do vozovky. To je častý
případ v ulicích Školní, Ke Hřbitovu nebo
Berounské. Zde je díky umístění obou škol a
obchodů frekvence chodců a automobilů největší.
Každý řidič by měl své auto zaparkovat tak, aby
zbyl nutný průjezd v šíři 6 metrů. Pokud někdo již
parkuje na stejném místě v protisměru, měl by

řidič zaparkovat o kus dál. I za cenu, že půjde kus
cesty pěšky!
Současný stav se nám nelíbí, proto například
v připravovaném projektu úpravy okolí I. stupně
základní školy počítáme s řešením problémového
parkování a zvýšení bezpečnosti chodců.
Zároveň však apelujeme na Vás, abyste byli
ohleduplnější a dodržovali dopravní předpisy.
Protože nejsme zastánci represí, bude v prosinci a
lednu příštího roku probíhat ve spolupráci s
Městskou policií v Novém Strašecí v ulicích Lán a
Vašírova informační kampaň upozorňující na
špatné parkování konkrétních řidičů a na další
dopravní nešvary. Pokud tato osvěta nepřinese
výsledky, dalším krokem bude pokutování
majitelů konkrétních automobilů. Rozhodněte se
sami, která varianta je Vám příjemnější.
Dagmar Krátká

Výsledky voleb do Poslanecké snìmovny v Lánech
V předčasných volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve dnech 25. a 26.
října 2013 jsme měli v Lánech možnost volit ve
dvou volebních okrscích. Volební účast činila
64,76%. Přinášíme Vám výsledky, jak se
jednotlivé volební strany umístily v naší obci:
· Hnutí Ano 2011 získalo 19,86 %
· Komunistická strana Čech a Moravy získala
16,57 %
· Česká strana sociálně demokratická získala
15,47 %

TOP 09 získala 13,97 %
Občanská demokratická strana získala
13,87 %
· Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
získal 3,89 %
· Strana svobodných občanů získala 3,69 %
· Pirátská strana získala 3,19 %
· Strana zelených získala 2,59 %.
Zbývající strany, které kandidovaly do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, získaly v Lánech méně než 2 %
voličských hlasů.
·

·

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás zve na tradiční

ROZSVÌCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU A SVÌCENÍ ADVENTNÍCH VÌNCÙ.
Slavnostní večer se bude konat
v sobotu 30. listopadu 2013 od 17:00 hodin na Masarykově náměstí před budovou obecního úřadu.
Každý si tu bude moci opět nechat posvětit svůj adventní věnec.

Vystoupí lánský smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum a dále Kristýna Bartošová a Katka Krátká.
Jste srdečně zváni...
Roman Havelka, předseda Kulturní komise obce Lány
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Uzavírka silnice v Srbech
Při cestě na Kladno si zvolte do 21.
listopadu cestu přes Tuchlovice a
Kamenné Žehrovice. Nejezděte přes
Srby! Na silnici č. III/2382 probíhají
stavební práce související s položením
vodovodu a kanalizace pro fotbalový
areál u obce Srby, které si vynutily
uzávěrku této komunikace.

Co se dìje na radnici
·

·

·

·

·

·

·

Zastupitelé se zabývali žádostí
Okresního soudu v Rakovníku o
předložení návrhu na nového
přísedícího u soudních přelíčení.
Od listopadu bude opatrovníkem
osob, u kterých dojde k úřednímu
zrušení trvalého bydliště a jejich
novou, úřední adresou bude
stanovena budova obecního úřadu,
paní Alena Hlavsová.
Zastupitelé se seznámili s návrhem
projektu na chybějící část chodníku
od bývalé vrátnice Školního
zemědělského podniku okolo výběhů
lam a antilop až ke kruhovému
objezdu. Shodli se na nutnosti jeho
zpracování, aby bylo možné podnikat
další kroky k vybudování chybějícího
chodníku ve směru na Slovanku.
Firma Window Holding a.s. provede
v pondělí 18. listopadu výměnu první
části vstupních dveří do vestibulu
obecního úřadu.
Starosta informoval o průběhu
místního šetření s dotčenými
vlastníky nemovitostí v souvislosti s
připravovanou rekonstrukcí
Židovského rybníka. Majitelé
nemovitostí přednesli své
připomínky a náměty na schůzce,
která proběhla v říjnu za účasti
pracovníků stavebního úřadu a
starosty obce.
Zastupitelé se zabývají podnětem
obyvatel ulice Březová, týkajícím se
přístupu k jejich nemovitostem po
pozemcích, které jsou součástí
vyhlášeného konkursu na firmu
Lánská obora s. r. o. Pozemky budou
předmětem dražby, jejíž termín
dosud není znám. Případem byl
pověřen místostarosta JUDr. Ernest
K o s á r, k t e r ý k o n t a k t o v a l
insolvenčního správce.
Středočeský kraj otevřel 4. 11.
grantové a dotační řízení na rok 2014
pro poskytování finančních
příspěvků z krajského rozpočtu
institucím, jednotlivcům i obcím.
Zastupitelé se dohodli, že během
listopadu předloží návrhy a následně
zpracují žádosti do některé ze sedmi
oblastí, ve kterých se lze ucházet o
finanční prostředky.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Obecní zpravodajství nyní ve Vašem mobilu
Pokračování ze str. 1...
Více informací o službě se můžete dozvědět z
následujících otázek a odpovědí.
Na jakém principu MOBISYS funguje?
Služba MOBISYS v sobě integruje dvě
technologie na odesílání zpráv. Občané mající
klasické mobilní telefony mají možnost přijímat
zpravodajství formou SMS zpráv a občané mající
tzv. chytré telefony (smartphones) mají možnost
přijímat zprávy modernějším způsobem, a to
skrze mobilní aplikaci MojeObec. Naopak
radnicím systém dává pro obě technologie
současně jednoduché a přehledné webové
administrační rozhraní, ze kterého mají možnost
zpravodajství provozovat.
Jak je možné se k obecnímu zpravodajství
přihlásit?
Občané s klasickými mobilními telefony
jednoduše odešlou SMS zprávu s registračním
textem na určené číslo. Pokud registrace
proběhne v pořádku, obdrží zpětně SMS zprávu.
U chytrých mobilních telefonů s operačním
systémem Android a iOS (iPhone) je občanům v
mobilních obchodech Google Play a App Store k
dispozici zdarma ke stažení mobilní aplikace
MojeObec. Po instalaci a prvním zapnutí nabídne
mobilní aplikace občanům, aby si zvolili obec, ze
které chtějí zpravodajství odebírat. Jakmile je
výběr potvrzen kliknutím na tlačítko registrace ke
službě, je aplikace plně aktivní.
Mají občané také možnost se od služby odhlásit,
pokud o ni nebudou stát?
Samozřejmě. U klasických mobilních telefonů

