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Úvodník

Srpnové veøejné zasedání

Není nad hezké září. Pokud vyjde počasí,
je ještě příjemné posedět večer s přáteli.
No a při té příležitosti se semele všechno
možné. Taky dění ve vsi. Například
prováděné práce, jako jsou opravy silnic,
chodníků a podobně. A při té příležitosti
se kritizuje. Co tam ti blbci zase
vymysleli, proč to udělali tak, když to měli
udělat jinak a podobné hlášky zazní
z nějaké strany vždycky. Ti blbci, to
býváme my, obecní zastupitelé. Podle
mých zkušeností za třetí volební období
se s tím nedá nic dělat. Takoví prostě
někteří lidé jsou. Bohužel často je taková
kritika způsobena neinformovaností
dotyčného. Ne že bychom se nesnažili
seznámit veřejnost s důvody různých
rozhodnutí. Uvádíme je ve Zpravodaji,
na obecních stránkách, a pokud někdo
má o dění v obci skutečný zájem, není
myslím taková zátěž navštívit jednou za
čtvrt roku na hodinku veřejné zasedání
zastupitelstva. Pan starosta tam vždy
obšírně seznamuje veřejnost s rozhodnutími zastupitelstva i s důvody, které
k nim vedly. Předpisy a vyhlášky, stejně
jako dříve uzavřené smlouvy, například
s ČEZem nebo Telecomem, nám často
nastavují mantinely velmi úzce a věřte,
že se vše v rámci daných možností
snažíme řešit vždy co nejlépe ku
prospěchu obce. Jako příklad může
posloužit rekonstrukce chodníků v ulici
ČSA. Slyšel jsem kritiku, jak jsou vlnité
a podobně. Pro všechny, kdo zřejmě
v životě neviděli příslušné předpisy:
věřte, že se projektant pořádně zapotil,
než se mu podařilo splnit všechny
požadavky vyhlášek, aby mohly být
chodníky zkolaudovány. A v některých
místech to nešlo vůbec, tam je místo
chodníku zeleň. A proč? Prostě kdysi,
když se v této ulici začalo stavět, tak se
všichni vykašlali na nivelaci a každý si
postavil dům a vjezdy, jak ho napadlo.
Dnes jsou někde rozdíly mezi dvěma
sousedy téměř metr, no a to aby se
projektant zbláznil, pokud má dodržet
předepsané sklony chodníku, vjezdů
atd. Proto – ptejte se, rádi vše
vysvětlíme. Pak mohou případně přijít
na řadu blbci.
Karel Pleiner

V pondělí 31. srpna 2015 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání v sále nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
 Zařazení pozemních komunikací uvedených
ve veřejné vyhlášce do kategorie místních
komunikací, takto budou zapsány v Pasportu
místních komunikací obce Lány.
 Rozpočtovou změnu č.4/2015 dle
předloženého návrhu.
 Smlouvu o budoucí smlouvě č. IV-126018875/VB/1 na zřízení věcného břemene služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na
pozemku par. č. 185/176 v k. ú. Lány, na
uložení kabelového vedení NN v délce 10 m
(ulice Polní). Smlouvu o budoucí smlouvě č.
IV-12-6018853/VB/2 na zřízení věcného
břemene - služebnosti pro ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín na pozemku par. č. 185/14 a 185/19
v k. ú. Lány, na uložení kabelového vedení NN
v délce 27 m (ulice Křivoklátská). Smlouvu o
budoucí smlouvě č. 11010-054046,
PVDSL5C_E04OK na zřízení služebnosti pro
společnost Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s. Praha 3 na pozemku par. č.
164/35 v k. ú. Lány, na uložení vedení veřejné
komunik. sítě optického kabelu v délce 15 m.

Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení
věcného břemene - služebnosti na pozemcích
par. č. 792/5 a 792/1 v k. ú. Lány, vybudování
vodovod. přípojky pro rodinný dům v Lánech.
 Přijetí věcného daru pro základní školu v
celkové hodnotě 3.000,- Kč (sportovní
potřeby) a přijetí peněžního daru 90.000,- Kč
(učební pomůcky, výpočetní technika) od
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy .
 Dlouhodobý pronájem části pozemku par. č.
153/1 v k. ú. Lány o rozloze cca 700 m2 na dobu
30 let za cenu 10.000,- Kč/rok.
 Plánovací smlouvu s Dražební společností
s.r.o., Praha 4 k pozemkům par. č. 185/14 a
185/19 v k. ú. Lány.
 Aktualizaci plánu společných zařízení v k. ú.
Vašírov v rámci komplexních pozemkových
úprav Vašírov.
Zastupitelé ukládají:
 Místostarostovi JUDr. Kosárovi vyvolat
jednání s patřičnými orgány ohledně jejich
stanovisek ve věci vybudování chodníku podél
silnice II/236 v kilometru 1,55 – 1,71 (ulice
Křivoklátská).
Ing. Lenka Hrotíková

Léto a stavby v naší obci
Jak jsem Vás již informoval v Lánském zpravodaji
v měsíci červnu, probíhá v naší obci během léta
několik stavebních akcí. Dne 30. června 2015
byla dokončena a zkolaudována akce Zateplení
domu s pečovatelskou službou Lány. Celková
hodnota díla je 3,2 mil. Kč a je financováno
z Operačního programu Životní prostředí
a z Fondu soudržnosti Evropské unie za
spoluúčasti obce. Během prázdnin byl také v
kotelně domu s pečovatelskou službou instalován
nový plynový kondenzační kotel a nový
nepřímotopný zásobník teplé užitkové vody. Tato
akce byla sice financována z rozpočtu obce, ale

výměna starého topného zdroje byla jednou z
podmínek pro získání výše uvedené dotace.
Další velkou investiční akcí je rekonstrukce
chodníků v ulici Čs. armády a v části ulice Polní.
Celková hodnota díla je 2,5 mil. Kč a provádí jej
firma Klika & Dvořák, s.r.o. Kladno. Velkým
problémem této akce je velký výškový rozdíl mezi
vjezdy k jednotlivým rodinným domům. Z toho
důvodu musela být celá stavba zaměřena
a zpracována projektová dokumentace, aby
spády a výšky odpovídaly příslušným normám
a byly splněny potřebné parametry ke kolaudaci.
Pokračování na str. 2...

