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Úvodník

Brána
V poslední době nejčastěji rezonuje
v naší obci jedno slovo – „Brána“.
Důvod je celkem jasný, protože poslední
letošní akcí, kterou realizujeme, je
„Obnova historické oborní brány“ na
konci Berounské ulice. Samozřejmě, že
jsou na tuto stavbu dva rozdílné názory.
Ten první říká, že v naší obci přibude
důstojné a krásné místo, a ten druhý zní,
že jsou to zbytečně vyhozené peníze, za
které se mohlo udělat něco jiného.
Samozřejmě, že mohlo; vždy bývá
několik možností, do čeho investovat. Já
jsem velmi rád, že převažující názor
našich spoluobčanů (alespoň dle mých
vlastních zkušeností) je ten první. A to je
velmi dobře, protože bránou vzdáváme
úctu historii naší obce a hlásíme se
k odkazu našich předků. Vzpomínám si,
jak jsem před lety objížděl celý kraj coby
člen komise pro udělení titulu „Vesnice
roku“. Snažil jsem se hodnotit obce
podle známého kriteria pěti H: hospoda,
hřbitov, hřiště, hajzlíky a humna. Pokud
bych měl opět někdy rozhodovat, přidal
bych ještě šesté H – a tím je historie. Naší
povinností je starat se o svou obec, jak
nejlépe umíme, abychom ji mohli předat
našim potomkům v co nejlepší možné
kondici. Protože také naši potomci nás
budou jednou hodnotit podle toho, jak
jsme o naše Lány pečovali, co dobrého
nebo špatného jsme vykonali. Takový už
je koloběh života. Až půjdete někdy tou
bránou na procházku do krásných
lánských lesů, vzpomeňte si, které je to
šesté H. Těším se na setkání s vámi,
lánskými spoluobčany, v podvečer
17. listopadu u brány.
Karel Sklenička, starosta obce

Rozsvícení vánoèního stromku
Obec Lány srdečně zve všechny občany na tradiční
Rozsvícení vánočního stromku. Akce se bude konat
v neděli 2. prosince 2018 od 16:00 hodin před
obecním úřadem. Přijďte pozdravit své sousedy
a známé a nalaďte se s námi na pohodovou vánoční
atmosféru.
Program:
· Vy s t o u p í ž á c i Z á k l a d n í š k o l y C h . G .
Masarykové Lány.
· Ježíškova pošta, otevření lánské pobočky.

Duchovní slovo pronese pan farář Mgr. Bc.
Timotej Maria Pavel Vácha a požehná adventní
věnec všem, kteří si jej přinesou.
· Vystoupí lánský smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum.
· Slavnostní rozsvícení vánočního stromku.
V letošním roce se můžete těšit na rozšířenou
nabídku občerstvení: klobásky, vafle a teplé
nápoje. Vezměte si z domova vlastní hrnek na
adventní svařák a jiná zahřívadla.
Jana Drastilová
·

Schránka na dopisy pro Ježíška
Milé děti, vážení rodiče, přišlo nám nebeské psaní,
že od 2. prosince do 14. prosince bude u betléma
před obecním úřadem otevřena lánská pobočka
pošty pro Ježíška. Poštovní schránku nám doručí
pan poštmistr během akce Rozsvícení vánočního
stromku.
Jak schránku používat? Napište nebo nakreslete
svá přáníčka a vhoďte je neofrankované do

Ježíškovy poštovní schránky. Kdo bude chtít, aby
Ježíšek potvrdil příjem jeho dopisu, vloží navíc
prázdnou obálku opatřenou poštovní známkou
a svou nadepsanou adresou. Pokud máte dotazy,
můžete panu poštmistrovi napsat e-mail na
adresu: jezisek@lany.cz.
Jana Drastilová
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Co se dìje na radnici
Nově zvolení zastupitelé se sešli 2. října
na první pracovní poradě. Starosta
všechny přítomné seznámil s průběhem
prvního veřejného zasedání, kde budou
zastupitelé skládat slib a kde bude volen
nový starosta, místostarostové a předsedové finanční a kontrolní komise.
Členové zvoleného zastupitelstva
debatovali, jak si mezi sebou rozdělí
jednotlivé další komise, ve kterých
začnou v průběhu listopadu pracovat.
První veřejné zasedání je naplánováno
na 5. listopad 2018.

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pøed kým letos smekneme pomyslný Klobouk dolù?
Stalo se tradicí, že Divadlo Lány a výbor pro udělení ocenění s podporou obce Lány každoročně na
konci roku oceňuje jednoho našeho spoluobčana
za významné činy nebo činnosti, které přispěly
k propagaci a zviditelnění naší obce. V letošním
roce, v rámci divadelní premiéry 30. prosince
2018, bude uděleno třinácté čestné ocenění
Klobouk dolů.
Ocenění je možné udělit místnímu občanovi, který
se zasloužil o významný, dlouhodobý a nezištný
přínos k propagaci a rozvoji obce. Rozhlédněte se

kolem sebe a nebojte se takového občana
nominovat! Výbor pro udělení ocenění složený
z dosavadních laureátů bude oceněného vybírat
právě z vašich nominací.
Své návrhy nám prosím sdělte do pátku 30. listopadu 2018. Obálku označenou heslem Klobouk
dolů můžete přinést osobně na obecní úřad nebo
poslat na e-mail : Roman.Havelka@email.cz nebo
karel.sklenicka@obec-lany.cz. Děkujeme všem,
kteří svým návrhem přispějí.
Karel Sklenička

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.
O sobotách 22. prosince a 29. prosince
bude sběrný dvůr pro veřejnost otevřen.
Ing. Ivana Píšová

