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Úvodník

Nové høištì bylo plné dìtí i dospìlákù

Lánské zastupitelstvo

V úterý 5. září jsme slavnostně otevřeli
ADOPARK, hřiště pro teenagery. Kromě stříhání
pásky za asistence dětí, křtu hřiště vodními
bombičkami, tetování airbrushem, soutěží o
připravené ceny nebo workshopu zaujala
parkourová show Jima Dohnala a Michala
Dohnala.

Letošní léto bylo velice horké a
prázdniny našim školákům uběhly
neuvěřitelně rychle. Stejně tak rychle,
možná někdy až zběsile, uběhly čtyři
roky mandátu zastupitelstva obce na
lánské radnici. Zdá se, že to bylo teprve
včera, co byly poslední komunální volby
do zastupitelstev obcí, ale bohužel jsme
zase o čtyři roky starší.
Dne 5. října 2018 vyprší mandát
stávajícímu zastupitelstvu, zvolenému
v roce 2014, a zároveň budou lánští
občané volit své zástupce na lánské
radnici. Nechci na tomto místě hodnotit
výsledek čtyřletého snažení a práce
dosavadního zastupitelstva. To si jistě
zhodnotí každý náš spoluobčan sám.
Není až tak důležité, kdo bude na lánské
radnici sedět příští čtyři roky a jak
složené zastupitelstvo bude rozhodovat
o kvalitě života v Lánech. Jedno je však
velice důležité. A to je, aby pracovali jako
jediný tým se společným názvem na
tričku – Obec Lány, stejně jako tomu bylo
v právě končícím volebním období.
Za to bych chtěl poděkovat všem
váženým kolegům zastupitelům, kteří
pomáhali táhnout tu pomyslnou káru s
nápisem Lány vpřed. Možná se to zdá
někomu samozřejmé, že všichni kopou
za jeden tým, z vlastní dvanáctileté
zkušenosti ve funkci starosty obce však
vím, že tomu tak v mnoha městech a
vesnicích naší republiky není.
Proto také do budoucnosti přeji naší obci
a lidem zde žijícím, aby i v následujícím
volebním období pracoval na místní
radnici tým lidí, kteří udělají vše pro to,
aby Lány byly i nadále dobrá adresa
nejen proto, že zde máme letní sídlo
prezidenta.
Zároveň chci poděkovat všem našim
aktivním občanům, všem sportovním,
kulturním a ostatním dobrovolným
spolkům za spolupráci
v minulém volebním období. Právě oni
jsou obrovský potenciál, na kterém je
potřeba stavět i v příštích letech. Přeji
všem šťastnou volbu.
Karel Sklenička, starosta obce

posunout, je dobrý sluha, ale zlý pán. Je to jen stav
mysli a můžeme s ním nějak pracovat. Potěšil nás
opravdu velký počet dětí, které se aktivně a
nadšeně účastnily celého programu. Fotogalerii z
akce najdete na FB Obce Lány. Děkujeme všem,
kteří se na skvělém odpoledni podíleli.
Ing. Ivana Píšová

Hlavní parkourista, Jakub
„ J I M “
D o h n a l
z podkrkonošské Úpice, na
hřišti metal jedno salto za
druhým. Ve svém odvětví patří
k absolutní tuzemské špičce.
Dělá, co ho baví, a sportem
ž i j e . P o ř á d á t r é n i n k y,
w o r k s h o p y, p ř e d n á š í ,
vystupuje na exhibicích,
organizuje soutěže ve
freerunnu i parkouru. Založil
agenturu pro nadané
sportovce. Jako lektor
spolupracuje s Českým
olympijským výborem a s
Českou obcí Sokolskou. A co
JIM vzkázal dětem? Rád bych
řekl každému, kdo se bojí
nějakého skoku, že strach,
který často nedovolí se někam

V èervnu doputovala do školy skvìlá zpráva
V roce 2017 byl vypracován projekt Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové
Lány, okres Kladno. Tento projekt byl podán
v rámci výzvy č. 47 do Integrovaného regionálního
operačního programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. V červnu 2018 byl tento projekt
schválen a doporučen k financování. Projekt
vychází ze Strategie Místního akčního plánu pro
ORP Kladno.
Cílem projektu je rekonstrukce a nové kompletní
vybavení tří odborných učeben a kabinetu
a zajištění bezbariérových úprav včetně sociálního

zařízení v historické budově lánské školy. Součástí
je také úprava zeleně v areálu školy. Celková výše
příspěvku je předpokládána ve výši 3.709.438,Kč (z evropských fondů 3.153.022,- Kč
a 556.416,- Kč z národních zdrojů). K tomu je ještě
minimálně 10% spoluúčast obce Lány. Původní
termín realizace byl rok 2018, ale z důvodu
pozdějšího schválení přidělení dotace se akce
bude realizovat během roku 2019 a bude
ukončena k 31. srpnu 2019. Díky ní dojde
k dalšímu zvýšení kvality infrastruktury pro výuku
v naší základní škole.
Karel Sklenička

Øíjnové volby do Zastupitelstva obce Lány
Volby do zastupitelstva obce se konají v pátek
5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
6. října 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Volební
místnosti budou otevřeny v budově I. stupně
Základní školy v Lánech ve Školní ulici čp. 418.
Volební lístky obdrží voliči v týdnu konání voleb do
svých schránek, nejpozději do 2. října 2018.

O přízeň lánských a vašírovských voličů se uchází
čtyři volební subjekty: sdružení nezávislých
kandidátů Společně pro Lány a Vašírov; sdružení
nezávislých kandidátů Pro dobrou věc; sdružení
nezávislých kandidátů a politické strany TOP 09
Lánští patrioti a TOP 09 a Komunistická strana
Čech a Moravy.
Dana Hnízdilová
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Oèkování psù proti vzteklinì
MVDr. Šlégr bude provádět ve středu
19. září 2018 povinné očkování psů proti
vzteklině. Jedná se o druhý termín
očkování pro chovatele psů, kteří
neočkovali na jaře. Místo: Lány (vestibul
obecního úřadu) od 14:00 do 16:00
hodin a ve Vašírově (u kapličky) od
16:00 do 16:30 hodin.
Dana Hnízdilová

