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Úvodník

Stavební léto 2016

Je září, začíná nový školní rok a tím pádem
se nabízí obligátní téma pro úvodník
tohoto čísla Lánského zpravodaje. A já
opět píši o naší škole.
Vybudovat dobře fungující školu není
snadná věc a trvá to roky. Materiální
zajištění je jedna věc, ale ani ty nejlepší
podmínky vám nepomůžou, když to
nemáte, slovem Jana Wericha, vyfutrované po lidské stránce. Musíte najít
schopného ředitele nebo ředitelku
s dobrou vizí, jak bude škola fungovat.
Jeho či jejím úkolem je dát dohromady
sbor pedagogů a svou představu začít
naplňovat. Pak začíná společná každodenní několikaletá mravenčí práce, na
jejímž konci je, pokud to vše klapne,
škola, za kterou se vesnice nemusí stydět.
V Lánech se věc daří a pod vedením paní
ředitelky si škola vede dobře.
Ale stejně jako dosažení slušné úrovně
školy je práce na roky, naopak můžete
velice rychle o dobrou školu přijít.
V Čechách jsme totiž všichni excelentními znalci v několika oborech. Mezi
ně patří kromě fotbalu a politiky bohužel
také školství. Jestliže začne neodborná
laická veřejnost příliš zasahovat do chodu
školy, je potom na ředitelce, jestli situaci
ustojí a dokáže udržet tyto zásahy na
rozumné míře. Jinak se brzy dočká personálních požadavků, snahy ovlivňovat
klasifikaci žáků, kritiky jídelny, družiny,
výuky a tisíce dalších drobností, které jí
časem jen otráví pracovní kolektiv a školu
v krátké době rozloží.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu
učiteli Milanu Dvořákovi, který na lánské
škole působil řadu let. Kromě svého
učitelského řemesla se obětavě věnoval
i organizování sportovních aktivit našich
dětí, což není v dnešní době mládeže
vysedávající u počítačů málo. Také jeho
přínos lánskému fotbalu a dalším
sportovním aktivitám v obci je neoddiskutovatelný. O feminizaci našeho školství se
popsaly stohy papíru a je smutné, že se
rozcházíme s posledním mužským
pedagogem na lánské škole. Samozřejmě
k naší škodě, protože po učiteli s radostí
sáhne každá škola a Milan Dvořák dnes
působí jako ředitel školy. Chci mu tímto
popřát v nové náročné práci hodně
úspěchů. Stejně tak i naší paní ředitelce
a všem pracovníkům lánské školy. Pevné
nervy a držte se!
Karel Pleiner, pedagogický pracovník,
předseda komise pro školství
a člen školní rady

Jak jsem Vás již informoval v červnovém zpravodaji, bylo na letošní léto naplánováno množství
stavebních akcí.
Začátkem měsíce července byla úspěšně dokončena rekonstrukce chodníku na západní straně
v ulici Zahradní a na jižní straně ulice Bezejmenná.
Celková hodnota díla je 1.474.000,- Kč bez DPH.
Práce na této akci provedla firma Klika & Dvořák,
s.r.o. Kladno a jako vždy byly provedeny ve vysoké
kvalitě a s minimálním omezením provozu
v uvedených ulicích. Současně byly do rekonstruovaného chodníku připoloženy chráničky pro
kabely na další etapu kamerového systému obce.
Kamera je umístěna na parkovišti před hřbitovem
a zároveň jsou připraveny i kabely pro další
instalaci kamer přímo
na lánském hřbitově.
Tyto práce realizovala
firma Jirků A-Z s.r.o
Kladno. Jedná se o
firmu, která instalovala stávající kamery a
také se stará o provoz
celého kamerového
systému. Celková
hodnota díla je
398.000,- Kč.
Součástí této akce je
i zřízení nového
elektroodběrního
místa pro kamerový
systém na parkovišti u
hřbitova. Tuto akci
realizovala firma

Elmont Šindler Pavlíkov.
Dne 8. srpna byla ukončena rekonstrukce asfaltového povrchu v ulici Školní – východ, od ulice Ke
Hřbitovu ke křižovatce Školní II. Na tuto akci
poskytl dotaci Středočeský kraj z Fondu rozvoje
měst a obcí Středočeského kraje ve výši 500.000,Kč. Celková hodnota díla je 850.000,- Kč. V rámci
rekonstrukce byla provedena výměna obrubníků
a asfaltového povrchu. Ve výběrovém řízení byla
vybrána firma Klika & Dvořák, s.r.o. Kladno.
Během letních prázdnin byla také provedena
rekonstrukce přístupové cesty na zahradu
mateřské školy ze Školní ulice.
Pokračování na str. 2

Jarmareèní pochoutky od mistrù a Vatra
s požehnáním kardinála
Kulinářský jarmark kulturní komise a Masarykova vatra, kterou lánští hasiči každoročně
zapalují za sokolovnou ve stejný den, mají pro
návštěvníky dvě příjemná překvapení. Na zapalování Vatry přijal letos pozvání kromě čestného
člena sboru Karla Schwarzenberga, prezidenta
Miloše Zemana, gen. Drahoslava Ryby z HZS ČR
či hejtmana Miloše Petery také další vzácný host –
kardinál Dominik Duka. Masarykovu vatru zapálí
v sobotu 10. září v 19:00 hodin. Tradice zapalování
Masarykovy vatry má přitom kořeny v březnu
1935, kdy lánský Sbor dobrovolných hasičů oheň
na počest 85. narozenin prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka zapálil poprvé.
Po celou sobotu 10. září se také bude konat
tradiční Kulinářský jarmark. Po pauze se přípravy
zabíjačkových pochoutek ujímá znovu duo
výtečných lánských řeznických mistrů Pepa

Hošek a Pavel Worofka. Letos lidé ochutnají nejen
jejich ovárek, jitrnice, jelítka, zabíjačkovou
polévku či guláš, ale poprvé také vepřové výpečky.
Zabíjačkové laskominy se začnou prodávat od
13:00 hodin.
Nicméně stánky s rozličným zbožím a občerstvením budou otevřeny opět již od 11:00 hodin.
K dostání bude burčák a cizokrajná vína, koření,
lahodné dortíky, zmrzlina, dobroty z grilu a jiné
laskominy. Voňavý stánek Bylinkový ráj Marcely
Javnické nabídne levandulovou limonádu,
levandulový i jiné bylinné sirupy, dále levandulové
sušenky a koláčky s bylinkami a další dobroty
z bylinek domácí výroby.
Připravena je soutěž v kreslení o hezké ceny a od
16:00 hodin loutková pohádka pro děti. Zahraje
taneční orchestr V.I.P.
Roman Havelka
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Rekonstrukce polní cesty
Nad Lihovarem
Dne 5. září 2016 bude zahájena rekonstrukce polní cesty C5 – Nad Lihovarem,
v katastrálním území Lány. Jedná se
úsek od krajské komunikace II/236 k již
vybudované polní cestě v katastrálním
území Tuchlovice, v celkové délce 547m.
Ve výběrovém řízení byla na realizaci
této akce vybrána firma Petr Kožený
s.r.o., Brandýsek. Investorem akce je
Státní pozemkový fond ČR, pobočka
Kladno. Kromě vlastní rekonstrukce
polní cesty bude provedena i úprava
stávající zeleně a výsadba nové zeleně.
Předpokládaný termín dokončení je
20. října 2016.
Žádáme občany, aby v době realizace
tuto cestu nepoužívali a zároveň dbali
dopravního značení a pokynů prováděcí
firmy v daném místě. Děkujeme za
pochopení.
Karel Sklenička

