LÁNSKÝ

ZPRAVODAJ

Informaèní list Obecního úøadu Lány

zdarma | www.obec-lany.cz | è. 9 – Listopad 2014

Úvodník

Zvolili jsme nové zastupitele

Pro děti je ten den hlavně zdrojem
radosti, protože se nejde do školy. Letos
dokonce tři dny. I my dospělí jsme si tak
nějak zvykli na to, že máme v kalendáři
volný den (pokud se u nás v práci na
státní svátky hraje), který nám zpravidla
umožní pěkně natáhnout víkend, a příliš
se už nezamýšlíme nad tím, proč ten
volný den vlastně máme. Ano, mluvím o
28. říjnu, který je státním svátkem a
který jsme si připomenuli v minulých
dnech. Neměli bychom zapomínat, co
pro nás Čechy tento den znamená. Že
symbolizuje vznik našeho státu,
tehdejšího Československa. Zejména
my, Lánští, bychom si měli tu dobu
připomínat, protože sem k nám přivedla
takovou osobnost, jakou byl Tomáš
Garrigue Masaryk, náš první prezident.
Troufám si říci, že jeho přítomnost v
Lánech poznamenala naši obec navždy a
tak trochu ji vyzvedla z kotle ostatních
vesnic v republice.
Masaryk byl vždycky zastáncem
demokracie, byť se mnohokrát dostal s
prvorepublikovými straníky do sporu.
Na této tradici dnes stavíme a v jejím
duchu jsme před měsícem znovu šli k
volebním urnám a svobodně si zvolili své
zástupce. Věc, která je dnes pro nás
samozřejmostí, pro mnohé takovou, že
se už ani nenamáhají k volbám přijít. Ale
i to je jejich plné právo a nemohu se nějak
ztotožnit s myšlenkou, že někdo uvažuje
o zavedení volební povinnosti. Někdy si
člověk prostě z nabídky nevybere a pak je
podle mne v pořádku, když nic nekoupí.
Ale na to, že svobodné volby nebyly
vždycky samozřejmostí, na to bychom
zapomínat neměli. A připomínat
bychom to měli i našim dětem.
Karel Pleiner

V říjnových volbách do obecního zastupitelstva obce Lány se nejlépe umístilo volební sdružení Společně pro
Lány a Vašírov, které získalo 71,14 % platných hlasů a v novém zastupitelstvu bude mít 8 zvolených
kandidátů. Do nového zastupitelstva byl dále zvolen 1 zástupce za Komunistickou stranu Čech a Moravy, 1
zástupce sdružení Pro dobrou věc a 1 zástupce TOP 09.

Pozvánka na veøejné zasedání
Zveme Vás na ustavující veřejné
zasedání nového zastupitelstva obce,
které se koná v pondělí 10. listopadu
2014 od 18:00 hodin v sále nad
hospodou Narpa. Na programu bude
složení slibu členů zastupitelstva, volba
starosty, určení počtu místostarostů,
volba místostarostů.

Jméno

Název volebního sdružení / politické
strany

Věk

Počet
získaných hlasů

SKLENIČKA Karel

Společně pro Lány a Vašírov

60

668

KOSÁR Ernest, JUDr.

Společně pro Lány a Vašírov

53

606

PÍŠOVÁ Ivana, Ing.

Společně pro Lány a Vašírov

31

573

PLEINER Karel

Společně pro Lány a Vašírov

53

562

KRÁTKÁ Dagmar

Společně pro Lány a Vašírov

37

551

DRASTILOVÁ Jana

Společně pro Lány a Vašírov

34

550

POLÁŠEK Oldřich, Ing.

Společně pro Lány a Vašírov

69

547

HOŘEJŠÍ Vlastimil, Ing.