probíhá zrušení registrace stejným způsobem,
pouze se odešle kód. Po zrušení registrace občan
opět obdrží potvrzení o odhlášení. U chytrých
telefonů je zrušení odběru zpráv ještě jednodušší.
Stačí pouze odinstalovat aplikaci MojeObec, a
tím je registrace zrušena.
Jaká je výhoda mobilní aplikace?
Mobilní aplikace nemají technická omezení, jaké
známe u SMS zpráv. Tzv. chytré zprávy obsahují
nadpis, mají neomezenou délku textu, umožňují
diakritiku a interaktivní odkazy. Kromě toho, jak
již bylo zmíněno, dává aplikace občanům také
možnost zapojit se do dění v obci formou tzv.
hlášení, skrze které je možné radnici informovat o
nových problémech v obci. Za zmínku stojí také
titulní stránka aplikace poskytující občanům
veškeré důležité kontakty na obecní úřad,
stavební úřad a čísla na poruchové a tísňové
volání.
Co si radnice od služby slibuje?
Primárním cílem je samozřejmě zvýšení obecní
informovanosti a zlepšení komunikace s občany.
V dnešní hektické době jsme všichni doslova
zavaleni množstvím informací a pro každého z
nás je stále těžší a těžší nepřehlédnout ty důležité.
Věříme, že vytvořením speciálního informačního
kanálu pro obecní záležitosti zajistíme, že se
občané pohodlným způsobem dozvědí vše
důležité o dění v obci. Náklady na provoz této
služby budou hrazeny z obecního rozpčtu.
O zahájení zkušebního provozu Vás budeme
informovat v prosincovém Zpravodaji.
Karel Sklenička

Nový zametací stroj
V měsíci březnu 2013 vyhlásilo Ministerstvo
životního prostředí novou výzvu z Operačního
programu Životní prostředí č. 45 na snížení
imisní zátěže území. Na základě této výzvy jsme
zpracovali a podali žádost na financování
projektu „Snížení imisní zátěže na území obce
Lány“. Jejím cílem bylo pořízení výkonného
samosběrného zametacího stroje na čištění
chodníků a komunikací na území obcí Lány a
Vašírov. Tento projekt Ministerstvo životního
prostředí akceptovalo a zaregistrovalo, a proto
proběhlo v červenci letošního roku výběrové
řízení na dodavatele čisticí techniky. Z celkem 6
přihlášených účastníků vybrala komise firmu
Hanes s.r.o. Praha, která nabídla švýcarský
zametací vůz Bucher Schorling CityCat 2020.
Výhodou tohoto stroje je jeho malá šířka (1,4 m),
která umožní i zametaní chodníků. Kromě
zametání je možno tento stroj použít i jako

vysavač listí a také na zimní posyp komunikací.
Celková cena zametacího stroje je 3.377.110,- Kč
včetně 21 % DPH. Dotace z Ministerstva
životního prostředí je 85 % z evropských fondů a 5
% ze Státního fondu životního prostředí.
Spoluúčast obce činí pouze 10 % z celkových
nákladů na projekt. Dne 22. října 2013 jsme
zametací stroj fyzicky převzali. V současné době
probíhají všechny potřebné administrace a
žádosti o převedení financí z přiznané dotace z
Ministerstva životního prostředí. Teprve po
zaplacení dodavateli budeme moci zametací vůz
přihlásit na dopravním inspektorátu v Kladně k
přidělení SPZ a zprovoznit jej. Věřím, že pořízení
zametacího stroje přispěje k dalšímu zvýšení
čistoty v naší obci. V neposlední řadě je to další
úspěšný projekt obce Lány v oblasti grantových a
dotačních projektů.
Karel Sklenička

Nová znìlka obecního rozhlasu
V listopadu se z obecního rozhlasu začala ozývat
nová melodie oznamující začátek a konec hlášení
obecního rozhlasu. Autorem textu je sbormistr
lánského smíšeného sboru Chorus laneum
Vladimír Doležal a znělku samotnou nazpívali

členové lánského sboru. Přinášíme Vám text
nové znělky:
Postůjte chvíli milí občané,
vyslechněte si zprávy nové
Vy Lánští i Vašírované.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ V LÁNECH

Kalendáø akcí
v listopadu/prosinci

Na Voòavém adventu vystoupí dìti ze školky
Uvolněná předvánoční atmosféra beze spěchu a
nervozity opět čeká na návštěvníky dne s vánočními
tradicemi nazvaného VOŇAVÝ ADVENT.
Připravuje ho na sobotu 7. prosince Kulturní
komise obce Lány. Místní sokolovna znovu zavoní
jehličím a vanilkou, každý bude moci zakoupit
vánoční dárky v příjemné pohodě. Chybět nebudou
dílny pro nejmenší, výstava adventních věnců,
cukroví, pečené palačinky a zákusky, zdobení
stromečku, vystoupení dětí z mateřské školy ani
divadlo pro děti. Každý si může odnést vánoční
fotografii svých blízkých a přihlásit se do již
šestého ročníku cukrářské soutěže o putovní pohár
Zlatý šafrán.
Srdečně Vás zveme na další předvánoční setkání,
které začne v 10:00 hodin v lánské sokolovně.
Během celého dne si návštěvníci budou moci
prohlédnout řadu zajímavých stánků s
rozličnými vánočně laděnými dárky, např.
svíčkami a vonnými esencemi, šperky z korálků,
smaltu, s kořením, pletenými výrobky, s
vánočními svícny, jmelím a květinami, ručně
vyráběnými kabelkami a čepicemi. Připravena
jsou opět stanoviště, kde si malí i velcí návštěvníci
budou moci vyzkoušet zdobení perníčků nebo
výrobu svíček ze včelího vosku. I letos se budete
moci v dekoraci na jevišti vyfotit, vybrat si
vánoční motiv, který fotografii ozdobí, a rovnou si
ji za nízký poplatek odnést domů. Chybět
nebudou ani dětské dílny lánského Domečku.
Sokolovnou zavoní pečené palačinky, horká
medovina a samozřejmě zde bude i adventní
kavárna, kde si budete moci dát výbornou kávu,
zákusky, rybí polévku a další vánoční speciality

Spoleèenská kronika

žen z lánského Sokola.
Organizátoři nabízejí volná prodejní místa
zájemcům z řad široké veřejnosti. Pokud tvoří
doma zajímavé dekorace, šperky, a další
předměty, které by chtěli nabídnout na
adventní prodejní výstavě, nechť kontaktují
Evu Havelkovou mob. 602 297 279.

