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Úvodník
Horký podzim 2020
Letošní léto se pomalu chýlí ke svému
konci a nás čeká opravdu horký podzim.
V tomto případě nemám na mysli koronavirus, kdy všichni očekáváme druhou
vlnu této pandemie, ale úplně něco
jiného. Jedná se o krajské a senátní volby, které se budou konat v naší republice
(snad pokud koronavirus dovolí) ve
dnech 2. a 3. října 2020. Všechny plakátovací plochy a billboardy se začínají
pomalu zaplňovat sliby těch, kteří by
chtěli vládnout v našich krajích, nebo
být našimi zástupci v horní komoře
Parlamentu České republiky – Senátu.
Jsme svědky toho, jak se jednotlivé
strany a hnutí předhánějí ve slibech, aby
získaly podporů voličů. Bude se všem
přidávat / nejvíce důchodcům/, sníží se
daň z přidané hodnoty na různé druhy
zboží, budou sníženy povinné odvody ze
mzdy atd. Bohužel už nikdo neřekne,
kde se na ty všechny sliby vezmou peníze. Logicky uvažujícímu člověku je
jasné, že splněním všech těchto slibů se
sníží příjmy státního rozpočtu, a naopak
výrazně se zvýší částky na výdajové
straně. Pak jsou pouze dvě možnosti.
Buď po volbách na sliby zapomenout,
nebo je splnit, ale to se musí stát ještě
více zadlužit. A to určitě není dobře.
Naše vláda nemá žádné peníze, má
pouze to, co jí my všichni zaplatíme na
různých spotřebních daních, povinnými
odvody ze mzdy, daní z přidané hodnoty
a formou dalších různě skrytých
poplatků. Až budete házet svůj hlas do
volební urny, tak dobře rozmýšlejte. A
víte proč? Protože na podzim příštího
roku se bude vše opakovat v ještě větší
míře, to nás totiž čekají volby do
Parlamentu ČR. Přeji vám krásné babí
léto.
Karel Sklenička

Pozvánka na veøejné
zasedání 14. záøí 2020
Zastupitelstvo obce Vás zve na veřejné
zasedání, které se bude konat v pondělí
14. září 2020 od 18:00 hodin v sále nad
hospodou Narpa.
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Zmìny v lánské ordinaci praktického lékaøe
Od 1. října 2020 dojde ke změnám v lánské
ordinaci praktického lékaře. Místo MUDr. Volfa
bude ordinovat nová lékařka MUDr. Jiříčková.
Protože se mezi občany šíří různé neověřené
i ověřené informace ohledně této výměny, chtěl
bych vše uvést na pravou míru.
Již delší dobu se na obecní úřad obracelo stále více
obyvatel, kteří si stěžovali na nevyhovující
ordinační hodiny v lánské ordinaci MUDr. Volfa.
Z počátku jsme občany odkazovali na to, že řešení
není v kompetenci obce, protože obec pouze
pronajímá prostory pro ordinaci praktického
lékaře. Protože se však stížnosti stupňovaly,
vstoupili jsme do jednání s MUDr. Volfem, zda by
bylo možné, aby v lánské ordinaci poskytoval
zdravotní péči v pravidelných hodinách. Tento
požadavek se nám zdá důležitý hlavně pro naše
starší spoluobčany, kteří měli problém se
objednávat v telefonickém systému, který měl
pan doktor nastavený. MUDr. Volf nám sdělil, že
nám, jako obci, do toho nic není a proč také
neradíme ostatním živnostníkům, jak mají
provozovat své živnosti a provozovny. Protože se
nabídka ordinačních hodin pro pacienty
nezlepšila, začali jsme aktivně shánět jiného
praktického lékaře do naší obce. Díky pomoci
našich nových spoluobčanů se nám podařilo

kontaktovat MUDr. Kristýnu Jiříčkovou, která
projevila zájem provozovat ordinaci praktického
lékaře v Lánech. Byla svolána schůzka s oběma
lékaři, která proběhla 29. června 2020 na
Obecním úřadu v Lánech. Na této schůzce byla
s MUDr. Volfem dohodnuta výpověď z obecních
prostor čp. 432 v ulici Na Ohradech k 30. 9. 2020,
s tím, že MUDr. Volf bude do této doby v Lánech
ordinovat. Pan doktor Volf si vzal celý červenec
plánovanou dovolenou a po návratu z ní
začátkem srpna nám sdělil, že od 17. 8. 2020 bude
poskytovat zdravotní péči pacientům pouze
v ordinaci v Rakovníku a v Lánech bude jen
sestřička K. Šindelářová.
Omlouvám se našim spoluobčanům za vzniklé
potíže a pevně věřím, že od 12. října 2020 bude
ordinace praktického lékaře v naší obci fungovat
ke spokojenosti všech.
S novou lékařkou je dohodnuta doba
poskytované zdravotní péče v rozsahu minimálně
20 hodin týdně. V ordinaci budou v prvním
říjnovém týdnu provedeny nezbytné úpravy nově vymalováno, instalován nový nábytek,
zapojeno počítačové vybavení a lékařské
přístroje. Představení MUDr. Jiříčkové najdete
na str. 2 tohoto Zpravodaje.
Karel Sklenička

Kulináøský jarmark bude 12. záøí
Obec Lány srdečně zve všechny občany na tradiční
Kulinářský jarmark v sobotu 12. září 2020 od
11:00 do 23:00 hodin na návsi.
Stejně jako loni bude hrát celý den hudba. Od
11:00 hodin uslyšíme hrát na harmoniku pana
Chaloupku. Ve 14:00 hodin jej vystřídá kapela
Třehusk se staropražskými a lidovými písničkami
a v 18:00 hodin převezme štafetu kapela
V Pantoflích.
Vepřové speciality (jitrnice, jelítka, tlačenku,
klobásy z udírny, pečené koleno, cukrovou kukuřici) bude letos nabízet David Zoubek – Hospoda
U Splavu – ze Lhoty ve spolupráci s řezníkem
a uzenářem Jiřím Kučerou z Kačice. Pan Norbert
Gregor přiveze palačinky, langoše, bramborové
spirálky a pivo Kácov. Krčma u Spálené nohy bude
připravovat pokrmy na ohni. Novinkou jsou
míchané nápoje a rumové speciály Havana Club.
Poprvé na Lánech bude také autíčko Moris's Café
a nesmím zapomenout na domácí hospodu
Narpa.
Stánky letos přivezou nejen dobroty! Přijďte si
vybrat mezi jedenáctou a sedmnáctou hodinou
(burčák a víno od vinařů z Kvíce; lánský med od
Pavla; domácí sirupy od Lucie; bezlepkové
Voldušské uzeniny; koláče, škvarkové placky
a pečivo z čelákovické pekárny; koření a bylinkové
čaje od Tadeáše; mošty a cidre z Moštárny z Kvíce;
čerstvě upraže-nou kávu Caffé Prokopio;