Upozornìní pro majitele
kotlù na tuhá paliva
Magistrát města Kladna, odbor
životního prostředí, upozorňuje na
novou povinnost kontroly technického
stavu a provozu kotlů na tuhá paliva
o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW
a vyšším, které slouží jako zdroje tepla
pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. Tato povinnost je stanovena
v § 17 odst. 1, písm. h) zák.č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší.
První kontrola, dle tohoto zákona, musí
být provedena do 31.12.2016 a poté
prováděna vždy jednou za dva
kalendářní roky. Kontrolu provádí
odborně způsobilá osoba, jejichž
seznam dle jednotlivých výrobců
zařízení je umístěn na internetových
stránkách Asociace podniků topenářské
techniky http://www.aptt.cz/ v záložce
kontroly kotlů. Odborně způsobilá
osoba pak vystaví doklad o tom, zda je
anebo není stacionární zdroj instalován,
provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce zařízení a zákonem
o ochraně ovzduší. Tento doklad pak
může být vyžadován k předložení
orgánu ochrany ovzduší obce
s rozšířenou působností. Případné
nepředložení tohoto dokladu je
přestupkem dle zákona o ochraně
ovzduší, který je možné sankcionovat až
do výše 20.000,- Kč. Rovněž
upozorňujeme provozovatele lokálních
topenišť, že palivem nikdy nemůže být
chemicky ošetřené dřevo (dřevo
nalakované, dřevotřísky apod.), oleje
nebo jakýkoliv jiný odpad.
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… pokračování ze str. 1
Dne 25. července byla zahájena výstavba nového
chodníku v Zámecké ulici podél krajské
komunikace II/236. Jedná se o úsek od bývalé
vrátnice Školního zemědělského podniku ke
kruhovému objezdu od Slovanky. Součástí této
stavby bude také veřejné osvětlení včetně
přechodu pro chodce a položení nové dešťové
kanalizace pod nový chodník. Na tuto akci jsme
získali dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 1.064.000,- Kč. Ve
výběrovém řízení byla vybrána firma Chládek –
Tintěra a.s. Litoměřice. Předpokládaný termín
dokončení je 15. září 2016. Hodnota díla je
1.297.687,- Kč bez DPH.
V době prázdnin byly provedeny úpravy v budově
základní školy. Jednak to byla rekonstrukce šaten
a sociálního zařízení v suterénu základní školy
CH. G. Masarykové. Práce v celkové hodnotě díla
460.000,- Kč provedla firma Elektromontáže
Slaný s.r.o. Dále to byla úprava a rozšíření jídelny
školní kuchyně. Práce provedla firma Dudášik
Lány.
Jedinou plánovanou akcí, kterou se nám letos
nepodaří realizovat, je zateplení budovy obecního
úřadu. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí.

Původní termín rozhodnutí o přiznání dotací 30.
červen 2016 byl rozhodnutím Ministerstva
životního prostředí posunut až na konec srpna
2016. Z toho důvodu nebylo možno vypsat
výběrové řízení na dodavatele zakázky, a proto
není možno stihnout zateplení do příchodu zimy.
Tato akce bude přesunuta na jaro 2017 s tím, že
během zimních měsíců budou vyřízena všechna
potřebná povolení a výběrové řízení. Protože
nebyly vyčerpány finance, které byly
rozpočtovány jako spoluúčast obce na zateplení
budovy OÚ, rozhodlo zastupitelstvo obce
o realizaci dalších akcí. Byla to rekonstrukce
chodníku z Masarykova náměstí podél Muzea
sportovních vozů do Školní ulice. Tuto akci
realizovala firma Klika & Dvořák, s.r.o. Kladno.
Dále to bude oprava asfaltového povrchu v ulici
Školní – západ. Jedná se o úsek od ulice Pod
Kopaninou k ulici Lipová a úvodní část ulice
Lipová k trafostanici. Na tuto akci byla ve
výběrovém řízení vybrána firma Froněk s.r.o.
Rakovník. Práce budou provedeny ve druhé
polovině měsíce září a hodnota díla je 610.000,Kč bez DPH. Celková hodnota všech stavebních
prací provedených během léta 2016 činí 6,5
milionu Kč.
Karel Sklenička

Èervnové veøejné zasedání
V pondělí 27. června se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání obce Lány. Místem jednání byl
sál nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti č.IV-12-6018875/1 pro společnost
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemku
parcelní číslo 185/176 v katastráním území
Lány, za účelem uložení kabelového vedení NN
v délce 10 m v ulici Polní.
· Kupní smlouvu s Mgr. Ing. Petrou Hýskovou,
insolvenční správkyní dlužníka SENEKA
s.r.o., se sídlem Praha 5 na koupi vodárenské
infrastruktury – kanalizace a vodovod, každou
za 300.000,- Kč.

·
·

·

·

Rozpočtovou změnu č. 4/2016.
Výši úplaty za předškolní vzdělávání
v Mateřské škole Lány pro školní rok
2016/2017, a to ve výši 500,- Kč/měsíc/dítě.
Výsledek výběrového řízení na akci
Rekonstrukce povrchu – ulice Školní (východ).
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
podepsat smlouvu s firmou Klika & Dvořák,
s.r.o. Kladno.
Přijetí peněžního daru od Spolku rodičů a dětí
a přátel školy se sídlem Lány ve výši 80.000,- Kč
na učební pomůcky a výpočetní techniku.
Ing. Lenka Hrotíková

Policejní okénko
Ve druhém čtvrtletí, v měsících duben, květen
a červen, provedla Městská policie následující
pravidelné kontroly.
Bezpečnost silničního provozu

21

Ranní dohled u školy

10

Veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku 49
Dopravní přestupky zjištěny

5

RADAR (Berounská ulice nebo Vašírov)

4

Dále zajišťovala zvýšený dohled v době konání

obecních akcí, hasičských oslav a cyklistického
závodu Běleč – Lány. Poskytovala součinnost
PČR. Prověřovala oznámení ve věci: ovzduší
znečištěné kouřem, černá skládka stavební suti
v ulici K Lipce, výtržnosti na veřejnosti a v hospodě Narpa, fyzické napadení, výskyt bezdomovců
v Zámecké ulici, rušení nočního klidu, nálezy psů,
podezřelé vozidlo, pohyb dětí na karlovarské
silnici u Vašírova, rychlá jízda autem na obchvatu
Lán. Se svými podněty se můžete na Městskou
policii obracet na telefonním čísle 602 395 312.
Jana Drastilová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Závod horských kol na Lánech se opìt blíží
Rok utekl a máme zde opět cyklistický závod na
Lánech. Pro sportovce a všechny lidi, kteří mají
rádi výzvy, připomínáme, že 10. září od 14:00
hodin se uskuteční druhý ročník sprintu na
horských kolech do vrchu, a to v Berounské ulici.
Jediným kritériem pro účast je Vaše chuť
a současné či minulé bydliště (nebo jiné
působení) v našich obcích. Závod je opět rozdělen
do několika ženských a mužských kategorií podle
ročníků narození, nemusíte s sebou ale nosit
žádný doklad, jde jen o zábavu. Závod je dlouhý
jen cca 500 m, takže se nemusíte obávat své
eventuální nižší výkonnosti a časově ho např.
můžete zkombinovat se zábavou, probíhající ten
den před Narpou. Pro nejmenší děti bude trať
zkrácena na cca 350 metrů. Závodíme na
horských kolech, ale u nejmenších dětí bude stačit

