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Úvodník

Oborní brána

Je po volbách a slušelo by se psát o jejich
výsledku. Jenže to se mi nechce. Raději
se chci zmínit o veselejších stránkách
našeho života.
Jedna z rodinných nedělních procházek
nás zavedla do lesa na Pánovku a tu jsme
nemohli přehlédnout dokončenou
rekonstrukci všech čtyř rybníků. Je to
opravdu krása, a navíc krása užitečná.
Po prvních dvou rybnících postupně
došlo i na další dva a celá soustava je nyní
připravena plnit svou funkci. Všichni
víme, jakým problémem se stává stále
více sucho a jak je stále těžší zadržet
dostatek vláhy v krajině. V tomto ohledu
jsou obnovené lesní rybníky určitě důležitým místem pro hospodaření s vodou
v naší krajině. Snad jediné, co bych celé
věci vytknul, je to, že se při její realizaci
zapomnělo na studánku pod třetím
rybníkem. Pamatuji si jako malý kluk,
když se ještě na Pánovku chodilo v létě
hromadně koupat, jaká dobrá voda v ní
byla. Máma nám pokaždé na koupání
s sebou vzala jen ovocný sirup a zbytek
obstarala krásně chladná voda ze studánky. Když mi bylo asi patnáct, vzal mě
a mého bratra můj otec s lopatami,
krumpáči a s kolečkem jednoho dne do
lesa a celý den jsme strávili čištěním té
studánky. I v pozdější době se našlo ještě
několikrát pár dobrovolníků, kteří
studánce věnovali svůj čas a práci. Jenže
dnes už je jiná doba a takové věci se dějí
stále méně a méně často. Tajně jsem tedy
doufal, že při rekonstrukci lesních rybníků dojde i na studánku, že se obnoví jak
ona samotná, tak i přístupové lávky, ze
kterých dnes zůstaly jen trosky. Nu, nestalo se. Škoda. Zastavit se při procházce lesem nebo při jízdě na kole (cyklistů
jsme potkali několik) na doušek chladné
vody by bylo příjemné i dnes.
Karel Pleiner

Lánská oborní brána stávala u lesa na konci
Berounské ulice tam, kde dodnes starousedlíci
říkají U brány. Tato brána byla součástí kamenné
zdi z druhé poloviny 18. století, která oplocovala
severní stranu valdštejnské obory, ona sama
vznikla v polovině století 19. Lánská brána byla
stržena v roce 1959 z důvodu, že bránila plynulosti
dopravy. Již několik let máme obchvat obce a my se
zabýváme myšlenkou znovuobnovení oborní
brány. Protože však byly vždy důležitější stavby,
kam bylo nutné investovat, byl záměr pokaždé
odložen. Nyní však již nastal čas a zastupitelstvo
se rozhodlo příští rok u příležitosti 100. výročí
založení Československa tuto bránu obnovit.
Součástí výstavby bude i nové dopravní řešení
křižovatky ulic Berounská a Lesní. S touto úpravou
dojde ke zvýšení bezpečnosti, ke zklidnění

Podìkování lánským hasièùm
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
lánským hasičům pod velením Petra
Králíčka za perfektní zvládnutí mimořádných situací v neděli 29. října, kdy
přes naše území přešel orkán Herward.
Celá jednotka byla v pohotovosti již od
sobotního večera a celou neděli od rána
až do pozdních večerních hodin v akci.
Karel Sklenička

a zpomalení dopravy v horní části ulice Berounská.
Získali jsme již souhlas Středočeského kraje, jako
majitele krajské komunikace II/116,k
vypracování projektové dokumentace na tuto
úpravu. Architektonický návrh celého území
připravil lánský rodák ing. Jaromír Doležal. Pro
realizaci projektové dokumentace byl vybrán ing.
K a m i l D l o u h ý z f i r m y S t a v a ř i s . r. o .
Předpokládaný termín dokončení celé akce je říjen
2018. V současné době také již probíhá
rekonstrukce hájovny č.p. 53 vedle Lánské brány.
Rekonstrukci zajišťuje KPR Lesní správa Lány,
která je jejím majitelem. Věřím, že výstavbou
brány se alespoň částečně navrátí kus historie do
naší obce.
Karel Sklenička

Nominujte laureáta letošního ocenìní Klobouk dolù
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.
Již podvanácté jej v sokolovně na
Masarykově náměstí získá místní
občan 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: v obálce nadepsané
Klobouk dolů – kulturní komise přinést
na obecní úřad nebo poslat na email:
RomanHavelka@email.cz.
Do kdy podat návrh: do 30. listopadu.
Roman Havelka, vedoucí Divadla Lány
a předseda Kulturní komise obce Lány

KULTURNÍ KOMISE OBCE LÁNY
Vás srdečně zve na tradiční

ROZSVÌCENÍ VÁNOÈNÍHO STROMKU A SVÌCENÍ ADVENTNÍCH VÌNCÙ.
Slavnostní večer se bude konat
v sobotu 2. prosince 2017 od 17:00 hodin na Masarykově náměstí před obecním úřadem.
Každý si bude moci nechat posvětit svůj adventní věnec. Připraven je kulturní program.
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Co se dìje na radnici
Ve věci budoucího chodníku v Křivoklátské ulici bylo vydáno územní
rozhodnutí a čekáme na vydání
stavebního povolení. Stavba se tedy
posune do roku 2018.
· Poslední stavební akce v tomto roce,
Rekonstrukce parkoviště u hřbitova,
se uskuteční na přelomu října
a listopadu.
· Zastupitelé se seznámili se stavebním projektem na domov seniorů
v místě, kde stával Hubertus. Zastupitelům se nelíbí výška nejvyšší
budovy. Obec nevydá stavebníkovi
kladné stanovisko, pokud nebude
stavba nižší. Konečné rozhodnutí je
na příslušném stavebním úřadu.
·

Zimní provoz sbìrného dvora
Do konce listopadu je sběrný dvůr
otevřený každou středu od 15:00 do
18:00 hodin a každou sobotu od 9:00 do
12:00 hodin. V prosinci, lednu a únoru
bude otevřeno pouze v sobotu od 9:00 do
12:00 hodin s možností uložení
objemného odpadu, elektroodpadu,
kovů, jedlých tuků, textilu atd., ale bez
možnosti uložení bioodpadu (vyjma
vánočních stromečků). Bioodpad bude
možné ukládat opět od března 2018.
V sobotu 23. prosince a 30. prosince
bude sběrný dvůr pro veřejnost otevřen.
Ing. Ivana Píšová

