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Úvodník

Nový územní plán

Podzimní rozhodování

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Lány
dne 4. září 2017 byl schválen nový územní plán
obce Lány a Vašírov. Zadání zpracování územního
plánu bylo schváleno dne 16. prosince 2013. Ve
výběrovém řízení na zpracování nového ÚP byl
vybrán autorizovaný architekt ing. arch. Vladimír
Charvát. Pořizovatelem územního plánu byl
Magistrát města Kladna, oddělení architektury,
územního plánování a rozvoje. Podněty na změny
využití v území v rámci pořízení nového ÚP byly
podány z podnětů občanů, firem a obce.
Podkladem pro zpracování byly doplňující
průzkumy a rozbory území, zpracované projektantem. Jedním z hlavních požadavků zastupitelstva obce bylo i určení minimální velikosti nových
parcel na 800 m2 tak, aby došlo k rozvolnění
nových zastavovaných ploch. Další bylo vrácení
některých ploch do veřejné zeleně (např. pozemky
vedle lánského hřbitova a na Kopanině). Veřejné
projednávání návrhu územního plánu spojené
s odborným výkladem projektanta proběhlo 21.
září 2016. Na základě tohoto projednávání bylo
vzneseno 5 námitek. Po projednání v zastupitelstvu bylo 2 námitkám vyhověno, 2 námitkám bylo

Letošní léto se s námi velmi rychle
rozloučilo a již začátkem září se na
teploměru začaly objevovat hodnoty
patřící spíše do listopadu, a ne k babímu
létu. Zároveň ale také začala předvolební kampaň stran bojujících o místa
v Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky. A na nás na voličích je,
abychom se správně rozhodli, které
politické straně nebo politickému hnutí
vhodíme hlas do volební urny. Pro
někoho to bude rozhodnutí snadné, pro
jiného to bude velmi těžké, protože před
volbami všichni slibují a rozdávají, ale
po volbách většinou skutek utek. Pak
jsou mezi námi tací, kteří se rozhodnou
a k volbám nepůjdou. Samozřejmě je to
každého právo, ale pak ať tito nevoliči
nenadávají, že je všechno špatně. Na
druhou stranu je však trochu chápu,
protože od letošního roku až do roku
2026 se budeme rozhodovat (správný
výraz je vlastně volit) každý rok.
Před jiným rozhodováním bylo v září
letošního roku zastupitelstvo obce. Jak
se dočtete na jiném místě tohoto
Zpravodaje, rozhodlo o tom, že se
dominantní strom na Masarykově
náměstí před obecním úřadem – červenolistý buk – musí porazit. Věřte, že to
nebylo vůbec jednoduché rozhodnutí.
Zvažovali jsme různé varianty, ale po
vypracování několika odborných posudků a na základě jejich výsledků bylo
jasno – porazit. Tento buk zde rostl více
než 120 let, ale stejně jako lidský život,
tak i život stromu má určitou délku, a
pokud ji překoná, musí uvolnit místo
dalším. Přeji všem, aby jejich
rozhodování byla co nejjednodušší, a
věřím, že trochu toho babího léta ještě
letos přijde.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná
v pondělí 30. října od 18:00 hodin v sále
nad hospodou Narpa.

vyhověno částečně a 1 námitka byla zamítnuta.
Opakované projednávání se uskutečnilo dne 12.
června 2017. Zde byla vznesena 1 námitka, která
však byla shledána jako nerelevantní, protože
opakované projednávání se týká pouze námitek
vznesených při řádném projednávání. Tato
námitka při řádném projednávání vznesena
nebyla a na pozemcích uvedených v námitce
nedošlo od předchozího projednávání k žádným
změnám. Odborný výklad provedl projektant ing.
Charvát. Předložený ÚP respektuje požadavky
vyplývající z dokumentu Politika územního rozvoje
ČR 2008 a i z aktualizace č. 1 této Politiky územního rozvoje. Předložený ÚP respektuje krajskou
nadřazenou územně plánovací dokumentaci, tj.
Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a
stanoviska dotčených orgánů vydaná v rámci
projednání návrhu Územního plánu Lány. Dne
11. září 2017 byl nový územní plán zveřejněn a
nabyl účinnosti dne 26. září 2017. Územní plán je
umístěn na webových stránkách obce Lány nebo
je možno nahlédnout do jeho listinné podoby na
Obecním úřadu v Lánech.
Karel Sklenička

Hodiny na lánské radnici
Dne 12. září byly na budovu lánské radnice
vráceny hodiny. Původní hodiny, které byly
v rámci zateplení budovy odstraněny, byly již
nevyhovující a velmi poruchové. Na základě
poptávky byla k instalaci nových hodin vybrána
nabídka firmy Elektročas s. r. o. Uvnitř budovy
jsou umístěny hodiny EH 81 – DCF s věžním
hodinovým strojem HSV 1. Na fasádě budovy je

pouze ciferník o průměru 1 m s arabskými číslicemi. Číslice jsou vyrobeny z hliníkového plechu
s komaxitovou úpravou a jsou jednotlivě kotveny
na distančních sloupcích do fasády. Hodiny jsou
řízeny příjmem radiosignálu DCF, který zajišťuje
absolutně přesný chod s automatickou změnou
zimního a letního času.
Karel Sklenička
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Co se dìje na radnici
·

·

Na roh hospody Narpa bude umístěna další obecní kamera, s jejíž pomocí
bude moci Městská policie Nové
Strašecí lépe monitorovat dění na
této straně náměstí okolo fontány.
Prosíme všechny radioamatéry, aby
se přihlásili na obecním úřadě s informací, na jakých frekvencích vysílají.
V poslední době dochází k poruchám
obecního rozhlasu a domníváme se,
že někdo nevědomky používá stejnou
frekvenci, na které vysílá obecní
rozhlas. Děkujeme.