marmelády, sušené plody, Hořické trubičky,
ekodrogerii a kosmetiku z bezobalového obchodu
Pět švestek; kvalitní českou čokoládu Jordi's;
čerstvě pražené mandle z pražírny
MANDLOVA .CZ; kysané a ochucené zelí
z tuchlovické krouhárny; kozí a kravské sýry
z Farmy Létající koza; sýry mozzarella a ricotta
z Farmy Hole Poláček; zvěřinovou paštiku z Cateringu Na Mlejnici; čerstvé ovoce a zeleninu od
pana Václava Houdka; vřesy, hebe a podzimní výsadbu ze Zahradnictví Jaroslavy Lípové; mýdla,
prášky na praní, šumivky do koupele od Namydlenky; Podřipské perníčky; proutěné košíky z Košíkářství Veltrusy; náramky a náušnice z korálků
od Lenky a Moris's Keramika AT). Nákup si
můžete odnést třeba v nově pořízené síťovce od
firmy Netbag.
Pro děti jsme připravili od 11:00 hodin skákací
hrad a tvořivé dílny; od 15:30 do 17:00 hodin se
mohou děti svézt na ponících; od 16:00 do 17:00
hodin mohou děti navštívit školu meče a hole
a středověké soutěže. Podívaná na šermířské vystoupení bude ve 12:00, v 15:00 a v 17:00 hodin.
Právě jsme vám představili, co jsme si pro vás
letos připravili. Akce však bude ještě skoro za dva
týdny a cokoli se může do té doby změnit. Řiďte se
prosím aktuálními COVID nařízeními a opatřeními. Přijďte mezi nás. Těšíme se na Vás!
Jana Drastilová
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Zmìna otevírací doby
v prodejnì COOP
Od 24. srpna 2020 se změnila pracovní
doba prodejny COOP Lány v Berounské
ulici. Od pondělí do pátku bude otevřeno
od 6:00 do 15:00 hodin s polední přestávkou od 11:00 do 11:30 hodin. V sobotu a v neděli bude obchod zavřený.

Oèkování psù
MVDr. Šlégr bude provádět očkování
psů proti vzteklině v Lánech před obecním úřadem dne 15. září 2020 od 14:00
hodin do 16:00 hodin a ve Vašírově
u kapličky od 16:00 hodin do 16:30
hodin.

Podìkování
Hasiči Lány děkují místním podnikatelům (Hospoda Narpa, Mgr. Jiří Ladra
a Potraviny Dúc Chính Pham) za jejich
materiální dary, kterými ocenili naši
práci při preventivní dezinfekci prostor
v obci Lány při jarní pandemii koronaviru.
Petr Králíček, velitel jednotky hasičů

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Medailon nové praktické lékaøky pro Lány a Vašírov
Vážení občané Lán, Vašírova
a blízkého okolí,
ráda bych se vám představila.
Jmenuji se Kristýna Jiříčková
a jsem vaší novou praktickou
lékařkou pro dospělé. Vystudovala jsem 1. Lékařskou fakultu
Univerzity Karlovy a mám
osmiletou praxi v oboru
Všeobecné praktické lékařství.
Srdečně vás zvu do nově
zrekonstruované ordinace na
staré adrese Na Ohradech 432,
Lány. Připravila jsem pro vás
široký rozsah preventivní i léčebné zdravotní péče ve spojení
s laskavým přístupem.
Do ordinace mám zakoupený přístroj EKG, dále
p ř í s t r o j n a m ě ř e n í C R P, g l y k o v a n é h o
hemoglobinu, budeme schopni provádět
streptest, změřit hodnotu srážlivosti INR,
budeme dělat preventivní vyšetření stolice
v rámci screeningu kolorektálního karcinomu,
máme také tlakový holter. V brzkém plánu mám

·

·

·

·

·

27. 6. poskytla hlídka MěP v nočních
hodinách asistenci pohybově indisponovaným seniorům.
V červnu na žádost starosty obce policisté zhlédli záznam kamery v Lánech
u hřbitova z důvodu krádeží na hřbitově.
6x v průběhu června monitorovala
hlídka MěP ranní dopravní situaci
v ulici Ke Hřbitovu v časech 7:15 až
7:55 hodin.
Hlídka MěP asistovala při odchytu
psa v ul. Křivoklátské a předání majitelce.
V průběhu července hlídka MěP kontrolovala dodržování zákazu vjezdu
do části obce Vašírov kvůli uzavírce
silnice, kde probíhaly výkopové práce
na kanalizaci.

12. října 2020.
Osobně budu v ordinaci přítomna nejméně
dvacet ordinačních hodin týdně s tím, že přesné
ordinační hodiny budou postupně upřesněny
sdělením na budově ordinace a na webových
stránkách www.jirickova.com.
MUDr. Kristýna Jiříčková

Co se dìje na radnici
·

Policejní okénko
·

pořídit přístroj na záchyt
spánkové apnoe .
Telefonické spojení do ordinace
je 314 004 000. Žádost o výpis
z původní zdravotní
dokumentace od jiného
praktického lékaře odešleme
s vaším souhlasem my. Zároveň
si vyžádáme informace
u specialistů, u kterých jste nyní
v péči, pokud to bude nutné. Vše
domluvíme při vaší první
návštěvě a registraci v ordinaci.
Budu se těšit na setkání s vámi
v ordinaci spolu s vám dobře
známou sestřičkou Květou
Šindelářovou, začínáme dne

·

·

·

·

·

21x kontrolovali policisté v obci
v průběhu prázdnin veřejný pořádek
a dodržování obecně závazné vyhlášky obce.
·

V červnu proběhlo výběrové řízení na
rekonstrukci hasičské zbrojnice u Židovského
rybníka. Komise posoudila celkem 6 cenových
nabídek, hodnotícími kritérii byla z 80 % cena
a ze 20 % počet referencí. Vítězem se stala
firma Domistav CZ a.s. z Hradce Králové.
V červnu provedla firma Dudášik rekonstrukci
nového bezbariérového vstupu na nový
hřbitov. Současně byla provedena oprava
vodovodu na novém hřbitově.
Všechny lánské a vašírovské zájmové spolky
a organizace, které se přihlásily do dotačního
řízení na rok 2020, podepsaly smlouvy
a čerpají finanční prostředky.
Proběhla schůzka majitele pozemku po
bývalém Hubertusu a zástupců obce. Firma
sdělila, že opouští záměr budování Domova
seniorů a chce si nechat zpracovat projekt
zaměřený i na bytovou výstavbu, zajímala se
o možnost o změny územního plánu obce.
V červenci byla podepsána smlouva v délce
trvání 56 týdnů s firmou Domistav CZ a.s.
z Hradce Králové na rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Cca 17. srpna bylo předáno
staveniště. Po dobu rekonstrukce zbrojnice
bude uzavřeno veřejné WC.
Hasiči opakovaně upozorňují na problém
úhynu ryb v Židovském rybníku. Obec nechala
udělat rozbor vody a uhynulých ryb na
hygienické stanici, ale nebylo zjištěno žádné
významné znečištění rybníka nebo únik
nebezpečných látek.
Krajská správa Údržby Silnic Středočeského
kraje oznámila v červnu záměr provést v druhé
polovině srpna rekonstrukci povrchů silnic