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás zve na

KULINÁØSKÝ JARMARK A MASARYKOVU VATRU.
Jarmark se koná v sobotu 19. září od 13:00 hodin na náměstí v Lánech.
Masarykovu vatru Sbor dobrovolných hasičů Lány zapálí v 19:00 hodin.
Na jarmarku bude hrát hudební skupina ČERNÝ BREJLE.
V jarmarečních stáncích (do cca 17:00 hodin) ochutnáte burčák a cizokrajná vína, koření,
koláče a lahodné dorty, domácí zavařeniny a jiné laskominy.
Od 14:00 hodin prodej zabíjačkových pochoutek. Soutěž „KRESLÍ CELÁ RODINA“.
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Co se dìje na radnici
Starosta informoval zastupitele, že byla
podána žádost o vydání stavebního
povolení na akci Propojení chodníku
v ulici Zámecká s chodníkem na
Slovanku.
Probíhají jednání s Tělocvičnou
jednotou Sokol Lány ve věci odkoupení
pozemku před sokolovnou.
Na konci června byla spuštěna III. etapa
kamerového systému v Lánech a v obci
byly rozmístěny informační tabule.
Probíhá zpracování projektové dokumentace na odizolování, odvodnění
a zateplení budovy obecního úřadu.
V obci přibyly dva nové kontejnery na
starý papír. Žádáme občany, aby krabice
do nich vhazované vždy sešlápli nebo
jinak rozložili a udržovali tím pořádek
okolo sběrných míst.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Èervnové veøejné zasedání
V pondělí 15. června 2015 se zastupitelé sešli na
předprázdninovém veřejném zasedání
mimořádně v prostorách Muzea T. G. Masaryka v
Lánech.
Zastupitelé projednali a schválili:
 Směnu pozemků parcelní číslo 78/2 o výměře
57 m2 a části odděleného pozemku parcelní
číslo 795/5 o výměře 101 m2, oba
v katastrálním území Lány.
 Výsledek výběrového řízení na akci
Rekonstrukce chodníku v ulici Čs. armády,
Lány.
 Rozpočtovou změnu č. 3/2015 dle
předloženého návrhu.
 Přijetí peněžního daru pro Mateřskou školu
Lány ve výši 2.383,- Kč od spolku Obec
Baráčnická Lány. Účelové určení daru je

Oèkování psù

Nový sbìrný dvùr

MVDr. Šlégr bude provádět ve středu
30. září 2015 očkování psů proti
vzteklině. Jedná se o druhý termín
očkování pro 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.

V naší obci byl v roce 2007 zřízen sběrný dvůr,
který provozuje obec ve spolupráci s firmou AVE
Kladno. Protože se naše obec rozrůstá a hlavně se
lánští a vašírovští občané naučili velmi dobře
třídit odpad, je stávající prostor sběrného dvora v
ulici Ke Hřbitovu nedostačující. Proto
zastupitelstvo obce již delší dobu hledalo novou
lokalitu pro jeho přestěhování. Po jednáních
a vstřícnosti vedení Školního zemědělského
podniku Lány byl dohodnut pronájem části
pozemku v lánském statku. Jedná se o pozemek
v severní části dvora, jenž je přístupný

Obec Lány na sociální síti
Obec Lány si zřídila vlastní profil na
Facebooku. Přinášíme zde důležité
informace a upozornění, zprávy o právě
nalezených domácích mazlíčcích,
pozvánky na společenské či sportovní
akce a můžete si zde také prohlédnout
pestrou fotogalerii, kterou neustále
doplňujeme. Facebookové stránky se
snažíme přizpůsobovat vám, našim
občanům. S radostí přivítáme vaše
příspěvky, komentáře a postřehy z naší
obce. Pokud tedy chcete sledovat
aktuální dění v Lánech, není nic
snazšího než navštívit stránky
www.facebook.com/lanyukladna.
Ing. Lenka Hrotíková

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

Posvícení
Posvícení v Lánech bude tradičně první
neděli po svátku sv. Václava, tj. 4. října
2015. Kolotoče, houpačky a další
posvícenské atrakce budou umístěny
v prostoru okolo Židovského rybníka.

nákup sportovních potřeb.
Výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní
rok 2015/2016, a to ve výši 500,- Kč /měsíc/
žák.
 Výjimku z počtu dětí na třídu v Mateřské škole
Lány pro školní rok 2015/2016 v počtu
maximálně 28 dětí.
 Finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč na
činnost Základní kynologické organizace
Lány z Programu na podporu činnosti
organizací a zájmových spolků v roce 2015.
Zastupitelé ukládají:
 Starostovi obce podepsat smlouvu s firmou
Klika & Dvořák, s.r.o. Kladno na realizaci
chodníku v ulici Čs. armády.
Ing. Lenka Hrotíková


z komunikace, která vede od lánského hřbitova
směrem ke Slovance. Stávající vjezd je cca 50 m
od křižovatky s ulicí Za Školou. Po vyřízení všech
potřebných smluv a formalit bude provedeno
oplocení pozemku a přestěhování stávajícího
zařízení sběrného dvora. Souběžně s tím obec
zpracuje žádost o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na nové vybavení sběrného
dvora. Předpokládaný termín realizace je podzim
2015.
Karel Sklenička, starosta obce

Evidence místních komunikací hotová
Na veřejném zasedání dne 31. srpna 2015 byla
mimo jiné i schválena vyhláška, která uvádí do
života nový pasport místních komunikací na
území obce Lány a Vašírov. Tento dokument je
zpracován podle zákona č. 13/1997 Sb.
a v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy
a spojů č. 104/1997Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Tento pasport je základní evidencí
místních komunikací, které obec spravuje. Jsou

zde zahrnuty všechny komunikace, které slouží
místní dopravě na zastavěném území obce. Jedná
se převážně o místní a účelové komunikace III.
a IV. třídy. Celkem je v obou částech obce 71
místních komunikací o celkové délce 12,8 km.
Pasport pro naši obec vypracoval autorizovaný
dopravní specialista ing. Flégl.
Karel Sklenička, starosta obce

Léto a stavby v naší obci
... pokračování ze str. 1
Bohužel v jedné části tyto parametry nemohly být
dodrženy, a proto chodník na východní straně je
ve střední části nahrazen zeleným pásem a jsou
vybudovány pouze vjezdy k jednotlivým
rodinným domům. Během výstavby jsem se
setkal s dotazy, proč neuděláme chodníky užší
a nerozšíříme komunikace. Není to možné ze
dvou důvodů. Při užších chodnících by se ještě
více zhoršily výškové poměry mezi jednotlivými
vjezdy a komunikací. Hlavním důvodem však je,
že v chodnících jsou uloženy inženýrské sítě
(Telecom, ČEZ, VO) a tyto rozvody nemohou být
vedeny pod komunikacemi. Celé dílo bude
dokončeno do 15. září 2015.
V měsíci září bude provedena rekonstrukce

asfaltového povrchu v ulici Pod Kopaninou. Ve
výběrovém řízení byla vybrána firma Froněk
Rakovník. Termín realizace je od 14. do 25. září
2015. V rámci této akce bude odfrézován stávající
asfaltový koberec, některé vjezdy, které nemají
sklopené obrubníky, budou upraveny a bude
položen nový asfaltový koberec. Hodnota díla je
620 tisíc Kč bez DPH a je financována z rozpočtu
obce. Záměrem obce bylo i prodloužení této
komunikace až k rodinným domům v ulici Nová.
Bohužel toto není možné, protože pozemky pod
touto komunikací vlastní firma Real Invest Franc
a její dceřiné společnosti, které jsou v insolvenci,
a proto obec nemůže tyto pozemky zatím
odkoupit.
Karel Sklenička, starosta obce
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Masarykova vatra
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Sbor
dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány a Obec
Lány Vás srdečně zvou na tradiční pietní akt
Masarykova vatra v sobotu 19. září 2015.
Program akce:
17:00 sraz účastníků pietního aktu v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech

18:00 pietní akt u hrobu prezidenta T. G.
Masaryka
19:00 zapálení Masarykovy vatry na sokolském
cvičišti v Lánech
Barbora Bednářová Šafránková,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Závod horských kol na Lánech se blíží
Pro amatérské i vážnější milovníky cyklistiky
z Lán a Vašírova připomínáme, že se blíží
cyklistický závod na Lánech. Závod se uskuteční
19. září od 14:00 hodin. Bude se jednat o sprint na
horských kolech do vrchu, a to v Berounské ulici.
Závod je rozdělen do 11 ženských a 11 mužských
kategorií a jediným kritériem pro účast je, kromě
Vaší chuti, současné či minulé bydliště v našich
obcích. Kategorie budou rozděleny podle ročníků
narození, nemusíte s sebou ale nosit žádný
doklad, jde jen o zábavu.
Závod je dlouhý pouze cca 500 m, takže se
nemusíte obávat, že to nedáte, a časově ho můžete
v pohodě zkombinovat se zábavou, probíhající
ten den před Narpou. Závodit se bude na
horských kolech, ale u nejmenších dětí bude
stačit jakékoliv kolo, přičemž u mladších 18 let
bude povinná cyklistická přilba.
Mladší závodníci budou startovat v malých
skupinkách, dospělí ve své kategorii jednotlivě.
Podle počtu účastníků bude vítěz v jednotlivých

kategoriích určen buď na základě času, nebo
v početněji obsazené kategorii postoupí osm
nejrychlejších do dvou semifinálových jízd, kde se
vždy čtveřice závodníků utká o dvě finálová místa.
Vítěze pak určí prestižní, čtyřčlenné finále!
O postupovém klíči Vaší kategorie Vás ale
budeme vždy informovat při přihlášení k závodu.
V době akce bude od 13:00 do 17:00 hodin
uzavřena Berounská ulice, obyvatelům
dotčených ulic bude ovšem umožněn
v přestávkách mezi jízdami průjezd.
Přivítám předběžné přihlášky, a to na emailu,
nebo telefonu uvedeném na konci článku.
Nicméně stačí, pokud se dostavíte rovnou na
místo mezi 13:00 – 15:00 hodinou a rovnou
můžete závodit. Udělejte si čas a pojďte si změřit
své síly. Pro všechny účastníky je připravena malá
připomínka na účast a každý vítěz si odnese
i typicky cyklistickou cenu. Kontakt:
emilburic@centrum.cz, telefon: 602 338 432.
Emil Buřič

Do Lán se v záøí sjedou sochaøi
Slavnostní vernisáž nových křížků se uskuteční
v sobotu 3. října. Křížky instalujeme na
vybraných místech, která pomohli vybrat sami
občané Lán.
Zajímavý, nevšední zážitek čeká opět obyvatele
Lán a Vašírova. Po celý zářijový týden budou moci
denně sledovat zrod několika nových uměleckých

děl. Cílem letošního sochařského sympozia je
obnova zmizelých křížků na katastru obce.
Sochaře a uměleckého kováře může veřejnost při
práci sledovat od pondělí 21. září po celý týden.
Místo, kde budou díla vznikat, upřesníme na
plakátech před začátkem sochání.
Roman Havelka a Karel Kellner

Ze života obce
Ve Vašírově se stále něco děje, a kdo chce a nesedí
doma, nepřipraví se o pěkné zážitky a setkání.
Jako například koncert u kapličky v den šestistého
výročí upálení mistra Jana Husa. Kulturní komise
obce pozvala tentokrát kladenské pěvecké
kvarteto (tři ženy, jeden muž). Průvodní slovo
v tento sváteční den pronesl mladý kněz Církve
československé husitské. Protože se při této, již
tradiční, oslavě střídají pěvecké sbory a také
repertoár je jiný, jde vždy o jedinečný zážitek.
Škoda, že účast nebyla taková, jak by si tato akce
zasloužila!
Naopak letošní Vašírovská prvomájová stopa
(uskutečněná 2. května) se opravdu vydařila!
Zájem o cestu na horu Říp byl velký, a tak jely dva
autobusy. Tradičně doprovázel účastníky zájezdu
lánský písmák PaedDr. Václav Vodvářka. Svým
výkladem k danému tématu podpoří úspěch

všech těchto tematických akcí. Po namáhavém
výstupu nás před rotundou sv. Jiří odměnil
poutavým přednesem básně J. Seiferta Viděl jsem
hory plné ledu …. Vyčerpáni výstupem na Říp
přivítali všichni návštěvu a osvěžení v Podřipském
pivovaru a ochutnávku místního piva.
Během léta probíhá na vašírovském dětském
hřišti a volejbalovém hřišti sportovní zápolení
všech věkových skupin.
Ještě jedna vašírovská tradice se během letošního
roku obnovila. Na horním konci Vašírova, pod
vzrostlým akátem, byla umístěna lavička, aby na
ní mohly sedávat a diskutovat o životě ženy
z horního konce vsi. Před lety tam sedávaly jejich
matky a tchyně. Až budete projíždět Vašírovem,
zpomalte, usmějte se na ně a zamávejte. Udělá to
radost jim i vám. Hezké prožití konce léta!
Alena Hlavsová

Kalendáø akcí
Záøí/Øíjen
1. 9. - 18.10. Výstava fotografií pana
Jindřicha Richtera Mé 20.
století. Bez vernisáže.(Muzeum
TGM)
5.9.
Soutěž O pohár modelů
hasičských lodí, Židovský
rybník (MK Lány)
6.9.
Lánská louže, Židovský rybník
(MK Lány)
10.9. Beseda Nestíhám - stres,
nedostatek času, co by rodiče
dělat neměli od 10:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)
12.9. Lánská podzimní sobota a
Lánské noční poletování,
modelářské letiště (MK Lány)
13.9. Lánská podzimní neděle, soutěž
historických modelů
poháněných elektromotory,
modelářské letiště (MK Lány)
19.9. Workshop Zdravá výživa, aneb
vaříme a jíme doma od 9:00 do
12:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
19.9. Masarykova vatra a Kulinářský
jarmark (SDH Lány, Muzeum
TGM, Obec Lány)
19.9. Lánský cyklosprint do vrchu,
závod horských kol od 13:00 do
15:00 hodin, Berounská ul.
19.9. Večer na rejdě, plavby se
slavnostně osvícenými loděmi,
Židovský rybník (MK Lány)
21.9./25.9. S o c h a ř s k é s y m p o z i u m
(vernisáž 3.října )
23.9. Beseda Konflikty v rodině od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
26.9. W o r k s h o p P o s i l o v á n í
rodičovských kompetencí
přirozeným respektem od 9:00
do 12:00 hodin v Domečku
(Naše Lány)
září/říjen Létání s dráčky - drakiáda pro
děti s táborákem, modelářské
letiště (MK Lány, MŠ Lány)
1.10. Beseda Školní zralost a nástup
do základní školy od 10:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
8.10. Beseda Zdravá výživa dítěte v
praxi od 10:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)

