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Úvodník

Veøejné zasedání

Listopadová škola

Dne 21.října 2019 proběhlo v salónku nad
hospodou Narpa veřejné zasedání zastupitelstva
obce Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-60 16343 Lány, Vašírov, p.č. 26/19 –
přípojka kNN, č., s ČEZ Distribuce a.s. Děčín,
zastoupenou firmou ELMONT Šindler v.o.s.,
Pavlíkov, Petr Šindler.
· Žádost o dotaci z 6. výzvy MAS Svatováclavsko – IROP – stanice Intergrované záchranné
služby.
· Přijetí peněžitého daru pro ZŠ Lány ve výši
5.000,- Kč od firmy TROAX, s.r.o., Kladno pro
třídu 5.B.

Sedmnáctý listopad je jeden ze dnů mezinárodního významu, který má český
původ. V listopadu 1941 byl 17. listopad
vyhlášen v Londýně Světovým dnem
studentstva. Připomíná události, k nimž
došlo na podzim roku 1939 v Protektorátu Čechy a Morava a které vzaly svůj
počátek už 15. března 1939, respektive
30. září 1938; v novějším čase pak
symbolizuje dění, jež vyvrcholilo na
podzim roku 1989.
Kdyby byl nějaký Měsíc vzdělávání, byl
by to na Lánech listopad. Vždy v listopadu byly v letech 1785, 1786 a 1787
zahajovány školní běhy na fürstenberské vyšší škole zemědělské. V listopadu
1800 se naplno rozběhla výuka v nově
vybudované triviální škole čp. 6. Dne 2.
listopadu 1842 se začalo učit v dnes už
neexistující budově v Zámecké ulici.
Dne 6. listopadu 1932 byla slavnostně
otevřena historická budova Obecné
školy Ch. G. Masarykové. V listopadu
roku 1946 odhalila Dr. Milada Horáková ve vestibulu lánské školní budovy
bustu Ch. G. Masarykové, jejíž jméno
škola nese. K druhému odhalení busty
došlo v roce 1968, ke třetímu v listopadu
1989.
Tato busta svým způsobem symbolizuje
peripetie 20. století: období, kdy byla
uctívána a respektována, se střídala
s roky, kdy byla tušena, ale musela být
veřejnosti skryta. Poprvé odhalena dne
20. listopadu 1946 jako připomínka
prvorepublikových poměrů, odstraněna
v roce 1953 v souvislosti s upevňováním
komunistického režimu,
znovuodhalena díky obrodnému
p r o c e s u Pr a ž s k é h o j a r a 1 9 6 8 ,
znovuodstraněna roku 1983 v období
normalizace a znovuodhalena při
listopadové proměně společnosti dne
27. listopadu 1989.
Vím, že nic nevím, a proto usiluji o to,
abych věděl, prohlašoval o sobě Sókratés. Je dobré ho následovat a být věčným
studentem, odvozeným od slovesa snažit se. Snažit se dovědět, co bylo, kvůli
pochopení toho, co je.
Václav Vodvářka, písmák

·

·

·

·

Nákup pozemku parc. č. 26/42 v k.ú. Vašírov
o celkové rozloze 138 m2 od pana P. J. Cena za
1 m2 pozemku činí 179,44 Kč.
Nákup pozemku parc. č. 26/37 v k.ú. Vašírov
o celkové rozloze 44 m2 od pana P. J. a paní B. P.
Cena za 1 m2 pozemku činí 179,44 Kč.
Dohodu o provedení práce se zastupitelkou
Janou Drastilovou na zástup koordinátora
klubovny pro mládež do konce roku 2019.
Žádost o příspěvek na provoz pobočky Pošty
Partner v Lánech ve výši 6.000,- Kč/měsíc po
dobu 1 roku – provozovatel Gabriela Tučková
a berou na vědomí novou otevírací dobu Pošty
Partner v Lánech od 2. 12. 2019.
Ing. Radka Štíbrová

V prosinci se zmìní autobusová doprava do Prahy
Již za 6 týdnů se do systému Pražské integrované
dopravy zapojí i autobusové linky z Prahy do
Rakovníka.
Budete si moci vybrat mezi rychlíkovými linkami
304, 305 a 404 po dálnici D6 nebo zastávkovou
linkou 365 po staré karlovarské silnici. Autobusy
do Rakovníka budou odjíždět od stanice metra B
Zličín i od metra A Nemocnice Motol. Přestoupit
na ně bude možné také z tramvají v Motole, na
Vypichu nebo na Bílé Hoře. Plnohodnotně se do
systému PID zapojí také Unhošť, Stochov či Nové
Strašecí. Na nových linkách bude platit pásmový
a časový tarif (PID) s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě, včetně možností
nákupu jednorázového jízdného platební kartou
u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID

Lítačka. Vedení linek se stane jednodušší, přehlednější a provoz bude hlídán koordinačním
dispečinkem. Podrobnosti o plánované integraci
najdete už nyní pod tímto odkazem:
https://pid.cz/integrace-rakovnicko-2019/,
jízdní řády, které jsou nyní k nahlédnutí, stále
nejsou konečné, finální verze budou zveřejněny
průběžně na webu.
Přes Lány bude nově jezdit z Rakovníka rychlíková linka 404, která nahrazuje linku 310613. Nová
linka 305 bude opět z Rakovníka zajišťovat spojení z Lán do Prahy se zastávkami v Tuchlovicích,
v K. Žehrovicích, v Doksích a na Velké Dobré
a následně pojede po dálnici D6 na Zličín. Na
linku 305 budou navázány další regionální linky
a díky tomu by se mělo zlepšit spojení s Prahou.
(Zdroj: Pražská integrovaná doprava)

Pošta Partner Lány
Od 2. prosince 2019 se změní provozovatel lánské
pobočky pošty Partner v Křivoklátské ulici. Poštu
bude provozovat paní Gabriela Tučková.
Otevření pobočky novým provozovatelem bude
předcházet dočasné uzavření lánské pobočky
pošty Partner ve dnech 22. 11. – 2. 12. 2019. Po
dobu uzavření budou nedoručené a odnosné
zásilky ukládány na poště v Novém Strašecí.

