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Úvodník
Lány èisté i za humny
V poslední době se mi často stává, že při
psaní úvodníků sklouzávám do
pesimistických úvah a nálad. Dal jsem si
za úkol, že se polepším a napíši
optimistický úvodník. Bohužel z dalších
řádek zjistíte, že moje přesvědčení vzalo
za své. Ptáte se proč? No ale pěkně
popořádku. Jednou z mých priorit po
nástupu do funkce starosty byla a stále je
čistota a pořádek v obci. A to mám na
mysli nejen náměstí a hlavní ulice, ale
i takzvané za humny, protože tam se
nejlépe pozná, jací jsme ke svému
životnímu prostředí. S tím, že někteří
naši spoluobčané dělají nepořádek
u sběrných míst na separovaný odpad,
jsem se už tak trochu smířil a řešíme to
tak, že pracovníci obecní údržby to
pravidelně uklízí. To, že naše mládež si
najde vždy nějaké místo za obcí
(v poslední době je to za Plečnikovou zdí
v prostoru, který jsme nedávno upravili)
a nechá tam po sobě nepořádek, tak to
také uklidíme. Ale s čím se nesmířím, je
arogance některých našich spoluobčanů. Uvedu příklad. Pracovníci údržby
obce provádějí sekání trávy a prořez
stromů za obcí, u čehož jsem byl
přítomen. Najednou jede okolo občan,
který veze na kolečku posekanou trávu.
Na můj dotaz kam to veze a proč to nedá
do sběrného dvora, odpověděl, že dnes
není otevřený, zítra nemá čas, tak to veze
do polí, a jede dál. Až po mém důrazném
napomenutí se otočil a jel zpět. Myslím,
že jsem asi od něj dostal co pro to. Ale to
je jedno, protože převážná většina
Lánských a Vašírovských je slušných a
snaží se, abychom žili v pěkné, čisté
a upravené obci. A pro ty hlavně tu jsem
a dělám vše proto, aby Lány byly dobrá
adresa. A to i za humny. Přeji všem hezký
podzim.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 26. října 2015 od 18:00 hodin
v sále nad hospodou Narpa.
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Transparentní hospodaøení obce
Obec Lány umožňuje svým občanům nahlédnout
do hospodaření obce aktuálně každý měsíc.
Prostřednictvím internetových stránek obce máte
nyní možnost si v přehledné podobě procházet
rozpočet obce a seznámit se s plánovanými
i skutečnými příjmy a výdaji. Věříme, že tak

přispějeme k větší transparentnosti hospodaření
a lepšímu informování veřejnosti.
Kde rozpočet najdete: www.lany.cz záložka
Obecní úřad Lány a výběr z menu Rozpočet obce.
Zde vyberete Rozpočet obce – aktuální stav plnění.
Karel Sklenička, starosta obce

Sochaøské symposium Lány 2015
Ve dnech 21. září – 27. září 2015 proběhl v naší
obci již třetí ročník sochařského symposia. Téma
letošního ročníku bylo Obnova místních křížků.
Základním materiálem byl pískovec z lomu
Ostroměř, ze kterého byly vytesány podstavce, do
nichž byly zasazeny kříže.
Celkem se jedná o čtyři kusy křížků – dva jsou
kovové a dva dřevěné. Sokly pod kříže vytesali
pánové Pavel Novotný z Dačic, Jan Turský ze
Sosně u Jesenice a lánští občané Karel Kellner
a Roman Havelka. Železné kříže vykoval kovář
Josef Doležal z Dačic. Dřevěné kříže vyrobil
Ing. Vlastimil Hořejší z Lán. Tři kříže – Bílý,
Černý a Spálený – budou osazeny na svá původní
místa v okolí naší obce. Pro čtvrtý kříž zatím místo
hledáme, protože v místě, kde byl původně
umístěn, probíhá v sou-časné době výstavba

rodinných domů.
Zároveň byl vyměněn sokl u uměleckého díla
sochaře Alberta Králíčka Hovory z Lán, které stojí
na náměstí naproti autobusové zastávce.
Chtěl bych poděkovat našim sponzorům, kteří se
podíleli na přípravě celého symposia. Jsou to Ing.
Pavel Barták, majitel firmy Kámen Ostroměř,
který dodal kámen, dále pan Michal Kohlman,
majitel firmy Kohlman-Hašek a.s., který zajistil
přepravu kamenů z lomu do Lán, a pan Richard
Trajbold z Muzea sportovních vozů Lány, který
zajišťoval techniku pro manipulaci s kameny
v místě symposia. A v neposlední řadě jsou to
zaměstnanci technických služeb obce Lány, kteří
zajišťovali servis pro celé symposium.
Karel Sklenička, starosta obce

Oprava mùstku si vyžádala úplné uzavøení silnice
Havarijní stav můstku na frekventované silnici
spojující Lány se Slovankou bude konečně
odstraněn. Musíme však vydržet jezdit několik
měsíců objízdnou trasou přes Vašírov.
Od pondělí 5. října 2015 je uzavřena krajská
komunikace II/236 Lány – Slovanka. Důvodem
této uzávěry je kompletní rekonstrukce mostu
ev. č. 236-007 u bývalého lihovaru, který byl
v havarijním stavu. Investorem akce je
Středočeský kraj a stavbu provádí Společnost
T. A. Q. s.r.o. Praha. Rekonstrukcí mostu dojde
i ke zlepšení bezpečnosti chodců v tomto místě,
protože těleso nového mostu bude rozšířeno

o chodník pro chodce. Objížďka směrem do Lán
bude vedena přes Vašírov. Na základě požadavku
dopravců budou autobusy po dobu trvání uzávěry
jezdit přes Vašírov ke hřbitovu, dále ulicí Ke
Hřbitovu dolů na náměstí a zpátky Zámeckou
ulicí na obchvat a zpět do Vašírova. Autobusové
zastávky zůstanou stejné. V ulici Ke Hřbitovu
bude po tuto dobu instalován na některých
úsecích zákaz zastavení. Tento požadavek
vychází ze snahy co nejvíce zkrátit čas, o který
budou autobusy zpožďovány z důvodu objížďky.
Karel Sklenička, starosta obce
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Nová výpomoc v kuchyni
Před zahájením nového školního roku
byla do školní kuchyně zakoupena nová
myčka nádobí za 99.404,- Kč. Jedná se
o náhradu za již vysloužilé zařízení.
Samozřejmostí je, že umyje najednou
více nádobí a má menší spotřebu vody.
Vytíženost školní jídelny je dnes nad
hranicí maxima své kapacity (to bude
také v nejbližší době jedním ze
závažných problémů k řešení, které čeká
ředitelství školy a zastupitelstvo),
a proto věříme , že provoz nové myčky
usnadní děvčatům ze školní kuchyně už
nyní práci a povede k ještě větší
spokojenosti strávníků.
Ivana Píšová

Kontejnery na bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný
bioodpad ze zahrádek budou přistaveny
od pátku 23. října do neděle 25. října na
obvyklá stanoviště: parkoviště u lánského hřbitova, parkoviště u rybníka, Lesní
ulice u čp. 125 a Vašírov – Na Ohrádce.
Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny. Prosíme občany, aby odpad vkládali
volně bez pytlů a jiných obalů.