·

·

·

·

·

·

·

v ulici Berounské a v ulici Lesní. Obě silnice
byly naposledy rekonstruovány v r. 1992.
Práce provádí firma Eurovia CS, a.s.
Firma Energie – stavební a báňská a.s. v druhé
polovině srpna dokončila novou kanalizaci
v levé části Vašírova (směrem do Lán). Nyní
bude pokračovat v druhé, více obydlené části
Vašírova.
V době prázdnin probíhaly práce v areálu
základní školy z důvodů vybudování nové
příjezdové cesty k jídelně pro zásobování.
Nový vjezd byl zvolen z ulice Ke Špýcharu,
částečně v zeleném pruhu vedle stávajícího
školního hřiště a na menší část příjezdové
cesty byla použita část stávajícího asfaltového
školního hřiště.
Obec získala dotaci na rekonstrukci sběrného
dvora. Realizace bude v roce 2021.
Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci staré části fotbalových
kabin SK Lány Ing. Hladkým. Obec bude žádat
o dotaci na rekonstrukci.
Ministerstvo financí ČR poskytlo obci Lány
prostřednictvím Střed. kraje jednorázový
neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu pro
zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů
obce (tzv. kompenzační bonus). Částka činí
1 250,- Kč na obyvatele.
Zastupitelé souhlasili se změnou revizní firmy
na dětské hřiště v Lánech. Byla projednána
nabídka firmy Tesárek z Kladna na roční
kontroly herních prvků.
5. srpna 2020 nabyla právní moci změna
Územního plánu č. 1. obce.
Martina Hořejší
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Veèerní zábava na letní vlnì
První srpnovou sobotu už odpoledne ožilo lánské
náměstí hudbou, tancem a veselou náladou. Akci
organizovanou obcí Lány podpořilo i počasí.
Večerní zábava na letní vlně byla tak trošku záplata za zrušený GULÁŠfest 2020. Ale myslím, že to
byla podařená akce uprostřed prázdnin. Návštěvníci se dobře bavili. Jako první se dětem představil
Myšák Eda, během odpoledne hrála kapela Kudy
Kam a večerní zábavu rozjela kapela ViPiš, která
ve finále opakovaně přidávala. Domů se nikomu

nechtělo. Za občerstvení děkujeme Hospodě Narpa, Maxi trdelníku pana Novotného a usměvavému barmanovi Lukášovi BARMAN.CZ za jeho
míchané nápoje.
Fotografie z akcí najdete na internetových stránkách obce Lány. Děkujeme všem pomocníkům
s přípravou, s realizací akcí nebo s úklidem po
nich.
Jana Drastilová,
komise společenského života v obci

Kalendáø akcí
12. 9. Kulinářský jarmark na náměstí
(Obec Lány)
12. 9. Masarykova vatra (Obec Lány,
Muzeum TGM, SDH Lány)
27. 9. Vašírovský nohejbalový kop (Náš
Vašírov)
Říjen Regionální turnaj mládeže ve
stolním tenise (Sokol)
2. 10. Drakiáda, modelářské letiště od
1 6 : 0 0 h o d i n ( M Š L á n y,
Modeláři)
7. 10. Burza podzimního a zimního
dětského oblečení, hraček a botiček v sokolovně (Naše Lány)
17. 10. Dýňořezání na náměstí (Obec
Lány, Naše Lány)
23. 10. Lampionový průvod (Naše Lány,
SDH, Obec Lány, MěP)
6. 11. Divadlo V.A.D. představení Úl
od 19:00 hodin, sokolovna
(Sokol)

Za Františkem Poštou

Masarykova vatra
Srdečně vás zveme při příležitosti 83. výročí úmrtí
prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka v sobotu
12. září 2020 na tradiční vzpomínkovou akci Masarykovu vatru.
Vzpomínková akce Masarykova vatra se tradičně
koná u příležitosti výročí úmrtí prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Tradice
zapalování Masarykovy vatry má v Lánech své
kořeny již od března 1935; tehdy byla zažehována
na oslavu prezidentových narozenin. Přerušila ji
druhá světová válka a následné období totality.
K jejímu obnovení došlo až v roce 2001. Od tohoto

roku se ale již zapaluje vatra pravidelně. Akci
pořádají Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Sbor
dobrovolných hasičů T. G. Masaryka Lány a obec
Lány. Zapálení Masarykovy vatry se tradičně
účastní prezident republiky.
Program:
17.00 – sraz účastníků pietního aktu v Muzeu T.
G. Masaryka v Lánech
18.00 – pietní akt u hrobu T. G. Masaryka
19.00 – zapálení Masarykovy vatry na sokolském
venkovním hřišti, vystoupí Chorus Laneum.
Irena Smržová, Muzeum T. G. M. Lány

Lánské posvícení

Lánská knihovna

Letošní posvícení budeme slavit první neděli po
svátku Václava, tj. 4. října 2020. Posvícenské
atrakce budou na tradičním místě u Židovského
rybníka.

Provoz knihovny bude po prázdninách zahájen 2.
září 2020, pak každou středu od 13:00 do 17:00
hodin. Můžete se těšit na nové knihy. Žádáme
čtenáře o vrácení knih zapůjčených již před
pandemií koronaviru.
Jitka Macháčová, knihovnice

Jeť sláva otců krásný šperk pro syny –
však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám.
Jan Neruda tyto verše neadresuje nikomu konkrétnímu, ale mohly by patřit
tomu, kdo nás v srpnu navždy opustil.
Jméno František Pošta se na Lánech
objevovalo po tři generace. Ten nejstarší
založil a více než třicet roků vedl místní
kroniku, ten prostřední byl světově
uznávaný virtuos. Nejmladší František
Pošta podle svých sil a možností pokračoval v obecně prospěšném díle svých
předků.
To není fráze. Když toho bylo svrchovaně třeba, převzal po třiceti sedmi letech
dědečkovo kronikářské pero a řadu
stránek pamětní knihy zaplnil svými
záznamy, prokládanými osobitými
postřehy a úvahami.
Současně oživil letitou slávu lánských
hasičů a nastartoval v mladých chuť přivést ji k novému rozkvětu. Právě on obnovil i tradici hasičských Masarykových
vater a bylo až dojemné sledovat, jak
hasičskou myšlenkou přímo žije.
Za toto všechno před ním lánská a vašírovská obec smekla klobouk a vyjádřila
mu svoji vděčnost. Snad posledním
počinem pana Františka Pošty bylo, že
inicioval všechny zainteresované na
obnově památníčku nazvaného Ploskovská Panenka Maria. Obětavé úsilí
pana Františka Pošty a jeho poklid, rozšafnost a rozvážnost nám budou chybět.
Ještě jednou Klobouk dolů!, Františku.
Lánští a vašírovští občané
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ZE ŠKOLY

Kreativní kroužek
Kroužek je zaměřen na ruční tvorbu
originálních výrobků. Seznámíme se
s technikami pletení na rukou – prstech,
háčkování, korálkování, tkaní atd. Kreativitě se meze nekladou, a tak si vykouzlíme jedinečné ozdoby. Kroužek je určen
pro dívky navštěvující 3.–9. ročník.
Individuální přístup v maximálním počtu osmi dívek. Kroužek bude probíhat
každé pondělí od září 2020 do ledna
2021. První lekce začíná 14. 9. 2020,
místo bude upřesněno – školní klubovna
nebo učebna. Dívky si mohou vybrat ze
dvou časových variant: pondělí od 14:00
do 15:30 nebo pondělí od 15:30 do 17:00
hodin. Cena kroužku 1 300,- Kč (školné)
+ 500,- Kč (do fondu na veškerý materiál
a pomůcky). Zájemci se prosím ozvěte
na tel.: 775 328 906.
Těší se na vás lektorka
Simona Piskláková