Policejní okénko
V červnu, v červenci a v srpnu Městská
policie Nové Strašecí prověřovala
následující oznámení: technoparty v
lokalitě Kadlice, černá skládka v lokalitě
Betynka (uložena bloková pokuta
5.000,- Kč), nepovolený podomní
prodej, rušení nočního klidu, parkování
na odpočívadle obchvatu, agresivní
včely, odstavené nezajištěné vozidlo
u fotbalového hřiště, parkování v obci,
podezřelá vozidla na parkovišti proti
Lesní správě, ničení kukuřičného pole
m e z i L á n y a Va š í r o v e m , ř á d n é
přihlášení a očkování psů, volné
pobíhání psů, černé skládky okolo
kontejnerů na tříděný odpad v obci,
noční opakovaná rychlá jízda po
obchvatu obce.
Městská policie pomáhala PČR při
pátrání po nezletilé dívce a při pátrání po
vozidle a poskytla kamerové záznamy
k dalšímu šetření. Hlídky vykonávaly
zvýšený dohled během Lánského dne
plného her, večerní zábavy u hasičské
zbrojnice a Rockové NaKopaniny a
Gulášfestu. Zajišťovaly bezpečný
průjezd účastníků cyklistického závodu
a dohlížely na dopravu během příjezdu
slavnostní kolony T. G. Masaryka ze
S l o v a n k y n a L á n y. P ř i b ě ž n ý c h
kontrolách, kterých bylo 68, se zaměřily
na dodržování obecně závazných
vyhlášek (alkohol, černé skládky,
autovraky, pořádek na dětských hřištích
i na lánském hřbitově). Ráno u školy
jsme se se strážníky mohli potkat 4x.
Radar měřil rychlost jízdy v Berounské
ulici, 3x byla uložena bloková pokuta.
Se svými podněty se můžete na
Městskou policii obracet na telefonní
číslo 602 395 312.
Jana Drastilová

Lánské posvícení
Posvícení v Lánech připadá na první
neděli po svátku všech Václavů,
v letošním roce to bude neděle 30. září
2018. Také letos budou u lánského
rybníka kolotoče, houpačky, střelnice
a další atrakce, které k posvícení
tradičně patří.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Lánská brána
Poslední akcí, která se realizuje v tomto volebním
období, je úprava křižovatky ulic Berounská
a Lesní a výstavba repliky historické brány.
Zastupitelstvo obce již několik let řeší bezpečnost
dopravy na příjezdové komunikaci od Berouna
směrem do naší obce a v navazující Berounské
ulici. Dochází zde k častému překračování
rychlosti automobily i motocykly a mnoho aut si
tudy zkracuje cestu průjezdem obcí namísto
využití obchvatu. Zkoušeli jsme několik opatření,
jako je instalace ukazatele rychlosti nebo měření
rychlosti městskou policií. Žádné z těchto
opatření nebylo účinné. Mimo to jsme si již
několik let pohrávali s myšlenkou
na znovuobnovení historické brány, která zde
stála 100 let (od roku 1859 až do roku 1959) jako
součást kamenného oplocení Lánské obory.
Dodnes se zde mezi starousedlíky říká U brány.
V roce 2016 nás napadlo spojit tyto akce a, jak se
říká, zabít dvě mouchy jednou ranou.

Zastupitelstvo obce tento záměr odsouhlasilo
a zařadilo do plánů obnovy venkova na rok 2018.
Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Kamil
Hladký (mimochodem bývalý lánský fotbalista).
Ve výběrovém řízení na úpravy komunikací byla
vybrána firma Klika & Dvořák s.r.o. a na vlastní
stavbu brány kamenická firma STONE-TIPP
s.r.o. Kopii parohů a znak, které budou umístěny
na horní klenbě brány, zhotovil sochař Albert
Králiček. Předpokládaný termín dokončení je
říjen 2018. Věřím, že dokončením akce dojde
ke zklidnění dopravy a tím ke zvýšení bezpečnosti
v této části obce. Výstavbou historické brány se
přihlásíme k odkazu našich předků, protože život
v obci není jenom budování nových chodníků,
dětských hřišť, cyklostezek a sportovišť. Věřím, že
znovuobnovení historické lánské oborní brány
přispěje i k dalšímu zviditelnění naší malé a krásné
obce na kraji křivoklátských lesů.
Karel Sklenička

Veøejné zasedání
V pondělí 11. června 2018 se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání obce Lány. Místem jednání byl
sál nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Dle ustanovení § 84 odst. 2 zákona o obcích
účetní závěrku za rok 2017 včetně výsledku
hospodaření za rok 2017.
· Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad.
· Rozpočtovou změnu č. 3/2018.
· Smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-126022313/001 o zřízení věcného břemene na
pozemcích parcelní číslo 217/1, 221/1, st. 53
v k. ú. Vašírov pro ČEZ Distribuce a.s. pro
uložení vedení NN.
· Prodej pozemku parcelní číslo 146/10 v k. ú.
Lány o výměře 25 m2 Správě pražského hradu.
Cena za 1 m2 pozemku činí 160,- Kč.
· Změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory
lékárny v č.p. 174 z doby trvání neurčité na
dobu trvání 5 let.
· Stanovení počtu členů zastupitelstva obce
Lány na příští volební období na 11.
· Výsledek výběrového řízení na akci Obnova
oborní brány – 1.etapa a podpis smlouvy
s firmou Klika & Dvořák s.r.o.
· Přijetí daru pro MŠ Lány ve výši 12.649,- Kč od
spolku Naše Lány, z.s. na zakoupení knih pro
knihovnu MŠ Lány.
· Přijetí daru pro ZŠ Lány ve výši 110.000,- Kč od
Spolku rodičů a přátel dětí a školy Lány na
školní potřeby a interaktivní techniku.
· Projednání návrhu na změnu ÚP s pořizovatelem ÚP Magistrátem města Kladna, odborem

územního plánování.
Převod finančních prostředků ve výši 70.000,Kč z provozních prostředků do investičního
fondu ZŠ Lány.
· Koupi pozemků parcelní číslo 159/46 a 159/1
v k. ú.Vašírov včetně vybudovaných komunikací a veřejného osvětlení v ulici Koněspřežní
od firmy KL Real s.r.o. za celkovou částku
1.000,- Kč.
· Plánovací smlouvu na stavbu technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 24 nových
RD na pozemcích parcelní číslo 441, 464, 466,
444, 443, 445,446 všechny v k. ú. Vašírov.
Stavba komunikace včetně chodníku, zelených
pasů, systému odvodu a likvidace dešťových
vod z komunikace a stavbu veřejného osvětlení
bude nejpozději do 6 měsíců od kolaudace
prodána obci Lány za dohodnutou kupní cenu
1,- Kč.
· Výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní
rok 2018/2019, a to ve výši 500,- Kč za měsíc
a žáka.
· Výjimku na zvýšení počtu dětí ve třídě na 28
v Mateřské škole Lány pro školní rok 20182019.
· Přijetí dotace ve výši 100.000,- Kč na akci
Rocková Nakopanina 2018 ze Středočeského
fondu kultury a obnovy památek.
Zastupitelé projednali a neschválili:
· Návrh uspořádat sjezd rodáků v termínu dle
dokončení oborní brány 28. října 2018 nebo 30.
listopadu 2018.
Ing. Lenka Hrotíková
·

