
Úvodník
 Prezidenti, novináři a Lány

Karel Sklenička

Nikdo z  Lánských si  určitě 
nemohl nevšimnout akce, která 
proběhla v naší obci začátkem 
října 2019. Jednalo se o setkání 
prezidentů V4 (Česka, Slovenska, 
Polska a Maďarska) rozšířené 
o prezidenty Srbska a Slovinska. 
Myslím si, že pro nás Lánské to 
byly normální všední dny, na které 
jsme díky letnímu sídlu prezidenta 
České republiky zvyklí. Něco 
jiného to však bylo pro senzace-
chtivé novináře. Již týden předem 
mi pravidelně zvonil telefon a na 
druhém konci nějaký novinář  
n e b o  r e d a k t o r  z  n ě k t e r ý c h 
n e j m e n o v a n ý c h  t e l e v i z í .  J e 
zajímavé, že všichni měli téměř 
stejnou otázku. „Jak hodně bude 
omezen život  ve vaší  obci?“ 
Odpověděl jsem, že omezení bude 
velmi malé, ale že jim mohu podat 
jiné zajímavé informace týkající se 
Lán. Ty však nikoho nezajímaly. 
Tak někteří alespoň nafilmovali 
nově vyasfaltované  silnice a večer 
j s m e  s e  v e  z p r á v á c h  m o h l i 
dozvědět, že Lány budou mít díky 
prezidentům nové komunikace, 
které by určitě jinak neměli. 
Škoda, že se ti novináři nešli 
podívat i do okolních obcí, kde se 
dopravní tepny opravují rovněž. 
Ale to už není taková senzace a oni 
m u s í  m í t  v ž d y  n ě j a k é h o 
„sólokapra“. No nic. Prezidenti 
odjeli, nové silnice zůstaly a já 
doufám, že budu mít ve svém 
telefonu podstatně méně hovorů. 
Třeba že je zase nepořádek u 
kontejnerových hnízd, nebo že 
j s o u  n a  c h o d n í c í c h  p s í 
exkrementy. Když však o tom 
takhle přemýšlím, tak vlastně ani 
nevím, co je lepší.

Kulináøský jarmark potìšil nejednoho milovníka dobrého
jídla a pití
O tom, že se 14. září na lánském náměstí koná 
další ročník Kulinářského jarmarku, věděli náv-
štěvníci již z dálky. Voňavé zabíjačkové speciality, 
skvělý burčák, zelňáky pečené na ohni nebo 
středověká pučálka nebyly jediným lákadlem, 
které letošní Kulinářský jarmark přinesl. 
Stánkaři z Lán i z nedalekého okolí zvali na výbor-
né domácí sirupy, medy, mošty, cider, vína nebo 
uzeniny. Nechyběl čerstvý chleba, koláče, škvar-
kové placky, linecké, marmelády, čatní, paštiky, 
křížaly, ořechy, dýně, zelí, čokolády, palačinky, 
alko i nealko míchané nápoje, koření a bylinky, 
káva přímo z pražírny i tradiční retro síťovky. 
U burčáku a dobré hudby se dalo prosedět celé 
odpoledne. A takové „žraso“ z Krčmy u spálené 
nohy to nemělo chybu. Nejeden návštěvník při 
pojídání této dobroty zavzpomínal na návštěvu 
u své babičky, která tuhle dobrotu připravovala. 
Ptáte se, co to bylo? S láskou připravené a upeče-
né vepřové namazané na chlebu s cibulkou. 