Plánovaná otevírací doba lánské pošty
od 2. 12. 2019:
Pondělí 7:30 – 11:00 hodin
Úterý
13:00 – 18:00 hodin
Středa 13:00 – 18:00 hodin
Čtvrtek 7:30 – 11:00 hodin
Pátek
13:00 – 16:00 hodin

Veøejné zasedání
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 16. prosince od 18:00
hodin v sále nad hospodou Narpa.
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Co se dìje na radnici
· Starosta informoval o kalkulaci ná-

·

·

·

·

·

·

kladů plánované čističky odpadních
vod ve Vašírově, které se pohybují ve
výši 31.000.000,- Kč včetně DPH.
Vodárny Kladno-Mělník plánují výměnu vodovodního řadu ve Vašírově
v souvislosti s budováním kanalizačního řadu. Současný vodovodní řad
je z roku 1920. Tuto investiční akci
budou financovat vodárny.
V měsíci říjnu byl propojen vodovodní řad v ulici Za Školou s ulicí
U Hřbitova, aby lépe cirkulovala voda
a neuvolňovaly se nežádoucí krusty
z potrubí.
Rynholec uhradil dohodnutou částku za vybudování části Bílé cesty na
svém katastru.
Zastupitelé se seznámili s informacemi ohledně změny provozovatele
pošty Partner v Lánech od 2. prosince
2019. Zájemkyní je paní G. Tučková,
která provozuje pobočku pošty
Partner v Kamenných Žehrovicích
a s poštovními službami má zkušenosti.
V říjnu byla na stavební úřad v Novém
Strašecí podána žádost o stavební
povolení na stavební úpravy hasičské
zbrojnice u Židovského rybníka dle
zpracovaného projektu Ing. K. Hladkého. Na rekonstrukci budeme žádat
dotaci z Místní akční skupiny Svatováclavsko a část nákladů budeme
hradit z obecního rozpočtu.
Zastupitelé připravují rozpočet obce
na rok 2020.
Martina Hořejší

Omezení vstupu do lesù

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

VKM zvýší cenu vody pro rok 2020
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. budou investovat
do nových zdrojů vody a obnovy infrastruktury,
a proto bude cena vodného a stočného navýšena.
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s. (VKM) na svém zasedání 24. října
2019 stanovilo cenu vodného a stočného pro rok
2020 na 105,- Kč včetně DPH za 1 metr kubický
vody. VKM tak získá navíc na nutné investice 90
milionů Kč ročně. Pro občany bude zvýšení ceny
znamenat v průměru 1 Kč denně v ceně vodného
a stočného za každého odběratele navíc.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že
vedení VKM musí řešit nedostatek pitné vody
a havarijní stav na několika místech vodovodní
soustavy. „Pokud bychom okamžitě nezačali
investovat, mohlo by se brzy stát, že na řadě míst
lidem z kohoutků voda nepoteče,“ vysvětluje
předseda představenstva VKM Radek Větrovec.
Kritickou situaci jednoznačně potvrdil přehled
nezbytných investic, které si vyžádalo nově
zvolené představenstvo společnosti. „Řešení není
možné dále odkládat. Cena vodného a stočného se
nezvyšovala od roku 2015, což bohužel brzdilo
financování obnovy kriticky ohrožených částí
vodárenské soustavy,“ dodává.
Primárním úkolem společnosti je zajistit dostatečné množství pitné vody. Vývoj posledních let
ukazuje, že zejména v letních měsících spotřeba
převyšuje kapacitu stávajících vodních zdrojů.
Proto VKM v letošním roce nakoupilo i více než

Lesní správa Lány upozorňuje na zákaz
vstupu do honitby Lánské lesy z důvodu
konání rozsáhlých loveckých akcí, ze
kterých vyplývá možné ohrožení života
a zdraví, a to dne 29. 11. 2019.

Policejní okénko

ŠZP Lány hledá vrátného

·

Školní zemědělský podnik Lány hledá
zaměstnance na pozici vrátného. Ranní
a odpolední směny, krátký a dlouhý
týden. Pracovní poměr na dohodu o provedení práce. Možnost nástupu
od 1. ledna 2020. Kontakt Ing. Petra
Libecajtová, mob. 735 193 434.

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.

odpadu, elektroodpadu, kovů, jedlých tuků,
textilu atd., ale bez možnosti uložení bioodpadu
(vyjma vánočních stromečků). Bioodpad bude
možné ukládat opět od března 2020.
Ing. Ivana Píšová

·

·

·

·

Policisté v průběhu září dvakrát asistovali
u základní školy v ulici Ke Hřbitovu.
Během září policisté 19x kontrolovali okolí
prodejny Mini market v Zámecké ulici
a dalších veřejných prostor se zaměřením na
konzumaci alkoholických nápojů a močení
v okolí. V rámci akce Besip zkontrolovali
modelářské letiště, hřbitov, parky a dětská
hřiště v katastru obce.
Opakovaně kontrolovali zákaz zastavení
v ulici U Lipky, kde udělili opakovaně výzvu
řidiči, který zákaz porušoval.
Hlídka MěP provedla na odpočívadle na
obchvatu obce kontrolu motorkářů a poučila
je o pravidlech a způsobu jízdy na pozemních
komunikacích.
Během Kulinářského jarmarku policisté
pomáhali usměrňovat dopravu a prováděli
dohled na veřejných prostranstvích v součinnosti s Policií ČR.

5 milionů litrů vody denně z pražské vodárenské
soustavy. Pro zajištění dodávek vody z Prahy je ale
zapotřebí rekonstruovat dříve téměř nevyužívaný
přivaděč z pražského vodojemu Kopanina, čerpací stanici v Hostouni i vlastní vodojem Kopanina.
Technický stav těchto objektů totiž neumožňuje
trvalý odběr vody.
„Náklady na tyto rekonstrukce se sice budou
pohybovat ve stamilionech korun, ale VKM nemá
jiné řešení. Variantou by sice bylo čerpání podzemní vody z nových pramenišť v okresech Mělník
a Mladá Boleslav, které ale komplikuje platná
legislativa – zajištění veškerých povolení a následnou stavební realizaci nelze zvládnout dříve než za
osm až dvanáct let,“ říká Radek Větrovec.
Druhým zásadním úkolem VKM vedle zajištění
vody je obnova vodárenské soustavy. Ředitel
Josef Živnůstek upozorňuje na nutnost bezodkladné obnovy vybraných přivaděčů a vodárenských objektů, zejména zařízení u Obříství, které
přivádí vodu z Mělnické Vrutice pro celou oblast
Kladenska, ale i Kralup nad Vltavou, Odolené
Vody a desítky dalších obcí. „Za současné situace
bychom nebyli schopni vyřešit hrozící havárii a
zajistit adekvátní zásobování obyvatel. Nemůžeme
riskovat situaci, kdy v obcích a městech nepoteče
týdny voda. Ale jen toto jediné místo představuje
investici více než 100 miliónů korun,“ dodává.
VKM a.s. Kladno

