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Úvodník

Øíjnové veøejné zasedání

Lidická hrušeò

V pondělí 26. října 2015 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Rozpočtovou změnu č. 5/2015 dle předloženého návrhu.
· Smlouvu se Středočeským krajem o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně ve výši
36.308,- Kč. Zastupitelstvo obce ukládá
starostovi obce tuto smlouvu podepsat.
· Návrh koupě pozemku parcelní číslo 57/11
v katastrálním území Lány o výměře 704 m2 za
cenu určenou znaleckým posudkem číslo 0414586-15 zpracovaným znalcem Eduardem
Gomolou, tj. 148.770,- Kč. Zastupitelstvo obce

Na lánské školní zahradě se objevila
Lidická hrušeň, symbol nezničitelnosti
a životaschopnosti všeho lidského a pozitivního. Těch sazeniček stromu, který
navzdory velikášským tendencím expanzivní antihumánní ideologie stále žije,
není mnoho – a jedna z nich zakořeňuje
v Lánech. Patrně k tomu došlo příznivou
shodou okolností, obvykle se dějí věci
obvyklé, ale kdybych byl nakloněn
symbolům, řekl bych, že tady při šíření
mírové myšlenky zasáhl samotný Osud.
Jeden ze 173 mužů popravených u zdi
Horákova statku byl náš rodák Robert
Krejza (*25. 7. 1913 ve Vašírově).
V dospělosti byl zaměstnancem konzumního družstva Včela – Bratrství a pracovní
povinnosti ho odvedly daleko od rodné
vesnice. Oženil se, byl bezdětný. Protože
toužil žít a pracovat na Kladensku, byl na
svou žádost přeložen do Lidic u Kladna
jako skladník prodejny Bratrství. Stal se
lidickým občanem, bydlel v čp. 99 a sdílel
tragický osud sousedů.
Robertův bratr František Krejza (*16. 8.
1919) byl zaměstnán jako důlní
zámečník. Na konci druhé světové války
bydlel v Rynholci. Dne 7. května 1945
odjel s mnoha dalšími dobrovolníky do
Hříškova, aby se zúčastnil bojů o muniční
skladiště. U hříškovského hřbitova byl
zasažen do hlavy a na následky těžkého
zranění pak dne 29. 5. 1945 v kladenské
nemocnici zemřel. Mamince prý ještě
řekl: „Bojoval jsem za vlast a za svobodu –
a také jsem chtěl pomstít nevinného bratra
Roberta z Lidic.“ Spolu s dalšími hrdiny
byl František Krejza vyznamenán
Českosloven. válečným křížem 1939.
Vypadá to téměř jako zásah vyšší moci, že
jedenáctý štěp Lidické hrušně našel své
místo u nás, že doputoval do rodné obce
dvou mužů, kteří v souvislosti s Lidicemi
položili život. Asi to tak mělo být.
Nehledejme za tím však žádné déjà vu,
žádné věci nadpřirozené. Jsou události
a data, která bychom měli znát úplně
všichni, ať se nás to týká osobně, nebo jen
zprostředkovaně. Každý z nás je část
lidstva, a proto se nikdy neptej, komu zvoní
hrana. Zvoní tobě.
Václav Vodvářka, lánský písmák

ukládá starostovi obce jednat s TJ Sokol Lány
o koupi tohoto pozemku.
· Finanční podporu ve výši 6.500,- Kč ve
prospěch aktivit projektu Rozšíření členské
základny školní zdravotní družiny v Lánech
a vydání písemného stanoviska pro Českoněmecký fond budoucnosti.
· Pravidla pro přijímání ostatních strávníků do
školní jídelny Základní školy Lány dle
předloženého návrhu.
· Prodej pozemku parcelní číslo 184/18
v katastrálním území Lány o výměře 28 m2
společnosti ČEZ Distribuce a.s. za cenu 1.000,Kč/m2. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
tuto smlouvu podepsat.
Ing. Lenka Hrotíková

Lány si za svùj nový domov vybralo 38 obèanù
Již pátým rokem patří jedno listopadové
odpoledne akci Vítání rodin. Na sobotu
7. listopadu obdrželo pozvánku do Muzea
T. G. Masaryka v Lánech 11 nových rodin
a 5 jednotlivců. Nebo chcete-li 38 nových sousedů
z Lán i Vašírova. Nové sousedy přivítal úvodním
slovem starosta
obce Karel
S k l e n i č k a
a
tradičně
Staročeskou poctou
(chlebem a solí)
tetičky baráčnice.
Historii obce
připomenul lánský
písmák PaedDr.
Václav Vodvářka.
Představily se
i místní zájmové
s p o l k y. No v í
sousedé obdrželi
Uvítací listinu,
knihu Lány
v obrazech a vše

stvrdili zápisem do lánské kroniky a pamětní
knihy Sboru pro občanské záležitosti. Po oficiální
části programu následovala prohlídka muzea
a výstavy Pytlák a jeho zbraň nebo si příchozí
užívali neformálního posezení v muzejní kavárně.
Dagmar Krátká, Sbor pro občanské záležitosti

Veøejné zasedání
Zveme vás na poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce v tomto roce.
Koná se v pondělí 14. prosince 2015 od 18 hodin v sále nad hospodou Narpa.
KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás srdečně zve na tradiční

ROZSVÌCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU A SVÌCENÍ ADVENTNÍCH VÌNCÙ.
Slavnostní večer se bude konat
v sobotu 28. listopadu 2015 od 17:00 hodin na Masarykově náměstí před obecním úřadem.
Každý si bude moci nechat posvětit svůj adventní věnec. Připraven je kulturní program.
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Nový sbìrný dvùr
Jak jsme Vás již informovali v minulých
vydáních Lánského zpravodaje, připravuje se přestěhování sběrného dvora do
nových prostor. Tyto prostory jsou
v areálu Školního zemědělského podniku
Lány a obec se dohodla na jejich
dlouhodobém pronájmu po dobu 30 let.
V současné době se provádí oprava
vjezdu, oprava zdi podél krajské komunikace a připravuje se nové oplocení.
Všechny tyto práce provádí lánská firma
pana Dudášika. Poté bude ještě potřeba
uklidit a částečně zpevnit pojezdovou
plochu. Zároveň byla podepsána
smlouva s projekční kanceláří Sweco
Hydroprojekt a.s. Praha, která vypracuje
kompletní projektovou dokumentaci na
nové vybavení sběrného dvora včetně
přípojek vody a elektro. Tato dokumentace je nutná jak k podání žádosti
o dotaci z Operačního programu Životní
prostředí, tak i k jednání se stavebním
úřadem, protože budeme muset požádat
o nové územní rozhodnutí na využití
tohoto prostoru. Z důvodu výše uvedených rozhodlo zastupitelstvo obce, že
k přestěhování sběrného dvora dojde až
po vydání nového územního rozhodnutí, což se předpokládá na jaře 2016. Do té
doby bude i nadále fungovat stávající
sběrný dvůr v ulici Ke Hřbitovu.
Karel Sklenička

Zimní provoz sbìrného dvora
Do konce listopadu je sběrný dvůr
otevřený každou středu i sobotu.
V prosinci, lednu a únoru bude otevřeno
pouze v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin
s možností uložení objemného odpadu
a elektroodpadu, bez možnosti uložení
bioodpadu (vyjma vánočních
stromečků).

