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Úvodník

Moje osobní vzpomínka na paní Vìru

Sobota ve Vašírovì

Díky pozvání od pana Hoška, abych přišla na
setkání sportovců v Hokejové síni, jsem měla to
štěstí v lednu tohoto roku se poprvé v životě osobně
setkat s paní Věrou Čáslavskou.

To, že Vašírov je již od nepaměti součástí
obce Lány, ví u nás každé malé dítě.
Někteří vašírovští patrioti dokonce
tvrdí, že osada Vašírov byla osídlena
dříve než Lány. Ale to ponechme raději
historikům a písmákům. Já se chci
v tomto říjnovém úvodníku věnovat
současnosti, konkrétně sobotě 24. září.
Jak většinou víme, ve Vašírově působí
s p o l e k N á š Va š í r o v , k t e r ý v y v í j í
společenskou, kulturní a sportovní
činnost. Již několikrát jsem sliboval, že
se některé jejich sportovní akce
zúčastním jako aktivní sportovec.
Bohužel v minulosti mně vždy do toho
něco důležitého vlezlo (obyčejně to byly
povinnosti spojené s funkcí starosty
obce). Vašírovští si již určitě mysleli, že
to dělám schválně a nechci k nim přijít.
Ale v sobotu se to konečně povedlo a já
jsem se mohl také aktivně zapojit do
sportovního dění, a to konkrétně do
nohejbalového turnaje Vašírovský kop.
Na vašírovském sportovním stánku nás
přivítala krásná domácí atmosféra,
dobré občerstvení a výborně
zorganizovaný turnaj, který měl i
dobrou sportovní úroveň. Ihned po
příjezdu jsem si raději vypnul mobil
a dobře jsem udělal. Sportovní sobota se
vydařila i díky krásnému počasí a vůbec
se nám nechtělo domů. Slíbil jsem
pořadatelům, přestože náš tým byl
suverénně nejstarší (Vlastovi, Luborovi
a mně bylo dohromady 192 let), že příští
rok přijdeme znovu. Navečer jsem přijel
domů a zapnul jsem mobil. To jsem
neměl dělat, protože z displeje na mne
blikalo deset zmeškaných hovorů. To je
úděl starosty, protože jak mi kdysi řekl
jeden moudrý starý pán, v této funkci jsi
ve službě 24 hodin denně, sedm dní v
týdnu a 365 dní v roce. Proto není od věci
občas ten výdobytek moderní doby
vypnout. Vašírováci, děkuji.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání zastupitelstva
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí
31. října 2016 od 18:00 hodin v sále nad
hospodou Narpa.

Po celý život jsem byla její obdivovatelkou, jako
mladá jsem dokonce sbírala její fotografie. A teď

jsem měla možnost stát vedle ní a povídat si s ní.
Přijela na setkání (sice se zpožděním, protože
absolvovala nějaké ošetření v nemocnici) s tváří
plnou úsměvů, ani v jejích očích jsem neviděla
žádný stín těžké nemoci. Mne moc potěšila slovy,
jimiž ocenila historické i současné zásluhy
sokolského hnutí. Sršely z ní taková
zvláštní energie, klid, vyrovnanost. A ta
skromnost! Živě se bavila s děvčaty
Gábinou a Magdou Husákovými
o jejich sportovních úspěších, spolu
s některými hokejisty vzpomínala a se
zájmem si prohlédla celou hokejovou
síň. Mám ji stále před očima –
nenápadná, docela maličká žena, která
svou energií, pílí, vytrvalostí, čestností
a vlastenectvím získala srdce mnoha
lidí po celém světě. Škoda, že odešla!
Byla by si zasloužila dožít se v dobré
kondici vysokého stáří.
Václava Nováková

Kontejnery na biodopad ze zahrádek
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad ze
zahrádek budou přistaveny od pátku 21. října do
neděle 23. října na obvyklá stanoviště: parkoviště
u rybníka, parkoviště u hřbitova, Lesní ulice u č.p.

125 a Vašírov Na Ohrádce. Kontejnery budou
v sobotu vyprázdněny. Prosíme občany, aby odpad
vkládali volně bez pytlů a jiných obalů. Děkujeme.
Ing. Ivana Píšová

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů
určených ke zpětnému odběru se uskuteční
v sobotu 5. listopadu 2016. Sběrná místa jsou:
Lány na náměstí před obecním úřadem od 7:50 do
8:30 hodin a ve Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10
hodin. Do nebezpečného odpadu můžete přinést
např. pneumatiky, elektrospotřebiče (lednice,
televize, monitory, zářivky a drobné elektrospotřebiče), nebezpečný odpad (oleje, znečištěné obaly,
barvy, lepidla, pryskyřice, mastné tkaniny,

ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla,
zásady, pesticidy, léky, baterie všech druhů včetně
olověných akumulátorů, nádoby od sprejů apod.).
Připomínáme, že nebezpečné odpady se odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnancům
specializované firmy, která tento sběr provádí.
Nevozte je na sběrná místa předem.
Ing. Ivana Píšová

Typicky èeské vlastenectví?
Krátce po otevření Muzea T. G. Masaryka
v Lánech byl před muzeum nainstalován stožár
pro vyvěšování státní vlajky. Tento trvale vlající
symbol české státnosti má mimo jiné připomínat
také odkaz T. G. Masaryka a české vlastenecké
tradice. Bohužel i tady se ale často projevuje český
fenomén – plést si vlastenectví pouze se sportovním nadšením. Hlavně v poslední době se stalo
koníčkem sportovních fanoušků využívat toto
místo k snadnému získání české vlajky, aby se tak
mohli předvést na sportovních stadionech. To, že

muzeum každá vlajka stojí 1000 korun, je jim
jedno. Rozpočet muzea není zrovna velký
a nákupy státních vlajek, které pak končí
kdovíkde, ho docela zatěžují. Je smutné, že snaha
o pozitivní připomínání české státnosti, kterou
veřejný prostor před muzeem s pomníkem T. G. M.
a vlajkou české republiky prezentuje, je znevažována těmito činy, a velice nás tento přístup mrzí
a demotivuje.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
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Co se dìje na radnici
·

·

·

·

Starosta informoval zastupitele, že
všechny pozemky ve vlastnictví firem
SENEKA, spol. s r.o. a Vitalij Kuckir,
na kterých mají být (nebo již jsou)
vybudovány veřejné komunikace
a chodníky, byly v rámci insolvenčního řízení odkoupeny obcí Lány. Do
konce měsíce října bude zpracována
projektová dokumentace pro
pokračování chodníku v Křivoklátské
ulici a následně podána žádost
o vydání stavebního povolení.
Předpokládaný termín realizace je
duben 2017.
Během podzimu budou na místních
komunikacích opraveny praskliny
a výtluky.
Kontrola krizového řízení obce
proběhla bez zjištěných závad.
Červený buk u obecního úřadu, na
němž parazituje agresivní houba, byl
zkontrolován dendrology a echotomografií. Pokud výsledky šetření
budou v pořádku, čeká buk ještě
tahová zkouška kvůli poškozenému
kořenovému systému.