Sbìr nebezpeèného odpadu
Mobilní svoz nebezpečných odpadů
a odpadů určených ke zpětnému odběru
se uskuteční v sobotu 4. listopadu.
Sběrná místa jsou: Lány 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 bezplatně odevzdat: pneumatiky,
oleje, barvy, lepidla, pryskyřice, mastné
tkaniny, ředidla, teploměry, fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy,
léčiva, baterie všech druhů včetně
olověných akumulátorů, nádoby od
sprejů atd.). Dále pak elektrospotřebiče.
Připomínáme, že nebezpečné odpady se
odevzdávají v danou hodinu přímo
zaměstnancům specializované firmy,
která tento sběr provádí. Nevozte je na
sběrná místa předem.
Dana Hnízdilová

Bioodpad ze zahrádek
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný
bioodpad ze zahrádek budou přistaveny
od pátku 13. října do neděle 15. října na
stanovištích: u hřbitova (vedle hřbitovní
zdi směrem k antilopám), parkoviště
u rybníka, Lesní ulice u č. p. 125 a Vašírov
Na Ohrádce. Kontejnery budou v sobotu
vyprázdněny. Prosíme, odpad vkládejte
volně bez pytlů a jiných obalů!
Ing. Ivana Píšová

Parlamentní volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 20.
a 21. října 2017. Volební lístky by měly
být rozneseny do každé domácnosti do
17. října. Pokud se tak nestane, můžete
si své volební lístky vyzvednout na obecním úřadě nebo je dostanete přímo ve
volební místnosti v den voleb. Volební
místnosti v budově I. stupně základní
školy ve Školní ulici, budou otevřené
v pátek 20. října od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 21. října od 8:00 do 14:00
hodin.

Místní akèní skupina SVATOVÁCLAVSKO
první výzvy podpory projektù jsou pøipraveny pro
vyhlášení na podzim 2017
V zářijovém čísle Lánského zpravodaje jsme vás informovali
o činnosti MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. a slíbili jsme vám
zveřejnění připravovaných dotačních výzev v říjnovém čísle
Zpravodaje. Zde je tedy přehledná tabulka a podrobné informace
budou uvedeny na webových stránkách www.svatovaclavsko.cz.
Předpokládaná
Oprávnění žadatelé
alokace v první
(orientačně ve
výzvě / Celková Předpokládané
zkratce – podrobně
Operační program: Opatření
alokace podle vyhlášení výzvy
budou oprávnění
SCLLD na celé
žadatelé uvedeni
období (Kč)

IROP 1: Infrastruktura pro
vzdělávání a pro předškolní
výchovu

IROP 2: Bezpečná doprava
(např. rekonstrukce,
modernizace a výstavba
chodníků podél silnic I., II.
a III. třídy a místních
komunikací, přizpůsobených
osobám s omezenou
schopností pohybu
a orientace, včetně přechodů
pro chodce a míst pro
přecházení.

6 000 000 /
9 215 000

5 528 000 /
5 528 000

10, 11 / 2017

10, 11 / 2017

Podporované aktivity
(příklady – konkrétní aktivity
budou uvedeny v rámci výzvy)

Veřejný sektor,
školská zařízení

Stavby, stavební úpravy a pořízení
vybavení odborných učeben za
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu
práce v klíčových kompetencích
(komunikace v cizích jazycích, práce
s digitálními technologiemi, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory).

Veřejný sektor
(obce)

Rekonstrukce, modernizace
a výstavba chodníků podél silnic I.,
II. a III. třídy a místních komunikací,
přizpůsobených osobám s omezenou
schopností pohybu a orientace,
včetně přechodů pro chodce a míst
pro přecházení.

IROP 3: IZS: modernizace
techniky a prevence

2 000 000 /
3 685 000

10, 11 /2017

Veřejný sektor

Pořízení specializované techniky
a věcných prostředků pro výkon
činností spojených s extrémním
suchem a s haváriemi spojenými
s únikem nebezpečných látek.

OPZ 1: PrevOPZ 1:
Prevence kriminality
a drogové závislosti

1 200 000 /
2 400 000

10, 11 / 2017

Veřejný sektor
(obce)

Posílení činnosti v oblasti prevence
kriminality prostřednictvím asistenta
prevence kriminality.

10, 11 / 2017

Obce, NNO,
poskytovatelé
sociálních služeb,
školy

Smyslem je prostřednictvím zajištění
vhodné nabídky aktivit
a preventivních opatření zamezit
rozvoji podmínek pro sociální
vyloučení a jeho vzniku u osob
v cílové skupině.
Podpora je určena na zajištění služeb
péče o děti v době školních prázdnin,
např. formou příměstských táborů
nebo zajištění doprovodu dětí na
kroužky apod.

OPZ 2: Inkluze a vzdělávání
sociálních skupin

1 700 000 /
2 530 000

OPZ 3: Prorodinná opatření

1 800 000 /
3 800 000

10, 11 / 2017

Obce, NNO,
poskytovatelé
sociálních služeb,
školy

PRV 1 (Fiche 1): Investice do
zemědělských podniků

2 400 000 /
3 066 000

1 / 2018

Podnikatelé
v zemědělství

Podpora je určena pro investice
podniků v zemědělských činnostech.

1 / 2018

Podnikatelské
subjekty (FO a PO)
– mikropodniky
a malé podniky ve
venkovských
oblastech, zemědělci

Podpora je určena pro investice na
založení a rozvoj činností v
cestovním ruchu.

PRV 2 (Fiche 2): Podnikání
v nezemědělských činnostech
a cestovním ruchu

1 550 000 /
2 044 000

V rámci každé výzvy proběhnou semináře pro žadatele, stejně jako možné konzultace v kanceláři MAS,
která má sídlo v ulici Jaroslava Šípka 486 ve Stochově (naproti služebně Městské policie Stochov).
Konzultační hodiny a další podrobnosti ke každé výzvě budou zveřejněny na webových stránkách MAS
a v dalších tiskovinách.
Ing. Luboš Fleischmann,
vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD,
projektový manažer MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
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Záøijové veøejné zasedání
V pondělí 4. září se zastupitelé sešli na veřejném
zasedání obce Lány. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Ověření souladu dokumentace Územního
plánu Lány s podmínkami podle ustanovení
§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
· Návrh rozhodnutí o podaných námitkách dle
předloženého návrhu v odůvodnění Územního
plánu Lány.
· Souhlas s návrhem řešení podaných připomínek dle předloženého návrhu v odůvodnění
Územního plánu Lány.
· Vydání Územního plánu Lány formou opatření obecné povahy obce Lány č.1/2017, a to
v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c)
a § 54 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů.
· Uložilo starostovi obce oznámit vydání Územního plánu Lány veřejnou vyhláškou podle § 25
zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších

·

·

·

·

·
·

·

předpisů.
Prodej pozemku parcelní číslo st. 942 v katastrálním území Lány o výměře 6 m2 společnosti
ČEZ Distribuce a.s. Cena pozemku je 1.000,Kč za m2.
Prodej pozemku parcelní číslo 184/18
v katastrálním území Lány o výměře 28 m2
společnosti ČEZ Distribuce a.s. Cena pozemku je 1.000,- Kč za m2.
Prodloužení pronájmu části pozemku parcelní
číslo 43/8 v katastrálním území Vašírov
o výměře 168 m2 JV na dobu 10 let za cenu 10,Kč za m2 za rok.
Poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši
200.000,- Kč pro TJ Sokol Lány na realizaci akce Rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně.
Rozpočtovou změnu č. 4/2017.
Vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce parkoviště u hřbitova.
Darovací smlouvu na pozemek parcelní číslo
199/82 v katastrálním území Lány o výměře
390 m2.
Dana Hnízdilová