Ing. Ivana Píšová a Jana Drastilová,
Komise společenského života v obci

Děti ocenily hned několik atrakcí a tvořivé dílny. 
Rodiče byli jistě rádi, že přes náves nejezdí auta 
a děti se mohou pohybovat bez obav po celém 
prostoru náměstí. Nás velmi mile překvapilo, jak 
velkorysý prostor máme k dispozici a určitě se ho 
budeme snažit v dalším ročníku náležitě využít. 
Díky krásnému počasí a příjemné atmosféře se 
tak letošní Kulinářský jarmark povedl na výbor-
nou a my se již dnes těšíme na další rok, na sobotu 
12. září 2020. 
Fotografie si můžete prohlédnout na internetových 
stránkách obce v sekci Fotogalerie z akcí, kde je 
výběr, a kompletní fotogalerii najdete na FB obce 
v sekci Fotky. Děkujeme všem, kteří se na připra-
veném programu, od myšlenek, realizace až po 
úklid akce, podíleli.

Pozvánka na Veøejné zasedání – 22. 10. 2019
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v pondělí 22. října od 18:00 hodin 
v sále nad hospodou Narpa.
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Povinné èipování psù

K závazné objednávce označení vašeho psa 
mikročipem potřebujeme následující údaje: vaše 
jméno a příjmení, telefonický kontakt nebo e-
mail, váhová kategorie psa (do 5kg, nad 5kg), zda 
máte zájem o mikročip s registrací nebo bez 
registrace.

Obec Lány ve spolupráci s MVDr. Šlégrem nabízí 
našim občanům možnost označení psů mikro-
čipem. V případě zájmu je možné se nejpozději do 
31. 10. 2019 závazně přihlásit na OÚ Lány 
osobně, telefonicky (313 502 041), nebo 
prostřednictvím e-mailu (info@obec-lany.cz). 
Čipování bude provádět MVDr. Šlégr v  budově 
obecního úřadu v druhé polovině měsíce 
listopadu a  o  přesném termínu budou zájemci 
včas vyrozuměni.

Upozorňujeme občany, že od 1. ledna 2020 
vstupuje na základě novely veterinárního zákona 
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat 
psy na území České republiky mikročipem. 
Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto 
data platné pouze pokud je pes takto označen. 
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně 
čitelným tetováním provedeným před  3. 7. 2011.

Po označení psa mikročipem s registrací 
doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat 
se v Národním registru majitelů zvířat 
www.narodniregistr.cz.  Teprve po registraci plní 
mikročip funkci prostředku k vyhledávání 
a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

Cena mikročipu bez registrace činí 420,- Kč, 
s registrací 620,- Kč.

Ing. Ivana Píšová

Bezpeènostní desatero

Mobisys

Dovolujeme si Vám připomenout bezpečnostní 
desatero, které může v případě kritické situace ve 
vaší domácnosti uchránit život váš i vašich 
blízkých nebo minimalizovat škody na vašem 
majetku.
· Čtěte návody. Instalujte a užívejte tepelné 

a  jiné spotřebiče v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce.

· Hlídejte otevřený oheň. Nenechávejte bez 
dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu 
a zvyšte opatrnost při vaření.

· Kontrola komínů. Dodržujte pravidla na 
údržbu a provoz spalinových cest.

· Topte, jak se má. Nedávejte do blízkosti 
topidel hořlavé látky, popel ukládejte do 
nehořlavé nádoby.

· Vybavte svoji domácnost. Instalujte hlásiče 
požáru, vybavte domácnost hasicími spreji 
a přenosnými hasicími přístroji.

· Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských 
sítí. Hlavní vypínače elektrického proudu, 
uzávěry vody a plynu musejí být řádné 
označené a přístupné.

· Kontrolujte elektrická zařízení. Kontrolujte 
pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

· Poučte své děti. Odstraňte z dosahu dětí 
zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí 
vzniku požáru.

· Pozor na cigarety. Při kouření a odhazování 
nedopalků do odpadkových košů nedopalky 
vždy dokonale uhaste.

· Udržujte průchodné chodby a schodiště. 
V  případě požáru oceníte, že budete moci 
z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy 
rodiny.