Lékárna Lány
V lánské lékárně můžete nově platit i poukazy
a stravenkami, např. od společnosti Sodexo.
K dispozici je široký sortiment léků, rovněž je
v nabídce i kosmetika RYOR a poradenství.
Zdarma Vám dovezeme zdravotní pomůcky
domů. Lékárna přijímá e-recepty, vystavuje
dárkové poukazy a poskytuje stálým návštěvníkům slevy. Lékárna sídlí v ulici Ke Hřbitovu čp.
174, tel. 313 513 970, e-mail:
lekarna.lany@seznam.cz.
Otevírací doba:
Pondělí
10:00 – 17:00 hodin
Úterý
7:30 – 17:00 hodin
Středa
7:30 – 16:00 hodin
Čtvrtek
7:30 – 16:00 hodin
Pátek
7:30 – 12:00 hodin
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9. 11.

Rozsvícení vánoèního stromku
Obec Lány srdečně zve v sobotu 30. listopadu 2019
všechny občany na tradiční Rozsvícení vánočního
stromku. Akce začne v 16:30 hodin vystoupením
žáků lánské školy a společným zdobením vánočního stromu.
Hlavní program začne v 17:00 hodin vystoupením lánského smíšeného pěveckého sboru
Chorus Laneum. Po úvodním slovu starosty obce
pronese duchovní slovo nový pan farář otec Jiří
a požehná adventní věnec všem, kteří si jej
přinesou. V závěru programu nebude chybět
slavnostní rozsvícení stromku .

Kalendáø akcí

Ježíškova poštovní schránka bude otevřená od
soboty 30. listopadu do pátku 13. prosince 2019
a najdete ji u betléma na stejném místě jako
v minulém roce.
Občerstvení bude na místě připraveno. Vezměte
si z domova vlastní hrnek na adventní svařák
a jiná zahřívadla. Přijďte pozdravit své sousedy
a známé a nalaďte se s námi na pohodový adventní
čas.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

13. 11.

16. 11.
16. 11.

22. 11.

24. 11.
Vážení a milí lánští občané,
Divadlo Lány ve spolupráci s Obcí Lány a s výborem pro udělení ocenění opět
30. prosince v rámci tradiční
divadelní premiéry vyhlásí
laureáta čestného ocenění
Klobouk dolů. Již počtrnácté jej
v sokolovně na Masarykově
náměstí získá občan Lán za
významný, nezištný a zároveň
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.
Návrhy můžete poslat na email:
RomanHavelka@e-mail.cz
nebo info@obec-lany.cz do 30.
listopadu 2019.
Roman Havelka,
vedoucí Divadla Lány

27. 11.

30. 11.
30. 11.
6. 12.

7. 12.
11. 12.

11. 12.

Mikulášská na svátek Mikuláše
Obec Lány ve spolupráci s Hospodou Narpa
a agentura Diskotačení srdečně zvou na Setkání
se sv. Mikulášem. Akce se bude konat v pátek 6.
prosince 2019 od 18:00 hodin na parkovišti před
obecním úřadem.
Programem provází Bára Ladrová. Těšit se může-

te na Andělské vystoupení a družinu sv. Mikuláše.
Balíčky označené jmény obdarovaných odevzdávejte v den akce přímo na baru v Narpě nebo je
přineste na akci samotnou.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

11. 12.

14. 12.
14. 12.
16. 12.
21. 12.

Èesko zpívá koledy
Lány se již posedmé připojí ke stovkám obcí po
celé republice, kde se v jednu chvíli sejdou stejně
naladění lidé a zazpívají si stejné koledy. Divadlo
Lány zve spolu s obcí všechny sousedy na setkání
s celonárodním duchem Česko zpívá koledy.
Sejdeme se 11. prosince 2019 v 17:50 hodin 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

Pøipravujeme Lánské pøástky
Srdečně vás zveme na pohodovou adventní akci
Lánské přástky, která se bude konat v sobotu 14.
prosince 2019. Dveře lánské sokolovny budou
otevřeny od 10:00 hodin a zábava bude trvat celý
den. Touto akcí navážeme na dřívepořádaný
Voňavý advent. Podrobný program akce

22. 12.
23. 12.
26. 12.
30. 12.

31. 12.
zveřejníme v prosincovém Zpravodaji. O historii
Přástek se můžete více dočíst na str. 7.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

1. 1.

18. 1.

Vítání rodin v Muzeu T. G. M.
od 16:00 hodin (Obec Lány)
Beseda Závislostní chování
dorostu na technologiích od
10:00 do 12:00 v Domečku
(Naše Lány)
Podzimní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
Herní odpoledne – Kdo si hraje,
nezlobí, restaurace Vašírovský
dvůr (Náš Vašírov)
Divadelní představení V.A.D.
Kladno Rozpaky zubaře
Svatopluka Nováka, v 19:00
hod., sokolovna Lány (Sokol)
Adventní výstava v Muzeu
T.G.M. od 9:00 do 16:00 hodin
Výroba adventních věnců
v družině ZŠ Lány 16:00 –
18:00 hodin (ZŠ Lány)
Mikulášská nadílka, náves ve
Vašírově (Náš Vašírov)
Rozsvícení vánočního stromu,
před OÚ (Obec Lány)
Setkání se sv. Mikulášem, na
parkovišti před OÚ Lány
(Obec Lány)
Lóra – 10. ročník karetní hry
B e s e d a - Ve d e n í d ě t í k
samostatnosti a odpovědnosti
od 10:00 do 12:00 v Domečku
(Naše Lány)
Vánoční jarmark, 16:00 –
18:00 hodin( ZŠ Lány)
Česko zpívá koledy, v 17:50
u Lánské brány (Divadlo
Lány)
Lánské přástky, sokolovna
(Obec Lány, TJ Sokol)
Valná hromada SDH T. G. M.
v Lánech, hasičárna Lány
Tělovýchovná akademie
(Sokol)
Vánoční buchec – turnaj ve volejbale, v sokolovně (TJ Sokol)
Vánoční cvičení pro ženy od
10:00 hodin (Sokol)
Vá n o č n í k o n c e r t C h o r u s
Laneum
Turnaj dvojic ve stolním tenise,
v sokolovně (TJ Sokol)
Pr e m i é r a d i v a d l a L á n y
a udělení ceny Klobouk dolů,
v sokolovně (Divadlo Lány,
Obec Lány)
Silvestrovský turnaj ve stolním
tenise v sokolovně (TJ Sokol)
Novoroční vycházka, sraz ve
14:00 hodin u Lesní správy
(Naše Lány)
Reprezentační ples Obce Lány
a Muzea T. G. M. v Lánech