Pojïte s námi plánovat – ohlédnutí
V zářijovém Zpravodaji jsme zvali veřejnost na
povídání si o budoucnosti prostoru, kde se říká Za
Hartmanovic (ulice Za Humny a Polní). Nedělní
schůzky se zúčastnilo 13 spoluobčanů, z toho bylo
6 dětí (4 děti naše cílová skupina).
Schůzka nebyla dlouhá a využití tohoto prostoru
si její účastníci představují se zaměřením na tyto
sporty: parkour (překonávání překážek prostřednictvím běhu, skákání, přeskakování, šplhání
a balancování, které procvičuje: rovnováhu, výdrž, kreativitu, prostorovou orientaci), boulder
(lezení bez lana na nízkých skalních blocích

a umělých stěnách (3 m), které působí jako prevence proti ochabnutí svalů kolem páteře v dnešní
usezené době, rozvoj svalové koordinace a cvičení
se svou vlastní tělesnou vahou), samozřejmě
parkovou úpravu a mobiliář. Nevznikne zde
žádná in-line dráha, hřiště pro skateboardy nebo
rampa pro kola. My nyní oslovíme odborníky
a pokusíme se požadavky do prostoru o rozloze
přibližně 1200 m2 začlenit a připravit vizualizaci,
o které vás budeme opět informovat. Všem
účastníkům děkujeme.
Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová

Èervený buk na námìstí
Jak jsme již informovali v minulosti, řeší obec
problém se zdravotním a bezpečnostním stavem
červenolistého buku (Fagus sylvatica Purpurea)
na Masarykově náměstí před budovou obecního
úřadu.
V září letošního roku jsme objednali další dva
posudky ke stavu stromu. Z těchto posudků
vyplývá, že bezpečnostní stav buku je neuspokojivý. Vitalita stromu je nízká a objevují se silnější
suché větve. Největším problémem je kořenový
systém výrazně narušený houbou – vějířovcem
obrovským (Meripilus giganteus). Tato dřevokazná rostlina prorůstá postupně kořeny
a zásadním způsobem rychle snižuje statickou
stabilitu stromu. Kořeny stromu byly také významně porušeny při stavbě zídky vedle stromu
koncem minulého století. Rozvoj dřevokazné
houby nelze zastavit ani zpomalit. Případný
vývrat stromu by mohl způsobit vážné škody na
zdraví osob i škody na majetku. Oba zpracované

posudky doporučují strom odstranit. I přesto, že
se jedná o strom významný pro obec a její historii,
rozhodlo zastupitelstvo obce z výše uvedených
důvodů buk porazit. Následně bude prostranství
upraveno a bude zde vysazen nový strom. Tyto
práce budou však provedeny až po konzultacích
s odborníky arboristy.
Karel Sklenička
Houba se rozrůstá a není již pouze na jednom místě
u kmene, ale po celém jeho obvodu i na odkrytých
kořenech.

Kalendáø akcí øíjen/listopad
8.10. Beseda Vůně a chutě podzimu
v domácích sirupech od 14:00
hodin v klubovně pro mládež
(Naše Lány)
13.10. Drakiáda na modelářském letišti
od 16:00 hodin (MŠ Lány, MK)
14.10. Dýňořezání od 14:00 hodin
okolo obecního úřadu (Naše
Lány, Obec Lány)
18.10. Burza podzimního a zimního
oblečení, hraček a botiček od 9:00
do 12:00 hodin v sokolovně
(Naše Lány)
20.10. Lampiónový průvod, sraz je
v 18:30 hodin u hřbitova (Naše
Lány, SDH, Obec Lány)
21.10. Pátečníci 2017 (Muzeum TGM)
21.10. Uzavírání lánského nebe na
modelářském letišti (MK)
22.10. Turistický výšlap s hůlkami NW
nebo bez nich. Sraz je před
sokolovnou v 9:00 hodin ( Sokol)
24.10. Beseda Partnerské vztahy od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
28.10. Tradiční simultánní šachová
partie s šachovými velmistry
(Muzeum TGM)
Říjen Podzimní úklid (Náš Vašírov)
1.11. Regionální bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise (Sokol)
4.11. Den otevřených dveří v ZŠ Ch. G.
Masarykové Lány 15 - 18 hodin
7.11. Beseda Sourozenecké vztahy od
10:00 hodin v Domečku (Naše
Lány)
10.11. Divadelní představení Píseček od
19:30 hodin v sokolovně (Sokol)
11.11. Vítání nových rodin (Obec Lány)
11.11. Z a v í r á n í l á n s k é h o m o l a ,
symbolické uzamčení hladiny
Židovského rybníka (MK)
26.11. Tradiční adventní prodejní výstava v Muzeu T. G. M. v Lánech od
9:00 do 17:00 hodin
Listopad Přednáška Vzpomínky na život
T. G . M a s a r y k a n a z á m k u
v Lánech (Muzeum TGM)

