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Úvodník

Lánské zastupitelstvo
Čas běží neuvěřitelně rychle, možná
někdy až zběsile. Zdá se, že to bylo teprve
včera, co byly poslední komunální volby
do zastupitelstev obcí, ale bohužel jsme
zase o čtyři roky starší. Dne 10. 10. 2014
vyprší mandát stávajícímu
zastupitelstvu, zvolenému v roce 2010, a
zároveň budou lánští občané volit své
nové zástupce na lánské radnici. Nechci
zde hodnotit, co se stávajícímu
zastupitelstvu povedlo, případně co se
nepovedlo. O tom si určitě udělá každý
svůj úsudek a zhodnotí toto období sám
pro sebe. Já bych chtěl z pozice starosty
poděkovat všem zastupitelům za velmi
dobrou spolupráci, poděkovat za to, že
jsme pracovali jako tým a nehráli si na
stranické příslušnosti, ale pracovali
všichni v jednom dresu se společným
jménem na zádech. To jméno bylo a je
„Obec Lány“. Ono se to zdá
samozřejmé, že všichni kopou za jeden
tým a pro blaho obce. Ze zkušenosti však
vím, že ne ve všech obcích a městech naší
republiky tomu tak je. Proto i do
budoucnosti přeji naší obci a občanům v
ní žijícím, aby i v následujícím volebním
období pracoval na lánské radnici tým
lidí, kteří udělají vše pro to, aby Lány
byla i nadále dobrá adresa nejen proto,
že zde máme letní sídlo prezidenta.
Zároveň chci poděkovat i všem našim
aktivním občanům, všem sportovním,
kulturním a ostatním dobrovolným
spolkům za spolupráci v minulém
volebním období. Právě oni jsou
obrovský potenciál, na kterém je
potřeba stavět i v příštích letech. Přeji
všem šťastnou volbu.
Karel Sklenička, starosta obce
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Záøijové veøejné zasedání
V pondělí 15. září 2014 se zastupitelé sešli na
svém posledním veřejném zasedání ve stávajícím
volebním období. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Rozpočtovou změnu č. 4 /2014 týkající se
obecního rozpočtu na straně příjmové částky
ve výši 207.000,- Kč ze Státního fondu
Životního prostředí jako doplatek k dotaci
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Lány“. Na
straně výdajové to byly částky 70.000,- Kč na
investice v odloučeném pracovišti Mateřské
školy Lány ve Školní ulici čp. 376 a 75.000,- Kč
na pronájem těchto prostor pro školní rok
2014/2015.
· Uzavření smlouvy s RWE GasNet, s.r.o. o
zřízení věcného břemene na uložení
plynového zařízení „STL PZ a přípojky Lány“
na pozemcích ve vlastnictví obce Lány par. č.
207/1, 208/1, 209/1, 208/26 (ulice Pod
Hřištěm) katastru obce.
· Souhlasné prohlášení o existenci staveb
trafostanic na pozemku par. č. st. 53 k. ú.
Vašírov a par. č. st. 89 k. ú. Lány.
· Záměr prodeje části pozemku par. č. 28/2 v
katastrálním území Vašírov za cenu 160,Kč/m2. Cena pozemku bude navýšena o
náklady za vyhotovení geometrického plánu a
vyhotovení kupní smlouvy.
· Plán společných zařízení komplexních

pozemkových úprav katastrálního území Lány
a Vašírov.
· Uvolnění částky 30.000,- Kč jako finanční
výpomoc v nouzi pro lánskou občanku sl. Š. Ř.
· Uzavření smlouvy o zápůjčce finanční částky
podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve
výši maximálně 60 000,-Kč lánské občance sl.
Š. Ř.
· Navýšení kapacity školní družiny při Základní
škole Lány pro rok 2015/1016 na počet žáků
90 .
· Pronájem keramické dílny v prostorách
základní školy za cenu 120,- Kč/ 1 hodinu pro
společnost Rytmik o. p. s.
Zastupitelstvo uložilo:
· Starostovi podepsat smlouvu s RWE GasNet,
s.r.o. na zřízení plynového zařízení.
· Starostovi podepsat souhlasné prohlášení o
existenci staveb trafostanic.
· Místostarostovi obce JUDr. Kosárovi zveřejnit
záměr prodeje par. č. 28/2 v katastrálním
území Vašírov na úřední desce.
· Místostarostovi obce JUDr. Kosárovi připravit
smlouvu o finanční zápůjčce sl. Š. Ř.
· Starostovi podepsat smlouvu o finanční
zápůjčce sl. Š. Ř.
· Starostovi a ředitelce Základní školy Lány
podat žádost o navýšení kapacity školní
družiny pro rok 2015-2016.

Volby do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ÈR
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do
obecních a městských zastupitelstev v celé České
republice a do Senátu Parlamentu ČR Volební
místnosti budou otevřené v pátek 10. října od
14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 11. října od 8:00
do 14:00 hodin.
O přízeň lánských a vašírovských voličů se ve
volbách do zastupitelstva obce pro období 2014 –
2018 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 místnosti budou připraveny v budově I.
stupně Základní školy v Lánech ve Školní ulici.
Volební lístky obdržíte do svých schránek v týdnu
konání voleb, pokud by se tak nestalo, dostanete
je při volbách přímo ve volebních místnostech.
Nezapomeňte si vzít s sebou platný občanský
průkaz nebo cestovní pas.
Martina Hořejší

Nebezpeèný odpad a kontejnery na bioodpad
Své domácnosti můžete 8. listopadu opět zbavit
nebezpečného odpadu, např.: baterie, oleje,
plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny,
barvy, ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, elektronický odpad, lednice,
čisticí prostředky.
Sběrné místo bude v Lánech u obecního úřadu od
7:50 do 8:30 hodin a ve Vašírově u zastávky ČSAD
od 8:40 do 9:10 hodin.