Navýšení kapacity
školní družiny
Středočeský kraj schválil žádost lánské
základní školy o navýšení kapacity
školní družiny v dalším školním roce.
Od 1. září 2016 tak bude moci družinu
navštěvovat 110 dětí. Současná
kapacita je 100 dětí.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Pravidla pro pøijímání strávníkù do školní jídelny
Již několik měsíců se zastupitelstvo zabývá
otázkou, jak vyřešit překročení kapacity strávníků
školní jídelny Základní školy v Lánech.
Školní jídelna má momentálně 383 strávníků, což
je o 33 více, než je povoleno hygienou. Kapacitu
jídelny již není možné navýšit. Abychom splnili
maximální počet 350 strávníků školní jídelny,
museli jsme přistoupit k následujícím krokům,
které kapacitu sníží na požadované číslo
s platností od listopadu 2015.
Předně chceme, aby školní jídelna pokryla potřeby
dětí z mateřské a základní školy a dále pak i zájem
ostatních strávníků dle následujících pravidel,
která byla schválena na veřejném zasedání
zastupitelstva dne 26. října 2015:
1. Školní jídelna základní školy zajišťuje
přednostně obědy a svačiny pro žáky základní
školy, mateřské školy a učitelské sbory.

2. Celková kapacita školní jídelny je 350
stravovaných.
3. V případě nenaplnění kapacity uvedené v bodu
č. 2 vedení základní školy může přijmout
ostatní strávníky do celkového maximálního
počtu v tomto pořadí:
a. důchodci – bývalí zaměstnanci školy,
b. starobní důchodci nad 80 let věku s trvalým
pobytem v obci Lány a Vašírov,
c. starobní důchodci nad 70 let věku s trvalým
pobytem v obci Lány a Vašírov,
d. starobní důchodci nad 60 let věku s trvalým
pobytem v obci Lány a Vašírov,
e. ostatní občané s trvalým pobytem v obci
Lány a Vašírov.
Stravování pro starobní důchodce zajišťované
pečovatelskou službou bude řešeno dovážkou
obědů z jiné výdejny.
Ing. Ivana Píšová

Na pozemku školy roste štìp památné Lidické hrušnì
Žáci lánské školy vysadili ve čtvrtek 22. října 2015
na pozemek před školou štěp památné Lidické
hrušně.
Lidická hrušeň jako jediný strom přežila zničení
obce Lidice nacisty v červnu roku 1942. Od roku
2012 se zástupci Občanského sdružení Lidice
aktivně zasazují o šíření mírové myšlenky
vysazováním štěpů hrušně zvaných Poslové naděje
nejen po České republice, ale i v zahraničí. Štěpy se
rodí v Genovém sadu v Tachově. Náš štěp je
v pořadí jedenáctý, a jak řekl pan Antonín Nešpor,
předseda Občanského sdružení Lidice, jedná se
o hrušeň obecnou, odrůdu Pařížanka. Za
darovaný štěp děkujeme Občanskému sdružení
Lidice, potažmo kulturní komisi v Lánech, která
se zasloužila o jeho získání.
Vysazování se účastnili všichni žáci i pedagogové
školy, starosta obce pan Karel Sklenička, lidická
žena paní Miloslava Kalibová v doprovodu svého
syna a snachy a pan Antonín Nešpor, syn lidické
ženy, doprovázený manželkou, a všichni aktivní
členové Občanského sdružení Lidice. O významu
vysazování hrušně a šíření mírové myšlenky
pohovořila za kulturní komisi obce paní Eva
Havelková. Lidickou tragédii připomněli žáci
školy přednesením úryvku z básně Poslední dnové
ze sbírky Černá lyra autora Jiřího Koláře. Sázení
bylo doprovázeno dětským zpěvem písně Stromy

z dílny Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
Z rukou pana Nešpora jsem převzala Pamětní list.
V tělocvičně školy následovala beseda hostů se
žáky 5. - 9. třídy, při níž paní Miloslava Kalibová
dětem převyprávěla svůj přetěžký životní příběh
a následně odpověděla na dotazy dětí, za což ji děti
odměnily potleskem vstoje.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Køíže a køížky jsou na svých místech
Nová otevírací doba lékárny
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
Pátek

10:00 – 18:00
8:00 – 18:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 12:00

Na konci měsíce října byly na místa v obci
instalovány kříže a křížky vytvořené na
Sochařském sympoziu Lány 2015.
· Spálený křížek najdete pod kruhovým
objezdem u fotbalového hřiště.
· Křížek u kostela najdete v ulici U Kasáren,
naproti vchodu do kostela.
· Bílý kříž najdete na polní cestě nad lihovarem

na rozcestí směr Tuchlovice.
Černý kříž najdete na konci polní cesty od
kasáren k čističce odpadních vod, rozcestí pod
bývalou třešňovkou.
Nahlédnout můžete zpětně i do fotogalerie
Sympozia na internetových stránkách obce.
Karel Sklenička
·
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Voòavý advent a soutìž Zlatý šafrán
Srdečně vás zveme na další předvánoční setkání
Voňavý advent, které se uskuteční v lánské
sokolovně v sobotu 12. prosince 2015 od 10 hodin.
Během celého dne si návštěvníci budou moci
prohlédnout řadu zajímavých stánků s rozličnými
vánočně laděnými dárky. Připravena jsou opět
stanoviště, kde si malí i velcí návštěvníci budou
moci vyzkoušet zdobení perníčků nebo výrobu
svíček ze včelího vosku. I letos se budete moci
v dekoraci na jevišti vyfotit, vybrat si vánoční
motiv, který fotografii ozdobí, a rovnou si ji
odnést domů. Chybět nebude ani dětská dílna
lánského Domečku a adventní kavárna lánského
Sokola. Sokolovnou zavoní pečené palačinky,
horká medovina, káva a výborné zákusky.
V programu vystoupí děti z lánské mateřské

školky. Jejich vánočně laděné pásmo začne
v 15 hodin. Na 16. hodinu je plánováno vyhlášení
oblíbené a pro všechny příchozí otevřené soutěže
o nejchutnější vánoční cukroví. Letošním tématem bude cukroví linecké. Program vyvrcholí
v 17 hodin divadelní pohádkou pro děti. Během
odpoledne bude slavnostní vyhlášení výherců
letošního turnaje pétanque.
Neváhejte a napečte pro Voňavý advent. Vaše
jméno může být další zvěčněné na putovním
poháru Zlatý šafrán, který je po celý rok
vystaven na obecním úřadě. Pokud se chcete
této soutěže zúčastnit, stačí, když 12. prosince
přinesete své linecké cukroví ochutnat do
sokolovny.
Roman Havelka,
předseda Kulturní komise obce Lány