Karel Sklenička, starosta obce
Petr Králíček, velitel v. jednotky SDH TGM Lány

MOBISYS je informační systém, který umožňuje 
vzájemnou komunikaci obce s jejími občany.  Obce 
tak mají možnost informovat své občany v reál-
ném čase o důležitých záležitostech, např. odstáv-
kách elektrické energie, plynu, kulturních a jiných 
akcích. Služba je pro občany zcela zdarma!

Jak začít službu využívat? Občané s klasickými 
mobilními telefony jednoduše odešlou SMS 
zprávu s registračním textem REG LANY OBZ 
na určené číslo (+420) 777 080 880. Pokud 
registrace proběhne v pořádku, obdrží zpětně 
SMS zprávu. U chytrých mobilních telefonů 
s operačním systémem Android a iOS (iPhone) je 
občanům v mobilních obchodech Google Play 
a App Store k dispozici zdarma ke stažení mobilní 
aplikace MojeObec. Po instalaci a prvním zapnutí 
nabídne mobilní aplikace občanům, aby si zvolili 
obec, ze které chtějí zpravodajství odebírat. 
Jakmile je výběr potvrzen kliknutím na tlačítko 
registrace ke službě, je aplikace plně aktivní. 

Komunikujte se svou obcí moderně! Lány využí-
vají informační systém MOBISYS od ledna 2014. 
Služba umožňuje obousměrnou komunikaci, 
a obec se tak od občanů může dozvědět (anonym-
ně), kde je třeba neuklizený nepořádek. Také 
lánské organizace mohou prostřednictvím této 
aplikace (za asistence pracovnice obecního úřa-
du) posílat uživatelům aktuální pozvánky na 
akce. Šárka Steinbrecher

· K poslednímu září 2019 byl dokon-
čen projekt Zvýšení kvality a dostup-
nosti infrastruktury pro vzdělávání 
v ZŠ CH. G. Masarykové Lány. Bude 
možné požádat o výplatu finančních 
prostředků z výzvy č. 47 IROP Mini-
sterstva pro místní rozvoj ve výši 3,8 
mil. Kč.

· Připravuje se projekt na dokončení 
chodníku v úseku mezi Lihovarem 
a křižovatkou na Slovance. Projekt 
připravuje Ing. Chvátal. V projektu se 
počítá s osvětleným přechodem pro 
chodce a s možností zálivu pro 
zastavení autobusu ve směru do Lán.

· Starosta K. Sklenička a místostaros-
ta JUDr. Kosár měli jednání s majiteli 
pozemku po bývalém Hubertusu, 
kteří plánují výstavbu domova senio-
rů. Stavební úřad v Novém Strašecí 
zastavil stavební řízení. Zástupci 
obce majitele pozemku seznámili 
s výhradami, které k projektu mají. 

· Zastupitelé se seznámili s návrhem, 
aby byl hrob T.G.M. prohlášen 
národní kulturní památkou.

· Firma Strabag v prvním říjnovém 
týdnu dokončila úpravy Bílé cesty. 

· Česká pošta oznámila, že jedná se 
dvěma zájemci o provozování poboč-
ky pošta Partner v Lánech. Vážnou 
zájemkyní je provozovatelka poboč-
ky v Kamenných Žehrovicích, která 
má s vedením pošty zkušenosti.

· V MŠ Lány byly vyměněny dva kon-
denzační kotle na vytápění budovy. 
Realizaci provedla firma Monty-
servis s.r.o., servis zajišťuje firma 
ITES.

· Skončilo zástavní právo na budovu I. 
stupně ZŠ Lány, které na budově 
vázlo v souvislosti s vybudováním 
bytu v budově.

Martina Hořejší

· Zastupitelé se seznámili s projektem 
komplexních úprav školní zahrady 
okolo Základní školy v Lánech, které 
připravil Ing. Bartoň ve spolupráci 
s  ř e d i t e l k o u  M g r.  Vr a b c o v o u . 
Zastupitelé souhlasí se záměrem 
počítat v rozpočtu na rok 2020 s 
rezervou pro realizaci navrhovaných 
úprav.