Oèkování psù proti vzteklinì
MVDr. Šlégr bude provádět ve středu
12. října 2016 očkování psů proti
vzteklině. Jedná se o druhý termín
očkování pro chovatele psů, kteří
neočkovali na jaře. Místo: Lány –
Obecní úřad od 14:00 do 16:00 hodin
a Vašírov u kapličky od 16:00 do 16:30
hodin.

Zkontrolujte si platnost svého
obèanského prùkazu
V roce 2007 přešla naše obec z okresu
Rakovník pod okres Kladno. Tato změna
byla spojená s výměnou občanských
průkazů, které byly vydávány na dobu 10
let. Zkontrolujte si tedy raději
v předstihu, jestli i Vám v lednu, únoru …
2017 nekončí platnost občanského
průkazu. Nový doklad vyřídíte na
kladenském magistrátu (náměstí
Svobody). Přes internet si můžete
rezervovat termín k vyřízení. Najděte si
na internetu stránky Města Kladno –
Rezervace agend ON-LINE a vyberte si
čas, který Vám vyhovuje.
Alena Hlavsová

Volby 2016
Volební místnosti, v budově I. stupně
Základní školy Lány ve Školní ulici,
budou otevřené v pátek 7. října od 14:00
hodin do 22:00 hodin a v sobotu 8. října
od 8:00 do 14:00 hodin.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Nový územní plán obce
Ve středu 21. září 2016 proběhlo veřejné
projednávání nového územního plánu obce Lány
a Vašírov. Magistrát města Kladna, jako
pořizovatel, svolal toto projednávání a návrh
nového územního plánu představil jeho
zpracovatel, což je Ateliér Charvát s.r.o Praha.
Toto byla poslední možnost majitelů pozemků,
aby vznesli své námitky a připomínky k návrhu
územního plánu. Tyto připomínky zpracuje odbor

hlavního architekta Magistrátu města Kladna
a předloží všem dotčeným orgánům k posouzení.
Pokud bude některým připomínkám vyhověno,
bude se muset uskutečnit ještě jedno veřejné
projednání, kde se bude jednat pouze o změnách
vzniklých z připomínek občanů. Poté bude
následovat schválení nového územního plánu
obce na veřejném zasedání zastupitelstva.
Karel Sklenička

Záøijové veøejné zasedání
V pondělí 5. září se zastupitelé sešli na veřejném
zasedání obce Lány. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
· Rozpočtovou změnu č. 5/2016.
· Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury s VKM a.s.
Kladno a Středočeskými vodárnami a.s.
Kladno.
· Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování
vodárenské infrastruktury s VKM a.s. Kladno.
· Výsledek výběrového řízení na akci
Rekonstrukce povrchu ul. Školní – západ
a ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou
Froněk s r.o. Rakovník.
· Darovací smlouvu na pozemek parcelní číslo

·

·

·

200/3 v katastrál. území Lány o výměře 693 m2.
Koupi kanalizace v ulici Březová v rámci
insolvenčního řízení s firmou U Lánské obory ve
výši 100.000,- Kč a ukládá starostovi projednat
tento návrh s insolvenčním správcem JUDr.
Krejčím.
Smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve
zřízení, provozování, údržbě a opravách
podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě k pozemku parcelní číslo 265
v katastrálním území Lány s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení
ředitelky ZŠ Lány o vyhlášení ředitelského
volna na den 20.října 2016.
Ing. Lenka Hrotíková

Nefunkèní elektropøístroje dejte dìtem do školy
Mohlo by se zdát, že se ve škole budou dělat ve
velkém pokusy. Jistě, v rámci výuky a dle věku se
děti seznamují s principy fyziky.
Naše výzva se však týká možnosti zapojit děti do
třídění elektroodpadu a tím pomoci nasbírat škole
více bodů v projektu Recyklohraní. Za nasbírané
předměty a za plnění různých úkolů získá lánská
škola body. Za tyto body pořizuje učební pomůcky,
hry a vybavení pro volný čas. Vysloužilé elektro
můžete do školy přinést nebo po dětech do školy
průběžně posílat. Jsou to například: malé
a střední elektrospotřebiče: tiskárny, kopírky,

faxy, rádia, radiobudíky, DVD a MP3 přehrávače,
walkmany, HIFI věže, domácí chůvičky,
meteostanice, klávesnice, myši, GPS, fotoaparáty,
videokamery, kalkulačky, telefony, záznamníky,
mobily, rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí
strojky, váhy, mlýnky, topinkovače a toustovače,
autíčka na dálkové ovládání, herní konzole,
digitální hry (pro ty je v přízemí historické budovy
umístěný speciální sběrný kontejner v nové
šatně).
Pokračování na str. 5 ...

Policejní okénko
V létě Městská policie Nové Strašecí prověřovala
následující oznámení: krádež železa, výtržnosti na
veřejnosti, rušení klidu v obci, obtěžování
létajícím dronem, sousedské spory, nálezy psů,
neoprávněnou těžbu dřevní hmoty, požár,
závadové chování mládeže, poškození lampy
veřejného osvětlení, fyzické napadení, odcizení
státní vlajky, rychlou jízdu na obchvatu obce,
krádež balíků slámy. Dále prováděla zvýšené
večerní kontroly na dětském hřišti v Lánech a na
parkovišti u Lesní správy a poskytovala součinnost
PČR. K události, která se stala na začátku září (cizí
muž nabízel bonbóny školákovi), nám vrchní
strážník Stanislav Jahelka DiS. sdělil následující:
Můžeme uvést pouze to, že událost šetří PČR SKPV
Rakovník. Součinnost Městské policie spočívala v
poskytnutí kamerových záznamů a získání

Bezpečnost silničního provozu

11

Ranní dohled u školy

1

Veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku 53
Dopravní přestupky zjištěny

10

RADAR (Berounská ulice nebo Vašírov)