Nevyvezli vám popelnici?
V naší obci se množí stížnosti, že nejsou
vyváženy popelnice se směsným
komunálním odpadem. Upozorňujeme
občany na skutečnost, že BIO odpad ze
zahrádek (tráva, plevel, květiny, zemina
z květin, spadané ovoce, listí, větve atd.)
do směsného komunálního odpadu
nepatří. Pokud se tam objeví, může se
stát, že svozová firma vaši popelnici
skutečně nevyprázdní.
Pro ukládání BIO odpadu ze zahrádek je
v naší obci zřízen sběrný dvůr, kam
můžete BIO odpad vyvážet do konce
listopadu dvakrát v týdnu.
Ing. Ivana Píšová

Vítání nových rodin
Sbor pro občanské záležitosti připravuje
letošní Vítání rodin na 8. prosince. Nové
sousedy přivítá zastupitelstvo obce se
starostou a zástupci spolků v prostorách
lánské pobočky Muzea T. G. M. .
Symbolické přivítání nových sousedů
chlebem a solí tetičkami baráčnicemi
v krojích patří k obnovené tradici, ke
které se zastupitelstvo vrátilo před
sedmi lety. Myslíme, si tato setkání
přispívají k lepší orientaci v obecních
věcech, k rychlejšímu zapojení do
místních spolků a k navázání nových
kontaktů a přátelství.
Dagmar Krátká

Mikulášská pøed Narpou
Obec Lány ve spolupráci s hospodou Narpa
a agenturou Diskotačení srdečně zvou na Setkání
se sv. Mikulášem. Akce se bude konat ve čtvrtek
6. prosince 2018 od 18:00 hodin před hospodou
Narpa.

Programem provází Bára Ladrová. Těšit se
můžete na Andělské vystoupení a družinu sv.
Mikuláše. Balíčky označené jmény obdarovaných
odevzdávejte v den akce přímo na baru v Narpě
nebo je přineste až na akci samotnou.
Jana Drastilová

Voòavý advent v lánské sokolovnì letos nebude

Původním záměrem akce bylo umožnit setkání se
sousedy v adventní době. Pro děti byly připravené
dílničky a sokolovnu zaplnily prodejní stánky
s vánočním zbožím, konala se vystoupení dětí,
měli jsme možnost navštívit občerstvení v sokolském stánku. Pomyslnou třešinkou na dortu byla
soutěž Zlatý šafrán o cenu za nejchutnější doma
napečené vánoční cukroví .
V posledních letech začalo podobnou akci pořádat
mnoho obcí v okolí. Asi i proto postupně zájem
o Voňavý advent opadal. S menší účastí návštěvníků klesal i zájem stánkařů. Na posledním ročníku

už ani nebyl vyhlášen vítěz Zlatého šafránu,
protože se nikdo do soutěže nepřihlásil.
Není třeba smutnět. Již v letošním roce, ve stejném
termínu (tj. 8. prosince 2018) pořádá TJ Sokol
Lány v sokolovně divadlo a součástí této akce bude
adventní kavárna podobná, jakou známe
z Voňavého adventu. Komu by chyběly prodejní
stánky s vánoční tematikou, tomu doporučujeme
návštěvu lánského Muzea T.G.M. v neděli
25. listopadu, kde se bude konat Tradiční adventní
prodejní výstava. A možnost potkat se se sousedy
máte také při akci Rozsvícení vánočního stromku
v neděli 2. prosince 2018. Na příští rok se
pokusíme připravit sousedské setkání v novém
kabátě.
Jana Drastilová

Èesko zpívá koledy

Adventní výstava

Lány se již pošesté připojí ke dvěma stovkám obcí
po celé republice, kde se v jednu chvíli sejdou lidé
dobré vůle a zazpívají si stejné koledy.

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech vás v neděli
25. listopadu 2018 od 9:00 do 17:00 hodin srdečně
zve na tradiční adventní prodejní výstavu. Ani
tentokrát v nabídce nebudou chybět adventní
věnce, dekorace, svíčky, svícny, vánoční cukroví
a další zajímavé zboží. Součástí akce bude také
možnost vánočního fotografování. Vstupné:
dospělí 40,- Kč, děti 15,- Kč.

Akce Voňavý advent se v letošním roce konat nebude. Rozhodnuto o tom bylo v závěru roku 2017
a definitivně to bylo potvrzeno při sestavování
kalendáře akcí v březnu letošního roku.

Divadlo Lány zve spolu s obcí Lány všechny
sousedy na setkání s celonárodním duchem
nazvané Česko zpívá koledy.
Sejdeme se 12. prosince v 17:50, tentokrát však
u nové brány na křižovatce Lesní a Berounské
ulice.
Pokud přijedete autem, parkovat můžete na
parkovišti v těsné blízkosti brány.
Zpěvníčky budou na místě k dispozici, také něco
dobrého k zakousnutí, a obec připraví horké
nápoje pro zahřátí.
Těšíme se na vás.
Roman Havelka, Divadlo Lány

Nemohli jste se zúèastnit
veøejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného
zasedání, diskutovaná témata a otázky,
a názory obecních zastupitelů, se dozvíte ze
zápisu, který je zveřejněn na stránkách obce
www.obec-lany.cz a na obecním úřadu.
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Vydaøené Dýòoøezání
Třetí lánské dýňořezání ve své krátké historii trhlo
rekord v počtu objednaných dýní i v počtu rodin,
které si oranžovou mexickou dýni na vyřezání
originální lucerny objednaly. Do Lán jsme přivezli
352 dýní pro celkem 133 rodin.
Lánské náměstí se 13. října odpoledne zaplnilo
zájemci, kteří si přišli vytvořit vlastní halowenskou lucernu. Pořadatelé ze spolku Naše Lány
společně s dobrovolnými pomocníky připravili
šablony, nožíky, fixy a lžíce na dlabání, aby děti se
svými rodiči a kamarády získaly inspiraci a lépe se
jim tvořilo. Zázemí, které se díky technickým
pracovníkům obce podařilo vytvořit okolo stodoly
a obecního úřadu, dlabání dýní usnadnilo. Ti, co
se k připraveným stolům a lavicím nevešli, usedli
na přinesené deky a karimatky a dlabali dýně na
trávnících. Počasí nám přálo a díky slunečné
pohodě pospíchal domů jen málokdo. Děti
využily nabídky týmu Diskotačení, který připravil