jakékoliv kolo, u mladších 18 let pak bude
povinná cyklistická přilba. Startovat budeme
podle účasti a počtu právě příchozích buď
jednotlivě, nebo v malých skupinkách. Vítěz
v jednotlivých kategoriích bude určen na základě
času. V době akce bude od 13:00 do 17:00 hodin
uzavřena Berounská ulice, obyvatelům dotčených
ulic bude ale samozřejmě umožněn v přestávkách
mezi jízdami průjezd. Budu velice vděčný za
předběžné přihlášky, a to na emailu, nebo
telefonu uvedeném na konci článku. Nicméně
stačí, pokud se dostavíte rovnou na místo
a můžete závodit. Udělejte si čas a pojďte si změřit
své síly. Pro všechny účastníky je připravena malá
připomínka na účast a každý vítěz si odnese
i typicky cyklistickou cenu.
Emil Buřič
(emilburic@centrum.cz, 602 338 432)

Gulášfest vyhráli letos divadelníci
Hned šest týmů se letos pustilo do soutěže ve
vaření guláše, která se konala na lánské návsi
v polovině srpna. Hlavní cenu letošního
Gulášfestu, mlýnky na koření a láhev Hruškovice
věnovanou firmou Bartida Petra Dzurce, si
nakonec odnesl tým Divadelníci Lány ve složení
Karolína Matějková, Roman Nový a Kristýna
Aišmanová. Na jejich vítězství se pětičlenná
porota shodla jednoznačně. Na druhém místě se
umístila Hokejová síň a gulášek Pepy Hoška, třetí

místo patří týmu PM originál ve složení Jiří Luska
a Michal Černý. Dík ale patří za kulinářské umění
i ostatním zúčastněným týmům, lánským
baráčníkům, Masarykovu muzeu, starostům
z uskupení MAS. Že i jejich guláše byly výborné,
se návštěvníci vydařené příjemné akce přesvědčili
při velké závěrečné ochutnávce všech soutěžních
gulášů. Těšíme se na další ročník.
Roman Havelka

Pøijmeme nové èleny
Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum přijme do
svých řad dva muže do skupiny tenorů a jednoho
muže do skupiny basů. Nabízíme skvělý kolektiv
lidí, které spojuje láska ke zpívání. Zkoušíme

každé úterý od 18:00 hodin na obecním úřadu.
Info na 606 914 987, nebo na internetu
www.choruslaneum.cz.
Vlasta Doležalová

Rocková NaKopanina 2016
Letošní lánský hudební festival Rocková
NaKopanina, kterému počasí konečně přálo,
navštívilo na dvě stovky milovníků muziky.
Kulturní komise děkuje organizačnímu týmu (na

fotce), Modelářskému klubu Lány a také
Františku Elsnicovi a Petře Schritterové za
pomoc. Za rok na viděnou a na slyšenou.
Roman Havelka

Kalendáø akcí Záøí/Øíjen
10.9. Masarykova vatra a Kulinářský
jarmark (Muzeum TGM, SDH,
Chorus Laneum, Obec Lány)
10.9. Cyklosprint na horských kolech
(Společně pro dobrou věc)
10.9. L á n s k á p o d z i m n í s o b o t a ,
historické modely a Lánské
večerní poletování, 12. výročí
klubu (MK)
10.9. Turnaj ve stolním tenise k 50. výročí založení oddílu (TJ)
11.9. L á n s k á p o d z i m n í n e d ě l e ,
historické modely (MK)
17.9. a 18.9. Turnaj dorostu (TK)
24.9. Turnaj babytenis (TK)
24.9. Vašírovský nohejbalový kop od
9:00 hodin (Náš Vašírov)
24.9. Ve č e r n a r e j d ě , p l a v b y s e
slavnostně osvícenými modely
lodí, Židovský rybník (MK)
25.9. Posvícenský turnaj pro členy TK
a lánské občany (TK)
2.10. Posvícení – posvícenské atrakce
budou umístěny v prostoru okolo
Židovského rybníka.
15.10. Dýňořezání od 14:00 hodin
(Naše Lány, Obec Lány)
19.10. Burza podzimního a zimního
oblečení, botiček a hraček od 9:00
do 12:00 hodin v sokolovně
(Naše Lány)
21.10. Lampiónový průvod v 18:00
hodin od lánského hřbitova
(Naše Lány, SDH)
říjen U z a v í r á n í l á n s k é h o n e b e ,
modelářské letiště (MK)
říjen Turistický výšlap (TJ Sokol)
říjen Odpoledne s dechovkou (Obec
Lány)
říjen Výstava secesních plakátů
(Muzeum TGM)

Dýòoøezání
Srdečně Vás zveme na druhý ročník
Dýňořezání. Akce se koná v sobotu
15. října od 14:00 hodin před obecní
stodolou. Vše, co budete potřebovat,
dostanete od nás. Jediné, co musíte
udělat, je rezervovat si předem svoji
dýni, a to nejpozději do pátku 7. října!
Přihlásit se můžete sms zprávou na
724 265 092 Jana Drastilová,
606 144 884 Ivana Píšová. Potřebujeme
vědět: počet dýní, celé jméno a adresu.
Cena dýně je 20,- Kč. Na akci se bude
prezentovat pekárna ZeMěDar z Nového Strašecí a záchranář Marek Hylebrant ze středočeské záchranky vysvětlí
principy první pomoci všem zájemcům.
Jana Drastilová a Ivana Píšová
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
ENGLISH MINI CLUB, Lány
Stanislava Mariašová, MBA
Dětská skupina pro děti od 2 do 7 let
se zaměřením na angličtinu.
Zápisy dětí probíhají na tel 605 259 929,
nebo na
info@anglictinaprakticky.cz.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách. Stáří 14 -19 týdnů. Cena 149 Kč až
180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:
24. září a 22. října 2016
Lány – u rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

na rodiče čeká beseda s názvem Mluví vaše dítě
správně? Více o programu a připravovaných
akcích se dozvíte na webových stránkách školy.
I tento rok budeme s dětmi a rodiči pokračovat ve
sběru PET víček. Víčka je možné přinášet
celoročně. Přidejte se k nám a pomozte získat
finanční hotovost za nasbíraná víčka. Děti se tím
učí třídit materiály a koncem roku předají osobně
peníze získané sběrem PET víček záchranné
stanici AVES. Tím společně pomůžeme při
záchraně volně žijících zvířat. Ve stanici již několik
let mají děti možnost pozorovat zachráněný soví
pár, který by ve volné přírodě již dávno zahynul
kvůli zranění.
V našem školním vzdělávacím programu máme tři
hlavní cíle: 1)Rozvíjet a podporovat u dětí touhu
po učení a poznání. 2) Vést děti k cíli milovat sebe
a vážit si druhých (Osvojovat a upevňovat morální
h o d n o t y, v z á j e m n o u d ů v ě r u , t o l e r a n c i ,
ohleduplnost. Naučit děti postojům, které
spočívají v úctě ke zdraví a praktickým
dovednostem chránícím zdraví, respektovat
zdravý způsob života. Vést děti k pochopení sama
sebe a života na Zemi, k lásce a vztahu k místu, kde
dítě žije). 3) Vytvořit v dětech citlivý vztah
k přírodě, spojený s vděčností a s úžasem nad
krásou a jedinečností přírody kolem nás.
Naším velkým přáním a snahou je, aby se děti
v naší mateřské škole cítily opravdu v pohodě, aby
spokojeně prožily pohádkové dny dětství
v kolektivu svých vrstevníků a každý den přivítaly
dětským úsměvem. Pojďme a společně s úsměvem
přivítejme i nový školní rok.
Na viděnou po prázdninách se těší děti
a zaměstnanci mateřské školy.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy
·