Společně pro Lány a Vašírov

61

504

HLAVSOVÁ Alena

Komunistická strana Čech a Moravy

66

154

LUSKA Jiří

Pro dobrou věc

44

135

HAVELKA Roman

TOP 09 a nezávislí kandidáti

47

127

Nové lípy za sokolovnou ukrývají poselství
V pátek 24. října se areál za lánskou sokolovnou
zaplnil sportovci ze Sokola, členy spolku Naše
Lány, dětmi z lánské základní školy i mateřinky,
baráčníky, hokejisty a všemi, kteří mají vztah k
přírodě i obci. Kolem hřiště vysázeli lípy, které
jsou náhradou za stromy, jež stály kolem
sportoviště od roku 1923.
K výsadbě bylo připraveno pět nových lip
srdčitých, kterých se přítomní ochotně ujali a
zasadili je do připravených jam. Dobré atmosféře
přispělo i příjemné podzimní počasí a na
přítomné občas vykouklo zpoza mraků i slunce.
Ke kořenům stromů přidali tři schránky
obsahující fotografie, pozdravy dětí, hračky,
obrázky či tiskoviny.
Letošní výsadba byla již druhou etapou, první se
uskutečnila v roce 2011. Pět lip zasázeli tehdy
členové sportovních oddílů lánského Sokola.
Staré stromy už ohrožovaly bezpečnost
veřejnosti.
Martina Hořejší
Obec Lány Vás zve na tradiční

ROZSVÌCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU A SVÌCENÍ ADVENTNÍCH VÌNCÙ.
Slavnostní večer se bude konat v sobotu 29. listopadu 2014 od 17:00 hodin na Masarykově náměstí
před budovou obecního úřadu.
Každý si tu bude moci opět nechat posvětit svůj adventní věnec. Připraven je kulturní program.
Jste srdečně zváni na setkání se sousedy a na pohárek svařeného vína.
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Listopadové číslo Lánského zpravodaje
vychází ve zkrácené podobě z důvodu
časového odstupu mezi ukončením
práce minulého zastupitelstva a
ustavujícím zasedáním nových
zastupitelů. Prosincové číslo vyjde v
obvyklém rozsahu 8 stran.
Redakce

Kalendáø akcí
20. 11. Beseda Ruce na prsa aneb Máš
to ve svých rukou od 18:00 hod. v
Domečku (TJ Sokol, Naše
Lány)
23.11. Tradiční adventní prodejní
výstava v Muzeu T. G. M. v
Lánech od 9:00 do 17:00 hodin
25. 11. B e s e d a Tr a d i č n í č í n s k á
medicína od 10:00 do 12:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
28. 11. Dílna pro veřejnost na výrobu
adventních věnců od 16:00
hodin v družině (ZŠ Lány)
29.11. Rozsvěcení vánočního stromu,
svěcení adventních věnců v
17:00 hodin na náměstí (Obec
Lány, Chorus Laneum)
3. 12. Mikulášská nadílka v Domečku
od 10:00 do 12:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)
13. 12. Voňavý advent od 10:00 do
17:00 hodin v lánské sokolovně
(Obec Lány)
14. 12. Vánoční cvičení pro ženy s
Míšou Kholovou od 10:30
hodin v sokolovně (TJ Sokol)
12. 12. Valná hromada SDH T. G. M. od
18:00 hodin
20. 12. Vánoční buchec – turnaj ve
volejbale (TJ Sokol)

Poděkování
Děkujeme Mirkovi Vaněčkovi a jeho
kolektivu z Berounské ulice a přejeme
hodně štěstí v nové životní etapě. Bylo
nám ctí být vašimi zákazníky.
Spokojení zákazníci z Lán a z Vašírova

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

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Odlouèené pracovištì mateøské školy
V zářijovém Zpravodaji jsme zveřejnili článek o
zřízení odloučeného pracoviště MŠ Lány v
rodinném domě čp. 376 ve Školní ulici v Lánech.
Toto odloučené pracoviště bylo pronajato obcí kvůli
přetrvávajícímu převisu dětí neumístěných do
předškolního zařízení. Pronájem zařízených
prostor v čp. 376 (v minulosti zde bylo soukromé
hlídací centrum), bylo jediné vhodné řešení,
dosažitelné v krátkém čase, a umožnilo mateřské
školce přijmout další děti již od září letošního roku.
Náklady na zřízení tohoto pracoviště činily
celkem 70.000,-Kč. Protože se někteří
spoluobčané pozastavují nad výší této částky,
dovolím si Vás seznámit s podrobnějším
vysvětlením.
Pro zřízení detašovaného pracoviště mateřské
školy bylo nutné splnit přísnější hygienické a
požárně-bezpečnostní požadavky. Celkem
17.000,-Kč stálo pořízení hasicích přístrojů,
protipožárních dveří a projekt požárně-