Vystoupení dìtí, Zlatý šafrán za
vánoèku a divadlo pro dìti
V programu vystoupí děti z lánské mateřské
školky z třídy Soviček. Jejich vánočně laděné
pásmo začne v 15:00 hodin. Na 16.00 hodinu je
pak plánováno vyhlášení každoroční oblíbené a
pro všechny příchozí otevřené soutěže o
nejchutnější vánoční cukroví.
Neváhejte a napečte pro Voňavý advent. Vaše
jméno může být další ze zvěčněných na putovním
poháru Zlatý šafrán, který je po celý rok vystaven
na obecním úřadě. Pokud se chcete této soutěže
zúčastnit, stačí, když 7. prosince přinesete svou
vánočku ochutnat do sokolovny (POZOR: Letos
se porotci dohodli a sjednotili soutěžní kritéria hodnocen bude stejný výrobek).
Program pak v 17:00 hodin vyvrcholí divadelní
pohádkou pro děti.
A NA ZÁVĚR VÝZVA: BUDETE VYRÁBĚT
VLASTNÍ ADVENTNÍ VĚNEC? ZAPŮJČTE
NÁM JEJ NA VÝSTAVU V RÁMCI VOŇAVÉHO
ADVENTU. Přineste jej 7. prosince dopoledne
přímo do sokolovny. Nejhezčí věnec odměníme
drobným dárkem. Předem všem velmi děkujeme.
Eva Havelková

Klobouk dolù
Divadelní spolek Tyrš Lány vyhlašuje již sedmý
ročník čestného ocenění Klobouk dolů pro občana
Lán a Vašírova za dlouholetý významný a nezištný
přínos k propagaci a rozvoji obce.
Své tipy na osobnost, která si cenu zaslouží,
posílejte na e-mailovou adresu
RomanHavelka@email.cz, či je v obálce
nadepsané Klobouk dolů zaneste na obecní úřad,
a to nejpozději do 30. listopadu 2013.
Roman Havelka
Reklama

Kosmetické služby v Lánech
Nabízím dárkové poukazy k Vánocům s
kosmetickým dárkem.
Přijďte vyzkoušet hřejivé parafínové zábaly.
Nově v nabídce dlouhotrvající barvy na řasy.
Nabízím depilaci cukrovou pastou Pandhy´s.

Dne 3. října 2013 oslavili naši rodiče Míla a Jirka
Bechyňovi diamantovou svatbu. Do dalších
společných let jim přejeme hodně zdraví, lásky a
spokojenosti.
Dcery Jiřina a Miloslava s rodinami

Ošetřuji pleť českou kosmetikou Ryor.
www.kosmetika-horejsi.cz
Martina Hořejší
mob. +420 732 770 797

Lesní 498, Lány

19. 11. Přednáška rozumné zadlužování
a prevence předlužování,
Domeček 15:00 – 17:00 hodin
(Naše Lány)
20. 11. Přednáška o zdravém vaření –
svačiny pro děti, příprava dětské
oslavy – spojená s ochutnávkou,
Domeček 10:00 – 12:00 hodin
(Naše Lány)
23. 11. Třetí ročník šachového turnaje v
rapid tempu o mistra obce Lány,
začátek v 9:00 hodin (TJ Sokol
Lány, Obec Lány)
24. 11. Tradiční adventní prodejní
výstava od 9:00 do 17:00 hodin v
Muzeu T. G. M. v Lánech
29. 11. Adventní dílna pro veřejnost ve
školní družině ZŠ, 16:00 hodin
30. 11. Rozsvěcení vánočního stromu,
17:00 hodin, náměstí Lány
(Obec Lány)
4. 12. M i k u l á š s k á h e r n a p r o
předškolní děti, 9:30 – 12:00 v
Domečku (Naše Lány)
7. 12. Voňavý advent, soutěž Zlatý
šafrán, lánská sokolovna 10:00 17:00 hodin (Obec Lány)
7. 12. M i k u l á š s k á n a d í l k a ( Ná š
Vašírov)
14. 12. Lóra cup, hospoda Narpa
21. 12. Buchec, vánoční volejbalový
turnaj (Sokol)
25. 12. Vánoční koncert v lánském
kostele, 17:00 hodin (Chorus
Laneum)

Listopadová literární hodinka
Také v listopadu chci pozvat všechny
příznivce dobré knihy na další Večer s
mým nejlepším přítelem. Tentokrát svou
oblíbenou knihu představí Jitka
Hrušková. Sejdeme se opět v sále nad
hospodou Narpa v pondělí
18. listopadu, ale pozor, tentokrát až v
19:00 hodin. Těším se na vás.
Karel Pleiner

Pøijïte si s námi zazpívat!
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
hledá nové členy do sekcí sopránů a
tenorů. Zájemci se mohou hlásit na
telefonu 606 914 986 nebo na e-mailu:
v_dolezal@volny.cz.
Karel Pleiner

Podìkování
Děkujeme Sboru pro občanské
záležitosti, že jsme si mohli obnovit náš
manželský slib.
Míla a Jirka Bechyňovi
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Adventní dílna pro veøejnost
Školní družina srdečně zve na
otevřenou dílnu výroby adventních
věnců, která se koná 29. listopadu od
16.00 v prostorách školní družiny.
S sebou vezměte: korpus na věnec,
svíčky a zdobení.

ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy
Co prožily dìti z mateøské školy v mìsíci øíjnu?

Èasný vánoèní dárek
Jednoho říjnového večera mi blikl v poště
nový e-mail. Zpráva od Karla Kestnera,
lánského rodáka, toho, co pátrá po okolí
po dávných šachtách: Lány na Aukru –
zajímavé! Co to může být? Nedá mi to a
hned se připojuji na avizovaný portál.
Počítač mě chvíli napíná. A pak se přede
mnou otevře obrazovka se snímky, které
se mi zdají povědomé. Respektive ne
obrázky samotné, ale jejich uspořádání
na černých podélných listech a podrobné
bílé popisky provedené úhledným bílým
písmem bývalého lánského kronikáře
Josefa Jelínka, který řadu let neúnavně
shromažďoval fotografie ze života naší
obce pro příští generace a sestavil z nich
celý cyklus tematicky uspořádaných alb.
Všechna jsou uložena na obecním úřadě.
Ale tady vidím, že všechna přece jen ne.
To, které kdosi nabízí na Aukru, mapuje
divadelní a spolkový život v Lánech. To
jsem neměla v ruce ani já, ani písmák
Vašek Vodvářka, ani současný kronikář
František Pošta. Zaplavila mě vlna
euforie, že nám někdo s předstihem
posílá vánoční dárek. Zapomenuté
fotografie, po kterých při besedách nad
kronikou vždycky tolik voláme!
Píšu lánskému písmákovi, co on na to. Je
smutný, že někdo vydělává na tom, oč se
sám nezasloužil, co mu nějakým řízením
osudu spadlo do klína.
S tím ale nic nenaděláme. Někdo
dokumenty vztahující se k minulosti Lán
odnese do muzea, někoho to nenapadne.
Buďme rádi, že to dopadlo takhle –
album mohlo skončit i na skládce.
Přihlašuji se do aukce a doma prožíváme
týden plný nervozity. Těsně před
uzávěrkou znovu přihazuji a pak s úlevou
zjišťuji, že aukci vyhrávám!
Jedu do antikvariátu, nedá mi to a ptám
se na člověka, který tam lánské fotografie
přinesl. Střípky informací, jichž se mi
dostává, nasvědčují tomu, že album
nejspíše zůstalo ve vilce pana Jelínka.
Možná si ho kronikářova manželka z
nostalgie ponechala.
Nyní snímky podrobíme pečlivému
zkoumání, kdo je kdo, a poté je
převedeme do elektronické podoby, aby
mohly být prezentovány veřejnosti.
Album samotné připojíme k jeho
bratříčkům v archivu obce. Jistě se jim po
něm stýskalo.
Martina Hořejší

