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Úvodník

Obec získala Fulínovu cenu

Tradice prezidentských návštěv v lánské
škole se datuje už od dob Tomáše
Garrigua Masaryka. Není ani příliš divu,
že měl o školu v Lánech zájem, vždyť to
byl právě on, kdo nemalou měrou
přispěl na její výstavbu. Proto také
(s přestávkou po dobu komunistické
nadvlády) nese škola jméno jeho
manželky Charlotty. Úsměvné bylo to,
že komunisté sice odstranili z fasády
školy její jméno, ale obtisky písmen na
omítce stejně neklamně hlásaly, co zde
dříve bylo napsáno …
Ale zpět k dnešku. Při letošním zahájení
školního roku si lánská škola připsala
další pomyslný zářez na pažbu svého
koltu, když přivítala současného
prezidenta Miloše Zemana. A že se
máme čím pochlubit. Za poslední roky
obec vložila do rekonstrukce školy
pěknou sumu peněz, jen zateplení obou
budov včetně vytápění tepelnými
čerpadly přišlo na téměř patnáct milionů
korun. Další investice šly do vybavení.
Dnes disponuje škola velkým počtem
interaktivních tabulí, komfortní je počet
odborných pracoven, kdy má druhý
stupeň vlastní specializované učebny na
řadu předmětů; počítačové vybavení ve
škole je rovněž na dobré úrovni. Škola
disponuje i venkovní učebnou a v
neposlední řadě je třeba zmínit letos
nově modernizovanou školní kuchyni,
která zajišťuje obědy nejen pro školu, ale
i pro mateřskou školu a lánské seniory.
Vždy je ale co zlepšovat. V další etapě
chceme prostor mezi budovami školy a
mateřské školky upravit do jakéhosi
školního „kampusu“ a vyřešit i
parkování kolem školy. Plány máme
připravené a teď se snažíme získat na
tento projekt dotaci. Se školou jsme tedy
jako zřizovatelé zdaleka ještě neskončili
a je chvályhodné, že i současné vedení
školy vyvíjí nemalé úsilí k jejímu dalšímu
vylepšování a získalo rovněž řadu
grantů a dotací na rozvoj školy.
Tak tedy vzhůru do nového školního
roku. Škola je pro každou obec jednou ze
základních vizitek a důležitým
spojovacím článkem obecní komunity.
Karel Pleiner

V krajském kole soutěže Vesnice roku získaly Lány
ocenění za kvalitní květinovou výzdobu v obci.
V sobotu 19. července 2014 proběhlo v obci
Kněžice, okr. Nymburk, slavnostní vyhlášení
výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku

2014. Vesnicí Středočeského kraje 2014 se stala
obec Kněžice. Obec Lány získala v tomto ročníku
diplom hejtmana Středočeského kraje za kvalitní
květinovou výzdobu v obci – tzv. Fulínovu cenu.

Øíjnové volby do Zastupitelstva obce Lány
Zastupitelstvo obce Lány na svém veřejném
zasedání 23. června 2014 stanovilo usnesením č.
3/2014/7 počet členů obecního zastupitelstva
pro volební období 2014-2018 na jedenáct. Pro
volební období 2014-2018 byl vytvořen jeden
volební obvod.
Volební místnosti budou umístěny v budově I.
stupně Základní školy v Lánech ve Školní ulici.

O přízeň lánských a vašírovských voličů se uchází
čtyři volební subjekty: nezávislé sdružení
kandidátů Společně pro Lány a Vašírov, nezávislé
sdružení kandidátů Pro dobrou věc, TOP 09 a
Komunistická strana Čech a Moravy. Volební
lístky obdrží voliči v týdnu konání voleb do svých
schránek.
Martina Hořejší

Opravy místních komunikací
V měsíci srpnu 2014 byly provedeny opravy
asfaltových povrchů na místních komunikacích.
Jedná se o ulice Příční a Okružní. V obou ulicích
byly odstraněny stávající asfaltové povrchy a byl
položen nový asfaltový koberec. Ulice Okružní
byla navíc v horní části od Berounské ulice
rozšířena. Práce byly provedeny firmou Froněk
s.r.o. Rakovník a celková investice této akce byla
750.000,- Kč. Dále byla provedena oprava

výtluků v ulici U Kasáren. Kompletní oprava této
ulice je plánována až na příští rok, protože zde
budou ještě prováděny výkopy na položení kabelů
mezi zámkem a kasárnami. V říjnu je dále
plánována úprava komunikace ve spodní části
Vašírova. Zde budou instalovány do komunikace
horské vpusti, které budou zachytávat přívaly vod
z polí od Starého zámku.
Karel Sklenička

Obdržíme další dotaci na zateplení obecní budovy
Začátkem letošního roku jsme vypracovali žádost
o podporu z Fondu soudržnosti a ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Jedná se o projekt
„Snížení energetické náročnosti Domu s
pečovatelskou službou v Lánech“. V rámci tohoto
projektu bude provedeno zateplení fasády
budovy, dokončena výměna vstupních dveří a
zateplení všech půdních a sklepních prostor.
Naše žádost byla nejprve v červnu akceptována a
v měsíci srpnu jsme dostali rozhodnutí o
registraci a přidělení dotace. Výhodou této dotace
je, že do celkových nákladů mohou být započítána
i nová plastová okna vyměněná již v loňském roce.

Celková náklady na akci jsou 2,4 milionu Kč, z
toho dotace činí 2,1 milionu Kč a spoluúčast obce
je 250 tisíc Kč. V současné době se zpracovává
projektová dokumentace pro provedení stavby
tak, aby ještě v letošním roce mohlo proběhnout
výběrové řízení na dodavatele stavby. Vlastní
práce budou provedeny na jaře roku 2015. V
návaznosti na zateplení bude provedena i
rekonstrukce plynové kotelny v budově DPS.
Získání této dotace je dalším úspěšným
projektem realizovaným ve volebním období
2010 – 2014.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání

Posvícení

Zastupitelé obce Vás zvou na poslední veřejné
zasedání současného zastupitelstva. Bude se
konat v pondělí 15. září 2014 od 18:00 hodin do
sálu nad hospodou Narpa.

Posvícení v Lánech bude tradičně první neděli po
svátku sv. Václava, tj. 5. října 2014. Kolotoče,
houpačky a další posvícenské atrakce budou
umístěny v prostoru okolo Židovského rybníka.
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Dìtský lékaø
Z důvodů dovolené od 8. září do 19. září
2014 nebude ordinovat dětský lékař
MUDr. Petr Cibulka. Po dobu jeho
nepřítomnosti jej zastupuje MUDr.
Marcela Neustupová v Novém Strašecí
464, tel. č. 313572744.