1

některých indicií, které strážníci využívají při
kontrole vaší i jiných obcí. Samozřejmě jsme zvýšili
počet kontrol se zaměřením na pohyb podezřelých
osob.
Se svými podněty se můžete na Městskou policii
obracet na telefonním čísle 602 395 312.
Jana Drastilová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Semináøe Nad Narpou
V sále Nad Narpou probíhají různé semináře
a akce, které jsou vytvořené k pohlazení duše a pro
posílení tělesného i duševního zdraví. Je jen na
Vás, který program Vás osloví a který si vyberete.
Ve čtvrtek 13. října od 18:00 hodin Vás zveme na

přednášku Léčivá síla kamenů a jejich využití pro
naše zdraví. Přednášející je Iriši Palečková. Další
akce bude ve čtvrtek 8. prosince Večer s Gabrielou
Filippi. Více informací na www.leciveseminare.cz.
Jana Ladrová

Dýòoøezání na návsi
Přijďte si s námi vydlabat dýni, pokochat se
barvami podzimu nebo třeba ochutnat některou
z dýňových specialit. Své si najde určitě každý.
Akce se koná v sobotu 15. října od 14:00 hodin
před obecní stodolou.
Vše, co budete potřebovat k vyřezávání a dlabání
dýní, dostanete od nás. Jediné, co musíte udělat,
je rezervovat si předem svoji dýni, a to nejpozději
do neděle 9. 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. S sebou
si vezměte pracovní oblečení, dobrou náladu
a svůj hrnek na teplý čaj.
Kromě výtvarné činnosti se letos můžete těšit na
dýňové speciality pekárny ZeMěDar, 3D
vyřezávané kreace z dýní v podání Michala
Cominardiho a ukázky první pomoci se
záchranářem Markem Hylebrantem.
Jana Drastilová a Ivana Píšová

Lampionový prùvod
Srdečně Vás zveme na večerní procházku
lánskými ulicemi v tradičním Lampionovém
průvodu. Sejdeme se v pátek 21. října v 18:00
hodin u lánského hřbitova. Letošní průvod projde
naší obcí již po jedenácté.
Dovolím si malé ohlédnutí zpět v čase. První
Lampionový průvod se konal v roce 2006. Akce se
koná v dušičkovém čase k uctění památky
zesnulých. Na několika prvních ročnících jsme
vyhlašovali soutěž o nejkrásnější lampion, kdy
porotou byli sami účastníci průvodu. První
vítězkou se stala Eliška Černá s ručně vyrobeným
a třásněmi ozdobeným lampionem. Od prvního
ročníku vypouštíme na hladinu rybníka plovoucí
svíčky a záleží jen na počasí, kam voda světýlka
zanese a jak rybník rozsvítí. Další tradicí, která se
drží a máme z toho radost, je, že děti i dospěláci

přicházejí v maskách a v kostýmech. V roce 2010
jsme začali vypouštět létající lampiony štěstí
a každý rok jsme jeden přidali. V loňském roce
jsme vypustili jubilejních 10 lampionů a tím jsme
tuto tradici z bezpečnostních důvodů ukončili.
Zatím nejmladší tradicí se stal ohňostroj z hladiny
rybníka, na který se mohou děti těšit i letos.
Pejskům a ostatním zvířátkům prosím na tu
chvilku zajistěte bezpečný úkryt.
Ukázalo se, že obnova tradice Lampionového
průvodu má stále své příznivce, a tak se těšíme na
veselé převleky a všechny lampionky … hranaté,
kulaté, s motivy zvířátek nebo ty ručně dělané.
Děkujeme za příjemnou spolupráci dobrovolným
hasičům, Obci Lány a Městské policii Nové
Strašecí.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Simultánka a setkání Páteèníkù v Muzeu T. G. M.
V pátek 28. října v odpoledních hodinách
proběhne simultánní šachová partie. Účastníci
VIP simultánní partie si zahrají s českým
velmistrem, olympionikem Davidem Navarou
a velmistrem, olympionikem a mistrem světa v
šachu Sergeiem Movsesianem.

V sobotu 29. října od 14:00 do 18:00 se bude
konat tradiční Setkání Pátečníků v Lánech.
11. slavnostní setkání osobností u T.G.M. ke dni
vzniku samostatného Československého státu –
Pátečníci 2016 v Lánech. Program akce najdete
na internetu http://www.os-vlcickydvorec.net/.
Bc. Barbora Bednářová Šafránková

KLOBOUK DOLÙ – pro dalšího ocenìného obèana Lán
Vážení a milí lánští občané, Divadlo Lány a výbor
pro udělení ocenění opět 30. prosince v rámci
tradiční divadelní premiéry vyhlásí ve spolupráci
s Obcí Lány laureáta čestného ocenění Klobouk
dolů. Získá jej občan Lán 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 ceny složený z dosavadních laureátů bude
letošního oceněného vybírat právě z vašich
nominací. Kam s návrhy: poslat na email:
RomanHavelka@email.cz, nebo v obálce
nadepsané Klobouk dolů – kulturní komise
přinést na obecní úřad. Do kdy podat návrh:
do 30. listopadu 2016.
Roman Havelka, vedoucí Divadla Lány
a předseda kulturní komise