Mimoøádné veøejné zasedání
Dne 16. července 2018 proběhlo v budově
obecního úřadu mimořádné veřejné zasedání
zastupitelstva obce Lány. Zastupitelé projednali
a schválili výsledek výběrového řízení na akci

Obnova oborní brány v Lánech – II. etapa a podpis
smlouvy s firmou STONE-TIPP s.r.o., Petrov
u Prahy.
Ing. Lenka Hrotíková
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2014 – 2018
Vážení spoluobčané, ve dnech 5. a 6. října
letošního roku se uskuteční volby do obecního
zastupitelstva a tím také skončí čtyřleté volební
období stávajícího Zastupitelstva obce Lány.
Považuji za povinnost Vám alespoň ve zkratce
zrekapitulovat to, co se za poslední čtyři roky
v naší obci udělalo.
I v tomto volebním období byla velká pozornost
zaměřena na oblast školství. Mateřská škola
s kapacitou 100 dětí maximálně uspokojuje
požadavky na umístění našich nejmenších
spoluobčanů. Pokračovala i nadále rekonstrukce
prostor základní školy včetně navýšení její
kapacity. V současné době má naše ZŠ celkem 13
učeben, protože 1. – 4. ročník má vždy dvě
paralelní třídy. Rekonstrukcí prošlo také zařízení
školní kuchyně. Pro mládež funguje klubovna
a posilovna v suterénu budovy ZŠ. V letošním
roce bylo vybudováno nové hřiště pro naši
dospívající mládež.
Pokračovala rekonstrukce chodníků. Byly
zrekonstruovány ulice Zahradní, Bezejmenná,
Čs. armády, Křivoklátská – střed, Školní – střed
a spojovací mezi Školní a Masarykovým
náměstím. V posledních letech byly také
rekonstruovány asfaltové povrchy v ulicích
U Špýcharu, Školní, Příční, Jetelová a autobusová
zastávka na Masarykově náměstí. Dále byla
provedena kompletní rekonstrukce parkoviště
u hřbitova. Lánský hřbitov se dočkal nové zdi na
severní straně a ostatní zdi dostaly nový kabát.
Velkých změn doznalo Masarykovo náměstí, které
bylo zrekonstruováno. Byla zde vybudována
velmi oblíbená vodní fontána. V západní části
ulice Křivoklátská byl zřízen nový chodník včetně
přechodu pro chodce. Byla také dokončena
prostřední část chodníku Lány – Slovanka včetně
přechodu pro chodce. Budovy obecního úřadu
a domu s pečovatelskou službou byly zatepleny
a mají nové plynové vytápění. V rámci dokončených pozemkových úprav byla provedena
rekonstrukce polní cesty nad bývalým lihovarem
směrem do Tuchlovic. Do blízkého okolí obce
bylo umístěno 5 křížků, které vytesali účastníci
sochařského sympozia 2016. V měsíci srpnu
2018 byla zahájena rekonstrukce křižovatky ulic
Berounská – Lesní a výstavba repliky historické
brány. Tato akce bude realizována do konce října
2018. Na většinu výše uvedených akcí jsme získali
granty z evropských, republikových i krajských
fondů. Nezapomněli jsme ani na Vašírov, kde byla
vybudována nová zahradní pergola včetně
vybavení u sportovního areálu a nové veřejné
osvětlení. Největší problém Vašírova, což je
čistička odpadních vod, se nám bohužel zatím
vyřešit nepodařil. V současné době je zadána nová
projektová dokumentace, ale hlavně v rezervním

fondu obce je připraveno 12 mil. Kč na vlastní
realizaci.
Velká pozornost byla také věnována životnímu
prostředí v naší obci. V uplynulém volebním
období došlo k výsadbě nových stromů na
Masarykově náměstí a na parkovišti v ulici
Křivoklátská. Byla provedena výsadba
květinových záhonů na Masarykově náměstí a
podél parkoviště u hřbitova. Zapomenout
nemohu také na dobře fungující sběrný dvůr. I zde
je připravena projektová dokumentace a vydáno
stavební povolení na úpravu jeho prostor.
V oblasti kultury jsme pokračovali v tradičních
akcích, jako jsou Staročeské máje, Čarodějnice,
Kulinářský jarmark, Masarykova vatra, Voňavý
advent, Svěcení adventních věnců s rozsvěcením
vánočního stromu, koncerty vážné hudby našeho
sboru Chorus Laneum a další. Velkému zájmu
obyvatel i návštěvníků obce se těší Poláškův
betlém, který je instalován na náměstí v době
adventu. Kulturní komise také ve spolupráci
s lánskou mládeží uspořádala již 6. ročník
Rockové NaKopaniny. Jako spolupořadatelé se na
většině těchto akcí podílely lánské dobrovolné
spolky. Velmi dobře funguje lánská knihovna.
V oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku jsme
i nadále spolupracovali s Městskou policií Nové
Strašecí. V letech 2016 – 17 byla také provedena
instalace 3. a 4. etapy kamerového systému obce.
V současné době je instalováno 5 kamer, které
jsou napojeny na pult Městské policie. Nedílnou
součástí bezpečnosti v naší obci je i velmi dobře
fungující Sbor dobrovolných hasičů v Lánech
a jeho zásahová jednotka, která je zařazena do
hasičského záchranného systému České
republiky. Hasiči jsou využíváni nejen k zásahům
u požárů, ale také při likvidaci živelních pohrom
na území celého okresu Kladno.
Nezapomněli jsme ani na oblast sociální politiky
a zdravotnictví. Ve spolupráci s OPS Nové
Strašecí provozujeme Dům s pečovatelskou
službou, který je plně obsazen.
Po celé volební období bylo prováděno rozdělování příspěvků pro všechny dobrovolné sportovní
a zájmové spolky dle jasně daných pravidel. I díky
těmto příspěvkům se spolkům v naší obci daří
a velmi dobře fungují.
Děkuji všem zastupitelům – JUDr. Ernestu
Kosárovi, Ing. Ivaně Píšové, Janě Drastilové,
Karlu Pleinerovi, Ing. Vlastimilu Hořejšímu, Ing.
Oldřichu Poláškovi, Dagmar Krátké, Aleně
Hlavsové, Romanu Havelkovi a Jiřímu Luskovi za
velmi dobrou spolupráci v minulém volebním
období a všem spoluobčanům za podporu, které se
nám po celé volební období dostávalo.
Karel Sklenička, starosta obce