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Øíjnové veøejné zasedání
V pondělí 30. října se zastupitelé sešli na veřejném
zasedání obce Lány. Místem jednání byl sál nad
hospodou Narpa.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
· Výpůjčku části pozemku parcelní číslo 1183
v katastrálním území Lány o výměře 695m2
panu JB na dobu 10 let.
· Rozpočet ZŠ Lány na rok 2018 a Střednědobý
výhled rozpočtu na období 2019 – 2020.
· Rozpočet MŠ Lány na rok 2018 a Střednědobý
výhled rozpočtu na období 2019 – 2020.
· Rozpočtovou změnu č. 5/2017.
· Pravidla rozpočtového provizoria, která byla
schválena v souladu s ustanovením § 13 odst.
3 písm. b) zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
· Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi Statutárním městem Kladnem
a obcí Lány podle ustanovení § 63 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění
pozdějších předpisů – zajišťování výkonu
přenesené působnosti ve věcech přestupků.
· Složení Školské rady ZŠ Lány na období 2018 –
2020: Karla Pleinera, Ing. Ivanu Píšovou

strukce parkoviště u hřbitova.
· Vypsání výběrového řízení na akci Lány –

prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská
a podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.
· Podání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu s názvem
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. – IROP –
BEZPEČNÁ DOPRAVA na akci Lány –
prodloužení chodníku v ulici Křivoklátská.
· Přijetí darů pro ZŠ Lány: Peněžitého daru ve
výši 10.000,- Kč od firmy TROAX s.r.o.,
Kladno na nákup výtvarných potřeb a náklady
související s organizací poznávacích aktivit
v 3.B a 8.třídě. Věcného daru – 1 ks digitální
piano KURZWEIL M230 SR a 1 ks reprosoustava přenosná IBIZA v celkové hodnotě
27.746,93,- Kč od Sdružení rodičů, přátel a dětí
školy Lány na výuku hudební výchovy
a kulturní akce.
· Kandidaturu Ing. Ivany Píšové na přísedící
Okresního soudu v Rakovníku na období 2018
– 2022.
Ing. Lenka Hrotíková

Komunikace U Lipky
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace
na výstavbu nové komunikace v lokalitě U Lipky.
Tato komunikace propojí stávající komunikaci
u panelových domů s novou komunikací v ulici
Koněspřežní. Projekt zpracuje firma Projekce

Výsledky øíjnových voleb

Osvìta na pøání obèanù

Říjnové volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR proběhly ve dnech 20.
a 21. října 2017. Celostátní volby
ovládlo ANO 2011 (29,64 %). Další
strany, které překonaly 5% hranici jsou:
ODS (11,32 %), Česká pirátská strana
(10,79 %), SPD (10,64 %), KSČM
(7,76 %), ČSSD (7,27 %), KDU (5,80
%), TOP 09 (5,31 %), STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ (5,18 %).

Jak se chovat v případě plošného výpadku elektřiny? Můžete se pokusit kontaktovat poruchovou
linku vašeho distributora. V případě rozsáhlého
výpadku bude ale přetížená. Pokud vlastníte
chytrý telefon, můžete hledat aktuální informace
na internetu a na sociálních sítích distributorů
(mobilní sítě jsou zálohované a vydrží několik
hodin v provozu). Pokud máte doma rádio na
baterie, poslouchejte vysílání lokálních stanic.
Kontaktujte své sousedy, sdílejte informace.
Očekávejte však, že v prvních hodinách po výpadku, kdy se všichni snaží zorientovat, bude složité
získat relevantní informace. Buďte trpěliví a přizpůsobte se situaci. Když už vaše trpělivost přeteče,
zvažte kontaktovat přímo někoho ze zastupitelů
naší obce. Pokud nejde mobilní síť, tak k němu
prostě dojděte a zeptejte se. Mimochodem, máte
ve svém chytrém telefonu staženou aplikaci
MojeObec? Obec Lány tento komunikační kanál
využívá od roku 2013 a několikrát byla v tomto
Zpravodaji o aplikaci osvěta. Touto aplikací šla
v den D zpráva o nebezpečí pádu větví a stromů ....
Škoda, že aplikaci využívá tak málo občanů. Lze ji
totiž použít nejen pro informace směrem k občanům, ale i od občanů směrem k obci. Více najdete
na www.mobisys.cz. Nezávisle na tom, jestli jsme
schopni v kritické situaci získat nějaké informace,

Přinášíme Vám výsledky voleb v naší
obci. Volební účast v obou lánských
volebních okrscích byla 64,33 % (účast v
loňských krajských volbách byla 37 %).
Platných hlasů bylo odevzdáno 1032.
Nejvíce hlasů získalo ANO 2011 (285
hlasů, 27,61 %), druhou nejčastěji
volenou stranou byla ODS (168 hlasů,
16,27 %), třetí v pořadí byla Česká
pirátská strana (119 hlasů, 11,53 %),
bramborovou příčku obsadila KSČM
(107 hlasů, 10,36 %), další skončila
strana STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
(70 hlasů, 6,68 %), ČSSD (69 hlasů,
6,68 %), SPD (64, 6,2 %) a TOP 09 (59
hlasů, 5,71%). Podrobné výsledky najdete na webových stránkách Českého
statistického úřadu www.volby.cz.

a Dagmar Krátkou.
· Výsledek výběrového řízení na akci Rekon-

dopravní Filip s.r.o., která pro nás zpracovávala již
několik dokumentací na chodníky a cyklostezku.
Předpokládaný termín realizace výstavby
komunikace je rok 2018.
Karel Sklenička

měli bychom být především schopni postarat se
každý sám o sebe a o svou rodinu. Každá domácnost by ale měla být na takovou krizovou situaci
připravena. Základem je zajistit bezpečnost
(přístrojů), teplo a jídlo. Představte si, že byste na
tři dny museli odjet někam, kde není žádná
elektřina, voda ani topení. Můžete tedy potřebovat
například tuto výbavu: rádio na baterie, svítilny
nebo alespoň svíčky a zápalky, zásoba trvanlivého
jídla a balená voda, náhradní zdroj tepla, napájecí
adaptér do autozásuvky, případně jiné náhradní
zdroje, např. UPS, power banky, náhradní zdroj
pro ohřev jídla (gril, campingový vařič). Při
déletrvajícím výpadku (tzv. blackoutu) je vhodné
odjet např. na chalupu nebo k příbuzným, kteří
nejsou výpadkem postiženi. I z tohoto důvodu je
určitě prozíravé nemít v autě jen rezervní množství
paliva, protože bez elektřiny nefungují ani čerpací
stanice v okolí. Jak se chovat k eletrospotřebičům?
Laický či selský rozum velí odpojit kvůli bezpečnosti všechny spotřebiče od sítě a nechat zapnuté
jedno světlo, abychom poznali, že proud zase
funguje. A to i v případě, že vám částečně doma
proud jde (může být slabé napětí nebo jde jen
některá ze tří fází). Také byste měli mít doma
vyřešenou přepěťovou ochranu elektrospotřebičů,
ideálně několikastupňově.
Pokračování na str. 3...
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Semináø Barevná typologie
V pondělí 20. listopadu od 18:00 do 21:00 hodin
proběhne nad Narpou praktický seminář Barevná typologie – symbolika barev pod vedením
Světlany Čiberové. Náplň večera: určování
barevných typů účastníků, oblíbené a neoblíbené
barvy oblečení, ukázky rozlišení barevného typu

s látkami atd. S sebou si vezměte oblíbený
a neoblíbený kousek z vašeho šatníku, fotografii
vašeho šatníku a pastelky. Cena semináře je 500,Kč. Více informací a přihlášky na
jana.ladrova@seznam.cz nebo na 603 833 220.
Jana Ladrová