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Listopad 2019 | Strana 4

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pošta pro Ježíška
Nevím jak u vás, ale u nás doma by děti
nejraději už měsíc po Vánocích psaly
nové dopisy (rozuměj seznamy) Ježíškovi. Rok uplynul jak voda a přichází jejich
chvíle. Oznamujeme všem dětem i rodičům, že lánská pobočka pošty pro
Ježíška bude otevřená od soboty 30.
listopadu do pátku 13. prosince 2019.
Červená poštovní schránka na dopisy
pro Ježíška se opět objeví u našeho
betléma před obecním úřadem.
Jak schránku používat? Napište nebo
nakreslete svá přáníčka a vhoďte je
v neofrankované obálce do Ježíškovy
poštovní schránky. Kdo bude chtít, aby
Ježíšek potvrdil příjem jeho dopisu, vloží
navíc prázdnou obálku opatřenou
poštovní známkou a svou nadepsanou
adresou. Případné dotazy pan poštmistr
zodpoví na emailu: jezisek@lany.cz.
Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Oslava 101. výroèí republiky
Oslavy vyhlášení samostatné Československé republiky v rámci dne Středočeského kraje se vydařily, i počasí nám
přálo. Ve 14:00 hodin proběhl pietní akt
u hrobu prezidenta Masaryka. Program
pokračoval od 14:30 hodin v Muzeu T. G.
Masaryka v Lánech simultánní šachovou partii. Řada VIP hostů se utkala
s velmistrem Vlastimilem Jansou, mistrem světa.
Irena Smržová

Školení pro nové èleny
Školní zdravotní služby
Ve dnech 10. a 11. října probíhalo na
Základní škole v Lánech školení nových
členů Školní zdravotní služby. Stávající
členové již brzy školu opustí, a tak bylo
zapotřebí doplnit jejich řady o mladší
spolužáky, kteří budou v jejich práci
pokračovat. Intenzivního kurzu první
pomoci, kterého se opět ujal školitel
Německého červeného kříže z Beierfeldu, pan André Uebe, se zúčastnilo 8 žáků ze 7. ročníku a 7 žáků z 8. ročníku. Ti
během dvou dnů získali kromě teoretických znalostí i nové dovednosti v ošetřování a transportu zraněných, vyzkoušeli
si různé obvazové techniky i resuscitaci,
trénovali sundávání helmy, zotavovací
polohu a mnoho dalšího. Celé školení
bude na jedné z následujících schůzek
členů Školní zdravotní služby zakončeno písemným testem, po jehož absolvování se budou moci noví členové zapojit
do fungování ŠZS naplno.
Mgr. Kateřina Dvořáková

ZE ŠKOLKY
OKÉNKO do mateøské školy

Co se dělo v měsíci říjnu v MŠ:
Ve dnech 1.10. a 2.10. nás navštívila podzimní
víla se svým veselým vystoupením. Víla roztančila
děti první písničkou. S nadšením a s chutí si užily
hudební program i tvoření podzimních skřítků,
odměnou jim bylo sladké lízátko, které si všechny
zúčastněné děti odnesly domů.
3.10. byl zahájen v MŠ kroužek Zumbík, ve
kterém se děti seznámí se základními tanečními
kroky aerobiku a dětské zumby.
3.10. byl pro děti v předškolním věku otevřen
kroužek Škola nanečisto s kapacitou 10 dětí.
Lektorka Sabina Tyšerová se s dětmi bude
zaměřovat na všestrannou přípravu na školu.
4.10. proběhla na modelářském letišti tradiční
Drakiáda. V mateřské škole jsme si s dětmi již celý
týden povídali o dracích. Děti ze třídy Sluníček
vytvořily v zahradní učebně společně velkého
draka z přírodnin. Všechny děti si vystříhaly a
nakreslily dráčky, které jsme pustili na balonku do
světa. V prvních dnech po Drakiádě čekáme
společně s dětmi na odezvu, kam nejdále nám
letos dráčci s balónky dolétli? S dětmi si pak
vyprávíme, kam asi dolétli? Co asi cestou z výšky
uviděli? Papírové draky jsme v pátek dostávali k
oblakům s velkým úsilím. Vítr spal v obláčcích a
neměl chuť nám pomáhat. Tatínkové i maminky
se snažili, a tak se podařilo, že nad Kopaninou se
začali v podvečerním sluníčku třepotat dráčci s
pestrobarevnými ocasy. Oheň pro děti připravili
členové modelářského klubu. Touto cestou
děkujeme za spolupráci a zapůjčení prostor
modelářského letiště. Poděkování patří i všem,
kteří přispěli ke zdařilému průběhu akce
například tím, že připravili pohoštění, založili
ohníček nebo pomohli při nafukování balónků.
Počasí se umoudřilo, sluníčko se na nás sice
z výšky neusmívalo, bylo schované za mráčky, ale
pršet začalo, až když se odpoledne chýlilo k večeru. Děkujeme také všem za účast a za rok se opět
budeme těšit na další ročník Drakiády. Nejdále
doletěl dráček do Sněžné v Orlických horách.
Dráčka pustil do světa Jakub Blín ze třídy
Sluníček. Při své cestě překonal jeho drak
společně s balonkem vzdušnou čarou vzdálenost
216 km.
9.10. se uskutečnila další tradiční akce – Bramboriáda pro naše předškoláky a žáky 1.třídy základní školy navštěvující školní družinu. Počasí nám
přálo a děti se s chutí pustily do plnění úkolů.
Skládaly slova brambora v různých verzích, pořádaly slalom s kolečkem, házely bramborou do
koše a zapojily se do dalších soutěží. Každý si pod
pergolou udělal svoje bramborové sluníčko, které
si odnesl domů. Odměnou byla tradiční pečená
brambora v alobalu. Děti byly akcemi nadšené.
10.10. za námi dojelo divadlo Hračka s představe-