bezpečnostního řešení. Náklady na měření
umělého a denního osvětlení podle požadavků
Krajské hygienické stanice Kladno byly 10.200,Kč. Měření ukázalo, že v prostorách, kde budou
pobývat děti, je osvětlení nedostatečné, a proto
jsme museli nechat provést montáž nových
osvětlovacích těles včetně elektro revizí (náklady
30.600,-Kč). Krajská hygienická stanice Kladno
si dále vyžádala úpravu hygienického zařízení
(3.500,-Kč). Zakoupili jsme nový hrací koberec,
stupínky k umyvadlům a pomůcky pro děti
(celkem 3.500,-Kč). Protože se zvýšil počet dětí
docházejících do jídelny mateřské školy, museli
jsme doplnit vybavení kuchyně nádobím (celkem
5.200,-Kč).
Po ukončení nájmu v čp. 376 budou osvětlovací
tělesa, dětské WC a hrací koberec předány zpět do
mateřské školy.
Karel Sklenička

Na Voòavém adventu vystoupí opìt dìti ze školky
Uvolněná předvánoční atmosféra beze spěchu a
nervozity čeká na návštěvníky dne s vánočními
tradicemi nazvaného Voňavý advent. Připravuje
ho na sobotu 13. prosince kulturní komise obce
Lány. Místní sokolovna 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 sedmého
ročníku cukrářské soutěže o putovní pohár Zlatý
šafrán – letos se bude soutěžit o nejlepší vanilkové
rohlíčky.
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 a smaltu, s
kořením, s pletenými výrobky, s vánočními
svícny, jmelím a květinami, s ručně vyráběnými
kabelkami a čepicemi, s domácími marmeládami
a hořčicemi. 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 snímek za nízký poplatek
odnést domů. Chybět nebude ani tvořivá dílna pro
děti z lánského Domečku.
Vystoupení dětí, Zlatý šafrán za cukroví a
divadlo pro děti
V programu vystoupí děti z lánské mateřské
školky. Jejich vánočně laděné pásmo začne v
15:00 hodin. Na 16. hodinu je pak plánováno
vyhlášení každoroční oblíbené a pro všechny
příchozí otevřené soutěže o nejchutnější vánoční
pečivo - letos to budou vanilkové rohlíčky.
Neváhejte a napečte pro Voňavý advent. Vaše
jméno může být další zvěčněné na putovním
poháru Zlatý šafrán, který je po celý rok vystaven
na obecním úřadě. Pokud se chcete této soutěže
zúčastnit, stačí, když 13. prosince přinesete své
vanilkové rohlíčky ochutnat do sokolovny.
Program pak v 17:00 hodin vyvrcholí divadelní
pohádkou pro děti.
Roman Havelka

Vítání nových rodin

Klobouk dolù

Poslední listopadovou sobotu odpoledne přivítá
Sbor pro občanské záležitosti rodiny nově
přistěhované do Lán a Vašírova. Za poslední rok
do naší obce přibylo 16 nových rodin a vesnice se
rozrostla o 61 nových obyvatel. Setkání s novými
spoluobčany 29. listopadu od 15:00 hodin v
lánském Muzeu T. G. M. bude neformálním
přivítáním v Lánech, příležitostí seznámit je s
životem a historií obce a setkáním se zástupci
zájmových spolků a zastupiteli obce.
Dagmar Krátká