Velkoobjemové kontejnery na podzimní
biologicky rozložitelný bioodpad z lánských a
vašírovských zahrádek budou přistaveny od
soboty 25. října do neděle 26. října na obvyklých
stanovištích: parkoviště u lánského hřbitova,
parkoviště u rybníka, Lesní ulice u čp. 125,
Vašírov - Na Ohrádce. Odpad vkládejte volně bez
pytlů a jiných obalů.
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Co se dìje na radnici
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·
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Starosta obce informoval o
poskytnutí pomoci při stěhování do
Domova s pečovatelskou službou v
Novém Strašecí a poskytnutí
finančního příspěvku 7 000,- Kč jako
finanční výpomoci v nouzi pro
lánského občana O. K.
Ředitelka základní školy Mgr.
Vrabcová informovala zastupitele o
počtu žáků v příštím školním roce
2015/2016. Z mateřské školy bude
odcházet silný ročník a do první třídy
pravděpodobně nastoupí 38 dětí.
Základní škola se proto připravuje na
otevření dvou plnohodnotných
prvních tříd, aby byla zajištěna
kvalitní výuka dětí. Současně
ředitelka školy již nyní podniká řadu
kroků pro navýšení kapacity školní
družiny. Kapacita školní jídelny byla
již navýšena v průběhu letošního
roku. Zastupitelstvo obce s
připravovanými opatřeními
souhlasilo.
Před prázdninami byly v obci
instalovány nové koše a nově také
zásobníky se sáčky na psí
exkrementy. Ve zkušebním režimu
bylo v ulicích obce instalováno 12
zásobníků. Zastupitelé se po
prázdninách shodli, že se nenaplnily
pesimistické scénáře o vandalství a
sáčky plní svůj účel. Bude proto na
zvážení nového zastupitelstva obce,
zda síť zásobníků v obci dále rozšíří.
Ve Vašírově byl na Ohrádce chemicky
ošetřen pomník a provedena nová
výsadba včetně položení nové dlažby
z kočičích hlav (původní chodníková
dlažba ze Zámecké ulice).
Zastupitelé se seznámili se žádostí
ředitelky základní školy na rozšíření
internetové sítě v budově I. stupně
základní školy. Dosud je internet k
dispozici v části budovy. Na nový
rozvod by se připojila i obecní
knihovna, kde má internetová
přípojka časté poruchy. Zastupitelé
souhlasili s touto dodatečnou
investicí.
V září provedla firma Dudášik dílčí
opravy chodníků v Berounské ulici.
Zde byly dlažba a některé obrubníky
již dlouhou dobu v nevyhovujícím
stavu. Důvodem, proč zastupitelstvo
obce otálelo s opravami, je fakt, že v
Berounské ulici dosud není uloženo
vedení nízkého napětí do chodníků,
ale je vedeno na sloupech. Bohužel
přes četné urgence nebyly ČEZ dosud
ochotny tuto investici provést. Proto
obec zajistila opravy nejhorších míst
na své náklady.

OÚ INFORMUJE
Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 - 2014
Vážení spoluobčané,
v říjnu letošního roku končí čtyřleté volební
období stávajícího zastupitelstva obce Lány.
Považuji za povinnost, abych Vám alespoň ve
zkratce zrekapituloval to, co se za poslední čtyři
roky v Lánech a Vašírově udělalo.
Největší investice v tomto volebním období byly
do oblasti školství. Mateřskou školu se nám
podařilo kompletně zrekonstruovat a navýšit její
kapacitu na 90 dětí. Protože to bylo stále málo,
otevřeli jsme v září 2014 odloučené pracoviště, a
tím jsme zvýšili kapacitu školy na 100 dětí. Tato
kapacita by měla v příštích letech uspokojit
poptávku po umístění dětí v předškolním
zařízení. Obě budovy základní školy byly
kompletně zatepleny, byla vyměněna okna a škola
je vytápěna v současné době nejmodernějším
vytápěním – tepelnými čerpadly z podzemních
vrtů. Rekonstrukcí prošlo také vnitřní vybavení
základní školy a školní kuchyně. Kapacita
kuchyně je nyní taková, že základní škola je
připravena přijmout i zvýšený počet dětí v
následujících letech. Pro mládež a veřejnost byla
zrekonstruována klubovna a posilovna v
suterénu budovy školy.
Ve spolupráci s firmou ČEZ se podařila
rekonstrukce rozvodů nízkého napětí. Celkem v
10 ulicích staré zástavby bylo vedení nízkého
napětí uloženo do chodníků a z obce zmizely
zbytečné sloupy a kabely. Následně byly
zrekonstruovány chodníky v ulicích Za Školou,
Ke Hřbitovu, Školní, Polní, Krátká a spojovací
mezi ulicemi Za Školou a Ke Hřbitovu. V
posledních dvou letech byly také rekonstruovány
asfaltové povrchy ve třech ulicích - K Rybníku,
Příční a Okružní. Byla dokončena kompletní
výměna veřejného osvětlení v celé obci. Lánský
hřbitov se dočkal rekonstrukce hlavních cest,
která je zbavila nepříjemného bláta v deštivém
období. V loňském roce jsme se díky nově
vybudované cyklostezce připojili na systém
cyklostezek a cyklotras okolí Kladna. V červnu
2014 začala Revitalizace Židovského rybníka. V 1.
etapě byla rozšířena hasičská zbrojnice včetně
veřejného WC a vybudován chybějící plynovod v
části Křivoklátské ulice. Nezapomněli jsme na
Vašírov, kde byla vybudována nová autobusová
zastávka, upraveno stání pro kontejnery na
tříděný odpad a upraven prostor okolo pomníku
padlých z 1. světové války. Největší problém
Vašírova, což je čistička odpadních vod, se nám
ani přes dvě podané žádosti o grant bohužel
nepodařilo vyřešit.
Všechny výše jmenované investiční akce bychom
nemohli realizovat, pokud bychom nebyli
úspěšní v grantové politice. Díky úspěšným
projektům jsme získali do rozpočtu obce během
minulého volebního období 21 milionů Kč z
evropských, z republikových i z krajských fondů.
Velkou pozornost jsme věnovali životnímu
prostředí v naší obci. V loňském roce jsme
pořídili, opět díky dotacím, nový zametací vůz.