Prodejna Coop Lány v Berounské ulici 
čp.  68 oznamuje zákazníkům, že                  
od 2. října 2019 mění otevírací dobu. Od 
pondělí do pátku bude otevírací doba od 
6:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 7:00 
hodin do 12:00 hodin. V neděli bude 
prodejna uzavřena. Těšíme se na vaši 
návštěvu!

Co se dìje na radnici

Zmìna otevírací doby Coop
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Vìènì pøeplnìné kontejnery se starým papírem

Martina Hořejší

Nové kontejnery nelze přidávat donekonečna. 
Nejvíce nás trápí, že většina přispěvovatelů do 
modrých kontejnerů velké kartonové krabice 
nerozloží, a tak se tam nevejde vše, čeho se 
potřebujeme zbavit. Chceme Vám nabídnout 
alternativní řešení, které navíc přispěje dobré 
věci.

Nejbližší termín sběru v Základní škole 
v  Lánech je od 4. do 8. listopadu 2019. Starý 
papír musí být svázán nebo pevně zabalen!

Základní škola Charlotty Garrigue Masarykové 
Lány a rovněž Mateřská škola Lány pravidelně 
pořádá jarní a podzimní sběr starého papíru. 
Pokud ve vaší rodině není dítě školou/školkou 

povinné, je možné, že bydlí v sousedství. Stačí 
školákovi nabídnout zabalený sběr v krabicích 
nebo jiných obalech. Nebo jej můžete sami, při 
cestě autem vesnicí, odložit na sběrové místo u 
tělocvičny (přístupné celý den z ulice Za školou). 
Za veškerý papírový odpad škola dostává 
zaplaceno (za odvezený starý papír v modrých 
kontejnerech naopak platíme z obecního rozpoč-
tu svozové firmě), sice částku malou, ale i ta je 
přínosem. Škola finance za starý papír využije na 
pomůcky pro školáky, na odměny nebo třeba na 
inovaci v budově.

Taky nás štvou a s nimi i nikdy nekončící 
nepořádek kolem nich, který  pořád dokola musejí 
obecní pracovníci uklízet. Dlouhé komentáře na 
facebooku, volání po přidání nových modrých 
kontejnerů.

Nebezpeèný odpad

Šárka Steinbrecher

Mobilní svoz nebezpečných odpadů a odpadů 
určených ke zpětnému odběru se uskuteční 
v  sobotu 2. listopadu 2019. Sběrná místa jsou: 
Lány před obecním úřadem od 7:50 do 8:30 hodin 
a ve Vašírově u kapličky od 8:40 do 9:10 hodin. Do 
nebezpečného odpadu můžete přinést např. 
pneumatiky, elektrospotřebiče, nebezpečný 
odpad (oleje, znečištěné obaly, barvy, lepidla, 

pryskyřice, mastné tkaniny, ředidla, teploměry, 
fotochemikálie, rozpouštědla, zásady, pesticidy, 
léky, baterie, olověné akumulátory, nádoby od 
sprejů). Připomínáme, že nebezpečné odpady se 
odevzdávají v danou hodinu přímo zaměstnan-
cům specializované firmy. Nevozte je na sběrná 
místa předem.

Bioodpad
Velkoobjemové kontejnery na rostlinný 
bioodpad ze zahrádek budou v obci Lány a 
Vašírov k dispo-zici od pátku 18. října do neděle 
20. října 2019 na obvyklých stanovištích: na 
parkovišti u rybníka, v Lesní ulici u čp. 125, u 
h ř b i t o v a  a  v e  Va š í r o v ě  Na  O h r á d c e .  

Kontejnery budou v sobotu vyprázdněny. 
Prosíme všechny občany, aby bioodpad do 
kontejnerů vkládali volně, bez pytlů a jiných 
obalů.  Děkujeme.