Lánská klubovna
Prostory Lánské klubovny nabízí od
začátku školního roku jedno odpoledne
v týdnu útočiště školákům. Pro děti,
které se chtějí jen tak potkávat a hrát hry,
je každou středu odpoledne otevřena
Klubovna pro školáky.
Poprvé se v novém školním roce sejdeme
ve středu 9. září 2020. Během prázdnin
a státních svátků má klubovna zavřeno!
Děti mohou klubovnu navštívit bez
předchozího objednávání, vždy v čase od
14:00 do 17:00 hodin. Vstupné se
neplatí.
Nabízíme dětem prostor, kde se mohou
sejít v teple, zahrát si stolní hry, stolní
fotbálek, šipky, připravovat si domácí
úkoly, zhlédnout společně film nebo jen
tak posedět. Provozovatel klubovny je
Obec Lány. V případě zhoršení situ-ace
okolo COVID-19 může klubovna
přerušit provoz.
Na děti se těší Petra Schritterová,
vedoucí klubovny

Dýòoøezání 2020
6. ročník Dýňořezání by se měl konat
v sobotu 17. října 2020 od 14:00 do
17:00 hodin. Dýně, i když jsou ještě na
poli, máme již předobjednané. Diskotačení se na Stezku odvahy pro děti těší.
Další informace o konání akce zveřejníme v říjnovém Lánském zpravodaji nebo
je dostanete do své poštovní schránky na
zvláštním letáčku během měsíce září.
Akci rušit nechceme, ale také teď nedokážeme odhadnout, jaká budou aktuální
COVID nařízení pro pořadatele a návštěvníky hromadných venkovních akcí.
Ivana Píšová a Jana Drastilová

Co je ve škole nového pro nadcházející školní rok:
z prostředků obce byla již na konci školního
roku vybourána část zděného plotu s výdřevou
a na jeho místě mezi školní budovou a budovou
mateřské školy bylo vybudováno parkoviště
(naplňování studie úprav školního pozemku
z 9/2019),
· z finančních prostředků obce byl vybudován
vjezd pro zásobování školní kuchyně z ulice
U Špýcharu podél stávajícího školního hřiště,
čímž se prostor mezi školními budovami stává
bezpečnějším (naplňování studie úprav školního pozemku z 9/2019),
· proběhla renovace parketové podlahy v jedné
z učeben hlavní školní budovy (bývalá sborovna),
· proběhla modernizace kabinetu ve 2. patře
hlavní budovy – renovace parketové podlahy,
výmalba, elektroinstalace, nábytkové vybavení,
· modernizován úložný nábytek ve třídách 1.
stupně, opravena nábytková stěna ve školní
družině,
· pořízeno 40 ks šatních skříněk a tím dokončena modernizace všech šatních prostor v hlavní
budově školy,
· na jaře minulého školního roku pořízen multifunkční kopírovací stroj do hlavní sborovny,
5 ks grafických tabletů, 4 ks mikrofonů, 9 ks
kamer,
· do školní jídelny pořízeny 2 nerezové servírovací stolky a do školní kuchyně pořízen
nerezový výdejový stůl a nerezová police.
Dovolte, abych i touto cestou vyjádřila všem
rodičům poděkování za pomoc, podporu a spolupráci v době on-line výuky. Přeji si, aby situace
byla pro naši školu příznivá, aby školní rok byl pro
společnou práci učitelů s žáky co nejvíce klidný
a abychom hlavně všichni vytrvali ve zdraví.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy
·

Zprávy ze základní školy
Poohlédnutí za koncem minulého školního roku
Na konci minulého školního roku se vzdělávacích
aktivit ve škole účastnilo 77 ze 169 žáků 1. stupně
a 62 z 81 žáků 2. stupně.
17. 6. a 18. 6. – Žáci deváté třídy obhájili své
absolventské práce. Pracovali na nich pod vedením vedoucího učitele po celý školní rok. Obhajoby se tentokrát konaly pouze za přítomnosti
komise složené z učitelů školy, dalších učitelů
v roli diváků a rodičů obhajujícího žáka.
22. 6. – V prostorách školy se konaly dvě schůzky
rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou
a ředitelkou školy.
26. 6. – Klub mladého diváka vycestoval do
Městského divadla v Kladně, kde v parku žáci
zhlédli představení „Sen noci svatojánské“.
30. 6. – Žáci účastnící se vzdělávacích aktivit ve
škole si převzali z rukou učitelů svá vysvědčení.
Žáci, kteří do školy nedocházeli, si vysvědčení
vyzvedli v úředních hodinách školy individuálně.
Od 9 hodin se v tělocvičně školy konalo rozloučení
žáků 9. ročníku. Sešli jsme se v menším kruhu,
žáci a učitelé, přizvané byly bývalé třídní učitelky.
Žáci byli ošerpováni, převzali závěrečná vysvědčení, jeden výtisk absolventské práce, dárek od
obce Lány, kytičku, podepsali se do obecní kroniky a do kroniky Sboru pro občanské záležitosti.
Přítomní byli u každého absolventa seznámeni
s jeho prospěchem, tématem absolventské práce
a výsledkem přijímacího řízení.

Podìkování sponzorùm Základní školy v Lánech
Jako každý rok bych i letos chtěla poděkovat všem, kteří jste nás v loňském školním roce podpořili. Děkuji
za dary finanční a věcné, za bezúplatnou práci, za cenné postřehy, rady, za pomoc s organizací školních
akcí. Každé pomoci si velmi cením.
Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Sponzoøi školy – 2019/2020
Aditeg s.r.o. – 20 ks reflexních vest pro děti;
Bovys s.r.o. – dárky pro budoucí prvňáčky; Lesní
správa Lány – 4 vánoční stromky; dřevěné špalky
na sezení pro děti na pozemek školy; Drastilovi –
kancelářský papír pro potřeby školy, zpracování
manuálu pro podporu on-line výuky; focení žáků
9. ročníku na konci školního roku; maminky
žáků školy – pekařské výtvory na akce Probuď se,
školo! a Vánoční jarmark; Obec Lány – dárek do
výbavy prvňáčkům, dárek pro žáky vystupující
z 9. třídy; SRPDŠ – finanční dar 120 000,- Kč
z příspěvků rodičů na nákup učebnic, pracovních
sešitů a pomůcek pro školní rok 2020/2021,
finanční dar 42 260,- Kč z příspěvků rodičů na pořízení programů pro interaktivní tabule, pomůcky pro předměty matematika a hudební výchova;

financování jízdného žákům/účastníkům školních sportovních soutěží a dárku pro žáky 5. a 9.
třídy/vystupující absolventy školy, pomoc s organizací školní akce „Probuď se, školo!”; Slaninovi
– reklamní předměty jako drobné odměny pro
děti; Sun Ce Trading Prague s.r.o. – dárky
k zápisu pro budoucí prvňáčky; Topinfo s.r.o. –
Ing. M. Hořejší – publikační systém pro tvorbu
školních internetových stránek a webhosting,
financování zpracování studie „Návrh úprav
školních pozemků ZŠ Lány”; TROAX s.r.o.
Kladno – peněžní dar 5 000,-Kč na nákup výtvarných potřeb a na náklady související s organizací
poznávacích aktivit v 5. B; Tůmovi – kancelářský
papír pro potřeby školy; Zámek Lány – kytičky
pro prvňáčky a absolventy školy.
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ZE ŠKOLY a ZE ŠKOLKY
Úpravy v kampusu ZŠ Lány
V rámci celkové koncepce úprav kampusu lánské
školy pokračovaly další práce. Byl vybudován
nový vjezd ze severní strany areálu školy. Tento
vjezd bude sloužit pro zásobování školní jídelny.
Díky této úpravě a novému parkovišti ve Školní
ulici bude uzavřen vjezd do prostor mezi