Pozvánka na Muzejní noc
Hokejová síň Lány srdečně zve občany
Lány a Vašírova na Muzejní noc, která se
uskuteční v sobotu 26. září od 18:00 do
22:00 hodin.
Josef Hošek

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Záøí 2015 | Strana 4

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY

Pozvánka do školky
30. září navštíví mateřskou školu
s hudebním vystoupením Farma paní
Lída Helligerová. Akce je vždy plná
krásných písniček, děti se do programu
aktivně zapojují a vždy si po skončení
odnášejí hezký pocitový hudební
zážitek. Na koncert, který začíná v 9:00
hodin, srdečně zveme i děti, které ještě
mateřskou školu nenavštěvují.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Podìkování
Vážení,
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 nesmírně vážím. V novém školním
roce přeji všem žákům, pedagogům
i rodičům vše dobré.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Okénko do mateøské školy
Co se dělo o prázdninách ve školce:
V pátek 1. července byl zahájen ve školce
prázdninový provoz. Děti docházely v červenci do
dvou tříd. V srpnu byl zájem o docházku nižší
a provoz probíhal v jedné třídě. Pro děti byl
připraven program plný her, tvoření a sportování.
Využívalo se letního počasí a většinu dopoledních
aktivit jsme přesouvali na školní zahradu.
Po dobu prázdninového provozu a uzavření školy
probíhal každoroční generální úklid celé budovy.
Třída Sluníčka se rozzářila novou výmalbou, jak
jinak než v tónech žluté. Každá hračka
a pedagogická pomůcka prošla pečlivou očistou
a dezinfekcí. Děkuji provozním zaměstnancům
za úklid a přípravu mateřské školy na nový školní
rok.
Poslední týden před zahájením nového školního
roku (tzv. přípravný týden) se již pracovalo na
posledních úpravách a docházelo k výzdobě
a přípravě tříd pro nastávající školní rok.

Ve všech třídách přivítáme nové kamarády
v týdnu Mámo, táto, pojď si se mnou hrát. Rodiče
mohou nahlédnout do tříd, seznámit se
s prostředím, s paními učitelkami a ulehčit dětem
jejich první krůčky v mateřské škole. Děti mají od
třídních učitelek přichystaná malá překvapení,
která jim pomohou poznat, do které třídy budou
docházet.
Pedagogové připravují na nové období školního
roku úpravu školního vzdělávacího programu
mateřské školy. Snažíme se školní vzdělávací
program pro děti připravit zajímavý, poutavý
a naučit je znalostem a kompetencím, které
využijí v další cestě životem.
Podrobné informace o našich plánech
a aktivitách, co na děti čeká v tomto školním roce,
najdete na webových stránkách školy www.mslany.cz.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Školní potřeby za akční ceny
www.kancelarskepotrebyonline.cz

sleva 20% a doprava zdarma
heslo: Škola Lány
akce platí do 30.9.2015
Petr Břeh - mobil 775 243 564

Úklidové služby







mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců a podlah
čištění čalouněného nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách. Stáří 14 -19 týdnů. Cena 149 Kč 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 20. září, 18. října
a 7. listopadu 2015. Lány - u rybníka - 10:45 hodin.
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Recyklohraní ve škole
V rámci programu Recyklohraní, který
prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti
recyklace a ochrany životního prostředí, žáci
sběrem elektronických hraček a drobných
elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně
životního prostředí.
O pozitivních dopadech programu vypovídá
certifikát environmentálního vyúčtování, který
nám přesně vyčísluje, kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky
recyklaci ušetřili Zemi. Víme také, o kolik se nám
podařilo snížit objem nebezpečného odpadu
a produkci skleníkového plynu oxidu uhličitého
(CO2). Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která se studenty
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy
v loňském roce vytřídili 4 televize, 6 monitorů

a 157 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
5,05 MWh elektřiny, 297,41 litrů ropy, 21,47 m3
vody a 0,16 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 1,03 tun CO2
ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 4,42 tun.
Je tedy patrné, že zpětný odběr elektrozařízení má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Například recyklace 100 běžných
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných k sedmi cestám do
Chorvatska. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku na dobu téměř 5 roků.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

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

 odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
 pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
 odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
 prodejní výstava pomníku denně 8 :00 – 18:00 hod. po dohodě i mimo
 za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
 krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
 schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene
Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici Robin
Oil) Rakovník 269 01 | tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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 9. 6. – Lektorky z kladenského střediska

volného času Labyrint předaly ve 4. třídě
cyklistické průkazy úspěšným absolventům
teoretické a praktické výuky dopravní výchovy.
 10. 6. – Žáci 8. třídy navštívili předškoláky

v mateřské škole. 1. září je tradičně doprovodí
do školních lavic.

Poohlédnutí za koncem minulého
školního roku

 12. 6. – Žáci školní družiny vyrazili do obůrky

 26. 5. – 2. 6. – Školy v přírodě se v letošním roce

 9., 10. a 18. 6. – Žáci 9. třídy obhájili své

účastnilo 121 žáků a 8 učitelů. Děti pobývaly
v rekreačním středisku Star Line Hrachov
nedaleko Sedlčan. Dopolední program byl
připraven učiteli, odpolední byl společný nebo
třídní pod vedením vychovatelů. Všechny děti
se zapojily do celotáborové etapové hry Indiáni
a kovbojové II., soutěžily mezi sebou
v hodnocení úklidu a pořádku na pokojích a ve
srubech. Dále pro ně byly připraveny tři
diskotéky a promítání filmu. V areálu děti
v rámci odpoledních aktivit využívaly
travnatou plochu, několik hřišť, trampolínu,
houpačky, lanový park, minigolf, divadelní
amfiteátr, lidský fotbal, venkovní sezení
u srubů i blízký les. V rámci celodenního
pátečního výletu absolvovali žáci 1. – 5. třídy
turistický okruh Hrachov, Drážkov, Samoty,
Hrachov. Během cesty navštívili Domov fauny
v Hrachově a Váchův špejchar v Drážkově.
Starší žáci 6. - 9. třídy – zdolali turistický okruh
Hrachov, Hojšín, Kamýk nad Vltavou,
Drážkov, Hrachov a navštívili Domov fauny
v Hrachově a zříceninu Vrškamýk. Ze
žákovské ankety zadané po pobytu vyplynulo,
že většina dětí by si pobyt na škole v přírodě
ráda zopakovala i v příštím školním roce.

absolventské práce, na kterých pracovali pod
vedením svých vedoucích učitelů již od letních
prázdnin. Prezentacím byli přítomni žáci,
učitelé, rodinní příslušníci, známí žáků
a taktéž žáci osmého ročníku, kteří přišli získat
první zkušenosti. I oni už si v této době plánují
témata svých absolventských prací.