OKÉNKO
do mateøské školy
V průběhu prázdninového provozu mateřské
školy byl pro děti připravený program, který
využíval krásného letního počasí, a mnoho aktivit
se přesunulo do krásného prostředí školní
zahrady.
O prázdninách prostory mateřské školy prošly
generálním úklidem a přípravou nutnou na nový
školní rok, který začíná ve čtvrtek 1. září.
V posledních třech srpnových dnech třídní
učitelky pilně dokončovaly poslední úpravy ve
třídách, plánovaly výchovně vzdělávací proces
tak, aby se dětem u nás líbilo a do mateřské školy se
těšily na dny plné objevování okolního světa
různorodými činnostmi. Za odpovědnou
a svědomitou přípravu výchovného procesu, za
pečlivý úklid a přípravu celé budovy patří
poděkování všem zaměstnancům mateřské školy.
Dovolte touto cestou poděkovat OÚ Lány za
úpravu a vybudování přístupové cesty na zahradu
mateřské školy. Cesta bude sloužit i ke hrám dětí,
různým druhům skoček, jízdě na koloběžce
a odrážedle a podobným sportovním aktivitám.
Zde je několik upoutávek na akce, které na děti
čekají v prvním pololetí školního roku:
· proběhne zvykání nových dětí Mámo, táto, pojď
si hrát,
· děti v září pobaví a rozezpívá Lída Helligerová
ze skupiny Schovanky,
· společně připravíme barevné dráčky a budeme
se těšit na Drakiádu 2016,
· v prvních zářijových dnech proběhnou třídní
schůzky v jednotlivých třídách,

NEBE NAD LÁNY

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

Letošní proměnlivé léto nám mnoho pozorovacích nocí nedopřálo. Počasí však neporučíš…
a propos – počasí! Víte, jak mnoho má společného
s astronomií? Historicky byly astronomie
a meteorologie jedním vědním oborem. Vždyť
také otci prvních přesných přístrojů pro
systematické měření meteorologických veličin
byli takoví velikáni jako Galileo či Leonardo da
Vinci. Teprve tehdy se meteorologové soustředili
na děje v atmosféře a na všechno vzdálenější se
začali specializovat astronomové. I tak bylo
dlouho nejasno, co komu patří. Dodnes nazýváme
meteor padající hvězdou, ač je tento jev výhradně
záležitostí atmosféry.
S nástupem technologií udělala meteorologie tak
mocný skok kupředu…, že dnes se cítí být
odborníkem na počasí každý majitel chytrého
telefonu. V hospodách planou vášnivé dohady nad
přesností jednotlivých předpovědních modelů.
O prázdninách jsem byl nechtěným svědkem
jedné takové debaty: „…od půlnoci budou

intenzivní srážky ustávat. Numerický model
udává opačnou tendenci tlakového gradientu.
Podívej…“ „Ty vole, máš tam Trutnov!“ „Nó?!…“
„Ale tady je to Turnov…“
Obluzeni technikou jsme nějak zapomněli, že
všechny naše prabáby byly ve svých předpovědích
daleko úspěšnější. A stačilo jim tak málo –
pozorovat!
Věnujme se tedy praktické meteorologii pokaždé,
když počasí kazí pohled do vesmíru. Není přitom
potřeba být v dosahu wifi a přinese nám to dávno
zapomenutou, přirozenou dovednost. A po nějaké
době tréninku i dobrý odhad toho, kdy nastanou
příznivé noci a my se budeme moci vrátit ke
hvězdám.
P.S. Žádný (norský, ani americký) předpovědní
superpočítač nemá tušení, jak dobře můžeme
v Lánech za podzimních ranních mlh slyšet vlak
z trati za kopcem, ne?
Jirka Luska
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ZE ŠKOLY
23. 6. – Žáci 8. třídy navštívili předškoláky
v mateřské škole. 1. září je tradičně doprovodí do
školních lavic.

Poohlédnutí za koncem minulého
školního roku
27. 5. – Všichni žáci se ve škole účastnili
výukového programu Vodní ptáci společnosti
Ornita a zblízka viděli kromě vycpaných
exponátů také několik živých ptačích
návštěvníků.
30. 5. – Prostřednictvím ředitele Odboru
protokolu Kanceláře prezidenta republiky byla
pozvána jedna ze tříd naší školy na návštěvu
výstavy korunovačních klenotů ve Vladislavském
sále. Komentované prohlídky se účastnila
8. třída.
31. 5. – Poslední květnový den trávili čtvrťáci
a páťáci v parku Mirakulum v Milovicích.
1. 6. – Konala se oslava Mezinárodního dne dětí ve
školní družině spojená s návštěvou zámeckého
parku a prohlídkou zrekonstruovaného skleníku.
2. 6. – U příležitosti MDD zavítal do školy mobilní
trilopark a žáci se vydali za tajemstvím vývoje
života, vyzkoušeli si některé metody paleontologického výzkumu.
4. 6. – Čtyřčlenná hlídka Školní zdravotní služby
se účastnila Dne historie ČČK v pamětní síni A. G.
Masarykové v Lánech.
8. 6. – Škola uspořádala tradiční školní akademii.
Připravený pestrý program dětí přilákal mnoho
návštěvníků. Na akci se díky sponzorským darům
a dobrovolným příspěvkům podařilo nashromáždit finanční obnos ve výši 36.183,- Kč. Částka byla
poukázána na účet SRPDŠ při ZŠ Lány.
14. a 16. 6. – Žáci deváté třídy veřejně obhájili své
závěrečné absolventské práce.
15. 6. - Závěrečná 10. lekce projektu Rozumíme
penězům poodhalila žákům 8. třídy téma
Smlouvy.
21. 6. – Žáci 4. a 5. třídy navštívili barokní klášter
v Mariánské Týnici a v něm Regionální muzeum
s národopisnou expozicí s ukázkami z běžného
života 19. a počátku 20. století a dále zříceninu
Krakovec.