Tøi pozvánky do lánského Muzea T. G. M.
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech srdečně zve na
přednášku s PaedDr. Václavem Vodvářkou na
téma Vzpomínky na život T. G. Masaryka na
zámku v Lánech, která se uskuteční ve středu
22. listopadu od 17:30 hodin. Je tomu osmdesát
roků, co T. G. Masaryk Lány opustil, ale předtím
tady i s rodinou šestnáct roků žil. Připomeneme si
očima vrchního zahradníka Ladislava Krejsy jak
to bylo, když pan prezident na Lány přišel a když
tady pak pobýval, povíme si pár střípků a detailů,
které jsou spojeny se sedlářem Josefem Vavřičkou
a s holičem Antonínem Moravcem,
zavzpomínáme na akademického malíře
Františka Horníka a na osudy jeho Masarykova
jezdeckého portrétu, navážeme několik slov
o jezdeckém pomníku sochaře Petra Nováka,
povíme si o peripetiích místa posledního

odpočinku Masarykovy rodiny a přečteme si, jak
vzpomíná na prvního československého prezidenta pátečník Karel Poláček. Století, to jsou tři
generace, století zakládá tradici.
Dále zveme na Tradiční adventní výstavu, která se
uskuteční v neděli 26. listopadu od 9:00 do 17:00
hodin. Ani tentokrát v nabídce nebudou chybět
adventní věnce, dekorace, svíčky, svícny, vánoční
cukroví a další zajímavé zboží. Vstupné: dospělí
40,- Kč a děti 15,- Kč.
Třetí pozvánka je na čtvrtek 7. prosince, kdy od
17:00 hodin chystáme přednášku + promítání
s Janem Rouskem, autorem snímku V Masarykových rukou, jehož tématem je zachycení portrétu
děvčátka z poštovní známky s TGM Evy HaňovéNeugebauerové. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Irena Smržová, Muzeum T. G. M.

Èeká nás Voòavý advent a soutìž Zlatý šafrán
Kulturní komise obce Lány Vás v sobotu
9. prosince od 10:00 do 17:00 hodin opět zve do
lánské sokolovny na den s vánočními tradicemi
nazvaný Voňavý advent. Příjemná sváteční
klidná atmosféra. Vánoční, rodinné, kreativní
fotostudio – odnesete si fotografie ihned domů.
Stánky s vánočními výrobky a dárky. Vánoční
dílny pro malé i dospělé.
14:00 hodin vyhlásíme vítěze celoroční soutěže
v pétanque

Èesko zpívá koledy

15:00 hodin vystoupí děti z lánské mateřské
školky s vánočním pásmem
16:00 hodin vyhlásíme vítěze Zlatého šafránu za
nejchutnější vánoční cukroví
16:15 hodin tradičně zakončí program pohádka
Ukažte všem své kulinářské umění a přineste
9. prosince napečené vánoční cukroví přímo do
sokolovny (od 10:00 do 15:00 hodin). Vyberte
takové, které považujete za své nejlepší, a nechte
své jméno zvěčnit na putovním poháru Zlatý
šafrán.
Roman Havelka, Kulturní komise obce Lány

Lány se již popáté připojí ke dvěma stovkám obcí
po celé republice, kde se v jednu chvíli sejdou lidé
dobré vůle a zazpívají si stejné koledy. Kulturní
komise zve občany na jedinečné setkání s celonárodním duchem s názvem ČESKO ZPÍVÁ
KOLEDY. Sejdeme se 13. prosince v 17:50 hodin

před hospodou Narpa, abychom se v 18:00 hodin
připojili k celé republice v projektu regionálních
deníků Vltava-Labe-Press. Nepropásněte
možnost setkat se v adventním čase se svými
sousedy a přáteli.
Roman Havelka, Kulturní komise obce Lány

Osvìta na pøání obèanù

Podzimní sbìr papíru

... pokračování ze str. 2
Nevyhazujte návody k alarmům, bránám a vratům, abyste věděli, jak je správně manuálně
odblokovat. Při jejich pořizování na toto myslete.
Závěrem nám všem přeji, aby takových výpadků
bylo co nejméně. A když už se to stane, vytáhněte
stolní hry, svíčky, lahvinku vína a užijte si, že
nemůžete dělat nic jiného a že děti jsou nuceně
off-line.
Jana Drastilová

Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje
Podzimní sběr papíru. Vyčistěte v rámci předvánočního úklidu své domovy od starého papíru!
V termínu od 6. do 10. listopadu 2017. Za hlavní
budovou školy u garáží odevzdávejte papír v době
od 7:15 do 7:45 hodin. Odměna čeká na tři
nejlepší sběrače a třídu.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Kalendáø akcí
listopad/prosinec
6.-10.11.Sběr papíru v době od 7:15 do
7:45 hodin (ZŠ)
10.11. Divadlo Píseček od 19:30 hodin
v sokolovně, vstupenky jsou v
prodeji na OÚ (Sokol)
11.11. Vítání nových rodin v Muzeu
T. G. M. v 16:00 h (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 v 10:00
hodin (MK)
20.11. Seminář Barevná typologie –
symbolika barev od 18:00 hodin
nad Narpou (J. Ladrová)
22.11. Přednáška Vzpomínky na život
T. G. Masaryka na zámku
v Lánech od17:30 hodin
(Muzeum TGM)
24.11. Adventní dílna na výrobu věnců
od 16:00 hodin ve školní
družině (ZŠ)
26.11. Tradiční adventní prodejní
výstava v Muzeu T. G. M. v Lánech od 9:00 do 17:00 hodin
30.11. Uzávěrka pro příjem nominací
na cenu Klobouk dolů (Obec
Lány, Divadlo Lány)
2.12. Rozsvěcení vánočního stromu
před OÚ v 17:00 hodin (Obec
Lány, Chorus Laneum)
2.12. Mikulášská besídka od 16:00
h o d i n N a Vo h r á d c e ( Ná š
Vašírov)
5.12. B e s e d a M á m e d o m a
(před)školáka od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
6.12. M i k u l á š s k á h e r n a p r o
přihlášené děti od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
6.12. Dětský vánoční jarmark od
16:00 hodin ve staré škole (ZŠ)
6.12. M i k u l á š s k á n a d í l k a p ř e d
Narpou od 17:00 hodin
(Diskotačení)
7.12. P ř e d n á š k a J a n a R o u s k a
s promítáním od 17:00 hodin
(Muzeum TGM)
9.12. Voňavý advent v sokolovně od
10:00 hodin (Obec Lány, TJ
Sokol, Baráčníci)