Ivana Píšová

Projekt „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastuktury
pro vzdìlávání v ZŠ Lány” jde do finále
Finanční podpora z Integrovaného regionálního 
operačního programu, specifického cíle 2.4 
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení“ s 10% spoluúčastí 
obce Lány umožnila provést v naší škole stavební 
práce spojené s modernizací infrastruktury - tří 
odborných učeben a kabinetu, a to ve vazbě na 
klíčové kompetence cizí jazyky, přírodní vědy a 
práce s digitálními technologiemi, a také nákup 
potřebného vybavení s vazbou na klíčové 
k o m p e t e n c e .  B y l  p o ř í z e n  s c h o d o l e z  a 
vybudována toaleta pro invalidní osoby, čímž je 
splněna podmínka bezbariérovosti školy. Rovněž 
je zajištěna i vnitřní konektivita školy a připojení k 
internetu. Celá realizace je v souladu s Místním 

akčním plánem vzdělávání (MAP). 

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Během měsíce září byly naplněny i další, tzv. 
vedlejší aktivity projektu, tentokrát s vazbou na 
environmentální výchovu. Proběhla rekultivace 
části školního pozemku, kde byla vysazena více 
než stovka dřevin. Venkovní mobiliář byl rozšířen 
o tři zahradní lavice, v zahradě se nachází 
e d u k a t i v n í  p a n e l  M l a d ý  m e t e o r o l o g  a 
p r o s t ř e d n i c t v í m  z a b u d o v a n é  k a m e r y  a 
mikrofonu budeme mít všichni možnost dohlížet 
na dění v nově instalované ptačí budce a krmítku.
Nyní nás ještě čeká dokončení administrace 
projektu.

Kalendáø akcí øíjen – prosinec

6.12. Setkání se sv. Mikulášem, před 
hospodou Narpa (Obec Lány)

7.12. Lóra – 10. ročník karetní hry, 
Křivoklátská restaurace

Prosinec Česko zpívá koledy

22.12. Vánoční cvičení pro ženy,  (TJ 
Sokol)

14.12.  Valná hromada SDH T. G. M. 
v Lánech, hasičárna Lány 

14.12. Lánské přástky – adventní 
akce v sokolovně 10:00 - 17:00 
hodin (Obec Lány)

21.12. Vánoční buchec – turnaj ve 
volejbale, v sokolovně (TJ 
Sokol)

23.12. Vá n o č n í  k o n c e r t  C h o r u s 
Laneum v 18:00 hodin v lánské 
sokolovně

4.12. Vánoční jarmark, ZŠ Lány, 
16:00 – 18:00 hodin 

4. - 8. 11. Sběr starého papíru ZŠ Lány

24. 11. Prodejní adventní výstava 
v Muzeu T. G. M. v Lánech, 
9:00 – 16:00 hodin

30.11. Mikulášská nadílka, náves ve 
Vašírově (Náš Vašírov)

30.11. Rozsvícení vánočního stromu, 
před OÚ (Obec Lány)

9.11. Vítání rodin v Muzeu T. G. M. 
od 16:00 hodin

16. 11. Herní odpoledne – Kdo si hraje, 
nezlobí, restaurace Vašírovský 
dvůr (Náš Vašírov)

12. 10. Večer na rejdě, Židovský ryb-
ník (MK Lány)

20. 10. Uzavírání lánského nebe, 
modelářské letiště Lány (MK 
Lány)

1. 11. L a m p i o n o v ý  p r ů v o d ,  s r a z 
u hřbitova v 18:00 hodin (Naše 
Lány, Obec Lány, SDH, MěP 
NS)

16. 11. Po d z i m n í  ú k l i d  v e ř e j n ý c h 
prostranství (Náš Vašírov)

22.11. Divadelní představení Rozpa-
ky zubaře Sv. Nováka, v 19:00 
h o d i n ,   s o k o l o v n a  L á n y 
(V.A.D. Kladno). Předprodej 
místenek OÚ Lány  od  7.10.