Vánoèní koncert v kostele
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum ve
spolupráci s obcí Lány si vás dovoluje pozvat na
Českou mši vánoční – Hej mistře podle Jakuba
Jana Ryby, která se koná ve středu 23. prosince
2015 od 18:00 hodin v kostele Nejsvětějšího
Jména Ježíš v Lánech.
Sólových partů se ujali sólisté Opery Národního
divadla a členka našeho sboru. V orchestru
zasednou členové Symfonického orchestru
hlavního města Prahy FOK a koncert doplní
i průvodní slovo biblického příběhu.
Pár slov o autorovi. V letošním roce uplynulo 250
let od narození významného českého skladatele
Jakuba Jana Ryby a 200 let od jeho úmrtí (1765 –

1815). Tento skladatel a venkovský učitel působil
v Rožmitále pod Třemšínem, kde byl
i regenschori. Sbíral lidové písně a sepsal je do
sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes
nejhranější a nejpopulárnější skladbou je Česká
mše vánoční, která poprvé v historii zazní i na
letošním vánočním koncertu v Lánech. Ryba
svou mši opatřil českým textem, což bylo na tu
dobu ojedinělé. Mše byly provozovány výhradně
v jazyce latinském. Ryba nebyl příliš oblíben
u vrchnosti a to, spolu s bídou, kterou trpěla celá
rodina s 13 dětmi, jej dohnalo v jeho 50 letech až
k zoufalému činu. Až 40 let po smrti byl pochován
na rožmitálském hřbitově.
Vlasta Doležalová

Navrhnìte letošního laureáta ceny Klobouk dolù
Vážení a milí lánští občané, Divadelní spolek Tyrš
Lány a výbor pro udělení ocenění ve spolupráci
s obcí Lány vyhlásí ve středu 30. prosince 2015
v rámci tradiční divadelní premiéry laureáta
čestného ocenění Klobouk dolů.
Již podesáté jej v sokolovně na Masarykově
náměstí získá občan Lán nebo Vašírova za
významný, nezištný a dlouhodobý přínos
k propagaci a rozvoji obce. Pokud máte svého
kandidáta, nebojte se jej nominovat! Napište jeho
jméno a krátce zdůvodněte, proč si podle vás cenu

zaslouží. Výbor ocenění Klobouk dolů složený
z dosavadních laureátů bude letošního
oceněného vybírat právě z vašich nominací.
Ná v r h y p o s í l e j t e e m a i l e m n a a d r e s u
RomanHavelka@email.cz, nebo přineste
v obálce nadepsané Klobouk dolů – kulturní
komise na obecní úřad, a to nejpozději do pondělí
30. listopadu 2015.
Roman Havelka, vedoucí DS TYRŠ
a předseda Kulturní komise obce Lány

Léèivé divadlo
s Gabrielou Filippi

Muzeum T. G. M. zve
na Pytláka

Srdečně vás zveme na setkání s Gabrielou Filippi
v pátek 27. listopadu od 18 hodin v sále nad
Narpou. Příprava na adventní čas uvnitř sebe, ve
svém nitru, abychom mohli vnímat milosti léčení
na těle i na duši v tomto požehnaném čase.
Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v Narpě za
250 Kč.
Jana Ladrová

Od 6. listopadu můžete navštívit výstavu
sběratele Milana Hlásenského s názvem Pytlák
a jeho zbraň, která mapuje vývoj pytláckých
zbraní. Srdečně vás zveme na komentovanou
prohlídku v pátek 11. prosince v 18 hodin, kterou
bude provázet osobně pan Milan Hlásenský.
Barbora Bednářová Šafránková

Kalendáø akcí
Listopad/Prosinec/Leden
15.11. Zavírání lánského mola, Židovský rybník Lány, (MK Lány)
21.11. Víkendový workshop Zdravá
výživa aneb Vaříme a jíme doma
od 9:00 do 12:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)
22.11. Adventní prodejní výstava od
9:00 do 17:00 hodin v Muzeu T.
G. M. Lány
24.11. Beseda Děti online aneb Rizika
na internetu od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
25.11. Beseda Logopedická péče od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
27.11. Léčivé divadlo Gabriely Filippi
od 18:00 hodin nad hospodou
Narpa
27.11. Výroba adventních věnců ve
školní družině od 16:00 hodin
28.11. Rozsvěcení vánočního stromečku před obecním úřadem
v 17:00 hodin (Obec Lány)
3.12. Mikulášská herna v Domečku
pro přihlášené děti (Naše Lány)
5.12. Mikulášská nadílka od 16:00
hod (Náš Vašírov)
5.12. Mikulášská před Narpou od
19:00 hodin (Tým Diskotačení)
9.12. Beseda Příkrmy a zdravá výživa
nejmenších dětí od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
11.12. K o m e n t o v a n á p r o h l í d k a
výstavy Pytlák a jeho zbraň od
18:00 hodin (Muzeum TGM)
12.12. Voňavý advent a soutěž Zlatý
šafrán v sokolovně od 10:00 do
17:00 hodin (Obec Lány)
19.12. Vánoční buchec, předvánoční
turnaj ve volejbale (TJ Sokol)
23.12. Vánoční koncert od 18:00 hodin
v lánském kostele (Chorus
Laneum)
26.12. Tu r n a j v e s t o l n í m t e n i s e
dospělých (TJ Sokol)
30.12. Premiéra divadelního spolku
Tyrš a předání ceny Klobouk
dolů (DS Tyrš, Obec Lány)
31.12. Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise (TJ Sokol)