Drakiáda na modelářském letišti

1.10. Bramboriáda
Žáci ze školní družiny a děti ze třídy Sluníček prožili
v zahradní učebně a na zahradě mateřské školy
pěkné společné odpoledne plné her, soutěží a
zábavy. V hlavní roli byla brambora. Vše bylo
zaměřeno na tuto polní plodinu, a tak se vyrábělo,
soutěžilo a také ochutnávalo. Počasí nám přálo a
děti si odnášely spoustu zážitků. Prolézt na zahradu
školky pavoučí sítí se podařilo všem. Bramboroví
pavouci ozdobili vestibul školky a odměnou za
zručnost a šikovnost byla ochutnávka pečené
brambory. Tato již tradiční akce pořádaná společně
se školní družinou se dětem velmi líbila a těšíme se
na příští podzimní bramborový den.
4.10. Drakiáda
Děti z MŠ si v rámci dopoledního programu
vyrobily dráčky se vzkazem a kontaktem na
mateřskou školu. Dráčky jsme přivázali k balonku a
společně jsme je vypustili do světa. Dráčkům se
nahoru moc nechtělo, ale nakonec vše dobře
dopadlo a balonky odnesly dráčky na jejich dlouhou
pouť. První zpráva o nalezení dráčka přišla již
druhý den z obce Hostouň, což je od Lán asi 25
km. Druhý drak doletěl do Slaného a třetí z
draků zavítal do Mšece. Na další zprávy o
našich dráčcích se stále těšíme. Počasí nám
přálo, papíroví draci úžasně létali ve výšce,
buřtíky a dobroty od maminek provoněly celou
Kopaninu. Děkujeme členům Modelářského
klubu Lány za propůjčení modelářského letiště
na tuto akci a též za pomoc při organizaci a při
zajištění občerstvení.
10.10. Pohádka na Stochově
Děti ze třídy Kytičky a Sluníčka navštívily
Kulturní dům Stochov, kde se účastnily
představení Jak víla Modrovláska splnila tři
přání. Děti byly nadšené z veselé pohádky i z
jízdy autobusem. Nejvíce je pobavil líný Matěj,
kterému na hlavu přirostla jitrnice, a všetečný
zajíc. Představení s pěknými kulisami, vtipnou
zápletkou a poučným rozuzlením mělo velký
úspěch. Děti celý zájezd vnímaly jako
slavnostní zážitek, na který byly i patřičně
naparáděny.
14.10. Beseda
Tento den proběhla v školce beseda na téma
Mluví vaše dítě správně? s klinickou
logopedkou paní Mgr. Danou Šálovou.
Součástí besedy byla možnost individuálního

poradenství, využilo jí pět maminek s dětmi. V
návaznosti na tuto besedu byla zájemcům
nabídnuta možnost logopedické prevence vedené
paní učitelkou Hanou Řádovou, která bude
probíhat formou kroužku v odpoledních hodinách
přímo v budově Mateřské školy Lány.
24. 10. Fotografování
Čtvrteční dopoledne se neslo v duchu úsměv, vyletí
ptáček. A právě ten úsměv, který denně vídáme na
dětských tvářích, bylo tento den těžké u některých
žáčků vyloudit. Všechny děti ale nakonec úsměv
vykouzlily a rodiče se již nyní mohou těšit na hezké
portréty svých dětí.
25.10. Divadlo
Na konci měsíce zavítalo do naší školky Divadýlko z
pytlíčku a přivezlo dětem pohádkou O drakovi. Toto
představení zhlédly v prostorách třídy Berušky
všechny děti přítomné v mateřské škole. Dětský
smích byl pro dvě herečky tou nejlepší odměnou.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
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ZE ŠKOLY
dokázali vyklidit za 1 minutu 37 sekund.
Evakuaci budovy prvního stupně naši
nejmenší ještě netrpělivě očekávají, tak je
někdy zkusíme překvapit, budou jistě
rychlejší.
· 16. 10. - Žáci 2. - 5. třídy zhlédli v Muzeu T. G.
M. v Lánech kouzelnické představení pana
Øíjen ve škole
Pavla Langera, rakovnického rodáka, vnuka
· 1. 10. – Podzim přivítali žáci školní družiny
lánského pana řídícího Skály. Děti zaujala
tradiční Bramboriádou. S kamarády ze školky
nejen kouzla, při kterých mohly asistovat, ale i
soutěžili v zábavných disciplínách s
výstava kouzelnických propriet. Poučné bylo i
bramborami, vyráběli podzimní pavučinku z
povídání o společenských pravidlech chování
vlny, pavouky a bramborová sluníčka zdobená
v kouzelnickém řemesle. Muzeu T. G. M.
jeřabinami. Na akci nechyběly ani brambory
děkuji za zprostředkování tohoto představení.
pečené v alobalu.
· 22. 10. - Žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v
· 3. a 24. 10. – I letos se budeme společně s žáky
Kladně s cílem získat informace týkající se
8. třídy věnovat výuce finanční gramotnosti.
budoucího studia a profesního zaměření.
V říjnu naši osmáci absolvovali první dvě
Z akce si každý žák přivezl aktuální katalog
lekce, v nichž založili fiktivní domácnosti,
středních škol.
sestavovali rozpočty a řešili problematiku
· 25. 10. - V pátek nás ve škole navštívilo
cestovních smluv.
Divadélko pro školy z Hradce Králové. Žáci
· 7. 10. Žáci čtvrté třídy pod vedením lektora
1. - 4. třídy zhlédli Africkou pohádku aneb
Střediska volného času Labyrint z Kladna
Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba absolvovali dvouhodinovou teoretickou
loutkoherecké představení o životě afrických
přípravu dopravní výchovy.
zvířat, jehož smyslem bylo vytvoření
· 9. 10. – Žáci 5. třídy navštívili Štefánikovu
pozitivního vztahu k přírodě a všem živým
hvězdárnu na Petříně. V pořadu Země jako
tvorům. Děti se dozvěděly něco o Africe a
planeta se dozvěděli např. proč je Země kulatá,
seznámily se s osobností legendárního
co je gravitace, jaký je rozdíl mezi hvězdami a
českého cestovatele. Žáci 5. - 9. třídy zhlédli
planetami a jak vypadá sluneční soustava.
představení nazvané Legenda V+W aneb
Pozorovali také oblohu dalekohledem a
Příběh Osvobozeného divadla, které bylo
prohlédli si výstavní prostory hvězdárny.
souborem ukázek z nejslavnějších divadelních
Během dopoledne se ve škole v novém složení
her autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha.
letos poprvé sešla žákovská rada (zástupci
Ve více než šedesáti minutách si žáci mohli
žáků z 2. – 9. třídy) s vedením školy.
uvědomit nejzásadnější okamžiky života i
kariéry těchto mistrů českého humoru. Celé
· 11. 10. - Ve škole jsme si opět po roce
představení bylo doplněno originální hudební
připomněli témata ochrany člověka za
úpravou písní Jaroslava Ježka.
mimořádných událostí. Žáci prvního stupně
se spolu s třídními učiteli věnovali převážně
· 20. 9., 15. 10., 22. 10. – V soutěži škol
ročníkovým tématům Neztratím se?, Bezpečí a
v základním kole malé kopané hoši 6. a 7. třídy
nebezpečí, Počítej se vším, S mapou
obhájili třetí místo. Páté místo v základním
nezabloudím, Pomáhám zraněným. I na
kole ve florbalu obsadilo družstvo žáků 4. a 5.
druhém stupni se žáci nejprve věnovali
třídy. Bramborovou medaili přivezlo družstvo
ročníkovému tématu
dívek 6. a 7. třídy
( Po v o d n ě , Po ž á r y ,
z okresního kola
Havárie, Od vichřice k
ve florbalu.
zemětřesení) a ve zbytku
· 30. 9., 7. 10. , 18. 10. –Ve
dopoledne pak každá
třech dvouhodinových
třída prošla čtyřmi
blocích v rámci
stanovišti, na kterých
intervenčního programu
žáci řešili např. dopravní
pracovali žáci 5. třídy
situace z pohledu
s lektory Střediska
c y k l i s t y, u č i l i s e
výchovné péče
orientovat podle mapy,
ve Slaném. Do výtvarné
určit pochodový úhel,
soutěže Ahoj z prázdnin
ošetřit zraněného v
bylo v říjnu odesláno
různých, životu
11 nejzdařilejších prací.
nebezpečných situacích a
Zážitky z letních měsíců
zopakovali si i obecné
letos ztvárnili třeťáci a
informace a zásady
čtvrťáci.
chování při mi· 29., 30. 10. – Školáci si
mořádných událostech.
užili dvou dnů
Hned po ránu jsme
podzimních prázdnin.
provedli cvičnou
Letošní, v pořadí osmý, početný
Iveta Vrabcová,
evakuaci historické
lampionový průvod zamířil za sochou
ředitelka
základní školy
budovy, kterou jsme
moudré sovy do školního statku.