Byla provedena inventura všech stromů na území
obce a každým rokem probíhá jejich údržba dle
schváleného harmonogramu. Byl upraven a
zpřístupněn parčík „U Kalvárie“ na západním
konci Masarykova náměstí a upraveny 2 kruhové
objezdy na obchvatu obce. Nesmím také
zapomenout na dobře fungující sběrný dvůr.
V oblasti kultury jsme pokračovali v tradičních
akcích, jako jsou Staročeské máje, Čarodějnice,
Kulinářský jarmark, Masarykova vatra, Voňavý
advent, Svěcení adventních věnců s rozsvěcením
vánočního stromu, koncerty vážné hudby našeho
sboru Chorus Laneum a další. V letošním roce se
bohužel nekonaly tradiční Lánské letní slavnosti,
ale přibyla nová akce – Gulášfest. V loňském roce
bylo uspořádáno 2. sochařské symposium a nově
přibyl i vyřezávaný betlém, který je instalován na
náměstí v době adventu. Kulturní komise také ve
spolupráci s lánskou mládeží uspořádala již dva
ročníky Rockové Nakopaniny a v měsíci září první
ročník Lánského Canticora pěveckých sborů.
Jako spolupořadatelé se na většině těchto akcí
podílely lánské dobrovolné spolky. Velmi dobře
funguje lánská knihovna, která byla v roce 2013
kompletně zrekonstruována a vybavena novým
výpůjčním systémem Clavius.
V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku jsme i
nadále spolupracovali s Městskou policií Nové
Strašecí. V letošním roce byla také provedena
instalace 1. etapy kamerového systému obce. V
současné době jsou instalovány 2 kamery, které
jsou napojeny na pult Městské policie. Nedílnou
součástí bezpečnosti v naší obci je i velmi dobře
fungující Sbor dobrovolných hasičů v Lánech a
jeho zásahová jednotka, která je zařazena do
hasičského záchranného systému České
republiky. Lánští hasiči jsou využíváni nejen k
zásahům u požárů, ale také při likvidaci živelních
pohrom na území celého okresu Kladno.
Nezapomněli jsme ani na oblast sociální politiky a
zdravotnictví. Ve spolupráci s Obecně
prospěšnou společností Nové Strašecí
provozujeme Dům s pečovatelskou službou,
který je plně obsazen. Díky novému vybavení
kuchyně základní školy jsme také schopni plně
zajistit stravování i pro seniory. V roce 2012 byla
obnovena činnost zubařské ordinace.
Po celé volební období bylo prováděno
rozdělování příspěvků pro všechny dobrovolné
sportovní a zájmové spolky dle jasně daných
pravidel. I díky těmto příspěvkům se spolkům v
naší obci daří a velmi dobře fungují.
Děkuji všem kolegům zastupitelům - JUDr.
Ernestu Kosárovi, Mgr. Jiřímu Ladrovi, Karlovi
Pleinerovi, Janě Drastilové, Martině Hořejší,
Dagmar Krátké, Ing. Ivaně Píšové, Aleně
Hlavsové, Romanu Havelkovi a Mgr. Milanovi
Dvořákovi za velmi dobrou spolupráci v minulém
volebním období a všem spoluobčanům za
podporu, které se nám po celé volební období
dostávalo.
Karel Sklenička, starosta obce
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Prvorepubliková kavárna Muzea T. G. M.
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
Athelieru Cakee 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
prvorepublikové muzejní kavárně u dobového
občerstvení. Můžete přijít také ve stylovém
dobovém oblečení.
Barbora Bednářová Šafránková

Pozvánka na ètení z historie zámeckého parku
Obec Lány Vás srdečně zve ve čtvrtek 16. října
2014 od 17:00 hodin do Muzea T. G. M. v Lánech
na II. díl čtení ze vzpomínek Ladislava Krejsy hospodářského kontrolora, pověřeného řízením
zámeckého parku a zahrad v letech 1911 - 1939.
Přednáška bude věnována 96. výročí vyhlášení
samostatného Československa, době kdy lánský
zámek obýval prezident T. G. Masaryk. Těšit se

můžete také na promítání historických fotografií
zámeckého parku a zámku. Dozvíte se
zajímavosti o vlivu T. G. Masaryka na úpravy
lánského zámku, o úpravách zámeckého parku a
zahrad.
Přijďte se dozvědět zajímavosti o své obci!
Martina Hořejší, Ivana Píšová

Uzlíky pro školku
V sobotu 20. září proběhl na náměstí v Lánech
další ročník Kulinářského jarmarku. Návštěvníci
mimo jiné mohli soutěžit v navazování uzlíků na
špagetách. Soutěžilo se nejen o nejdelší provázek
ze špaget, ale také o počet uzlíků. Za každý z nich
od sdružení nezávislých kandidátů Pro dobrou
věc putovalo 5,- Kč do Mateřské školy v Lánech.
Během dne se podařilo vybrat 1 320,- Kč. Celkem

účastníci soutěže umotali 264 uzlíků. Peníze byly
předány do Mateřské školky v Lánech, která za ně
nakoupí potřebné hračky či věci pro sportovní
činnost dětí. Děkujeme pořadatelům
Kulinářského jarmarku, že umožnili tuto
benefiční soutěž uskutečnit.
Ilona Víchová

Lánské Canticorum
V sobotu 27. září zažily Lány první Canticorum
(pochází z latiny a ve volném překladu znamená:
„ti, kdož zpívají”). Během odpoledne měli
posluchači možnost vyslechnout vystoupení
Sukova komorního sboru pod vedením
sbormistryně Heleny Sochové, sbor Vox
Nymburgensis pod vedením sbormistryně Evy
Hazdrové - Kopecké, sboru Diphtheria pod
vedením pátera Jaroslava Konečného a domácí
pořádající smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum
pod vedením sbormistra Vladimíra Doležala.

Akce se konala ve spolupráci s kulturní komisí
obce Lány a za podpory Středočeského fondu
kultury a památek. Sbory přednesly lidové písně,
sakrální i světské skladby, na závěr pak společně
před obecním úřadem skladbu W. A. Mozarta Ave
verum .
Kromě setkání pěveckých sborů se na
Masarykově náměstí před sokolovnou konalo
slavnostní odhalení nového pomníku obětem II.
světové války.
Vlasta Doležalová

Lánský pěvecký sbor Chorus Laneum (foto Jana Jirásková)