OKÉNKO do mateøské školy

Ohlédnutí za prázdninovým provozem v MŠ:
Mateřská škola během prázdnin zavřela své dveře
pouze ve dnech 10.–21. srpna. V ostatních dnech
se ve školce ozýval smích a štěbetání dětí. Na děti,
které docházely o prázdninách do zařízení, čekal
rozmanitý program plný nových zážitků. Velmi
intenzivně jsme využívali ke hře, učení i sportu
školní zahradu. Více napoví fotografie z prázdninového provozu na webových stránkách mateřské školy.
26. 8. proběhla první třídní schůzka MŠ a Spolku
rodičů při MŠ. Potěšila nás velká účast zákonných
zástupců. Rodiče se dozvěděli informace, jak
funguje spolupráce mateřské školy a Spolku
rodičů při MŠ. Další důležitou částí bylo seznámení s organizací provozu školy, zajištění školního stravování. Rodiče se dozvěděli více o nabídce
aktivit či projektů plánovaných v novém školním
roce. Součástí programu byla i členská schůze
SRPDŠ MŠ Lány, schválení výše členského
příspěvku a schválení Zprávy o činnosti spolku
a Zprávy o hospodaření spolku za předcházející
období.

mateřskou školou a základní školou. Tím dojde
k dalšímu navýšení bezpečnosti žáků obou škol.
Práce na novém vjezdu provedla firma KlikaDvořák Kladno. Nová vrata vyrobila firma Milana
Rajgla z Rynholce.
Karel Sklenička
Druhá schůzka bude 9. září 2020 od 17:00 hodin.
V úterý 1. 9. jsme se poprvé sešli v plném počtu dětí a zahájili nový školní rok. Provoz mateřské školy
se navrátil do běžných kolejí. Jen několik nezbytných hygienických opatření bude zachováno
z důvodu prevence před onemocněním Covid 19.
Dětem ve třídách paní učitelky vše pečlivě
připravily. Vyrobily pro děti malá překvapení,
která dětem rozzářila očička. Dětem, které
přichází do mateřské školy poprvé, nabízíme
postupnou adaptaci na nové prostředí v týdnu
nazvaném Mámo, táto pojď si hrát.
První týdny v září se zaměřujeme především na
adaptaci dětí, seznamování s novými kamarády
ve třídách, s učitelkami i s dalšími zaměstnanci
školy, s uložením hraček a s denním režimem ve
školce.
Na začátku září startují kroužky Zumbík a Sportovky. Těšíme se na plavecký výcvik, který bude
probíhat v prvním pololetí školního roku.
Všechny příznivce naší tradiční akce s MK Lány
zveme na Drakiádu 2020, která je naplánována
na 2. 10. 2020. Budeme si přát silný vítr, který
vynese draky vysoko do oblak a naopak odnese
vše zlé.
Těšíme se na nový školní rok a věříme, že vykročíme pravou nohou a hru, učení i zábavu si ve
školce co nejlépe společně užijeme!
Miluše Vaněčková

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
(Ne)vinné Lány 2020 - 5. roèník - opìt pøeložen
Vážení milovníci dobrého vína, přátelé,
kamarádi, vinaři, gurmáni!

koncipován, což prostě neumíme. Věříme, že to
chápete a cítíte stejně...

Opět jedeme na horské dráze a opět vám všem
musíme neradi sdělit, že 5. ročník festivalu vína
(Ne)vinné Lány se z důvodu všeobecně známých
přesouvá, tentokrát snad definitivně na
24. dubna 2021!

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není
třeba je vyměňovat. Ponechte si, prosím,
vstupenky a přijďte v novém termínu.

Činíme tak velice neradi, jelikož jsme na akci plně
připraveni, ale události a omezení posledních dní
a týdnů znamenají, že při standardní návštěvnosti
bychom festival, který je kombinací degustace
vína a rozdávání úsměvů, museli prožít v
rouškách, rozestupech a v limitované
návštěvnosti. A to by znamenalo úplně jinou
atmosféru a zážitek, než jak je festival

Pokud by Vám nový termín nevyhovoval, lze
požádat o vrácení vstupného, nejpozději však do
30.11.2020 v síti Ticketportal.
Vstupenky zakoupené u organizátorů lze vracet
zpět pouze organizátorům, kontaktujte nás a
domluvíme se.
Děkujeme za porozumění a za Vaši podporu v
dobrých i těžších časech. S přáním dobrého a
pevného zdraví a radosti ze života,
Emil Buřič & Zbyněk Gregor

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. 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 (začínáme 20. 10.)
· 15:00–17:00 Ženský kruh s ručními pracemi (začínáme 15.9.)
Středa
· 10:00–10:15 Maňáskové divadlo
(16. 9. a 21. 10.)
Čtvrtek
· 10:00–10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči (začínáme 10. 9.)
· 12:45–13:30 Jóga pro děti, kroužek
pro předškoláky a prvňáčky. Info na
724 265 092. Začínáme 1. 10.
Vybíráme z programu
· Kurz první pomoci Vše, co
potřebuješ, jsou dvě ruce se
záchranářem Markem Hylebrantem
s e
u s k u t e č n í
v úterý 6. října od 10:00 hodin.
· Beseda Sourozenecké vztahy se
uskuteční v úterý 13. října.
· Beseda Vedení dětí k samostatnosti
a odpovědnosti se uskuteční v úterý
10. listopadu.
· Beseda Jak zvládat strachy a úzkosti
se uskuteční v úterý 24. listopadu.
· Beseda Závislost na technologiích se
uskuteční v úterý 8. prosince.
Burza podzimního a zimního dětského oblečení, hraček a botiček se uskuteční ve středu 7. října od 9:00 do 12:00
hodin. Příjem věcí 4.10. 18:00 do 19:00
a 5.10. od 15:00 do 16:00 hodin. Výdej
věcí 8.10. od 8:00 do 9:00 hodin.
Rozdáváme úplně nová pořadová čísla.
Více info sdělí Andrea Klimešová:
andrejkaklimesova@seznam.cz nebo
604 894 402.
Rodinné poradenství – Mgr. Zuzana
Hanáková, 602 285 259 nebo hanakova.
zuzana@email.cz
Právní poradenství pro rodiny - Mgr.
Kristýna Spalová, kristyna.spalova@
email.cz
Laktační poradenství – Věra Lintymerová, 777 587 952
nebo laktacniporadce@centrum.cz
Personální a mzdové poradenství –
Magdalena Žižková, DiS, magdaf@
centrum.cz
Základní sociální a formulářové
poradenství – sdruzeni@lany.cz
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz nebo facebooku.
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Lesní správa Lány buduje
vyhlídkovou lávku
v demonstraèní obùrce
Lesní správa Lány přistupuje ke zkvalitnění lesnické osvěty s cílem a snahou
různými formami komunikace s veřejností napomáhat zvýšení prestiže
lesnické profese a myslivosti v rámci
informovanosti návštěvníků lesa o lesních ekosystémech, o trvalé udržitelnosti lesního hospodářství a vůbec o smyslu
lesnického a mysliveckého hospodaření
v lesích včetně užitku, který les člověku
přináší. V souladu s tímto přístupem zahájila realizaci významného stavebního
díla Rekonstrukce demonstrační obůrky
Lánské obory a dokončení volnočasového
areálu včetně Muzea Lánské obory
a Lesní správy Lány.
Prvním krokem v rámci této akce je
novostavba vyhlídkové lávky a pozorovacího pódia v Demonstrační obůrce,
která bude ústit v budově bývalé sýpky
na Nových Dvořích, budoucí budově
muzea, jejímž zhotovitelem se na základě uzavřené Smlouvy o dílo ukončené
veřejné soutěže stala firma Taxus s.r.o.
z Rychnova u Jablonce nad Nisou. Ta má
dlouholeté zkušenosti s výstavbou rozličných dřevěných staveb po celé České
republice.
Intenzivní zahájení výstavby Lesní
správa předpokládá začátkem září a její
ukončení na konci listopadu letošního
roku. V tomto období bude do určité
míry omezena návštěvnická činnost
v Demonstrační obůrce, o čemž bude
veřejnost informována na webových
stránkách Lesní správy Lány a na informační tabuli na administrativní budově
Lesní správy.
Dokončení celého komplexu stavebních
činností, jehož součástí bude například
i zásadní obnova naučné lesnické stezky
a zpřístupnění studánky pod hrází nedávno zrekonstruovaného rybníka Pod
Pánovkou, předpokládá Lesní správa
Lány na konci roku 2021.
Věříme, že ukončení této akce bude posunem odborné a kvalitní práce v souboru lesnických a mysliveckých činností
všech zaměstnanců a spolupracovníků
Lesní správy Lány směrem k propojení
s životem široké veřejnosti a k její následné pozitivní propagaci.
Ing. Miloš Balák,
ředitel Lesní správy Lány,
příspěvkové organizace
Kanceláře prezidenta republiky