Divadelní spolek Tyrš Lány ve spolupráci s obcí
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 2014.
Roman Havelka
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Muzeum hostilo módní pøehlídku historických odìvù
Neobvyklou módní přehlídku Athelieru Cakee na
téma První republika uvedlo lánské Muzeum T. G.
M. v pátek 10. října. Majitelka originálního
salónu Ludmila Zusková připravila výběr ze
svého historického šatníku a přehlídka měla
obrovský úspěch! Všechny prostory Muzea byly
zaplněny do posledního místečka. A modelky,
modelové i předváděné modely sklidili
zasloužený potlesk. K vidění bylo 32 modelů
historických kostýmů z let 1918 – 1945.
(pozn. redakce: Bohatou fotogalerii z akce si

můžete prohlédnout na webových stránkách obce v
archivu kalendáře akcí.)
Zaměstnankyně Muzea T. G. M. připravily
dobové občerstvení včetně vítězného guláše
lánského Gulášfestu 2014, který vyhrál v
srpnovém klání na lánském náměstí. Krásnou
tečkou za módní přehlídkou bylo zasnoubení
majitelky Athelieru Cakee přímo v expozici
Muzea T. G. M. Lány. Gratulujeme!!!
Martina Hořejší

Trnová koruna

Drakiáda

Na lánském náměstí před sokolovnou stojí od
konce září výrazně renovovaný pomník obětem 2.
světové války. Jeho novou podobu mu vtiskl
lánský malíř a výtvarník Karel Kellner. Finance na
úpravu pomníku zajistila místní organizace TOP
09 Lány ve spolupráci s obcí, která dodala kámen
pro pomník a zajistila jeho transport a manipulaci
s ním. Slavnostní odhalení památníku proběhlo
27. září při prvním lánském Canticoru. Na
vrcholku kamenné desky byla usazena trnová
koruna jako symbol utrpení umučených a
popravených nevinných obětí.
Roman Havelka

Drakiáda se uskutečnila v pátek 17. října ve
spolupráci s Modelářským klubem Lány. Akce se
koná již několik let na místním letišti. Děti se ve
školce naučily novou básničku i písničku o
dracích, draka výtvarně zpracovaly a o tradici
pouštění draků si povídaly celý týden před tolik
očekávanou Drakiádou. Každé dítě si ve školce
vyrobilo svého dráčka, kterého pak připevnilo k
balónku a vypustilo do světa. Nyní po Drakiádě
všichni netrpělivě čekáme, odkud že nám naši
dráčci pošlou pozdrav.
Miluše Vaněčková

Nebe nad Lány
Na NEBI NAD LÁNY můžeme vidět nejen
vesmírné objekty, které jsou dílem Božím, ale při
troše trpělivosti i největší lidský výtvor na orbitě –
mezinárodní vesmírnou stanici (dále jen „ISS“).
Až její solární panely odrazí sluneční světlo do
vašich očí, zatají se vám dech. Zvláště při vědomí,
že technologie, vyvíjené pro (a v poslední době i
přímo na) ISS jsou všude kolem. Každý z nás zcela
jistě využívá buď je samotné nebo jejich produkty.
Notoricky známý suchý zip nebo jednorázové
pleny… to je téměř šedesát let zpět.
Za tu dobu je svět plody výzkumu pro vesmírné
agentury přímo zaplaven. Dnes to jsou tak trapně
jednoduché a každodenní věci jako matrace v
posteli, desetiletá záruka na lak vašeho auta nebo
nátěr na zrezivělý plot. Někdy však na vesmírných
technologiích závisí naše životy - neprůstřelné
vesty, protipožární skafandry, cílená chemotera-

pie či precizní robotické neurooperace.
Až tedy pojedete na zimní dovolenou, vzpomeňte
si u svařáku pod svahem na to, co vám pomohlo
cestou do Alp nezabloudit, jak vám mohou slíbit
pěkné počasí, proč vás bunda s rukavicemi tak
hřejí, ještě že jste dnes měli přilbu a že to nové
prkno jede rychlostí přímo kosmickou. Večer se
připojte přes bezdrátovou síť a na stránce
www.calsky.com se podívejte, kdy a kudy bude
nad vaším střediskem ten zázrak přelétat. Po
večeři pak vyjděte někam na pláň. Hvězdy budou
jiskřivé a jedna mezi nimi poletí. Na její palubě
bude v tu chvíli šest statečných, kteří testují léky
na řídnutí kostí, zdokonalují výrobu pitné vody z
vlastních odpadů… a šli by s vámi zítra lyžovat
stejně rádi, jako vy byste se rádi podívali na
modrou planetu oknem ISS.
Jirka Luska

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)
· Beseda RUCE NA PRSA aneb Máš
to ve svých rukou! se uskuteční ve
čtvrtek 20. listopadu od 18:00 v
Domečku. Budeme se věnovat
prevenci karcinomu prsu: důležitost
prevence, role zdravotní pojišťovny,
figurína k nácviku samovyšetření
prsu.
· Beseda TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA se uskuteční v úterý 25.
listopadu od 10:00 do 12:00 hodin.
Zdraví z pohledu čínské medicíny,
seznámení se se základními pojmy,
učení o pěti prvcích, energetické
dráhy, užívané diagnostiky a
konzultace u terapeuta.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.