strašidelnou stezku. Byli na ní k vidění čarodějnice, vodník, duchové, Karkulka s vlkem a tým si
tak vysloužil pochvalnou nálepku Diskostrašení.
Těší nás, že na akci přijíždějí lidé z okolních vesnic
a získávají inspiraci, co by mohli ve svém bydlišti
zorganizovat.
K dobré náladě přispěla i děvčata s občerstvením
z pekárny ZeMěDar, tematicky připraveným
samozřejmě z dýní. Jejich nabídku doplňoval tým
Palačinkárny lánských dětí s připravenými dobrotami a nezapomněli jsme na teplý čaj a kávu.
Naše poděkování patří mnoha ochotným dobrovolným pomocníkům, kteří pomohli celou akci
připravit a po ní uklidit, týmu Diskotačení a rodině
Plechatých za krásné dýně z jejich farmy.
Jsme rádi, že se akce líbí, což potvrzují pozitivní
ohlasy návštěvníků, a těšíme se na příští rok.
Martina Hořejší, Naše Lány z. s.

Sokolská veselice ke 100 letùm Sokola v Lánech
Tělocvičná jednota Sokol Lány vás srdečně zve na
Sokolskou veselici. Zábava s tématem „První
republika” (dobové kostýmy vítány) se koná
24. listopadu 2018 od 20:00 do 02:00 hodin
v lánské sokolovně. Čeká vás večer plný
překvapení, tance, tomboly a zábavy. K poslechu

a tanci vám zahraje kapela ViPiš a o občerstvení se
postará catering Na Mlejnici. Vstupenky
s místenkou v ceně 150,- Kč budou v předprodeji
na Obecním úřadě v Lánech od 12. 11. 2018.
Těšíme se s vámi na viděnou.
Ilona Víchová

Kalendáø akcí listopad/prosinec
5. - 9.11.Sběr papíru v ZŠ, přispějte
starým papírem na školní
pomůcky.
10.11. Podzimní úklid veřejných
prostranství (Náš Vašírov)
10.11. Kdo si hraje, nezlobí, hravé
odpoledne ve Vašírovském
dvoře (Náš Vašírov)
17. 11. Slavnostní znovuotevření
Lánské brány, 16:00 hod. (obec
Lány)
20.11. B e s e d a R e h a b i l i t a c e
pohybového aparátu od 10:00
hod. (Naše Lány)
24.11. Sokolská veselice ke 100. výročí
Sokola v Lánech od 20:00 hod.
(TJ Sokol)
25.11. Tradiční adventní prodejní
výstava, 9 – 17 hod. (Muzeum
TGM)
30. 11. Adventní dílna ve školní družině
od 16:00 hodin v přízemí
I. stupně ZŠ
1.12. M i k u l á š s k á n a d í l k a ( Ná š
Vašírov)
2.12. Rozsvícení vánočního stromu na
náměstí od 16:00 hod. (Obec
Lány, Chorus Laneum)
5.12. Mikulášská herna v Domečku
pro objednané (Naše Lány)
6. 12. Dětský vánoční jarmark v hist.
budově základní školy od 16:00
do 18:00 hodin (ZŠ)
6. 12. Mikuláš před Narpou v 18:00
hodin (náves Lány)
8. 12. Vítání nových rodin do Lán
(Obec Lány)
8. 12. Lóra Cup Lány, restaurace
Křivoklátská
8. 12. Divadlo Válka s mloky, soubor
V.A.D., sokolovna Lány od
19:00 hodin, poté adventní
kavárna (TJ Sokol Lány)
12. 12. Česko zpívá koledy, v 17:50 hod.
u brány (Divadlo Lány, Obec
Lány)
15. 12. Vánoční buchec, sokolovna
Lány (TJ Sokol Lány)
16. 12. Vánoční cvičení pro ženy, sokolovna Lány (TJ Sokol Lány)
23. 12. Vá n o č n í k o n c e r t C h o r u s
Laneum, lánská sokolovna
26. 12. Vánoční turnaj dvojic ve stolním
tenise, sokolovna (TJ Sokol
Lány)
30. 12. P r e m i é r a d i v a d e l n í h o
představení divadla Lány +
udělení ocenění Klobouk dolů
31.12. Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise, dopoledne v sokolovně
(TJ Sokol Lány)
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Pøijïte na Válku s mloky
do divadla v lánské sokolovnì
Sokol Lány pozval kladenský divadelní
soubor V.A.D. do lánské sokolovny, a to
na sobotu 8. prosince 2018 od 19:00
hodin.
Těšit se můžete na hru Válka s mloky,
jevištní adaptaci známého románu
K a r l a Č a p k a . Po k o m o r n ě j š í c h
projektech divadla V.A.D. se do hry
zapojil téměř celý soubor – jedná se
o představení s největším počtem herců
a postav v historii V.A.D.
Vstupenky s místenkou v cenách 120,Kč a 90,- Kč budou v předprodeji od
12. listopadu 2018 na Obecním úřadě
v Lánech.
Před začátkem představení a po jeho
skončení můžete posedět v adventní
kavárně u sklenky dobrého vína nebo
kávy, připravené bude i občerstvení.
Martina Hořejší

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

Králíček Petr tel. 777 887 677

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 110,-Kč/hod.
a nástup je možný ihned.