Adventní dílna pro veøejnost
Školní družina srdečně zve na otevřenou
dílnu výroby adventních věnců, která se
koná v pátek 27. listopadu od 16:00
hodin v prostorách školní družiny. S
sebou vezměte: korpus na věnec, svíčky
a zdobení.
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NEBE NAD LÁNY
Minule jsme zvedali pohledy
k otevřeným hvězdokupám. Dnes
zkusíme na NEBI NAD LÁNY najít
druhá společenství hvězd – hvězdokupy
kulové. Na jejich lov vyražte hned po
setmění. Dvě nejhezčí najdete
v souhvězdí Herkula nad rakovnickým
obzorem. Na obě stačí triedr. Jednu
čísluje Messierův katalog jako 13,
druhou jako 92. Čím se liší kulovky od
otevřenek? Vším, chtělo by se říct. Jsou
to hvězdné ostrovy nesrovnatelně starší,
zrodily se hned na počátku vesmíru,
před desítkou miliard let! Hvězd je
v kupě až stokrát víc. Kupy jsou tedy
mnohem pevněji vázány gravitací
a vlivem toho jsou kompaktnější.
A v tom se skrývá jejich krása. Každý
další okulár se silnějším zvětšením nám
to potvrdí. Postupně se řetízky hvězd
oddělují od jádra, začínáte vnímat jejich
modrobílou a červenou… Kulovky se
vyskytují téměř výhradně vně plochého
disku Galaxie, daleko v temnotách
galaktického hala. Jsou tedy osvobozeny
od ukázněného obíhání černé díry
v centru Mléčné dráhy. Toulají se
nepředvídatelně a celkem svobodně.
Hvězdy v kulovkách nás zcela jistě
přežijí. Nás – to neznamená jen
pomíjivou lidskou civilizaci, ale
i samotné Slunce a jeho planetární
soustavu! Škoda, že planety podobné
Zemi kolem hvězd v kulovkách nejspíš
nejsou (blízké sousedství ostatních
hvězd nedovolí dlouhodobě stabilní
soustavu). Protože navštívit je by bylo
zcela jistě šokující. Dovedete si
představit pohled na oblohu, po které
putuje desítka jinak velkých a jinak
barevných Sluncí? To největší zapadá,
dvě menší v tu chvíli vycházejí. Krvavě
červené svítí nad hlavou a žluté se kutálí
po obzoru… Pojmy den, noc, soumrak
a svítání ztrácejí, jak vidíte, smysl.
Jirka Luska

Bleší trh na Lánech

Okénko do mateøské školy
Co se dělo v říjnu ve školce
9.10. Proběhla již tradiční a mezi dětmi velmi
oblíbená akce Drakiáda. Počasí nám jako každý
rok přálo a na modelářském letišti jsme se sešli
v hojném počtu. Během krátké chvíle se nebe
rozzářilo pestrobarevnými draky, kteří zdravili
řidiče z nedaleké silnice. Společné vypouštění
balónků s papírovými draky bylo pomyslnou
třešničkou na dortu této akce. Papírového dráčka
si děti nazdobily v rámci týdenních programů
v jednotlivých třídách. Ale ani děti, které školku
nenavštěvují, nepřišly zkrátka. Svého papírového
dráčka se vzkazem Kam jsem doletěl? měly
možnost si nazdobit přímo na modelářském
letišti. Velmi nás těší zájem veřejnosti o tuto akci.
Drakiáda se tak stala místem setkávání se s dětmi,
které školku již nenavštěvují, nebo se do ní teprve
chystají. První zprávu o doletu papírových dráčků
máme překvapivě z Prahy. Věříme, že další zprávy
ještě přijdou. Odpoledne bylo zpříjemněno
opékáním špekáčků a pečenými dobrotami od
ochotných maminek.
13.10. Podzimní odpoledne určené pro
předškoláky a žáky ze školní družiny, které je plné
soutěží, zábavy, ale i ponaučení, nese název
Bramboriáda. V hlavní roli je typická podzimní

plodina - házelo se bramborem do košíku i do
dálky, poznávaly se plodiny poslepu hmatem
i čichem, děti si prověřily svoji šikovnost při
tvoření výrobků z brambor. Ruce jsme si pak
zahřívali výbornou pečenou bramborou v alobalu.
Teplý čaj do bříška byl také fajn, protože tento den
byl opravdu podzimní.
21.10. Zavítalo k nám divadlo s pohádkou
O hloupém Honzovi. Děti celou pohádku Honzovi
radily, co a jak udělat.
27.10. Proběhla brigáda na školní zahradě
Zavírání zahrádky. Děkujeme všem za pomoc.
31.10. Děti, rodiče a zaměstnanci mateřské školy
se vydali na společnou vycházku do zámeckého
parku zasadit lípu. Tato akce je závěrečnou tečkou
oslav 40. výročí otevření budovy mateřské školy
a 120. výročí založení dětské opatrovny kněžnou
Irmou z Fürstenberku. V každé roční době budou
mít děti možnost při vycházkách do parku
pozorovat, jak strom roste a pomalu sílí.
Děkujeme touto cestou vedení Správy Pražského
hradu za kladné vyřízení žádosti ohledně zasazení
stromu mateřskou školou a věříme, že se nám
podaří vychovat děti, které si budou vážit přírody
a všeho, co nám dává.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

Letošní lampiónový průvod patří mezi další vydařené akce spolku Naše Lány. Na večerní procházku ulicemi
Lán přišlo více jak třista dětí s rodiči a prarodiči. Navštívili nejprve moudrou sochu v areálu Školního
zemědělského statku, prošli okolo zámku a přes náměstí zamířili k Židovskému rybníku. Tam společně
vypustili deset létajících lampiónů a sledovali ohňostroj odpálený z hladiny rybníka.

Úklidové služby
KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
·
·
·
·
·

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

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 hod. po dohodě i mimo
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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Zprávy ze školy
22.9. Žáci 4. a 5. třídy využili dalšího sochařského
sympozia a zavítali přímo mezi umělce. Na
návštěvu se připravili přečtením povídky, která se
váže ke Spálenému křížku.
1.10. Učitelé tělesné výchovy připravili pro žáky
9. třídy závod v orientačním běhu. Žáci ve tří až
čtyřčlenných hlídkách pracovali s mapou okolí
Lán, za pomoci kompasu určovali azimut,
odhadovali vzdálenosti, poznávali topografické
značky, ukázali si správné táboření v přírodě.
8.10. Vedení školy se sešlo se zástupci Žákovské
rady.
13.10. Žáci 9. třídy navštívili Veletrh celoživotního
vzdělávání, na kterém se v kladenském Domě
kultury prezentovalo 53 středních škol a učilišť
zaměřených na široké spektrum oborů.
13.10. Děti z mateřské školy, prvňáčci a několik
druháčků ze školní družiny si při letošní
Bramboriádě tradičně užili soutěžení, podzimní
výtvarné tvoření i pojídání pečených brambor.
14.10. Konal se Den otevřených dveří. Do výuky
přišlo nahlédnout 58 návštěvníků, odpoledních
konzultací s pedagogy využilo 22 rodičů.
16.10. Připomněli jsme si témata ochrany člověka
za mimořádných událostí. Žáci prvního stupně se
spolu s učiteli věnovali tématům Neztratím se?,
Bezpečí a nebezpečí, Počítej se vším, S mapou
nezabloudím, Pomáhám zraněným. Program
v prvních třídách zpestřila hraná scénka
(simulace nehody na koloběžce a následné
ošetření zranění), kterou předvedli členové školní
zdravotní služby. Se žáky 2. a 3. třídy besedoval
příslušník Policie ČR. Ve 4. a 5. třídě vypomohla
s tématem Pomáhám zraněným maminka naší
žačky paní Šiklová, profesí zdravotní sestra.