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní sběr nebezpečného odpadu
bude prováděn odbornou firmou
v sobotu 7. listopadu. Sběrná místa jsou:
Lány na náměstí před obecním úřadem
od 7:50 do 8:30 hodin a ve Vašírově
u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin.
Můžete přinést baterie všech druhů,
barvy, ředidla, lepidla, nádobky od sprejů, oleje, zaolejované textilie, kyseliny,
zásady, fotochemikálie, domácí chemii,
zářivky, výbojky, teploměry, pesticidy,
pneumatiky, lednice a elektronický
odpad atd. Vzhledem ke zkušenostem
při posledním sběru nebezpečných
odpadů připomínáme, že se nebezpečné
odpady odevzdávají v danou hodinu
přímo zaměstnancům specializované
firmy, která tento sběr provádí, nevozte
je na sběrná místa předem.

Spolky pozor!
Od 1. ledna 2014 běží lhůty, určené
k uvedení vašich stanov a názvu spolku
do souladu s novým občanským
zákoníkem (NOZ). Postup, jak správně
podat návrh na změnu zapsaných údajů
ve spolkovém rejstříku,najdete na
www.justice.cz.
· Do 1. ledna 2016 je potřeba upravit
název spolku. Ten musí obsahovat
slovo spolek, zapsaný spolek nebo
zkratku z. s.
· Do 1. ledna 2017 je nutné přizpůsobit
stanovy úpravě NOZ.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Pozvánka do knihovny
Lánská knihovna Vás zve po prázdninové
přestávce k návštěvě. Otevřeno má každou středu
od 13:00 do 17:00 hodin. V příjemném prostředí
knihovny si můžete vybírat z knižního fondu
čítajícího více než 7000 svazků a rovněž příjemně
posedět s knihou v zázemí knihovny. Z knižních
novinek Vám můžeme nyní nabídnout: Zločin na
Bezdězu (Vondruška), Hotýlek (Mornštajnová),
Milý Johne (Sparks), Norský Dandy a Mezi
červenou a černou (Guillou), Kriminální příběhy
ze Šumavy (Šindelář), Hedvábník a Volání

kukačky (Galbraith).
Roční poplatek je v knihovně pro dospělého
40 ,-Kč a pro děti do 15let 20,- Kč. Knihovna
disponuje také veřejným internetem pro všechny
návštěvníky.
Stávající uživatele knihovny si dovolím touto
cestou požádat o včasné vrácení knih ve výpůjční
lhůtě, která činí 4 týdny. Děkuji.
Jitka Macháčová

Hasièská Tatra mimo provoz
Během letošního horkého léta se lánští hasiči
pořádně zapotili. Zasahovali jsme i u jednoho
z největších požárů, který letos v Čechách vznikl.
Rozhořel se nedaleko od nás v obci Chrášťany
u Rakovníka.
Požár byl hlášen 3. srpna v 16:42 hodin
kombajnistou, od jehož stroje požár vznikl,
v 16:50 hodin přijela na místo první jednotka,
následována dalšími 5 jednotkami. O cca hodinu
později, po přeletu vrtulníkem, byl vyhlášen
Zvláštní stupeň. Na tento stupeň vyjížděla i naše
jednotka s oběma vozidly (CAS 32 T 148, CAS 25
Liaz). Jednotka se podílela na hasicích pracích až
do ranních hodin. Během tohoto těžkého zásahu
hrozilo hasičům několik nebezpečí: fyzické
vyčerpání z teplého počasí, dehydratace
z nedostatku pitné vody, intoxikace z kouře
a hlavně všudepřítomný prach z polí, který se ně
valil ze všech stran, podle toho, jak se na místě
točil vítr.
Bohužel bylo několik našich členů uvězněno v
nedýchatelném prostředí a jeden musel být
odvezen do nemocnice kvůli podezření z
intoxikace. Po podání kyslíku a vyčištění krve bylo
naštěstí vše v pořádku a druhý den byl hasič
propuštěn do domácí péče.
Během tohoto zásahu došlo i k velké závadě na
naší technice, a to konkrétně na Tatře 148. Vlivem
únavy materiálu došlo k utržení převodovky

a k poškození spojky. Naše vozidlo se tím stalo
neschopným zásahu a bylo odstaveno.
Nemůžeme se divit, vozidlo bylo vyrobeno v roce
1982, a už má tedy něco za sebou. V ranních
hodinách byla Tatra částečně zprovozněna tak,
aby mohla odjet na základnu do Lán. Bohužel ani
provizorní oprava nepomohla a pár kilometrů od
Lán vozidlo definitivně selhalo a muselo být
odtaženo. Tím začal celý kolotoč shánění servisu,
který by dokázal odstrojit celé vozidlo od nástavby
a provést opravu. Hasičský záchranný sbor nám
doporučil servis Tater v Lochovicích pod Zdicemi
a poskytl nám odtah do servisu. Po několika
dnech bylo zjištěno, že budou potřeba náhradní
díly, které nejsou dostupné, a sehnat je bude
oříšek. Namontovat použité díly jsme nechtěli.
Výsledek je takový, že náhradní díly jsou shledány
ze všech koutů naší republiky. Je pro nás
smutným varováním, že naše vozidlo dosluhuje a
bude stále větší problém jej servisovat.
Několik údajů o požáru: 3. srpna ve 23:30 hodin
bylo shozeno 78 shozů vody z vrtulníku, na místě
bylo 30 jednotek (18 dobrovolných a 12
profesionálních). Zásah trval až do 9. srpna a na
místě se vystřídalo 469 hasičů ze 79 jednotek se
149 kusy techniky. Profesionálních jednotek
zasahovalo 23 (62 vozidel), dobrovolných 56 (87
vozidel).
Petr Králíček

Místní akèní skupina Svatováclavsko
Jak jsem Vás informoval v březnovém zpravodaji,
obec Lány je součástí MAS SVATOVÁCLAVSKO,
z.s. Tento spolek vznikl na základě aktivity
starostů města Stochov a obcí Kačice, Tuchlovice,
Kamenné Žehrovice a Lány. Účel spolku je
podpora udržitelného rozvoje v území působnosti
spolku ve prospěch místního partnerství města a
obcí, neziskových organizací, drobných
podnikatelů a dalších subjektů a získání
finančních prostředků pro jejich projekty.
Sídlo a kancelář spolku bylo zřízeno v budově
Městského úřadu Stochov. Jako manažer byl,
prozatím na dohodu o provedení práce,
zaměstnán Ing. Luboš Fleischmann.
V měsíci květnu 2015 proběhla registrace
a zapsání spolku na krajském soudu v Praze.