Kalendáø akcí Øíjen/Listopad
6.10. – 4.12. Výstava secesních
reklamních plakátů ze sbírky HPosters sběratele pana Zdeňka
Harapese (Muzeum TGM)
11.10. Beseda Partnerské vztahy od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
13.10. Seminář Léčivá síla kamenů
a jejich využití pro naše zdraví od
18:00 nad Narpou (J. Ladrová)
15.10. Dýňořezání od 14:00 hodin na
náměstí vedle OÚ (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. Lampionový průvod v 18:00
hodin od lánského hřbitova
(Naše Lány, SDH, Obec Lány)
23.10. Podzimní vycházka (TJ Sokol)
25.10. Beseda Zvládání emocí a období
vzdoru u dětí od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
28.10. S imultánní šachová partie
(Muzeum TGM)
29.10. Setkání Pátečníků od 14:00
hodin (Muzeum TGM)
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 Podzimní úklid lesa (Naše Lány)
říjen Po d z i m n í ú k l i d v e ř e j n ý c h
prostranství (Náš Vašírov)
3.11. Beseda Ruce na prsa, aneb Máš
to ve svých rukou! od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
4.11. Drakiáda od 16:00 hodin,
modelářské letiště (MŠ, MK)
5.11. Vítání nových občanů v Muzeu T.
G. Masaryka Lány (Obec Lány)
9.11. Beseda Dětské otravy. Umíte si
s nimi poradit? od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
15.11. Beseda Pozitivní rodičovství –
styly výchovy od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
17.11. Výstava Zimní hrátky (Muzeum
TGM)
20.11. A d v e n t n í p r o d e j n í v ý s t a v a
(Muzeum TGM)
22.11. Beseda Máme doma (před)školáka, aneb Školní zralost od 10:00
hodin v Domečku (Naše Lány)
26.11. Rozsvěcení vánočního stromku
před obecním úřadem v 17:00
hodin (Obec Lány, Chorus
Laneum)
30.11. Beseda Péče o dětské zoubky od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
listopad Zavírání lánského mola (MK)
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Výtvarná soutìž odstartována
K dětem lánské základní a mateřské
školy zamířila na sklonku září výzva
spolku Naše Lány. Ten vyhlásil další
výtvarnou soutěž inspirovanou tvorbou
dvou českých autorů.
Obrázky nebo prostorové předměty
budou děti tvořit po bližším seznámení s
životem a dílem zakladatele českého
animovaného filmu Jiřího Trnky
a režiséra a filmového scénáristy Miloše
Macourka.
S pomocí pedagogů lánské základní
a mateřské školy se děti začtou do
příběhů obou zmíněných tvůrců, aby
následně vlastnoručně vytvořily
originální díla, která v březnu příštího
roku budou instalována na výstavě
v lánském Muzeu T. G. M.
Z každé věkové kategorie vybere porota
tři nejpovedenější práce, které odmění.
Držíme dětem palce a přejeme, aby si
tvoření užily.
Martina Hořejší

Pozvánka na Drakiádu
Srdečně zveme v pátek 4. listopadu na
Drakiádu 2016. Začátek akce je v 16:00
hodin na modelářském letišti. Vypouštění dráčků s balónkem proběhne
v 17:30 hodin.
Táborák, špekáčky, horký čaj a pečené
dobroty od maminek nebudou chybět.
Přijďte i s dětmi, které školku již
nenavštěvují, nebo se do ní teprve
chystají. Těšíme se na Vás.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO
do mateøské školy
Co se dělo v měsíci září
1. – 9. 9. zvykání ve školce. Tento týden byl
o seznamování dětí s novými kamarády, s paními
učitelkami, s prostředím, s režimem a se vším, co
patří k životu ve školce. Na nové děti jsme se těšili,
třídní učitelky připravily pro děti malé
upomínkové předměty. Děti, které prostředí
mateřské školy dobře znají, novým kamarádům
pomohly objevit všechna zákoutí a ukázaly, kde
jsou ve třídě zajímavé hračky. Slziček bylo
poskrovnu, z čehož máme velikou radost. Velkou
zásluhu má i naše krásná školní zahrada, která se
líbí všem dětem. Pískoviště, teepe, houpačky jsou
pro děti velké dobrodružství.
5. a 6. 9. proběhly první třídní schůzky s rodiči. Na
programu bylo seznámení rodičů se Školním

řádem mateřské školy, se školním vzdělávacím
plánem, s plánem akcí v novém školním roce
a s nabídkou kroužků, s provozními a organizačními záležitostmi, s fungováním Spolku rodičů
a přátel Mateřské školy Lány a mnoho dalších
důležitých informací k provozu školního zařízení.
23. 9. nás přijela navštívit zpěvačka Lída
Helligerová se svým hudebním vystoupením Ptačí
svatba. Školkou se rozléhala příjemná a veselá
hudba, která navodila optimistickou atmosféru
v celé budově.
4. 10. proběhla beseda s Mgr. Danou Šálovou,
klinickou logopedkou, na téma Mluví vaše děti
správně?
V měsíci říjnu na nás čekají již tradiční akce:
Bramboriáda (6. 10.) a Zavírání zahrádky.
Využili jsme krásného počasí v prvních zářijových
dnech a s dětmi jsme se vydali na vycházky – letní
Lesní dny. Zážitky z vycházky třídy Sluníčka pro
vás sepsaly třídní učitelky.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Kytièky – Lesní den, léto 2. záøí 2016
Protože jsme se v naší třídě hned od počátku
scházeli v hojném počtu a léto ještě zdaleka
nehlásilo svůj brzký odchod, vydali jsme se hned
druhý den na náš v tomto školním roce první Lesní
den. Objektem našeho pozorování bude tento rok
Židovský rybník v centru naší obce. Jako první nás
hned překvapil nepořádek u břehu. Shodli jsme se
na tom, že by se nám také nelíbilo, kdyby nám lidé
házeli odpadky přes plot do našeho bazénu.
Někteří kamarádi začali volat, že začíná pršet.
Když jsme ale přišli blíž, zjistili jsme, že je to
spousta vodoměrek, které se umí pohybovat po

hladině. Potom jsme si postupně každý vyzkoušeli
teplotu vody. Pak jsme odebrali vzorek vody do
skleničky, abychom ji mohli ve školce porovnat
s pitnou vodou.
Po chvíli nás u rybníka překvapil Majdin tatínek se
svým psem. Pejsek se nám pochlubil tím, co umí ve
vodě. Docela jsme mu záviděli. Když pak vylezl
ven na břeh, parádně nás osvěžil.
Další povídání se už týkalo významu vody pro
člověka a především pak bezpečnosti u vody.
Hana Řádová

Sluníèka – Lesní den, léto 15. záøí 2016
Nepodceòujte prevenci
a pøijïte na besedu
Nepodceňujte prevenci a ve čtvrtek
3. listopadu přijďte na besedu Ruce na
prsa, aneb Máš to ve svých rukou! do
lánského Domečku. Budeme si povídat,
jak je důležitá prevence, a o správném
samovyšetření prsu, k dispozici bude
figurína k nácviku nahmatání bulky.
Nestyďte se a přijďte si to zkusit, vůbec
to není snadné!
A druhým upozorněním, kde je důležitá
prevence, je beseda Dětské otravy. První
pomoc při otravách: rostliny, léky,
c h e m i k á l i e , b e z p e č n ý d o m o v.
Nejohroženější skupinou jsou batolata
1-3 roky! Povídat si budeme s Mgr.
Karolinou Mrázovou, Ph.D. z
Toxikologicko informačního střediska
V F N v Pr a z e . P ř i j ď t e v e s t ř e d u
9. listopadu do lánského Domečku.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Třída Sluníčka si vybrala na Lesní dny lípu
v zámeckém parku, kterou si děti společně s rodiči
a zaměstnanci školky zasadily u příležitosti oslav
v mateřské škole. Na letní Lesní den jsme se vydali
15. září, kdy ještě krásně svítilo sluníčko a byly
poslední horké letní dny. Vzali jsme si s sebou vodu
na zalití stromku.
V parku jsme náš strom
obklopili a u lípy jsme si
připomněli, že je naším
národním stromem.
Prohlédli jsme si, jak
lípa vypadá, jaké má
listy a seznámili se s
tím, jaký je celý její
název. Na společné
fotografii jsme se
usmívali, bylo nám v
zámeckém parku
příjemně. Postupně
stromek všechny děti
zalily. Lípě se v parku
opravdu daří a poroste