23. 6. – Pro žáky 4. a 5. třídy učitelé připravili
turistický orientační výlet do blízkého okolí,
čekala je např. zkouška dovednosti stavby stanu
a řada přírodovědných či vlastivědných úkolů.
24. 6. – Konalo se sportovní dopoledne 7. třídy na
Stochově - jízda na dráze na in-linech, volejbal,
přehazovaná, bowling.
24. 6. – Zeměpisnou turistickou výuku
zaměřenou na práci s mapou a buzolou
absolvovali žáci 8. třídy.
24. 6. – Žáci 6. třídy a zájemci z 9. třídy zhlédli
divadelní představení kladenského divadla Marie
Antoinetta.
27. 6. – Žáci 4. třídy podnikli pěší výpravu na
Stochov provázenou pověstí o narození sv.
Václava, výlet zakončili ve sportovní hale.
28. a 29. 6. – Dva předposlední školní dny patřilo
hřiště lánské sokolovny atletickým výkonům
našich žáků. V úterý mezi sebou soutěžili žáci 1. –
5. třídy, ve středu žáci 6. – 9. třídy.
28. 6. – V Muzeu TGM se slavnostně rozloučili
žáci 9. třídy se svými učiteli.
29. 6. – Cyklistický výlet po okolí si užili žáci
4. třídy.
30. 6. – Ve čtvrtek převzali žáci z rukou učitelů svá
vysvědčení.
V krajském kole Plavecko-běžeckého poháru
Středočeského kraje 2016 se Kristýna Soukupová
ze 3. třídy umístila na 1. místě a postupuje do
republikového kola. Kristýně děkuji za
příkladnou reprezentaci školy a přeji jí nadále
hodně sportovních úspěchů.
V červnu vyšlo další číslo školního časopisu Trefa,
více na internetu O škole/Projekty a práce dětí.
Vážení,
opět mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří jste
v loňském školním roce škole pomohli. Děkuji za
dary finanční i věcné, za bezúplatnou práci, za
pomoc s organizací školních akcí. Vaší pomoci si
nesmírně vážím. V novém školním roce přeji
všem žákům, pedagogům i rodičům vše dobré.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