 26. 5. – Prvňáci a druháci, kteří neodjeli do

školy v přírodě, se po celý týden zabývali
převážně činnostně projektem mapujícím
život lidí ve středověkých městech. Žáci
druhého stupně oslavili Den dětí sportem ve
sportovní hale na Stochově a jeden den si
zpestřili 25 km dlouhým výletem na kolech.

na výlet za zvěří.

 15. 6. – Žáci 4. a 5. třídy se vydali na výlet na

zámek v Nižboru, kde je v Keltském
informačním centru čekal dvouhodinový
výukový program.


18. 6. – závěrečná 10. lekce projektu
Rozumíme penězům žákům 8. třídy poodhalila
téma Smlouvy.

 19. 6. – Žáci 1. a 2. třídy navštívili Centrum

řemesel a bylinných zahrad v Ostré u Lysé nad
Labem.
 19. 6. – Členové Školní zdravotní služby se

zúčastnili v Muzeu TGM slavnostního
zahájení tematické výstavy Historie činnosti
dětí a mládeže v Německém červeném kříži od
roku 1926, kterou připravilo Saské muzeum
Červeného kříže v Beierfeldu.
 22. 6. – Hudební pořad, který poodhalil

tajemství bicích nástrojů v České filharmonii,
byl pro žáky 5. třídy nachystán v Rudolfinu.
 24. – 26. 6. – Tři školní dny patřilo hřiště

lánské sokolovny sportovním výkonům našich
žáků na 5. Olympiádě dětí a mládeže.
 24. 6. – V tělocvičně školy se konalo rozloučení

konalo republikové finále taneční soutěže
Česko se hýbe. Do finále postoupila tři družstva
z naší školy, a to děvčata ze 6. třídy, ze 7. třídy
a smíšené družstvo ze 2. – 5. třídy. Umístění:
13. místo – smíšené družstvo 2. – 5. třída,
14. místo – 7. třída, 16. místo - 6. třída.

letošní 9. třídy s lánskou školou. Na krátké
neformální setkání žáci pozvali nejen rodiče
a učitele, ale i spolužáky z 5. třídy, aby je
pasovali na právoplatné žáky druhého stupně
školy. Sami pak byli třídní učitelkou
ošerpováni, podepsali se do obecní kroniky
a obdrželi zpět jeden výtisk své ohodnocené
absolventské práce.

 8. 6. - Do školy přijelo mobilní planetárium.

 25. 6. – 5. třída se rozloučila se školním rokem

 5. června 2015 se na severu Čech v Mostě

Nafouknutá kopule v tělocvičně vyložená
žíněnkami se postupně zaplňovala dětmi.
Promítání se účastnila 1. – 6. třída. Žáci
1. a 2. třídy zhlédli pořad Jak putoval Měsíček
za Sluníčkem, který je formou pohádky
provedl vesmírem. Třetí třída se poučila
o astronomii v pořadu Astronomie pro děti.
Žáci 4., 5. a 6. třídy se seznámili s vývojem
života na Zemi, ale také se zkoumáním
podmínek pro život na jiných planetách
v pořadu Vznik života.

projížďkou po nedaleké cyklostezce.
 30. 6. – V úterý převzali žáci z rukou učitelů svá

vysvědčení.
 V červnu vyšlo další číslo školního časopisu

Trefa, které lze nahlédnout na našich
webových stránkách v sekci O škole/Projekty
a práce dětí.
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.
Úterý
 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči, začínáme
22. září 2015
Středa
 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí), začínáme
23. září 2015
 Zpívánky pro děti (hledáme lektora)
Čtvrtek
 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči, začínáme 3. září
2015
Dále vybíráme z našeho programu:
 Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Nestíhám - co by rodiče dělat
neměli, stres a nedostatek času na
děti, kroužkování, závislost na PC, TV
... se uskuteční 10. září od 10:00
hodin.
 Víkendový workshop Zdravá výživa,
aneb vaříme a jíme doma s výživovým
poradcem se uskuteční 19. září od
9:00 do 12:00 hodin. Akce je zdarma.
Přihlásit se můžete na 724 265 092
Jana Drastilová nebo na emailu:
sdruzeni@lany.cz.
 Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Konflikty v rodině a jejich
řešení se uskuteční 23. září od 10:00
hodin.
 Víkendový workshop Posilování
rodičovských kompetencí přirozeným respektem se uskuteční 26. září
od 9:00 do 12:00 hodin. Akce je
zdarma. Přihlásit se můžete na
724 265 092 Jana Drastilová nebo na
emailu: sdruzeni@lany.cz.
 Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Školní zralost a nástup do
základní školy se uskuteční 1. října
od 10:00 hodin.
 Beseda s Ing. Kamilou Metzovou na
téma Zdravá výživa dítěte v praxi se
uskuteční 8. října od 10:00 hodin.
 Burza podzimního a zimního dětského oblečení, hraček a botiček se
uskuteční ve středu 14. října od 9:00
do 12:00 hodin. Návoz věcí: 11. října
od 17:00 do 18:00 hodin, 12. října od
14:00 do 15:00 hodin. Výdej věcí:
15. října od 8:30 do 9:30 hodin.
Podrobné informace najdete na
internetových stránkách
www.naselany.cz.
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Astronomie (a věda obecně) zažívá
nepochybně svá nejlepší léta. Máme to
štěstí být u toho. Jenže takový zlatý věk
hojnosti s sebou vždy nese následující
neblahý efekt. Všeho je dostatek, je to
dosažitelné, frekventované, lepší
a pravější než to před tím. A najednou
jsou i senzační zprávy jen dalšími v řadě
tuctových poznámek v rubrikách, které
čtou pouze zasvěcenci. Pohled do dálav
vesmíru se stává běžnou záležitostí
jednoho kliknutí myší. Jeho výjimečnost
je devalvována záplavou dokonalých
snímků Hubbleova teleskopu. Stejně tak
si neuvědomujeme, že až do 50. let jsme
neměli k dispozici jediný snímek detailů
jakékoli planety ve Sluneční soustavě!
Vědecké publikace, popularizující
literatura – to vše obsahovalo nanejvýš
umělecká ztvárnění. A nepředstavujte
si, vy mladší, léta po válce jako dřevní
léta vědy! To už bylo po zveřejnění, ba
i po potvrzení teorie relativity. Kvantová
teorie byla na světě, ovládali jsme
jaderné reakce. Nebeská mechanika
byla zahřívacím cvičením každého
studenta. Věděli jsme, jak daleko od
Slunce všechny planety obíhají, jak jsou
velké, zda mají atmosféru. Znali jsme
jejich chemické složení a celkem přesně
jsme si dovedli představit, jak to na
jednotlivých planetách vypadá.
S dalším jsme museli počkat na
kosmické sondy. Teprve (a jen) od nich
obdržíme snímky odvrácené strany
Měsíce (je naprosto odlišná!). Uzříme
povrch Merkura. Sondy pronikají
peklem Venušiny atmosféry a podoba
jejího povrchu nám vyráží dech.
Fascinuje nás originalita každého
z Jupiterových měsíců (je tam spousta
vody!). Proletíme pásem asteroidů,
zřetelně vidíme, z čeho jsou složeny
Saturnovy prstence. Analyzujeme
marsovskou půdu (tekly tam řeky!).
Přistáváme na kometě. Proletíme kolem
zmrzlých a temných světů Urana
a Ne p t u n a . A n a p o s l e d y, p ř e d
prázdninami, jsme si vyfotili z výšky
pouhých dvanácti tisíců kilometrů
trpaslíka Pluto. Žádná z obrázkových
encyklopedií pro předškoláky se bez
výsledků těchto dělníků NEBE nejen
NAD LÁNY neobejde. Sputnik, Venera,
Mariner, Voyager…
Jirka Luska