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

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dìlo v mìsíci øíjnu v MŠ:
4. října byl zahájen pohybový kroužek Zumbík
v budově MŠ. Probíhá též kroužek anglického
jazyka. Více na webových stránkách
www.ms.lany.cz.
V pátek 5. října se velmi vydařila tradiční akce
Drakiáda 2018. Děkujeme za pomoc všem, kteří
se na zdárném průběhu akce podíleli. Při letošním
ročníku nás provázelo slunečné a teplé počasí až
do večerních hodin.
Děti se na tuto aktivitu již dopředu připravují,
chystají dráčky, které poté vypustí s nafouknutým
balónkem do světa, a my pak netrpělivě čekáme na
odezvu, kam až naše balónky se vzkazem dětí
doletí. V letošním roce dráček doletěl například do
obce Okna v okresu Česká Lípa nebo na Kokořínsko k obcím Tupadly a Želízy.
10. října se uskutečnila Bramboriáda 2018. V den
bramboriády se na nás též sluníčko usmívalo, a tak
si předškoláci a žáci ze školní družiny odpoledne
užili na soutěžních stanovištích i na zahradě MŠ,

kde tvořili bramborová sluníčka a nakonec si
pochutnali na bramborách pečených v alobalu.
17. října přijel do MŠ kouzelník s programem
Kouzla a čáry. Třída se změnila na nevšední
světélkující pódium a hlediště plné nedočkavých
dětí. Každé kouzelnické číslo bylo zajímavé a děti
se nestačily divit, co vše se dá dokázat s čarovným
zaklínáním nebo jen poklepem na klobouk.
Největší překvapení nastalo, když dva kamarády
z hlediště naučil kouzelník vyčarovat mávnutím
ruky dukát. Děti pak všechny kouzelníkovy
kousky ocenily potleskem.
23. října proběhlo fotografování v MŠ již
s vánočním motivem. Fotografie dětí určitě
potěší jejich blízké.
V tomto krásném podzimním počasí čekají na
všechny třídy lesní podzimní dny.
Třídy Soviček a Zajíčků se ve čtvrtek 18. 10.
vypravily na výšlap k Obůrce za Bertou. Děti jí
dovezly plno dobrot, až z toho byla mlsná Berta
přecpaná. Nejmladší děti na zpáteční cestě využily
prázdnou kárku a rády se chvilku svezly.
V listopadu se budeme těšit ve třídách Berušky
a Kytičky na zábavný program o správném
chování a etiketě s názvem Bílá kočička a děti ze
tříd Sluníčka, Sovičky a Zajíčkové bude čekat
vzdělávací program na téma Zdravá strava.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy
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ZE ŠKOLY
17. 10. – V 8. třídě proběhl druhý projektový den
věnovaný finanční gramotnosti. Fiktivní
domácnosti se připravovaly na nákup automobilu
a s tím související problematiku pojištění.

Zprávy ze školy
2. 10. – Ve škole se konalo 32. zasedání Školské
rady.
3. 10. – Naši prvňáčci si užili svůj první školní
výlet. V Planetáriu v Praze zhlédli vesmírné
pohádky, příběhy Aničky a Nebešťánka.
4. 10. – Žáci 4. A vyjeli do Kladna – Rozdělova,
kde na dopravním hřišti pod vedením lektora
Střediska volného času Labyrint absolvovali
praktickou výuku bezpečné jízdy na kole.
5. 10. – Třeťáci vyrazili do Národní galerie
v Praze. Ve Schwarzenberském paláci se učili
vnímat baroko všemi smysly. Součástí edukativního programu byla i návštěva hmatové
expozice sochařských odlitků a dílna výroby
sošek znázorňujících nějaký smysl.
9. 10. – S vedením školy se letos poprvé sešli
zástupci žákovské rady.
10. 10. – Na 21. ročníku Veletrhu celoživotního
vzdělávání, který se konal v Domě kultury
v Kladně ve dvou dnech 9. a 10. října, se i našim
osmákům a deváťákům představilo na 53
středních škol. Žáci si na přehlídce mohli zjistit
informace užitečné pro správnou volbu dalšího
studia.
10. 10. – Odpolední zábavný program Bramboriáda pobavil školkové i družinové děti. Společně
si užily zábavné bramborové soutěžení, tvoření
i bramborovou pochoutku.
10. 10. – Vzdělávacím programem Abeceda peněz
provedli naše páťáky pracovníci České spořitelny
v Rakovníku.
12. 10. – Herci pražského divadelního souboru
The Bear Educational Theatre sehráli ve škole dvě
anglicky mluvená představení. Žáci 1. – 4. tříd
zhlédli pohádkový příběh o polepšeném obrovi
„Jackie and the Giant”. Žáci 5. – 9. třídy si
prověřili své gramatické znalosti při interaktivní
show ze světa mimozemských civilizací „The
Alien Grammar Show”.
15. 10. – Žáci 4. B vyjeli do Kladna – Rozdělova,
kde na dopravním hřišti pod vedením lektora
Střediska volného času Labyrint absolvovali
praktickou výuku bezpečné jízdy na kole.
15. 10. – Žáci z Klubu mladého diváka zhlédli
v Městském divadle v Kladně Feydeauovu
komedii „Brouk v hlavě“. Před představením se
setkali s dramaturgyní. Letošní klub čítá
22 členů.
16. 10. – Na vlastivědné komentované procházce
za zajímavými místy v Lánech doprovodil naše
páťáky PaedDr. V. Vodvářka.