jako naše děti.
Druhý den jsme všichni lipku nakreslili. Věřte, že
obrázek se opravdu všem povedl, několik výkresů
jsme pro Vás vystavili ve vitríně mateřské školy na
náměstí.
Jaroslava Titzová
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ZE ŠKOLY
a třetího ročníku dvacet lekcí. Povinné výukové
lekce ve 2. a 3. ročníku hradí Obec Lány.
15. 9. – Učitelé se sešli s rodiči na prvních třídních
schůzkách. V 9. třídě byli rodiče spolu s žáky
obeznámeni výchovnou poradkyní s fakty
ohledně přijímacího řízení na střední školy.

Odstartovali jsme pøelet novým
školním rokem
Ve čtvrtek 1. září jsme za přítomnosti pana
starosty odstartovali nový školní rok. Před
historickou budovou školy jsme společně přivítali
35 prvňáčků, 17 hochů a 18 dívek, jeden další
prvňáček bude absolvovat 1. třídu na škole mimo
území ČR. Žáci 9. třídy tradičně doprovodili své
nejmladší kamarády do školních lavic.
V odpoledních hodinách jsme se ve škole sešli
ještě jednou. Učitelé pro děti přichystali
zábavnou hru Letím! Letíš? Letíme! – děti
rozpoznávaly obyvatele ptačí říše, jejich hlasy,
vyráběly ptačí hejno, házely na cíl, skládaly
puzzle, střílely z luku a kuše, jako ptáci na drátě
překonávaly slackline. Příjemným zpestřením
aktivit bylo Bublinárium, kde si mohl každý zkusit
vytvořit rozličné tvary bublin. Mladší děti
v tělocvičně školy diskotačily s Bárou Ladrovou
a s myšákem Edou, ti starší si pak s moderátorem
Rádia Relax Honzou Ladrou s chutí zatančily
a zasoutěžily o ceny. Několik zájemců si prohlédlo
školu zevnitř, prošli jsme obě školní budovy
a dopřáli si i pohled ze školní vyhlídky. Po
náročném dni pár vytrvalců posedělo
a popovídalo si u táboráku.
Za sladké i slané občerstvení, ovoce a zeleninu na
akci děkuji ochotným maminkám/pekařkám a
členkám rady SRPDŠ. Členkám rady rovněž
děkuji za výpomoc u vstupu, u stánku s
občerstvením a za uspořádání atrakce pro radost
Bublinárium. Dále děkuji Zámku Lány za kytičky
pro prvňáčky, Obci Lány i Krajskému úřadu
Středočeského kraje za dárky pro prvňáčky, panu
T. Barochovi ml. za zvučení ranní akce. Díky též
všem návštěvníkům, kteří podpořili naši akci
svou účastí i finančním příspěvkem.

16. 9. – Částkou 6.600,- Kč žáci podpořili
charitativní sbírku Světluška.
19. 9. – Čtvrťáci a páťáci vyrazili na Cestu kolem
světa do Fantasy golf v Plasích nedaleko Plzně.
Prostřednictvím průvodců se dozvěděli
zajímavosti o Japonsku, Řecku, Egyptě, Mexiku.
V minizoo pozorovali mývaly, opičky, papoušky,
ryby, kachny, ale také lvy, tygry, klokany.
Vyzkoušeli si i vlastní šikovnost v hraní minigolfu.
21. 9. – I letos se budeme společně s žáky 8. třídy
věnovat výuce finanční gramotnosti. Osmáci
absolvovali první lekci, v níž založili fiktivní
domácnosti a začali sestavovat rozpočty.
27. 9. – Ve 4. třídě proběhlo pod vedením lektora
kladenského Střediska volného času Labyrint
první setkání s teorií dopravní výchovy. Žáky čeká
v tomto pololetí i praktický výcvik na dopravním
hřišti.
29. 9. – Žáci 9. třídy poměřili síly v orientačním
závodu – prokázali schopnost orientovat se
v terénu, pracovat s mapou a buzolou, odhadovat
vzdálenosti a poskytnout rychlou zdravotní
pomoc.

Letní zmìny ve škole
·

·

·

Výtěžek z dobrovolného vstupného 3.485,- Kč byl
vložen na účet SRPDŠ.
30. 8. – Ve škole se konalo 26. zasedání Školské
rady.
7. 9. – Byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole
Plaváček v Tuchlovicích. Žáci prvních tříd
absolvují deset výukových lekcí, žáci druhého

·

Během letních prázdnin proběhly úpravy ve
školní jídelně, posunem zděné příčky se
prostor zvětšil, v jídelně jsou nové stoly a židle.
V suterénu budovy jsou zmodernizované dva
oddělené prostory pro převlékání dětí na
hodiny tělesné výchovy, součástí obou je
odpovídající sociální zařízení. Mimo to vznikl
nově prostor vybavený sociálním zařízením
a sprchovým koutem a dále místnost prádelny
se skladem čisticích prostředků.
Z prostor školní družiny byla vybudována nová
učebna. Školní družina funguje ve čtyřech
odděleních v odpoledním režimu školních tříd.
Z kapacity 110 míst bylo využito 102.
Ve všech pěti pracovnách nové školní budovy
je pro výuku k dispozici interaktivní technika.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Nefunkèní elektropøístroje dejte dìtem do školy
Pokračování ze str. 2 ...
Dále vysloužilé baterie, prázdné tonery a
cartridge do tiskáren (pro ně jsou určeny
speciální boxy v přízemí historické budovy).
Škola v letošním roce nebude odebírat velké
elektrospotřebiče.