Co se dìje na radnici
·

Oèkování psù
MVDr. Šlégr bude provádět ve středu
17. září 2014 doočkování psů proti
vzteklině. Jedná se o druhý termín
očkování pro ty chovatele psů, kteří
neočkovali na jaře.
Místo: Lány – Obecní úřad od 14:00 do
16:00 hodin a Vašírov - u kapličky od
16:00 do 16:30 hodin.

·

Pozvánka na ètení z historie
zámeckého parku
Obec Lány Vás srdečně zve ve středu 24.
září 2014 od 17:00 hodin do Muzea T. G.
M. v Lánech na čtení ze vzpomínek
Ladislava Krejsy - hospodářského
kontrolora, pověřeného řízením
zámeckého parku a zahrad v letech 1911
- 1939.Přednáška bude spojená s
promítáním historických fotografií
zámeckého parku, zámku a domů v
Lánech. Dozvíte se zajímavosti o
působení rodu Fürstenberků na
lánském zámku, o budování zámeckého
parku a zahrad, o nelehkém období I.
světové války a následném prodeji
zámku do vlastnictví Českého státu.
Přijďte se dozvědět zajímavosti o své
obci!
Přednáška bude mít pokračování 16.
října od 17:00 hodin na téma Masaryk a
jeho působení na lánském zámku.
Martina Hořejší, Ivana Píšová

Pøeplnìné kontejnery
Vážení občané,
s ohledem na stížnosti k přeplněným
kontejnerům se starým papírem v obci,
Vás prosíme, abyste při odkládání
kartónů a krabic, obaly vždy sešlápli.
Umožníte tak dalším zájemcům vložit
do modrého kontejneru více odpadu a
pomůžete nám udržet pořádek okolo
sběrných míst.
Děkujeme, vaši zastupitelé

Nabízím hlídání dětí
Učitelka MŠ se specializací
speciální pedagogika nabízí hlídání
dětí o víkendech, v odpoledních i
večerních hodinách.
Ivana Klímová - tel. 723 291 380

·

·

·

Celé prázdniny pokračovaly práce v režii
Stavebního podniku z Rakovníka na hasičské
zbrojnici dle naplánovaného harmonogramu.
Práce budou ukončeny v závěru měsíce září.
Současně byla prodloužena plynová přípojka v
ulici Křivoklátské k hasičské zbrojnici s
možností napojení pro 3 rodinné domy a
hasičskou zbrojnici. Pořizovací náklady byly
cca 280.000,- Kč. Následný prodej plynovodu
do vlastnictví společnosti RWE vrátí do
rozpočtu obce částku 193.000,- Kč.
Zastupitelé se dohodli, že přestože průjezdní
komunikace – Zámecká ulici stále není
převedena ze Středočeského kraje na obec
Lány, objednají prováděcí projektovou
dokumentaci na chybějící chodník v Zámecké
ulici podél ohrad pro antilopy a lamy. Dle
nových zkušeností je možné požádat o vydání
stavebního povolení i v případě souhlasu
majitele pozemků.
Dne 18. 8. 2014 byl dokončen zápis do
katastru nemovitostí a obec Lány se stala
vlastníkem pozemků pod komunikací v
Březové ulici.
Zastupitelé se seznámili se žádostí manželů
Švigárových na odkoupení pozemku p.č. 28/2
o celkové výměře 2 m2. Záměr bude zveřejněn
na veřejné desce.
Od 1. září byla otevřena nová třída Mateřské
školy v Lánech v pronajatých prostorách ve

·

·

·

·

Školní ulici čp. 376. Její kapacita je 10 dětí.
Celkově má lánská mateřská škola pro školní
rok 2014/2015 kapacitu sto dětí. Náklady na
zřízení detašovaného pracoviště činily
70.000,- Kč.
Zastupitelé se seznámili s plánem opatření v
rámci probíhajících pozemkových úprav. V
připravovaném plánu má prioritu úprava cesty
nad bývalým lihovarem (od chodníku směrem
k Tuchlovicím), pořadové číslo dva má Bílá
cesta a třetí v pořadí je cesta Pod Starým
zámkem. Pokud bude tento plán schválen na
veřejném zasedání, je možné hledat vhodné
dotační tituly na opravu těchto cest.
Starosta informoval zastupitele, že po ročním
administrativním kolotoči bylo dokončeno
vodoprávní řízení na Židovský rybník. Tzn. že
máme všechna potřebná povolení a můžeme
pokračovat v přípravě prováděcího projektu.
Jeho vypracováním byl pověřen Ing. Červený,
který vyhotovil jednu ze studií úprav prostor
okolo Židovského rybníka.
Z obecního rozpočtu byla deponována částka
1,5 mil. Kč na termínovaný účet ve prospěch
pořízení čističky odpadních vod a
kanalizačního řadu ve Vašírově.
V sobotu 27. 9. bude v obřadní síni přivítáno 7
nových občánků.
Martina Hořejší

Lánské muzeum souèástí svìtového kulturního projektu
Art Projekt Google vznikl před třemi lety a jeho
hlavním cílem je online prezentace uměleckých
sbírek po celém světě. V prvních měsících se na
webu představily kolekce z Louvru, Tate Modern
nebo MoMA. Nyní na tomto portálu můžete
zhlédnout unikátní předměty, které jsou uloženy ve
výstavních síních a depozitářích po celé České
republice. Mezi devět našich vybraných kulturních
institucí patří i lánské Muzeum T. G. Masaryka v
Lánech.
Art Projekt je součást Kulturního institutu
Google, který pomocí moderních technologií
pomáhá partnerům v oblasti kultury zveřejnit
svoje umělecké sbírky, archivy, kulturní dědictví a
další materiál online. Cílem je prostřednictvím
internetu zvýšit rozsah a objem materiálu z
kulturního světa, který je pro veřejnost k
dispozici,umožnit tím prakticky všem zájemcům
přístup k umění a ke kultuře, dostat je do širšího
povědomí a zachovat je pro budoucí generace.
V Google Art Projektu je možné díla vyhledávat
podle nejrůznějších kritérií: jméno autora, název
či druh díla, název muzea,jméno země, název
sbírek nebo určení časového období. Díla a sbírky
je možné sdílet přímo přes Google+ nebo se
připojit přes Hangout, který umožňuje
návštěvníkům pozvat své přátele a diskutovat o
svých oblíbených dílech formou videorozhovoru
nebo se zúčastnit prohlídky umělecké sbírky s
odborným průvodcem na určité téma.
K dnešnímu dni je v Art Projektu k dispozici téměř
70 tisíc uměleckých děl od 365 partnerů.