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
úterý
· 08:00 – 09:00 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
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
· 14:00 – 15:00 Angličtina pro děti
· 15:00 – 16:00 Koučování individuální poradenství
čtvrtek
· 08:00 – 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 (nabízíme volná místa)
Vybíráme z programu:
· Přednáška o zdravém vaření spojená
s ochutnávkou přímo v Domečku na
téma ZDRAVÉ SVAČINY a
DĚTSKÉ OSLAVY se uskuteční ve
středu 20. listopadu od 10:00 do
12:00 hodin v Domečku s Radkou
Reupke.
· Přednáška ROZUMNÉ
ZADLUŽOVÁNÍ A PREVENCE
PŘEDLUŽOVÁNÍ se uskuteční v
úterý 19. listopadu v čase 15:00 –
17:00 hodin s Ivou Miškovou. Téma:
úvěrové produkty, registry dlužníků,
nebankovní instituce, osobní
poradenství na míru.
· M I K U LÁ Š S K Á H E R N A p r o
přihlášené děti se uskuteční ve středu
4. prosince dopoledne. Mikuláš s
andělem přijdou za dětmi ve dvou
časech, 09:30-10:30 a 11:00-12:00
hodin. Cena herny včetně zdravé
nadílky je 200,- Kč a přihlásit se
můžete přímo v Domečku.
· Přednáška o zdravém pečení spojená
s ochutnávkou na téma VÁNOCE se
uskuteční ve středu 11. prosince
dopoledne v Domečku s Radkou
Reupke.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Budiž svìtlo
Na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno: /Tento den pro
zdejší rolníky znamenal po noci ráno; / budeme žít jako v Praze, všude samé
vedení, / jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedle ní. 1
Třebaže takhle vzletně to lánský kronikář František Pošta nezapsal, den to
byl docela určitě významný. A který? No přece 11. srpen 1921. Tehdy po
návratu z téměř tříměsíčního ozdravného pobytu na italském ostrově Capri
prezident T. G. Masaryk s rodinou poprvé zamířili do Lán, aby ve zdejším
zámku našli na řadu let nový domov. Když sem dne 23. června 1889 přijeli
novomanželé Max Egon II. z Fürstenberka s chotí Irmou, kteří se hodlali
usadit v Lánech natrvalo, přivítaly je ověnčené telegrafní sloupy (My blesk k
myšlenkám spřaháme a noha parou cválá.2) a tři slavobrány. Uplynulo
dvaatřicet roků a nové obyvatele zámku pozdravila v obci nová technická
vymoženost: prvně zažehnuté elektrické světlo.3
Popravdě řečeno, ona to po Lány a okolí nebyla úplně neznámá novinka.
Jako první poznali výhody užívání elektrického proudu horníci z
rynholecké Laury. Tam fungovala důlní elektrárnička už v roce 1877 (a v
provozu byla do r. 1926). Spalovalo se zde samozřejmě místní uhlí: jednak
to méně kvalitní, jednak přebytky, které nebylo možno realizovat na trhu.
Od roku 1908 už elektrárna disponovala třemi turbínami a deseti kotly4 a
podávala výkon 1 100 kW. Jenomže sloužila pouze provozu šachty,
veřejnost z ní neměla žádný prospěch.5
Hned po první světové válce (v letech 1918 - 1920) byla při rynholeckém
dole Anna zřízena tepelná elektrárna, která rovněž sloužila především
provozu šachty, ale přebytky energie byly až do roku 1965 dodávány do
veřejné sítě. Zřizování rozvodných sítí hradily ze svého rozpočtu samy
připojené obce, např. přilehlý Rynholec zaplatil v roce 1920 za elektrifikaci
145 000 Kč – zato tam poprvé s velkou slávou zazářila světla už dne 19.
února 1921! – a Kamenné Žehrovice v r. 1921 dokonce 810 000 Kč. S
technickým pokrokem byla elektrárna několikrát modernizována: nejprve
v roce 1925, pak v r. 1928 (výkon 6 000 kW) a naposledy v r. 1938 (výkon 10
000 kW). V dobách největšího rozkvětu elektrárna zaměstnávala až 150
lidí.6
V roce 1922 začal být elektrárenský červený popel, vršený na ohromné
haldy nedaleko šachty, využíván k výrobě cihel, tvárnic a ke stavebním
účelům vůbec.7 Tato tradice, na kterou po roce 1965 navázal národní
podnik Prefa Hýskov výrobou panelů, pokračovala až do roku 1989.
Provoz rynholecké elektrárny byl zastaven v noci z 29. na 30. března 1965 v
souvislosti s chystaným ukončením těžby uhlí na Dole Československé
armády (k tomu došlo dne 30. září 1965). Hned 15. dubna 1965 odbourali
do poloviny jeden ze dvou elektrárenských komínů; jeho torzo můžeme
vidět dodnes. Druhý komín, na němž byla umístěna vodní nádrž, odstřelili
pyrotechnikové dne 3. prosince 1965.8 Po něm už není v panorámatu šachty
ani stopa.
Když tedy v Lánech vítali pana prezidenta rozsvícenými žárovkami, měli
Rynholečtí slávu iluminace obce už půl roku za sebou. Zase jsme nebyli
první!
1
2
3