ním pro všechny přítomné děti s pohádkou K.
Čapka Povídání o pejskovi a kočičce: dívali jsme
se na příběh „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“
a „Jak psali dopis“. Na konci pohádky se mohly
děti zapojit a zasoutěžit si v různých disciplínách,
kdy proti sobě hráli kluci jako pejsci a děvčata jako
kočičky.
16.10. proběhlo ve třídě Zajíčci podzimní setkání
rodičů s dětmi s názvem Barevný podzim. Děti si
s rodiči vyzkoušely různé techniky dle svého výběru. Výtvory a výkresy hýřily barvami. Maminky
dětem připravily odměnu v podobě koláčů
a ovoce.
Ve všech třídách se uskutečnil podzimní lesní
den. Se třídou Sluníček pozorujeme rybník
Pánovka. Vypravili jsme se k němu již v září. Sice
se ještě stromy úplně podzimně nezabarvovaly,
ale přinesli jsme spoustu rostlin a vytvořili jsme si
společný plakát.
Děti ze tříd Sovičky a Zajíčci v rámci Lesních dnů
tento školní rok pozorují lípu v zámeckém parku.
Zaměřují se na proměny při střídání ročních
období a na to, co všechno potřebuje strom ke
svému zdravému růstu.
Děti ze třídy Kytička letos pozorují život a změny
u místního Židovského rybníka. Už jsme s naším
maskotem vodníčkem Toníčkem uskutečnili letní
i podzimní den. Začátkem září jsme se zaměřili na
čistotu a život v rybníku. Podzimní lesní den se
týkal především pozorování, co udělá vítr s vodní
hladinou a jestli se udrží lístek z okolních stromů
na hladině. Vodníček Toníček to vše prožil s námi.
Berušky na svůj první lesní den ještě nevyrazily.
Pro jejich procházky jsme si vybrali kaštany
u Muzea T. G. M., ale zatím jsme tam s naším
pomocníkem – plyšovým hadem nedošli. Celé
září jsme si za příznivého počasí hráli na zahradě,
tam nám bylo nejlépe. Se začátkem měsíce října
jsme začali vyrážet na kraťoučké procházky, ale
stále se ještě učíme, jak hezky chodit po chodníku.
Zatím nám s tím pomáhá plyšový had, kterého se
děti drží za poutka, postupně se naučíme chodit
ve dvojicích za ruce s kamarády a ke kaštanům
u muzea určitě dojdeme.
Miluše Vaněčková,
ředitelka MŠ Lány
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ském zámku.

Zprávy ze školy
26. 9. – Žáci 4. ročníku řešili na dopravním hřišti
v Kladně za pomoci instruktora mnoho dopravních situací, a to jak z pozice cyklisty, tak chodce.
Na aktivitě škola spolupracuje se Střediskem
volného času, vzdělávání a služeb Labyrint
Kladno.
27. 9. – Návštěva z indiánské vesničky Rosehill
z obce Růžová na Děčínsku přivezla dětem do
družiny naučný program „Indiánskou stezkou“.
Děti se seznámily s původními obyvateli Severní
Ameriky indiány, s jejich hudbou, tanci, replikami
oděvů, hraček, hudebních nástrojů i zbraní.
1. 10. – Žáci druhých tříd se vydali za poznáním
do Muzea T.G.M. v Rakovníku, dále navštívili
Galerii Anderle a vystoupali na rozhlednu v Pavlíkově. Výlet byl hrazen z prostředků projektu
Šablony II.

18. 10. – Žáci 6. a 7. třídy zhlédli v Divadle
Lampion představení „Vango“, jevištní adaptaci
světoznámé knihy současného francouzského
autora Timothée de Fombelle. Doprava byla
hrazena z prostředků Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání ORP Kladno.
22. 10. – Ve škole se konal den otevřených dveří
pro rodiče našich žáků. Do výuky přišlo nahlédnout 88 návštěvníků, odpoledních konzultací
s pedagogy využilo 29 rodičů.
23. 10. – Žáci z Klubu mladého diváka zhlédli
v Městském divadle v Kladně první představení,
bláznivou komedii „Hra, která se zvrtla“. Před
začátkem se setkali s dramaturgyní divadla.
Letošní klub čítá 17 členů.
25. 10. – Ve škole jsme si opět po roce připomněli
témata ochrany člověka za mimořádných
událostí. Program učitelů obsahoval aktivity jak
venku, tak vevnitř. V prvním až třetím ročníku
výuku doplnila příslušnice Hasičského záchranného sboru ze Slaného.
29. a 30. 10. si děti užily dvou dnů podzimních
prázdnin.

8. 10. – Za ekologickými výukovým programem
„Cesta k chlebu“ a „Krtek a kalhotky“ vyjeli žáci 4.
ročníku do Toulcova dvora, Střediska ekologické
výchovy v Praze 10. Výlet byl hrazen z prostředků
projektu Šablony II.

31. 10. – Ve škole se konalo 35. zasedání Školské
rady.

9. 10. – S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady.

Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány ve spolupráci se žákovskou radou vyhlašuje
„Podzimní sběr papíru“. Termín: 4. – 8. listopadu
2019. Za hlavní budovou školy u garáží odevzdávejte papír v době od 7:15 do 7:45. Pokud vám
nevyhovuje stanovený čas, můžete na stejném
místě váš sběr označený jménem žáka a třídou
v určených dnech a v jakémkoli 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!
Adventní dílna

9. 10. – Na 22. ročníku Veletrhu celoživotního
vzdělávání, který se konal v Domě kultury v Kladně si i naši osmáci a deváťáci mohli zjistit informace užitečné pro správnou volbu dalšího studia.
10. 10. – Žáci 3. A navštívili v rámci hodiny
prvouky obecní úřad. Během této návštěvy se
dětem věnovaly pracovnice úřadu i pan starosta.
10. 10. – Členky loňské stravovací komise vylosovaly z řad zájemců nové členy stravovací komise
pro školní rok 2019/2020, více informací na
školním webu v sekci Jídelna.
15. 10. – Zapojili jsme se do projektu propagujícího zařazení pádových technik do tělesné výchovy
žáků, realizovaného Sdružením sportovních
svazů ČR ve spolupráci s odborníky Fakulty
tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Žákům 4.
a 5. tříd byly do tří hodin tělesné výchovy zařazeny
pádové techniky, přičemž výuku vedli trenéři
sportovního klubu SK Judo Kladno.
15. 10. – Odpolední zábavný program Bramboriáda pobavil školkové i družinové děti. Společně
si užily zábavné bramborové soutěžení, tvoření
i bramborovou pochoutku.
16. 10. – Žáci třetího ročníku vyjeli za poznáním
do Informačního centra keltské kultury v nižbor-