Zobrazení Street View momentálně pokrývá více
než 110 muzeí a galerií z různých států a
světadílů.
Google Art Projekt rozšířil digitalizovanou sbírku
umění o výstavní síně a depozitáře devíti
významných českých a moravských muzeí,
galerií a institucí: Uměleckoprůmyslové muzeum
v Praze, Židovské muzeum v Praze, Egon Schiele
Art Centrum, Knihovna Václava Havla, Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Muzeum
východních Čech v Hradci Králové, Moravská
galerie v Brně a Muzeum umění Olomouc a již
zmíněné Muzeum Tomáše Garrigua Masaryka v
Lánech.
Zeptali jsme se, co této obrovské příležitosti říká
Magdalena Elznicová Mikesková, ředitelka
muzea: „Art Projekt je jedinečným virtuálním
místem, kde se mohou muzea a galerie přiblížit
lidem na celém světě. Velice si ceníme toho, že
můžeme prostřednictvím tohoto výjimečného
projektu představit i nevšední a mimořádnou
osobnost jakou byl první československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk, jeho rodinu i dobu, ve
které žil. Díky projektu Historické okamžiky se tak
mohou návštěvníci z celého světa přímo v Muzeu T.
G. Masaryka v Lánech seznámit s životní dráhou
prvního československého prezidenta i s výraznými
dobovými událostmi, které jeho život provázely. To
vše prostřednictvím virtuální prohlídky,
autentických předmětů, dobových fotografií a
archiválií.“
Martina Hořejší
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY A VAŠÍROV
Vás zve na

KULINÁØSKÝ JARMARK A MASARYKOVU VATRU.
Jarmark se koná v sobotu 20. září od 11:00 hodin na náměstí v Lánech. Masarykovu vatru Sbor
dobrovolných hasičů Lány zapálí ve stejný den v 19:00 hodin.
Na jarmarku bude hrát hudební skupina ČERNÝ BREJLE.
V jarmarečních stáncích od 11:00 do cca 17:00 hodin ochutnáte burčák a cizokrajná vína, žraločí
ploutve, koření, medovinu, lahodné dorty, zmrzlinu, pivní lahůdky, dobroty z grilu a jiné
laskominy.
Připravena je soutěž „KRESLÍ CELÁ RODINA“ a od 16:00 hodin loutková pohádka pro děti
s názvem O PRINCEZNĚ ČÁRYPÍŠE.

Masarykova vatra
Muzeum T. G. M. v Lánech, Sbor dobrovolných
hasičů T. G. M. v Lánech a Obec Lány vás srdečně
zvou na tradiční vzpomínkovou akci Masarykova
vatra v sobotu 20. září 2014 s tímto programem:
· v 17:00 hodin setkání účastníků v Muzeu T. G.
M. v Lánech

·

·

v 18:00 hodin pietní akt na lánském hřbitově
u hrobu T. G. Masaryka
v 19:00 hodin zapálení Masarykovy vatry na
sokolském cvičišti, současně vystoupí lánský
smíšený sbor Chorus Laneum.

První Lánské canticorum
Vás u příležitosti 5. výročí svého založení srdečně
zve ve spolupráci s kulturní komisí obce Lány a
Vašírov na setkání pěveckých sborů(název
Canticorum pochází z latiny a ve volném překladu
znamená: „ti, kdož zpívají“). Canticorum se bude
se konat v sobotu 27. září od 13:30 hodin na
různých místech Lán. Během odpoledne vystoupí
pět sborů. Ty přednesou lidové písně od 13:30
hodin v Masarykově muzeu, sakrální skladby od
15:00 hodin v zámeckém kostele a světské

skladby od 16:30. hodin na Masarykově náměstí
(v případě špatného počasí v sokolovně). Na
závěr všechny sbory společně přednesou před
obecním úřadem skladbu W. A. Mozarta Ave
verum.
V 16:00 hodin bude na Masarykově náměstí před
sokolovnou slavnostně odhalen nový pomník
obětem II. světové války.
Roman Havelka za kulturní komisi Lán,
Vlasta Doležalová za Chorus Laneum

Lánští soutìžili ve vaøení guláše. Vítìzný vonìl Francií.
Tým žen z lánského Masarykova muzea ve složení
Barbara Bednářová-Šafránková, Magdalena
Elznicová-Mikesková, Irena Smržová a Petra
Pulawski vyhrál se svým chutným gulášem první
ročník otevřené soutěže ve vaření tohoto
tradičního pokrmu Gulášfest 2014. Ta se konala v
polovině srpna na Masarykově náměstí.
Vítězky recept neprozradily. „Podrobnosti
neřekneme, ale receptura je výsledkem spontánní
improvizace a zavání Francií. Pro příští ročník
rozhodně vymyslíme něco nového,“ slíbila šéfka
týmu Barbora Bednářová-Šafránková.
Do klání se přihlásilo 5 soutěžních skupin kromě
muzejnic i obec baráčnická, rodiny Pojerova a
Novotných a tým dvou mladých mužů PM
Original. Vařilo se přímo na lánské návsi na
vařičích, ale i v kotlíku na otevřeném ohni nebo na
nápaditých kamínkách. Soutěžící od pořádající

obce dostali jen maso a cibuli, ostatní ingredience
si museli donést z domova.
Porota neměla jednoduchý úkol, každý guláš měl
totiž své přednosti. Na muzejním kulinářském
vítězství se ale nakonec většinově shodla.
„Soutěže ve vaření guláše se pořádají po celé
republice, rádi bychom v budoucnu uspořádali
finálové zápolení mezi vítězi z jiných obcí a
poměřili s nimi kulinářské umění,“ nastínil plány
do budoucna předseda kulturní komise obce
Roman Havelka.
Šéfka vítězného týmu Barbora Bednářová Šafránková nám ještě prozradila, že vítězný guláš
znovu ochutnají návštěvníci prvorepublikové
kavárny v Muzeu T. G.M. v Lánech v pátek
10. října od 18:00 hodin.
Eva Havelková