Platba kartou na obecním úøadì
Pravděpodobně v měsíci listopadu budeme moci
zaplatit různé poplatky na Obecním úřadě Lány
platební kartou. V současné době probíhají

jednání s Komerční bankou o možnosti
bezhotovostních plateb. Podrobné informace
Vám přineseme v říjnovém Zpravodaji.

Kalendáø akcí záøí/øíjen
15.9.

Vašírovský úsměvný volejbal
(Náš Vašírov)
15.9. Turnaj rodinných dvojic ve
stolním tenise (TJ Sokol)
15.–16.9. Turnaj mladších žáků, tenis
děti 10–12 let (TK Lány)
17.–23.9. Sochařské symposium (Obec
Lány)
18.9. Beseda Jak zvyšovat psychickou
odolnost dětí aneb Zdravé
sebevědomí v Domečku 10:00 12:00 hodin (Naše Lány)
22.9. Posvícenský tenisový turnaj pro
členy TK (TK Lány)
22.9. Zájezd na zámek Hluboká nad
Vltavou (baráčníci)
28.9. Vašírovský nohejbalový kop –
turnaj (Náš Vašírov)
2.10. Beseda Konflikty v rodině aneb
Jak najít společnou řeč
v Domečku 10:00 -12:00 hodin
(Naše Lány)
5.10. D r a k i á d a s t á b o r á k e m ,
modelářské letiště od 16:00
hodin (MK Lány, MŠ Lány)
10.10. Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, sokolovna
9:00 - 12:00 hodin (Naše Lány)
13.10. Dýňořezání náves Lány 14:00 17:00 hodin (Naše Lány, Obec
Lány)
19.10. Lampiónový průvod sraz 18:30
hodin u hřbitova (Naše Lány,
SDH, Obec Lány, MěP NS)
21.10. Podzimní výšlap se Sokolem (TJ
Sokol)
27.10. Z a v í r á n í l á n s k é h o m o l a ,
Židovský rybník (MK Lány)
28.10. O t e v ř e n í n o v é e x p o z i c e
v Muzeu TGM (Muzeum TGM)
Říjen Regionální turnaj mládeže ve
stolním tenise, sokolovna (TJ
Sokol)
Říjen U z a v í r á n í l á n s k é h o n e b e ,
modelářské letiště (MK Lány)
Říjen Koncert u kapličky ve Vašírově
(Obec Lány)

Pozvánka na zájezd
Český zahrádkářský svaz pořádá
v sobotu 22. září zájezd na zámek
Hluboká nad Vltavou a do loveckého
zámečku Ohrada se zoologickou
zahradou. Odjezd v 7:00 hodin
z autobusové zastávky na náměstí.
Závazné přihlášky a 200,- Kč/osoba
přijímá pan Antonín Kindl, Zahradní
ulice č. p. 281. Srdečně zveme všechny
zájemce.
Iva Reichlová
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY

Drakiáda
Mateřská škola Lány a Modelářský klub
Lány srdečně zvou všechny příznivce na
tradiční Drakiádu. Akce se koná v pátek
5. října 2018 od 16:00 hodin na
modelářském hřišti.
Miluše Vaněčková,
ředitelka mateřské školy

OKÉNKO do mateøské školy

Ohlednutí za èervnovými dny

Pøíspìvky ve školce
Vážení rodiče, dovolujeme si vás informovat, že platba členského příspěvku
Spolku rodičů a přátel Mateřské školy
Lány ve výši 950,- Kč se splatností do
konce měsíce září 2018 bude možná
výhradně bankovním převodem na účet
spolku číslo 220 105 27 62/2010.
Mgr. Kristýna Spalová

7.6. na školní zahradě proběhla poslední lekce
kroužku Zumbík s ukázkou tanců. Rodiče měli
možnost vidět spoustu indiánek .
7.6. nás navštívili žáci ze ZUŠ Stochov s koncertem názvaným Klíč k písničkám. Pásmem nás
provázela Kamila Barochová. Účinkující jsme
dobře znali a potěšili nás hudebními ukázkami
skladeb a písniček. Vše se naučili svojí pílí pod
vedením učitelek a učitelů hudby ze ZUŠ Stochov.
13.6. zavítali do školky osmáci ze školy, aby se
seznámili s předškoláky, které povedou do 1.třídy.
18. – 22. 6. prožívali naši předškoláci Poslední
školkování. V letošním roce v duchu vody
a vodního království hastrmanů a víl. Tradiční
týden s atraktivním programem jistě potěšil
všechny předškoláky i jejich rodiče.
V červnu jsme se s dětmi vydali na třídní výlety.