Pošta Partner Lány rozšiøuje
provozní dobu
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 16:00
Odpovědný vedoucí: Petr Houlík
Tel: 797 727 326 nebo 732 432 368
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Všude samá škola
Na Lánech musíme mít furt ňáký
extrabuřty. Místo abychom bydleli
spořádaně v Lánech a jezdili do Lánů, tak
my, co jsme z Lán, bydlíme na Lánech
a cestujeme na Lány. Z mlékárny jsme
udělali pivnici a Kalvárii nemáme na
kopci, jak se sluší a patří, nýbrž v dolíku.
To samé se školstvím. Ještě jsme nenaučili místní děti číst a psát a už jsme tu
v roce 1785 měli akademický ústav pro
přípravu nejvyšších panských úředníků
z celých Čech. Triviální škola přišla
teprve o víc než deset roků později. Na
mateřinku jsme si museli počkat ještě
dalších skoro sto let. V padesátých letech
20. století jsme se zmohli i na školu
střední: na vysvědčení z prvního a druhého ročníku mám hlavičky Osmiletá
střední škola v Lánech. Byl jsem prvňák
a současně už středoškolák. Zároveň
také záškolák, poněvadž bydlím v ulici
Za Školou. Samozřejmě i poškolák,
nerozvádějme to. A aby se kruh uzavřel,
v roce 1960 se k nám vrátila i ta zemědělská vejška.
Hezky pěkně po pořádku proti srsti.
Dolů po schodišti NAHORU. Nebo
naopak? V letošním roce 2017 je to dvě
stě třicet roků, co tady naposled vysokoškolsky přednášel polnohospodářský
specialista M. G. Stumpf, a dvě stě
dvacet roků, co dvaadvacetiletý Jan
Patera z Hudlic, kamarád jazykovědce
Josefa Jungmanna, končil pedagogické
studium a pomalu si balil věci, aby
napřesrok přesídlil jako pan učitel na
Lány. A když jsme u těch kulatých
a půlkulatých výročí, tak letos je tomu
175 let, co v Zámecké ulici otevřeli školní
budovu, jak má být, a 110 let, co už ani
tahle škola nedostačovala, a tak k ní
museli pořídit přístavbu. A je tomu 85
roků, co se otvírala zbrusu nová Obecná
škola Ch. G. Masarykové. A 55 roků, co si
počet žáků vynutil přístavbu i k ní. Mohl
bych počítat dál, ale to by už mi
nekončilo na pětky a na nuly. Někdy
příště. Prostě když jdete po vsi, kam se
podíváte, tam je nějaká škola. Nebo tam
aspoň někdy bývala. Školní ulice se
táhne od východu k západu, skoro by se
dalo říct, že tvoří páteř vesnice. Jestliže
k tomu připočítáme ulici Za Školou,
jsme nejškolovatější obec široko daleko.
To už by se patřilo umístit někam tabuli
Škola – mé štěstí. Jenže tu už mají
v Družci, tak abychom se neopičili. Co
takhle vybrat něco z Erbenovy sbírky
písní a říkadel: Uč se mít, hochu, školu
rád, dostaneš zlatej kolovrat. Nebudeš-li
se učiti, dostaneš metlú po řiti.
Václav Vodvářka,
lánský písmák

ZE ŠKOLY
výukových lekcí, kurzovné je hrazeno z obecních
prostředků.
14.9. Návštěvou zámeckého parku si naši čtvrťáci
připomněli výročí úmrtí prezidenta T. G.
Masaryka.

Odstartovali jsme nový školní rok
4.9. Před hlavní školní budovou jsme za
přítomnosti pana starosty přivítali naše nové
prvňáčky. Žáci 9. třídy doprovodili do školních
lavic dvou prvních tříd 13 chlapců a 21 dívek.
Ve škole bylo v tento den ve dvanácti třídách
zapsáno 244 žáků. I v roce 1932 před osmdesáti
pěti lety navštěvovalo lánskou školu 244 dětí – 1.
třídu – 39, 2. třídu – 36, 3. třídu – 47, 4. třídu – 49,
5. třídu – 73. Jak symbolické!
Škola má narozeniny! – v tomto duchu děti
odpoledne plnily zábavné narozeninové disciplíny
a diskotačily s Bárou Ladrovou, později i s moderátorem Rádia Relax Honzou Ladrou. Skupina
zájemců si prohlédla historickou školní budovu.
Po náročném dnu několik vytrvalců posedělo
a popovídalo si u táboráku, opékali jsme špekáčky,
chléb i jablka. Prostor před školou nyní zdobí
dětmi vyrobená sluníčka a na třešni plápolají
jejich vysněná narozeninová přání škole.
Děkuji všem příchozím za návštěvu; ochotným
maminkám za sladké i slané občerstvení, ovoce
a zeleninu pro děti; členkám rady SRPDŠ za
výpomoc u vstupu a u stánku s občerstvením;
Zámku Lány za kytičky pro prvňáčky, Obci Lány
za dárky pro prvňáčky, panu T. Barochovi ml. za
zvučení ranní akce. Výtěžek z dobrovolného
vstupného 3.861,- Kč byl vložen na účet SRPDŠ
a bude využit ve prospěch dětí.
7.9. Ve škole se konalo 28. zasedání Školské rady.
11. 9. Byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole
Plaváček v Tuchlovicích. Žáci druhého a třetího
ročníku absolvují během prvního pololetí dvacet

14.9. 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.
15.9. 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.
15.9. Tradiční orientační závod družstev prověřil
kondici, znalosti i dovednosti žáků 9. třídy získané
v hodinách tělesné výchovy a zeměpisu.
18.9. Částkou 4.400,- Kč žáci podpořili charitativní sbírku Světluška.
19.9. Žáci 4. třídy absolvovali první praktický
výcvik na dopravním hřišti v Kladně. Na hřiště se
vydají ještě jednou, čekají je i dvě teoretické lekce
ve škole.
25.9. Při škole nově funguje Klub mladého diváka.
Žáci zhlédli v Městském divadle v Kladně první
představení Soudné sestry T. Pratchetta.
Během letních prázdnin probíhaly úpravy převážně ve 2. patře školní historické budovy, celé patro
nyní využívají žáci 1. stupně. Byly modernizovány
jak třídy, z nichž jedna byla dovybavena interaktivní technikou, tak kabinety. Bývalý kabinet
matematiky byl propojen se sousední třídou
a přeměněn v prostor ve prospěch dětí.
Šatní skříňky se nově nacházejí i v suterénních
prostorách. Z bývalé šatny na tělesnou výchovu
byla budována třída pro menší skupinu dětí.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy
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ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co jsme dělali v září a co nás nemine v říjnu
4. září jsme zahájili nový školní rok v mateřské
škole a opět jsme se setkali ve třídách: Berušky,
Kytičky, Sluníčka, Sovičky a Zajíčci. Proběhl
týden zvykání ve školce. V Beruškách jsme v září
přivítali nejvíce dětí, které přišly do školky
poprvé. Společnými silami spolu s rodiči se
snažíme dětem novou situaci co nejvíce usnadnit
a zpříjemnit. Samozřejmě je to pro děti i jejich
rodiče velký krok. Děti jsou ale velmi šikovné
a každý den jsme o krůček dál. Věříme, že brzy
zapomeneme na stýskání a budeme si jen užívat
nové prostředí, kamarády, hračky a poznáme,
zažijeme a vyzkoušíme mnoho zajímavých věcí.