Kalendáø akcí
Záøí/øíjen
13. 9. Lánská podzimní sobota - soutěž
historických modelů
poháněných spalovacími
motory, modelářské letiště Lány,
(MK Lány)
13. 9. Lánské letní polétání - 9. výročí
založení našeho klubu,
modelářské letiště Lány, (MK
Lány)
13. 9. Posvícenský turnaj – přístupný
lánským občanům (TK Lány)
14. 9. Lánská podzimní neděle - soutěž
historických modelů
poháněných elektromotory,
modelářské letiště Lány (MK
Lány)
18. 9. - 16. 11. Výstava Móda a významné
dámy minulých století
předváděné na panenkách typu
Barbie, Muzeum TGM v Lánech
20. 9. Večer na rejdě - plavby se
slavnostně osvícenými modely
lodí, Židovský rybník (MK Lány)
20. 9. Masarykova vatra, Kulinářský
jarmark (Obec Lány, SDH TGM
Lány, Muzeum T. G. M.)
20. - 21.9. Turnaj mladších žákyň (TK
Lány)
24. 9. Vzpomínky Ladislava Krejsy na
historii lánského zámku, parku
za vlády Fürstenberků až do roku
1921, Muzeum T. G. M. v 17:00
hodin. Čtení z pamětí
hospodářského kontrolora,
pověřeného řízením zámeckého
parku a zahrad.
27. 9. První lánské canticorum (Chorus
Laneum, Obec Lány)
Září/ Říjen Létání s dráčky - drakiáda s
táborákem, modelářské letiště
Lány (MK Lány, MŠ Lány)
Říjen Turistický výšlap s hůlkami NW
nebo bez nich (TJ Sokol)
5.10. Posvícení v Lánech
10.10. Prvorepubliková kavárna s
módní přehlídkou v Muzeu T. G.
M. v Lánech od 18:00 hodin

Pozvánka na módní pøehlídku
Athelieru Cakee
Muzeum T. G. M. a paní Ludmila
„Koláček“ Zusková Vás srdečně zvou
10. října 2014 od 18:00 hodin do Muzea
T. G. M. na módní přehlídku na téma
První republika aneb výběr z mého
historického šatníku. K vidění bude více
než 20 modelů historických kostýmů z
období let 1918 -1945. Přijďte se podívat
nebo posedět v příjemné muzejní
kavárně u dobového občerstvení.
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NEBE NAD LÁNY
Záøí
Okurková sezóna je za námi. Jeden z
osvědčených taháků – hrozba srážky
blízkozemní planetky se Zemí se opět
objevil na scéně. Pokud necháme
stranou senzace, situace se má takto:
Těles, která svou dráhou kříží dráhu naší
planety, jsou miliony. Všechna cestují
značnou rychlostí. Ta je příčinou toho,
že vstup do zemské atmosféry je pro ně
devastující. Je to jako skok z
desetimetrové věže do bazénu po břiše.
Tak hustý se jeví vzduch v rychlosti 20
km/s! Jak dopad na hladinu atmosféry
přežijí? Na to má vliv spousta faktorů,
ale nejdůležitější je ten „na velikosti
záleží“. Tělesa velká jeden metr jen
zazáří jako meteory. Deset metrů
kamene z vesmíru nadělá škody jako ono
těleso vloni v ruském Čeljabinsku.
Asteroid ke stovce metrů velký
explodoval nad povrchem v r. 1908 v
sibiřské Tunguzce. O katastrofách
rozsahu „hollywoodský film“ můžeme
mluvit až u těles velkých stovky metrů.
Globální katastrofu způsobí
(sekundárně) až letící skála jeden
kilometr velká, a to ať dopadne kamkoli.
Vícekilometrový projektil vyhladil
dinosaury a příště… už to tihle ještěři
nebudou…
Lze takový scénář odvrátit? Jistě, stojí to
ale spoustu peněz. Ze všech variant
vítězí ta odklánějící rizikové těleso z
kolizní dráhy.
Abychom nezůstali jen u teorie, zapište
si do kalendáře datum praktického
cvičení: V pátek, 13. dubna 2029
uvidíme pouhým okem proletět
skutečně velmi blízko (patnáctkrát blíž,
než je Měsíc) třísetmetrovou planetku
Apophis. Se Zemí se ale nesrazí, proto
vřele doporučuji.
Jirka Luska

Podìkování
za vydaøené odpoledne
Vážení pedagogové,
paní ředitelko lánské základní školy,
chtěli bychom Vám touto cestou
poděkovat za pěkně připravenou akci
Probuď se školo!, kterou jste uspořádali
první školní den.
Náš syn a ostatní příchozí děti se dobře
bavili celé odpoledne při zábavných
disciplínách, nad úkoly i při sportovních
kláních a ze školy se jim vůbec nechtělo
domů.
Miroslav a Martina Hořejší

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Okénko do mateøské školy
Zahradní slavnost
V sobotu 28. června proběhla na školní zahradě
mateřské školy odpolední slavnost. Počasí nám
přálo a odpoledne plné zábavy, soutěží,
tancování, dobrého jídla a hlavně zvířecích masek
se podle reakcí dětí i dospělých povedlo.
Zaměstnanci školky se ochotně převlékli do
zvířecích masek a na školní zahradě se to jen
hemžilo různými zvířátky. Program obsahoval
mimo jiné i populární malování na obličej,
ukázku výcviku psů, překonávání školkovských
rekordů, spoustu soutěží i tvořivé dílny. Slavnost
přinesla výdělek krásných 10.264,-Kč a částka
bude použita na dokončení pergoly na školní
zahradě, tak aby mohla sloužit jako zahradní
učebna.
Ohlédnutí za prázdninovým provozem
Mateřská škola byla o prázdninách uzavřena od
12. 7. do 17.8. V této době probíhal úklid školy,
drobné opravy a úpravy prostor, přípravy na nový
školní rok.
Prázdninový provoz ve školce proběhl na téma
„Užíváme si prázdniny“. Prvních 14 dní v červenci
a posledních 14 dní v srpnu děti díky pěknému
počasí trávily co nejvíce času v přírodě (na školní