V měsíci srpnu byla podána žádost o standardizaci spolku na Státním zemědělském intervenčním
fondu v Praze. Současně se pracuje na vyhotovení
Integrované strategie území MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s. s předpokládaným
termínem podání nejpozději do konce listopadu
2015. Od července 2015 je MAS
SVATOVÁCLAVSKO, z.s. také členem Národní
sítě Místních akčních skupin České republiky.
V úterý 6. října se v 17:00 hodin uskuteční valná
hromada akční skupiny, která projedná rozpočet
spolku, výši členských příspěvků, úpravu stanov
vyžádaných Státním zemědělským intervenčním
fondem a seznámí členy s připravovanými
možnostmi projektů na rozvoj vzdělávání .
Karel Sklenička, starosta obce
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Lánský obèan vyhrál Prostøeno!!!
Kdo pravidelně sleduje soutěž o vaření Prostřeno,
jistě ví, že obec Lány v něm reprezentoval i náš
soused Pavel Čech. A co víc? Vyhrál! S přehledem
porazil čtyři dámy. Vaření je jeho velkým
koníčkem. Vždy si přál být řezníkem, což se mu
částečně splnilo. Svou láskou k jídlu si vybojoval
první místo. Pro ty, kdo celé klání neviděli,
přinášíme rozhovor a gratulujeme ...
Kdo vás přihlásil do soutěže?
Moje dcery.
Co jste na překvapení říkal?
Byla to výzva. Zeptaly se mě, jestli do toho půjdu.
Rovnou jsem jim řekl, že když mě přihlásí, pak
ano. Slovo dalo slovo a bylo.
Prozradíte nám, s jakým menu jste soutěžil?
Předkrm byla plněná vejce. Dále jsem chystal
hovězí vývar s játrovou rýží. Jako hlavní chod jsem
dělal hovězí závitky s rýží a dezert jsem zvolil
domácí štrúdl.
Všechny recepty jsou vaše, nebo jste je od
někoho získal?
Plněná vejce lidé dělají hodně. Vývar je známý
a hovězí závitky také nejsou nic nového, dělal
jsem je na způsob španělského ptáčka. Štrúdl
mám od své babičky, ten se dědí z generace na
generaci.

Který chod byl nejnáročnější na přípravu?
Z čeho jste měl obavy?
Největší strach jsem měl z hovězích závitků,
protože ty musí být krásně měkké, aby chutnaly.
A ještě jsem měl obavy z úkolu týdne, protože do
poslední chvíle nevíte, co vás čeká.
O jaký úkol šlo?
Úkol týdne byl tempurování, což je vlastně
těstíčko, do kterého se mohlo obalit cokoliv. Já
jsem takto připravil drůbeží játra.
Věděl jste, o co jde, když jste si přečetl zadání?
Vůbec, musel jsem použít internet a přítele na
telefonu.
Jakou přípravu těstíčka jste zvolil?
Museli jsme dodržet suroviny: mouku, vodu
a olej. Přidal jsem česnek, grilovací koření a vejce.
Podle pořadu jste soupeřky obalenými játry
příjemně překvapil a pochvalovaly si skvělou
kombinaci s plněným vejcem. Zařadíte recept
do svého stálého „repertoáru“?
Upřímně? Už jsem obalená játra dělal alespoň
desetkrát. Teď jsem byl na chalupě a pozval jsem
rodinu na oběd. Chtěli předvést celé menu, včetně
tempurovaných jatýrek. Jen štrúdl už jsem odmítl
znovu dělat. Pokračování rozhovoru najdete
v příštím čísle zpravodaje ...
Ilona Víchová

Sázení unikátní památné Lidické hrušnì
Akce se koná 22. října od 10:00 hodin před
Základní školou Ch. G. Masarykové v Lánech.
Dnes již více než sedmdesátiletá hrušeň, která
roste na pietním území bývalých Lidic, přežila
jako jediný ovocný strom vyhlazení této obce za 2.
světové války. Pro současné obyvatele Lidic je
symbolem znovuzrození vesnice, odkazem, který
by budoucí generace neměly nikdy zapomenout.

Proto se Občanské sdružení Lidice, které o strom
pečuje, rozhodlo nechat v genovém sadu v
Tachově vypěstovat odnože Lidické hrušně a
zprostředkovat jejich výsadbu zájemcům z celé
republiky i ze zahraničí. Lánům se nyní podařilo
tuto vzácnou odnož získat.
Roman Havelka

Dýòoøezání
Na to, abyste si vyzdobili domov dýněmi, nemusíte
být fanoušci svátku Halloween. Vyřezávání je
přínosné v mnoha směrech. Výrobou zabavíte
děti, z dužiny můžete udělat dýňovou polévku nebo
cokoliv jiného. A hotová dýně bude zdobit váš
domov. Přijďte si s námi vyrobit originální
lucernu, kterou rozsvítíte třeba následující večer,
kdy prochází obcí Lampiónový průvod.
Vyřezávat budeme ve čtvrtek 29. října od 14 do
16 hodin na náměstí nebo v budově obecního
úřadu (dle počasí). Vše, co budete potřebovat,

dostanete od nás (rukavice, fixy, šablony, nožíky,
lžíce a hlavně dýně). Cena dýně je symbolických
20,-Kč. S sebou si vezměte pracovní oblečení,
dobrou náladu a svůj hrnek na teplý čaj. Nože na
vyřezávání budou vydávány jen dospělému
doprovodu dětí!
Jediné, co musíte udělat, je přihlásit se o svoji
dýni, a to nejpozději v pátek 23. října. Přihlásit se
můžete sms zprávou na 606 144 884 Ivana Píšová
nebo 724 265 092 Jana Drastilová.
Ivana Píšová

Kalendáø akcí
øíjen/listopad
14.10. Burza podzimního a zimního
dětského oblečení od 9:00 hodin
v sokolovně (Naše Lány)
21.10. Beseda Poruchy učení od 10:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
22.10. Sázení památné Lidické hrušně
od 10:00 hodin před základní
školou (Obec Lány)
24.10. Víkendový workshop Jak
porozumět fungování mezigeneračních vztahů od 9:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
27.10. Brigáda ve školce od 16:00
hodin, podzimní úklid zahrady
(MŠ Lány)
29.10. Dýňořezání od 14:00 hodin na
náměstí nebo v budově OÚ
(Naše Lány, Obec Lány)
30.10. Lampiónový průvod, výchozí
místo je u lánského hřbitova
v 18:00 hodin (Naše Lány, Obec
Lány, SDH Lány)
Říjen Úklid lesa(Naše Lány, LS Lány)
Říjen/Listopad Uzavírání lánského
nebe, modelářské letiště (MK
Lány)
4.11 Beseda Péče o dětské zoubky od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
15.11. Zavírání lánského mola, Židovský rybník Lány, (MK Lány)
7.11. Vítání nových občanů v Muzeu
T. G. Masaryka Lány (Obec
Lány)
11.11. Beseda Rodičovství, jak vše
zvládnout? od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
21.11. Víkendový workshop Zdravá
výživa, aneb vaříme a jíme doma
od 9:00 do 12:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)
25.11. Beseda Logopedická péče od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
28.11. R o z s v ě c e n í v á n o č n í h o
stromečku před obecním
úřadem v 17:00 hodin (Obec
Lány)

Pozvánka na Drakiádu

Veselo bylo na jarmarku
Letošní Kulinářský jarmark spojený se
slavnostním zapalováním Masarykovy vatry opět
oživila návštěva prezidenta Miloše Zemana
a bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Oba pánové si odnesli výslužku v podobě
jitrnic a tlačenky a ocenili příjemnou atmosféru,
kterou se na jarmarku opět podařilo vykouzlit.