Ty můžete uložit do sběrného dvora u hřbitova,
má otevřeno ve středu od 15:00 hodin do 18:00
hodin a v sobotu od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Za
jakoukoli Vaši pomoc pedagogové lánské školy a
děti předem děkují.
Martina Hořejší

Domeček je přátelské místo pro celou
r o d i n u . Po k u d s i z p r o g r a m u
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
· 14:00 – 17:00 Rodinné poradenství
(individuální, párové, rodinné
konzultace, psychoterapie) a Pedagogicko psychologické poradenství
(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
(4. 10., 18. 10., 1. 11., 8. 11. –
korálkujeme pro radost)
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé – pokročilí
· 9:30 – 10:00 Zpívánkové dopoledne
pro děti s rodiči
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(26. 10.)
· 13:00 – 16:00 Personální a mzdové
poradenství (26. 10.), 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
(19. 10.), objednávky:
sona.jelinkova@seznam.cz
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
Dále vybíráme z programu:
· 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
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. Příjem věcí: neděle
16. října od 16:00 do 18:00 hodin +
pondělí 17. října od 15:00 do 16:00
hodin. Výdej věcí a peněz: čtvrtek 20.
října od 8:00 do 9:00 hodin. Více info:
Andrea Klimešová 604 894 402.
· Beseda Zvládání emocí a období
dětského vzdoru se uskuteční v úterý
25. října od 10:00 hodin. Období
vztekání, věčného rozčilování atd.
www.naselany.cz
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Z HISTORIE

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Chorus Laneum zpíval
dìtskému domovu
Chorus Laneum již několikrát
vystupoval v Nápravněvýchovném
ústavu ve Vinařicích. Tentokráte se
odsouzení ve výkonu trestu vzdali svého
koncertu ve prospěch svých dětí, které
jsou v Dětském domově v Ledcích. Celou
akci zorganizoval Ing. Vodička, ředitel
Středního odborného učiliště Vinařice.
S dětmi jsme se tedy sešli 3. září v kostele
sv. Václava ve Stochově s programem
upraveným pro malé posluchače. Na
koncert přišlo 40 dětí ve věku od 3 do 19
let společně s pedagogickým dozorem
a s vychovateli.
Po č á t e č n í o b a v y, ž e d ě t i z c e l a
nezaujmeme natolik, aby si nepovídaly,
se nenaplnily. Děti byly velmi milé,
pozorné a hltaly každý náš tón. Celý sbor
byl dojatý jejich laskavým chováním
a jsme vděční, že jsme s dětmi mohli
strávit krásnou hodinu, která byla
přínosná pro nás všechny.
Vlasta Doležalová

Masarykova vatra
Akce Masarykova vatra patří již ke
každoročním tradičním akcím, které se
konají v obci Lány. Tradice pietní
vzpomínky na prvního
československého prezidenta T. G.
Masaryka u příležitosti výročí jeho úmrtí
byla obnovena v roce 2001 díky SDH T.
G. M. Lány a Muzeu T. G. Masaryka
v Lánech. Postupně se k tradici připojil
ještě Kulinářský jarmark, který je již
nedílnou součástí této vzpomínkové
akce. Letošní Masarykova vatra se
uskutečnila dne 10. září 2016.
Zúčastnilo se mnoho vzácných hostů,
jako byl prezident České republiky Miloš
Zeman, kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský a primas český, dále
náměstek hejtmana Středočeského
kraje Karek Horčička, radní pro oblast
kultury a památkové péče
Středočeského kraje, vedoucí odboru
kultury a památkové péče
Středočeského kraje Beáta Majdišová,
I n g . p o r. K a r e l J e l í n e k z H Z S
Středočeského Kraje, Zdeněk Ledvinka
z Okresního sdružení hasičů Rakovník
a Doc. Václav Liška, místopředseda
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska.
Zapálení Masarykovy vatry provedli
prezident republiky, kardinál Duka,
starosta obce Lány Karel Sklenička
a zakladatel tradice Masarykovy vatry
František Pošta.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

Staroèeské sousedské tradice, svépomoc a pohoda
Pokračování z minulého čísla …
Popis baráčnického praporu – na jedné straně
praporu je zobrazen Přemysl Oráč, druhá strana
vznikla podle návrhu škrabáka Josefa Vondry.
Uprostřed vidíme staročeský prostřený stůl se
zkříženými trnožemi, na němž spočívá domeček,
rychtářské právo a srolovaný pergamen. Po jedné
straně stolu stojí tetička, po druhé straně soused,
oba v krojích (modelem pro vzorové fotografie,
podle nichž byl prapor zhotoven, stáli Antonie
Vondrová a Josef Douša). Nad stolem a oběma
postavami se obloukovitě klene nápis 1932 Vlast.
dobroč. sdruž. Obec Baráčníků 1959, dole pak
vodorovně Lány – Vašírov. (Původně tam mělo
stát pouze Lány, ale soused Viktora přesvědčil na
sedění 13. 4. 1959 veškeré členstvo, že ve Vašírově
jsou také baráčníci, a dobří!, a prosadil na prapor
i název své obce.) Plocha praporu je lemovaná
folklórními ornamenty. Prapor za 10 000 Kčs
zhotovila v roce 1959 Charita v Jablonném nad
Orlicí, upevněn je na žerdi s lipovou ratolestí.
Velká Slavnost rozvinutí praporu se konala dne
12. července 1959.

Lánští baráčníci nepřetržitě vyvíjejí spolkovou
činnost ku prospěchu celé obce už téměř 85 roků.
Už dlouho si stýskají na nedostatek chasy a s tím
související vysoký věkový průměr své členské
základny, ale díky svým nažehleným malebným
krojům jsou na veřejnosti nepřehlédnutelní. Aby
jim to slušelo ještě víc, jeden zbrusu nový kroj si
chtějí s pomocí obecní dotace ke svým
pětaosmdesátým narozeninám pořídit, vyjde na
10 – 15 tisíc korun. Nemáte někdo nějaký
zachovalý doma, aby mohl být použit jako vzor?
Nechť zásluhou baráčníků zazáří náš kroj jako
nádherná duha na letní obloze, řečeno slovy
Václava Beneše Třebízského „jako jasná píseň
v rozkvetlé přírodě – jako démant mezi křemeny“.
Všichni Lánští, co jste tady, vidíme Vás, věřte, rádi,
seznámeni jste teď se vším všady, rozšiřujte naše
řady, mladším kladem otazník – chceš být taky
baráčník? A tak program sousedského sedění byl
vyčerpán a končíme s přáním dobré noci a s
baráčnickým pozdravem Vždy jen kupředu!
Václav Vodvářka, lánský písmák