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

svíčky apod.)
odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
prodejní výstava pomníků denně 8 :00 – 18:00 hod., po dohodě i mimo
za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici
Robin Oil) Rakovník 269 01 | tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si
z programu nevyberete, můžete si jen
hrát v prostorné herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči (start 20.9.)
· 14:00 – 17:00 Rodinné poradenství
(individuální, párové, rodinné
konzultace, psychoterapie) a Pedagogicko psychologické poradenství
(13.9., 27.9., 11.10., 25.10.,15.11.,
22.11.), objednávky: 776 134 539
nebo katka.peskova@post.cz .
· 14:00 – 17:00 Ženský kruh pro ženy
jakéhokoli věku s rukodělnou dílnou
(20.9., 4.10., 18.10. – korálkujeme )
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé – pokročilí (start 14.9.)
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové dopoledne
pro děti s rodiči (start 5.10.)
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(21.9.)
· 13:00 – 16:00 Personální a mzdové
poradenství ( 1 4 . 9 . , 2 6 . 1 0 . ) ,
objednávky: magdaf@centrum.cz
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(12.10.), objednávky: 777 587 952
nebo laktacniporadce@centrum.cz
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
(5.10., 2.11.), objednávky:
kristyna.spalova@email.cz
· 16:00 – 17:00 Senior poradenství
(21.9., 19.10.), objednávky:
sona.jelinkova@seznam.cz
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči (start 8.9.)
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I. (start
6.10., obsazeno)
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II. (start
6.10.)
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Potřeby dítěte, odměny
a tresty se uskuteční v úterý 27. září
od 10:00 do 12:00 hodin. Osobnost
dítěte, význam a druhy odměn,
hranice a pravidla dle věku atd.
· B e s e d a Pa r t n e rs k é v z t a h y s e
uskuteční v úterý 11. října od 10:00
do 12:00 hodin. Ženský svět
x mužský svět, jak najít společnou
řeč, negativní dopad na děti atd.
· Burza podzimního a zimního
o b l e č e n í , h ra č e k a b o t i č e k s e
uskuteční ve středu 19. října od 9:00
do 12:00 hodin.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Z HISTORIE
Staroèeské sousedské tradice, svépomoc a pohoda
některé byly spolkové a půjčovaly se, velký důraz se proto kladl na to, aby
Zahajuji v zastoupení tetičky rychtářky Hany Schritterové s přáním
byly navráceny čisté a nepoškozené.
dobrého dne dnešní sedění. Na programu bude po podání staročeské
pocty čtení z baráčnických kronik.
Jako rychtáři se v čele lánské baráčnické obce s právem v ruce vystřídali
sousedé: Václav Hanzlík, Josef Husák, František Hrouda, Josef
Dnes jsme Vás sem pozvali, bychom Vám pověděli,
Krumphanzl, Antonín Douša, Bohumil Procházka, Josef Suchopárek,
je tu celá rychta s náma, rychtářka i s konšelama.
Zuzana Štěpánková, Jaroslav Loskot, Vladimír Srnka a Václav Stuchlý.
Po pádu Bachova absolutismu se v druhé polovině 19. století v Čechách
Současnou
rychtářkou je sousedka Hana Schritterová. Počet členstva
netušenou měrou rozmohl spolkový život: Hlahol (1861), Svatobor
během času stoupal od necelé počáteční
(1862), Sokol (1864) … často se silně
stovky až k číslu 174 (téměř 11 % občanů Lán
vlasteneckým zaměřením. V roce 1873 vznikla
a Vašírova) v roce 1948, potom nastává
V sobotu 28. května se baráčníci sešli před restaurací
Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická
pozvolný
úbytek.
Narpa, aby se spolu s veřejností pobavili na Májové
zaměřená na obnovu a dodržování staročesveselici.
Po
několika
letech,
kdy
nám
počasí
nepřálo,
se
Spolková
místnost (rychta) se přemísťovala
kých zvyků, na připomínání a popularizování
letošní Máje vydařily. Chtěla bych poděkovat všem,
postupně na různá místa: restaurace
staročeských krojů, ale v neposlední řadě i na
kdo nám při přípravě Májů pomáhali. Peníze, které
U Procházků, restaurace Sýkora u zámku,
vzájemnou ekonomickou podporu členstva.
jsme vybrali, si přidáme k dotaci od obecního úřadu
restaurace Sýkora u jezera, restaurace
Samotné hromadné označení baráčnictvo
a zakoupíme si baráčnický kroj. Jeho pořízení vyjde na
U Nováků ve Vašírově, Křivoklátská
nepatří do rodiny slov jako chalupníci
10 – 15 tisíc korun. Pokud má někdo zachovalý ženský
restaurace
U Čermáků, ale také usedlost
a domkáři, vyjadřujících společenské
baráčnický kroj doma a nepotřebuje ho, byli bychom
Řádových
na
rohu náměstí, Baťovna na rohu
rozvrstvení obyvatelstva, i když by se tak
rádi, kdyby nám ho zapůjčil jako vzor.
náměstí a ulice Ke Hřbitovu (dnes MUDr.
mohlo logicky odvozovat. V Kolíně stával totiž
Hana Schritterová, rychtářka
Petr Cibulka) a hasičárna u rybníka.
hostinec U Šleitrů, zvaný Baráček, kde se
Na žádné baráčnické akci dodnes nechybí
scházívali místní příznivci vzdělávacích,
staročeská pocta (podávání chleba se solí).
podpůrných a vlasteneckých akcí napříč
Bývá dobrým zvykem, že poctěný zaplatí drobný příspěvek do spolkové
sociálním spektrem, nejen majitelé menších nemovitostí – a ti si počínaje
pokladny. V posledních letech jsou chlebem a solí vítáni do Lán a do
rokem 1873 začali podle svého spolkového sídla říkat baráčníci.
Vašírova ti, kteří se zde přihlásili k trvalému pobytu.
Z Kolína se baráčnické hnutí rozšířilo do českých zemí, ale i do Vídně a do
Spolková činnost byla rozmanitá. Stálicí jsou každoroční Staročeské
Ameriky; zejména Jubilejní zemskou výstavou (Praha 1891) a Národopismáje; jedny z neslavnějších se konaly v roce 1932, kdy početný krojovaný
nou výstavou českoslovanskou (Praha 1895). V roce 1896 se vytvořila
baráčnický průvod s kočáry defiloval před lánským zámkem; tam ho
Veleobec českého baráčnictva v království českém, která se později
pozdravil prezident republiky T. G. Masaryk. Na pořádání Májů baráčníci
organizačně rozčlenila do jednotlivých žup sestávajících z místních obcí.
už
od poválečného období spolupracovali s mládežnickými organizacemi
V Kladně vznikla v roce 1904 IV. župa Petra Gutha (Petr Vavřinec Guth byl
(SČM, ČSM, SSM), a třebaže zájem ze strany mladých postupně
nadšený baráčnický organizátor a mecenáš; + r. 1908). Tato župa
ochaboval, Staročeské máje se udržely až do současnosti a v posledních
v současné době sdružuje 7 baráčnických obcí, mezi nimi i lánskou. Ta
letech
zažívají díky spolupráci s obecní kulturní komisí svou renesanci.
vznikla na popud rozdělovských sousedů na ustavujícím valném sedění
Co se týká společenského života, pořádali baráčníci pro veřejnost tradiční
v neděli 13. března 1932. Na jejím vytvoření měli hlavní účast sousedé
plesy, bály a taneční zábavy (Cecilské zábavy, Anenské veselice, Josefské
Karel Hanzlík a František Šťastný.
zábavy, čajové dýchánky, stolové večírky, vánoční nadílky s programem
Každá místní baráčnická obec má svůj výbor (rychtu); rychtou se nazývá
…). Jednou z nejnavšívenějších akcí byla dne 21. července 1957 velká
i spolková místnost. V čele každé rychty stojí rychtář, funkcionáři rychty
lidová
slavnost v Kaštánce za bránou, pořádaná u příležitosti 25. výročí
jsou místorychtář, syndik (jednatel), berní (pokladník, hospodář), berní
založení
místní lánské baráčnické obce. Svou účastí ji poctili prezident
pohřebního odboru, slídilové účtů (revizní komise), švandymistr (kulturní
republiky Antonín Zápotocký s chotí, podávali si ruce s návštěvníky
referent), vzdělavatel, dráb (strážce pořádku), šafář (zabezpečovatel
a pouštěli s nimi do rozhovorů, ale zástupci obce a organizací Národní
občerstvení), ponocný a gratulanti. Kroniku vede škrabák (zapisovatel) –
fronty
se dopoledního oficiálního baráčnického jednání nezúčastnili,
na Lánech se jich vystřídalo několik, k nejdéle sloužícím a nejvýraznějším
povzdechl
si škrabák Josef Vondra.
patřil soused Josef Vondra, který si pravidelně i satiricky zaveršoval na
Jistý čas měli lánští a vašírovští baráčníci svůj divadelní odbor s vlastním
aktuální téma. Členstvo baráčnické obce je tvořeno sousedy a tetičkami,
jevištěm a značnou část příjmů do spolkové pokladny tvořily právě výnosy
omladině se říká chasa.
z ochotnických představení. Nadšeným divadelníkem byl soused Václav
Ve všedním životě vyjadřuje příslušnost k baráčnictvu odznak s domečFraněk.
kem (za jeho nenošení mohla být vyměřena i pokuta), při slavnostních
Poměrně často se pořádaly vlastivědné zájezdy: do Staré Boleslavi, do
příležitostech se objevovali a objevují sousedé a zejména tetičky
Děčína, na Orlík, do Náchoda, do Kolína, na Šumavu …
v malebných folklórních krojích. Ve středních Čechách se tradičně nosíval
jediný obecný typ kroje, samozřejmě s místními odlišnostmi (ve výšivce,
Nejen hrami živ jest člověk. Velký důraz kladlo baráčnictvo od prvopov barevnosti …). Vliv hlavního města způsobil, že lidový staročeský kroj
čátku na svépomocnou podporu členstva: nemocných, vdov a sirotků.
byl poměrně brzy zaměňován za městský šat, a tak se o něm nedochovalo
Nezanedbatelné částky byly vypláceny jako pohřebné pozůstalým; za tím
dostatek záznamů a z něj odvozené baráčnické kroje z přelomu 19. a 20.
účelem fungoval samostatný pohřební odbor v čele s berním, který měl na
století jsou tedy spíše rekonstrukcí původního folklórního oblečení.
starosti pouze tuto agendu. Peníze pocházely z pravidelných členských
Slavnostní úbor tetiček se skládá z košile bílé barvy, přes kterou se obléká
příspěvků a z výnosů výdělečné činnosti. Při osobních výročích
živůtek se šněrováním. Spodní část tvoří sukně z jednoho dílu s kapsářem,
navštěvovali oslavence spolkoví gratulanti s drobnými dárky.
přes niž se obléká zástěra. K tomu patří červené punčochy a černé střevíce.
Samozřejmá byla solidarita se spřátelenými baráčnickými obcemi v rámci
Úbor sousedů sestává z bílé košile s vestou do pasu, z jedné strany
župy i Veleobce.
ozdobené řadou knoflíků, z kalhot v délce pod kolena, z bílých punčoch
a z černých vysokých bot. Zvláštní oblečení doplněné šavlí měl dráb,
Pokračování na str. 7
k ponocnému patřila halapartna a roh. Někdo míval kroj svůj vlastní,
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Z HISTORIE
Staroèeské sousedské tradice, svépomoc a pohoda
... pokračování ze str. 6
Pokud to stav pokladny dovoloval, přispívali
baráčníci na činnost jiných spolků na Lánech a ve
Vašírově a rovněž na provoz školy a školky. Po
válce přispěli baráčníci i na pořízení mramorové
busty Ch. G. Masarykové ve školním vestibulu.
Déle než čtvrt století se táhly peripetie spojené
s pořízením spolkového praporu; v nich se odráží
společenská atmosféra celé epochy. Fond na
prapor byl zřízen už za 1. republiky, ale v nejisté
situaci po mnichovské dohodě byl raději
rozpuštěn pro sociální účely, aby nepropadl
Němcům. Teprve v padesátých letech se jednalo
o praporu znovu. Největším problémem nebyly
ani tak peníze, jako ideologie a slovíčkaření.