Karel Schwarzenberg navíc věnoval Spolku
baráčníků, který se hojně podílel na organizaci,
dar 2.000,- Kč, za což mu baráčníci velmi děkují.
Jsme rádi, že jste se všichni dobře pobavili,
a těšíme se na setkání s vámi třeba 28. listopadu
2015 při rozsvěcení vánočního stromečku.
Roman Havelka

V pátek 9. října vás zveme na tradiční
Drakiádu. S drakem a dobrou náladou
se dostavte v 17:00 hodin na modelářské
letiště. Akci zahájíme již tradičním
vypouštěním dráčků papíráčků do
světa. Chybět nebude ani stánek
s občerstvením a táborák.
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ
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NEBE NAD LÁNY
Kromě hvězd (asi 3 tisíce), planet
(čtyři), Měsíce, odlesků satelitů (každou
chvíli několik), a komet (tak jedna za
život) můžeme na NEBI NAD LÁNY
pozorovat neozbrojeným okem i další
objekty. Spirální ramena naší Galaxie
(Mléčná dráha), jednu cizí galaxii
(v Andromedě) a skupiny gravitačně
vázaných příbuzných hvězd.
Těm říkáme hvězdokupy a jsou to
vděčné objekty k pozorování. Zvlášť
když se vybavíte optikou. A stačí jen
triedr, co už máte. Mlžinky, které
vyšilháte očima velmi těžko a jen na
chvilku, vám taková pomůcka rozloží na
hvězdy a vám se zatají dech, uvidíte!
Otevřené hvězdokupy jsou rodinami
hvězd mladších a žhavějších než naše
Slunce. Nejkrásnějším příkladem jsou
Plejády. Spolu s Hyádami je můžete
spatřit už k půlnoci, při východu
souhvězdí Býka. Zkouškou dobrého
zraku budou „otevřenky“ s řeckým
označením chí a há v souhvězdí Persea
na severu. Dejte si čas a dobrou desítku
minut hleďte jen na tmavou oblohu.
Sebemenší světlo ze vzdálené vsi či
jakéhokoli displeje celou adaptaci oka
pokazí. Šilhání zmiňované shora je
skutečně účinná technika k nalezení
velmi slabých objektů. Nedívejte se na
mlhovinky v Perseovi přímo, ale jakýmsi
bočním pohledem, nebo uhýbejte očima
o kousek vedle, jako nesoustředění
zvědavci. Na chvilku pak v tom místě
vytušíte to, co váš triedr jasně
identifikuje, někdy vykreslí i v náznacích
barev. Hvězdy často utíkají z náruče
domova, a tak to s jejich původními
rodinami může dopadnout jako
s jednotlivými hvězdami Velkého vozu.
Ano, i ony patří původem do jedné
mateřské hvězdokupy! Život otevřených hvězdokup je krátký. Obvykle stačí
jednou či dvakrát oběhnout jádro naší
Galaxie. (Sluneční soustava to má za
sebou už osmnáctkrát).
Jirka Luska

Bleší trh na Lánech

Okénko do mateøské školy
Co se dělo v září ve školce
První zářijové dny se v mateřské škole opět začal
rozléhat dětský smích. Radostná setkání
s kamarády i paními učitelkami nebrala konce.
Pochopitelně došlo i na slzičky.
Ve třídě Berušky, kterou navštěvují nejmladší
děti, byly první dva týdny školního roku opravdu
pestré. První den děti do mateřské školy
doprovodili rodiče i prarodiče a rázem byla plná
třída. Ještě téhož dne odpoledne zavítali do školky
pouze rodiče, aby se dozvěděli, jak to ve školce
chodí, co zde dětem nesmí chybět a další novinky,
které se brzy promění v každodenní rutinu.
Následující den trávily děti ve školce již samy.
V pláči se vystřídaly snad všechny děti. Některé si
pláč odbyly hned tento den, některé proplakaly
více rán. Všechny děti si ale již na prostředí
mateřské školy zvykly a výborně s ním splynuly.
Děti se již seznámily nejen s prostředím třídy a se
školní zahradou, která pomohla v prvních dnech
zahnat nejeden pláč, ale i s ostatními třídami
a s okolím školky.
Ještě v letních dnech jsme se
vypravili k Muzeu T. G. M., kde
budeme v rámci lesních dní
pozorovat jírovec maďal, tedy
hezky česky – kaštan. Dětem
vrtalo v hlavách, kde jsou
schované ty hnědé kaštánky,
které budeme o příštím lesním
dni zajisté sbírat. Kromě
kaštanu zaujala děti i jezdecká
socha pana prezidenta
Masaryka a naproti se pasoucí
koza Julinka.
15. září proběhla v mateřské
škole beseda Mluví naše děti

správně? – logopedie. V mateřské škole jsme
přivítali klinickou logopedku Mgr. Satranskou.
Rodiče se dozvěděli, jak probíhá vývoj dětské řeči,
na které hlásky mají jejich děti ještě čas a jak
trénovat líné jazýčky. Po besedě rodiče využili
možnost osobní konzultace s paní logopedkou.
Třída Sluníčka vyrazila se svým třídním
maskotem Rákosníčkem, naším průvodcem
a rádcem, na Pánovu louku neboli mezi dětmi
oblíbené místo, tzv. Pánovku. Počasí nám přálo,
děti se střídaly v nošení Rákosníčka, cesta pěkně
ubíhala a v cíli naší cesty na nás čekala i sladká
odměna. V rámci lesních dnů tuto vycházku
uskutečníme v každém roční období. Děti tuto
delší vycházku mají velice rády a určitě ji uvítají
i vícekrát než 4x do roka.
Tento školní rok bude pro předškoláky
Rákosníček důležitou postavičkou, která je bude
provázet celým školním rokem a bude nám
nápomocna k tomu, abychom se dobře připravili
na vstup do školních lavic.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Brigáda ve školce
V úterý 27. října od 16:00 hodin svoláváme
dobrovolníky na nátěr plotu u školky. Bude brzo
veselý a barevný. Při této podzimní brigádě
chceme nejen natřít plot, ale také připravíme

zahradu na zimní spánek. Pomocníkům bude
odměnou nejen radost z krásně upravené školní
zahrady, ale také teplý čaj a sladkost.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

ENGLISH MINI CLUB, Lány
Stanislava Mariašová, MBA
Dětský klub se zaměřením na angličtinu, pro děti
od 2 do 7 let. Celodenní výuka angličtiny zajištěna
rodilými mluvčími. Zápisy dětí probíhají na tel.
605 259 929 nebo na info@anglictinaprakticky.cz.
Více info www.anglictina-prakticky.cz

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,
svíčky apod.)

ź odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
ź pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
ź odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
ź prodejní výstava pomníku denně 8 :00 – 18:00 hodin, po dohodě i mimo tento čas
ź za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
ź krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
ź 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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členkám Výboru SRPDŠ i ostatním
dobrovolnicím za zajištění občerstvení i za
organizační výpomoc. Zámku Lány děkuji za
kytičky pro prvňáčky, Obci Lány za dárek do
výtvarné výchovy pro prvňáčky, panu Tomášovi
Barochovi za zvučení ranní i odpolední akce.