NEBE NAD LÁNY
Jako reakci na žádosti o zveřejnění zdrojů k
čerpání aktuálních i obecných informací o NEBI
nejen NAD LÁNY dovolte dnes krátký
komentovaný seznam:
Dokonalým průvodcem a skvěle uspořádanou
encyklopedií o hvězdách a souhvězdích je
www.hvezdnouoblohou.wz.cz.
Aktuality ze světa astronomie a každotýdenní
popis dění na obloze přináší www.astro.cz.
Několikrát jsme psali i o kosmonautice. Tady je tip
na zdroj: www.kosmonautix.cz.
K poznávání jevů na obloze, které jsou lidským
dílem, se hodí www.calsky.com. Po zadání polohy
na vás kalkulátor vychrlí názvy a časy aktuálních
přeletů desítek družic nad vaší hlavou.
Pokud chcete začít s pozorováním, poradit
s postupy či s orientací v množství optických
přístrojů, zkuste www.astro-forum.cz.
A pro úplnost uvedu ještě dva zdroje
z nejpovolanějších: www.nasa.gov a www.esa.int.
Samozřejmě najdete desítky dalších stránek,

mnohé zaměřené na konkrétní problematiku
www.kommet.cz, stačí jen vybírat.
Samostatnou kapitolou by pak byly aplikace pro
chytré telefony… Od těch užitečných, jimiž jsou
stellaria nebo aktuální fáze měsíce, až po lákadla
s bezcennými daty, kterým je lépe se vyhnout.
Nebo alespoň jim nevěřit.
Pro rady, jak na praktickou astronomii, si zajeďte
na nějakou z hvězdáren v okolí: Na Petříně, ve
Slaném nebo v Žebráku najdete pochopení u
odborníků z řad zaměstnanců i dobrovolných
průvodců amatérů. Observatoře v malých
městech jsou srovnatelné s těmi v Praze, Brně,
nebo Hradci. Nezarazí vás tam davy turistů a na
vyjížďku, pro kterou se rozhodnete vždy na
poslední chvíli (počasí), mají ideální polohu.
h t t p : / / w w w. h v e z d a r n a z e b r a k . c z ,
www.observatory.cz, www.hvezdarna-slany.cz.
Nakonec doporučím časopis Astropis jako
zástupce klasických médií (škoda, že na ústupu).
Jirka Luska

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
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Slunce svítilo na kulináøský jarmark
Kulinářský jarmark, který se letos konal druhou
zářijovou sobotu, se opravdu vydařil. Rád bych
moc poděkoval řeznickým mistrům Pepovi
Hoškovi a Pavlu Worofkovi, kteří
se letos opět ujali výroby skvělých
zabíjačkových dobrot. Dík patři
za pomoc při organizaci lánským
hasičům, baráčníkům i členům
kulturní komise a také všem
návštěvníkům, kteří si s námi
přišli kulinářské odpoledne
a slavnostní zapálení Masarykovy
vatry užít a vytvořili příjemnou
atmosféru.
Příští větší obecní kulturní akcí je
každoroční svěcení adventních
věnců a rozsvěcení vánočního
stromu v sobotu před první

Den sokolstva

adventní nedělí. Doufám, že se tu všichni opět
sejdeme.
Roman Havelka, Kulturní komise obce Lány

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Turnaj na poèest 50. výroèí založení
V sobotu 10. září uspořádal oddíl
stolního tenisu turnaj na počest
50. výročí svého založení.
Zúčastnili se ho současní i bývalí
hráči oddílu. Dva z našich
bývalých hráčů, účastníků tohoto
turnaje, hrají dokonce
momentálně 2. ligu. Velice si
ceníme také účasti dvou zakládajících členů oddílu: Oty Landra
a Josefa Bumby. Ota Landr je
nejdéle aktivně hrající člen našeho
oddílu. Oba spolu sehráli v rámci
turnaje přátelský zápas. Po
skončení turnaje byli všichni
účastníci odměněni výroční
medailí.
Milan Moravec
Zakládající členové oddílu Ota Landr a Josef Bumba

Cyklosprint podruhé!
V sobotu 10. září se v Berounské ulici uskutečnil
druhý ročník Cyklosprintu na horských kolech.
Závodilo se na dvou tratích – předškoláci na trati
dlouhé přibližně 352 m a ostatní na trati dlouhé
508 m.
Vybrali jsme si opět nádherné počasí, oprášili
loňské zkušenosti a na startu jsme přivítali
postupně 56 závodníků. Je důležité a potěšitelné,
že výraznou většinu z nich tvořily děti. Skvělou
atmosféru jim opět vytvářeli obyvatelé Berounské
ulice, kteří v hojném počtu i navzdory omezení,
jež jim závod vlastně způsobil, povzbuzovali pod
taktovkou pana Kindla všechny závodníky.
Po loňském seznámení s tratí bylo letos vidět, že
se závodníci poctivě připravili a dosažené časy

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ

a zlepšení jsou tak markantní, že v příštích letech
se můžeme těšit na vyrovnanější bitvy a závod
bude mít stále vyšší sportovní hodnotu.
Chtěl bych závěrem poděkovat všem, kteří se
přímo či nepřímo podíleli na organizaci závodu.
Martinovi Frolíkovi za pomoc při obstarání
potřebných povolení a dopravního značení,
Monice Přerostové za grafiku, obci Lány za
umožnění akce, obyvatelům Berounské
a ostatních ulic za trpělivost s omezením provozu
a mým kolegům z hnutí Pro dobrou věc za
celkovou pomoc s organizací závodu.
58:52 sekundy je doposud nejrychlejší dosažený
čas. Přijďte jej s námi ostatními za rok překonat!
Emil Buřič

8. říjen si připomínáme jako Den
sokolstva. V noci ze 7. na 8. října 1941
bylo gestapem zatčeno 625 župních
sokolských činovníků, kteří byli
odvezeni do koncentračního tábora.
Většina z nich útrapy nepřežila. Ze župy
Budečské byli popraveni župní starosta
Fr. Kleiner, jednatel Kratochvíl a členové
předsednictva Kasalický, Pešek,
Řezníček a další. Sokolové byli trnem
v oku nacistům, protože stáli často v čele
odbojové činnosti. Sokolská činnost
byla během okupace nejprve silně
omezena a posléze zcela zastavena.
V kronice lánského Sokola v úvodu roku
1941 se píše: Po příchodu Němců přišla
různá přísná opatření, mezi nimi též
konání i výborových schůzí bez svolení
okresního úřadu. Proto byly schůze
konány tajně. Konání valné hromady bylo
povolené, ale za četnické asistence. Tehdy
se velmi pěkně zachoval štábní
strážmistr Struna – legionář. A dále:
Velmi cenné informace podával bratru
starostovi L. Krejsovi popravený bratr
generál Eliáš, takže mnohé cenné
a důvěrné věci sokolské mohly býti včas
před uzavřením sokolovny odstraněny
a uloženy. Přitom kromě starosty Krejsy
pomáhali bratr Čáp, Hamouz a Krákora.
K úplnému uzavření sokolovny v Lánech
došlo 13. dubna 1941. Avšak díky
důvtipu a chytrosti činovníků byla
sokolovna přeměněna na kino, kde se
během války hrálo až do roku 1945.
Václava Nováková