Mikulášská pøed Narpou
Ve středu 6. prosince od 17:00 hodin
můžete před hospodou Narpa potkat
svatého Mikuláše. Vystoupení zajišťuje
tým Diskotačení. Balíčky se jmenovkami obdarovaných můžete odevzdat
v hospodě Narpa.
Jana Ladrová
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Vašírovský dvùr aneb Jak si
holka z Prahy splnila svùj sen
Dlouho jsem vyhlížela nemovitost, byť i ne
v optimálním stavu, která by splňovala
mé představy: byla blízko Prahy (kde
mám celou rodinu) a zároveň byla
v krásné krajině plné milých lidí, měla
dostatečně velké pozemky pro mou životní
lásku – koně a měla i potenciál něco přinést místním lidem a zároveň mi v řádu
desetiletí umožnila splatit celou investici.
A tak jsem na internetu narazila na
nemovitost Vašírovský dvůr, která v sobě
obsahovala požadovaný potenciál:
restauraci, prostor pro kavárnu,
nedobudované stáje s pastvinami
a ubytovací zařízení, které bych ráda
zrekonstruovala a dobudovala. A tak
jsem se se značnou dávkou naivity, zato
se spoustou elánu a dobré vůle pustila do
prvního úkolu: obnovy restaurace.
Opravy byly rozsáhlé. Změna interiéru
a prostoru restaurace, která má splňovat
hlavní cíl, aby se mí hosté cítili příjemně
a měli zároveň u jednotlivých stolů svůj
intimní prostor, nová zajímavá malba,
nový výčepní stůl, oprava dřevěného
baru a mnoho dalších truhlářských prací
(moc a moc si vážím pomoci souseda
truhláře pana Sláničky).
Rozsáhlou modernizací prošla i celá
kuchyně a ostatní skladovací a přípravné
prostory. Nyní je vše v nerez provedení
a dokoupili jsme nové kuchyňské
přístroje a zařízení, které odpovídají
moderní gastronomii a přísným
hygienickým podmínkám. Hosté si již
nyní všimli, že servírujeme na
vyhřívaných talířích, a nový interiér se
jim podle pochvalných slov líbí. Pro mne
největší bitvou je a bude i v budoucnosti
sehnat a získat pro mou vizi dobré
kuchyně kvalitní lidi, kteří mají stejnou
představu a vědí, že např. servírka se
musí usmívat, být milá a ochotná, plnit
všechna přání hostů a zároveň být hbitá
jako ještěrka. Nejdůležitější je ovšem
pro kuchyni vynikající kuchař. Podařilo
se: získali jsme pro Vašírovský dvůr
skvělého pana Kejlu, který kuchyní žije,
a tak máme to základní. Pan Kejla nejen
špičkově vaří, ale i peče sladké
laskominy a plní zcela naše přání:
polotovary nám do kuchyně nesmí.
A proto vaříme jen ze základních
surovin, a tak máme vlastní kváskový
chléb, hamburgerové houstičky, ručně
nařezané nudličky do polévky, různé
typy knedlíků (houskový, karlovarský,
houbový, bramborový s houstičkou,
špenátový), používáme čerstvé bylinky
a připravujeme různé sladkosti, od
jablkového závinu a bavorského vdolku
až po dukátové buchtičky.
Pokračování ve sloupku na str. 5...

kultury, kde svoji činnost prezentovaly střední
školy a učiliště. Naši žáci tak dostali možnost
nahlédnout do studijních programů a získat
představu o dalších možnostech svého studia
a profesního zaměření.

Zprávy ze školy
29. 9. Slunečné páteční odpoledne zpestřily
vychovatelky žákům školní družiny pěším výletem
na Pánovu louku.
3. 10. Ve škole jsme se věnovali tématu ochrany
člověka za mimořádných událostí. V 1. – 3. třídách
si program pro děti připravili sami učitelé.
Prvňáčky během dopoledne navštívili lektoři
Hasičského záchranného sboru s preventivně
výchovným programem Hasík zaměřeným na
oblast požární ochrany a ochrany obyvatelstva.
Pro žáky 4. – 9. tříd byl tentokrát ve spolupráci
s Muzeem civilní obrany v Ústí nad Labem
uspořádán tzv. branný den. Žáci se na pěti
stanovištích seznámili jak s teorií, tak si zažili
velké množství praktických činností, např.
v oblasti poskytování první pomoci, evakuace
obyvatelstva, sebeobrany, střílení na terč atd.
Přestože nám nepřálo počasí a aktivity ryze
venkovní jsme zrealizovali v budově školy,
považujeme akci za mimořádně zdařilou.
11. 10. S vedením školy se letos poprvé sešli
zástupci žákovské rady.

17., 18. 10. Co jsou to varhany, kde se vzaly, jak
jsou staré, kde jsou ty největší? Na tyhle otázky
a mnoho dalších dostali žáci 1. – 9. ročníku
odpověď od varhaníka a učitele hudby pana Aleše
Noska v kostele Narození Panny Marie v Novém
Strašecí.
19. 10. Ve škole se konal Den otevřených dveří. Do
výuky přišlo nahlédnout 73 návštěvníků, odpoledních konzultací s pedagogy využilo 35 rodičů.
20. 10. Zážitkový program zaměřený na poskytování první pomoci absolvovali žáci 7. třídy na
Střední zdravotnické škole v Kladně, akci spojili
s návštěvou medvědária a zámeckého parku.
20. 10. Předškoláci z MŠ a děti z 1. a 2. oddělení
školní družiny se potkali při tradiční podzimní
akci s názvem Bramboriáda – nechybělo
bramborové soutěžení, tvoření a hodování.
23. 10. – Členky stravovací komise 2016/2017
vylosovaly z řad zájemců nové členy stravovací
komise 2017/2018, více informací na školním
webu v sekci Jídelna.
23. 10. – Žáci z Klubu mladého diváka zhlédli
v Městském divadle v Kladně komedii Mnoho
povyku pro nic W. Shakespeara, před představením se setkali s dramaturgyní představení.

15. 10. Druhý projektový den věnovaný finanční
gramotnosti v 8. třídě byl zaměřen na plánování
dovolené úměrné nastavenému rozpočtu fiktivních domácností a problematiku pojištění.

26. a 27. 10. si děti užily dvou dnů podzimních
prázdnin.

16. 10. Karneval zvířat Camilla Saint-Saënse –
představení s rozvernými bajkami Ogdena Nashe
a zvířecími maskami spojující prvky divadla
i tance uvedlo naše čtvrťáky a páťáky do fantastického světa hudby, to vše v prostředí kostela sv.
Šimona a Judy v Praze.

Naše škola získala na základě podání žádosti
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
dotaci z Rozvojového programu na podporu výuky
plavání, která je určena na dopravu žáků z místa
poskytování vzdělávání do místa výuky plavání
a zpět. Účelem dotace je podpořit výuku plavání
žáků 1. stupně základních škol. Dotace pokryje
celou platbu za dopravu žáků.