Odstartovali jsme plavbu novým
školním rokem
V úterý 1. září jsme za přítomnosti pana starosty
odstartovali nový školní rok. Před historickou
budovou školy jsme společně přivítali 38
prvňáčků, 20 hochů a 18 dívek, jeden další
prvňáček bude absolvovat 1. třídu na škole mimo
území ČR. Žáci 9. třídy tradičně doprovodili své
nejmladší kamarády do školních lavic.
V odpoledních hodinách jsme se ve škole sešli
ještě jednou. Učitelé tentokrát pro děti nachystali
zábavnou hru Všichni správní námořníci – vítejte
na palubě. Na deseti stanovištích děti plnily
nachystané úkoly a získávaly razítka do lodního
průkazu. Čekalo na ně šifrování, vázání uzlů,
lovení ryb, poznávačka živočichů a rostlin vodní
říše, skládání lodiček a další zábavné sportovní
disciplíny. Během akce děti do školy přinesly 103
kg starého papíru. Odpoledne svými dvěma
půlhodinovými vstupy zpestřila cvičitelka Petra,
která zájemce o tanec dokázala pěkně
rozpohybovat. Na akci nechybělo tradiční
občerstvení - sladké i slané pečivo šikovných
pekařek - maminek i paní učitelek. Na zbylých
dobrotách si pochutnaly děti na 1. i 2. stupni ještě
druhý den během velké přestávky. Děkuji

· 4. 9. – Žáci 6. a 8. třídy se zúčastnili

VyšeHrátek, které v rámci festivalu uvedly
premiéru zážitkové divadelní bojovky. Ta
vznikla jako připomínka 70. výročí konce
2. světové války. V prostoru královské a knížecí
akropole na Starém purkrabství na Vyšehradě
tvůrci rozmístili scénografické objekty, kolem
kterých probíhaly neobvyklé hry a zážitkové
a poznávací aktivity, v nichž žáci zažili
atmosféru válečné doby.
· 17. 9. – 4. třída podnikla svůj první cyklovýlet;

učitelé se sešli s rodiči na prvních třídních
schůzkách.
· 23. 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.
· Od druhého školního týdne jezdí žáci 1. – 3.

třídy v rámci výuky tělesné výchovy do
plavecké školy Plaváček v Tuchlovicích.
· Žákyně Markéta Fišerová z 5. třídy uspěla v

soutěži projektu Zdravé zuby a obdržela
ocenění od organizátorů soutěže.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Škola je úspìšná v získávání dotací
Žádost Česko-německému fondu budoucnosti
o finanční podporu, která byla vyhotovena
k 31. červnu 2015 a požadovala příspěvek na
náklady třídenního proškolení nových i stávajících členů školní zdravotní služby, na spotřební
materiál, na uspořádání setkání zástupců vedení
okolních škol s cílem seznámit je se smyslem,
posláním a cíli zavádění školní zdravotní služby
na školách, byla podpořena. Aktivity projektu se
uskuteční v měsíci říjnu.
Škola byla úspěšná s žádostí o finanční podporu
z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (tzv. Výzva č. 56) a získala dotaci na
projekt Jazykové a kulturní poznávání ve výši

201.949,- Kč. Ještě letos tak absolvuje jeden
pedagog jazykový kurz pro učitele v Edinburghu
a deset žáků školy s pedagogem vycestuje na
sedmidenní zahraniční jazykově-vzdělávací
pobyt do Oxfordu.
Dále škola uspěla s žádostí o finanční podporu
z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost (tzv. Výzva č. 57) a získala dotaci na
projekt Polytechnická výchova do škol ve výši
204.112,- Kč. Prostředky budou použity na
modernizaci a obnovu vybavení školní žákovské
dílny.
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
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Dále vybíráme z našeho programu:
· Burza podzimního a zimního
dětského oblečení ... se uskuteční ve
středu 14. října od 9:00 do 12:00
hodin.
· Beseda na téma Poruchy učení se
uskuteční ve středu 21. října od 10:00
hodin.
· Víkendový workshop Jak porozumět
fungování mezigeneračních vztahů
se uskuteční v sobotu 24. října od
9:00 do 12:00 hodin. Akce je zdarma.
Přihlášení na tel. 724 265 092 Jana
Drastilová nebo na emailu:
sdruzeni@lany.cz.
· Beseda na téma Péče o dětské zoubky
se uskuteční ve čtvrtek 4. listopadu
od 10:00 hodin.
· Beseda na téma Rodičovství, jak vše
zvládnout? se uskuteční ve středu
11. listopadu od 10:00 hodin.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.

Žáci lánské školy ocenìni
Místostarosta TJ Sokol Lány předal paní
učitelce Jelínkové čestná uznání pro
žáky ZŠ Lány, kteří se zúčastnili
výtvarné akce Naše sokolovna.
Poděkování bylo zasláno přímo ze
Sokolské župy Budečské, jejíž vedení
ocenilo zdařilé práce lánských žáků.
Martin Zelenka

Lepší zabezpeèení základní školy
Během letních prázdnin byla dokončena úprava
technického zabezpečení rohového žákovského
vstupu do školní budovy čp. 93 vedoucího
k šatnám a do školní jídelny. Byl zde instalován
přístupový systém čtečka/čip. Čipy byli vybaveni
žáci 4. – 9. třídy. Žáci 1. – 3. třídy, kteří nechodí do
školní jídelny s vychovatelkou školní družiny, ale
sami, využívají pro vstup do budovy zvonku
s hláskou vedoucího do školní kuchyně. Cizí

návštěvníci školy vstupují do budovy hlavním
vchodem, který je opatřen zvonkem. V budově
prvního stupně jsou již od února dveře osazeny
elektrickým zámkem, u vchodu je instalováno
tablo s kamerou a dvěma tlačítky. Ta jsou
propojena s videotelefony instalovanými ve
školní družině v přízemí budovy a ve třídě 1. B
v 1. patře.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Podìkování
Ráda bych poděkovala lánským
hasičům za neúnavný boj, který vedli
během letních prázdnin. Ať už se jednalo
o výjezdy k požárům nebo při
odstraňovaní vos na našich střechách.
Za všechny výjezdy vám patří velké díky!
Ivana Píšová
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Køíže Zlatý, Bílý, Èerný a Spálený
O lánských a vašírovských křížích už byla řeč, neuškodí však, jestliže si
některé informace zrekapitulujeme. Konec konců opakování je matka
moudrosti. Kdo pravidelně neopakuje, přileze nakonec ke křížku.
Nejznámějšími orientačními body jsou v současné době silniční ukazatele,
ale v minulosti to bývaly výrazné stromy, nápadné kameny, kapličky
a křížky. Nebyly v krajině rozmístěny nahodile, avšak také ne symetricky
a s geometrickou přesností. Podle nich se poznalo, kudy probíhá hranice
katastru, odkud vychází topografické vyměřování, kde končí jedno pole
a začíná druhé … Prostě musely být přesně tam, kde jsou, ani o krok doprava
či doleva. Takové poslání nejspíše měly kříže mezi Lány a Tuchlovicemi:
Proti dvoru (resp. proti altánu) odbočuje ze silnice ke Slovance (od antilop)
polní cesta k bývalé drůbežárně a dále na východ do polí. Přímo u silnice
stojí Zlatý kříž: litinový, na vysokém soklu, s pozlaceným Kristem.
Pěšina od Zlatého kříže do polí nás asi v polovině vzdálenosti k Tuchlovicům zavede k rozcestí, kde stával Bílý kříž; vysoký, dřevěný, prý bíle
natřený. Jestliže se od něj vydáme k severozápadu, dovede nás cesta
k ovčínu, opačným směrem dorazíme na Pustince na další rozcestí, kde se
relativně donedávna tyčil Černý kříž; vysoký, černě natřený. Pustíme-li se
od Černého kříže na západ, dojdeme do Lán k čp.1, a dále ke konírnám
a k zámku.