Kalendáø školních øíjnových akcí
1. 10. - ve škole proběhlo 21. zasedání Školské
rady; 7. 10. – tradiční Bramboriáda pobavila žáky
školní družiny i děti ze školky; 8. 10. – s vedením
školy se sešli zástupci žákovské rady – byla
vyhlášena soutěž tříd i jednotlivců ve sběru
starého papíru; 10. 10. – se žáci věnovali tématům
Ochrany člověka za mimořádných událostí, na 1.
stupni se uskutečnila přednáška lektorky
rakovnické pobočky Českého červeného kříže o
poskytování první pomoci; 14. 10. - v rámci
dopravní výchovy se čtvrťáci za pomoci lektora
kladenského Labyrintu věnovali teoretické
přípravě k získání řidičského průkazu cyklisty;
15. 10. – žáci 9. třídy navštívili akci Veletrh

celoživotního vzdělávání, na kterém se v
kladenském Domě kultury prezentovaly střední
školy a učiliště; 23. 10. – v 8. třídě proběhla 2.
lekce projektu Rozumíme penězům – téma
Dovolená; 24. 10. – žáci 5. třídy navštívili
Štefánikovu hvězdárnu; odpoledne jsme za
sokolovnou vysadili lípu, k jejímž kořenům jsme
uložili schránku s poselstvím budoucím
generacím.
Školní družina srdečně zve na dílnu výroby
adventních věnců, která se koná 28. listopadu
od 16.00 v prostorách školní družiny. S sebou
vezměte: korpus na věnec, svíčky a zdobení.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

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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Ze Sokola
· Lánští šachisté hrají do konce roku

·

·

·
·

na šachovnicích soupeřů, doma si
zahrají až po Novém roce.
8. listopadu uvítá naše sokolovna od
7:30 hodin mladé stolní tenisty.
Budou zápolit o umístění v krajském
turnaji.
Na 20. listopadu od 18:00 hodin
připravuje Domeček společně s TJ
přednášku s besedou nazvanou Ruce
na prsa. Je to osvětová akce pro ženy o
samovyšetření prsou.
Voňavý advent v sokolovně se
uskuteční v sobotu 13. prosince.
Tradiční předvánoční cvičení s Míšou
Kholovou se bude konat v neděli 14.
prosince od 10:30 hodin. Přijďte si
zacvičit s novým náčiním!

Mistrovství svìta v aerobiku
Na Mistrovství světa v aerobiku
organizace FISAF, které se konalo
koncem října tentokrát v Praze, získal
osmičlenný tým klubu Aerobic Dancers
Kladno opět 1. místo ve své kategorii.
Jeho členkou a choreografkou je
Magdalena Husáková, lánská občanka.
Titul získaly dívky již po několikáté. Je to
obrovský úspěch, a tak rádi
blahopřejeme!
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Hokejová síò hostila legendy sportu a mistry svìta 70. let

Tradiční setkání legend ledního hokeje proběhlo v
Hokejové síni 14. října. Jednalo se o několikáté
setkání, ale poprvé v nových prostorách Hokejové
síně v Lánech na náměstí. Mezi pozvanými byli
bývalí hráči hokejových klubů Kladna, Prahy,
Brna, Jihlavy, Litvínova a Plzně. Jmenovitě:
Pospíšil, Horešovský, Kulíček, Vopička, Kochta,
Holeček, Farda, Neveselý, Klapáč, Hrbatý,
Augusta a Ebermann. Za obec Lány pozvání
přijali Antonín Bechyně a Karel Sklenička. Mezi
dalšími hosty byli např. MUDr. Otto Trefný nebo
Harry Martínek.
Kromě hokejistů byli vzácnými hosty i Karel
Engel a paní Dana Zátopková. Ta se netajila tím,
že má k hokeji blízko a podobných setkání s
hokejisty se také velmi ráda zúčastňuje. Zároveň