Poohlédnutí za koncem minulého
školního roku
· 28. 5. - Žáci 1. - 4. třídy si k oslavě svátku dětí

opětovně vybraly zábavní centrum Beckiland
na Zličíně a užily si dopoledne plné zábavy,
pohybu a her.
· 30. 5. – Žáci 6. - 9. třídy se v rámci oslav Dne
dětí vydali do areálu Městského stadionu
Sletiště v Kladně. Každý žák se věnoval dvěma
aktivitám ze čtyř nabízených. Na výběr byly
návštěva aquaparku, lanového nebo
trampolínového parku a ježdění na in-line
dráze.
· 4. 6. - Páťáci podnikli cyklistický výlet po okolí.
· 4. – 6. 6. – Žáci osmé třídy se zúčastnili
třídenní Letní školy Rozumíme penězům.
Pobyt ve Svobodě nad Úpou v hotelu Prom
vyhráli společně se žáky deváté třídy z
Myslibořic v soutěži vyhlášené občanským
sdružením AISIS a GE Money Bank. Každá
škola vytvořila dva soutěžní týmy, jejichž
hlavním úkolem bylo během pobytu natočit
krátké instruktážní video, ve kterém budou
vysvětlena daná témata finanční gramotnosti.
Žáci se učili pracovat s natáčecí technikou a

zahradě i v blízkém okolí). Cvičili jsme s padákem
na zahradě, tvořili jsme společně koláž v podobě
zmrzliny, poznávali a malovali jsme letní ovoce,
kreslili jsme křídou na chodník, opakovali a
procvičovali jsme vše, co jsme se za uplynulý rok
naučili a dozvěděli ve školce.
Začátek nového školního roku
Nový školní rok jsme přivítali v pondělí 1. září.
Naše školka se rozrostla o další třídu Zajíčků s
rozšířenou environmentální výchovou, která má
svoje sídlo v odloučeném pracovišti ve Školní ulici
čp. 376 v Lánech. Nyní tedy máme třídu Berušek,
Kytiček, Sluníček, Soviček a Zajíčků.
Na děti čekaly první den nejen usměvavé paní
učitelky, noví kamarádi, ale i sladké překvapení.
První týden se nesl v duchu „Mámo, táto, pojď si se
mnou hrát! O překot jsme si vyprávěli, jak jsme
trávili prázdniny, co zajímavého jsme viděli a kde
jsme byli. Září je vždy plné seznamování, třídních
informativních schůzek, ale i plné očekávání,
veselí a úsměvů. Děti se na školku a vše, co je v ní
čeká, evidentně těšily a všichni pevně věříme, že
nám bude spolu dobře.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

dozvěděli se, jak natočit dobré video. V
pestrém doplňkovém programu pronikli do
základů geocachingu, učili se pracovat s
GPSkou, nechyběly teambuildingové a
sportovní aktivity, deskové hry, diskotéka.
Závěrečného dne se dotáčely poslední scény
videa a proběhly prezentace o společné práci
na natáčení.
· 10. 6. – Žáci osmé třídy navštívili předškoláky
v mateřské škole. Předtím, než 1. září 2014
vkročí do 1. třídy prvňáček společně se starším
kamarádem, se oba nejprve vzájemně
poznávají, pohrají si a popovídají.
· 11. 6. - Z nabídky výletů hrad Točník, ZOO
Praha a zámek Loučeň vyhrála mezi žáky 1. – 4.
třídy poslední možnost. Patrně proto, že u
Loučeňského zámku se v rozsáhlém lesoparku
nalézá labyrintárium s jedenácti různými
labyrinty. V zámku spolu s průvodci v
dobových kostýmech děti absolvovaly
zajímavou prohlídku.
· 10. a 12. 6. - Žáci deváté třídy obhájili své
absolventské práce. Pracovali na nich pod
vedením vedoucího učitele již od letních
prázdnin. V knihovně byli přítomni, kromě
žáků samých a komise složené z učitelů školy,
také rodinní příslušníci a známí žáků a rovněž
i žáci osmého ročníku, kteří přišli získat první
zkušenosti. I oni už si v této době vybírají
témata absolventských prací.
Pokračování na str. 5...
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Poohlédnutí za koncem minulého školního roku
... pokračování ze str. 4
· 17. 6. – Po dvou letech se konala další školní
akademie. Připravený pestrý program dětí
přilákal mnoho návštěvníků a lánská
sokolovna byla zcela zaplněna diváky. Na akci
se díky sponzorským darům a dobrovolným
příspěvkům podařilo nashromáždit finanční
obnos ve výši 33 990,- Kč. Tato částka byla
poukázána na účet SRPDŠ při ZŠ Lány a bude
použita na obnovu stávajících a zavádění
nových moderních technologií do výuky.
· 18. 6. - Žáci deváté třídy vyrazili do blízkých
lesů kolem Pánovky, aby absolvovali
orientační běh spolu se základy táboření v
přírodě. Náplní učiva tělesné výchovy v
devátém ročníku je totiž mimo jiné i orientační
běh, určování azimutu, znalost turistických
značek, čtení z mapy, odhady vzdáleností a
základy táboření. Byly vytvořeny tříčlenné
hlídky, které proběhly připravenou trasu, a pak
si všichni společně nasbírali dříví a rozdělali
oheň. Při posezení kolem táboráku byla celá
akce vyhodnocena.
· 24. 6. - Padesát družinových dětí navštívilo
koňské stáje ve Vašírově. Ze školy jsme nechali
odvézt starý papír, podařilo se nashromáždit
1,44 tuny a na účet SRPDŠ přibyla částka
604,80 Kč. Děkujeme všem, kteří nám
papírem přispěli.
· 25. – 26. 6. - Dva předposlední školní dny
patřilo hřiště lánské sokolovny atletickým
výkonům našich žáků. Ve středu mezi sebou

soutěžili žáci 1. - 5. třídy, ve čtvrtek žáci 6. - 9.
třídy, a to ve sprintu, překážkovém a
vytrvalostním běhu, skoku do dálky, skoku do
výšky, hodu míčkem a vrhu koulí.
· 26. 6. - 5. třída se rozloučila se školním rokem
utkáním v bowlingu ve Sportovní hale na
Stochově.
· 27. 6. - V pátek převzali žáci z rukou učitelů svá
vysvědčení a pak už se rozběhli vstříc
prázdninovým zážitkům.
V červnu se vybraní žáci 1. - 5. třídy zúčastnili na
kladenském stadionu Sletiště atletické soutěže
Miniolympiáda. Skvělé výkony podali Adam
Hořejší ze 3. třídy – 1. místo v běhu na 500 m a 1.
místo ve skoku dalekém, Pavel Cibík ze 3. třídy 2. místo v běhu na 500 m a Daniel Vlček ze 2. třídy
– 2. místo v běhu na 50 m. Žáci 8. a 9. třídy se
zúčastnili T-Ballového turnaje v Rakovníku,
umístili se na 4. místě. Soutěžícím děkuji za
reprezentaci naší školy.
V červnu vyšlo další číslo školního časopisu Trefa,
které lze nahlédnout na našich webových
stránkách v sekci O škole/Projekty a práce dětí.
Opět mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste v
loňském školním roce škole pomohli. Děkuji za
dary finanční i věcné, za bezúplatnou práci, za
pomoc s organizací školních akcí.
Vaší pomoci si velice vážím.
V novém školním roce přeji všem žákům,
pedagogům i rodičům samé dobré zprávy.
Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka Základní školy