Drakiáda
Zveme všechny malé i velké příznivce draků
a létání v pátek 13. října na oblíbenou a již tradiční
akci na modelářském letišti, Drakiádu. Sejdeme
se v 16:00 hodin na letišti a dráčky vypustíme
společně do světa v 17:00 hodin. Děti se na tuto
podzimní aktivitu spojenou s vypouštěním
dráčků, opékáním buřtíků a očekáváním, zda
nám vyjde počasí a všichni draci vzlétnou, vždy
velmi pečlivě připravují již dopředu v školce.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

12. září se uskutečnila ukázková hodina kroužku
anglického jazyka pod vedením lektorky p.
Chalupové, která vyučuje v odpoledních
hodinách děti z naší školky.
10.10. Beseda Mluví naše děti správně? Pod
vedením klinické logopedky paní Šálové se
dozvíme, jak moc je důležitá správná řeč našich
dětí a jak postupovat v případě odstranění
a nápravy některých vad dětské řeči.
Čeká na nás akce Bramboriáda. Odpoledne je
plné soutěží a her s bramborou. Na závěr
ochutnají děti pečenou bramboru. Setkání
s kamarády, kteří již docházejí do školy, je pro nás
velkým zážitkem a potěšením.
Podzimní brigáda Zavírání zahrádky se
uskuteční podle počasí a potřebnosti, jak se naše
zahrádka bude chystat na příchod zimy.
30.10. Přijede divadlo s pohádkou Kamarádství
nad zlato.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Nepotøebné dìtské knihy
noste do školky
Nově budeme mít ve školce vyhrazené místo, kam
můžete odkládat dětské knihy, které už se vám
doma nehodí. Jiní rodiče s dětmi si možná knihu
rádi vezmou nebo vypůjčí, a tak knížky budou
využité a nebudou končit v kontejnerech. Přebytečné knihy se objeví v Burze knih na březnové
akci Čtení pro celou rodinu.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

Rozsviťte vlastní dýòovou lucernu
V sobotu 14. října od 14:00 do 17:00 hodin se na
vás těšíme před obecní stodolou. Pokud jste si
nestihli dýni objednat u nás nebo se třeba rozhodnete přijít na poslední chvíli, můžete si přinést
dýni vlastní a vyřezávat společně s ostatními.
Nechcete-li dlabat dýně, přijďte jen tak mezi
sousedy na čaj, kávu a dýňové dobroty z pekárny
ZeMěDar. Pro děti bude od 15:00 do 16:00 hodin
připravena Stezka odvahy se strašidly z party
Diskotačení nebo spíš Diskostrašení Báry
Ladrové, po jejímž zdolání čeká na děti sladká
odměna.

O týden později, v pátek 20. října, projde obcí
tradiční Lampionový průvod, vystavte a rozsviťte
své dýňové lucerny, ať všechna ta strašidýlka
a pohádkové bytosti vidí na cestu. Pozor, sejdeme
se až v 18:30 hodin u hřbitova! U rybníka bude
připravený ohňostroj, který už se stává také
pomalu tradicí a součástí akce. Pejskům a ostatním zvířátkům prosím zajistěte na tu chvilku
bezpečný úkryt. Malé děti vezměte do náruče, ať
se prvních světýlek neleknou.
Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová

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 děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh (10.10. –
drhání a korálkování náramků a
17.10. háčkování vánočních ozdob.
Dílna je vhodná i pro děti.)
středa
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(11.10. a 25.10.)
· čtvrtek
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé pokročilí
· 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 z programu
· Burza podzimního a zimního oblečení, hraček a botiček se uskuteční ve
středu 18. října od 9:00 do 12:00
hodin.
· Beseda Partnerské vztahy se uskuteční v úterý 24. října od 10:00 hodin
s PhDr. Kateřinou Peškovou.
· Beseda Sourozenecké vztahy se
uskuteční v úterý 7. listopadu od
10:00 hodin s PhDr. Kateřinou
Peškovou.
· Beseda Máme doma (před)školáka
se uskuteční v úterý 5. prosince od
10:00 hodin s PhDr. Kateřinou
Peškovou.
Bezplatné poradenství v Domečku
můžete využívat do prosince 2017
· Rodinné a pedagogickopsychologické poradenství
PhDr. Kateřina Pešková
katka.peskova@post.cz
nebo 776 134 539
· Právní poradenství pro rodiny
Mgr. Kristýna Spalová –
kristyna.spalova@email.cz
· Personální a mzdové poradenství
Magda Žižková, DiS.
magdaf@centrum.cz
· Laktační poradenství
Věra Lintymerová
laktacniporadce@centrum.cz
nebo 777 587 952
· Senior poradenství, Simona
Piskláková – sdruzeni@lany.cz
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo na facebooku.
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Z HISTORIE
Nefušujme èasu do øemesla
Mám rád, když věci zůstávají tam, kde byly; naplňuje mě to pocitem jistoty.
Jak řekl Karel Čapek, doma je člověk tam, kde nahmátne kliku i potmě na
první pokus.
Snad proto mám rád hodiny, a kdybych si měl vybrat boha, kterého budu
uctívat, byl by to Chronos, mytologický vládce času. Času mechanicky
neúprosného, nepodplatitelného, nekompromisního, jenž plyne nám všem
stejně, běží kupředu a nikdy se nevrací. Takový čas odměřují chronometry.
Někdy sice míváme pocit, že deset minut štěstí trvá pouhou vteřinu,
zatímco okamžik nepříjemností se vleče jako malá věčnost, ale hodinám,
analogovým i digitálním, je to lhostejné, ony měří stejným metrem, posunují se stále stejným tempem, objektivně, nezávisle na našich pocitech.
Ukazatelů času mám doma víc, než vykazují dlouhodobé statistiky
středočeských domácností, mluvou rodokapsů víc, než je v kraji zvykem.
Jedny kukačky, dvoje skříňové hodiny řečené štokúry, sedmery hodiny
nástěnné, z toho troje bicí a jedny hrací, čtvery pendlovky, asi desatery
náramkové hodinky, pět budíků, patery kapesní cibule na řetízku, troje
hodiny pod skleněným poklopem, časoměry na mikrovlnné troubě, na
rádiu, na mobilu, na počítači a v autě. Všechny jsou funkční a všechny
ukazují plus mínus přesný občanský čas.
Kvůli těmto chronometrům mě deptá, když z úředního nařízení musím
koncem března postrčit všechny spolehlivé ručičky a displeje o šedesát
minut dopředu a koncem října je opět vracet nazpátek. Jak k tomu chudinky
přijdou? A jak k tomu přijdu já? To je jako bych chtěl poroučet větru a dešti –
a na konkurenčního Stvořitele si hraji velice, velice nerad.
Z ekonomického hlediska je to možná přínosné, nevím, ale mě to okrádá
o spoustu času. Jenom než si zrekapituluji, na co všechno nesmím
zapomenout, aby na mě pak takové opominutí někdy v nestřežené chvíli
nevypadlo jako příslovečný kostlivec ze skříně (třeba štokúrové) a neudeřilo
mě do hlavy jako navrátivší se dávno zapomenutý bumerang nebo do nebes
vržený loupežnický kyj z pohádky o Mrazíkovi.
A co já se natahám po domě židlí, abych mohl ukazatele času sundat ze
stěny. A kolik při tom zažiji strachu, že mě zradí vestibulární systém a já
zavrávorav zřítím se na zem a přivodím si úraz. Když je to šťastně za mnou,
musím sejmutým hodinám dle nařízení seřídit ručičky a displeje, aby
v březnu přestaly ukazovat čas středoevropský a podřídily se vnucenému
času letnímu, a v říjnu aby se kajícně vrátily od času letního k času
středoevropskému, tedy standardnímu, běžnému. (Úřední zimní čas by
teoreticky sice existovat mohl a kdysi prý i existoval, ale v současnosti se
nikde na světě nezavádí.)
Březnové postrčení ručiček dopředu mechanickým chronometrům nevadí,
ale říjnový návrat zpět nemají ozubená kolečka vůbec ráda, je jim vysloveně
proti srsti a někdy se zakousnou.
Seřízené (či spíše znásilněné) hodiny je třeba pověsit zase zpět na skobičky
a háčky. Dolů to šlo vcelku dobře, ale zpátky na místo to leckdy nebývá tak
jednoduché. Balancuji na židli, ne a nemohu se strefit, občas nějakou tu