4

5
6

7

Píseň Elektrický valčík Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Jan Neruda: Písně kosmické.
Kronika 0, s. 36 a 115 a Dlouhý, J. : Lánský zámek prezidentským sídlem. In : Lány a
Křivoklátsko – scénář k expozici v lánském Muzeu TGM , Praha a Lány 1999, s. 14.
Nemohu si odpustit malou poznámku : Podstatné jméno kotel je pro nás prostě neocenitelné.
V 7. pádě čísla množného lze zcela beztrestně napsat pod kotli i pod kotly; obé je možné. Ono
totiž tohle substantivum kolísá mezi měkkým vzorem stroj a tvrdým vzorem hrad. Jak je ctěná
libost.
Krůta, Václav : Rynholec, MNV Rynholec, Rynholec 1980, s. 20, 21.
Tamtéž.
Zaměstnanci elektrárny, to byli ovšem ponejvíce dělníci z okolních obcí. Traduje se, že dělávali
všechno pro to, aby se u nich doma nemusel pokud možno vypínat proud. Třeba při bouřkách
prý do poslední chvíle nezastavovali příkon do sítě, jen aby Rynholec, Stochov, Lány a Vašírov
nebyly bez elektřiny.
Správa elektrárny dovolovala, aby si zájemci červený popel zdarma odváželi. Navršená škvára
se místy spekla do ohromných bloků, které hrozily při neopatrném odebírání popela sesutím.
Dne 26. 2. 1934 zajel pětapadesátiletý kočí Čeněk Šlapák ze státního statku v Lánech s
koňským povozem na velmi nebezpečné místo, kde tvořil balvan spečené škváry nad
podebraným úpatím hromady popela jakýsi převis. Kočí nabíral (samozřejmě zespoda zpod

Na provedení elektrifikace Lán a Vašírova se usnesli obecní zastupitelé 18.
července 1920 a 17. října 1920 potom schválili vybudování lánského a
vašírovského transformátoru. Generální zkouška průběhu prací se konala
onoho zmíněného dne 11. srpna 1921 – a ono to doopravdy svítilo! - ale
elektrifikace obce jako taková byla dokončena teprve v březnu 1923.
Provedla ji firma Ryšán a Ryska z Prahy-Vysočan za sumu 542 720 Kč. (1
kWh světelného proudu tehdy stála odběratele 5 Kč; za 1 kWh motorového
proudu se platilo 3,90 Kč.) 9
Od pantáty vedou dráty do žárovky nade vraty.10 Tenhle verš je skutečně
originální a nezapomenutelný, ale není zde řeč o žádném transformátoru. V
Lánech vyrostl jeden na Palouku nedaleko čp. 6 při vyústění ulice Na
Ohradech na hlavní průběžnou silnici a ve Vašírově druhý u statku čp. 11.
Oba tyto transformátory vybudoval za 34 700 Kč stavitel František Holub z
Nového Strašecí.11 Vašírovský transformátor máme, když se díváme z okna
restaurace Vašírovský dvůr, před očima dodnes, s tím lánským je to
komplikovanější. Ten původní na návsi byl v souvislosti se zvelebováním
náměstí zbořen dne 10. září 1949 a místo něj byl už v srpnu 1949 postaven
nový ve Školní ulici u domu čp. 225 proti farské zahradě.12 Ani jeho
lokalizace však nebyla zvolena právě nejšťastněji, protože kvůli němu
musela zůstávat stavebně nevyužita jedna parcela v řadové zástavbě.
Nakonec byl tento transformátor koncem šedesátých či počátkem
sedmdesátých let 20. století zlikvidován a na jeho místě stojí ve Školní ulici
dům čp. 372.
V letech 1981 – 1982 bylo tradiční lokální vytápění zámeckých interiérů
nahrazeno elektrickým topením, ale původní kachlová kamna, do nichž se
přikládalo z chodeb, zůstala šetrně zachována – dokonce přibyla i kachlová
kamna zcela nová. Elektrické vytápění vyžaduje značný příkon energie, a
proto musela být k zámku zřízena samostatná elektrická přípojka, jejíž
kabel je položen v zemi a vede v poli od Slovanky souběžně s východní
stranou silnice. Poblíž kostela byla mezi stromy na volné ploše citlivě
postavena nová trafostanice s prejzovou střechou (podobně je tradičně
zastřešena vrátnice u zámecké brány).13
Ostatní transformátory, které musely být během času zřízeny (třeba na
severní straně Masarykova náměstí za autobusovou zastávkou, ve Školní
ulici naproti č. p. 372 anebo v Lipové ulici), to jsou takové fádní betonové
krychle.
K rozvodu elektrického proudu odjakživa patřily dráty. Stanislav Kostka
Neumann už před první světovou válkou sleduje, jak my, dráty […] bzučíme
monotónně, neznajíce touhy ani chtíče, studené, kovové […] napjaty mezi
kandelábry, sloupy a tyče […] pavouka civilizace necitelné tvoříme sítě […]
jsme kovové ruce moderní souvislosti, věrné a spolehlivé, rychlé a energické
[…] ve vteřinu každou bleskem pojíme s národem národ […].14 Ani lánské
ulice si člověk bez sloupů a drátů neuměl představit, respektive byly tak
samozřejmé, že jsme je snad ani nevnímali, dokud na nich nezačaly koncem
srpna a v září hřadovat vlaštovky a jiřičky, neomylný signál konce léta.
Pokračování na str. 7...