Bleší trh na Lánech

Zemní a výkopové práce
strojem JCB 3CX
Jindřich Havlíček
Tel. 724 592 876
bagrlany@seznam.cz

Z HISTORIE
KARL LÖWNER, matematik z Lán
Od roku 1852 sloužila lánská budova čp. 6 až
donedávna jako obchod. Za jeho pultem stáli na
přelomu 19. a 20. století Zikmund a Johanna
Löwnerovi.
Sigmund /Zikmund/ Löwner (1854 – 1906)
s chotí Johannou /Janou/, rozenou Krausovou
z Lodenice (1864 – 1929) měli devět dětí: Olga
(1886 – 1887); Max (1887 – 1938); Elsa
(1888 – 1924); Viktor (1890 – 1953); Kamila
(1891 – 1945); Karl (1893 – 1968); Terezie
(1894 – 1944); Milada (1896 – 1942); Otto
(1898 – 1942).
Karl Löwner se narodil dne 29. května 1893
v Lánech čp. 2, tedy v zámecké budově.
Absolvoval německé gymnázium v Praze a poté
v letech 1912 – 1917 studoval matematiku na
pražské německé universitě, kde v roce 1917
získal doktorát za práci Untersuchungen über die
Verzerrung bei konformen Abdildungen des
Einheitskreis /z/ < 1, die durch Funktionen mit
nichtverschwindender Ableitung geliefert
werden.1 V letech 1920 – 1922 působil jako
asistent na německé universitě v Praze a odtud
odešel na universitu v Berlíně, kde se v roce 1923
habilitoval a pracoval tam jako asistent do roku
1928. Posléze byl v letech 1928 – 1930
mimořádným profesorem na universitě v Kolíně
nad Rýnem. V roce 1930 byl jmenován
mimořádným a v roce 1934 řádným profesorem
na německé universitě v Praze a získal světový
věhlas.
V Praze se roku 1934 oženil se Sofií Elisabethou
Alexander (1898 – 1956), pěvkyní z Breslau

(Vratislav, Wroclaw, Brassel). Roku 1936 se jim
narodila dcera Marianna. V létě roku 1939 byl
Karl Löwner za nevyjasněných okolností zatčen
pražským gestapem a po týdnu výslechů byl díky
energickému zásahu své manželky propuštěn.
Ještě v roce 1939 se rodině za velkých obětí
podařilo legálně vycestovat do USA.
Karl Löwner tam coby matematik světového
jména přednášel na několika universitách
(University of Louisville, Brown University,
University of Syracuse v New Yorku, Stanford
University). Pracoval v oblasti parciálních
diferenciálních rovnic, teorie polygrup
a aplikované matematiky. V roce 1963 byl
pensionován. Zemřel dne 8. ledna 1968 ve
Stanfordu v Kalifornii. 2
V roce 2015 vyšla specializovaná práce věnovaná
životním osudům německých matematiků
v Praze v první třetině 20. století, a to dílo Martiny
Bečvářové a Ivana Netuky: Karl Löwner and his
student Lipman Bers – Pre-war Prague
Mathematicians, edition Heritage of European
Mathematics, volume 10,3 European
Mathematical Society, Zürich 2015, VIII + 300
pages, ISBN 978-3-03719-144-6
Václav Vodvářka, písmák
1

Česky: Výzkum týkající se zkreslení konformních zobrazení
jednotkové kružnice /z/ < 1, která je získána funkcemi nenulové
derivace.
2

Informace Doc. RNDr. Martiny Bečvářové, Ph.D.
z 24. 10. 2011.
web.math.muni.cz/biografie/lr.html

3

Karl Löwner a jeho student Lipman Bers – předválečný
pražský matematik, edice Dědictví matematiky, svazek 10…

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Nejen u pøíležitosti výroèí
Dne 5. července 2015 tomu bylo právě 150 roků,
co byl na lesní křižovatce Alžběta (autobusový
jízdní řád uvádí rozcestí Pařeziny) zastřelen
u věrném vykonávání své služby lesní adjunkt
Antonín Wagner pytlákem Vincencem Dlouhým,
když dohoniv jej, měl ho již jen chytiti za límec.
Usmrcený mládenec byl pohřben u vchodu do
kostela na Novém Domě a pytlák strávil 20 roků
ve věznici.
Tuto smutnou událost (nikoli bohužel
jedinou svého druhu) připomněla pietní
akce, kterou zorganizovali na místě
tragédie a posléze na novodomském
h ř b i t ů v k u Wa g n e r o v i s o u č a s n í
kolegové z Lán a Křivoklátu. Akt
proběhl důstojně, lesníci v uniformách,
slavnostní troubení, čestná salva
a projevy inženýrů Miroslava Pechy
a Robina Ambrože navázaly na někdejší
výroční slavnostní vágnerské mše
a potvrdily, že láska k přírodě a k profesi,
statečnost, odhodlání, obětavost,