Mnohé kapličky a křížky vznikly proto, aby připomínaly události, které se tu
poblíž staly, takže měly funkci němé kroniky. Podrobnosti se časem vytratily, ale příběh zůstal vtělen do kamene, dřeva a litiny. To byl Spálený křížek:
Poblíž stávajícího kruhového objezdu u lánského fotbalového hřiště si dne
22. srpna 1863 rozdělali pasáčkové ohníček a krátili si čas skákáním přes
plameny. Sedmiletá Josefína Kestnerová z čp. 69 (* 11. 8. 1856) měla
smůlu, vzňal se na ní oděv a ona utrpěla těžké popáleniny, jimž zanedlouho
podlehla. Na přání knížete Fürstenberka byl poblíž místa neštěstí postaven
u silnice (p.č. kat. 215/1) litinový křížek na kamenném soklu. Přes kovové
rameno jakoby splýval (rovněž kovový) šátek. Byl to Spálený křížek, a byl
zcela zbytečně odstraněn v sedmdesátých let ech20. století.
Pořádek spočívá v tom, že se věci vrátí tam, kde byly a kde je jim dobře, něco
v tomhle smyslu vložil do úst jedné své postavy Karel Čapek. Jsem rád, že se
do našeho katastru letos vracejí kříže Černý, Bílý a Spálený; mají tu své
domovské právo. Jedním ze zákonů dialektiky je to, že pozitivní věci
přicházejí zpět, byť v pozměněné podobě. Ať je uměleckým replikám
zmíněných křížů u nás dobře. (dokončení příště)
Václav Vodvářka, lánský písmák
1

Podle vypravování Františky Hamouzové z čp. 85, sestry uhořelé Josefínky, zaznamenal
kronikář František Pošta (Kronika 0, s. 48.).

NÁZORY A KOMENTÁØE ÈTENÁØÙ
Postøehy z lánské Masarykovy vatry
Pro obec Lány je jistě velkou poctou, že prezident České republiky se zajímá
o dění v obci, kde má své víkendové sídlo. Jako lánský rodák a dlouholetý
občan si dobře pamatuji, že tomu tak vždy nebylo a v celé plejádě
předlistopadových i polistopadových prezidentů má k obci Lány Miloš
Zeman vztah spíše vřelejší. Asi ne takový, jako ten úplně první
československý prezident Masaryk, kterého ale znám jen z literatury nebo z
vyprávění pamětníků.
Aktuálně jsem měl možnost vidět prezidenta republiky v neformální
atmosféře i v neformálním oděvu v sobotu 19. září u lánské sokolovny
u příležitosti zapálení Masarykovy vatry. Celkově to byl hodně příjemný
večer, zpestřený bohatým pohoštěním u hospody Narpa a hudebním
doprovodem kapely Černý brejle.
Co naopak na mne nepůsobilo pozitivním dojmem, byl obsah
prezidentova projevu. To, že se na Masarykově vatře vůbec nezmínil
o osobě prezidenta Masaryka, lze možná pochopit a naopak bych měl
ocenit, že se věnoval obci Lány. Ale to, že ve svém projevu vyplísnil

Chodníky v ulici Ès. armády
Reaguji na Úvodník posledního Lánského zpravodaje (září 2015)
podepsaný panem Karlem Pleinerem. Dotyčný se zmiňuje, že v 60.
letech, kdy započala výstavba rodinných domů v ulici Čs. armády, se
místní stavebníci nedrželi nivelizace. Nevím, kde tyto informace vzal,
neboť se věci měly trochu jinak. Rozparcelované pozemky se nacházely
na zvlněném terénu, a tudíž i stavebníci na tomto terénu stavěli. Anebo
jej měli nechat zarovnat? Tehdejší stavební komise MNV Lány přislíbila,
že až se bude ve zmíněné ulici budovat silnice, nebude do terénu
zasahováno a silnice bude kopírovat krajinu. Asi tak, jak tomu je dnes ve
vedlejší ulici Lipová. Proto si tedy majitelé nemovitostí kolem svých
domů postavili ploty. Nicméně v 70. letech došlo na stavbu silnice a
chodníků, a jelikož se zřejmě představitelům obce nelíbil terén s vlnou,
došlo k jejímu zarovnání. Tak se stalo to, že některým majitelům spadly
ploty, jiným popraskaly tak, že musely být předělány. Minulost dohnala i
dnešek, a proto se objevily problémy při budování nových chodníků. Pro
příště bych doporučila pisateli, aby dříve, než něco napíše, se přesvědčil
o tom, jak to doopravdy bylo, a myslím, že i ty blbce si mohl odpustit.
Neslyšela jsem o tom, že by někdo současné vedení obce takto nazýval.
S pozdravem Dana Fenclová

lánského starostu za to, že splnil jenom 25 % úkolu (zkulturnit okolí potoka,
který vytéká ze Zámeckého rybníka do polí), jenž od hlavy státu dostal, se
mi nezdá spravedlivé. Domnívám se, že okolí tohoto potoka (dříve
kanalizační stoky) nikdy nebude lákat k procházce a k posezení na případně
instalovaných lavičkách. Především proto, že je to za humny a daleko od
centra vesnice. Určitě by byla daleko lákavější procházka veřejnosti
zpřístupněnou částí zámeckého parku podél ulice Na Ohradech nebo
V Chaloupkách. Možná by pan prezident mohl nějakou malou část parku
obci darovat. Podobně jako prezident Masaryk věnoval finanční prostředky
na výstavbu lánské školy.
Ing. Milan Bechyně
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Sezóna lodních modeláøù pomalu konèí
Jaká ta letošní byla a s čím novým jsme se mohli na
Židovském rybníku setkat? Začít bych měl asi
u počasí. Tak krásně prosluněné akce nepamatujeme. A příjemný pobyt u vody poznamenal i
veškeré modelářské hemžení na naší louži.
Už dubnové otevírání mola, tedy příležitost
pochlubit se výsledky zimního snažení, bylo
modeláři hojně navštívené a na své si přišli i četní
diváci. Zklamaní nebyli ani malí soutěžící, kteří si
na počátku června při Lánském dni plném her
vyměnili výhru za možnost řídit model lodi. Tato,
již tradiční, spoluúčast lodních modelářů se těší
nejen zájmu dětí, ale i jejich rodičů.
Sezóna lodních modelářů se každoročně točí
kolem soutěže Lánská louže, letos s označením
2015 se konala 5. září. Při její organizaci došlo
k několika novinkám. Především byla zavedena
nová kategorie – juniorů, bez hranice spodního
věku. Důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly,
jsou zřejmé. Jde o pokus zvýšit zájem dětí o lodní
modelářství. Zdá se, že jde o dobrý začátek. Z časových důvodů pak bylo nutno sloučit kategorie
válečných, osobních a pracovních lodí do jedné.
Novinky jsme se dočkali v Poháru modelů
hasičských lodí, když po několikaletém snažení se
našim odborníkům podařilo postavit funkční
elektronický terč pro vodní děla a stát se tak
průkopníkem v republice. Nově byla pojata
i kategorie modelů lodí poháněných párou, když
soutěž byla na počest zemřelého člena nazvána
Memoriálem Ing. Bohumila Žáka. Pro úplnost
zbývá ještě připomenout kategorii plachetnic. Ta