Druhostupňoví žáci se také nejprve věnovali
ročníkovému tématu (Povodně, Požáry, Havárie,
Od vichřice k zemětřesení) a ve zbytku dopoledne
pak každá třída prošla čtyřmi stanovišti, na
kterých si žáci připomněli témata dopravní
výchovy, orientaci podle mapy, určování pochodového úhlu, ošetřovali zraněného v různých
situacích a zopakovali si i obecné informace
a zásady chování při mimořádných událostech.
19. – 21.10. se konalo třídenní proškolení žáků
(nových i stávajících členů Školní zdravotní
služby) v poskytování první pomoci. Žáky školili
lektoři Saského červeného kříže z Beierfeldu. Bylo
proškoleno 12 nových a 7 stávajících členů školní
zdravotní služby. Zároveň se 20. října uskutečnilo
setkání zástupců vedení sousedních škol s cílem
seznámit účastníky se smyslem, posláním a cíli
zavádění školní zdravotní služby na školách.
19.10. Konalo se 24. zasedání Školské rady.
22.10. Žáci vysadili na pozemek před školou štěp
památné Lidické hrušně. Pro žáky 5. – 9. třídy
následovala v tělocvičně školy beseda s Lidickou
ženou paní Miloslavou Kalibovou.
23.10. V lánské sokolovně se konalo okresní kolo
soutěže ve stolním tenisu, které zorganizovala
paní učitelka Vlčková spolu s panem Milanem
Moravcem. Na soutěž přijelo deset škol okresu
Kladno. Naše žačky K. Trpáková a G. Vlčková
obsadily první příčku a postupují do krajského
kola soutěže.
26.10. Žáci 4. a 5. třídy navštívili expozici
Techmania v Plzni.
27.10. Po výukové lekci praktické jízdy na kole,
kterou naši čtvrťáci absolvovali 29. září na
dopravním hřišti 12. ZŠ v Kladně, se tentokrát za
pomoci lektora kladenského Labyrintu věnovali
přípravě pro získání řidičského průkazu cyklisty.
28.10. Průvod masek, stezka odvahy, soutěže,
diskotéka a strašidelná hostina – připomenutí
svátku Halooween ve školní družině.
29. a 30.10. Podzimní prázdniny.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Další školáci byli proškoleni v poskytování první pomoci
Ve dnech 19. – 21. října 2015 se ve škole konalo
třídenní proškolení žáků (nových i stávajících
členů Školní zdravotní služby) v poskytování
první pomoci. Žáky školili lektoři Saského
červeného kříže z Beierfeldu.
Škola spolupracuje s pobočkou Saského
červeného kříže již od roku 2014. Třídenní
školení se ve škole konalo již podruhé. To první
absolvovali žáci (průkopníci Školní zdravotní
služby) v červnu 2014. Od té doby na škole
funguje Školní zdravotní služba, což jsou žáci,
kteří jsou pomocí vysílačky přivoláváni ke
zdravotním příhodám, které se ve škole během
vyučování přihodí, a asistují u nich. Rovněž
pomáhají při zdravotním zajištění školních akcí.
V květnu 2015 v Lánech díky finanční podpoře

Česko-německého fondu budoucnosti proběhl
společný víkend mladých zdravotníků z Lán
a Beierfeldu.
Škole se nyní podařilo získat další finanční
podporu Česko-německého fondu budoucnosti.
Ta byla použita na náklady výše zmiňovaného
třídenního proškolení 12 nových i 7 stávajících
členů školní zdravotní služby. Zároveň se ve škole
v úterý 20. 10. uskutečnilo setkání zástupců
vedení sousedních škol (ZŠ Lány, ZŠ Tuchlovice,
ZŠ Stochov, ZŠ Kamenné Žehrovice) s cílem
seznámit účastníky se smyslem, posláním a cíli
zavádění školní zdravotní služby na školách.
Projekt finančně podpořila i Obec Lány
a Německý červený kříž.
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:
· Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Rodičovství, jak vše
zvládnout? se uskuteční ve středu
11. listopadu od 10:00 do 12:00
hodin. Každodenní kolotoč péče o
rodinu, návrat do zaměstnání atd.
· Víkendový workshop Zdravá výživa,
aneb vaříme a jíme doma se
uskuteční v sobotu 21. listopadu od
9:00 do 12:00 hodin. Zaměříme se na
éčka v potravinách, jak co nejefektivněji získat co nejvíce živin atd. Akce je
zdarma. Přihlásit se můžete na
724 265 092 Jana Drastilová nebo na
emailu: sdruzeni@lany.cz.
· Beseda s Mgr. Kateřinou Kudrlovou
na téma Děti on-line aneb Bezpečný
internet se uskuteční v úterý
24. listopadu od 10:00 do 12:00
hodin. Systémy rodičovské kontroly,
on-line hraní, aktivní ochrana
soukromých informací atd.
· Beseda s Mgr. Danou Šálovou na
téma Logopedická péče se uskuteční
ve středu 25. listopadu od 10:00 do
12:00 hodin. Přijďte se poradit,kdy je
správný čas navštívit logopeda a jak
terapie probíhá.
· Mikulášská herna pro přihlášené
děti se uskuteční ve čtvrtek
3. prosince. Příchod do herny od 9:15
do 9:45 hodin. Program začíná
v 10:00 hodin. Přihlásit se můžete
přímo v Domečku nejpozději do
26. listopadu.
· Beseda s Ing. Kamilou Metzovou na
téma Příkrmy a zdravá výživa
nejmenších dětí se uskuteční ve
středu 9. prosince od 10:00 do
12:00 hodin. Zavádění nových
potravin, čeho se vyvarovat,
alergeny, sladidla atd.
Podrobné informace najdete na
internetových stránkách
www.naselany.cz.
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Pár slov s køížkem po funusu
V minulém čísle byla řeč o uměleckých replikách Bílého, Černého
a Spáleného kříže, ale nedostalo se na křížek čtvrtý, pokud vím, tak
specificky nikdy nepojmenovaný.
Jdeme-li od zmiňovaného Spáleného křížku směrem po silnici dolů do Lán,
dojdeme asi po dvou stech metrech z kopce dolů do zatáčky, kde odbočuje
torzo pěšinky k bývalé šachtě Betynce. U jejího vyústění na silnici rostl
dlouhá léta mohutný jírovec a u něj stál bezejmenný dřevěný kříž s velkým
plechovým barevně provedeným Kristem.
Když už byl Ukřižovaný oprýskaný a jeho barvy smyté povětrnostními vlivy,
zařídila rodina Josefa Vondry z Lán vlastním nákladem jeho obnovení.
Pověřili jím akademického malíře Františka Horníka, který dne 12. června
1954, sám už těžce nemocný, barvy plechového Krista opět doplnil a oživil.
Demontáž a opětovné připevnění Ukřižovaného, opravu kříže a zřízení
ohrádky okolo něj provedl lánský kostelník Dominik Hasík. Od té doby kříž