věrnost a loajalita k lesnickému povolání
neodmyslitelně patřily a patří.
A jak řekl Robin Ambrož, vůbec nejde jen o kulaté
výročí. Tradice zafixované v pomníčcích
i zhmotnělé jinak bychom měli udržovat v paměti
i v terénu průběžně.
Václav Vodvářka
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Gulášfest 2015
V sobotu 22. srpna se na náměstí před hospodou
Narpa konal druhý ročník Gulášfestu, ve kterém
se utkalo celkem šest kuchařských týmů: PM
Original, Muzeum T. G. M., obec baráčnická,
Mlsounky, Hokejová síň a Chorus Laneum.
Příchozí návštěvníky přilákala nejen vůně cibule,
ale také počasí, které opět přálo. Návštěvníci si
zkrátili čekání na ochutnávku gulášů znalostními
soutěžemi, které pro ně připravil DJ Jiří Ladra.
Během celého odpoledne se všechna družstva
snažila připravit takový guláš, který by nejvíce
oslovil porotu. Nakonec porotci za výherce zvolili
tým Mlsounek pod vedením Veroniky Balogové,
Hanky Pleinerové a Václava Chocholy. Vítěznou
pochoutkou se stal jejich maďarský guláš.
Veronika nám prozradila, že původně přemýšleli
o velmi pikantním zeleninovém guláši, ale ten by
nemusel oslovit tolik lidí, proto zvolili takový,

který je podle původní maďarské receptury
a z čerstvých surovin. Veronika se na letošní
kuchařské klání dokonale připravila. Pátrala po
informacích o maďarské pochoutce a dočetla se,
že její původ je vlastně na Slovensku, ale název
maďarský je podle pálivé chuti, kterou je uherská
kuchyně proslulá.
Na druhém místě se pak umístila Ilona Víchová za
Chorus Laneum a třetí místo obsadil tým PM
Original. Nutno dodat, že žádný ze soutěžících
neodešel s prázdnou a všichni přemýšleli o tom,
jaký guláš připraví příště. A co nejvíce potěšilo
všechny týmy? Že návštěvníci festivalu jejich
vydařené pochoutky snědli do posledního kousku
masa a soutěžící domů odnášeli prázdné hrnce.
Velké díky patří Petře Schritterové a Františku
Elznicovi za dokonalou přípravu akce.
Ivana Píšová, tým Hokejová síň

Gratulujeme
rodičům Martině a Mirkovi Hořejším
k narození dcery Evičky, která přišla na
svět 14. srpna 2015. Celé rodině přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Přátelé a kamarádi

Blahopøání
Nejstarší vašírovský rodák, pan Václav
Baroch, oslavil v posledním červencovém týdnu krásné životní jubileum 85
let. Popřály jsme mu za Sbor pro
občanské záležitosti obce Lány i za sebe
osobně. Jsme rády, že při každé příležitosti nám pan Baroch povídá o životě
v obci Vašírov a o událostech, které sám
prožil. Je to naše studna vašírovských
dějin. Přejeme mu do dalších let hodně
zdraví, spokojenosti a optimismu.
Alena Hlavsová a Dáša Krátká

Blahopøání

Tým tetiček ze spolku Baráčníků

Vítězný tým Mlsounky

Ohlédnutí za èervnovým dìtským dnem
První červnovou sobotu se uskutečnil 10. ročník
akce Lánský den plný her na dětském hřišti
v Lánech. Nabídli jsme dětem pestrou mozaiku
aktivit na celé odpoledne s pořádnou dávkou
muziky pod taktovkou Tomáše Barocha ml.
a dirigovanou novým moderátorem Honzou
Birošem. Účast dětí byla hojná a jejich hravost
a soutěživý duch byl pro nás největší odměnou.
Již před akcí jsme avizovali, že letošní výtěžek
věnuje spolek Naše Lány na nové interaktivní
dětské stanoviště naučné stezky Lesní správy
Lány. Lesní správa přislíbila navíc tuto částku
zdvojnásobit. Výtěžek z akce byl krásných

19.720,- Kč. V současné době dolaďujeme
konkrétní prvky, jejich výrobu a umístění na
stezce.
Fotogalerie z dětského dne i našich dalších akcí si
můžete prohlédnout na našich webových
stránkách. Najdete je na www.naselany.cz pod
záložkou akce v horní liště, zde si vyberete
příslušný rok a akci.
Ráda bych touto cestou poděkovala Lesní správě
Lány a všem spolkům, firmám, obci Lány
i jednotlivcům, kteří se na akci podíleli, a také
návštěvníkům za jejich hojnou účast. Děkujeme!
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Rocková Nakopanina 2015 za námi

Náš pan učitel Josef Matějka oslavil
v posledním červencovém týdnu krásné
životní jubileum 85 let. Stále je to Náš
Pan Učitel, máme ho rádi a vážíme si ho,
přestože jsme lánskou školní budovu
opustili před více než padesáti roky!
Zavzpomínali jsme s ním na jeho začátky ve vesnici nedaleko Jáchymova, kde
já jsem letos byla na lázeňském pobytu.
Jak se život změnil za ta léta! Pan učitel je
muzikant, vedl nás pevnou rukou
v pěveckém kroužku a ani v hodinách
tělocviku nám nic neodpustil! Přejeme
mu, já i moji spolužáci, hodně zdraví,
spokojenosti. Ať má na rozdávání svého
optimismu ještě dlouhá léta!
Alena Hlavsová

Kluci, holky, pojïte hrát fotbal!
Trénujeme na fotbalovém hřišti SK
Lány vždy v úterý a v pátek od 16:30 do
18:00 hodin. Do základní sestavy
potřebujeme ročníky 2005, 2006, 2007,
2008, 2009. Na tréninky s námi mohou
chodit děti starší i mladší (minimální
věk je 5 let). Příspěvky jsou
150 Kč/měsíc. Na děti se těší trenéři
Josef Hložek a David Jirava. Kontakt
David Jirava: 601 528 945 nebo
jiravad@seznam.cz.