Kalendáø akcí
Øíjen/Listopad
18. 9. – 18. 10. Výstava sběratelky
Květuše Adámkové – Móda a
významné dámy minulých
století předváděné na
panenkách Barbie v lánském
Muzeu T. G. M.
10. 10. Prvorepubliková kavárna s
módní přehlídkou historických
a dobových oděvů Atheliéru
Cakee od 18.00 hodin v Muzeu
T. G. M. v Lánech
15. 10. Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, hraček a
botiček od 9:00 do 12:00 hodin
v lánské sokolovně (Naše
Lány)
16. 10. Čtení ze vzpomínek Ladislava
Krejsy – hospodářského
kontrolora pověřeného
vedením zámeckých zahrad a
parku v Lánech v letech 1911 –
1939; II. díl – Masarykovské
období od 17:00 hodin v Muzeu
T. G. M.
17. 10 . Drakiáda od 16:00 hodin na
modelářském letišti (MŠ Lány
a MK Lány)
18. 10 . Závod všestranné sportovní
kynologie od 9:00 na kyn.
cvičišti u skládky Ekologie
(Kynologové)
22. 10. Beseda na téma: Žena jako
partnerka, matka, babička
aneb Jak být stále fit a plnit tolik
rolí? Prezentace produktů
společnosti LR Health a Beauty
od 15:30 do 17:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)
28. 10. Tradiční simultánní šachová
partie v Muzeu T. G. M. – v
odpoledních hodinách
31. 10. Lampionový průvod od 18:00
hodin, sraz u hřbitova (Naše
Lány)
Říjen Turistický výšlap s hůlkami NW
nebo bez nich (TJ Sokol)
Říjen Po d z i m n í ú k l i d v e ř e j n ý c h
prostranství (Náš Vašírov)
Říjen/Listopad Uzavírání lánského
nebe, modelářské letiště Lány
(MK Lány)
2. 11. Z a v í r á n í l á n s k é h o m o l a ,
Židovský rybník v Lánech (MK
Lány)
23. 11. Adventní prodejní výstava od
9:00 do 17:00 hodin v Muzeu T.
G. M. v Lánech
29. 11. Slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu, svěcení adventních
věnců (Obec Lány, Chorus
Laneum)
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NEBE NAD LÁNY
Voda je hlavní podmínkou života ve
vesmíru. Alespoň takového, jaký si
dovedeme představit. Skutečnost, že
jsme doposud žádný život nenašli, však
zdaleka neznamená, že sluneční
soustava je vyprahlá poušť. Voda se na
planetách, měsících, kometách a
asteroidech vyskytuje běžně a hojně.
Aktuální model vzniku soustavy
dokonce předpokládá, že my
pozemšťané máme vodu „z dovozu“.
Před 4 miliardami let bylo na Zemi tak
horko, že se všechna voda vypařila a
silný sluneční vítr páru odfoukal. Po
časenám vodu vrátilo bombardování
kometami, asteroidy a planetkami.
Průzkumné sondy našly zmrzlou vodu
prakticky všude. Na našem Měsíci i na
planetě, nejbližší Slunci, na Merkuru!
Led, to ale není ono. Dobrá, soustřeďme
se tedy na její kapalný stav: žádná
vzácnost ani tentokrát. Na Jupiterově
měsíci Europa šplouchá pod desítkami
kilometrů tvrdého ledu tak velký oceán,
že strčí do kapsy všechny pozemské.
NaSaturnově měsíci Enceladus je voda
uvězněná pod ledem tak aktivní, že
tryská z kryovulkánů jako ze zdejších
sopek láva a kamení. Jen trochu výš než
na Zemi – do stovek kilometrů nad
povrch.
Co se týká průzkumu vesmíru, žijeme v
naprosto výjimečné době. Tak překotný
vývoj snad zažila fyzika naposledy před
sto lety. Žádnou učebnici astronomie
nemá význam dnes vydávat tiskem. Na
pultech už by nebyla aktuální. Proto se
můžeme snadno dočkat něčeho
převratného už za našich životů. A
bohatý výskyt vody na tělesech sluneční
soustavy tomu
nahrává.
Jirka Luska

Podìkování
Touto cestou chci poděkovat paní
Evičce Hamouzové a její rodině za milou
pohodu při oslavě mých 85. narozenin
dne 30. srpna 2014 v kavárně Fontána
v Lánech.
Děkuji za výborné menu, za vřelé přijetí.
Paní Hamouzová má něco navíc, ke
všemu přidává milý úsměv, proto se tam
rádi vracíme.
Za celou moji rodinu
Libuše Zelenková

ZE ŠKOLKY
Okénko do mateøské školy
Okénko do třídy „Sluníčka“
Začátkem školního roku jsme se při vycházkách
vydávali do našeho blízkého okolí, abychom
pozorovali, jaké práce právě probíhají na polích.
Prozkoumali jsme pole s kukuřicí, sklizené pole
po pšenici a prohlédli jsme si i již zorané pole. O
všech plodinách jsme si při vycházkách povídali a
kukuřici a zbylá zrníčka pšenice jsme si i zblízka
prohlédli.

Při procházkách také neopomíjíme naše
celoroční téma – profese. Již jsme měli možnost
pozorovat při práci zedníky při stavbě domu,
kterou budeme průběžně dále pozorovat,
abychom viděli, jak jde řemeslníkům práce od
ruky. Byli jsme se také podívat na kopáče, kteří
pracovali na chodníku před bývalým hotelem
Classic. Jejich práci jsme si měli možnost
vyzkoušet přímo na místě. Těšíme se na další
zajímavé podívané na našich vycházkách obcí.
Kdo z Lánských provozuje nějaké zajímavé
řemeslo nebo o někom takovém ví, ať nás prosím
informuje a my rádi přijdeme zručnost svých
spoluobčanů okouknout a popovídat si o ní.
Co jsme dělali v září:
Všechny děti využívají zatím velmi pěkného
počasí a tráví spoustu času na školní zahradě,
navštěvují zámecký park, ale také blízké okolí
školky. Většina dětí je již ve školce bez slziček,
kterých v letošním roce bylo opravdu poskrovnu.
Těšíme se na podzim a vše krásné, co s sebou toto
velmi tvořivé období přinese.
23. 9. Školku navštívila klinická logopedka Mgr.
Dana Šálová s besedou pro rodiče na téma Mluví
naše děti správně? - logopedie. Po besedě proběhla
depistáž dětí, jejichž rodiče o vyšetření projevili
zájem.
24. 9. Na školní zahradě proběhla podzimní

brigáda, při které jsme společně s rodiči pomohli
posunout naše záměry se školním pozemkem.
Pomalu naplňujeme náš cíl vytvořit z něj místo
nejen pro hru a zábavu, ale i místo prožitkového
učení. Náš záměr vytvořit z části zahrady přírodní
učebnu pod širým nebem dostává již konkrétní
podobu. Založili jsme záhonky a kompostéry.
Jeden tatínek přišel a pomohl nám připravit
místo, kde bude umístěno teepe. Rodiče společně
s dětmi připravili
zahradu na zimní
odpočinek, uklízeli jsme
listí a cestičky, dokončili
jsme kresby na hrací zdi.
Děkujeme touto cestou
sponzorům a všem, kteří
nám pomáhají vytvořit
pro děti zahradu, na níž
budou zajímavá zákoutí
p r o h r y, b á d á n í a
objevování všeho kolem
nás.
Na co se můžeme těšit v
měsíci říjnu?
1. 10. Pro rodiče je
připravena beseda na
jistě velmi aktuální a
ožehavé téma „Jak se
vyrovnat s opakovanou
nemocností ve školce a její
prevence”.
6. 10. Za dětmi přijede do školky kouzelník se
svým vystoupením. Toto představení má u dětí
vždy velký úspěch a pobaví všechny kluky i
holčičky bez rozdílu věku.
7. 10. Proběhne již tradiční akce „Bramboriáda“
ve spolupráci se Školní družinou Základní školy
Lány. Na děti čeká odpoledne plné soutěží, her a
zábavy, kde hlavní slovo má brambora.
16. 10. Školku navštíví fotograf.