16. 10. Podzimní burza oblečení, 
botiček a hraček, 9 – 12 hodin, 
sokolovna Lány (Naše Lány)

12. 10. Dýňořezání, před OÚ Lány od 
14:00 do 17:00 hodin (Naše 
Lány, Obec Lány)

26. 10. Z a v í r á n í  l á n s k é h o  m o l a , 
Židovský rybník (MK Lány)

5.11.  Beseda Práva a povinnosti v ro-
dině od 10:00 hodin v Dome-
čku (Naše Lány)
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Rùzné pohledy na Lány
Na jaře letošního roku vyhlásila naše obec 
fotografickou soutěž „Lánské pohledy 2019“.  Do 
soutěže se přihlásilo 16 fotografů s 57 fotogra-
fiemi zachycujícími zajímavé vidění naší obce 
a jejího okolí, lidí, sportovních, kulturních 
a společenských aktivit. Odborná porota měla při 
výběru nelehký úkol a to, jak se ho zhostila, 
můžete posoudit sami podle vítězných fotografií, 
k t e r é  d o k u m e n t u j í  n e j e n  ž i v o u / n e ž i v o u 
architekturu, přírodu, ale i lidi a společenské dění 
u nás. Vyhrál snímek lánské brány s názvem 
„Račte vstoupit“ od J. Fouse. Druhým byla 
„Pánovka“ od J. Joachima. Autorskou trojici 
vítězů doplnila L. Klokočníková „Příjezdem 

T.G.M. na Lány“.  V druhé kategorii hlasovalo 
294 návštěvníků lánského webu a udělilo celkem 
610 hlasů. Jejich vítěznou fotografií  byl 
„Zámecký skleník vzhůru nohama“ od A. Čebiše.
Slavnostní vyhlášení proběhlo 14.9. v rámci 
Kulinářského jarmarku. Všechny fotografie jsou 
k vidění na webových stránkách obce, vybrané 
potom v atriu obecního úřadu. Rádi bychom 
poděkovali jak fotografům, tak všem hlasujícím 
za jejich zapojení v soutěži.

Ernest Kosár (místostarosta obce),
Vítek Rybář (předseda Komise pro

územní rozvoj, veřejný pořádek a zeleň)

Dýòoøezání
Srdečně Vás zveme na lánskou náves, kde se 
v sobotu 12. října bude konat v čase od 14:00 do 
17:00 hodin Dýňořezání. 

Martina Hořejší

Pokud jste stihli naši nabídku na objednání dýní, 
bude na vás ta vaše čekat ve výše uvedeném  čase 
na parkovišti u obecního úřadu. Nebo si můžete 
přinést dýni vlastní. Pro všechny budeme mít 
připravené šablony na vyřezávání, řezáky a lžíce 

na dlabání (můžete si přinést i vlastní nožíky). Na 
děti bude čekat stezka odvahy se strašidly z party 
D i s k o t a č e n í  –  D i s k o s t r a š e n í .  A  p o k u d 
nezapomenete na hrneček, rádi Vám nabídneme 
kávu nebo horký čaj. A k zakousnutí budou 
dobroty z pekárny Zemědar a čerstvé palačinky. 
Přijďte mezi sousedy a kamarády.

Lampiónový prùvod bude letos dušièkový

Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Můžete se ptát proč se vracím zpět v čase... Mám 
před sebou leták z našeho prvního průvodu a čtu 
část textu: „Obec Lány se v posledních letech 
velmi rychle rozrostla a její rozšiřování dále 
pokračuje. V posledních několika málo letech 
přibylo v obci mnoho nových občanů, především 
mladých rodin. Byli bychom rádi, kdyby prostřed-
nictvím této a dalších podobných akcí docházelo 
k seznamování našich spoluobčanů a navazování 
nových přátelství.” S klidným svědomím bychom 
tyto věty mohli použít i dnes. Jejich poslání je stále 
stejné a nadčasové. Všechny nově přistěhovalé 
rodiny vítá každý podzim v lánském muzeu náš 
písmák Václav Vodvářka větou: „Pojďte tu bydlet 
s námi, ne pouze vedle nás.” Byla bych moc ráda, 
kdybychom k sobě všichni byli tolerantní, 
udržovali kolem sebe pořádek, méně si stěžovali a 
s problémy si pomáhali. Pozdrav s úsměvem nic 
nestojí a pomáhá vytvářet pocit domova. Krásný 
podzim všem a budeme se těšit na viděnou .