17. 10. Žáci 8. a 9. třídy navštívili Veletrh
celoživotního vzdělávání v kladenském Domě

Udìlejte si adventní vìnec
v družinì
Školní družina srdečně zve na otevřenou dílnu
výroby adventních věnců, která se koná v pátek
24. listopadu od 16:00 hodin v přízemních
prostorách nové školní budovy. S sebou vezměte:
korpus na věnec, svíčky a zdobení.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Vánoèní jarmark
Základní škola Ch. G. Masarykové Lány srdečně
zve rodiče i prarodiče žáků a přátele školy na
Dětský vánoční jarmark, který se koná ve středu
6. prosince od 16:00 do 18:00 hodin v prostorách
historické budovy školy. Těšit se můžete na
prodejní stánky s výrobky žáků, vánoční zpívání,
vánoční dílny a vánoční občerstvení.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Sbìr kaštanù pro lesní zvìø
Děti z celé školky se ve spolupráci s Lesní správou
v Lánech zapojily do sběru kaštanů v zámeckém
parku. Zem byla plná kaštanů a krásné počasí nám
při sběru přálo. Pytle se tak rychle plnily pochoutkou pro lesní zvířata. Třída Soviček a Zajíčků se ve
středu 25. října vydala do Obůrky za divočákem

Bertou s malou ochutnávkou nasbírané pochoutky. V košíku plném dobrot nechyběla ani jablíčka,
kukuřice, brambory a suché pečivo. Berta si na
těchto pamlscích pochutnala. Těšíme se na další
návštěvu.
Eva Jarošová
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ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v říjnu
Ve školce proběhlo 10. října setkání rodičů, dětí
a odborníků v oblasti logopedické prevence.
Setkání jsme nazvali Mluví vaše dítě správně?
Společné odpoledne začalo ukázkou výchovné
práce s dětmi pod vedením paní učitelky Hany
Řádové. Děti pracovaly s obrázky, využily
i interaktivní tabuli při jazykových hrátkách. Na
děti čekala i jednoduchá hra na rozvoj sluchového
vnímání. Po této aktivitě začala beseda s odborníkem. Rodiče se dozvěděli informace o vývoji řeči u
dětí předškolního věku. Mohli si prohlédnout
publikace, knihy, hry, které rozvíjí řeč dětí.
Následovala společná aktivita rodič a dítě. Ve
třídě jsme měli připravená stanoviště, u kterých
rodič s dítětem společně vymýšleli, psali a kreslili
slova, která stejně znějí, ale mají jiný význam.
Zábavné bylo hledání a vymýšlení rýmů a další
jazykové hry. V závěru setkání mohli rodiče
individuálně konzultovat vývoj řeči svého dítěte
přímo s klinickou logopedkou, která rodičům

i dětem po vyšetření doporučila individuální postup při nápravě případných logopedických vad.
Všichni jsme se jako každý rok těšili na pátek 13.
října, kdy se uskutečnila tradiční akce Drakiáda.
Počasí nám opravdu přálo. V tento den byl
příznivý vítr a slunečno, což přispělo k příjemným
zážitkům s draky. V letošním ročníku se jich nad
našimi hlavami třepetalo nejvíce za poslední roky.
V úterý 17. října jsme v odpoledních hodinách
uspořádali společně se školní družinou
Bramboriádu 2017. Předškoláci před akcí zabalili
do alobalu uvařené ještě horké brambory.
Netradiční svačina chutná i kamarádům ze školy.
Bramboriáda probíhala na hřišti ZŠ Lány a na
zahradě mateřské školy. Děti a žáci se rozdělili do
skupinek a pak vyrazili na trasu, kde je čekalo
několik stanovišť. Na prvním se dozvěděli, odkud
se brambory v Čechách vzaly, kdy se sází a sklízí
a jak se brambory nazývají v ostatních státech
nebo regionech Čech. Odpoledne plné bramborových soutěží, zábavy, ale i ponaučení se vydařilo.
30. října zavítá do školky divadlo s pohádkou
Kamarádství nad zlato.
V úterý 5. prosince přijde do školky Mikuláš se
svými kamarády. Akce je určená všem dětem
přijatým do školky, tedy i dětem s částečnou
docházkou, které mohou ten den přijít, i když
běžně školku navštěvují v jiné dny.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

... pokračování ze sloupku na str. 4
Také jsme se zaměřili na kvalitní suroviny z domácích českých chovů: hovězí
maso máme z volně pasených mladých
býčků z farmy v Pravoníně u Vlašimi
(podobně jako brambory), krůtí maso
bereme z farmy Nový Dvůr Kořínkovi,
o domácím vepřovém jednáme s farmou
Selečice, Martinské husí slavnosti
budou u nás 10. a 11. listopadu,
samozřejmě z doma chovaných husí.
Zastávám zkrátka názor, že restaurace,
kam se lidé budou rádi vracet, není
zlatým dolem pro rychlé zbohatnutí,
a kvalita vstupních surovin, byť většinou
cenově výrazně vyšších, se v dlouhodobém horizontu vyplácí. Přijďte
ochutnat, jak se nám to daří, od pondělí
do neděle děláme polední meníčka,
večer pak máme stálé menu. Na exponované časy pátek večer, sobota a neděle
doporučujeme rezervaci, často máme
plno, což nás samozřejmě moc těší a je
naší snahou nikoho neodmítnout.
Mojí velkou bolístkou je další kvalitní
personál, kvůli jeho nedostatku budu
nucena odsunout otevření kavárny,
kterou by jistě mnozí uvítali. Chybí nám
další milé servírky a kvalitní kuchaři,
které bychom velmi potřebovali. Přijďte,
rádi Vás uvítáme a těšíme se na Vás.
Zuzana Řípová s kolektivem
skvělých spolupracovníků

NÁZORY A KOMENTÁØE
Právo na informace
Bez informací a instrukcí se neobejdeme. K jejich
šíření slouží i místní rozhlas. Z čistého nebe
nevědomosti zazní fanfára a pak ze všech nároží
slyšíme, že MUDr. Fuks má od 25. do 30. března
opět dovolenou, v kterých ulicích od kdy do kdy
nepoteče voda, kdy, kde a o čem se koná veřejné
zasedání obecního úřadu… Hlasatelka celý blok
zpráv pro ty, kteří něco přeslechli, ještě jednou
zopakuje a fanfára to celé odtroubí. Pravda byla
zjevena. Dříve se to všelijak tříštilo, takže jste sice
skoro ohluchli, ale stejně jste ničemu pořádně
neporozuměli; dnes je hlášení místního rozhlasu
kvalitní.
Kupříkladu já, ač na jedno ucho neslyším, jsem
nedávno daleko za vsí zaznamenal sdělení, že
k nám přijede pojízdná prodejna z Moravy s valašskou slivovicí, s vínkem, s uzeným a s klobáskami.
Stihl jsem tam být mezi prvními a díky rozhlasu
mám nadlouho postaráno o výživné snídaně.
Požadujeme od mestskej trúby (říkají Slováci) aby
nás informovala dokonale. Kolik bylo rozruchu,
když loni v rozhlase včas neoznámili, kdy a kde
začnou růst houby a po kterém datu už je marné
na ně do lesa chodit. Od čeho toho starostu a ten
rozhlas máme?!
Poslední vzbouření se konalo 29. října 2017, kdy
se Evropou hnal orkán Herward. Odnášel
střechy, vyvracel stromy, zabíjel lidi. U nás nijak