bohužel stále více chátral, až nakonec spolu s plůtkem i s kaštanem zmizel.
Právě jeho pokračovatele chtěl vytvořit Roman Havelka, jenomže
v prostoru, kde křížek dlouhá léta stával, probíhá nyní intenzivní výstavba
rodinných domů a nelze odhadnout, jak dlouho bude pokračovat. Havelkův
dvojitý černobílý kříž s mnohovrstevnou symbolikou tedy bude umístěn
jinam, než autor původně zamýšlel, a to do ulice U Kasáren, přesně naproti
vratům ke kostelu Nejsvětějšího Jména Ježíš. Zda se časem objeví
staronový kříž v zatáčce západně od Lán, to je zatím otázka pro budoucnost.
A úplně nakonec ještě doplnění: Bílý a Černý kříž byly v souvislosti
s přeměřováním pozemků obnoveny správou statku v roce 1938. Zhotovili
je tehdy bratři Krobové (čp. 13) a dne 1. listopadu 1938 je znovu vysvětil
farář Josef Svátek.
Václav Vodvářka, lánský písmák

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Lánský obèan vyhrál Prostøeno!!!
V minulém čísle Lánského zpravodaje jsme vás informovali, že náš
spoluobčan a soused Pavel Čech vyhrál soutěž o vaření Prostřeno. Nyní
v rozhovoru s ním pokračujeme …
Vy jste byl z pěti soutěžících jediný chlap. Jak se k vám dámy chovaly?
Holky byly výborný, mladý, šikovný, pokecali jsme. Hodně se styděly
a nebyly příliš výřečné, tak jsem od pondělí držel veškerou zábavu já. Pak
nechaly všechno na mně.
Taktizoval jste?
Vůbec. Já jsem vždy řekl pravdu. Jednou jsem dostal syrové kuřecí maso,
následně přesolenou polévku, tak jsem přiznal, co si myslím. Je to o jídle
a ne o vyhledávání sporů. Můžu říct, že jsme byli skvělá parta i se štábem.
Bylo za celý týden něco, co vám chutnalo natolik, že jste si odnesl
recept?
Ne, nic mě nezaujalo. Akorát králík mi chutnal a bramborová kaše
v trojobalu. Ale jinak nic. Recepty byly známé, tak jsem o ně ani neměl
zájem.
Co je vašim nejoblíbenějším jídlem a co naopak nepozřete?
Miluju domácí válené flíčky s uzeným masem. Nejsem vybíravý, ale nikdy
bych nesnědl koňské maso. A ještě pálivé věci nevyhledávám, stejně jako
zeleninu.
A nějaká oblíbená zahraniční kuchyně?
V paměti mi utkvělo Bulharsko. Jejich jehněčí maso je výborné, to oni umí,
a ryby, které mám moc rád.
Vy jste hodně používal „chlapské“ ingredience, jak se tvářily dámy na
vejce či hovězí maso?
Děvčata nevěřila, že je závitek hovězí. Opravdu byl měkounký a dobře
ochucený. Sice říkala, že je hovězí drahé, ale mile jsem je překvapil a musím
sám sebe pochválit, že se mi hlavní chod povedl.
Měl byste nějakou perličku z natáčení, na kterou nezapomenete?
No…ptaly se mě dámy ze soutěže, co na to bude říkat manželka, že jsem
každý den s jinou v ložnici (myšleno v pořadu Prostřeno při části, kdy se
prochází dům, tzv. šmejdění). Tak jsem odpověděl, že až to žena uvidí, půjdu
bydlet na chalupu. Na to konto ze štábu doporučili, ať si vezmu s sebou
lamu. Já jsem odpověděl, že si radši vezmu antilopu, protože má víc masa.
A ještě jedna perlička byla při čtení dezertu kolegyně, která připravovala
čízkejk, což se píše cheese cake, a já protože nic takového neznám, jsem to na
kameru přečetl jako chezekake. Tím jsem odboural celý štáb.
Žádná nervozita nepanovala?
Jen první den, kdy jsem nevěděl, do čeho jdu. Každé ráno jsem odjel natáčet
a vracel jsem se domů kolem půlnoci nebo v jednu. Musel jsem si vzít
dovolenou, jinak bych do soutěže nešel.
Věřil jste, že vyhrajete?

Věřil jsem si. Když jsem přišel a viděl ženský, byl jsem v pohodě. V pondělí
jsem měl největší strach. Vařila starší dáma Alenka, která má zkušenosti.
Na jídelníčku měla samé dobroty. Ale trochu si to pokazila, například
syrové kuřecí maso. V úterý jsem vařil já, a když holky chválily vše, tak jsem
věděl, že vyhraju. Dokonce i režisér mi naznačoval, že jsem dámám nasadil
vysokou laťku.
Bylo něco, co se vám v den vaření nepovedlo?
Taky se všechno nepovede. Mě vykolejilo to, že jsem nemohl najít sítko na
játrovou rýži. To byly nervy. Ale poradil bych si i bez něj pomocí prkýnka
a škrábání nožem. Ale hodně se mi ulevilo, když mi manželka po telefonu
poradila, kde ho najdu, a opravdu tam leželo.
Patří podle vás chlap do kuchyně?
Patří. Má jinou chuť a nebojí se toho. Odvážněji koření a nevadí mu
složitější jídla. Já vařím každý den, občas se s manželkou střídáme. Pro větší
sešlost vařím já, žena mi pomáhá.
A co byste vzkázal těm mužům, kteří si myslí, že k plotně nepatří?
Zkusit se má v životě všechno. I když jídlo poprvé zkazí, příště se povede.
Jak jste naložil s výhrou?
Dal jsem ji vnoučatům. Slíbil jsem jim to, a tak se stalo.
Překvapilo vás něco, když jste celou soutěž viděl v televizi?
Já jsem to viděl jen jednou. Budu si to muset v klidu prohlédnout znovu,
abych mohl říci. Ale hodně mě urazil komentář Václava Vydry, který
pořadem provází, že o mně mluvil jako o neupraveném. Celý týden bylo
nesnesitelné vedro a my jsme většinou vařili v bytech. To z nás pořád lilo. A
jemu vadilo, že mám jako hostitel kraťasy.
Jak reagují místní na vaši účast v soutěži?
Každý se zeptá. Chtějí vědět, jak týden probíhal. Nejčastěji se mě ptají, zda
jsem peníze skutečně dostal. A já vždy pravdivě odpovím, že po zdanění
a odečtu za suroviny jsem si odnesl 45.000 Kč. Nikdo mi nezávidí, všichni
mi gratulují, a dokonce i děvčata v práci mi výhru přejí. Opravdu jsem mile
překvapený, že jsou kolem mě jen pozitivní reakce. Prý jsem první z Lánů,
což mě těší.
Chystáte se přihlásit do další podobné soutěže?
Půjdu vařit na TV Prima k Láďovi Hruškovi a ještě se chci přihlásit na TV
Nova do pořadu Nejlíp vaří moje máma!. Všechno bude o vaření, protože mě
moc baví.
A nechcete si poměřit síly i na lánském „Gulášfestu“?
Zatím jsem účast nestíhal, ale příští rok se tam potkáme a zkusím vyhrát.
My vám za celé Lány moc gratulujeme a budeme držet palce v dalších
soutěžích.
Ilona Víchová
Recept Pavla Čecha na jablkový štrúdl na str. 7.
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· O státním svátku 17. listopadu se