Pozvánka na Drakiádu 2014
Dovolujeme si pozvat velké i malé na místní
modelářské letiště na Drakiádu, kterou pořádá
Mateřská škola Lány ve spolupráci s
Modelářským klubem Lány a okolí. Drakiáda se
uskuteční 17. října 2014 od 16:00 hodin. Těšit se
můžete na nebe plné pestrobarevných draků i na
drobné občerstvení. Chybět nebude ani opékání
špekáčků. Těšíme se na vás i na vaše draky. Děti si
ve školce vyrobí svého dráčka, kterého na letišti
připevníme k balonku se vzkazem a vypustíme ho
do světa. Pak jen netrpělivě budeme čekat na
odezvu, kam až balonek s drakem doletěl.
Drakiáda bez větru je jako zima bez sněhu, a tak si
přejme ,ať nám to letos pěkně lítá.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
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ZE ŠKOLY

Zahájili jsme nový školní rok

·

· V pondělí 1. září jsme za přítomnosti pana

prezidenta Miloše Zemana, první dámy paní
Ivany Zemanové a pana starosty odstartovali
nový školní rok. Před historickou budovou
školy jsme společně přivítali 22 prvňáčků, 13
hochů a 9 dívek, jeden další prvňáček bude
absolvovat 1. třídu na škole mimo území ČR.
Žáci 9. třídy tradičně doprovodili své
nejmladší kamarády do školních lavic.
Prezidentský pár poté navštívil prvňáčky ve
třídě. Paní Zemanová dětem darovala dva
dřevěné hlavolamy, pan prezident daroval
škole publikaci "Zámek Lány".
· V odpoledních hodinách jsme se ve škole sešli
ještě jednou. Počasí akci „Probuď se, školo!“
tentokrát nepřálo, drobně pršelo. Proto jsme
zvolili mokrou variantu a většina aktivit se
odehrála uvnitř. Učitelé pro děti nachystali
zábavnou hru "ABCD aneb Hledáme
zatoulaná písmenka". Na deseti stanovištích
děti plnily nachystané úkoly a získávaly
ztracená písmena do hrací karty s abecedou.
Pokud se jim podařilo hrací kartu doplnit, byly
odměněny. Když navíc dokázaly ze získaných
písmen složit heslo "Jsem šikula!", čekal na ně
odměnový bonus. V tělocvičně školy se během
odpoledne uskutečnily dva půlhodinové bloky
cvičení. Na hřišti se odehrálo 7 florbalových
utkání. Dvě skupiny zájemců absolvovaly
procházku školou, přičemž nejatraktivnější
byl pohled z vyhlídky školy. Na akci nechybělo
tradiční občerstvení - sladké i slané pečivo
šikovných pekařek - maminek i paní učitelek.
Na dobrotách si pochutnaly děti na 1. i 2.
stupni ještě druhý den během velké přestávky.

·
·

·

·

·

Děkuji členkám Výboru SRPDŠ i ostatním
dobrovolnicím za zajištění občerstvení i
organizační výpomoc. Zámku Lány děkuji za
kytičky pro prvňáčky, Obci Lány za dárek do
výtvarné výchovy pro prvňáčky, panu T.
Barochovi za zvučení ranní akce.
Od druhého školního týdne jezdí žáci 1. – 4.
třídy v rámci výuky tělesné výchovy do
plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích.
18. 9. - Učitelé se sešli s rodiči na prvních
třídních schůzkách.
19. 9. - V 6. třídě se konala přednáška v rámci
předmětu zeměpis na téma Země a její pohyby,
Slunce a vesmír. Přednáška, kterou vedl pan
Jiří Luska z Lán, měla u dětí velký úspěch.
Děkujeme panu Luskovi za jeho ochotu a čas
předávat žákům své vědomosti o vesmíru.
19. 9. - 5. třída podnikla svůj první cyklovýlet
po trase Lány – Tuchlovice – Doksy - Družec –
Žilina - Lány.
22. 9. - 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 pondělí děti
projekt zahájily dvouhodinovou praktickou
přípravou na dopravním hřišti v Kladně –
seznámily se s požadavky na vybavení kola a
oblečení cyklisty, nejprve absolvovaly pěší
trénink zdolávání křižovatek a pak už se
pohybovaly samostatně, rozděleny na jezdce
na kolech a koloběžkách a chodce – policisty.
Každý chodec/policista hlídal jednoho jezdce
a za přestupky mu ubíral body.
25. 9. - I letos se budeme společně s žáky 8.
třídy věnovat výuce finanční gramotnosti.
Naši osmáci absolvovali první lekci, v níž
založili fiktivní domácnosti a začali sestavovat
rozpočty.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Lampionový prùvod
Zveme Vás v pátek 31. října 2014 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 a ohřát se u ohně.
Společně vypustíme devět lampionů štěstí.
Jana Drastilová, z.s. Naše 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

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
· 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 (pokročilí, obsazeno)
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí, volná
místa)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí + FCE, volná
místa)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (středně pokročilí,
obsazeno)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé (mírně pokročilí, volná
místa)
· Nabízíme Vám poslední volná místa
do kurzů angličtiny a jógy pro
dospělé. Podrobné informace získáte
u lektorky Veroniky Šulcové na tel.
777 669 840.
· Prezentace ŽENA JAKO
PARTNERKA, MATKA, BABIČKA
aneb Jak být stále fit a plnit tolik rolí?
se uskuteční ve středu 22. října od
15:30 do 17:00. Probírat se budou
témata: virózy v období těhotenství a
prenatální péče, intimní hygiena,
neplodnost a její podpůrná léčba,
záněty vaječníků, migrény, prevence
o s t e o p o r ó z y, h o r m o n á l n í
disbalance, klimakterium.
· 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. 15:0016:00. Výdej věcí: 16.10. 9:00-10:00.
Pozor, prodáváme ve středu!
Podrobné informace najdete na našich
internetových stránkách
www.naselany.cz.