Blahopøání
velké škody nenatropil, nicméně v 8:25 hodin
přestalo fungovat všechno, co je na elektriku. Ten
lánský black out trval asi osm hodin.
V té době o sobě na FB dali vědět všichni kverulanti a panikáři. Podnikli útok na zastupitelstvo
vůbec, na starostu zvlášť. Jak to, že včas
neoznámili, že nepůjde proud a jak dlouho?
I v Kocourkově je prý samozřejmé, že tam hlásí
požáry předem, aby byli hasiči připraveni! Jak to,
že se starosta nestará?
Rozhlas funguje na elektřinu. Těžko ho aktivovat,
když nejde proud. Bez brejlí se brejlí nedohledáš.
Snad by bylo možno nastartovat nějaký agregát.
Ovšem proč? I kdyby vyrazil do ulic policajt
s bubínkem, co by asi tak vybubnovával? Že vinou
orkánu nejde proud. Že nikdo nemůže vědět, jak
dlouho to potrvá. Že ani elektrikáři nemohou
vědět, do kdy to spraví, protože to pořád fučí.
Tohle všechno je přece samozřejmé. Přesto
dostala Obec co proto, že řádně neinformuje. Vod
čeho sme je volili?
Tak tedy pro jistotu: Koně zapřaháme zpravidla
hlavou ve směru jízdy. Lakovaný nábytek zásadně
nečistíme smirkovým papírem ani drátěným
kartáčem. Velikonoční pondělek nikdy nepřipadá
na sobotu a čípky se strkají do zadku špičkou
napřed.
Václav Vodvářka, lánský písmák

V měsíci říjnu oslavila 92. narozeniny
paní Eva Boháčová. Členky Sboru pro
občanské záležitosti jí přišly popřát
a zapsat její údaje do společenské
kroniky obce Lány. Povídání se vedlo
v příjemném prostředí za účastí tří dcer
oslavenkyně. Rodina se do Lán přistěhovala z Prahy - Dejvic. Nás, místní,
potěšilo, že už v obci zdomácněla a že se
účastní mnoha společenských akcí.
Hodně zdraví, spokojenosti přejeme
paní Boháčové i všem, kteří oslavili
v tomto roce životní jubilea.
Alena Hlavsová a Hana Schritterová
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
"Když mùžou být moderní roztrhané kalhoty, mùžu já vyrazit v dobovém klobouku,"
øíká Ludmila Zusková
Když se s Lídou potkáte poprvé, máte pocit, že jste se ocitli v dobách První
republiky, a ohlížíte se kolem sebe, zda jste z nějakého důvodu nevylezli ze
stroje času. Elegantní dáma, která miluje módu z dob T. G. Masaryka, o sobě
nerada říká, že je módní návrhářka, ale spíše kostymérka a modistka. O to víc
je skvělé, že si svůj styl drží, když jde na nákup, do divadla nebo jen na výlet
s rodinou. Rodačka z Lán svůj prvorepublikový outfit totiž neodkládá, ani
když jde spát...
Kdy jsi poprvé zjistila, že tato móda je ti natolik blízká, že se stane tvým
životním stylem?
Láska k prvorepublikové módě u mě propukla v deváté třídě na základní
škole. Připravovala jsem představení na výročí školy a tehdy jsem dostala
první šaty. Dodnes jsou k vidění na přehlídkách a výstavách, které
pořádám. Dokonce jsem je pak nosila i do tanečních. Začalo to celkem
nevinně a z jedněch šatů je dnes 150 kostýmů nejen z První republiky.
Proč právě období První republiky?
První republika mě oslovila nejvíce svou ženskou
módou. Elegantní klobouky a módní rukavičky ve
spojení s rafinovaným střihem prvorepublikových
modelů udělají dámu z každé obyčejné ženy. Ne, že
bych se necítila jako žena například v secesních
šatech, které občas vynesu na akcích Rakouska
Uherska, ale přece jen nejsou tak pohodlné jako
sportovní kalhotová sukně nebo vlněné pumpky,
které si s oblibou beru například v zimě na bruslení.
Občas jsem k vidění i v kostýmech starších, které
jsou opatřeny krinolínou (škrobená, pevně
vyztužená spodnička), a to je teprve zábava. Tedy
jak pro koho? Dojít si například na toaletu, je
v takovém případě trochu komický výstup.
Je stále prvorepubliková móda tvým koníčkem,
nebo tě záliba začala živit?
Je to jen můj koníček. Mám jiné zaměstnání, které
mě moc baví a živí. Občas půjčuji kostýmy na akce
KVH, focení či filmování. Jindy pořádám přehlídky,
ale vše je jen za symbolickou cenu. Není to na
výdělek. Navíc jsou často některé kostýmy tolik
nákladné, že by se jejich komerční cena za půjčení
dala jen těžko určit. Mám repliku kostýmu z USA
v řádech desítek tisíc. Nerada hodnotím cenu
kostýmu, protože je to těžké. Některý kostým jsem
koupila za pár korun, ale opravovala jsem jej několik
hodin. Pro mě jsou to spíš kusy historie než peníze.
V rozhovoru pro idnes.cz jsi prozradila, že jednotlivé úlovky pochází ze
sekáčů a doma je přešíváš. Kolik času zabere, než vznikne unikátní
kostým?
Přešívání – upcyklace, jak se dnes říká, je úžasná věc, která navazuje právě
na prvorepublikovou a válečnou módu. Dneska je to jiné, všeho je dostatek
a nic se přešívat nemusí, starý kus se vyhodí a koupí se nový kousek. Já
hlavně v tom sekáčovém úlovku musím vidět finále. Někdy je kousek přešitý
hned, jindy jde o práci na dvě odpoledne. Ze šatů se dá udělat halenka se
sukní a někdy zůstane i na ozdobu na klobouk. Nebo naopak z halenky
a sukně se dá přešít model na počátek 30. let. Z obyčejného kalhotového
kostýmu se přešije model sportovní či lovecký kostým s pumpkami. Je to
hlavně o nápadu. Umět si představit výsledek. Někdy jsou představy
a realita něco jiného. Občas se i něco nepovede.
Určitě není jednoduché přešít model tak, aby působil autenticky. Kde
bereš inspiraci a věrohodné informace?
Inspiraci beru hlavně z dobových časopisů, fotografiíí a dobových filmů.
Jak vypadá tvůj běžný den? Podle čeho si vybíráš svůj šatník?
Do práce občas vyrazím v džínech. Jinak v běžném životě ráda nosím
kalhotové sukně, pumpky, barety a klobouky. Když je nějaká dobová akce,