Školní zdravotní služba
Prostřednictvím místní lánské pobočky Českého
červeného kříže navázala lánská základní škola
na jaře letošního roku partnerskou spolupráci se
spolkem Německého červeného kříže v saském
Beierfeldu.
Německá strana nabídla škole pomocnou ruku s
přípravou a rozjezdem zajímavé žákovské
aktivity, která je na německých školách
samozřejmá a léty praxe osvědčená.
Jedná se o tzv. Schulsanitäts Dienst, ve volném
překladu Školní zdravotní službu (ŠZS). Je to
skupina žáků proškolených a kontinuálně
doškolovaných v poskytování první pomoci, kteří
se aktivně účastní při každé zdravotní příhodě ve
škole nebo na školní akci.
Co je úkolem ŠZS:
· Ošetření pacientů během vyučování. V
případě zdravotní události budou pomocí
vysílačky přivoláni žáci, kteří budou mít v daný
den službu, a ti pak budou aktivně nápomocni
v součinnosti s dospělou osobou při poskytnutí
první pomoci.
· Zajištění školních a sportovních akcí.
· Kontrola a údržba lékárniček.
· Výdej brašen první pomoci při školních
výletech.

Možnost vzdělání a následné členství ve Školní
zdravotní službě bylo nabídnuto v 7. třídě.
Třídenním kurzem prošlo 16 žáků, z nichž 14
úspěšně vykonalo závěrečný test a získalo
certifikát.
Kurz probíhal ve škole ve dnech 18. – 20. 6., byl
velmi náročný a intenzivní. Žáky vzdělával pan
Andre Uebe spolu s manželkou Simone, oba
školitelé Německého červeného kříže, za
asistence pedagogů Mgr. Kateřiny Dvořákové a
Mgr. Kateřiny Vlčkové. Výklad byl veden v
německém jazyce s českým překladem, o který se
po celou dobu starala paní Elznicová.
Škola bude v návaznosti na tuto počáteční
aktivitu v září 2014 v roli partnera podávat žádost
Česko-německému fondu budoucnosti o finanční
podporu pro rok 2015.
ŠZS bude fungovat od října zatím ve zkušebním
režimu s částečnou podporou a zapůjčeným
drobným vybavením německé strany. Naši
aktivitu v tomto směru podpořila i Oblastní
nemocnice Kladno a.s., která vyšla vstříc naší
žádosti a pro potřeby ŠZS nám dočasně zapůjčila
zdravotní lehátko.
Mgr. Iveta Vrabcová, ředitelka Základní školy

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
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé (začátečníci a senioři)
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči (1. a ukázková hodina
zdarma 23.9.)
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí)
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči (1. a
ukázková hodina zdarma 17.9.)
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí + FCE)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (středně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči (1. a
ukázková hodina zdarma 4.9.)
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé (mírně pokročilí)
· Nabízíme Vám poslední volná
místa do kurzů angličtiny a jógy
pro dospělé. Podrobné info u
Veroniky na tel. 777 669 840.
· Prezentace PEČUJTE O SVOU
PLEŤ S ALOE VERA se uskuteční
ve středu 24. září od 10:00 do 12:00
hodin. Přijďte si vyzkoušet
kosmetické produkty společnosti
LR, které obsahují vysoce
koncentrované Aloe Vera a jsou
vhodné i pro nejcitlivější a
problematickou pleť (typologie pleti,
správný výběr dámských a pánských
parfémů, tělová-pleťová-dekorativní
a vlasová kosmetika).
· BURZA podzimního a zimního
dětského oblečení, hraček a botiček
se uskuteční ve středu 15. října od
9:00 do 12:00. Návoz věcí: 12.10.
16:00-18:00 a 13.10. 15:00-16:00.
Výdej věcí: 16.10. 9:00-10:00. Pozor,
prodáváme ve středu!
Podrobné informace najdete na našich
internetových stránkách
www.naselany.cz.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Lánský Šámalovský trojlístek
„Ti, jimž svěřena jest péče o lesy, nechť nezapomínají, že jest svatou jejich
povinností zachovat krásu jich a odevzdat ji neztenčenou svým nástupcům.“
Tato ušlechtilá slova vlastnoručně zapsaná v Pamětní knize lánské Lesní
správy a nyní rovněž odlitá na neokázalé desce z ušlechtilého kovu jsou
krédem a odkazem JUDr. Přemysla Šámala, jehož zásluhou se Lánský
zámek stal prezidentským sídlem.
Přemysl Šámal se narodil dne 4. října 1867 v Praze. Po absolutoriu práv
působil jako advokát. Později pracoval v Ústřední matici školské, v Museu
království českého a v Matici české. Jeho velkým koníčkem byla odjakživa
myslivost. Od roku 1900 se angažoval v Masarykově realistické straně a za
první světové války patřil k vedoucím činitelům domácího protirakouského
odboje: organizoval tzv. Maffii, zajišťující spojení mezi domácím a
zahraničním protihabsburským odbojem. V letech 1918 – 1919 zastával
funkci předsedy správního sboru hlavního města Prahy, v letech 1918 –
1920 byl poslancem Národního shromáždění. Od roku 1919 až do roku
1938 působil jako přednosta Kanceláře presidenta republiky (s titulem
kancléř). Z titulu své funkce se jako státník a diplomat i jako nadšený
myslivec zajímal o Oboru a zasloužil se o její zvelebení. Od roku 1939 stál v
čele protifašistické odbojové skupiny Politické ústředí; dne 26. ledna 1940
byl zatčen gestapem, vězněn v pražském Pečkově paláci, na Pankráci a v
Berlíně. Dne 9. března 1941 ho nacisté v Berlíně umučili. Šámalův syn

Ing. Miloš Balák, ředitel Lesní správy Lány (slevo); kancléř Ing. Vratislav Mynář (vpravo).