Dýòoøezání
Letošním Dušičkám předcházela nová akce,
kterou jsme připravili pro děti na podzimní
prázdniny. Společně s obcí Lány spolek Naše Lány
uspořádal Dýňořezání.
Jak název sám napovídá, všichni přítomní si
mohli během čtvrtečního odpoledne 30. října
vyřezat z dýně svou dušičkovou či chcete-li
haloweenskou lucernu. Stačilo si dýni dopředu
objednat (protože jsme netušili, kolik dýní bude
potřeba), přijít v pracovním oblečení, s vlastním
hrnkem na teplý čaj a s dvacetikorunou a vyřezat
si svou lucernu.
Zájem dětí předčil naše
o č e k á v á n í .
Objednávka původně
zamýšlených 30 kusů
dýní musela být třikrát
navýšena a nakonec
putovalo z Budeniček u
Šlapánic do Lán v kufru
aut Ivany a Míry
Píšových a Jany
Drastilové stovka
oranžových mexických
dýní.
Nápadité lucerny ve
tvaru zvířat a strašidel
vznikaly pod rukama
dětí a dospělých

v obecní stodole a i na trávníku před ní. Náměstím
se neslo vzrušené štěbetání dětí. Dospělí
pomáhali s obtížnějšími tvary a hotovými
lucernami se jejich tvůrci rádi pochlubili do
objektivu přítomných fotografů. Dýňové lucerny
si všichni odnesli domů, aby je večer rozsvítili
před svými domovy.
Bohatou fotogalerii najdete na stránkách obce
nebo na www.naselany.cz. Jsme rádi, že se akce
setkala se zájmem, a rádi ji příští rok zopakujeme.
Martina Hořejší

Na programu byly dva závody. Závod požární
všestrannosti (ZPV) – orientační běh terénem 2-5
km, přeručkování lana, ukázka první pomoci,
střelba za vzduchovky, znalost topografických
a hasičských značek, znalost používání hasicích
přístrojů a vázání uzlů. Druhý závod Štafeta
požárních dvojic (ŠPD) – obíhání určené dráhy,
rozvinování hadic, napojování proudnic,
ukázkové smotání hadice, vše je na čas a každý
z družstva má určenou svojí pozici. Složitý závod
na správné úkroky nohou při práci s hadicí.
Umístění v obou závodech se započítává do
2. kola v jarní části.
Družstvo mladších: D. Badziony, T. Brtna,
F. Hošek, F. Procházka, A. Jartim. Bohužel vinou
úřednické chyby se družstvo mladších dostalo
mezi družstva starších a kluci byli nuceni

bude konat pouze cvičení pro ženy od
18 do 19 hodin. I když se jedná
o cyklus cvičení, členky Sokola si
mohou přijít zacvičit zdarma.
· Zájemci o lednový taneční kurz pro
páry Příprava na plesovou sezónu,
hlaste se na e-mailové adrese:
martina.moravcova@tiscali.cz.
Jedná se o nedělní odpoledne.
· Na stránkách www.sokol-lany.cz byl
založen online kalendář akcí probíhajících v sokolovně. Kalendář slouží ke
kontrole obsazenosti sokolovny.
· Brigáda na hrabání listí –
individuálně.

Když se øekne všestrannost ...

Hasièské závody v Kolešovicích
V sobotu 10. října se v obci Kolešovice za
Rakovníkem konalo 1. kolo hry Plamen. Jedny
z nejuznávanějších závodů hasičské mládeže.
I naše děti vyrazily, aby zkusily svoje dovednosti
a aby získaly další zkušenosti do svých hasičských
začátků.

Ze Sokola

absolvovat trasu pro starší závodníky, ale poprali
se s tím statečně. V závodě ZPV se umístili na
14. místě a v ŠPD na 13. místě. Celkově obsadili
14. místo.
Družstvo starších: M. Peške, J. Gruntorád,
E. Navrátilová, T. Zelinger, M. Zapletalová,
L. Janák, P. Suchan, V. Štýbr, B. Taranzová
a J. Novotný. Družstvo mělo výborné teoretické
znalosti a běh. V závodě ZPV se umístili na
vynikajícím 5. místě. V závodě ŠPD se ale bohužel
nevyvarovali trestných chyb a skončili na
14. místě. V celkovém bodování obou závodů se
umístili na 10. místě, ale i to je dobrá výchozí
pozice na jarní kolo.
Děti byly nadšené, byly to jejich první závody
tohoto typu, takže nervozita byla na místě.
Závodů se celkem zúčastnilo cca 300 dětí. Všichni
byli ze závodu nadšeni a už teď přemýšlejí, jak
vylepšit znalosti potřebné na závody příští. Přes
zimu se budou učit, aby v dalších závodech byli
zase úspěšní.
Team vedoucích mládeže

Nejpočetnějším oddílem v lánské
tělocvičné jednotě je odbor všestrannosti. Proč se tak nazývá? Protože jeho
cvičební program je velmi pestrý –
pohybová výchova, základy gymnastiky,
aerobik, atletika, cvičení s náčiním,
míčové hry, pobyt v přírodě i turistika.
Cvičíme většinou v sokolovně, ale dětské
oddíly zařazují i aktivity v přírodě –
bruslení nebo jízdu na kole. Prostě
všestranně sportujeme a nejde nám
o výkony, ale o zdravý pohyb. To vše pod
vedením zkušených cvičitelek. Všechny
se pravidelně vzdělávají a doškolují.
Součástí jejich základního vzdělání je
znalost anatomie, věkových zvláštností,
pochopení fungování pohybového
aparátu, zátěžová a jiná rizika sportu
a samozřejmě první pomoc. Na
dobrovolné cvičitelské práci je založen
celý sytém činností České obce sokolské.
A kdo že v Lánech patří k těm, kdo se
upsali cvičitelské práci? Alena
Šilhanová, Soňa Badziony, Barbora
Rovná, Barbora Ladrová, Kristýna
Belušová, Martina Moravcová, Jana
Porcalová, Vendula Jančaříková,
Michaela Buřičová, Helena Hrdličková
a Václava Nováková. Cvičitelskou práci
dělají dobrovolně bez nároků na
honorář. Patří jim za to poděkování
a ocenění. Ukrajují ze svého volného
času ve prospěch ostatních. Děvčata,
velké díky!
A protože cvičitelů není nikdy dost, rády
mezi sebou přivítáme další zájemce
o cvičitelskou práci.