Nejprve krajské a okresní instituce nedovolily,
aby se na lánském baráčnickém praporu objevil
Lánský zámek, a posléze zamítly vyšití hesel Jsme
zde jen chvilku, ale písmem žijí naše myšlenky po
věky (Josef Mánes) a Tam, kde Přemysl kdys oral
českou zem, tam věky věkův zůstanem. Údajně
proto, že ani jedno tohle motto neodpovídá
poslání spolku. Nakonec bylo 15. února 1959
odsouhlaseno heslo Náš společný je cíl spravedlivý
věčný mír! Na jedné straně praporu je zobrazen
Přemysl Oráč, druhá strana vznikla podle návrhu
škrabáka Josefa Vondry. Pokračování článku
najdete v říjnovém Lánském zpravodaji.
Václav Vodvářka,
lánský písmák

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Muzeum Nové Strašecí zve na nový pøednáškový cyklus
„KLUB CESTY ZA POZNÁNÍM“
Od 20. září 2016 otevíráme ve spolupráci s paní
Věrou Hrubešovou a za finanční podpory pana
Ing. Jiřího Perglera nový projekt pod názvem
KLUB CESTY ZA POZNÁNÍM. Nabízíme
veřejnosti program založený na setkání
s odborníky v rámci tematických přednášek,
besedy se zajímavými osobnostmi, dále chceme
nabízet vycházky, výlety, exkurze. Ale především
přívětivé společenství stejně naladěných lidí, kteří
mají chuť také spolupracovat. Setkání budou 1x
měsíčně, v úterý od 17:00 hodin, v budově Muzea

Nové Strašecí. Klubový poplatek je ve výši 200,Kč ročně. Pro členy klubu bude celoroční vstupné
do Muzea Nové Strašecí zdarma. Vyplněnou
přihlášku odevzdejte v pokladně muzea.
První setkání s přednáškou se koná v úterý 20. září
2016 od 17:00 hodin. Téma přednášky: Symboly
kolem nás jako forma komunikace a sdělení.
Těšíme se na Vaši přítomnost a spolupráci.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková,
ředitelka Muzea TGM Rakovník

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
50 let stolního tenisu v Lánech
Vše začalo 1. února 1966, kdy se v lánské
sokolovně konal 1. turnaj lánských žáků
a dorostu. Zájem o ping - pong byl velký – turnaje
se zúčastnilo 14 dorostenců a 12 žáků. Prvními
vítězi se stali Václav Fencl mezi dorostenci
a Ladislav Nekovář mezi žáky. Na turnaj navázaly
pravidelné tréninky pod vedením Pavla a Václava
Sláničkových. Současně se začal sestavovat tým
mužů. Zakládajícími členy oddílu byli tito hráči:
Pavel Slánička, Ota Landr, Josef Krůta, Jiří
Hrouda, Milan Janoušek, Milan Franěk, Martin
Gruntorád, Ivan Rameš, Josef Bumba. V první
polovině roku 1966 sehrála družstva mládeže i
dospělých řadu přátelských zápasů a už na
podzim téhož roku se mužský tým přihlásil do
okresního přeboru družstvev, který tehdy hrálo
8 mužstev. Lány ve své první sezóně skončily na
6. místě. Již od svého založení byl oddíl velmi
aktivní a pravidelně pořádal turnaje pro mládež
i dospělé. Nejdelší tradici má turnaj družstev,
organizovaný už od první sezóny, který oddíl

s pozměněným termínem (původně Velikonoční,
nyní Vánoční) pořádá dodnes. Do historie se
zapsala sezóna 1969-70. Tehdy se naše družstvo
poprvé dostalo do čela okresní tabulky, a to po
4. a 6. kole. Okresní přebor však zůstal nedohrán
– jak lze vyčíst z kroniky „...nedohrál se ani
okresní přebor v důsledku kruté zimy.“ Platilo
tedy pořadí dosažené po 10. kole a naši skončili na
dosud nejlepším – 4. místě. Dalšími důležitými
roky pro rozvoj stolního tenisu v Lánech bylo
vytvoření druhého týmu mužů v roce 1975 a první
postup z okresní do krajské soutěže v roce1983.
Zajímavé je srovnání se současným stavem. Letos
bude hrát okresní soutěže na 60 týmů, lánský
oddíl má v sezóně 3 družstva v okresních
a 2 v krajských soutěžích.
50. výročí založení oddílu je tedy důvod k oslavě.
Oddíl oslaví toto jubileum v sobotu 10. září
uspořádáním velkého turnaje pro současné
i bývalé hráče oddílu.
Petr Moravec

Lánský den plný her
- ohlédnutí
První červnovou sobotu ožilo lánské
dětské hřiště a jeho přilehlé okolí více než
je obvyklé. Konal se zde 11. Lánský den
plný her. Akci pořádal spolek Naše Lány
ve spolupráci s lánskými baráčníky,
hasiči, modeláři, vašírovskou sportovní
stájí a spoustou pomocníků – víkendových dobrovolníků.
Hřiště zaplnily tradiční sportovní
a vědomostní disciplíny. Přijel se k nám
podívat Tonda Obal, který prověřil, jak
jsou děti zdatné v třídění odpadů.
Nechyběla odpočinková rukodělná
dílna, malování na obličej a představili
jsme novinku: smývatelné tetování.
Velkou pochvalu si vysloužili hasiči za
lanovku pro děti nad rybníkem.
S tetičkami ze spolku baráčníků jste se
potkali ve stánku s jarmarkem, kam si
děti chodily pro své odměny. Modeláři
a hasiči se dělili o rybník a poníkům ze
sportovní stáje patřil přilehlý parčík.
Fotogalerii najdete na www.naselany.cz
pod odkazem akce 2016. Tímto bych
ráda poděkovala všem bezmála 70
dobrým duším, které se na akci podílely.
A také všem návštěvníkům, kterých na
hřiště přišlo přes 500. Děkujeme Martě
Gregorové a Ivaně Chalupové za
finanční dar 7.422,- pro Domeček.
A protože se našimi akcemi snažíme
pomáhat, rozhodli jsme se výtěžek
rozdělit a darovali jsme 10 tisíc korun
spolku baráčníků na pořízení nových
krojů a zbylou část 6 tisíc jsme ponechali
na jiný projekt pro děti. Děkujeme!
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Podìkování
Sbor dobrovolných hasičů Lány by rád
poděkoval všem, kteří se podíleli na
oslavách 135. výročí založení sboru.
Děkujeme zastupitelstvu obce za
podporu sboru, pracovnicím obce za
pomoc a pracovní četě ze stodoly za
pomoc při stavění stanů. Dále děkujeme
hudbám, organizátorům občerstvení,
firmě Hnízdil za půjčení návěsu pro
hudbu, všem sponzorům a ostatním
dobrovolníkům, kteří se něčím podíleli
na výročí. A také děkujeme občanům
Lán za atmosféru, kterou navodili při
večerní zábavě pod širým nebem. Po
oslavách se k nám dostaly názory, že
taková zábava pod širým nebem na
Lánech chyběla a že to bylo super.
Abychom něco podobného přidali do
svých akcí a k plesu v sokolovně a
pořádali ještě letní zábavu pod širým
nebem. Tak uvidíme, co se s tím dá
udělat příští rok.
Petr Králíček, SDH Lány
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TJ Sokol a sokolovna ve
znamení oprav, vylepšování
a zmìn
Ani během prázdnin nezela sokolovna
prázdnotou. V úterý dopoledne a večer
pravidelně chodily cvičit ženy, pár tréninků absolvovali i stolní tenisté. Kromě
toho jsme ale také pilně pracovali.
Provedli jsme bourací a opravné práce
a připravili stěnu k vybudování police na
trofeje a poháry, pořídili jsme nové
reprodukční zařízení. V nářaďovně
(výčepu) je položena dlažba, aby se tato
místnost nechala snadněji uklízet. Jedna
zrcadlová stěna v novém přísálí poslouží
určitě aerobičkám k ještě lepší přípravě
na závody. V obou přísálích instalujeme
ochranné sítě. Většinu těchto prací jsme
provedli svépomocí, dlažbu položil
jeden člen TJ bez nároků na odměnu, jen
některé práce byly zadány odborníkům.
Dole v propadle na západní straně
sokolovny vyměnil Stavební podnik
Rakovník okna. Koncem prázdnin jsme
provedli generální úklid všech prostor,
takže je sokolovna připravena k pravidelnému sportování.
Stejnou péči jsme věnovali i venkovnímu
hřišti – postřik nebo likvidace plevelu,
sestříhání habrového plotu, ošetření
posledně vysázených lip. Trápili nás
neukáznění mladí návštěvníci, po
kterých jsme často museli uklízet.
Scházeli se na střídačce nejen ke
sportování a bavili se tím, že přelézali
plot (a lámali vysázené habry), kouřili
a pili alkohol a ničili náš majetek. Na
naše výzvy k dodržování pořádku
reagovali někteří s výsměchem.
Během léta byly vyřízeny všechny
formality a pozemek před sokolovnou o
výměře 704 m2 byl definitivně prodán
obci.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Rozvrh pravidelných tréninkù a cvièení
Volejbal zahajuje 5. září a tréninky budou vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 19:00 do 21:00 hodin.
Pokud bude hezky, tréninky budou ještě pokračovat na venkovním hřišti. Stolní tenis zahajuje již
2. září. Pravidelné tréninky ve středu a pátek, od
17:00 hodin pro žactvo, od 18:00 hodin pro
dospělé. Odbor všestrannosti nabízí většinu
pravidelných cvičení od 5. září. V pondělí od 16:00
hodin trénuje Bára Ladrová mladší holčičky, od
17:00 hodin Kristýna Belušová starší holčičky.
V úterý od 9:00 hodin pokračuje cvičení pro