18. 10. – Druháci navštívili Národní galerii
v Praze. Děti si prohlédly Klášter sv. Anežky České
a jeho zahrady. V programu „Dílna středověkého
malíře“ se dozvěděly mnohé o Karlu IV. a jeho
dvorním malíři Mistru Theodorikovi. Nakonec si
i na takovou středověkou dílnu v rozličných rolích
zahrály.
19. 10. – Členky loňské stravovací komise
vylosovaly z řad zájemců nové členy stravovací
komise pro školní rok 2018/2019, více informací
na školním webu v sekci Jídelna.
23. 10. – V rámci projektu Sokolská lípa svobody
byla na sokolském cvičišti vysazena další, již
jedenáctá lípa. Na akci zazpívali a zarecitovali
žáci školy pod vedením paní učitelek Lupákové
a Řezáčové.
25. 10. – Ve škole se konal den otevřených dveří
pro rodiče našich žáků. Do výuky přišlo
nahlédnout 97 návštěvníků, odpoledních
konzultací s pedagogy využilo 35 rodičů.
29. a 30. 10. si děti užily dvou dnů podzimních
prázdnin.
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje
„Podzimní sběr papíru“. Termín: 5. – 9. listopadu
2018. Za hlavní budovou školy u garáží
odevzdávejte papír v době od 7:15 do 7:45 hodin.
Pokud vám nevyhovuje stanovený čas, můžete na
stejném místě váš sběr označený jménem žáka
a třídou v určených dnech a v kterémkoli čase
volně ponechat. Poukázka na nákup knih čeká na
tři nejlepší sběrače, připravena je i odměna pro
třídu, která nashromáždí nejvíce papíru
v přepočtu na žáka!
Pozvánky
Školní družina srdečně zve na otevřenou dílnu
výroby adventních věnců, která se koná
v pátek 30. listopadu od 16 hodin v přízemních
prostorách nové školní budovy. S sebou
vezměte: korpus na věnec, svíčky a zdobení.
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány srdečně zve rodiče i prarodiče žáků a přátele
školy na Dětský vánoční jarmark, který se koná ve
čtvrtek 6. prosince 2018 od 16 do 18 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

Škola plánuje získat další
prostøedky z Evropských fondù
V říjnu jsme ve škole dokončili zpracování projektové žádosti o podporu
z Operačního programu Věda, výzkum,
vzdělávání v rámci výzvy ŠABLONY II.
Náš projekt bude zaměřen na tato
témata: osobnostně sociální a profesní
rozvoj pedagogů (další vzdělávání
pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů
z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, výuka v tandemu,
zapojení odborníka z praxe, CLIL
metoda ve výuce), dále na podporu
extrakurikulárních a rozvojových
aktivit (čtenářský klub, badatelský klub,
projektové dny) a na aktivity rozvíjející
metody výuky s využitím ICT
(plánujeme pořídit 30 ks IPadů včetně
mobilních dobíjecích základen).
Realizace projektu by měla začít v únoru
2019 a bude trvat 24 měsíců. Škola
zapojením do projektu získá finanční
prostředky ve výši 1 052 996,-Kč.
V současné době dokončujeme aktivity
a administraci projektu z výzvy
ŠABLONY I, kterou realizujeme od
února 2017 a díky které jsme pro školu
získali prostředky ve výši 269 126,-Kč.
Iveta Vrabcová

Lampióny záøily vesnicí
V podvečer 19. října prošel vesnicí
dlouhý průvod dětí a dospělých. Na
cestu od lánského hřbitova si svítili
lampióny, lucerničkami, čelovkami
nebo třeba baterkami. Odvážnější přišli
v přestrojení a v kostýmech a cestu
lánskými ulicemi si tak užili veseleji.
Tradičně jsme ve Školním zemědělském
podniku navštívili Moudrou sovu,
kterou pro zdejší areál před lety vytesal
pan Novotný. Pak už se vinul nekonečný
světélkující had Zámeckou ulicí a dále
před náves až k Židovskému rybníku,
ozářenému planoucími loučemi. Ti,
kteří přišli mezi prvními, museli hodně
dlouho čekat, než se svým světýlkem
dorazili i poslední účastníci původu.
Čekání se všem vyplatilo, letošní
procházce přálo teplé počasí a odměnou
nám byl barevný ohňostroj odpálený
lánskými hasiči. Komu přece jen byla
zima, mohl se zahřát u rozdělaného
ohně nebo si pochutnat na teplém čaji.
Děti nezapomněly zaběhnout na své
hřiště, které lákalo k dovádění i ve tmě.
Jsme rádi, že se vám podzimní
procházky s lampióny líbí. Ta letošní
byla 13. v pořadí.
Martina Hořejší

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Listopad 2018 | Strana 6

ROZHOVOR
Sportování, optimistický pohled na svìt
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
· 14:00 – 17:00 Rodinné a ped.
psychologické poradenství (termíny sdělí konzultant). PhDr. Kateřina
Pešková – katka.peskova@post.cz
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh.
V listopadu a v prosinci budeme
vyrábět vánoční ozdoby z korálků.
Dílna je vhodná i pro starší děti.
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(14.11. a 28.11.)
· 14:00 – 17:00 Laktační poradenství
(termíny sdělí konzultant)
V ě r a L i n t y m e r o v á –
laktacniporadce@centrum.cz
· 14:00 – 16:00 Personální a mzdové
poradenství (termíny sdělí
konzultant) Magda Žižková, DiS. –
magdaf@centrum.cz
· 14:00 – 17:00 Právní poradenství
pro rodiny (termíny sdělí
konzultant) Mgr. Kristýna Spalová –
kristyna.spalova@email.cz
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Beseda Rehabilitace pohybového
aparátu se uskuteční v úterý
20. listopadu od 10:00 hodin. Jak na
bolesti hlavy, zad, páteře a problémy
pohybového aparátu nebo obtíže, kdy
lékař nemůže přijít na to, co vám je?
Přijďte se dozvědět víc …
· Mikulášská herna pro přihlášené
děti se uskuteční ve středu
5. prosince. Více informací dostanete
přímo v Domečku.
· Beseda Naučte se s námi míčkovat se
uskuteční v úterý 11. prosince od
10:00 hodin. Naučíme se metodu
míčkové facilitace neboli míčkování
hrudníku a obličeje, která je úspěšně
využívána jako prevence či podpůrná
léčba při kašli nebo rýmě, astmatu
i alergiích.
· Základní sociální a formulářové
poradenství; Poradenství pro seniory
zajišťuje Simona Piskláková během
otevírací doby Domečku.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.