Nejstarší děti si užívaly výlet na zřícenu Okoř.
Děti ze třídy Kytičky spolu s mladšími dětmi ze
třídy Sovičky a Zajíčci objevily kouzlo malého
zámku Jimlín. Nejmladší děti ze třídy Berušky
podnikly výlet do Lužné na vláčky. Dále probíhala
závěrečná setkání s rodiči. Děti prožily chvíle
v mateřské škole se svými nejbližšími.
Jak plynuly prázdninové dny ve školce
Mateřská škola byla v období letních prázdnin pro
děti otevřena celkem 3 týdny. Děti se scházely ve
třídě Berušky a Sovičky. Na prázdninový provoz
docházelo v průměru 26 dětí. Využili jsme
především krásného letního počasí a nejvíce času
jsme strávili na školní zahradě.
Ve školce proběhl veliký úklid, drobné úpravy
a nátěr venkovních prvků na zahradě školy.
Chystání tříd a přípravy na nový školní rok
vyvrcholily v posledním srpnovém týdnu. Děkuji
všem zaměstnancům školy za přípravu čistého
a příjemného prostředí pro uvítání dětí po
prázdninách v budově a zahradě mateřské škole.
Na všechny děti jsme se moc těšili a přejeme si, aby
pro ně i pro jejich rodiče byl školní rok úspěšný a
pohodový.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Podìkování øeditelky školy
Vážení,
po roce bych opět ráda poděkovala Vám
všem, kteří jste nás v loňském školním
roce podpořili. Děkuji za dary finanční
a věcné, za bezúplatnou práci, za cenné
rady, za pomoc s organizací školních
akcí. Každé pomoci si velmi vážím.
Ve škole je pro tento školní rok v prostorách dnes již bývalé sborovny pro děti
připravena učebna s novým osvětlením,
zatemněním, obkladem stěn, umyvadlem, nábytkem, renovovanými dveřmi
a interaktivní technikou. V prostorách
bývalého školního bytu jsme vytvořili
nové moderní zázemí pro pedagogy. Ve
školní kuchyni je k dispozici nová čisticí
zóna – nerezové stoly s pojezdy včetně
průchozí myčky nádobí. Ve školní
jídelně máme nový obklad stěn, zvětšené
okénko na příjem použitého nádobí,
nové dávkovače pití a rozjíždíme
elektronický objednávací systém. Do
jedné druhostupňové učebny byl
zakoupen dataprojektor a i ta poslední
zbývající učebna v budově 1. stupně má
nyní nové linoleum.
V červnu k nám do školy doputovala
skvělá zpráva. Díky dotaci Ministerstva
pro místní rozvoj ČR dojde k další
modernizaci historické školní budovy.
Co si přát víc? Jediné… Klidný školní rok
2018/2019 pro všechny žáky, rodiče
i pedagogy.
Iveta Vrabcová,
ředitelka základní školy

Konec školního roku
25.5. Děti ze školní družiny se vydaly naučnou
stezkou do lesa, zhlédly výstavu shozů z Lánské
obory a mnoho zajímavých informací se dozvěděly
od oborníka pana Stanického.
1.6. Dva geokoloběžkaři se rozhodli ujet na svých
koloběžkách během 14 dnů 1100 km ze Sarajeva
do Lán. Loga jejich akce, která je spjata se 100.
výročím vzniku ČSR, navrhovali žáci 8. třídy.
Autorem vítězného loga se stal Jiří Jirmus.
U Muzea TGM se oba aktéři s žáky 8. třídy setkali.
Jiří Jirmus se s nimi shledal ještě 19. června při
jejich šťastném návratu domů. V novém školním
roce přijedou geokoloběžkáři za žáky 8. třídy ještě
jednou. Budou s nimi sdílet zážitky ze své cesty.
7.6. Moderátor Rádia Relax Honza Ladra
společně s Týnkou Belušovou uspořádali
u příležitosti oslavy Dne dětí zábavnou odpolední
show pro děti ze školní družiny.
6. – 8.6. Výuce tzv. průřezových témat byly ve škole
věnovány tři projektové dny. Druháci se vypravili
do přírody, žáci třetích tříd navštívili Poslaneckou
sněmovnu, čtvrťáci studia Rádia Relax, páťáci
s deváťáky Evropský dům v Praze, sedmáci
třídírnu odpadů a volnočasové středisko Labyrint
v Kladně, šesťáci mapovali důležité kladenské
instituce a osmáci se coby reportéři pohybovali
v lánských ulicích a zpovídali lánské občany.
12.6. Prvňáčci navštívili v doprovodu pana
Bažanta Lánskou oboru. Ve škole se v odpoledních

hodinách konala schůzka rodičů budoucích
prvňáčků s třídními učitelkami a vedením školy.
13.6. Podle tradice navštívili osmáci předškoláky
v mateřské škole, aby se seznámili s těmi, které
první školní den v září uvedou do školních lavic.
13., 14.6. Žáci deváté třídy obhájili své absolventské práce. Pracovali na nich pod vedením
vedoucích učitelů od letních prázdnin.
15.6. V závěrečné lekci Rozumíme penězům
osmáci využili získané vědomosti při tvorbě svého
životního plánu na dalších 20 let. Zamysleli se nad
tím, čeho by za onu dobu chtěli dosáhnout a jaké
kroky je k tomu potřeba podniknout. Svůj plán
zpracovali a výtvarně dotvořili novinovou koláží.
18.6. Na návštěvu Zooparku Zájezd se vypravili
druháci. Žáci z Klubu mladého diváka zhlédli
v Městském divadle v Kladně titul Petrolejové
lampy.
20.6. Prvňáčci navštívili HistoryPark Ledčice.
Školní družina navštívila lánský zámecký park.
22.6. Za tajemstvím hedvábí se do Náprstkova
muzea v Praze vydali žáci 5. třídy.
25.6. Turistický okruh v okolí Žihle absolvovali
žáci 4. a 5. třídy. Ve večerních hodinách se
v lánském muzeu konalo slavnostní rozloučení
letošních absolventů. Sedmáci nocovali ve škole.
27.6. Pohádku Čertoviny zhlédli v kině na
Stochově žáci 1. A, B, 2. B, 3. B, 4., 5. – 9. třídy.
28.6. Fotoreportéry v ZOO v Praze se na chvíli stali
žáci 6. – 8. třídy.
29.6. V pátek převzali žáci svá vysvědčení.
V červnu vyšlo další číslo školního časopisu Trefa,
které lze nahlédnout na internetu školy.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Dýòoøezání
Připravujeme čtvrtý ročník podzimního Dýňořezání. Akce se bude konat v sobotu 13. října od
14:00 do 17:00 hodin na lánské návsi. Nechcete-li
dlabat dýně, přijďte jen tak mezi sousedy na čaj,
kávu, palačinky nebo dýňové dobroty z pekárny
ZeMěDar. Pro děti bude připravena Stezka
odvahy se strašidly z party Diskotačení –
Diskostrašení.
Nástroje, rukavice, šablony dostanete od nás.
Jediné, co musíte udělat, je rezerovat si předem

svoji dýni. Přihlásit se budete moci sms zprávou
na 724 265 092 Jana Drastilová nebo na
606 144 884 Ivana Píšová. Potřebujeme vědět:
počet dýní, celé jméno a adresu. S sebou si
přineste domácí hrnečky na čaj, v případě
pozdějšího příchodu raději také karimatku nebo
deku na sezení. Podrobnosti se dozvíte z letáčku,
který dostanete do poštovní schránky v druhé
polovině září. A celý tým Dýňořezání se na vás už
moc těší.
Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová

Chorus Laneum
V letošní sezóně připravujeme tradičně vánoční
koncert, který se bude konat tentokrát z důvodu
rekonstrukce kaple Nejsvětějšího Jména Ježíš
v lánské sokolovně, 23. prosince 2018. Všichni
jsou srdečně zváni.
V nadcházející sezóně 2018 – 2019 slaví lánský
smíšený sbor Chorus Laneum desáté výročí svého
založení. Na počátku byl nápad lánského radního
pro oblast kultury pana Romana Havelky,
kterému se podařilo přesvědčit pana Vladimíra
Doležala, sólistu opery Národního divadla, aby se

ujal funkce sbormistra. Založení sboru podpořil
i pan starosta Karel Sklenička. Sbor se poprvé
sešel v dubnu 2009 a první vystoupení měl na
oslavách Cyrila a Metoděje 5.července ve Vašírově. Sbor má 34 členů a v repertoáru 120 skladeb.
Kromě koncertů v celém Středočeském kraji se
pravidelně účastní i všech kulturních událostí
v Lánech. Ročně tak absolvuje 10 vystoupení. Za
tu dobu si sbor již získal renomé, má své stálé
posluchače a je opakovaně zván k vystoupením.
Za 9 let jsme navštívili 17 měst a obcí.
Vlasta Doležalová, ředitelka sboru

Mistøi kuchaøi: Nejlepší guláš uvaøil Hlíša
Vladimír Hlíša, jediný člen týmu Křivoklátská
hospoda, vybojoval letos prvenství v soutěži ve
vaření guláše Gulášfest. V anonymním bodování
poroty složené z pěti žen zvítězil jeho guláš
s naprostou převahou. Letošního Gulášfestu se
přitom účastnily čtyři týmy. Chuťové buňky dam
vybraných z návštěvníků akce dosadily na druhé
místo tým Žíža a třetí místo obsadilo Divadlo
Lány, loňský a předloňský vítěz. Vynikající byl
i guláš týmu Hokejová síň Hošek, proto měla
porota těžký úkol. Hleděla na barvu i vůni
pokrmu, konzistenci i samozřejmě na chuť
a konečnou úpravu před podáváním. Jak je na
Gulášfestu zvykem, porota byla oddělena od
soutěžního prostoru, takže neměla ponětí, který
vzorek, respektive od koho, jim organizátoři
právě přinášejí k hodnocení. Všem týmům patří
velký dík a uznání a doufejme, že se příští rok na
Gulášfestu znovu sejdeme ve větším počtu týmů.
Roman Havelka, Kulturní komise obce 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 herně v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči (startujeme 9.10.)
· 14:00 – 17:00 Rodinné a ped.
psychologické poradenství (18.9.,
2.10., 16.10., další termíny sdělí
konzultant).
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh –
Plstíme náušnice (25.9., 9.10.).
Přijďte si vyrobit náušnice pro sebe
nebo jako dárek pro někoho blízkého. Dílna je vhodná i pro starší děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(19.9. a 17.10.)
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(12.9. další termíny sdělí konzultant)
· 15:00 – 17:00 Personální a mzdové
poradenství (19.9. další termíny
sdělí konzultant)
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
pro rodiny (26.9. další termíny sdělí
konzultant)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 13:30 Jóga pro děti I.
· 13:45 – 14:30 Jóga pro děti II.
· 14:45 – 15:30 Jóga pro děti III.
Dále z programu
· Beseda Jak zvyšovat psychickou
odolnost dětí aneb Zdravé
sebevědomí se uskuteční v úterý
18. září od 10:00 hodin. Kolik našeho
času a pozornosti děti potřebují, tlak
na výkon, dobré známky, kroužky
a nedostatek volného času.
· Beseda Konflikty v rodině aneb Jak
najít společnou řeč se uskuteční
v úterý 2. října od 10:00 hodin.
Partnerské vztahy, sourozenecké
vztahy, mezigenerační vztahy …
· Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, hraček a botiček se
uskuteční ve středu 10. října od 9:00
do 12:00 hodin.
· Dýňořezání se uskuteční v sobotu
13. října od 14:00 hodin.
· Lampionový průvod se uskuteční
v pátek 19. října od 18:30 hodin.
· Pro malý počet zájemců ukončila
činnost ranní jóga pro dospělé. Kurz
bude otevřen v případě nových
zájemců, kteří se mohou hlásit na
sdruzeni@lany.cz.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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KOUPÍM
starší rodinný dům,
v jakémkoliv stavu. Prosím nabídněte.

Králíček Petr tel. 777 887 677

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Sokolovna „prokoukla“
Celková rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně
začala již na sklonku roku 2017, když firma
Uniservis ze Žiliny provedla hlavní rozvody a nové
zapojení ve sklípku. Při plesech začátkem roku ani
návštěvníci nepoznali, že se v sokolovně něco dělo.
Hlavní práce pokračovaly od května 2018.
Museli jsme zajistit vystěhování a ochranu
vnitřního inventáře, protože ve všech prostorech
se sekaly drážky pro nové rozvody a pro rozvaděče.
Někde vypadaly celé kusy omítky. Zednických
oprav se ujali pracovníci firmy pana Dudášika,
kteří v rekordním čase a výborné kvalitě vše
vyspravili a připravili pro malování. Patří jim za to
velký dík! Sehnat malíře uprostřed léta také
nebylo snadné. Nakonec jsme uspěli u firmy
Laguna z Rakovníka. Samotnému malování
předcházelo seškrábání starých maleb, proto
práce trvaly déle, než jsme počítali. Vše jsme se
snažili organizovat tak, aby byl hotov alespoň
Domeček a levé přísálí, protože tam od konce
července probíhaly dva turnusy příměstského
tábora pro děti.