Zpíváte rádi?
Lánský smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum přijme zpěváky do skupiny
tenorů a basů. Přihlášky posílejte na
adresu: vladole@seznam.cz.
Vlasta Doležalová, Chorus Laneum
Rocková Nakopanina se uskutečnila 27. června na modelářském letišti na Kopanině.
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V Sokole jsme nezaháleli ani
o prázdninách
V Sokole Lány se o okurkové sezóně
nedá vůbec mluvit. Snad jen provoz
v sokolovně byl trochu omezen, ale
některé činnosti pokračovaly.
V úterý se pravidelně scházely ke cvičení
seniorky i ženy na kondiční cvičení, při
kterém se cvičitelky střídaly. Stolní
tenisté a šachisté trénovali na novou
sezónu jednou týdně a volejbalisté
využívali krásného počasí a dvakrát
týdně hráli na venkovním kurtu. Ti, kteří
hrají pétanque, mají odehrané zápasy ve
skupinách, takže v září už budou mezi
sebou bojovat ti neúspěšnější.
Své vyžadovala také péče o venkovní
prostor. Zalévání nově vysázených lip
a vysetého trávníku, sběr větví po silném
větru a v suchu, soustavné ničení plevele
okolo hřiště a zametání hrubých nečistot
na hřišti - i tak jsme někteří chodili trávit
svůj volný čas.
A aby byla sokolovna připravena na
zářijové cvičení a tréninky, provedli jsme
generální úklid uvnitř a nechali jsme
zrevidovat všechno nářadí.
Václava Nováková

Velká investièní akce
Koncem června byla dokončena
dodatečná izolace a zateplení suterénu
sokolovny – akce za téměř 470 000 Kč.
Stavbu prováděl Stavební podnik Rakovník a nutno říci, že ve velmi dobré kvalitě.
Žádali jsme o grant u MŠMT. Teprve v
polovině srpna ministerstvo zveřejnilo
své rozhodnutí a my jsme bohužel
finanční příspěvek nezískali. Akci jsme
tedy financovali zcela z vlastních
prostředků a z dotace od obce, bez ní
bychom si těžko mohli dovolit takovou
investici zadat. Děkujeme tímto zastupitelstvu za příspěvek. Věříme, že nás
velké deště nebo prudké tání sněhu už
nikdy v suterénu sokolovny nezaskočí.
Václava Nováková

Inzerce
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Nový cvièební rok 2015 - 2016 v Sokole
Stolní tenisté mají tréninky vždy ve středu
a v pátek. Dospělí zahajují již ve středu 2. září
v 18:00 hodin, děti o týden později 9. září od 17:00
hodin. Volejbal trénuje vždy v pondělí a ve čtvrtek
od 19:00 do 21:00 hodin. Halové tréninky začnou
v pondělí 7. září. Šachisté pokračují i po
prázdninách vždy v pátek od 16:30 hodin.
Odbor všestrannosti nabízí: cvičení pro ženy vždy
v úterý od 19:00 a od 20:00 hodin, zahájení hned
1. září. Sobotní cvičení pro ženy od 9:00 hodin
začne 10. října. Lekce s Vendulou Jančaříkovou
pokračují jako vloni v neděli od 19:00 hodin a
začne se 20. září. Cvičení pro děti od 1. do 4. třídy
vždy v úterý od 16:00 hodin, první cvičení bude
8. září.

Zájemci o aerobik s Bárou Ladrovou ať přijdou na
zápis v úterý 8. září od 17:00 hodin do sálu nad
Narpou. Tréninky v sokolovně (za roční členský a
oddílový příspěvek pro děti ve výši 300,- Kč a pro
dospělé 800,- Kč) začnou 14. září.
Cyklus lekcí Problematické partie začíná v úterý
15. září od 18:00 hodin a cyklus lekcí Pomalé
posilování také od 18:00 hodin začne ve čtvrtek
17. září. Cvičení pro seniorky bude zahájeno až
první úterý v listopadu v 9:00 hodin.
Přijďte si protáhnout tělo, těší se na Vás trenéři
a cvičitelky! Podrobný rozvrh hodin najdete ve
vývěsce před sokolovnou.
Václava Nováková

Memoriál bratrù Slánièkových v nohejbalu trojic
Memoriál se uskutečnil v sobotu 20. června. Do
turnaje se přihlásilo pouze šest týmů, z nichž dva
se ještě na poslední chvíli rozpadly, takže do bojů
u sítě se pustily i přes mírnou nepřízeň počasí
čtyři trojice. Ve skupině se utkaly systémem každá
s každou, poté následovalo play off. Do něj
postoupilo z prvního místa suverénním
způsobem mužstvo New Bubu (z Nového
Strašecí), z druhého lánský tým Monty ve složení
Karel Sklenička, Vlastimil Hořejší a Milan
Dvořák. Tyto týmy se nakonec potkaly i ve finále,
kde se v prvním setu schylovalo k překvapení – po
vydařených smečích Karla Skleničky vedl tým

Monty 8:5! Režii zápasu potom převzal nejlepší
hráč turnaje Michal Binter. Nechytatelnými
smečemi i nápaditou hrou u sítě průběh utkání
zvrátil (8:10, 6:10) a jeho tým New Bubu
zaslouženě zvítězil. V bitvě o třetí místo oplatil
celek KNO (Klášterec nad Ohří) porážku ze
skupiny týmu Rakety.
Poděkování za krásné ceny patří obci Lány, stejně
tak i TJ Sokol za poskytnutí sportovního areálu
a nekompromisním rozhodčím Z. Markupovi, F.
Hudecovi a S. Šimůnkovi.
Mgr. Milan Dvořák

Finále 4. roèníku Lánské koule
Letošní čtvrtý ročník pétanque se dostal do
druhé, finálové části. V ní bude o nejvyšší příčky
soutěžit osm dvojic.
Potvrdilo se to, co už na začátku sezóny bylo
zřejmé, tedy skutečnost, že hlubším poznáváním
principu hry a častější hrou se kvalita zápasů
zvyšuje. Výkyvy výsledků lze připočítat na vrub
momentálního psychického rozpoložení
a pohodě hráčů. Některé soutěžící dvojice
pétanque dosud pořádně nehrály a s pravidly hry
se seznamovaly za pochodu, uspěly však
překvapivě dobře. Věřím, že finále bude dohráno
do první dekády měsíce října.
Pétanque se stal v Lánech velmi oblíbeným
sportovně společenským způsobem setkávání
lidí všech věkových kategorií. Jestliže v minulém
ročníku soutěžilo 48 borců, v letošním to bylo
již 68.
Sezónu 2015 bychom rádi zpestřili soutěží trojic,
a to samostatně dámskou a samostatně pánskou

v termínu sobota 26. září a neděle 27. září. Trojice
zájemců se mohou přihlásit na mém telefonu
608 410 832, nebo lépe na e-mail
polasekol@seznam.cz. Soutěž pod názvem
Lánská trojka se uskuteční jen v těchto dvou
dnech podle toho, jestli se do 22. září přihlásí
dostatečné množství zájemců.
Nesmím opomenout poděkovat Petru Fenclovi za
iniciativu, kterou už opakovaně vyvíjí ku
prospěchu nás všech. K první lavičce pro hráče
a diváky, kterou vyrobil v loňském roce, přidal
letos druhou a kromě toho zhotovil velmi pevné,
pěkné a účelné nosiče na koule. Na výsledných
tabulkách základní části, které jsou na obvyklém
místě v Narpě a ve vitríně před sokolovnou, a na
finálové tabulce v elektronické podobě se pracuje.
Budou zde rovněž fotografie ze zápasů, stejně
jako v předchozích letech.
Všem přeji radost a pohodu při hře Pétanque.
Oldřich Polášek
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