nebo jdu do rádia, televize, nebo na nějakou společenskou akci, tak si
dávám záležet na vyladěném dobovém outfitu. To se pak lidi občas otočí,
chtějí se vyfotit, nebo si mě dlouho prohlížejí. Má to i své výhody, muži mě
zdraví širokým úsměvem a otevírají mi dveře...
A to je právě ono... Jak vnímáš pohledy zvědavců?
Lidi neřeším. Když někdo může chodit v roztrhaných kalhotech a být
moderní, můžu já chodit v dobovém klobouku či baretu.
Na mnoha fotkách jsem viděla, že se tak obléká i tvůj muž ,a zároveň si
tak zdobíš i svého syna. Nemají s tím problém?
Syn se tak obléká na natáčení i dobové akce celkem rád. Sám si už i občas
vybírá, co si chce vzít.
Jak rozsáhlá je tvá sbírka modelů?
Sbírka má přes 150 kostýmů. Najde se v ní od kostýmů na historický šerm,
18.-19. století až polovina 20. století. Klobouků mám také přes sto kusů,
kabelek okolo 60 a na 80 párů rukaviček. A také 30
párů bot. Samozřejmě nechybí ani řada rekvizit
a velké množství bižuterie.
Co nejcennějšího se v tvém unikátním šatníku
nachází? Na co jsi nejvíce pyšná?
Nejvíc pyšná jsem na svatební komplet, který byl
ušit švadlenou od Podolské. Nosím ho ráda
a myslím, že mi i sluší.
Zahlédla jsem, že pořádáš řadu přehlídek. Jak
jinak své kousky využíváš? Oslovili tě třeba
z filmu, abys oblékala herce a pomáhala
s věrohodností scén?
Přehlídky si dělám sama a používám krásné
nemodelky všech věkových kategorií i konfekčních
velikostí. Své kostýmy jsem před kamerou měla na
sobě například v seriálu Bohéma, ve filmu Masaryk
nebo Tenkrát v Ráji. Dva dokumenty pro Muzeum
T.G.M. a krátký film Touha žít 1944, ty jsem
oblékala celé.
Nespolupracovala jsi i na seriálu První
republika? Ne, naštěstí ne. Jak to, že naštěstí ne?
Kostýmy jsou dost neodpovídající té době. Vlastně
skoro vůbec nejsou vhodné pro rok 1928, ale spíše
až pro léta 1938-45.
Na které natáčení vzpomínáš nejraději a proč?
Nejraději vzpomínám na natáčení Bohémy, kde
jsem byla fanynkou Oldřicha Nového v podání Saši
Rašilova, nebo na natáčení Tenkrát v Ráji, když mě skoro přejel na kole
jeden z hlavních hrdinů.
Kterou ze známých osobností jsi měla tu čest oblékat do svých modelů?
Nejznámějšími osobami, které měly některý z mých kostýmů, byli asi Libor
Basellides ve filmu Touha žít 1944 či vnučka fotografa Ondřeje Neffa.
Kde tvé modely můžeme vidět v nejbližší době?
V nejbližší době asi opět v Muzeu T. G. M. na akci Den s T. G. M. To je vždy
v březnu. Plánuji výstavu v Muzeu v Jesenici u Rakovníka. Něco mám
rozjednáno v Policejním muzeu v Praze a v knihovně v Kladně. Ale
vzhledem ke 100. výročí vzniku Československé republiky, které nás čeká
příští rok, bude příležitostí určitě hodně.
A otázka na závěr. Kdyby sis mohla vybrat, chtěla bys dobu První
republiky skutečně prožít, narodit se do časů, kdy žil T. G. Masaryk?
Líbilo by se mi tu dobu navštívit tak na měsíc. Jinak doba to byla dost
podobná té dnešní. Filmové hvězdy holdovaly alkoholu i drogám, politici šli
z jednoho skandálu a kauzy do druhé, v Německu to vřelo podobně jako
dnes. Jediné, co tak lidé měli, bylo víc respektu k učitelům, ke starším lidem
a hlavně, muži věděli, jak se chovat k ženám...
Ilona Víchová
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Tradice jménem Dyòoøezání?
14. října se konalo před obecním úřadem třetí
lánské Dýňořezání. Když jsme před lety přišli
s nápadem uspořádat akci, která má svůj původ
v Irsku a je zakořeněna především v anglicky
mluvících zemích, obávali jsme se především toho,
jak na tento nápad místní obyvatelé zareagují.
Dnes mohu s radostí psát o velmi povedené
akci, která díky oranžové záplavě dýní
z Budeniček zahalila celé lánské náměstí do
barev podzimu. Velmi teplého a slunečného
podzimu.

ky a jedlé dárkové balíčky, všem pomocníkům
a kamarádům. A především děkujeme vám všem,
kteří jste během celého odpoledne poctivě dlabali
a vyřezávali svá originální díla. Díky vám
a vašemu nadšení se těšíme na další ročník, dnes
již tradičního, lánského Dýňořezání.
Ing. Ivana Píšová

Na letošní Dýňořezání jsme přivezli 310
dýní, více než 1100 kg! Rádi bychom
poděkovali všem, kteří se na této akci
společně se spolkem Naše Lány, z. s. podíleli.
Obci Lány za finanční příspěvek a pomoc
s realizací akce, týmu Diskotačení za
krásnou a originální stezku odvahy pro děti,
Božence a Janičce z Pekárny ZeMěDar za
jejich úžasné dýňové speciality, po kterých se
doslova zaprášilo, šikovným klukům
z druhého občerstvení za vynikající palačin-

Modeláøi zavøou lánské
molo na sv. Martina
Po červnovém Lánském dni plném her, kde si
s lodičkami zajezdila spousta malých i větších
dětí, se konala Lánská louže. I přes nepřízeň
počasí se sešlo dvacet závodníků s loděmi
různých kategorií. Závody proběhly ve veliké
pohodě a všichni měli radost, že tentokrát
závodily i malé děti, které měly možnost poznat
trochu adrenalinu při snaze projet trať co nejlépe.
V polovině září se konaly noční jízdy osvětlených
lodí, které jsou předzvěstí chvíle, kdy se bude
zavírat lánské molo.
Letos to bude 11. listopadu na sv. Martina v 10:00
hodin. Věřím, že se sejdeme v hojném počtu a
využijeme možnost si naposledy zajezdit,
popovídat o všech letošních událostech a
rozloučit se s loďařskou sezónou 2017. Přijměte
naše srdečné pozvání.
Doufám, že příští rok bude ještě lepší a přibude
spousta nových lodí a příznivců tohoto krásného
koníčka.
Pavel Čížek, Modelářský klub Lány a okolí

Fotbalové výsledky - SK Lány
zápas

skóre

SK Lány – SK Senomaty

5:1

SK Lišany – SK Lány

2:2 (PK 4:3)

SK Lány – FK Hředle

3:1

FC Jesenice – SK Lány

2:1

Po odehraném 9. kole sezony 2017/2018 se lánští
fotbalisté drží na 1.místě v tabulce!

Fotbalové výsledky - ml. žáci
zápas

skóre

TJ Slabce - SK Lány

0:23

SK Lány – Sp. Lužná

7:3

So. Mšec – SK Lány

5:8

Lánští žáci se po 8. kole drží na 5. příčce tabulky.
Klára Dudášiková, SK Lány

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 bude v listopadu nahrazeno Říkankovým dopolednem
pro děti s rodiči (z důvodu rekonstrukce elektro na sále v sokolovně)
· 14:00 – 17:00 Rodinné poradenství
a Pedagogicko psychologické
p o r a d e n s t v í , P h D r. K a t e ř i n a
Pešková – katka.peskova@post.cz
nebo 776 134 539 (28.11. a 5.12.)
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh (14.11.
a 21.11.). Háčkování vánočních
ozdob. Dílna je vhodná i pro děti.
středa
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(8.11. a 22.11.)
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
pro rodiny, Mgr. Kristýna Spalová –
kristyna.spalova@email.cz (15.11.)
· 13:30 – 15:30 Personální a mzdové
poradenství, Magda Žižková, DiS. –
magdaf@centrum.cz (29.11.)
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
· Beseda Máme doma (před)školáka
se uskuteční v úterý 5. prosince od
10:00 hodin s PhDr. Kateřinou
Peškovou.
· Mikulášská herna pro přihlášené
děti ve středu 6. prosince od 10:00 do
12:00 hodin (příchod nejpozději
v 9:45 hodin). Na akci bude
fotografka Laura Klokočníková,
můžete si tedy objednat fotografie
svých dětí se svátečním pozadím. Na
akci se přihlaste přímo v Domečku do
čtvrtka 30. listopadu.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

KOUPÍM
Starší rodinný dům,
v jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte.