Přidejte se k nám v pátek 1. listopadu 2019 do 
Lampionového průvodu, který projde v doprovo-
du lánských dobrovolných hasičů naší obcí. 
Sejdeme se v 18:00 hodin před hřbitovem. Než 
průvod vyjde, zastavte se na hřbitově zapálit 
svíčku svým blízkým. Půjdeme skrz areál země-
dělského podniku, mineme sochu kalouse ušaté-
ho, pak budeme pokračovat kolem Muzea T. G. 
M. a zámecké brány a dále Zámeckou ulicí a přes 
Masarykovo náměstí dorazíme k Židovskému 
rybníku. 
U rybníka bude připravený oheň a horký čaj na 
zahřátí. Samozřejmě nebude chybět ohňostroj. 
Pejskům a ostatním zvířátkům zajistěte prosím 
na tu chvilku bezpečný úkryt. Malé děti vezměte 
do náruče, ať se efektů neleknou.
Letošní průvod pořádá spolek Naše Lány ve 
spolupráci s Obcí Lány, s lánskými dobrovolnými 
hasiči a s městskou policí již po čtrnácté. Tímto 
bych obci i hasičům za spolek Naše Lány ráda 
poděkovala za jejich pravidelnou pomoc. Dovo-
lím si vrátit se v čase trochu nazpět. První průvod 
prošel obcí 2. listopadu 2006 a zapalování svíček 
na hřbitově, čaj, oheň, kostýmy a plovoucí svíčky 
jsou od té doby nedílnou součástí dušičkového 
času. Jak účastníků přibývalo, změnila se malinko 
trasa průvodu, aby nebyla tolik klikatá a průvod se 
cestou moc neroztrhal. Přestali jsme také  soutě-
žit o nejpovedenější lampiony a s 10. ročníkem 
jsme  z bezpečnostních důvodů opustili tradici 
vypouštění létajících lampionů. Jelikož jsme 
každým rokem jeden přidávali, bylo čím dál 
složitější lampiony zapálit a vypustit ve stejnou 
chvíli. Za celou dobu si vzpomínám, že během 

průvodu jeden lampion vzplál, a není to tak 
dávno, kdy byli hasiči kvůli podobnému problé-
mu odvoláni během průvodu na výjezd do 
Kamenných Žehrovic. 

KREATIVNÍ KROUŽEK nabízí volná 
místa pro děti ve 4. třídě a starší. Krou-
žek se koná každé pondělí od 14:30 do 
16:00 hodin v Lánské klubovně pro mlá-
dež, tedy pod budovou I. stupně lánské 
školy. Na tuto aktivitu je třeba se přihlá-
sit a uhradit kroužkovné. Více informací 
na tel.: 775 328 906 u vedoucí kroužku 
Simony Pisklákové. Kroužek provozuje 
spolek Naše Lány.

KLUBOVNA PRO ŠKOLÁKY je otev-
řená každou středu od 14:00 do 17:00 
hodin, vyjma prázdnin a svátků. Klubov-
nu školáci najdou pod budovou I. stupně 
základní školy. Vchod je z ulice Ke Hřbi-
tovu a na vstupních dveřích je zvonek. 
Není třeba žádné přihlašování ani vstup-
né. V klubovně je dospělý vedoucí, který 
dětem pomůže vybrat stolní hry, zapne 
stolní fotbálek (není třeba mince) nebo 
domácí kino. V klubovně je volná wifi. 
Klubovnu provozuje Obec Lány.