Samotné úklidové práce jsme pak organizovali
postupně od 6. srpna a skončily vlastně až koncem
měsíce. Velké opravy jsme svépomocí prováděli
i na jevišti. Oponu i jevištní šály, stejně jako závěsy
na okna jsme dali vyčistit (jen za to jsme zaplatili
téměř 22.000,- Kč). Z uvedeného plyne, že kromě
nákladů na samotnou rekonstrukci musíme najít
prostředky ještě na malování, zednické práce,
čistírnu, nákup barev a nátěrů a další drobné
opravy. Tyto peníze nám zatím chybí. Proto jsme
vděčni za každý příspěvek. Od firem a občanů
jsme dosud shromáždili celkem 69.200,- Kč.
Příspěvky je stále možné posílat na účet:

190 821 386/0300
s VS 2017 a jménem dárce.
Sokolovna opravdu prokoukla. Věříme, že všichni
její uživatelé tyto změny ocení a že si všichni
budeme opraveného a čistého interiéru náležitě
vážit. Děkujeme všem, kteří se na opravách nebo
úklidu podíleli.
Václava Nováková

Netradièní Vánoce
Při jednom z pochodů CH Hamtáto padl nápad –
co kdybychom si udělali Vánoce. Slovo dalo slovo
a nápad se začal realizovat. Každý z členů CH
Hamtáto dostal konkrétní úkol od pečení cukroví,
přípravy Štědrovečerní večeře po nakupování
dárků pro šklebouny. V den „D“, což byl 5. červenec, bylo pronajato fotbalové hřiště Vlasty Švolby,
členky Hamtáta připravily v restauraci sváteční
tabuli, Komisař se šklebounama ozdobil vánoční
stromeček a Vánoce byly na světě. K večeři, ta však
byla ve 14:00 hodin, se podával tradiční kapr se

salátem, některým pak kuřecí řízek s bramborovou kaší. Na stolech nechyběla vánočka ani
vánoční cukroví. Po přípitku a pohoštění se
šklebouni vrhli ke stromečku, kde pro ně byly již
připraveny dárečky. Nechyběly ani tradice jako lití
olova či pouštění ořechových skořápek se
svíčkami. Po rozbalení dárků byly pro šklebouny
připraveny různé zábavné hry. No co dodat,
Vánoce se podařily a všichni jsme si je plně užili.
Ivan Salač

Podìkování lánským dobrovolným hasièùm
Veliké poděkování patří lánským dobrovolným
hasičům, kteří se nám denně starali o hrací
plochu, a proto i v extrémních vedrech letošní-

ho léta zůstala v uspokojivém stavu.
Klára Dudášiková, SK Lány
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Rekonstrukce pøíjezdu T. G. Masaryka na Lány
Dne 11. srpna 2018 se uskutečnila velkolepá akce
připomínající první příjezd T. G. Masaryka do
Lán. Právě 11. srpna uplynulo 97 let od chvíle, kdy
poprvé přijel T. G. Masaryk ke svému prvnímu
pobytu na zámek Lány. O slavnostní události se
dokonce zachoval i záznam v lánské kronice. Díky
tomu se mohla uskutečnit volná rekonstrukce
tohoto slavného příjezdu. Celá akce zároveň
připomněla letošní 100. výročí vyhlášení
Československa.
11. srpna 2018 po desáté hodině dopolední
dorazil na stochovské nádraží nostalgický vlak,
který stejně jako před 97 lety přivezl prvního
československého prezidenta. Ten byl dobově
uvítán děvčátky v krojích, dále členkami Baráč-

nické obce Lány a dobovým starostou. Čestnou
stráž v legionářských uniformách drželi členové
KVH Doksy u Prahy. Nechyběla ani sokolská jízda
a dobové automobily.
Slavnost pokračovala před Muzeem T. G.
Masaryka v Lánech, kde promluvila hejtmanka
Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová. Následoval koncert kapely Brass Band
a módní přehlídka prvorepublikové módy pod
vedením Ludmily Zuskové. Slavnostní den
vyvrcholil velkolepým koncertem symfonického
Orchestru evropské hudební akademie Teplice
v areálu před zámkem Lány.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

Slavnostní otevøení nové
expozice v Muzeu T. G. M.
v Lánech
Dne 28. října 2018 se uskuteční slavnostní otevření nové expozice Muzea T.
G. Masaryka v Lánech, která je financována z Integrovaného regionálního
operačního programu.
V rámci slavnostní vernisáže proběhne
ve 14:00 hodin pietní akt u hrobu T. G.
Masaryka, ve 14:30 hodin šachová
simultánní partie a v 16:00 hodin slavnostní otevření nové expozice muzea
s vystoupením pěveckého sboru Chorus
Laneum.
Akce se koná u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky.
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

Euromedia Group, a.s.

přijme šikovné a pracovité lidi na

BRIGÁDU
(formou DPP) do třísměnného provozu
(možná domluva). Místo výkonu práce
– sklad v Novém Strašecí
(pod vlakovým nádražím, směr
Rakovník). Mzda je 75,-Kč/hod.
a nástup je možný ihned.

V případě zájmu volejte
na tel. číslo: 731 451 399.

Z HISTORIE
Nebylo, bylo, nebylo, není a zase bude
U zatím virtuální brány se dějí věci. Věci zcela
opačné se tam děly před 59 roky – to se reálná
brána stávala bránou bývalou. Před 159 roky se
nad jižním výjezdem z obce ta brána zaklenula.
A co se před dvěma sty roky dálo za ní, když ještě
neexistovala a do lesů se vstupovalo nenápadnými
vraty, po našem lísou? To byly také velké věci.
Fürstenberkové tehdy rozdělili původní velkou
valdštejnskou oboru a v jedné její části vznikla
současná Obora lánská. Tam od 5. září 1817
platila nová, promyšlená pravidla pro myslivost
a pro lesní hospodaření. Honební pořádek o šestadvaceti bodech podepsal v Nižboru Joachim
Egon, landhrabě z Fürstenbergu. Odstřel zvěře
byl přísně regulován a dbalo se na důslednou
ochranu ohrožených druhů (tetřevi, tetřívci,
jeřábci, koroptve). Vesničanům se mělo dostávat
náhrady za škody, které jim zvěř v polích působí,

současně jim však bylo odepřeno právo lesní
pastvy a hrabání steliva a pozbyli možnosti
pronajímat si díly lesa a ve vlastní režii výhodně
obchodovat s takto levně získaným dřevem. Pro
mnohé lánské sedláky prý to byla přímo pohroma,
protože jejich neslýchaně vysoké příjmy plynuly
především z prodeje dřeva; polnosti zanedbávali.
Ruku v ruce s tím se v lesích otevřely pracovní
příležitosti pro bezzemky najímané do fürstenberských služeb coby námezdní dělníci. Omezen
byl i pohyb Oborou. Přísná opatření byla vyhlášena proti pytlákům. Honební pořádek taxativně
stanovil odměny za dopadení a vyzrazení
pachatelů lesního pychu. Pytláctví však neustalo;
v 19. století paradoxně dosáhlo svého vrcholu.
Nahlédli jsme za bránu, když ještě nebyla, a těším
se, až zase bude.
Václav Vodvářka, lánský písmák
a Ing. Robin Ambrož, Ph.D.
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Ze Sokola