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Bylo, ale spíš to nebylo totéž
Pana Ladislava Krejsu si tak trochu pamatuji, ale nikdy mě jako kluka
nenapadlo, že on jako třicetiletý aktivně zažil lánskou fürstenberskou slávu,
posléze její zhroucení v důsledku první světové války a nakonec
prvorepublikové vzkříšení a zvelebení všeho, co od šlechty převzal
československý stát. Kupodivu to nenapadlo ani lánské kronikáře, ačkoli se
s panem Krejsou samozřejmě znali. Objektivní vzpomínky vrchního
lánského zámeckého zahradníka sepsané přehledným slohem s perfektním
pravopisem a pečlivě naťukané na třiatřiceti stránkách strojopisu zůstávaly
dlouhá léta kdesi v pozůstalosti.
Objevil je pan Lešek Slánička a prostřednictvím paní Anny Hoškové se
dostaly do rukou zastupitelek Ivany Píšové a Martiny Hořejší, které z nich
sestavily 24. září 2014 v Muzeu T. G. M. v Lánech dramatizovanou koláž
proloženou zajímavými snímky. Zčásti to byly informace známé odjinud,
ale vůbec to nebylo nošení dříví do lesa či sov do Athén. Naopak. Nikdy není
na škodu zkonfrontovat a prověřit fakta pohledem jiného pramene,
zejména je-li to projev nezaujatě autentický. Tolik překvapivých, barvitých
a pikantních podrobností může poskytnout jen ten, kdo byl u toho.
Podání formulací pana Krejsy oběma předčitatelkami, režisérkami a
konferenciérkami bylo živé, uměřené a přínosné. I ten, kdo přišel na

přednášku s tím, že ví, s potěšením zjistil, že leccos nevěděl a ví to až nyní.
Těším se na pokračování.
Václav Vodvářka, lánský písmák

Z HISTORIE
Fürstenberská hymna
Vrchní lánský zahradník pan Ladislav Krejsa vzpomíná na knížete Maxe
Egona II. Z Fürstenberka (13. 10. 1863 – 13. 8. 1941), na oslavu jehož
narození byla postavena kaplička zvaná Ploskovská Panenka Maria, jako
na padesátiletého elegána s karafiátem v klopě, který si potrpěl na
aranžování okázalých slavností a honů.
Velké společenské hony, to bývaly od nejstarších dob i hudební produkce
svého druhu. Hulákat jako na lesy se v lese nesmí, ale pohybuje-li se v
nepřehledném terénu na rozlehlé ploše větší množství lidí, je nezbytné se
vzájemně dorozumívat a udržovat organizaci. K tomu sloužily a slouží
smluvené lovecké signály, které zasvěceného člověka jednoznačně, přesně
a pohotově informovaly, co se v honitbě právě děje a co je třeba udělat. Však
také k vybavení lesního personálu nepatřily jenom pušky, nýbrž i lovčí
trubky1, lesnice a borlice, později také lesní rohy. Po skončení honu dodnes
následuje tradiční výřad a při něm opět zaznívají slavnostní fanfáry, které
celou akci esteticky působivě završují. Skutečné hudebně dramatické
představení podle letitého scénáře sahajícího snad až do keltských časů.
Obřadnost je možná podstatnější než samotný počet složených kusů.
O loveckých signálech a fanfárách a o jejich symbolice vypravuje půvabná
povídka Aloise Jiráska s názvem Zahořanský hon. Jiráskův současník,
rovněž autor historické prózy, byl Zikmund Winter (1846 – 1912). Za
svého desetiletého působení v Rakovníku (1874 – 1884) se bezpochyby
dostával do kontaktu s fürstenberskými úředníky a ti ho poctili zajímavou
nabídkou.
Každý společenský hon na Křivoklátsku býval korunován fürstenberskou
hymnou. Nápěv k ní nezkomponoval nikdo menší než hudební skladatel
Karl Maria von Weber (1786 - 1826), instrumentální úprava je dílem
hudebního skladatele a houslového virtuóza Jana Křtitele Václava Kalivody
(1801 – 1866).2 Text hymny byl pochopitelně německý. Fürstenberkové
však rádi dávali okázale najevo, jak blízká je jim čeština, a tudíž si přáli, aby
jejich hymna měla i českou verzi.3 Koho jiného požádat o překlad než
oblíbeného rakovnického učitele, historika, archiváře, amatérského
hudebníka a spisovatele, který má smysl pro místní tradice?
Zikmund Winter po takovéhle zakázce zřejmě rád sáhl. Na chleba si
vydělával coby profesor rakovnické reálky, ale tady dostal příležitost
namazat si na kantorský chlebíček i trochu másla. Proč ne? A styky se
šlechtickými kruhy také nejsou k zahození.
Od poslední čtvrtiny 19. století se tedy zpívala fürstenbrská hymna i česky.

Je pravda, že z pera Zikmunda Wintra vzešly věci umělecky hodnotnější, ale
jedná se o dobrý průměr v duchu zvyklostí doby i žánru. Koho chleba jíš,
toho píseň zpívej – a v tomhle případě se určitě nejedná o žádnou devótnost.
Konec konců při překladu je umělec vázán originálem a k hymně nějaký ten
oslavný patos samozřejmě patří.
Ó, Bože věčný, Otče náš – ochránce všech věcí,
nechť mocnou pravicí žehnáš – slavný rod knížecí.
Dej štěstí jim i milosť svou již v tomto životě
a rozmnož radosť, odstraň žalosť – slyš nás v své dobrotě.
Ó, Hospodine všemocný – jenž azur ovládáš,
buď rodu tomu pomocný – buď silná jemu stráž.
Z těch našich hor – slyš prosby sbor,
jenž vzniká ze hloubi,
buď šťasten rod – jenž v dějin chod –
se s lidem zasnoubí.
Náš kníže, dlouho zdráv buď nám – i s kněžnou andělem,
zelený máte u nás chrám – buď zdar Vám údělem.
Od našich skal – faleš jdi dál – my při Vás budem stát,
tak pevně stát – jak dosavád – náš starý Křivoklát.
Tato hymna v Lánech snad naposledy zazněla dne 19. června 1914 při
pompézní oslavě stříbrné svatby Maxe Egona II. s Irmou ze Schonbornu Buchheimu. Tehdy, jak vzpomíná pan Krejsa, se strhla velká bouřka, do
elektrického vedení udeřil blesk a zámek i kostel se propadly do tmy. Mnozí
to považovali za nedobré znamení – a měli pravdu. O devět dnů později byl
spáchán v Sarajevu atentát na Františka Ferdinanda d'Este, knížecí rodina
opustila Lány a už se sem nikdy nevrátila (nepočítáme-li krátkou
dvoudenní návštěvu knížete Maxe Egona II. V roce 1916).
Václav Vodvářka, lánský písmák
1