skobičku vlastní nešikovností vytrhnu i s kusem omítky ze stěny, už se mi
také přihodilo, že jsem hodiny upustil na podlahu … Z mé strany je to přímo
akrobatický výkon. Našinec není žádný cirkusák, i když je zaníceným čtenářem Bassova románu o rodinném podniku, který nese název Humberto.
A seřídit chronometry digitální, elektronické? Shledávám po zásuvkách
příslušné návody a zpravidla nevím, kudy kam. Každý ukazatel času se
ovládá jinak, na každém je plno tlačítek a přepínačů – a pracovat podle
příručky je někdy horší, než osvobozovat Tleskačova ježka z klece. Nejdříve
navzdory chytrým manuálům všechny nastavené údaje beznadějně
rozhodím a trvá mi až do večera, někdy i déle, než nastavím požadované
časové hodnoty. Mobil a hodiny v autě raději ponechávám na starost
manželce, multifunkční displej na rádiu musí umravnit dcera – a občanský
čas na mikrovlnce se nám už tři roky nedaří obnovit nikomu, dokonce ani
Frantovi Chocholovi, který si jinak umí poradit se vším na světě.
Posuny středoevropského času na čas letní a naopak mě vykolejují z mého
zaběhnutého stereotypu a narušují mé kruhy. Mělo by se to úředně zakázat.
Všichni jsme hrdí na to, jak jsme svobodní a od nikoho si nenecháme nic
diktovat, ale přinejmenším dvakrát do roka poslušně sklapneme a na povel
fušujeme času do řemesla.
Našince to jenom mate až zmate. Jednou jsem po zavedení letního času
pečlivě posunul všechny ručičky široko daleko o hodinu kupředu, jenom na
zřídka užívaný budík nedošlo. Byl to jako na potvoru onen budík, který jsem
asi za tři dny mechanicky pověřil, aby mě velice brzy ráno vyhnal na
autobus, jímž nikdy nejezdívám. Neodjel jsem jím ke své škodě ani
tentokrát.
Kdysi dávno a dávno jsem o nedělích doučoval jistou slečnu, která měla
nespočetné množství nejrůznějších aktivit, a tudíž se přicházela vzdělávat
už na půl sedmou ranní, aby všechno „dala“. Když se na podzim vrátil čas
o hodinu zpět, slečna to nezaregistrovala a v neděli v půl šesté ráno se
dožadovala vstupu do mé ložnice. Tajně jsem zadoufal, že tentokrát
přichází za příjemnějším účelem, ale ona opět potřebovala zasvětit do tajů
ohýbání českých sloves.
Když už to musí být (občanský čas předpokládá existenci poslušných
ukázněných občanů, kteří ho loajálně respektují), je dobré si pořídit
chronometr řízený časovým signálem z Frankfurtu nad Mohanem; ten se
na cizí povel jako korouhvička seřídí úplně sám a nevyžaduje, abychom mu
v jeho kolaboračním převlékání kabátu s nasazením života asistovali.
A nejsympatičtější jsou mi hodiny sluneční. Mám k nim spontánní úctu
a respekt, poněvadž jsou opravdu svoje, nenechají si do ničeho mluvit,
nedbají na žádné lidské dohody a z nich vycházející striktní příkazy, vrhají
stín své rafije stále stejně, jak jim určuje sluníčko, jediná, nejvyšší
a nezpochybnitelná přirozená autorita.
Věcem je dobře, když zůstávají tam, kde byly. Mně také.
Václav Vodvářka, lánský písmák

NEBE NAD LÁNY
To pondělní ráno bylo pro většinu Láňáků běžným začátkem dalšího týdne.
Nám, kteří jsme si přivstali, abychom se potěšili vycházejícím úzkým
srpkem Měsíce v konjunkci s planetou Venuše a hvězdou Regulus, se začínalo ten den veseleji. Bylo to krásné představení. Naše prabáby by něčemu
takovému jistě přiřkly významný vliv na náš osud. Takové, ale i ostatní
neběžné jevy (zatmění, meteory, komety) měli naši předkové za Boží
znamení. My jako vnukové svých předků jsme už o tolik dál, že taková
znamení pocházejí z naší dílny a umíme je stvořit nejen na NEBI NAD
LÁNY. Na Saturnově obloze vyrobilo lidstvo působivý meteor zánikem
veleúspěšné sondy Cassini. V uplynulých dvaceti letech bylo možné
pozorovat sondu na nebi Venuše, Jupiteru a z povrchu mnoha Saturnových
ledových měsíců. Nebeské divadlo bezesporu srovnatelné s tím, jaké umí
Všehomír. Jenže ten je na slovo skoupý, na rozdíl od takového dělníka,