SPORTOVNÍ DÌNÍ

· Pravidelný provoz v sokolovně je

zahájen 10. září 2018.
Oddíl aerobiku při TJ Sokol Lány vedený Bárou Ladrovou pořádá nábor
do svého oddílu na cvičební rok 2018
– 2019, a to pro všechny věkové kategorie. Podrobné informace najdete
na adrese: www.aerobicteamlany.cz.
Přihlášky zasílejte na adresu
aerobiclany@seznam.cz během září.
· Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Lány
pořádá v sobotu 15. září od 15:00
hodin Turnaj rodinných dvojic.
Podmínkou je účast jednoho dospělého a jednoho hráče nebo hráčky do 15
let. Turnaj je určen všem rekreačním
hráčům. Vítězové obdrží diplom
a drobné ceny.
· Rozvrh programu v sokolovně je
vyvěšen ve vývěsce před sokolovnou
nebo se podívejte na www.sokollany.cz, kde ve složce kalendář akcí
najdete, co a kdy se v sokolovně koná.
Václava Nováková
·

PÉTANQUE FINÁLE 2018
Finále sedmého ročníku turnaje v pétanque je rozehráno. Do něj se probojovalo
devět dvojic, které se utkají mezi sebou
systémem každý s každým. Za dobu
trvání soutěže se již podruhé opakovala
situace, kdy ve skupině "A" skončily dvě
dvojice se stejným počtem bodů
a stejným rozdílem skóre, o postupu
však v závěru rozhodlo vzájemné utkání.
Oproti předcházejícím rokům se tempo
soutěže zpomalovalo během letních
prázdnin nikoliv z důvodu častých
vydatných dešťů, ale paradoxně vinou
velmi vysokých teplot.
Počasí v průběhu září a října bude snad
pro pétanque přívětivější. Snazší by také
mělo být sjednávání zápasů, protože
období dovolených pomalu končí.
Některé dvojice se tradičně pustily do
soutěže razantně, mají již polovinu
zápasů odehranou. Snad i ostatní to
rozjedou tak, abychom znali vítěze již v
polovině října.
Přeji všem radost ze hry a zdravím nejen
finalisty, ale i ty, kteří si přijdou zahrát
přáteláky.
Oldřich Polášek

Odpoledne konané u příležitosti oslav 100. výročí
založení Sokola v Lánech proběhlo v neděli 29.
července za parného počasí na hřišti za sokolovnou. Ač byl čas prázdnin a dovolených, sešla se
spousta dětí i dospělých, aby společně závodili,
pobavili se nebo ochutnali domácí dobroty v
občerstvení. Na děti čekala řada disciplín: závody
na koloběžkách, hod na koš, mini stolní tenis nebo
minivolejbal, překážková dráha, zkouška
zručnosti, střílení z Nerf pistole a chůze po
slackline. Rušno bylo také na stanovišti Policie
ČR, která přivezla své nádobíčko a všichni si ho
mohli osahat a vyzkoušet. Rodinným závodem byl
orientační běh po Lánech. Jeho vítězi se stali
Miroslav a Adam Hořejší. Vyvrcholením
soutěžního klání byl závod v kutálení sudů
zapůjčených hospodou Narpa, která také
věnovala hlavní cenu - malý sud piva. V dětské
kategorii vyhrál Adam Hořejší, kategorii
dospělých kutálel nejrychleji Petr Moravec ml.
V podvečer celou akci zakončila diskotačením
Bára Ladrová se svým týmem. Vstup na
sportoviště byl celý den zdarma.
Na akci jsme připravili i stánek s občerstvením,
kde návštěvníci našli domácí zákusky vyrobené
sokolkami, grilovalo se maso, čepovalo pivo a

podávala dobrá káva. Čistý zisk z občerstvení činil
9.100,- Kč a použijeme jej na pokrytí nákladů
rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně.
Děkujeme návštěvníkům, že jste přišli sportovat a
dobře se bavit. Těšíme se na viděnou při dalších
sokolských akcí v průběhu letošního roku
Václava Nováková

Tenisová nafukovací hala a Posvícenský turnaj
Tenisový klub Lány bude v zimních měsících
provozovat na jednom svém kurtu nafukovací
halu. To tedy umožní všem zájemcům o tenis
provozovat tento sport celoročně. Běžný provoz
tenisových hal bývá říjen – duben, samozřejmě
podle počasí. Případní zájemci o hru v hale mohou
kontaktovat Petra Hoffmanna, tel.: 606 622 669.

Zároveň také připomínám termín konání Posvícenského turnaje ve čtyřhře, kterým je sobota 22.
září od 9:00 hodin. Turnaj je konaný pro lánské
občany, popř. členy TK Lány, kteří nejsou z Lán.
Na turnaj není potřeba mít domluveného partnera
na čtyhru, dvojice se losují těsně před turnajem.
Petr Moravec, TK Lany

Krajský pøebor SK Lány

Rozpis zápasù SK Lány

Po úspěšně zakončené sezóně 2017–2018, kdy
lánští fotbalisté zvítězili v okresním přeboru,
postoupili po několika letech do krajské soutěže I.B
třídy. Do nové sezóny hráči SK Lány nastoupili
s odhodláním dosáhnout co nejlepších výsledků.
Zápas odehraný 26. srpna FC 05 Zavidov – SK
Lány, skóre 5:2. Zápas 1. září SK Lány – SK
Družec, skóre 2:7.
Za SK Lány kopou také děti - mladší přípravka.
Zápasy jsou domlouvány podle aktuálních
časových možností klubů a dochází k častým
změnám. Zveřejníme výsledky zápasů.
Klára Dudášiková, SK Lány

9.9.

10:15

SK Rakovník B – SK Lány

15.9.

17:00

SK Lány – SK Slaný B

23.9.

16:30

SK Braškov – SK Lány

29.9.

16:30

SK Lány – TJ Unhošť

7.10.

16:00

TJ Sokol Vraný – SK Lány

13.10.

16:00

SK Lány – TJ Sokol Klobuky

21.10.

15:30

Sokol Jedomělice – SK Lány

27.10.

15:30

SK Lány – Sokol Hostouň B

4.11.

14:00

SK Lišany – SK Lány

10.11.

14:00

SK Lány – TJ Tn. Rakovník B

17.11.

13:30

SK Vinařice – SK Lány
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