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Výstava Podkarpatská Rus – zemì blízká i daleká
Srdečně vás zveme na výstavu PODKARPATSKÁ RUS – ZEMĚ BLÍZKÁ I DALEKÁ. Výstavu
fotografií zahájíme vernisáží 18. září 2020
v 17:00 hodin v Muzeu T. G. M. v Lánech a potrvá
do 8. listopadu 2020.
Zápis z cestovního deníku autorky
...když jsem zapředla hovor v ukrajinštině,
netrvalo dlouho, nedůvěra vymizela a mohla jsem
se dozvědět leccos ze soukromého života... Doma
teď žijí většinou ženy s dětmi a stařečkové. Chlapi
odešli za prací a nejčastěji do Čech. Ti, co zůstali
doma, se starají o hospodářství, někde jinde moc
pracovních příležitostí není. A i když někdo práci
má, už několik měsíců nedostal výplatu. Na důchod
chodí důchodci v Koločavě pravidelně čekat před
úřad.
Důchod mnozí nedostali už skoro půl roku, ale
přinesli ochutnat mléko, ovčí sýr, pálenku. Na
oplátku chtěli vědět, jak je ve světě.... Jo. Praha
a Čechy... ty silnice, co tu máme, jsou z dob
Masaryka, i ta úzkokolejka v horách. A možná
jsme si v Užhorodě všimli ještě českých nápisů na
obchodech? A ve škole v Koločavě je muzeum Ivana
Olbrachta, jehož kniha udělala z Nikoly Šuhaje
legendu. Vlastně místní ani nevědí, jestli to byl
hrdina nebo lump. Ale je pravda, že sem do kraje
pod Karpaty už zavítalo hodně turistů z Čech
právě po přečtení téhle knížky...

Stručně o autorce:
Stanislava Perlínová se narodila v roce 1959 na
Kladně. Po složení maturity na Gymnáziu
v Novém Strašecí pokračovala ve studiích na
Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Složením
státních zkoušek získala aprobaci ruský jazyk –
výtvarná výchova. V roce 1983 pracovala jako
učitelka na Základní škole v Kamenných Žehrovicích, po mateřské dovolené učila na Základní
škole s rozšířeným vyučováním jazyků v Praze 3.
V roce 1989 nastoupila jako odborná redaktorka
redakce slovanských jazyků, později jako
výtvarná redaktorka ve Státním pedagogickém
nakladatelství v Praze. Od roku 1991 pracuje jako
překladatelka u Policie ČR.
Fotografování se Stanislava Perlínová začala
věnovat na vysoké škole. Společně s přáteli
a kolegy z pedagogické fakulty také začali
vystavovat svoje výtvarné práce. V devadesátých
letech autorka publikuje fotografie v časopisech
Skauting, Podkarpatská Rus a v dalších
tematicky zaměřených sbornících a představuje
je na řadě výstav kolektivních či samostatných
v Praze i mimo Prahu.
Těšíme se na vás, přijďte do muzea!
Irena Smržová,Muzeum T. G. M. Lány

Letní kino
V červnovém Zpravodaji jsme na prázdniny slíbili
dvě letní kina a večerní zábavu. První letní kino
nabídlo v teplém počasí francouzskou komedii
Láska bez bariér. Účast návštěvníků byla početná, film se líbil a večer jsme si zpříjemnili
občerstvením z Lánského cukrářství. Druhé letní
kino máme v době psaní tohoto článku ještě před
sebou, ale promítání české komedie 3 Bobule nic
nebrání. Film leží už v obecním trezoru.
Kdo jde občas Lesní ulicí, jistě si všiml, že před
lesním sportovním areálem je tabule Letní kino
Lány. Letošní letňáky jsme přestěhovali do tohoto
areálu, jelikož je zde více místa než v parčíku před
obecním úřadem, a jsme rádi, že i návštěvníci
prostor hodnotí kladně. Tedy až na protivné
komáry. Takže do letňáku jedině s repelentem!
Děkujeme Lánskému cukrářství za to, jak se
zhostilo občerstvení: skvělé klobásky na grilu,