Pozvánka na výstavu módy a panenek
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Vás srdečně zve na výstavu
sběratelky Květuše Adámkové - Móda a významné dámy minulých
století předváděné na panenkách typu Barbie. Doba trvání výstavy -je
18. září až 16. listopadu 2014.
Paní Květuše Adámková sbírá panenky typu Barbie již více než 24 let a
zároveň je také obléká podle skutečných historických postav, nebo
filmových hrdinek. V Muzeu T. G. Masaryka v Lánech jich bude
vystavovat 107. Mezi vystavovanými panenkami se setkáte například s
Kleopatrou, Lucreziou Borgiou, Emou Destinovou, nebo třeba s
hlavními hrdinkami filmů Hallo Dolly a My Fair Lady. Všechny oblečky
jsou precizně vypracované, se spoustou doplňků jako spodničky,
punčochy, rukavičky, deštníky, kabelky a klobouky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Barbora Bednářová Šafránková,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Jaromír (*14. 10. 1900), profesor ČVUT, byl vynikajícím zoologem;
jezdíval studovat i do Lánské obory. Dne 5. 6. 1942 (v období heydrichiády)
byl popraven nacisty.
V samém srdci Lánské obory odhalil dne 12. 8. 2014 v pravé poledne
stávající hradní kancléř Vratislav Mynář svému předchůdci zmíněnou
pamětní desku, umístěnou na velkém přírodním balvanu. Důstojnému
aktu organizovanému ředitelem Lesní správy Lány Ing. Milošem Balákem
a lesním inženýrem Robinem Ambrožem byli přítomni lánský starosta
Karel Sklenička, lánský místostarosta JUDr. Ernest Kosár, muzejnice Mgr.
Magda Elznicová Mikesková, DiS. a Barbora Bednářová Šafránková, malíř
Karel Kellner, lesní zaměstnanci, zástupci tisku a další hosté, kteří se na
žádost Ing. Baláka všichni podepsali do nové Pamětní knihy Lesní správy,
ilustrované K. Kellnerem. Slavností odhalení bylo zarámováno
neodmyslitelnými fanfárami.
Pomníky by se mělo šetřit jako šafránem, chváleni by měli být jen ti skutečně
zasloužilí a chválení by si měli chválu opravdu zasloužit. Jedině tak budou
památníky nadčasové a vypovídající a nestanou se z nich zapomníky.
Kancléři JUDr. Šámalovi deska v Oboře právem náleží. Nejde jen o
vyslovení úcty politikovi, který v obou světových válkách hájil
demokratické a vlastenecké ideály; jedná se o připomenutí člověka, který
měl, řečeno slovy Ing. Robina Ambrože, jehličí za límcem a věděl, že má-li
Obora sloužit státnické reprezentaci, je třeba o ni náležitě pečovat.
Pro úplnost: Zpevněná lesní cesta, která vede směrem na Ameriku a která z
velké části vznikla z tělesa někdejší Pražsko-lánské koněspřežní dráhy, to je
od časů první republiky Šámalova cesta, důvěrně Šámalka.
A po levé, severní straně Školní ulice byla při oslavě dvacátého výročí trvání
Československé republiky, kterou lánská obec na 1. máje 1938 uspořádala,
vysazena řada lipek, jimiž byla vzdána pocta těm, kteří se o republiku
zasloužili. U každé zasazované lipky měl jeden žák lánské školy krátký
projev o osobnosti, na jejíž počest byl stromek na věčnou památku
vysazován. Devátá v řadě (počítáno od ulice Ke Hřbitovu k východu) byla
před vilkou čp. 225 lípa Dr. Přemysla Šámala. Bohužel je to jedna ze dvou,
které se dnešních dnů nedožily (v řadě chybí lípa třetí a právě ona devátá).
Pamětní deska v Oboře jí budiž plnohodnotnou náhradou.
Václav Vodvářka

Kosmetický salon Sedmikráska, Nové Strašecí
Jana Paulerová www.kosmetika-sedmikraska.cz
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Úklidové služby

Desátá Lánská smeè
V červnu tomu nemohlo být jinak, a tak se 14.
června antukové hřiště u lánské sokolovny opět
stalo svědkem tradičního turnaje Lánská smeč –
memoriál Jitky Zelenkové. Jubilejní desátý ročník
zahájili úvodním slovem lánský starosta Karel
Sklenička a starostka lánského Sokola Václava
Nováková. Zdůraznili důležitost sportovních
aktivit v obci a popřáli krásný sportovní zážitek.
Starosta obce pak svým prvním podáním v
historii turnaje poslal míč mezi účastníky.
Odměnou pro toho, kdo míč chytil, byla zajímavá
poukázka do přilehlé hospody Narpa. A jak je
vidět z fotografie, snaha chytit míč byla.
Turnaje se zúčastnila družstva z Kladna, Žatce,

Prahy a Lán. Počasí přálo a motivace získat
putovní pohár, o který Lány loni přišly, byla znát.
Už od prvních zápasů lánští volejbalisté
nepolevovali a postupně se blížili k první příčce.
Posledním zápasem se potvrdilo očekávané a
družstvo Lán má putovní pohár opět doma.
Celým turnajem se nesla pohoda, sportovní duch
a přátelství, které jsme si za těch pár let
vybudovali. A jako poděkování všechna družstva
kromě věcných cen získala na památku malou
kopii putovního poháru turnaje. Tak příští rok
opět na Lánské smeči.
Martin Zelenka, volejbalový oddíl TJ Sokol Lány

·
·
·
·
·

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců
čištění čalouněného a koženého
nábytku
tel.: 721 913 325
e-mail.: info@uklidek.cz
web.: www.uklidek.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý,
Tetra hnědá a Dominant - žíhaný, černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20
týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří.
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V neděli 14. září 2014
Lány - u rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup
králičích kožek - cena 20,-/30,- Kč/ks.

Tenisové kurty se rozrostou
Krátce před letními prázdninami obdržel
Tenisový klub Lány jednu velmi dobrou zprávu.
Týkala se grantové žádosti podané v loňském roce
u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na
výstavbu 4. kurtu. Grantová žádost byla
schválena! Přidělená částka Kč 400.000,- Kč je
sice nižší než požadovaná, přesto se Tenisový klub
rozhodl šanci využít a pustit se do výstavby
nového kurtu na svém pozemku v Lesní ulici.
Plánovaný rozpočet na nový kurt je 700.000,-Kč,
a tak přípravný výbor, složený ze členů TK Lány,
musel provést úpravy v projektu. Řadu prací
členové klubu provedli svépomocí při
mimořádných brigádách během léta.