Sokolovna, budova, kolem které denně procházíme
přes náměstí. Místo, kde to žije, neustále se něco
buduje, koná a zlepšuje. Ale nic se neudělá samo.
A jak se říká, za vším hledej ženu… Vendula
Nováková je starostkou TJ Sokol Lány od roku 1998
a je vidět, že svou funkci zvládá na jedničku
s hvězdičkou. V rozhovoru s Vendulou se dozvíte, co
vše ji ve funkci těší i trápí a hlavně, jaký recept a fígl
stojí za tím, že je neuvěřitelně vitální a každým
rokem mládne…
Kdo tě poprvé přivedl do Sokola a kdy?
Určitě to byli moji rodiče, maminka byla aktivní
členkou, táta spíš pomáhal řemeslnicky.
Nepamatuji si na to, ale měli jsme schovaný můj
sokolský úbor pro slet v r. 1948. To mi byly 3 roky.
V lánské tělocvičně vedu cvičení od r. 1974 a byla
jsem u obnovení Sokola v Lánech po sametové
revoluci.
Na co vzpomínáš nejraději?
Mám moc hezké vzpomínky z nácviku skladeb pro
ženy na spartakiády nebo slety. A plno krásných
zážitků právě z těchto akcí.
Co pro tebe sport a vůbec pohyb znamenají?
Pohyb je nezbytnou součástí mého života. Pauzu
jsem měla vždy jen po porodu, po operacích.
Nedovedu si představit, že bych necvičila, nehrála
tenis, nejezdila na kole, na běžkách, nechodila na
výlety. A až ta situace nastane (kvůli zdraví), pak to
se mnou půjde asi rychle, jak se říká, z kopce.
V současné době jsi starostkou TJ Sokol Lány.
Jak dlouho tuto funkci zastáváš?
Starostku dělám od roku 1998. Je pravda, že
sokolovnu už znám jako svůj vlastní dům a věnuji
jí hodně času. Ale na jaře na valné hromadě chci
předat žezlo někomu mladšímu.
Co vše tato funkce obnáší?
Zajistit hladký provoz v sokolovně, její opravy
a údržbu, různé revize, organizovat akce, brigády,
hlídat finance a hlavně shánět peníze a lidi
ochotné pomoci. A chceme-li mít dobré jméno
v župě a ČOS, tak plnit jejich pokyny a bohužel
musím konstatovat, že i v Sokole se nesmírně
rozbujela administrativa, výkaznictví, papírování

– a vše jen přes počítač, maily, což není zrovna
moje parketa. Ale už jsem se mnohé naučila.
Co se za tvého působení zvládlo udělat?
Když jsem začínala jako starostka, sokolovna byla
v dost zuboženém stavu, ošklivá, špinavá,
nahromaděné různé harampádí atd. Začali jsme
s úklidem od kotelny až nahoru. Postupně – jak se
dařilo sehnat finance, jsme opravili plechovou
střechu, vyměnili okna, pořídili novou podlahu,
opravili sociální zařízení, nechali udělat izolaci
suterénu, vybudovali venkovní areál a letos
největší akce – rekonstrukce elektroinstalace.
Vloni jsem to trochu počítala, tak jsme do
sokolovny „vrazili“ více než 10 milionů korun a to
díky několika úspěšným grantovým řízením, ale
hlavně díky příspěvkům od obce Lány. Nesmím
ale vynechat ani dobrovolnou brigádnickou
pomoc některých členů TJ a dále velmi dobrou
spolupráci se spolkem Naše Lány při provozování
Domečku. Oni investovali do vnitřního zařízení
také spoustu peněz.
Co tě jako starostku TJ Sokol Lány trápí
nejvíce?
Nevšímavost některých členů TJ, nešetření
majetku nebo plýtvání energiemi, nezájem o práci
nebo problémy v TJ. Hodně členů chodí cvičit
nebo trénovat, ale nic víc je nezajímá.
A na co jsi pyšná?
Kromě svých synů a vnoučat právě na naši
sokolovnu a její vybavení náčiním. Znám mnoho
jiných sokoloven. Ta naše je krásná a čistá – zvlášť
teď po té velké opravě, když je vymalovaná. Také
jsem pyšná na činnost, kterou zajišťujeme jako
cvičitelky a trenéři. Ukrajujeme ze svého volného
času, nebereme žádné odměny, často jsou osobní
nebo rodinné záležitosti upozaděny, protože
cvičitelka nebo trenér v té sokolovně prostě být
musí. Čekají tam na něj.
A je tedy možné skloubit funkci starostky
Sokola s funkcí babičky a manželky?
Dá se to skloubit, nesmí být člověk líný, musí si vše
dobře zorganizovat a hlavně musí mít u partnera
pochopení.
Myslíš, že sport, cvičení a pohyb může
stmelovat rodinu, případně vztah? Je sport
receptem na spokojené a dlouhé manželství?
S mým mužem máme mnoho společných zájmů,
vyznáváme stejné životní hodnoty a priority. To je
asi základ. Jsem mu moc vděčná, jak mě v práci
starostky podporuje, má pochopení (i když někdy
také hodně nadává) a opravdu mi pomáhá. Řadě
technických věcí kolem sokolovny vůbec
nerozumím a nevím, na koho bych se obracela.
A stíháš ještě další koníčky?
Ano, ještě zahrádku (hlavně na jaře, potom sklízet
mě už moc nebaví), ráda jdu do divadla, posedím
s přáteli nebo s rodinou, pohlídám vnoučata. Baví
mě tancování. A přiznám se, že „sokolování“ je
v posledních letech také mým koníčkem.
Pokračování na str. 7 ...
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ROZHOVOR
Sportování, optimistický pohled na svìt
... pokračování ze str. 6
Mají rodiče a děti stále zájem být členy Sokola?
Kolik je v TJ Sokol členů?
Máme 247 členů, z toho je téměř polovina ve věku
do 23 let. To je hodně. Počet se příliš nemění, již
několik let se pohybuje kolem 220. V oddílech
stolního tenisu a volejbalu je členstvo téměř
stabilní. V odboru všestrannosti je velká
fluktuace. Někdo se na jeden rok přihlásí, druhý
rok nezaplatí členské příspěvky a přestává být
členem, pak se zase vrací – vést matriku v tomto
směru je docela náročné.
Pojď nás trošku nalákat… Které aktivity TJ
Sokol Lány lidem nabízí? A vůbec, k čemu
všemu lze sokolovnu využívat?
V odboru všestrannosti nabízíme cvičení pro děti
od 1. do 5. třídy zaměřené všestranně, nejde nám
o výkony, ale o radost z pohybu. Cvičení pro ženy –
kondiční, aerobní, fitness jóga, zdravotní
a cvičení pro seniorky. Zvláštní tréninky mají
skupiny aerobiku pod vedením Báry Ladrové.
Rádi bychom zavedli cvičení rodičů s dětmi, ale