párky v rohlíku, vařená kukuřice, skvělé víno
z Němčiček, samozřejmě pivo a další pamlsky.
Jana Drastilová,
komise společenského života v obci
P.S.Pozn. V úvodu článku jsem psala, že nic
nebrání promítání filmu 3 Bobule. To jsem ale
netušila, co nás večer čeká. Na slibovaný déšť jsme
se řádně připravili. Děkuji tímto technickým zaměstnancům obce za rychlé postavení velkých
stanů na poslední chvíli. Déšť se večer opravdu
dostavil. Bohužel jsme nepočítali s výpadkem
elektrického proudu. Takže i když ve 20:00 hodin
už bylo po dešti a promítat bychom mohli, měli jsme
smůlu. Skvělé na tom všem bylo, že i tak do areálu
dorazilo dost návštěvníků a při svíčkách jsme si
užili příjemný večer. Děkujeme Lánskému cukrářství za připravené občerstvení a že s s námi
vydržela obsluha i za deštivého počasí .
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Z HISTORIE
Rynholecký tunel
Píše se září roku 2020. Na internetové síti se objevila zpráva Jana Sůry, že
Správa železnic se chystá 476 metrů dlouhý rynholecký tunel na trati mezi
Stochovem a Novým Strašecím nahradit novou trasou po území někdejšího
lupkového lomu. Tunel zůstane zachován, ale nebude se užívat. Záměr
projektu dosud není hotov a neprošel centrální komisí. Akce by měla být
zahájena v roce 2022, tedy sto padesát jedna roků po zprovoznění tunelu.
Přestavba úseku úzkorozchodné koněspřežky z kladenské Výhybky do
Rynholce na normální rozchod trati 1 435 mm postupovala rychle kupředu.
Už dne 22. dubna 1869 bylo možno cestovat z Prahy-Buben až na dnešní
nádraží Stochov1 vlakem taženým parní lokomotivou. Parní vlaky, končící
ve stanici Lány, byly pro obyvatele okolních obcí nevídanou atrakcí. Pan Fr.
Černý, rolník z Rynholce, vypravoval, že stařičká matka bývalého rynholeckého starosty Zímy, těžce nemocná a ležící, dala se v hnojníku dovézti na
lánské nádraží, aby ten div divoucí spatřila.2 Rekonstruovaná trať se brzy
stala důležitou dopravní tepnou.
Když dospěla Česká severozápadní dráha v r. 1869 do Lán /Stochova/,
pokračovalo se neprodleně v její další výstavbě, nyní už bez možnosti využití
dříve existujícího drážního tělesa Pražsko-lánské koněspřežky.
V roce 18693 se začal razit 251 sáhů (476 m) dlouhý rynholecký tunel,
nejobtížnější stavba a nejdůležitější drážní objekt na celém úseku z Lán do
Chomutova.
Stavba Buštěhradské dráhy a ražení tunelu přechodně přivedlo do Rynholce mnoho nového obyvatelstva. Zatímco v roce 1850 žilo v obci 900 lidí, na
přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století to bylo krátkodobě o 300
osob více.
S přítomností razičů (barabů, trhanů) byly spojeny i problémy a delikty.
Dne 18. června 1868 zabili horníci Josef Klof a Josef Hedvábný osmnáctiletého rynholeckého selského synka Františka Kindla a dne 12. června 1869
byli za to odsouzeni k desetiletému těžkému žaláři. Zprávu o tom přinesl ve
středu 19. června 1868 Pražský denník (ZUBR, L.: Rynholec – kniha II., s.
52. Fond Leopold Zubr, SOkA Rakovník.).
Dne 9. června 1869 rovněž oznámil Pražský denník, že obec Rynholec na
Buštěhradské dráze byla navštívena velkým požárem, takže odpoledne již
půl obce bylo obětí zhoubného živlu. (ZUBR, L.: Rynholec – kniha II., s. 52.
Fond Leopold Zubr, SOkA Rakovník.)
V roce 1871 vypukla mezi stavebníky dráhy a raziči tunelu stávka. Ta byla
potlačena a dělníci Č. Hedvábný, E. Hedvábný a F. Zápotocký byli uvězněni.
Čeněk Hedvábný byl pak znovu trestán dne 27. 7. 1871. Horník Čeněk Hedvábný později přesídlil z Rynholce do Oseku v severních Čechách a v roce
1885 byl sledován pražským policejním ředitelstvím jako nebezpečný
socialista (KRŮTA, Václav: Rynholec, Rynholec 1980, s. 31 a 33 a Národní
listy ze 6. 11. 1871).
V roce 1872 se objevila v tisku tato zpráva: „Zastřelen. Dva rváči Jos. Wurbs
a Frant. Verner vyšli dne 15. t. m. po půlnoci z hospody J. Jermanna v Rinholci
a hrozili celé obci vypálením a každému zabitím, kdo by se k nim přiblížil. Na
to rozbili u domu Jana Müllera kamením 32 tabulí v oknech a šli pak ke
kavárně Jana Zimy, kde také okna rozbíjeli. V tom padla odněkud střelná
rána a Verner klesl mrtev k zemi; soudruh jeho prchl, byl ale vypátrán
a k soudu do Strašecího dodán.“
V březnu 1870 již práce na tunelu pokročily natolik, že horníci, kteří pracovali ve třech poschodích, postoupili v nejvyšším poschodí úplně nakonec,
ve druhém poschodí 181 sáhů a v dolním poschodí 162 sáhů. Co se týká
zednických prací, byla už plně dokončena klenba tunelu v délce 191 sáhů
a dalších 40 sáhů bylo před dokončením. Tunel byl uvnitř celý obkládán
částečně kvádry a částečně silně vypálenými cihlami. Ve stěně tunelu, asi
1,5 m od rynholeckého portálu, byl zazděn pamětní kámen s nápisem: Zdař

Bůh/František Hrůza/Roku 1870. Asi o půldruhého metru dál se ve výšce
asi 2 metry nachází malý výklenek. Býval chráněn železnou mříží a sloužil
jako kaplička pro sošku sv. Barbory, patronky dělostřelců, havířů a barabů.
Vždy 4. prosince zářívala u sošky svítící sklenička; olej a knot zajišťovala
společnost Buštěhradské dráhy. Tato tradice se udržovala až do roku 1918,
tehdy kdosi mřížku vylomil a soška byla údajně uložena na lánském
nádraží.4
Už dne 4. února 1871 byla zahájena pravidelná doprava z Lán do Chomutova. Úsek z Prahy do Lán byl nyní označován jako stará provozní trať A. Po
dokončení tunelu byla v lesíku nad jeho portálem dne 4. 2. 1871 uspořádána na počest průjezdu prvního vlaku veselice s hudbou a s občerstvením.
Byla to tak velká sláva, že na její památku byl štít stodoly rynholeckého
statku č. p. 25 ozdoben štukovým okřídleným kolem a letopočtem 1871.
Reliéf byl natřen cihlově červenou barvou, ale kolem roku 1910 vinou povětrnostních vlivů bohužel spadl. Stodola samotná v roce 1971 vyhořela.5
Prostor nad tunelem byl zalesněn osmi druhy dřevin a stal se oblíbenou
promenádou; začalo se tam říkat Na tunelu. Osázeny byly i hromady
materiálu, vytěženého při stavbě tunelu; těm se pak říkalo Na haldech.
V roce 1927 prodaly Československé státní dráhy už vzrostlé lesní stromy
statkáři Junovi ze Slovanky, který je nechal počínaje 16. prosincem 1927
postupně vykácet; vytěžené dřevo prodal kladenským hutím. Na odlesněné
pláni zřídily ČSD rozlehlý sad: od 16. listopadu 1933 bylo po celé délce
tunelu vysázeno 114 ořešáků a po roce (od 15. listopadu 1934) k nim
přibylo 74 třešní...6
V průběhu necelého roku byla trať dovedena z Chomutova podél Ohře ještě
dále na západ, a tak už dne 9. prosince 1871 mohl přisupět první pražský
vlak do nádraží v Chebu. V letech 1869–1871 byly z hlavní trati vybudovány
dvě odbočky: z Lužné-Lišan do Rakovníka a z Tršnic do Františkových
Lázní.
Další dvě technicky zajímavé tratě odbočující z hlavní trasy byly dokončeny
v r. 1872. První vedla z Chomutova úbočím Krušných hor do Vejprt a druhá
z Hostivice do Prahy-Smíchova (Pražský Semmering).
Václav Vodvářka, lánský písmák
1