jakým byla Cassini. Naposílala nám tolik pozdravů z cest, že jsme mohli
začít s úpravami učebnic: Takhle vypadá Velká rudá skvrna Jupitera zblízka
– stop. Na Enceladu je pod ledem oceán – stop. Saturn má pozoruhodné
šestiúhelníky v atmosféře – stop. Jeho prstence jsou ze sněhových koulí –
stop. Posílám pohlednici s portrétem Země ze vzdálenosti půldruhé miliardy kilometrů – stop. A její bráška Huygens, kterého nesla sonda v podpaží
až nad měsíc Titan? Přistál na tamní ledový povrch snesen padákem: Titan
je plný vulkánů, jež tryskají do výšek stovek kilometrů – stop. Je tu plno
organických molekul – stop. Bouře a blesky – stop. Nevypadalo to takhle
kdysi na Zemi?? – stop. Největší a nejužitečnější meziplanetární sonda,
kterou člověk kdy sestrojil. Její zánik na obloze s prstenci nazvali vědci Velké
Finále. A rozhodně se při tom nechtěli měřit s Bohem.
Jirka Luska
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Vašírovský dvùr otevøel restauraci i kavárnu
V úterý 3. října byla znovu otevřena restaurace
Vašírovský dvůr na adrese Vašírov 1, kde pod
taktovkou nových majitelů čeká na hosty hned
několik novinek.
Restaurace je otevřená od pondělí do neděle, od
11:00 hodin do 22:00 hodin (v pátek a v sobotu do
23:00 hodin). Podává se kvalitní domácí česká
kuchyně, kde většina surovin pochází z českých
rodinných farem.

Rádi Vás také přivítají v kavárně na téže adrese.
Otevřeno mají každý den v době od 8:00 do 16:00
hodin a kromě dobré kávy či vína budou v nabídce
i snídaňová menu a další domácí pochutiny.
Informace a rezervace na telefonním čísle
773 192 435.
Zuzana Řípová, Vašírovský dvůr

Obnovujeme dìtský divadelní soubor Lány
Divadlo Lány znovu zakládá dětský divadelní
soubor. Zájemci z 2. - 9. tříd mohou přijít spolu s
rodiči na informativní schůzku ve čtvrtek 19. října
v 17:00 hodin do vestibulu lánské školy.

V případě, že se nebudete moci schůzky zúčastnit,
ale měli byste o divadlo zájem, kontaktujte
Romana Havelku na telefonu 777 563 191.
Divadlo Lány

Páteèníci v Lánech
Společnost za pozitivní přístup k životu a aktivní
odpor proti blbosti, Řád duševních rytířů Modré
růže ve spolupráci s Muzeem T. G. Masaryka
v Lánech Vás srdečně zvou v sobotu 21. října od
14:00 do 18:00 hodin do prostor lánského muzea
na již 11. tradiční slavnostní setkání osobností
u T.G.M. Akce Pátečníci 2017 v Lánech se koná
u příležitosti výročí vzniku samostatné Československé republiky .
Program odpoledne: 14:00 hodin položení květin
na hrob T.G.M., 14:30 hodin zalévání Vlčické lípy,
15:00 hodin setkání Pátečníků (Prof. MUDr.
Pavel Pafko, DrSc., Dr. Václav Liška – předseda

spolku Svatobor, RNDr. Ruth Hálová, Prof. Ing.
Jana Dostálová – odbornice na potraviny, PhDr.
Jiří Šíma, DrSc. – sinolog a další), 15:10 hodin
Dr. Václav Liška (prezentace k 310 letům založení
ČVUT, konference Praha světová – výročí zápisu
Prahy, Telče a Českého Krumlova na seznam
UNESCO), 15:30 kytara a zpěv, 16:00 hodin
Legionáři Kladenska (PhDr. Jiří Šíma, DrSc.),
16:30 hodin prezentace sochy Pozitivní energie
Emila Kolbena – Karel Huněk a Obrázky z lásky –
Jana Klára Čermáková.
Irena Smržová,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Šachy v muzeu

Vzpomínky na Masaryka

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech a společnost
ČSR – Czechoslovak Real Vás v sobotu 28. října
srdečně zvou na oslavu 99. výročí vyhlášení samostatného československého státu.

Srdečně Vás zveme na současnou výstavu
s názvem T. G. M. mýty a skutečnost, na které
probíhá promítání dobové kinematografie ze
života T. G. M. a rozhlasových nahrávek
zachycujících historické události první republiky.
Výstava potrvá do 31. ledna 2018.
Na listopad připravujeme přednášku s PaedDr.
Václavem Vodvářkou na téma Vzpomínky na život
T. G. Masaryka na zámku v Lánech a tradiční
Adventní prodejní výstavu. Těšíme se na Vás!
Irena Smržová,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

V odpoledních hodinách proběhne Šachová simultánní partie s šachovými velmistry, které bude
předcházet pietní akt u hrobu T. G. Masaryka. Podrobnější program celého odpoledne naleznete
na našich webových stránkách
h t t p : / / w w w. m u z e u m t g m . c z / m u z e u m - t g masaryka-v-lanech/.
Irena Smržová,
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Pojïte do divadla v lánské sokolovnì
TJ Sokol Lány pozval opět do lánské sokolovny
kladenský divadelní soubor V. A. D. V pátek 10.
listopadu můžete přijít od 19:30 hodin na hru
Píseček.
Nezvládáte výchovu svých dětí? Uklidníme vás
vědomím, že v tom nejste sami. Zkušení rodiče si
z modelových situací odnesou kromě užitečného
know-how i odbornou psychologickou vzpruhu.

Připravující se rodiče dostanou šanci ujasnit si,
zda by nestačilo pořídit si domácího mazlíčka.
Ostatním nabízíme střet civilizací, násilí a závěrečnou katarzi – to vše na písečku.
Vstupenky jsou k zakoupení za 120,- Kč a za 90,Kč na Obecním úřadu v Lánech v úředních dnech
a před začátkem představení přímo v lánské sokolovně. Máte-li zájem, kupte si vstupenku včas!
Martina Hořejší

Vùnì a chutì podzimu
v domácích sirupech
Srdečně vás zveme do lánské KLUBOVNY PRO MLÁDEŽ v neděli 8. října od
14:00 do 17:00 hodin na pohodové
a voňavé odpoledne s Luckou Smolíkovou a jejími domácími sirupy. Vstup je
zdarma.
Najdete nás pod lánskou základní
školou (budova I. stupně, vchod z ulice
Ke Hřbitovu) a účast je třeba potvrdit
SMS na čísle 724 265 092, aby byl
zajištěn dostatek židlí. Budeme
ochutnávat domácí sirupy z rostlin a
bobulí, které rostou za humny. Povídat
si budeme o jejich výrobě a o prospěchu
léčivek na naše zdraví! Ochutnáte sirup
z hlohu, máty a citronu, jeřabin, šípků,
bezinek a citrusů. Jeden sirup si
společně uvaříme.
Jana Drastilová