nemůžeme sehnat cvičitelku. Dále máme dva
sportovní oddíly: stolní tenis (ten je registrovaným oddílem a hraje oficiální soutěže) a dále oddíl
rekreačního volejbalu. Rozvrh hodin tréninků
a cvičení najdou zájemci buď na webových
stránkách TJ (sokol-lany.cz) nebo ve vývěsce před
sokolovnou. Jinak sokolovnu pronajímáme na
zábavy, plesy nebo jiné společenské akce.
Vzhledem k velkému časovému vytížení sokolovny je těžké se strefit do prázdného termínu a času.
Potenciální zájemci o pronájem musí opravdu
včas požádat, protože sokolovna žije každý den od
16 do 21 hodin a často i v sobotu a v neděli. Občas
pronajímáme také venkovní hřiště.
Vím, ženy by věk neměly prozrazovat. Ale
řekněme, že chodíš cvičit se seniorkami. Jaký
je recept na to, že vypadáš tak svěže, vitálně a já
mám pocit, že každým rokem mládneš?
Sportování, optimistický pohled na svět
a neustále něco dělat, na něco se těšit – to je asi to,
proč se ti zdám tak vitální.
Děkuji za rozhovor.
Ilona Víchová

NÁZORY A KOMENTÁØE
Výlet do Lán
Lány jsou moje srdeční záležitost. Vždyť jsem se
tu narodila (tedy skoro, porodnici ještě nemáme,
ale Kladno je kousek) a strávila zde 22 let života.
Pak mě osud a láska zavály do Děčína, kde už více
než 20 let vykonávám učitelské povolání a pořád
mě to nesmírně baví. Naše vesnická škola každoročně pořádá podzimní exkurzi pro všechny žáky
2. stupně. Letos se přímo nabízelo „něco“ ke 100
letům od založení republiky. No jasně, Lány!
Hrdě jsem se nabídla, kolegové schválili a já jsem
se vrhla do příprav programu pro 75 puberťáků.
První říjnovou středu jsme ve dvou autobusech
dorazili do Lán. Těšila jsem se asi víc než děti.
Čekal nás program v Muzeu T. G. M., prohlídka
obce a parku (vždyť jsem bývalá průvodkyně),
a kdo chtěl, mohl také navštívit hokejovou síň
nebo muzeum sportovních vozů. Pro sportovní
nadšence jsme vezli dva míče, které využili na
sokolském hřišti.
Protože jsem chtěla mít jistotu, že vše klapne,
oslovila jsem všechny, kdo mi mohli být nápomocni. A věřte, že byli. Děkuji Martině Hořejší,
která dodnes opatruje naše průvodcovské texty,
a tak jsem se lehce dostala „do formy“. Děkuji
panu Hoškovi, že byl ochotný otevřít nám hokejovou síň i mimo otevírací dobu, děkuji dámám
z Muzea T. G. M. za ochotu a preciznost, s jakou
připravily program i pracovní listy (dětem se

z muzea nechtělo!). Děkuji trpělivé paní pokladní
z muzea sportovních vozů. Děkuji paní Jungmannové, která neskutečně rychle napočítala 75
vstupenek a zároveň dokázala dětem prodávat
suvenýry. Děkuji panu Ladrovi a jeho týmu, který
měl v Narpě připravenou kofolu v plastových
kelímcích, aby se na všechny dostalo co
nejrychleji, nechal děti posedět v teplém lokále
a mí kolegové do nebes vychvalovali domácí
bramboračku i „hotovky“.
Největší poděkování ale patří zastupitelstvu
a obyvatelům Lán za to, jak Lány působí jako
celek. Tím, že často jezdím za rodiči, mi vesnice
připadá pořád stejná. Ale pokud vám školní děti
jen tak mimochodem řeknou: „Tý jo, tady maj
v ulicích lepší asfalt než my na okresce do
Habartic“ – „Paní učitelko, to hřiště je fááákt
hustý“ nebo „Tady je všude tak uklizeno, jak to ty
lidi dělaj“, tak vás to zahřeje u srdce a řeknete si:
„Tý jo, vždyť já to beru jako samozřejmost, ale ono
to tak všude nevypadá…“. Díky všem, kteří mají
zásluhu na tom, jak jsou Lány krásné, čisté,
upravené a jdou s dobou. Díky vám jsem hrdá na
to, že jsem Láňačka, a díky vám budou děti
v Markvarticích u Děčína říkat, že „v Lánech je to
paráda a určitě tam vyrazíme s našima“.
Lenka Šikýřová, roz. Hložková