se stává díky zápalu soutěžících a hromadného
startu velmi oblíbenou.
Snad se sluší vyjmenovat i vítěze jednotlivých
kategorií. V modelech hasičských lodí kraloval
člen našeho klubu Marek Kubáč, mezi modeláři
parních lodí vévodil dlouholetý účastník našeho
dění Otta Křen a ve sloučené kategorii Miroslav
Modr. V plachetnicích překvapil David Kučík
a v juniorech Miloš David. Klání se zúčastnilo na
dvacet pět soutěžích, někteří i ve více kategoriích.
Ke spokojenosti přispěla i dobrá organizace.
Poděkování patří také mladému hasiči Adamu
Pickovi za přípravu tratě a místnímu sboru
dobrovolných hasičů za poskytnutí zázemí.
19. září kouzlo potemnělé hladiny rybníka
a slavnostně nasvícených modelů lodí přilákalo
letos téměř dvě desítky modelářů. A tak Večer na
rejdě, jak je po vzoru velkých lodí setkání nazýváno, se nesl ve znamení pohody. Zpestřením bylo,
po několikaleté odmlce, vystoupení členů klubu
Merrimack. Pro nezasvěcené dodávám, že tento
klub s již dlouhou tradicí se zabývá modely
válečných lodí s brilantně režírovanými akcemi,
včetně vyloďovacích operací. Jejich střelba
i osvětlení bojiště nemá v Česku konkurenci.
A co nás ještě na Židovském rybníku letos čeká.
Kromě neorganizovaných plaveb už jen uzavírání
mola. K tomu dojde 15. listopadu. Pak se
věnujeme stavbě i opravám modelů a budeme se
těšit na novou sezónu. Připravujeme několik
novinek. Snad jimi potěšíme i spoluobčany.
Václav Picka

První závody mladých lánských hasièù
Během prázdnin se nám podařilo obnovit kroužek
mladých hasičů, kteří začali hned pilně trénovat
a učit se hasičinu, aby mohli jezdit na závody
a navázat tak na minulé roky, kdy jsme se
účastnili dětských závodů a sbírali početné
úspěchy. Poprvé si závody vyzkoušeli v sobotu
26. září v Hřebči u Kladna. Konal se zde
Memoriál Jaroslava Haška a Miroslava Thota
v disciplíně Požární útok. Závodů se zúčastnila
hned tři lánská družstva.
Mladší družstvo ve složení: Matěj Brtna,
To m á š B r t n a , A n d r e j J a r t i m , K l á r a
Navrátilová, Filip Procházka, Dominik Kos,
Filip Hošek skončilo na pěkném 6. místě.
· Starší družstvo A ve složení: Markéta
Svobodová, Matěj Valeš, Elena Navrátilová,
Jan Gruntorád, Václav Štýbr, Barbora
Taranzová, Michaela Zapletalová skončilo na
7. místě.
· Starší družstvo B ve složení: Tomáš Zelinger,
Martin Peške, Elena Navrátilová, Štěpánka
Stanická, Lukáš Janák, Jakub Smolík, Jakub
Novotný skončilo na 9. místě.
Vzhledem k tomu, že to byly jejich první závody,
·

a tréma a nervozita jimi tudíž přímo cvičily, to
všechno zvládli na výbornou.
Bohužel se to nedá říct o technice, která zklamala
v tu nejnevhodnější dobu a nefungovala na 100%
výkon, jenž je pro úspěch v závodech nezbytný.
Na posledním tréninku, který proběhl den před
závody, bylo vše v pořádku, ale během prvních
pokusů na závodech došlo bohužel k závadě na
čerpadle, která naše mužstva znevýhodnila.
Každopádně, čerpadlo dáme přes zimu
dohromady a na jarní závody bude připravené.
Snad budeme mít víc štěstí.
Děti čekají na podzim ještě jedny závody, které
jsou plně v jejich režii. Výsledek závisí pouze na
jejich fyzické kondici a znalostech. Držte jim
palce.
Samozřejmě přejeme četné úspěchy a pevné
nervy novým vedoucím, kteří se pustili do práce
plní elánu. Zvládnout totiž 33 dětí chce velkou
dávku odvahy. Novými vedoucími jsou Kateřina
Picková, Michaela Seidertová a Miroslav Brtna.
Všichni absolvují příslušné školení na vedoucí
mládeže a mají plnou podporu lánského sboru.
Všem přejeme mnoho úspěchů.
Petr Králíček

Létá s námi Mistr republiky
Modelářské letiště Modelářského klubu
Lány je dobrým místem odpočinku
a relaxace nejenom pro členy našeho
klubu. Pořádáme zde mnoho akcí, při
kterých předvádíme naše modely.
Každoročně pořádáme na jaře a na
podzim soutěž Lánský historik. Rovněž
1. kolo soutěže Lánských výškoměrů
najde své tradiční místo v našem
programu akcí. Nejenom že soutěžíme,
ale zajišťujeme také veškerou náročnou
organizaci při těchto závodech.
Zúčastňujeme se i soutěží, pořádaných
jinými kluby, v rámci klubu historických
modelů.
Letos naše účast byla rozšířena i na
Mistrovství Evropy, které se konalo
v Ivančicích na Moravě v překrásném
modelářském centru České nebe.
V několika kategoriích jsme
zaznamenali krásné výsledky. Naši dva
členové se dostali v kategorii
elektromodelů až do rozlétávání, kde
skončili na druhém a pátém místě.
I v dalších kategoriích zaznamenali
dobrá umístění. Dobré výsledky
a ocenění se jim dostalo i na Memoriálu
Radka Čížka, rodáka z Kamenných
Žehrovic, který byl uznávaným
modelářem a konstruktérem modelů
letadel po celém světě.
Koncem srpna jsme létali na Mistrovství
České republiky, konaném u Mělníka,
a odtud si náš člen Vladimír Valenta
přivezl titul Mistra republiky. V dalších
kategoriích s Františkem Brožem
stanuli na stupních vítězů ještě
čtyřikrát. Jsme rádi, že náš modelářský
klub reprezentuje domovskou obec i na
těch nejvyšších úrovních.
Poslední naší letošní létací akcí byla
soutěž historických modelů, která se
konala ve dnech 12. a 13. září. Nyní již
budeme využívat hezkých dnů na
tréninky a volné polétání. Doufejme, že
nám bude foukat vítr při Drakiádě,
kterou pomáháme organizovat.
Vladan Picka, předseda klubu