8
9
10
11
12
13

14

převisu) sypký materiál, vtom se dala lavina škváry shora do pohybu a Čeněk Šlapák i s vozem
v okamžiku zmizeli pod spečenými kusy škváry a pod ještě žhavým nedávno navršeným
jemným popelem (zapřažení koně stáli kousek stranou a vyvázli jen s drobnými
popáleninami). Zachránci, aby se mohli k místu neštěstí vůbec přiblížit, ulévali (i když neradi:
následky si dovedli představit) žhavý popel vodou, která se okamžitě měnila v syčící páru.
Výsledek dopadl tragicky. Vyhrabaný kočí už nežil. Vlastní příčinu smrti těžko stanovit: byl
těžce potlučený škvárovými balvany, udušený, popálený a opařený. Tak hrozný odchod ze
světa neměl v kraji pamětníka. (Kronika I)
Kronika III, s. 386 a 393.
Kronika 0, s. 115 a Kronika I, s. 27 a 38.
Píseň Elektrický valčík Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Kronika 0, s. 27.
Kronika II, s. 182 – 183.
Podobnou úhlednou zastřešenou budovu čp. 442 postavila správa telekomunikací ve Školní
ulici naproti domu čp. 372, ale bohužel hned vedle ní stojí panelová škatule nového
transformátoru.
Neumann, S. K.: Zpěvy drátů. In: Podaná ruka, Československý spisovatel, Praha 1975, s. 39 40.
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Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
... pokračování ze str. 6
Všeho do času. V létě 2010 začaly sloupy a dráty z
ulic mizet, elektrické vedení se pokládalo do
země. Začalo to v Zahradní ulici, následujícího
roku se pokračovalo v ulicích Ke Hřbitovu a Za
Školou … Dráty se před očima stávají minulostí.
Jistě je to estetičtější a hlavně bezpečnější,
jenomže – kde budou teď sedat jiřičky?
Nezanevřou na nás, holky?
Vážení občané, vzácní hosté,/ s elektřinou je to
prosté:/ Od pantáty vedou dráty / do žárovky nade
vraty. / Odtud proud se přelévá / do stodoly, do
chléva. / Kdo má pojistky námi předepsané, / tomu
se při zkratu nic nestane. / Kdo si tam nastrká
hřebíky, / vyhoří a začne od píky. / Do každé rodiny
elektrické hodiny!15 Dneska nám tenhle text

připadá roztomile archaicky naivní, ale na
počátku dvacátých let 20. století, k němuž se
prokazatelně vztahuje, byl velice aktuální.
Tenkrát, obrazně řečeno se spisovatelem
Jaroslavem Havlíčkem,16 končila éra
petrolejových lamp, právě skončilo staré
Rakousko a začínala doba, kdy přišli na svět naši
dnešní nejstarší spoluobčané, kteří se narodili po
první světové válce. Pro mě je to generace mých
rodičů, pro mou dceru generace babiček a
dědečků, nejmladší občánkové už se ocitají ve
čtvrtém pokolení svých předků.
Václav Vodvářka, lánský písmák
15
16

Píseň Elektrický valčík Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.
Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy, Levné knihy Kma,
Praha 2000.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ V LÁNECH
Sochy zdobí obec
Další sochařský artefakt se pyšní téměř na dohled
Druhé sochařské sympozium vyvrcholilo vernisáží
5. října, v době kdy jsme již tiskli říjnové číslo
od lavičky, před vstupem do lánských lesů, vpravo
Lánského zpravodaje. Protože se vernisáž setkala
od cesty na Nová Dvora. Je jím trůn výtvarníka
s velkým zájmem občanů, krátce se k ní vrátíme.
Petra Kellnera.
Účastníci letošního symposia tvořili na téma
Křeslo s vítacím ptákem, kterému mnozí
Užité umění a obec Lány a pět dřevěných artefaktů
neřeknou jinak než sova, zůstalo před obecním
zhotovili z velké části místní - Roman Havelka,
úřadem. Autor Pavel Novotný jej vytvořil pro
Oldřich Polášek a bratři
Karel a Petr Kellnerovi.
Hostem byl pouze Pavel
Novotný z Dačic, jehož
dcera Marta v Lánech žije s
rodinou, takže k nám
vlastně patří rovněž.
Sluneční paprsky během
první říjnové soboty
příjemně ozářily dokončené
sochy, které byly vystavené
před obecním úřadem.
Vernisáž zahájil sólem na
trubku pan Vratislav Bartoš
z Lán, poté si krátké slovo
vzal starosta obce Karel
Sklenička a po něm svá díla
představili jednotliví autoři.
V křesle sedí jeho autor Pavel Novotný obklopen vnoučaty Nicolou a
Sborově zanotovali
Davidem Gregorovými a svou manželkou.
početnému publiku píseň,
hosty a návštěvníky Lán. Až budou procházet
kterou společně se zahřívacím kalíškem
náměstím,
spočinou na okamžik v čestném
zahajovali každodenní sochání. Na dlouhé zdraví
sedadle a pták s nepřehlédnutelným zlatým
plastik poté připili i účastníci vernisáže.
zobanem je přivítá. Myslím, že sova nebude mít o
Krokodýl pana Oldřicha Poláška doplul během
společnost nouzi.
října do Školní ulice, kde našel bezpečné místo
Poslední skulptura na přání autora Romana
před budovou I. stupně základní školy. Myslím, že
Havelky
a členů Modelářského klubu bude mít
jeho volbou jsou nadšené zejména školní a
své
místo
blízko modelářského letiště na dohled
předškolní děti a krokodýl bude mít veselou
ze silničního obchvatu Lán. Dřevěný totem bude
společnost.
zdobit kovový model letadla. Nyní je místě
Na lavičce se zapomenutou aktovkou a spící
připraven betonový základ a ukotvení.
kočičkou si můžete odpočinout po procházce
Ráda bych autorům za nás všechny poděkovala,
lesem nebo poté, co v potu tváře vyšlapete strmou
jejich
velké pracovní nasazení jsme mohli v září
Berounskou ulici z náměstí až nahoru. U brány to
vidět
na
vlastní oči. Odvedli velký kus práce a
lavičce sluší, a protože nedaleko bydlí i tvůrce
obohatili naši ves o nové pozoruhodnosti. Díky!
posezení Karel Kellner, můžete si s ním zde dát
Martina Hořejší
dostaveníčko.