Podzimní sběr papíru

Školní družina srdečně zve na otevřenou dílnu
výroby adventních věnců, která se koná ve středu
27. listopadu od 16 hodin v přízemních
prostorách nové školní budovy. S sebou vezměte:
korpus na věnec, svíčky a zdobení.
Vánoční jarmark
Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové
Lány srdečně zve rodiče i prarodiče žáků a přátele
školy na Dětský vánoční jarmark, který se koná ve
středu 11. prosince 2019 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 školy

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si
z programu nevyberete, můžete si jen
hrát v prostorné herně. Najdete nás
v lánské sokolovně.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro děti s rodiči
· 15:00 – 17:00 Ženský kruh – ruční
práce
Středa
· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo
(6.11. , 20.11. a 18.12.)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
· 12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.
Dále z programu
· Beseda Závislostní chování dorostu
na technologiích se uskuteční ve
středu 13. listopadu od 10:00 hodin.
Proč jsou děti pohlceny on-line
světem. Co potřebují, aby tento svět
ovládaly ony, ne on je ...
· Mikulášská herna pro přihlášené
děti se uskuteční, pouze dopoledne,
ve čtvrtek 5. prosince . Více informací
dostanete přímo v Domečku.
· Beseda Vedení dětí k samostatnosti
a odpovědnosti se uskuteční ve středu
11. prosince od 10:00 hodin. Co
znamená samostatné a odpovědné
dítě v různých fázích vývoje. Téma
kontroly a důvěry.
· Novoroční vycházka do lesa se
uskuteční ve středu 1. ledna 2020.
· Maškarní merenda se uskuteční
v neděli 26. ledna 2020.
Poradenství
· Rodinné poradenství – Mgr. Zuzana
Hanáková, 602 285 259 nebo
hanakova.zuzana@email.cz
· Právní poradenství pro rodiny –
Mgr. Kristýna Spalová,
kristyna.spalova@email.cz
· S e n i o r p o ra d e n s t v í – S i m o n a
Piskláková, sdruzeni@lany.cz
· L a k t a č n í p o ra d e n s t v í – V ě r a
Lintymerová, nebo 777 587 952
nebo laktacniporadce@centrum.cz
· Personální a mzdové poradenství –
Magda Žižková, DiS,
magdaf@centrum.cz
· Základní sociální a formulářové
poradenství – Simona Piskláková,
sdruzeni@lany.cz
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Adventní výstava v Muzeu TGM
Zveme vás na Tradiční prodejní vánoční
výstavu, která se uskuteční dne 24.
listopadu 2019 od 9:00 do 16:00 hodin
v lánské pobočce Muzea T. G. M. Ani
tentokrát v nabídce nebudou chybět
adventní věnce, dekorace, svíčky, svícny,
vánoční cukroví a další zajímavé zboží.
Těšíme se na vás!
Irena Smržová, Muzeum T. G. M.

Retrovýstava ve stylu 70. let
20. století
Zveme Vás do lánské pobočky Muzea
T. G. M. v Lánech na retrovýstavu – Jak
jsme slavili vánoce – ve stylu 70. let 20.
století.
V posledních letech se design nechává
inspirovat roky nedávno minulými a obrací se k předmětům denní potřeby
a k módě let padesátých až osmdesátých.
Hojně se mluví o stylu „retro“. V posledním desetiletí jsme mohli vidět řadu
výstav na toto téma a pozadu pak v podobných aktivitách nezůstávala ani
regionální muzea.
V Muzeu T. G. M. v Rakovníku a Muzeu
Nové Strašecí v minulých letech mohli
návštěvníci vidět výstavu, která spojovala retro styl a vánoční čas – výstavu „Jak
jsme slavili vánoce“ inspirovanou
každodenním předvánočním životem let
sedmdesátých. Na co se tedy mohou
návštěvníci Lánského muzea těšit?
Připomeneme si, jaké vánoční dárky se
v té době kupovaly – maminky dostávaly
luxusní kazety s toaletními mýdly
a punčochy (později punčocháče) zn.
Elite, tatínkové obdrželi mýdlo na holení
Barbus a vodu po holení Pitralon. Mezi
dospělými se nadělovaly praktické dárky
– obvykle elektronika, potřeby pro domácnost, oblečení, knížky. Nejvíce
dárků dostávaly děti – kluci se těšili na
auta na ovládání, stavebnice Merkur,
vláčky PIKO, případně autodráhu.
Dívkám dělaly největší radost panenky
(hlavně chodící), kočárky, pokojíčky.
Pod vánočním stromkem s pestrými
skleněnými ozdobami se objevovaly
další dárky – plyšáci, knížky, stolní hry
a sportovní náčiní. Atmosféru výstavy
dokresluje pohled do části obývacího
pokoje připraveného jen rozbalit dárečky. Výstavu „Jak jsme slavili vánoce“
můžete navštívit od 28. 11. 2019 do 5. 1.
2020. Otevřeno máme od úterý do pátku
od 9:00 do 16:00 hodin a o víkendu
a o svátek od 10:00 do 16:00 hodin.
Otevírací dobu o vánočních svátcích
najdete v aktuálním čase na webu
Muzea. Těší se na vás pracovníci Muzea
T. G. Masaryka v Lánech.
Irena Smržová

Dýòoøezání
Lánské Dýňořezání se stalo oblíbenou říjnovou
akcí. Letošního ročníku se zúčastnilo minimálně
140 rodin, které si rozebraly 370 dýní. Jsme si také
vědomi toho, že velkou zásluhu na zdařilé akci má
krásné počasí, které nám několik let opravdu
přeje. S dětmi vyřezávají dýně rodiče i prarodiče.
Máme radost, že se vám akce líbí.
Dobroty pro nás připravuje Pekárna ZeMěDar
a také holky a kluci z Palačinkárny. Můžete si u
nás dát také vodu, čaj či kávu. Ani pivo nebo třeba
víno není daleko, stačí si zajít přes ulici do
Hospody Narpa. Na strašidelné stezce