Vrak vozidla pro výcvik
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce Lány shání pro výcvik vrak
jakéhokoliv vozidla. Máte-li prosím vrak
automobilu, kterého se chcete zbavit,
ozvěte se a my si pro něj přijedeme.
Kontakt: 777 887 677 nebo e-mail:
sdhlany@centrum.cz. Děkujeme.
Petr Králíček, velitel jednotky SDH

Úklidové služby
·
·
·
·
·

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

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Øíjen v sokolovnì
Kromě pravidelného cvičení
pokračují cykly cvičení pro ženy Body
and Mind vždy v úterý od 18:00 hodin
a Problematické partie ve čtvrtek od
18:00 hodin.
· Z organizačních důvodů bylo cvičení
mladšího žactva přesunuto na středu
od 16:00 hodin.
· Od 6. října chodí chlapi na nohejbal
vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin.
· Nově jsme zavedli hodiny sportovního aerobiku vedené K. Belušovou.
Cvičí v pondělí od 18:00 hodin a ve
čtvrtek od 14:30 hodin.
· 8. října se koná regionální turnaj
mládeže ve stolním tenisu.
· 19. října burza oblečení od 9:00 hodin
– pořadatel Domeček.
· Soboty odpoledne a neděle
dopoledne je většinou sokolovna
zadaná pro zápasy stolních tenistů.
Vz h l e d e m k v y s o k é v y t í ž e n o s t i
sokolovny žádá výbor zájemce o její
pronájem na různé akce, aby své žádosti
předkládali s dostatečným předstihem.
Václava Nováková
·

LÁNSKÁ KOULE 2016
Základní kolo pátého ročníku turnaje
PÉTANQUE se konečně dostalo do fáze, kdy je
možno podle výsledků zápasů určit dvojice
postupujícído finále. Z každé skupiny základního
kola postupují tři dvojice, tedy celkem devět
dvojic. Protože se do finále nepřevádějí žádné
body, začíná každý s čistým štítem. Finálovou
skupinu tvoří: Zuzana a Petr Fenclovi, Dagmar
a Alfréd Hurtovi, Jana a Martin Polonyiovi, Iveta
a Petr Filipovi, Martina a Miroslav Hořejší, Lenka
a Patrik Maixnerovi, Michaela a Emil Buřičovi,
Milan Hořejší a Lukáš Koželuh a Jitka a Bohuslav
Machačovi. Začít se zápasy se může ihned, stejně
jako uzavírat sázky na vítěze.
Věřím, že finále bude probíhat ve svižnějším
tempu než základní kolo soutěže. Je o co hrát.
Vítězná dvojice si odnese jako každý předchozí rok
poukaz na dovolenou u CK Fischer. Letos je však

hodnota poukazu pět tisíc pro každého z dvojice.
A i na dalších dvou místech budou pěkné ceny. Lze
doufat, že počasí bude příznivé a soutěž bude
ukončena dříve, než napadne první sníh. Finálová
tabulka je již v Narpě a ve vitríně sokolovny.
Nezapomeňte prosím zapisovat výsledky,
v horním řádku body, ve spodním skóre. V Narpě
visí rovněž harmonogram zápasů.
Jak bylo konstatováno v předchozích letech, na
výsledcích je patrné, kdo trénuje i mimo soutěž. Ti,
co se v předchozích letech umisťovali na koncích
žebříčků a letos docházejí na přátelská klání,
překvapují svou dobrou hrou.
Přeji všem finalistům přesnou mušku a radost ze
hry. Totéž přeji i těm, kteří budou chodit na
přáteláky a tréninky.
Diváci bez pejsků a cigaret jsou vítáni.
Oldřich Polášek

Podzimní vycházka
Pojďte s námi na podzimní procházku
s hůlkami nebo bez nich. Vyrazíme
v neděli 23. října v 9:30 hodin od sokolovny a půjdeme přes tři obce – Stochov,
Nové Strašecí a Rynholec. Zastavíme se
u svatováclavského dubu, ve Strašecí si
prohlédneme výstavu o Keltech a polem
okolo hořkovecké skládky se vrátíme na
Lány. Trasa je dlouhá cca 12 km.
Martina Moravcová

Sauna zahajuje
První podzimní sauna bude ve středu
19. října. Od 17:00 hodin je určena
ženám a od 18:30 hodin mužům. Sauna
je klasická finská. Potírna je vytápěna
elektrickými kamny a ochlazovnu tvoří
tvoří malý bazén s možností dochlazení
ve venkovním uzavřeném prostoru.
Individuální pronájem sauny je možné
d o h o d n o u t u Pe t r a M o r a v c e
petr.moravec@xura.com. Využijte
možnost saunování, je to zdraví velmi
prospěšné!
Tenisový klub Lány

Fotbal
Lánští fotbalisté do nové sezóny nevkročili zrovna
pravou nohou, o čemž svědčí i výsledky prvních
třech kol: SK Lány – Oh. Městečko 2:5, So Janov
SK Lány 4:2, SK Lány – FK Kněževes 1:10. Tyto tři
prohry však pro kluky byly ponaučením a již ve
4. kole přivezli krásné 3 body z Rakovníka, za které
jim patří veliká gratulace, protože na tomto
stadionu se nelehce vyhrává. Ol. Rakovník – SK
Lány 1:3. V celkové tabulce se SK Lány drží na
12. místě. Mladší žáci mají za sebou teprve první
zápas s týmem SKP Rakovník, se kterým utrpěli

prohru 1:9. V celkové tabulce se drží na 5. místě.
Pevně věříme, že tato prohra děti neodradí a
budou stále se sportovním nadšením jako
doposud reprezentovat náš tým.
Klára Dudášiková, SK Lány
Výsledky zápasů po uzávěrce Lánského zpravodaje
SK Lány - A: SK Lány - SK Lišany 2:6, Sp Lužná SK Lány 2:1.
SK Lány - Starší přípravka: SK Rakovník - SK
Lány 16:1 a FK Hředle - SK Lány 5:1.
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Úřední hodiny OÚ Lány
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