NEBE NAD LÁNY
Pro dnešní číslo jsem měl připraven jiný
článek. Chtěl jsem zůstat stranou
mediální vichřice, která možná již teď
(nevím, píši v říjnu) vane českou
kotlinou. Právě ve sloupku o aktuálním
dění na NEBI NAD LÁNY však nelze
takové představení vynechat. Řeč je o
kometě ISON. Z oběžné dráhy za
Jupiterem, která slouží jako odkladiště
všeho stavebního materiálu zbylého po
budování planet se k nám vydal jeden
takový slepenec kamení a špinavého
ledu. Jak se přibližuje ke Slunci, začíná
se zahřívat a odpařovat. Naše hvězda do
něj fouká tak silně, že mu z těch plynů
vytváří ohon. Při notné dávce štěstí
uvidíme pouhým okem, a dost možná i
na denní obloze, kometu. ISON je tu
poprvé a definitivně naposled. Je tedy
těžké předpovědět, zda se při průletu
kolem Slunce rozsype, nebo nám
připraví zážitek hodný zaznamenání v
kronice.
Vlasatici hledejte od začátku prosince
před rozedněním (v šest hodin)
v souhvězdí Herkula na jihovýchodě.
Díky dlouhým nocím ji pak po setmění,
znovu blízko Herkula, uvidíme na
severozápadě. Hlídejte si ale Měsíc,
který bude pozorování rušit. Podle toho
si buď přivstaňte, nebo si udělejte
procházku večer. Více na
www.kommet.cz
Hodně štěstí, bude to výjimečné. Nebo
taky ne…
Jirka Luska

Výbìrové øízení na pozici
vedoucí smìny
(číšník/servírka)
Hospoda Narpa Lány
Hospoda Narpa Lány vypisuje
výběrové řízení na pozici
vedoucí směny
(krátký-dlouhý týden)
Od 1. ledna 2014 je volné jedno
pracovní místo.
Požadujeme :
· znalost práce a PC
· komunikativnost
· příjemné vystupování
Stručný životopis zasílejte
do 20.12. 2013 na e-mail:
ladra.jiri@seznam.cz.

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Listopad 2013 | Strana 8

Pøedvánoèní cvièení s Míšou
Tradiční předvánoční cvičení s Míšou
Kholovou se letos uskuteční v neděli 15.
prosince 2013 od 9:30 do 11:00 hodin v
lánské sokolovně.

Patnáctá svìtová
gymnaestráda
Se uskuteční v roce 2015 v Helsinkách.
Česká obec sokolská nabízí zúčastnit se
buď jako cvičenci ve společně
připravované skladbě nebo jen jako
diváci. Podrobné informace najdete ve
vývěsce TJ Lány.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Lánská koule 2013 má vítìze
Zdravím všechny příznivce pétanque a
především finalisty a s radostí oznamuji, že finále
Lánská koule 2013 v pétanque je ukončeno.
Průběh byl plný zvratů a teprve doslova poslední
zápasy rozhodly, kdo si odnese pomyslný
vavřínový věnec. Vítězi letošního ročníku se stali
manželé Michaela a Emil Buřičovi, kteří si po
loňském stříbře odnášejí zlato. Zcela opačný
trend zaznamenala dvojice Martina Cingálková a
Aleš Vítek, v loňském roce zvítězili a letos skončili
na druhém místě. Velkým překvapením jsou
manželé Jitka a Bohuslav Machačovi, kteří se
účastnili soutěže poprvé a skončili na třetím

místě. Zklamáním je skupina soutěžících do 14
let, která nedokončila všechna utkání, a tak ti,
kteří měli o pétanque opravdu zájem, přišli
zkrátka. Slavnostní vyhlášení výsledků s
předáním ceny vítězné dvojici bude při lánském
Voňavém adventu 7. prosince v lánské sokolovně v
15:30 hodin. Zdravím všechny účastníky soutěže,
zvu je na slavnostní vyhlášení, kde chceme udělat
společnou fotografii. Věřím, že řady příznivců
pétanque se i v příštím roce rozrostou. Těším se
na příští sezonu 2014.
Oldřich Polášek

Volejbalova liga zaèíná

Šachový turnaj o mistra obce Lány

Šestým ročníkem pokračuje od
listopadu volejbalová liga smíšených
d r u ž s t e v AV L Vo l l e y, j e j í m ž
zakladatelem a organizátorem je
volejbalový oddíl TJ Sokol Lány.
Letošního ročníku se účastní kromě
domácího týmu družstva Tuchlovic,
Stochova, Rakovníku, Kněževsi u Prahy
a Kladna. Lánští budou obhajovat
vítězství z minulého ročníku. Turnaj se
řídí platnými volejbalovými pravidly a
zápasy se hrají ve vlastních prostorách
družstev.
Zveme všechny místní volejbalové
příznivce na domácí zápasy, které se
budou hrát v lánské sokolovně. Aktuální
rozpisy zápasů, výsledky a fotografie
jsou k dispozici na stránkách
www.avlvolley.cz.
Martin Zelenka

Šachový oddíl TJ Sokol Lány a obec Lány pořádají
3. ročník šachového turnaje (v rapid tempu)
O MISTRA OBCE LÁNY dne 23. listopadu 2013
v sokolovně.
Turnaj se bude konat od 9:00 hodin v lánské
sokolovně na galerii v 1. patře v Domečku. Je
nutné mít čistou obuv na přezutí!
Hrací systém: podle počtu účastníků (při menším
počtu každý s každým, při větším počtu švýcarský
systém).

Tempo hry: turnaj v rapid tempu, pravděpodobně
10-15 minut s bonifikací za každý provedený tah.
Hlavní rozhodčí: IM Martin Přibyl.
Turnaje se mohou zúčastnit občané Lán a
Vašírova. Přihlášky zasílejte nejpozději do 22.
listopadu na e-mailové adresy:
martpribyl@gmail.com nebo
pucholtmartin@seznam.cz
Mgr. Milan Dvořák,
předseda komise VP a sportu

Vycházka po malodolech
Vycházka po lánských uhelných malodolech v
neděli 20. října se velmi vydařila. Dvacítka
výletníků se zájmem vyslechla výklad Ing. Karla
Kestnera. Všichni shodně konstatovali, že
získané informace byly opravdu překvapením.
Málokdo tušil, že ty menší či větší kopečky v lese v

okolí Lán jsou pozůstatky po těžbě černého uhlí.
Vycházce přálo i počasí, takže se nám ani po třech
hodinách zajímavého vyprávění z lesa nechtělo.
Děkujeme!
Václava Nováková

Nabízím své služby v oblasti
elektromontážní činnosti.
Nové instalace i rekonstrukce el. rozvodů. Zapoj.
spotřebičů, výměny bytových rozvaděčů, jističů,
zásuvek, vypínačů aj.

Tel.: 602 357 331, 313 513 298
Roman Akrmann, Lány

Úklidové práce a služby
Čištění koberců a čal. nábytku, praní
vertikalních žaluzií a další dle dohody.
7 dní v týdnu.
Tel.: 602 357 331, 313 513 298
Roman Akrmann, Lány
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