Václava Nováková

Recept Pavla Èecha na Babièèin štrúdl
Ingredience: hladká mouka 400 g, žloutek 2 ks, mléko 16 lžic, ocet 1 lžíce, tuk 250 g, sůl, několik jablek, strouhanka na posypání, rozinky dle chuti, cukr.
Postup: Z mouky, žloutků, octa, mléka, soli a tuku vypracujeme vláčné těsto, které dotenka rozválíme a posypeme strouhankou, aby nasákla vlhkost.
Přidáme nastrouhaná a vymačkaná jablka s rozinkami a cukrem, štrúdl zabalíme a potřeme vejcem a pečeme asi 20 minut při 180°C.
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Šachový mistr Lán 2015
V sobotu 17. října 2015 proběhl v lánské
sokolovně již 5. ročník turnaje
O šachového mistra obce Lány.
Turnaje se zúčastnilo celkem 7 hráčů,
hrál se uzavřený turnaj systémem každý
s každým zrychleným tempem 12 minut
na partii pro každého hráče s bonifikací
5 sekund za každý provedený tah.
Lánským mistrem pro rok 2015 se
poprvé stal desetiletý Viktor Přibyl,
který stejně jako jeho sestra Sofie
Přibylová získal v turnaji 5,5 bodu ze
6 partií, avšak v doplňkové bleskové
partii na 3 minuty svoji sestru dokázal
porazit.
Viktor a Sofie, vévodící žebříčku
šachistů ve svých věkových kategoriích
v České republice, tak svým výsledkem
potvrdili papírovou roli favoritů. Třetí
příčku obsadil stochovský Robert Tůma
se 3 body ze 6 partií. O 4. a 5. místo se
velmi překvapivě rozdělili Richard
Švarcbach a Jan Hanuš se 2 body.
Tabulku uzavřeli Martin Pucholt
a bývalý lánský přeborník Miroslav
Koblic s 1,5 bodem, kteří měli zcela jistě
medailové ambice.
Věříme, že započatá tradice lánských
turnajů bude pokračovat i v příštích
letech, byť možná v pozměněné formě.
Martin Přibyl

Pétanque už má vítìze
Přes skutečnost, že ještě nejsou dohrány všechny
zápasy, je už znám vítěz čtvrtého ročníku Lánské
koule PÉTANQUE.
Tentokrát nebylo dlouho rozhodnuto, kdo jím
bude. Rezultát padl až v závěrečných utkáních
dvojic Karel Kellner + Roman Havelka a Jitka
Ambrožová + Kateřina Kubíková Dvořáková. Jen
pouhé tři koule rozhodly, že šampionem se pro rok
2015 stává dvojice Jitka Ambrožová + Kateřina
Kubíková Dvořáková. Jejich vyrovnané výkony
a především velmi dobré skóre v jednotlivých
zápasech se ukázaly jako rozhodující.
Blahopřejeme!
Loňské jedničky (Karel Kellner s Romanem
Havelkou) rozhodně nezklamaly. Kromě malého
zaváhání v prvních utkáních základního kola si
oba borci vedli skvěle a vše nasvědčovalo, že i letos
budou stát při slavnostním vyhlašování výsledků
jako vítězové na nejvyšším stupni. Vzájemné
utkání obou finálových dvojic však nakonec
rozhodlo ve prospěch dámského tandemu. Pořadí
na dalších místech bude známo bezprostředně po

uzávěrce Lánského zpravodaje. Do ukončení
celého turnaje chybí už jen tři zápasy. Ty však
rozhodnou, která ze čtyř dvojic se ještě dostane na
stupínek vítězů.
Slavnostní vyhlášení výsledků již čtvrtého ročníku
proběhne jako každý rok na Voňavém adventu
v Sokolovně. Potěšující je, že i po odehrání
základního kola bylo hřiště využíváno nejen pro
finále, ale i pro přátelská utkání a tréninky. Zápasy
nebyly jen věcí samotných hráčů, ale často se
chodilo povzbuzovat anebo zjišťovat, která
technika hodu je na suchém či mokrém povrchu
nejúčinnější, případně se jen dívat. Velké
poděkování patří zaměstnancům hospody Narpa.
Po celý rok obětavě a ochotně vydávali koule,
které měli v úschově, všem příchozím hráčům.
Věřím, že i v příštím roce získá tato sportovně
společenská disciplína kromě stávajících i nemálo
nových příznivců. Sportu a především pétanque
zdar!
Oldřich Polášek

Setkání hokejových legend 24. øíjna 2015 v Lánech

Lánská starší pøípravka
v okresním pøeboru
Kromě A týmu odstartoval začátkem
září fotbalový okresní přebor také
hráčům starší přípravky.
Kluci celkem odehráli 6 zápasů a i díky
vzorné účasti na tréninku klopýtli jen
jednou proti stejně starým klukům
z týmu Skp Rakovník, což je oproti
minulé, ne moc zdařilé sezóně, velký
skok kupředu.
Prozatím Lány drží druhou příčku
v tabulce se ziskem 15 bodů, pouze
vinou horšího skóre, právě za hráči
z Rakovníka. Nyní nás čekají ještě dva
pohárové zápasy a přesun na zimu do
školní tělocvičny, kde budeme nadále
trénovat na jarní část sezóny.
David Jirava

Zleva přední řada: J. Hošek, Harry Martínek, Jiří Holeček, Zdeněk Hrabě, Jan Klapáč, Václav Honc, Jiří
Kulíček, Vladimír Bednář, Jiří Kochta, MUDr. Otto Trefný, Rudolf Šindelář, Petr Lindauer, Antonín
Bechyně. Zleva zadní řada: Karel Sklenička, Josef Horešovský, Bohuslav Ebermann.

SK Lány - A mužstvo
27.9.

FC 05 Zavidov - SK Lány 1:1 Dudášik David 1x

3.10.

SK Lány - So. Janov

2.10.

SK Lány - Tj.
Roztoky

3:1

Chalupa 1x, Vlček 2x

4.10.

FK Kněževes - SK
Lány

6:11

Vlček 4x, Klein 4x,
Chalupa 1x, Gregor 2x

9:3

Klein 5x, Vlček 2x,
Chalupa 1x, Gregor 1x

0:3

10.10. SK Lány - ČL Kolešovice 0:2
17.10. SK Lány - SK Senomaty

SK Lány - Starší pøípravka

2:3 Reichl Michal 2x

11.10. SK Lány - FC 05
Zavidov
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