INZERCE
v Lánském zpravodaji
Spolehlivý zpùsob, jak oslovit
všechny z Lán a Vašírova.
Podmínky inzerce na www.obec-lany.cz.
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SPORTOVNÍ DÌNÍ

Ze Sokola
·

·

·

·

·

·

Od 6. listopadu vždy v úterý a ve
čtvrtek až do13. prosince pronajímáme venkovní hřiště rakovnickému
fotbalovému klubu pro tréninky.
Z pátku na sobotu 9. listopadu
poslouží sokolovna kladenským
malým skautům jako noclehárna při
organizovaném výletu do Lán.
V pondělí 3. prosince se v kladenském divadle uskuteční představení
Naši furianti v provedení sokolského
div. souboru z Prahy. Ten měl tu čest
inscenaci zahrát na jevišti Národního
divadla v Praze letos při zahájení XVI.
Všesokolského sletu
8. prosince zavítá již potřetí do Lán
kladenský divadelní soubor V.A.D. ,
tentokrát se hrou Válka s mloky. Po
představení bude možné chvíli
posedět s přáteli při malém
občerstvení. Vstupenky na divadlo
budou v předprodeji od 12. listopadu
na OÚ.
12. listopadu zahajujeme předprodej
vstupenek na sokolskou veselici, která bude 24. listopadu. Členy Sokola
žádáme o příspěvky do tomboly.
Na kontu příspěvků za provedenou
elektroinstalaci bylo připsáno celkem
74 300,- Kč. Stále budeme vděčni za
každý i sebemenší příspěvek, protože
celé dílo vyšlo na částku cca 1,6
milionu korun. Posílat můžete na
účet číslo 190821386/0300 s v.s.
2017 a jménem, abychom Vám mohli
vystavit potvrzení o přijetí daru.

Další hokejová sezóna byla zahájena
Nová hokejová sezóna se řešila již od června.
Ovlivnil to fakt, že po několika letech zanikl
meziokresní přebor organizovaný Českým
svazem ledního hokeje. Pro tuto soutěž zbyla jen
tři mužstva: Lány, Obecnice a HK Příbram 99.
Jedinou možností pro zbylá mužstva, jak hrát
registrovaný hokej, byla vyšší krajská soutěž.
Musíme si přiznat, že na tuto soutěž v současné
době nemáme kádr. Proto jsme se domluvili, že
stávající A-mužstvo bude také nastupovat
v amatérské soutěži ve Slaném, kde již delší dobu
působí B-mužstvo. Tím také dojde k velmi

zajímavému střetu obou lánských mužstev, kdy se
proti sobě na ledě setkají spoluhráči z jednoho
klubu. Amatérská soutěž čítá osm mužstev, která
s každým soupeřem sehrají dvě utkání. Díky
zaniklému meziokresnímu přeboru mužstva
AMHL Slaný posílila o hráče ze zrušených
mužstev meziokresního přeboru. Tím soutěž
získala na ještě vyšší kvalitě.
Aktuální informace naleznete na
http://www.hclany.estranky.cz
Aleš Lomberský, HC Lány, z.s.

Jedenáctá lípa byla jubilejní
Vzrostlé lípy kolem sokolského cvičiště byly
sázeny v roce 1923. Většina z nich ale musela být
z bezpečnostních důvodů skácena, jedna se
vyvrátila sama při vichřici. Na jejich místo jsme
v průběhu posledních sedmi let vysadili deset lip
nových a letos jsme využili významná kulatá výročí
republiky a Sokola v Lánech k vysazení lípy
jedenácté. Ta nese název Sokolská lípa svobody.
Její sázení proběhlo za hojné účasti dospělých
i dětí v úterý 23. října 2018 v 16 hodin. Slavnost
zahájila starostka V. Nováková a po ní vystoupily
děti ze základní školy s pěkným pásmem písní
a recitace s tématikou stromů. Kvůli nepřízni
počasí se tato část odehrála na střídačce. Poté se
všichni přesunuli k místu sázení (je v rohu

u pétanquového hřiště). Do připravené jámy jsme
vložili schránku s dokumenty o naší době a pak už
děti za pomoci dospělých lípu zasadily. Všechny
také chtěly lopatou přihazovat zeminu a fotografovat se u toho. Na výzvu starostky „Republice,
lánskému Sokolu a lípě Nazdar!“ se ozvalo
mohutné „Nazdar“. Není divu, že hodně rodičů
s dětmi se u lípy fotografovali, vždyť taková
historická událost se neodehrává každý rok! Na
závěr bylo pro všechny připraveno malé
občerstvení, po koláčích se jen zaprášilo, na odbyt
šel čaj i svařené víno. Tak ať se opravdu lípě,
Sokolu v Lánech i republice daří!
Václava Nováková

Fotbalové výsledky – A tým
zápas

skóre

SK Lány – TJ Sokol Klobuky

6:0

Sokol Jedomělice – SK Lány

4:1

SK Lány – Sokol Hostouň ”B”

4:4

Fotbalové výsledky – Starší
pøípravka
zápas

skóre

Tn. Rakovník B – SK Lány

1:0

SK Lány – SKP Rakovník M

7:6

Tj Roztoky – SK Lány

9:2

SK Lány – FK Rakovník

7:2
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