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
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Sauna zahajuje provoz
Tenisový klub Lány zahájí provoz sauny
ve středu 14. října 2015. Provozní doba
každou středu: od 17:15 do 18:30 hodin
(ženy) a od 18:30 do 21:00 hodin (muži).
Těšíme se na viděnou v areálu
Tenisového klubu Lány.
Petr Moravec

Šachový oddíl v Lánech konèí
Na zářijové schůzi výboru TJ Sokol Lány
přednesl Martin Pucholt zprávu
o ukončení činnosti šachového oddílu.
Členská základna nebyla dostatečná
a rozhodnutím stávajících členů se oddíl
ruší. Lánští hráči posílí stochovský
šachový oddíl. Poslední akcí lánských
šachistů bude Turnaj o šachového mistra
obce Lány. Turnaj bude 17. října 2015 od
9:00 v klubovně v lánské sokolovně.
Výbor TJ Sokol Lány děkuje šachistům
za vzornou reprezentaci jednoty a přeje
jim mnoho dalších úspěchů.

Termíny v sokolovnì
Na schůzi výboru TJ Sokol Lány byly
projednány a odsouhlaseny sportovní a
kulturní akce v sokolovně v sezóně
2015/2016, jejichž pořadatelé požádali
výbor TJ o potvrzení navrhovaného
termínu. Vzhledem ke sportovním
aktivitám v sokolovně nelze
požadavkům všech zájemců vždy
vyhovět a plánování je obtížné. Chceteli, můžete nahlídnout do on-line
kalendáře lánského Sokola, který je nyní
nově elektronicky přístupný na
http://www.sokol-lany.cz/kalendar/.

Venkovní areál u sokolovny
v létì nezahálel
Hřiště u sokolovny bylo v létě hojně
využívané jak pro příležitostný sport, tak
pro plánované akce. Volejbal, nohejbal,
fotbal a pétanque. Dále je možné
využívat basketbalové koše, pískové
doskočiště, běžecký ovál nebo cvičební
stroje. Sportu se meze nekladou. Stejně
tak některé kulturní akce mají
v sokolském areálu své místo. Apeluji na
všechny, kteří areál využívají. Udržujte
zde pořádek a chovejte se dle provozního
řádu.
Martin Zelenka,
místostarosta TJ Sokol Lány

Cyklosprint jako øemen!
V sobotu 19. září 2015 odpoledne se v Berounské
ulici uskutečnil první ročník Cyklosprintu na
horských kolech. Trať měřila přibližně 500 metrů
s převýšením 25 metrů.
Nádherné počasí a zvědavost na premiéru závodu
přilákaly na start čtyři desítky závodníků všech
kategorií, od nejmladšího, třiapůlletého, po
nejstaršího s téměř sedmi křížky.
O skvělou a nečekanou atmosféru se postarali
sami obyvatelé Berounské ulice, kteří v hojném
počtu vyšli před své domy a povzbuzovali
závodníky. K nim se přidali i další návštěvníci,
takže závod měl rázem i skvělou diváckou
atmosféru.
Výsledky jednotlivých kategorií by zabraly
spoustu místa, tak jen ve zkratce uvedu, že
nejrychlejší závodník ujel zmíněných 500 metrů
za něco více než minutu, nejstarší za minutu
a čtvrt a nejmladší přibližně za tři a půl minuty.
Ale bez ohledu na jednotlivé časy se ukázalo, že

ačkoliv se jedná na první pohled o krátkou trať,
stál závod každého účastníka hodně sil a měl tak
i svoji sportovní hodnotu. Tímto bych chtěl
zároveň poděkovat závodníkům za odvahu, účast
a předvedené výkony.
Sluší se ale poděkovat také ostatním, kteří se
přímo či nepřímo podíleli na organizaci závodu.
Martinovi Frolíkovi za obstarání potřebných
povolení a dopravního značení, Monice
Přerostové za grafiku, obci za celkovou podporu
akce a příspěvek na ceny, manželům Poláškovým
a rodině Cingálkových za občerstvení na startu,
obyvatelům Berounské a ostatních ulic za
trpělivost s dopravním omezením a mým
kolegům z hnutí Pro dobrou věc za celkovou
pomoc s organizací závodu.
Závěrem není možné napsat nic jiného, než že se
těším na příští ročník 2016 … a poznamenejte si
ho do kalendáře i Vy!
Emil Buřič

SK Lány ovládla fotbalová (r)evoluce
Z důvodu nízké docházky hráčů na jarní zápasy
obou mužstev SK Lány, kdy poslední dobou
nastupovaly za tým „A“ i „B“ prakticky stejné
osoby, se vedení oddílu po vzájemné dohodě s hráči
rozhodlo, že do příští sezóny tým „B“ nepřihlásí.
V současné době má tedy oddíl SK Lány pouze
jedno mužstvo dospělých a jedno mužstvo
mládežnické, a to „starší přípravku“. Další
změnou v nové sezóně je, že domácí zápasy se již
nekonají v neděli, jak byli mnozí fanoušci zvyklí,
ale po dohodě je hracím dnem domácích utkání
sobota. Rozpis zápasů naleznete na nástěnce
před Sokolovnou nebo v hospodě Narpa.
V posledních týdnech ovládla fotbal v celé zemi již
dlouho avizovaná tzv. fotbalová (r)evoluce. Její
princip spočívá v ukončení administrativních

úkonů v papírové formě a jejich zavedení do
formy elektronické. Pro kluby to znamená na
jednu stranu usnadnění práce, na druhou stranu
všechny začátky jsou těžké a s tím souvisí spousta
příprav a zařizovaní. Pevně ale věříme, že až se vše
dostane do zajetých kolejí, bude online
administrativa fungovat ke spokojenosti všech.
Pokud nevíte, co o víkendu s volným časem,
přijďte fandit lánským fotbalistům nebo
i rakovnickým ženám, které letos postoupily do
II. ligy a na lánském hřišti, které používají jako
svůj domácí stadion, odehrávají atraktivní utkání
se soupeřkami, kterými jsou např. Baník Ostrava,
Zbrojovka Brno, Hradec Králové aj.
Klára Dudášiková

SK Lány - A mužstvo

SK Lány - Starší pøípravka

23.8. SK Rakovník B - SK Lány 6:0

6.9.

29.8. SK Lány - Sp. Lužná

1:0

Švolba Libor

FC PO Olešná - SK Lány

4:1

Reichl Michal

12.9. SK Lány - SK Senomaty

4:2

Švolba L. 2x,
Reichl M.,
Matějka J.

19.9. FK Kněževes - SK Lány

3:0

5.9.

SK Lány - TJ TATRAN
RAKO Rakovník

4:1

Chalupa J. 2x,
Chalupa Š.,
Gregor D.

13.9. SK Lány - SKP Rakovník O 12:2 Klein J. 5x,
Chalupa J. 3x,
Gregor D. 2x,
Vlček D. 2x
20.9. SKP Rakovník Č - SK Lány 11:1 Gregor D.
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