2

3

Prostřelená lovecká trubka mysliveckého mládence Antonína Vágnera, zabitého
pronásledovaným pytlákem, byla dlouho uložena ve fürstenberském muzeu na
Křivoklátě.
O Fürstenbercích se říkává, že měli rodovou zálibu v hudbě. Od r. 1822 byl dirigentem
jejich dvorní kapely v Donaueschingen právě Jan Křtitel Václav Kalivoda. I když později
byla kapela v r. 1863 rozpuštěna, kníže Max Egon II. z Fürstenberka po první světové
válce na tradici navázal a hovoří se o něm v Donaueschingen jako o mecenáši
podporujícím mladé hudební talenty.
Maxera, R.: Myslivost v hloubi křivoklátských lesů, Křivoklát 1932 – 1934, strojopis, s.
295. (SOkA Rakovník, fond Rudolf Maxera).
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Sportovní dìní v Lánech
Posvícenský turnaj v tenise
Přes nepříznivé počasí nakonec tradiční
posvícenský turnaj proběhl v neděli 14. září. Na
začátku turnaje byly náhodně vylosovány
dvojice, které pak mezi sebou „bojovaly“ o
vítězství ve čtyřhře.
Výsledné pořadí:
1. Petr Jančařík, Petr Moravec st.
2. Jana Porcalová, Milan Moravec

3. Petr Gottesman, Filip Dostálek
4. Ernest Kosár, Jiří Švácha
5. Přemek Vlček, Petr Moravec ml.
6. Olda Novák, Katka Vlčková
7. Miloš Sklenička, Jarda Dostálek
8. Vendula Nováková, Karel Koželuh
9. Mirek Volovik, Pavel Soukup
Petr Moravec, předseda TK Lány

Výstavba nového kurtu
V areálu Tenisového klubu jsou od konce září v
plném běhu stavební práce spojené s budováním
čtvrtého tenisového kurtu. Členové lánského
Tenisového klubu a veřejnost budou mít příští
sezónu více prostoru pro sportovní vyžití.
První říjnový týden nastoupila do tenisového
areálu v Lesní ulici odborná stavební firma Sibera
System ze Staré Boleslavi, která začala s vlastní
výstavbou kurtu. Tato rodinná firma má s
výstavbou sportovišť více než šedesátileté
zkušenosti.
Pracovníci firmy Sibera druhý říjnový týden
položili štěrkovou drenáž a během víkendu, kdy
jsme na Lánech drželi Posvícení, byla položena

první vrstva antuky. To nás velmi potěšilo! Ani
nám se totiž nevyhnuly komplikace zaviněné
deštěm a také zpoždění dodávek stavební drtě
způsobené závadou na drtiči v Družci.
Výstavba čtvrtého tenisového kurtu je
financována ve výši 400 000,- Kč z grantu od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
také z rozpočtu Tenisového klubu. Řadu
přípravných prací provedli členové TK Lány, aby
ušetřili chybějící finance, o které byla grantová
žádost zkrácena.
Nový kurt by měl byt dokončen do 20.října.
Petr Moravec, předseda TK Lány

Kynologové pøestìhovali cvièištì z Lesní ulice
Základní kynologická organizace Lány (ZKO
Lány) změnila své působiště. Díky vstřícnému
postoji současného ředitele Lesní správy Lány a
pomoci vedení obce se nám podařilo získat do
pronájmu pozemek mimo zastavěnou plochu obce naproti skládce Ekologie.
Pro časté neshody s majiteli některých rodinných
domů v Lesní ulici, hledala naše organizace nový
prostor pro cvičení a výcvik psů. Před
prázdninami jsem udělali vstřícný krok a upravili
provozní řád kynologické organizace a omezili
čas trávený na kynologickém cvičišti v obci.
Po vzájemné dohodě a velké vstřícnosti zástupců
Lesní správy Lány, jsme získali v letních měsících
nový pozemek pro výcvik psů. ZKO Lány se proto
v závěru léta stěhovala ke skládce Ekologie.
Tímto bych ráda poděkovala za vstřícnost a

dosavadní toleranci všem obyvatelům Lesní ulice.
Naše velké poděkování za podporu patří všem
zastupitelům obce Lány a panu starostovi Karlu
Skleničkovi, kteří nám pomáhali najít vhodný
prostor pro výcvik našich psů. Díky patří
zástupcům Lesní správy za poskytnutí pronájmu
prostoru, paní Rysové za sponzorský dar, díky
kterému jsme vybudovali nové zázemí a členům
ZKO za pomoc při stěhování
Dne 18. října 2014 od 9:00 budeme pořádat
závod všestranné sportovní kynologie, na který
jste všichni zváni.
Ti, kteří by chtěli trávit volný čas se svým
čtyřnohým parťákem v prima společnosti lidí se
stejným zájmem jste zváni do našich řad. Kontakt
mob. 721 296 740.
Michaela Mošovská, předseda ZKO Lány

Sázení lip podruhé
Jsou to již tři roky, kdy jsme vysazovali
prvních pět nových lip na sokolském
hřišti. Patronáty nad nimi převzaly
oddíly naší Tělocvičné jednoty. A že se o
ně zejména v počátku dobře staraly, lípy
se mají k světu.
V kácení starých lip jsme museli
pokračovat, protože byly přestárlé a
ohrožovaly bezpečnost na hřišti. Hned v
počátku jsme se zavázali, že budeme
postupně sázet lípy nové. Druhá fáze
sázení proběhne letos v říjnu. Tentokrát
jsme patronáty nabídli organizacím a
spolkům, které nějakým způsobem se
sokolovnou a s lánskou TJ souvisejí. S
patronátem souhlasily Základní a
Mateřská škola Lány, spolek Naše Lány,
hokejový klub Lány a Baráčníci.
Slavnostní sázení proběhne v pátek, 24.
října 2014 v 16:00 hodin odpoledne.
Zveme spoluobčany na tuto malou
slavnost.
Václava Nováková

Nemohli jste se zúèastnit
veøejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání, diskutovaná témata
a otázky, a názory obecních zastupitelů,
se dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn
na stránkách obce www.obec-lany.cz a
na obecním úřadu.