Rok 2016 na tenisových kurtech v Lánech
Blíží se podzim a tím se opět chýlí ke konci jedna
z tenisových sezón. I letos se má TK Lány čím
pochlubit. Sezóna začala jako vždy pravidelnou
jarní přípravou tenisového areálu a také velkým
úklidem areálu a okolního obecního lesa v rámci
Dne Země. Od května se konaly pravidelné
tréninky dětí a začaly také mistrovské zápasy
družstev mládeže. Letos jsme měli v soutěžích
4 družstva: babytenis (8 – 9 let), mladší žáci (10 –
12 let), starší žáci (13 – 14 let) a poprvé také dorost
(15 – 18 let). Nejlépe si vedlo družstvo dorostu,
které skončilo na 2. místě. Starší žáci se umístili na
4. místě, ti ale hráli vyšší, tedy kvalitnější soutěž.
Stejně skončili i naši nejmladší, tedy babytenisté.
Ještě před začátkem těchto mistrovských zápasů
jsme pořádali turnaj staršího žactva a potom, po

skončení zápasů družstev, tedy od začátku
července, se téměř každý víkend na našich kurtech
koná nějaký turnaj. A to ve všech kategoriích, tedy
od minitenisu až po veterány nad 80 let a včetně
turnaje ve dvouhře pro členy TK a lánské občany.
Nejinak je tomu teď koncem srpna a začátkem
září. Náš poslední letošní turnaj bude Posvícenský
turnaj ve čtyřhře, určený opět pouze pro lánské
občany a členy TK, který bude v neděli 25. září.
Všichni zájemci jsou zváni. Kromě turnajů
a mistrovských zápasů probíhají samozřejmě na
našich kurtech přátelské zápasy (včetně lánských i
cizích občanů) a během srpna se uskutečnily dva
treninkové týdenní kempy pro děti.
Petr Moravec, za výbor TK Lány

Rozpis zápasù SK Lány – A

Rozpis zápasù SK Lány
– Mladší žáci

27.8.

17:00 SK Lány – Oh Městečko

3.9.

17:00 So Janov – SK Lány

10.9.

17:00 SK Lány – FK Kněževes A

17.9.

10:00 Ol Rakovník – SK Lány

24.9.

16:30 SK Lány – SK Lišany

1.10.

16:30 Sp Lužná – SK Lány

8.10.

16:00 SK Lány – SK Senomaty

15.10. 16:00 ČL Kolešovice A – SK Lány
22.10. 15:30 SK Lány – FC 05 Zavidov B

Hledáme cvièitele

29.10. 14:30 SK Lány – So Kroučová
5.11.

Hledáme cvičitelku – cvičitele pro lekce
cvičení rodičů s dětmi a předškolních
dětí, případně i pro mladší žactvo.
Vá ž n ý m z á j e m c ů m u m o ž n í m e
proškolení.
Václava Nováková

seniorky, od 16:00 hodin mladší žactvo –
všestrannost. Večer pak od 19:00 hodin kondiční
cvičení, od 20:00 hodin aerobik. Mimořádný
cyklus deseti lekcí Body and mind začne v úterý
13. září od 18:00 hodin a cyklus Problematické
partie ve čtvrtek 15. září od 18:00 hodin. První
cvičení s Vendulou Jančaříkovou bude 11. září
a pak každou neděli vždy od 19:00 hodin.
Podrobný rozpis a podmínky účasti na všech
aktivitách najdete ve vývěsce TJ před sokolovnou.
Václava Nováková

14:00 FC Jesenice A – SK Lány

12.11. 14:00 SK Lány – Ch Mutějovice
19.11. 13:30 FC PO Olešná – SK Lány

Od září budou opět používat stadion SK Lány jako
své domácí hřiště hráčky FK Rakovník. Rozpis
zápasů najdete na nástěnce u Sokolovny.

18.9.

10:00 SK Lány – SKP Rakovník

25.9.

10:00 SK Rakovník – SK Lány

1.10.

14:30 FK Hředle – SK Lány

9.10.

10:00 SK Lány – ČL Kolešovice

Lány se během letních prázdnin zúčastnily
několika turnajů: 2. července turnaj v malé kopané
na akci Rodinný den s MAS Svatováclavsko
v Kačici (1. místo). 6. srpna turnaj na Memoriálu
Ladislava Krabce v Nižboru (4. místo). 13. srpna
1. kolo okresního poháru SK Pavlíkov – SK Lány
0:3 a 20. srpna 2. kolo okresního poháru FC
Jesenice – SK Lány 4:2. Touto prohrou bohužel
Lány do dalšího kola nepostupují. Novinka sezóny
2016/2017 – vstupenky z domácích zápasů SK
Lány jsou slosovatelné o motorovou sekačku
Husqvarna. Slosování proběhne na 4.ročníku
Sportovního dne s SK Lány.
Klára Dudášiková

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 800 ks. Občasník. Místo vydání: Lány.
Obecní úřad Lány, IČ 00243981, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Jana Drastilová (724 265 092), Martina Hořejší , Karel Pleiner, PaedDr. Václav Vodvářka, PhDr. Václava
Nováková, Ilona Víchová. Grafická úprava a sazba: Mgr. Martin Hložek, Mgr. Eva Hložková. Za obsah příspěvků
odpovídají jejich autoři. Články mohou být redakčně kráceny.
Datum vydání: 5. 9. 2016. Tisk: CAN 21 s.r.o. Evidenční číslo: MK ČR E 10833
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. 9. 2016

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