2

3
4

5
6

Původně to bylo nádraží Lány, ale dne 28. 5. 1961 byla železniční stanice Lány přejmenovaná
na Stochov, protože podle nového nařízení musí nádraží nést název obce, v jejímž katastru
se nachází – a tohle nádraží stojí skutečně na katastru stochovském.
CHALOUPKA, Josef: Rynholec – toulky po stezkách minulosti, vlastním nákladem r. 2008, s.
137.
KRŮTA Václav (Rynholec, Rynholec 1980, s. 31) uvádí, že se tunel začal razit už v roce 1867.
CHALOUPKA, Josef: Rynholec – toulky po stezkách minulosti, vlastním nákladem r. 2008, s.
139.
Tamtéž.
Tamtéž.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu Tetra
hnědá, Dominant všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 15 až 19
týdnů. Cena 169,- Kč až 229,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční
27. 9., 25. 10. a 15. 11. 2020.
Lány – u rybníka – 10:45 hodin
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Další informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hodin.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Rozvrh cvièení od 7. záøí v Sokole
Tréninky oddílů aerobiku, cvičení mladších žáků a kondičně zdravotní cvičení
začínají v týdnu od 7. září. Změny v rozvrhu jsou zveřejněné ve vývěsce Sokola,
na webových stránkách i ve facebookové
skupině. Cvičení s Martinou začne ve
čtvrtek a v neděli začátkem října.
Pondělí
16:00–19:00 oddíly aerobiku
Barbory Ladrové
19:00–21:00 volejbal
Úterý
9:00–10:00 cvičení pro seniorky
16:00–17:30 cvičení dětí 1.–5. třída –
všestrannost
17:30 –19:00 florbal začíná 15. 9.
19:00–20:00 kondičně zdravotní
cvičení
20:00–21:00 kondičně aerobní
cvičení
Středa
16:30–18:00 stolní tenis – děti
18:00–21:00 stolní tenis – dospělí
Čtvrtek
19:00–21:00 volejbal
Pátek
16:30–18:00 stolní tenis – děti
18:00–21:00 stolní tenis – dospělí

Nedostáváte Lánský zpravodaj?
Lánský zpravodaj roznáší smluvní
doručovatelka. Je možné, že domy, kde
bydlí několik domácností, neobdrží
dostatečný počet výtisků Lánského
zpravodaje.
Nabízíme proto těmto domácnostem,
aby nás kontaktovaly prostřednictvím
emailu: zpravodaj@lany.cz nebo
informovali Obecní úřad Lány a
nahlásili adresu a počet výtisků, který si
přejí doručovat. Postaráme se o nápravu.

Dejte všem vìdìt o vašich akcích
na www.lany.cz
Máte zájem o zveřejnění informací
o vašich kulturních, sportovních,
společenských nebo jiných akcích
akcích pro veřejnost (např. plesy,
sportovní utkání) na internetových
stránkách www.lany.cz?
Kontaktujte nás na e-mailové adrese:
i n f o @ l a n y. c z . R á d i i n f o r m a c e
zveřejníme.

Co se dìje v SK Lány
V březnu 2020 jsme těsně před naprostým
zastavením veškerého sportovního dění kvůli
pandemii stihli absolvovat dokončení zimní
přípravy tzv. zimním soustředěním v Kolíně.
Třídenní soustředění absolvovalo 14 hráčů
s náplní 3 fází tréninku vždy do jednoho dne.
Všichni byli skvěle připraveni na jarní část sezóny,
která byla nakonec zrušena. Během nucené pauzy
odešel do SK Doksy Miroslav Balík a nově jsme
přivítali Petra Kuta z Tatranu Rakovník, Filipa
Libecajta ze Sokola Nové Strašecí a Dominika
Kaizra z SK Vinařice. Letní přípravy jsme začali
v červnu tréninky dvakrát v týdnu. Účastnili jsme

se víkendového turnaje v Družci, který jsme
vyhráli a odvezli si pohár. Dále jsme měli
přípravné utkání s SK Senomaty, Pustověty,
Žebrákem a Berounem. V posledním srpnovém
týdnu jsme odehráli první ostré utkání s AFK
Loděnice, kde jsme po našich chybách inkasovali
a utkání prohráli 6:2. Přijďte nás podpořit, rozpis
zápasů najdete v tabulce.
Ještě chci touto cestou poděkovat předsedovi
a zároveň správci Davidu Dudášikovi za skvěle
upravenou hrací plochu, která v tak bezvadném
stavu ještě nikdy nebyla.
Jakub Matějka, SK Lány

zápasy I.B. třídy skupiny A

2020/2021

Podzim

zápasy I.B. třídy skupiny A

2020/2021

Podzim

SK Braškov – SK Lány

6. 9. 2020

17:00

FK Rudná – SK Lány

17.10. 2020

15:30

SK Lány – SK Sokol Klobuky 12. 9. 2020

17:00

SK Lány – TJ Baník Lubná

24.10. 2020

14:30

SK Hostouň „B” – SK Lány

20. 9. 2020

16:30

SK Vinařice – SK Lány

31. 10. 2020

14:00

SK Lány – SK Slaný „B”

26. 9. 2020

16:30

SK Lány – TJ Tatran Rakovník B 7. 11. 2020

14:00

SK Kladno „B” – SK Lány

4. 10. 2020

16:00

FC 05 Zavidov – SK Lány

13:30

SK Lány – Sokol Jedomělice

10. 10. 2020

16:00

15. 11. 2020

Jóga nad Narpou
Lekce pro začátečníky v pondělí: 60 min:
18:00–19:00. Pouze pro předplatitele, cena
kurzu: 10 lekcí: 900,- Kč. Naučíte se správně
dýchat, uvolníte se a protáhnete se. V hodné i pro
seniory.
Lekce pro pokročilé ve čtvrtek: 90 min:

19:00–20:30 hodin. Možnost předplatit si 15
lekcí: 1 500,- Kč nebo přijít nárazově 130,Kč/lekce. Začínáme 25. září 2020. Přihlašovat se
můžete e-mailem: veronika.sulc@gmail.com
nebo telefonicky 777 669 840.
Těší se na vás Veronika Lounová

Volejbalová pøípravka pro dìti
Vážení rodiče a sportovní přátelé,
náš volejbalový klub Tuchlovice se těší už více než
35 roků své existence. Za tu dobu se nám
několikrát podařilo vyhrát středočeský krajský
přebor. V loňském roce hrál ženský A tým horní
skupinu krajského přeboru a skončil na velice
pěkném pátém místě z celkového počtu jedenáct
týmů. Mužský A tým byl třetí z devíti. Ve volejbalu
dospělých se nám dlouhodobě daří.
Pro klub je neméně důležitá práce s mládeží. Naši
volejbalovou přípravku bychom rádi doplnili
o nové členy ve věku od 5–9 let, chlapce a dívky.
Přípravka trénuje dvakrát týdně každé úterý od
17:00 do 18:30 a ve čtvrtek od 16:30 do 18:00
hodin. Začínáme zábavnou formou s celkovou
pohybovou přípravou. Hrají se různé hry a
postupně se přechází k volejbalové průpravě.

Během roku děti jezdí na školní volejbalové
turnaje, kde se hraje podle pravidel, „Oranžového
volejbalu“, který je určený pro začínající volejbalisty. Je to taková kombinace volejbalu a přehazované. Hraje se pouze ve dvou hráčích na
čtvrtině normální hrací plochy. Pro děti je to
zábava a zároveň se naučí hrát s partnerem
a nespoléhat se jen na sebe. A o tom volejbal je. Je
to krásná týmová hra.
Pro přihlášení vašeho dítěte do naší volejbalové
přípravky nás kontaktujte na emailu info@
vktuchlovice.cz, nebo zavolejte na telefon
731 901 533, případně navštivte naše webové
stránky vktuchlovice.cz.
Těšíme se na vás.
Ing. Josef Antoš,
předseda VK Tuchlovice
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