Úklidové služby
·
·
·
·
·

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

Památný den sokolstva - 8. øíjen
Toto datum bylo vybráno proto, že právě v tento
den, v nejtěžších chvílích národa sokolové
dokazovali svou věrnost republice a dokazovali to
obětí nejvyšší – svým životem.
Nebylo to poprvé v naší historii, kdy sokolové
tvořili páteř domácího i zahraničního odboje. Už
za 1. světové války poskytl Sokol peníze ze
sokolské pokladny pro práci zahraničního
odboje. Vždyť sokolové tvořili naprostou většinu
v československých legiích na frontách ve
Francii, Itálii a Rusku. A za pouhých 20 let to byli
znovu sokolové, kteří bránili republiku,
demokracii a svobodu. K. H. Frank prohlásil, že
„… sokolská organizace se stala shromaždištěm

otevřeného i tajného odporu proti Říši“. Sokolové
se bez ohledu na svoji politickou příslušnost
zapojovali okamžitě do odboje. V noci ze 7. na 8.
října 1941 došlo k velké razii, při které byla
pozatýkána většina sokolských činovníků jak v
ústředí, tak i v župách a jednotách. Netrvalo
dlouho a Sokol byl oficiálně rozpuštěn.
Sokol si připomíná toto datum, aby uctil dílo,
oběti a vítězství těch, kteří tu byli před námi. 8.
říjen nechť je mementem, ale zároveň
upozorněním veřejnosti na činnost Sokola a na
jeho význam pro dnešek.
Václava Nováková

Zveme vás k příjemnému klubovému
posezení v restauraci Galerie Klub
100chov ve Stochově – Honicích, ulice
Polní, dále dle Informačních cedulí.
Chutná jídla z grilu, více druhů točených
piv, alko i nealko nápoje. Posedět lze
uvnitř i na zahradě.
Otevřeno pravidelně:
Pá 18- dokud se hosté baví
So 17- dokud se hosté baví
Nepravidelně: svátky a Silvestr
Rezervace a info na tel.: 773 776 351
nebo mail:
100chovgalerieklub@seznam.cz
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Saunová sezona zaèíná
Tenisový klub Lány zve všechny zájemce
o saunování do svého areálu, kde v
zimních období bude opět každou
středu provozována sauna.
Provoz sauny začne ve středu 15. října
2014. Hodiny pro ženy jsou od 17:15
hodin do 18:30 hodin a pro muže od
18:30 hodin do 21:00 hodin. Vstupné
pro veřejnost je 90,- Kč.
Na návštěvníky se těší nové saunérky
Václava Nováková a Alena Hořejší.

Rozvrh cvièení a tréninkù
pro veøejnost
Stolní tenis ve středu a v pátek od
17:00 hodin děti a od 18:00 hodin
dospělí.
· Volejbal v pondělí a ve čtvrtek v 19:00
hodin.
· Oddíl šachistů v pátek od 16:30
hodin.
· Cvičení pro seniorky v úterý od 9:00
hodin.
· Cvičení pro ženy v úterý od 19:00 a od
20:00 hodin.
· Taebo v neděli od 19:00 hodin.
· Všestranné cvičení pro děti od 1. do 4.
třídy v úterý od 16:00 hodin.
· Cvičení dětí od 2 let s rodiči v úterý od
17:00 hodin.
· Aerobik pro děvčata a slečny několika
věkových kategorií v pondělí od
16:00 hodin.
Na cvičení může přijít každý zájemce, ať
už člen TJ Sokol Lány či nečlen. Členem
Sokola se stanete uhrazením ročního
členského a oddílového příspěvku (více
sdělí jednotliví trenéři). Nechcete-li
vstoupit do Sokola, můžete zaplatit
pouze dílčí cvičební hodiny (v rozmezí
od 10,- Kč do 50,- Kč). Více informací
najdete na stránkách lánské TJ Sokol www.sokol-lany.cz.
Odbor všestrannosti TJ se může chlubit
kvalifikovanými cvičitelkami. V září
získaly cvičitelskou kvalifikaci další 3
cvičitelky - B. Rovná, K. Belušová, M.
Jelínková. Věříme, že nově získané
poznatky využijí u nás v Sokole a obohatí
tak cvičení.
Přijďte mezi nás, pošlete své děti!
Václava Nováková
·

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Støíbro z Mistrovství Èeské republiky v rapid šachu 2014
Sofie Přibylová hostující za šachový oddíl TJ
Sokol Lány vybojovala na letošním mistrovství
České republiky dívek do 12 let v rapid šachu
stříbrnou medaili ziskem
7 bodů z 9 partií. Ve
čtvrtém kole porazila
jako jediná první
nasazenou hráčku a
pozdější vítězku. Ještě po
5. kole vévodila sama
startovnímu poli, v 6. kole
však přišlo jediné
klopýtnutí, které již
nebylo možné napravit.
Loňskou bronzovou
medaili tak Sofie v
letošním roce vylepšila na
stříbro.
Devítiletý Sofiin bratr
Vi k t o r P ř i b y l s e n a
mistrovství ČR chlapců
do 10 let rozdělil o 3. - 4.

místo ziskem 6,5 bodu z 9 partií, bronzovou
medaili však nakonec na pomocné hodnocení
nezískal. I tak je neoblíbené 4. místo výrazným
zlepšením oproti
loňskému 17. místu.
Mistrovství ČR mládeže v
rapid šachu proběhlo ve
dnech 13. – 14. září 2014
v Ostravě a zúčastnilo se
ho celkem 197 vybraných
hráčů a hráček od 10 do
14 let, kteří si účast na
tomto mistrovství museli
vybojovat v kvalifikacích.
Mistrovství se hrálo na 9
kol, každý z hráčů měl na
rozmyšlenou 20 minut a
za každý provedený tah se
přidával doplňující čas 5
vteřin.
Martin Pucholt

Pétanque
Finále letošního turnaje petanque v Lánech je již
téměř dohráno. Chybí jen několik výsledků a
budeme znát vítěze. To, co se již dříve
předpokládalo, že totiž úroveň dvojic ve finále
bude velmi vyrovnaná, se nyní projevuje. S velkou
pravděpodobností bude o pořadí na prvních
místech rozhodovat nejen počet bodů, ale
především skóre a snad i výsledky vzájemných

utkání. To však platí jen o finálové skupině A.
Hráči skupiny B ztratili původní nadšení do bojů a
je pravděpodobné, že do prvních mrazíků tabulka
uzavřena nebude. Byla by to škoda, ale ještě není
všechno ztraceno. Věřím, že využijeme pěkných
podzimních dnů a užijeme si ještě letos hodně
zábavy a vzrušení ze hry.
Oldřich Polášek
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Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
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