Králíček Petr tel. 777 887 677
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Zveme vás do sokolovny!
· Na účtě TJ jsme v září zaznamenali

první dary od lánských občanů nebo
podnikatelů na velkou investiční akci
v sokolovně – rekonstrukci
elektroinstalace. Velmi si této pomoci
vážíme a děkujeme.
· V listopadu budou zahájeny práce na
rekonstrukci. Firma bude vysekávat
nové páteřní rozvody po celé
sokolovně. I když se budeme snažit
sokolovnu vždy po jejich práci
uklidit, prosíme o shovívavost
a pochopení. Provoz by neměl být
významně narušen.
· V pátek 10. listopadu se v sokolovně
znovu představí divadelní soubor
V.A.D. z Kladna, který tu na jaře s
dobrým diváckým ohlasem sehrál
hru o Poldovce. Tentokrát bude na
pořadu vtipná hra Píseček zaměřena
nejen na výchovu dětí. Vstupenky
jsou stále v předprodeji na OÚ nebo
před představením v sokolovně.
Začátek je v 19:30 hodin.
· Odbor všestrannosti má dvě nově
vyškolené cvičitelky s kvalifikací III.
třídy - Soňu Badziony, Sabinu
Molčanovou, Gabrielu Peroutkovou.
Přejeme děvčatům hodně zápalu a
chuti do cvičitelské práce.
· Ti z vás, kteří nemají splněnou svoji
brigádnickou povinnost vůči Sokolu,
mohou individuálně vyhrabávat listí
kolem hřiště a ukládat ho na kompost
vedle střídačky. Svoje hodiny
nahlaste trenérům nebo cvičitelkám.
Rozvrh programu v sokolovně je ve
vývěsce před sokolovnou nebo se
podívejte na stránky www.sokol-lany.
Václava Nováková

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Spolek Náš Vašírov, z. s. ve druhé polovinì roku 2017
Za krásného letního dne 5. srpna vyrazilo patnáct
cyklistů na výlet po blízkém okolí. Výjezd byl určen
pro všechny věkové kategorie a vedl po trase
Vašírov-Rynholec-Stochov-Čelechovice-KačiceSrby-Tuchlovice-Lány a zpět do Vašírova. Celkem
jsme tedy našlapali pěkných 34 kilometrů. Dne
2. září jsme již poosmé pořádali akci nazvanou
Dětský sportovní den aneb Rozlučka s prázdninami. Jako již tradičně bylo připraveno několik
soutěží. Milým překvapením byla účast
painballového instruktora s možností střelby na
terč, které využil snad každý, kdo na akci přišel.
Herní část byla zakončena již tradičně, a to
závodem na opičí dráze. Po vyhlášení výsledků
a rozdání cen a sad medailí na stupních vítězů jsme
se přesunuli k táboráku. Posledním překvapením
příjemně stráveného dne bylo vystoupení hudební
skupiny CHEAP TOOLS. Po několika přídavcích
se skalní příznivci rozcházeli domů až hluboko po
půlnoci. V sobotu 9. září jsme se již potřinácté sešli
při pořádání Vašírovského úsměvného volejbalu.
Letošní turnaj byl výjimečný tím, že se poprvé

v plné síle zapojili do hry naši junioři. Po urputných bojích o každý odehraný míč nakonec
zvítězilo mužstvo ve složení Tereza Majtanová,
Marie Majtanová, Lenka Hamouzová, Jan Veselý,
Pavel Slánička a Jaroslav Samuel. Blahopřejeme!
Za příznivého počasí 23. září jsme uspořádali již
osmý ročník nohejbalového turnaje trojic nazvaný Vašírovský nohejbalový kop, letos za účasti šesti
mužstev. Hrálo se dvoukolově každý s každým,
celkem se odehrálo 30 zápasů. Vítězem turnaje se
poprvé stalo mužstvo ČLUZu v sestavě Jan Veselý,
Petr Lajpert a Josef Havlík. Oslavou vítězství se
jistě tučným písmem zapíší do historie tohoto
turnaje. V neděli 5. listopadu se uskutečnila akce
Ukliďme Vašírov, která pokračovala odpoledním
programem v hraní stolních deskových her
v restauraci Vašírovský dvůr.
V sobotu 2. prosince pořádáme od 16:00 hodin Na
Vohrádce Mikulášskou besídku. Bližší informace
o připravovaných akcích budou zveřejněny na
webu www.nasvasirov.cz.
Vilda Hamouz, spolek Náš Vašírov, z. s.

Na rozlouèenou se starou vrbou
V úterý dne 10. října 2017 zmizel před budovou
obecního úřadu červený buk. Jeho kácení byla
přítomna paní Anna Hošková a připomněla si, že
před 55 roky, v sobotu 20. ledna 1962, pár metrů
západně od něj poráželi krásnou mohutnou
smuteční vrbu. Oba stromy byly nejspíše zasazeny
koncem 19. století z podnětu tehdejšího lánského
lékaře a majitele vily čp. 9 MUDr. Jakuba Koutníka. Paní Hošková si vzpomněla, že v pozůstalosti
po své mamince, paní Anně Dědičové, našla báseň
Na rozloučenou se starou vrbou. Poslyšme její
slova:
V koruně staré vrby zašumělo,
větve se rozevlály jako vlasy víly,
jdu tiše blíž a blíž,
až dojdu ke svému cíli.
V dojemném vzrušení stavím svoje kroky,
pod její klenbou stojím okouzlen,
s lítostí vzpomínám na vše, co vzaly roky,
co dnes se vrací jenom jako sen.
Má stará vrba smutnou píseň zpívá,
dobře ví, co bych já si přál,
jen sem a tam se kývá
a v smutné písni říká,
že i ona má svůj žal.
I mně odešlo mládí,
na kmeni píše čas
jako na těle stařenčině,
když vyhasne oko a zbělí vlas.

I můj život už končí
a já vzpomínám si,
jak bývalo tu živo,
co zažila jsem krásy.
Co dětské radosti jsem v své koruně skryla,
tisíce včeliček svým pylem nasytila,
a když kos své družce poslední píseň dozpíval,
nejsladší slova milenců jsem v šeru uslyšela.
Však ani smutné chvíle mou hlavu neminuly,
to bylo vždy, když divoká bouře přiletěla,
nebo když kolem s mrtvým jeli …
Všechno, všechno jsem s vámi prožívala,
jednou radostně zpívala,
podruhé smutně zaplakala,
však dnes přišel můj nejsmutnější čas,
mé tělo kosí jak v poli zralý klas.
Než padnu, chci se rozloučit,
chci vám sbohem dát a všechny poprosit,
bych ve vzpomínkách vašich směla žíti dál.
Pak teprve přijmu s pokorou, co přírodou je
psáno,
že všechno má své ráno a své dokonáno …
Paní Hoškovou napadlo: Možná, že se najde někdo
ze spoluobčanů, kdo napíše báseň na rozloučenou
s červeným bukem. Pokud jste k tomu byl někdo
spontánně inspirován, sdílejte své verše
s ostatními.
Redakční rada
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