Diskotačení letos děti potkaly: Hejkala, Kostru,
Zombie, Dýni Olívii, Fialového ducha a Čerta,
který už spřádal plány na mikulášskou.
Velké díky patří všem, kteří se na akci podílejí.
Děkujeme všem, kteří jste dorazili. Moc jsme si to
s vámi užili! Fotogalerii najdete pod odkazem
https://photos.app.goo.gl/WEbGmrmxR8KBqK
US9 .
Příští rok se bude Dýňořezání konat po šesté, a to
v sobotu 17. října 2020.
Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová

Setkání rodákù a pøátel obce Vašírov
Sešli jsme se a bylo nám spolu dobře. O kterém
setkání podávám zprávu? Vašírovský dvůr hostil
v pátek před svátkem Václava vašírovské rodáky,
jejich děti a přátele Vašírova.
Spolek Náš Vašírov připravil první setkání tohoto
druhu při hudbě a občerstvení. Salónek se zaplnil
do posledního místa. Vzpomínám si na podobnou
akci před 12 lety, kdy se Vašírováci a hosté sešli
take ve Vašírovském dvoře. Tehdy byl vysvěcen

nový zvon na kapličce,který zakoupili a instalovali tři podnikatelé, rodáci z Vašírova. Ten
původní byl ukraden sběrateli kovů!
Touto cestou patří poděkování výboru spolku za
tuto příjemnou akci. Doufám, že nezůstane při
jednom a že za rok si setkání zopakujeme ve
větším počtu !
Alena Hlavsová
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Z HISTORIE
Lánské pøástky
„Nastala zima, mráz v okna duje, v světnici teplo
u kamen; v krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata
předou měkký len. Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku a blízko, blizoučko
Štědrý den,“ veršuje Karel Jaromír Erben.
Ano, po svatém Martinu nastal čas přástek, který
trval až do masopustu. Přástky, pracovní i společenská událost v jednom. Děvčata rozestavěla své
kolovrátky do kruhu uprostřed jizby, pilně šlapala
a odvíjela z vláknité lněné suroviny nitěnou přízi
na přadena. Podél stěn posedali muži. Ženáči
strouhali louče, vyráběli šindele a vyřezávali
dřevěné předměty; svobodní pokukovali po
dívčinách, navazovali s nimi řeč, a smlouvali si
s nimi dostaveníčka. Do toho se zpívalo, vypravovaly se pohádky, četlo se z knížek, semílali se živí
mrtví. Řeč se nezastavila, povídalo se o všem
a o ničem, ale pusy a ruce jely na jeden náhon,
a tak přibývalo nejen informací, nýbrž současně
i přaden a dřevěného zboží. A také dvojic, které
pan farář v masopustu oddá.
Která dívka nejvíce napředla, stala se královnou
dlouhé noci, zvolila si svého krále a společně
pozvali na bohatou večeři s pitím a s muzikou
všechny ostatní přástevnice a jejich blízké. Vše se

lesklo jako zrcadlo, prostřely se čisté ubrusy,
vytáhly se sváteční talíře a příbory, všichni se
parádně nastrojili a bylo jim skvěle. Jedli, pili,
hodovali, dobrou vůli spolu měli… „Pane, zde
dobře býti,“ praví slova evangelia.
Ani na Lánských přástkách nesmějí ruce a hlavy
zahálet, proto bude fungovat několik výtvarných
dílen, stánky s vánočním zbožím nabídnou výsledky práce a šikovných nápadů, bude se stylově
fotografovat. Vystoupí děti z mateřské školy a na
závěr zhlédneme loutkové představení „Vánoční
raketa“. Ke společnému přátelskému posezení
nebude chybět něco dobrého na zub. Bude dobře
zde býti.
Na přástkách je každý vítán. Starousedlíci i nově
příchozí. Scházejí se zde známí, seznamují se
neznámí, rekapituluje se, co bylo, spřádá se, co
bude. Taková velká společná návštěva napříč
společenským spektrem. Návštěvě se na Lánech
říkávalo táčky.
Přijďte tedy na táčky, milí přástevníci. Přijďte se
předvánočně naladit, přijďte nasát sváteční
atmosféru, přijďte společně posedět a pohovořit.
Václav Vodvářka, lánský písmák

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Uplakaný lampiónový prùvod
Letošní lampiónový průvod, ve své novodobé
historii v pořadí čtrnáctý, vyšel letos přímo na
Dušičky. Na večerní procházku potemnělou vesnicí se u lánského hřbitova sešla více než stovka
nadšených dětí doprovázených rodiči, prarodiči
nebo kamarády. Počasí nebylo mrazivé, ale krátce
po 18:00 hodině začal na hlavu příchozích padat
nejprve drobný a posléze hustý déšť. Dětem to ale
nevadilo, běhaly po trase průvodu, pozdravily
sochu kalouse ušatého v areálu Školního země-

dělského podniku a u rybníka odpočítaly odpálení
ohňostroje. Pro zájemce byl u hasičárny připravený teplý čaj na zahřátí a příjemný byl tentokrát
i zapálený oheň, u kterého se někteří osušili nebo
opekli buřta. Za bezproblémový pochod vesnicí
patří velké poděkování lánských dobrovolným
hasičům a hlídce Městské policie v Novém Strašecí. Jsme rádi, že jste přišli a užili si lampiónový
průvod.
Martina Hořejší

Cvièení v Sokole
Pojďte cvičit, trénovat, hýbat se! TJ
Sokol Lány nabízí cvičení pro děti,
mládež i dospělé. Máme prostornou,
dobře vybavenou a čistou tělocvičnu.
Rozvrh hodin v sokolovně je následující:
· v pondělí dětský aerobik od 16:00 do
19:00 hodin pod vedením trenérky B.
Ladrové;
· v úterý je od 9:00 do 10:00 hodin
cvičení seniorek pod vedením V.
Novákové; od 16:00 do 17:30 hodin
cvičení žáků pod vedením trenérky S.
B a d z i o n y, A . Š i l h a n o v é a H .
Mesárošové; od 17:30 do 19:00
hodin je floorbal pro děti, mládež i
dospělé pod vedením K. Kanderové a
I. Víchové; od 19:00 do 20:00 a od
20:00 do 21:00 hodin je cvičení pro
ženy pod vedením J. Porcalové, H.
Hrdličkové, M. Buřičové;
· ve středu od 16:30 do 21:00 hodin
mají své tréninkové hodiny stolní
tenisté, nejprve děti, potom dospělí,
pod vedením M. a P. Moravce;
· ve čtvrtek od 17:30 do 19:00 hodin
cvičení s M. Moravcovou; od 19:00
do 21:00 hodin trénují volejbalisté
pod vedením M. Zelenky;
· v pátek od 16:30 do 21:00 hodin mají
své tréninkové hodiny stolní tenisté
pod vedením M. a P. Moravce;
· v neděli od 17:00 do 18:00 hodin
cvičení s M. Moravcovou.