Turnaj o šachového mistra
Šachový oddíl při TJ Sokol Lány pořádá
v sobotu 6. prosince od 9:00 hodin
4. ročník šachového turnaje O šachového
mistra obce Lány. Zúčastnit se může
každý zájemce, který se přihlásí do pátku
5. 12. 2014 e-mailem na adresu:
PucholtMartin@seznam.cz, nebo
telefonicky na mob. 723 711 884. Jedná
se o uzavřený turnaj každý s každým; v
případě více než 12 přihlášených hráčů
se bude hrát otevřený turnaj švýcarským
systémem na 9 kol. O konečném pořadí
rozhoduje: 1. počet bodů, 2. vzájemný
výsledek, 3. Sonneborn-Berger, 4.
doplňující blesková partie (3 min. + 2
sekundy za tah); v případě otevřeného
turnaje pak 3. Buchholz bez nejhoršího
hráče. Tempo hry bude 12 minut na
partii + 5 sekund za každý provedený tah
pro každého hráče. Startovné se
nevybírá.
Martin Pucholt

poděkovala za to, že Hokejová síň vznikla,
protože dle jejich slov by lidé měli znát historii
našeho nejúspěšnějšího sportu.
Nálada se nesla na příjemné sportovní vlně.
Nechyběly veselé příhody z hokejových
soustředění reprezentace i z různých mistrovství
světa nebo ze zimních olympijských her.
A i když zde bylo několik hokejových rivalů,
vzpomínali všichni na své sportovní úspěchy i
neúspěchy jako kamarádi.
Rádi bychom poděkovali Oldřichu Poláškovi,
který toto setkání fotograficky zdokumentoval a
příznivci ledního hokeje si tak mohou
prohlédnout zajímavé fotografie z této akce na
www.hokejovasin.cz.
Ivana Píšová, Hokejová síň Lány

Letošní sezóna lodních modeláøù
Ani v letošním roce nezůstala hladina Židovského
rybníka v Lánech lodními modeláři opuštěná. Od
dubna, kdy bylo otevřeno molo, se každou druhou
neděli v měsíci sešli u hasičárny lodní modeláři,
aby ukázali, co nového postavili či na starších
modelech lodí vylepšili. Kromě toho proběhly
větší akce, např. Den plný her, Večer na rejdě a
především již šestý ročník soutěže Lánská louže,
letos s označením 2014. K tomu si dovolím jen pár
slov.
Soutěžili jsme v sedmi kategoriích, od tlačných a
vlečných remorkérů, nad nimiž převzal záštitu
starosta obce Karel Sklenička, přes modely
poháněné párou až po klání mladých modelářů. A
zde bylo také nejvíce radosti, ale i smutku.
Samostatnou kategorii tvořily funkční modely
hasičských lodí, protože u nás proběhlo poslední,
šesté kolo letošního ročníku Poháru modelů
hasičských lodí. Tato disciplína spatřila světlo
světa před čtyřmi lety právě v Lánech a v letošním

roce se rozšířila již do čtyř krajů. Záštitu nad ní
převzal Ing. Václav Liška, CSc., 1. náměstek
starosty Dobrovolných hasičů Čech a Moravy. Je
zadostiučiněním, že letos se stal držitelem poháru
člen lánského klubu Zdeněk Synek. Lánská louže
je už mezi lodními modeláři pojmem a počet
soutěžících, kteří se mohou zúčastnit, je již
omezován přiděleným časem.
Lánská louže byla také poslední akcí, kterou řídil
Ing. Bohumil Žák, CSc., dlouholetý místní lodní
modelář. Po tři roky na něm ležela tíha organizace
dění u vody a všichni si jej pamatujeme jako
uvážlivého a optimistického společníka.
Počátkem září se u něho projevila těžká choroba,
které 10. října podlehl. Modeláři jeho památku
uctili plavbou, ze které není návratu, při loučení s
letošní sezónou v neděli 2. listopadu na
Židovském rybníku.
Václav Picka
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