Bližší informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod,

Nový kurt bude vybudován na stávajícím
oploceném pozemku, který vlastní TK Lány. Celé
léto probíhaly přípravné práce: v srpnu byly
vykáceny stromy, odstraněny pařezy, provedena
skrývka ornice, zhutnění povrchu válcem,
navezena drenážní vrstva ze štěrku a opuky, byla
zpevněna přístupová cesta a odstraněn stávající
plot.
Výstavbu kurtu provede firma SIBERA
SYSTEM, s.r.o. ze Staré Boleslavi, rodinná firma
která má více 60leté zkušenosti s výstavbou
sportovišť v naší republice. Zahájení vlastní
výstavby kurtu je plánováno na 29. září 2014.
Petr Moravec, předseda TK Lány

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

Tel. 601 576 270,
606 550 204, 728 605 840

INZERCE
V LÁNSKÉM ZPRAVODAJI
Spolehlivý způsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce
na www.obec-lany.cz.

Gratulujeme
rodičům Slávce a Antonínovi
Bechyňovým k narození syna Toníčka,
který přišel na svět v kladenské
porodnici
8. září 2014.
Přejeme hodně radosti a malému
Toníčkovi pevné zdraví!
Rodina Bechyňova, Hořejší a Benova
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Posvícenský turnaj v tenise
Tenisový klub Lány pořádá posvícenský
turnaj ve čtyřhře v neděli 14. září 2014
od 9:00 hodin v tenisovém areálu v Lesní
ulici.

Hýbeme se se Sokolem
Česká obec sokolská se zapojila do
mezinárodní akce s cílem propagovat
zdravý životní styl a přiblížit veřejnosti
pohybové aktivity, které v Sokole
nabízíme. Naše TJ se zapojí do „Týdne
pohybu“ též a to od 29. září do 4. října.
Během celého týdne nabídneme všem,
aby se zapojili do námi nabízených
aktivit. Bude to tedy jakýsi „týden
otevřených dveří“ v sokolovně, na který
zveme širokou veřejnost. Přijďte si
zdarma zkusit nebo se jen podívat na
sportovní aktivity, které v Sokole
provozujeme. Rozvrh hodin je ve
vývěsce před sokolovnou.
Václava Nováková

Nové stromy u sokolovny
TJ Sokol Lány vysází na podzim nové
stromy podél víceúčelového sportoviště.
Nové sazenice lipových stromů plánují
sokolové vysadit při příležitosti
96. výročí vyhlášení samostatnosti
Československa 28. října 2014. Patronát
nad každou novou sazenicí převezmou a
samotnou výsadbu provedou spřátelené
spolky a organizace – např. Spolek Naše
L á n y, Z á k l a d n í š k o l a C H . G .
Masarykové v Lánech, Mateřská škola v
Lánech, Vlastenecko - dobročinná obec
baráčníků Lány – Vašírov.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Zaèínáme nový cvièební rok
V průběhu září zahajujeme pravidelné cvičení a
tréninky v sokolovně.
Stolní tenisté začali již 3. září v 17:00 hodin a
trénovat budou každou středu a pátek od 17:00
hodin děti a od 18:00 hodin dospělí. Volejbalisté
se pomalu také přesouvají z venkovního kurtu do
sokolovny a scházet se budou vždy v pondělí a ve
čtvrtek v 19:00 hodin. Šachisté pokračují ve svých
kláních každý pátek od 16:30 hodin.
Co připravily cvičitelky odboru všestrannosti?
Seniorky plynule navážou na prázdninové
cvičení, a to v úterý od 9:00 hodin s V. Novákovou.
Ženám je vyhrazené cvičení v úterý od 19:00 a od
20:00 hodin vedené střídavě Janou Porcalovou,
Martinou Moravcovou, Míšou Buřičovou a
Hankou Hrdličkovou. Ucelené kurzy a sobotní

cvičení s Martinou budou zahájeny až v říjnu.
Hodina vydatného pohybu s Vendulou
Jančaříkovou začne 5. října v 19:00 hodin a
pokračovat bude každou neděli.
A cvičení dětí? Pro nejmenší od 2 let s rodiči pod
vedením Báry Rovné je určena hodina každé
úterý od 17:00 hodin, zahájeno bude 16. září.
Aerobik pro děvčata a slečny s Bárou Ladrovou v
sokolovně pro několik věkových kategorií začíná
8. září v 16:00 hodin a pokračuje pak každé
pondělí. Všestranné cvičení pro děti ve věku od 1.
do 4. třídy povedou Alena Šilhanová a Alice
Hamříková, bude probíhat každé úterý od 16:00
hodin a zahájeno bude také 16. září.
Přijďte mezi nás, pošlete své děti!
Václava Nováková

Lánská koule 2014
Základní kolo turnaje PETÁNQUE je dohráno.
Do letošního ročníku se přihlásilo 58 zájemců. Ti
byli stejně jako v předchozích letech rozděleni do
tří skupin. Na základě výsledků základního kola
postupují z každé skupiny tři nejúspěšnější
dvojice do finálové skupiny A. Ale ani ti, co
dohráli na čtvrtém, pátém a šestém, místě
nepřijdou zkrátka, zahrají si totiž finále B.
Finálové tabulky A a B jsou již vyvěšeny v hospodě
Narpa a ve vitríně před sokolovnou. Protože
všichni účastníci turnaje se průběžně o své
umístění živě zajímají, byli včas obeznámeni, s
kterými soupeři ve finálové skupině hrají.

Finálové zápasy bylo možné hned rozehrát. Je
potěšující, že zájem o tuto sportovněspolečenskou aktivitu v Lánech neustále roste, a
to u všech věkových kategorií. Že nejde jen o
zábavu důchodců a ani o náhodu či štěstí se
přesvědčila řada zapálených hráčů. Mnozí z nich
chodila trénovat na hřiště Sokola za Narpou
několikrát týdně a na jejich hře je to už pořádně
vidět. Fotogalerie ze zápasů najdete na
internetových stránkách obce http://www.obeclany.cz/cz/1835.fotogalerie-petanque-2014.
Přeji všem hráčům pohodu a radost ze hry.
Oldřich Polášek

PRONÁJEM
CHALUPY
Nabízím pronájem chalupy
v Horní Rokytnici-Františkově
info na tel.: 777 687 444
e-mail: zelenka_petr@volny.cz
www.chata-frantiskov.cz
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Úřední hodiny OÚ Lány
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