Vánoèní jarmak pro Kaèenku
Spolek Kačenka dětem Vás srdečně zve
na 3. ročník Vánočního jarmarku
v sobotu 23. listopadu od 9:00 do 15:00
hodin v areálu chovatelů Lužná u Rakovníka. Spolek pomáhá dětem, které
onemocněly Spinální muskulární atrofií
(SMA), se zakoupením kompenzačních
pomůcek, hrazením léčby a s mnoha
dalšími věcmi. Dále nabízí odbornou
poradenskou činnost, psychologickou
poradnu a hlavně lidský přístup z
vlastních zkušeností.
Spolek byl založen na památku holčičky, jménem Kačenka. Ve třetím měsíci
jejího života byla lékaři diagnostikována
nevyléčitelná nemoc SMA 1. Kačenka se
dožila pouhých 8 měsíců, zemřela den
před svými prvními Vánoci. V ten samý
den 23. prosince 2016 byl schválen lék
Spiranza, který může u některých takto
nemocných dětí nemoc zastavit, nebo
dokonce zlepšit celkový stav. Tento lék
bohužel zatím není dostupný
(akreditován) v ČR. Ale i v zahraničí
jsou jen omezené možnosti a léčba je
finančně velmi náročná. Děkujeme za
Vaši podporu a přízeň! Více na webu:
http://www.kacenkadetem.cz.
Gottlieb Vlastimil

LÁNSKÝ ZPRAVODAJ | Listopad 2019 | Strana 8

Ze Sokola
Říjen a listopad jsou vždy ve znamení
úklidu listí na hřišti za sokolovnou. Také
letos mohou členové a členky individuálně podle svých časových možností přijít shrabat a uklidit na kompost spadané
listí.
Odbor všestrannosti má dvě nově vyškolené cvičitelky, které se věnují práci
v týmu aerobiku spolu s Bárou Ladrovou.
TJ Sokol uspěla i letos v grantovém řízení u MŠMT a v rámci výzvy „Můj klub”
přibude do rozpočtu TJ 126.000,- Kč.
Jsou určeny na práci s dětmi a s mládeží a
na drobné opravy v sokolovně a na hřišti.
V pátek 22. listopadu zveme spoluobčany do sokolovny na další divadelní
představení oblíbeného kladenského
souboru V.A.D. Tentokrát to bude
komedie, při které herci zapojí i diváky,
s názvem Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka. Začátek je v 19:00 hodin,
vstupenky jsou v předprodeji na obecním úřadu a bude jich dost i před
zahájením představení. Před začátkem
a po skončení divadla můžete posedět
a pochutnat si na dobrotách v sokolské
kavárně. Srdečně Vás zveme, pojďte za
kulturou a posedět se sousedy.
Václava Nováková

SPORTOVNÍ DÌNÍ
Lánský fotbalový tým A má skvìlou podzimní sezónu
Fotbalový tým po letních prázdninách nastoupil
na domácí zrenovované hřiště odpočinutý a plný
odhodlání zapojit se aktivně do sportovních
utkání se soupeři. A tak nás velmi těší, že
momentálně patří lánskému týmu 4. místo ve
fotbalové tabulce soutěže Středočeský kraj I.B
třída A. Takhle úspěšně se klub SK Lány
historicky nikdy neumístil. Přinášíme Vám
dosavadní výsledky podzimní části soutěže
skupiny A.
Čekají nás poslední 2 nadcházející hrací víkendy
– v sobotu 9. 11. 2019 ve 14:00 SK Lány – TJ
TATRAN Rakovník B a v sobotu 16. 11. 2019
10:15 FK Rudná – SK Lány. Přijďte nám fandit
a držet palce! Po posledním zápase s Rudnou
uzavřeme podzimní část zhodnocením a
stanovením cílů do jarní části u posezení tzv.
dokopné.
Děkujeme za přízeň všem fanouškům SK Lány.
Jakub Matějka

FC 05 Zavidov – SK Lány

5:2 (1:2)

SK Lány – SK Družec

7:2 (3:2)

SK Velké Přítočno – SK Lány

3:4 (1:1)

SK Lány – SK Slaný B

5:2 (1:1)

SK Braškov – SK Lány

1:2 (1:1)

SK Lány – TJ Unhošť

1:2 (0:0)

Sokol Jedomělice – SK Lány

4:1 (2:1)

SK Lány – TJ Sokol Klobuky

5:2 (1:1)

TJ Baník Lubná – SK Lány

0:5 (0:2)

SK Lány – Sokol Hostouň B

2:5 (2:3)

SK Vinařice – SK Lány

5:2

Volejbal pro malé zájemce
Přinášíme pozvání na navštěvování mladší
volejbalové přípravky dívek narozených 2015
a mladších, která se koná v tělocvičně Základní
školy v Tuchlovicích, každé pondělí a středu od
17:00 do 18:00 hodin od října 2019. Tréninky

pro takto malé děti budou jen za účasti jednoho
z rodičů. Letos si chceme vyzkoušet účast ve
žlutém minivolejbale, proto je možné, aby
sportovně nadané dívky byly i o něco starší.
Ondřej Pilný - trenér III. třídy

Turnaj mládeže v Lánech
V sobotu 2.listopadu oddíl stolního
tenisu uspořádal tradiční turnaj, patřící
do série Regionálních bodovacích turnajů mládeže. Jde o seriál šesti turnajů
mládeže, kterých se zúčastňují hráči
a hráčky z okresů Kladno a Rakovník.
Našeho turnaje se zúčastnilo 37 mladých stolních tenistů. Nejvíce hráčů
a hráček vyslaly kluby z Kladna, z Buštěhradu, ze Slaného, z Rynholce a z Lán.
Triumfovali hráči Slaného, kteří zvítězili
ve dvouhrách ve všech třech věkových
kategoriích a vyhráli i společnou soutěž
čtyřher. Z lánských zástupců se dařilo
nejvíce Evě Chalupové, kterou dělila
jediná příčka od medaile – skončila na 4.
příčce. Další turnaj v prosinci bude pořádat rynholecký oddíl stolního tenisu.
Milan Moravec
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