Pøipíjíme na zdraví
K devadesátým narozeninám připíjíme
na zdraví našemu kamarádovi Mirdovi
Doležalovi.
Volejbalisté

Sauna zahajuje
První podzimní sauna bude ve středu
18. 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
malý bazén s možností dochlazení ve
venkovním uzavřeném prostoru.
Využijte možnost saunování, je to zdraví
velmi prospěšné!
Tenisový klub Lány

Berounská ulice
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Zveme vás do sokolovny!
Od října rozšiřuje odbor všestrannosti svoji nabídku o další lekce cvičení.
Od neděle 8. října od 18:00 hodin
budeme cvičit fitness jógu, od úterý
10. října rovněž od 18:00 hodin
zpevňujeme tělo pomalým cvičením,
od čtvrtka 12. října od 18:00 hodin
budou lekce cvičení problematických
partií. Všechna tato cvičení povede
Martina Moravcová. Pro členy
Sokola jsou tyto hodiny v rámci
členských a oddílových příspěvků,
pro nečleny 50,- Kč za hodinu nebo
díky zakoupení permanentky na 10
hodin za 400,- Kč.
· Pojďte s námi v neděli 22. října na
malý výšlap s hůlkami NW nebo bez
nich. Sraz je před sokolovnou v 9:00
hodin a vyrazíme směr rybníky
Kraclák a Pilčák.
· 8. října si budeme připomínat tragické události roku 1941. V ten den byla
Česká obec sokolská oficiálně rozpuštěna, její majetek úředně zabaven
a takřka naráz byli zatčeni významní
představitelé ústředí, žup i jednot.
Pietní akt se uskuteční 8. října od
16:30 hodin v Michnově paláci
Tyršova domu v Praze za přítomnosti
významných hostů, politiků a diplomatů. V Kladně na Sletišti bude pietní
akt 9. října v 16:30 hodin.
· Zapojujeme se do nácviku na slet
třemi skladbami. Mladší žactvo
nacvičuje skladbu Děti, to je věc,
mladší ženy skladbu s obručemi
Siluety a ženy skladbu Ženobraní.
Kdyby se našli zájemci, mohli
bychom za pomoci cvičitelek odjinud
nacvičovat i skladbu pro rodiče a děti
nazvanou Méďové.
· TJ Sokol oslaví příští rok významné
výročí. Pokud někdo ze spoluobčanů
má doma po svých prarodičích
některé předměty nebo fotografie
připomínající činnost a osobnosti
lánského Sokola, uvítáme, když nám
je buď zapůjčí nebo věnuje.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se podívejte na stránky www.sokol-lany.cz, kde
ve složce kalendář akcí najdete, co a kdy
se v sokolovně koná.
Václava Nováková
·

Vítìz Lánské koule 2017
Letošní, už šestý, ročník zná své vítěze. Jsou jimi
Tereza a Petr Kutovi a zaslouží si velký obdiv. Ve
finálové skupině nemají dosud na kontě ani jednu
porážku. Chybí jim sice ještě odehrát jeden zápas,
nikdo je však již předběhnout nemůže. Pokud se
jim podaří zvítězit i v tom posledním zápase,
vyrovnali by skvělý loňský výsledek manželů
Fenclových. Ti rovněž odehráli celé finále bez
jediné porážky. Lánská ulice Za Školou aplauduje!
A to jsou tu mimo Kutových a Fenclových ještě
manželé Hurtovi! Bravo! Záškoláci, jedem!
Pořadí na druhém a třetím místě bude známo po
odehrání několika málo posledních zápasů. Velmi
zdařilá akce se uskutečnila na hřišti na pétanque
dne 2. září. Kromě několika přátelských zápasů
trojic při umělém osvětlení došlo na opékání
buřtů. Trojice se ustavily na místě, vždy tři dámy
a tři pánové. Pánové byli bohužel opakovaně
poraženi. Zdravím a přeji všem radost ze hry.
Oldřich Polášek

Náš tøetí Cyklosprint!

Oproti dvěma předchozím ročníkům jsme
tentokrát na účasti mírně pocítili, co znamená pro
podobné akce nepřízeň počasí. Ostatně podobně
ovlivnilo počasí celé bohaté kulturní dění toho dne
na Lánech. Na start se přesto dostavily téměř čtyři
desítky soutěžících a byli jsme opět svědky hodnotných výkonů, zejména těch nejmenších. Jistou
raritou byla početně nejvíce zastoupená kategorie
mužů 36 – 45let, kde se překvapivě všichni (včetně
mě) meziročně zhoršili. Buď nás ovlivnilo studené
počasí (snad!), nebo jsme prostě o rok starší (snad

ne!). Každopádně výzva na příští rok! Oproti tomu
si úctu a respekt zaslouží výkon nejstaršího závodníka Josefa Hložka, závodícího v kategorii 61+. Po
roční přestávce dosáhl na čas jednak lepší než před
dvěma roky, jednak srovnatelný se závodníky
o generaci mladšími. Bravo, Pepo! Na závěr moje
poděkování všem, kteří se jakkoliv 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 opětovnou trpělivost s omezením provozu a mým kolegům z hnutí Pro dobrou
věc za celkovou pomoc s organizací závodu.
Emil Buřič

Fotbalové výsledky – SK Lány

Fotbalové výsledky – mladší žáci

V sobotu 16. září se v Berounské ulici uskutečnil
třetí ročník Cyklosprintu na horských kolech.
Závodilo se opět na dvou tratích – předškoláci na
trati dlouhé 352 m a ostatní na trati dlouhé 508 m.

zápas

skóre

zápas

skóre

SK Lány – TJ Slabce

10:1

SK Lány – FK Hředle

0:3

Oh. Městečko – SK Lány

4:4 (PK 7:6)

TJ Roztoky – SK Lány

7:3

Sk Lány – FC PO Olešná

5:1

SK Lány – FC Zavidov 05

11:0

ČL Kolešovice – SK Lány

2:3

So. N. Strašecí – SK Lány

3:2

SK Lány – SK Rakovník B

5:8

Z důvodu oslav 90. výročí založení fotbalové
jednoty na Lánech, které nás čekají v příštím roce,
prosíme bývalé hráče a pamětníky, kteří vlastní
jakékoliv historické fotografie nebo dokumenty
týkající se lánského fotbalu, zda by nám věnovali

kopie nebo zapůjčili originály k okopírování.
Můžete buď osobně, přes kteréhokoli člena SK
Lány, nejlépe předsedu Davida Dudášika (telefon
739 206 013) nebo elektronicky na e-mail
cambikovi@seznam.cz. Děkujeme.
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