Jana Drastilová

JÓGA PRO DĚTI v lánském Domečku 
probíhá každý čtvrtek, vyjma prázdnin 
a svátků, a v první skupině pro předško-
láky a prvňáčky zde máme ještě volná 
místa.  Kroužek probíhá v čase od 12:45 
do 13:30 hodin a děti si ve školce i ve 
škole vyzvedáváme sami. Na tuto 
aktivitu je třeba se přihlásit a uhradit 
kroužkovné. Více informací na tel.: 
724 265 092. Kroužek provozuje spolek 
Naše Lány.

Srdečně zveme 28. října 2019 na šacho-
vou simultánní partii, která se  uskuteč-
ní v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. 
Akce se koná u příležitosti 101. výročí 
vzniku Československé republiky. Od 
14:00 hodin pietní akt u hrobu T. G. 
Masaryka, poté následuje od 14:30 
hodin šachová simultánní partie.

Irena Smržová,
 Muzeum T. G. M.

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.

Irena Smržová, 
Muzeum T. G. M.

Těšíme se na vás!

Lánské aktivity pro dìti

Adventní prodejní výstava

Šachová simultánka v Muzeu
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V letošním školním roce pokračuje celá MŠ 
v programu Ekoškolka, kde se zaměříme na 
vnější prostředí. Vyzveme a vybereme nové 
členy do ekotýmu. Všechny třídy absolvují 
výchovné programy na Čabárně. Školka nadále 
pokračuje ve sběru vysloužilých baterií a víček 
z PET lahví. 

Ve středu 18.9. jsme pozvali rodiče s dětmi na 
besedu s názvem „Škola klepe na dveře“. Jedna-
lo se o odbornou přednášku ke školní zralosti, 
spojenou s besedou a ukázkou materiálů pro 
rozvoj kompetencí u předškoláků. Tato část 
setkání byla vedena speciálním pedagožkou 
Mgr. Hanou Drvotovou.

Od 2.9. do 6.9. probíhal týden zvykání ve školce. 
V prvních dnech (a celkově v září) se zaměřu-
jeme především na adaptaci dětí, na seznamo-
vání s novými kamarády ve třídách, s učitelkami 
i s dalšími zaměstnanci školky, s uložením hra-
ček a s denním režimem ve školce. Loučení dětí, 
které prožívají ve školce své poprvé, s odcháze-
jícími rodiči se neobešlo bez slziček, ale přesto 
jsou děti velmi šikovné a na prostředí MŠ se 
adaptují dobře. V tomto období je důležitá 
komunikace učitelek a rodičů, abychom mohli 
dětem nástup do školky usnadnit. 

Hlavním cílem a záměrem třídního programu 
ve třídě Sovičky a Zajíčci s názvem „Veselý rok 
s pohádkami“ je rozvoj osobnosti dítěte, pod-
pora tělesného rozvoje a zdraví dětí, osobní 
spokojenosti a pohody. Krátké pohádky upozor-
ní děti na to, že je kolem nás plno zajímavých 
lidí, zvířátek a rostlin. Vedeme děti ke kamarád-
ství ve věkově rozdílné skupině. U nejstarších 
dětí se zaměříme na dobrou přípravu před 
zahájením povinné školní docházky. V rámci 
lesních dnů si najdeme v okolí strom, který 
budeme pozorovat v různou roční dobu. Navští-
víme Naučné středisko ekologické výchovy 
Čabárnu a záchrannou stanici AVES. Zaměří-
me se také na význam chovu domácích a volně 
žijících zvířat (spolupráce s paní Norkovou – 
přímé zapojení dětí do činností, jízda na 
ponících, výpravy do lesa za divočákem Bertou, 
k rybníkům Pánovka a Křišťál, ke krmelci…).

2.9. jsme se poprvé sešli po prázdninách 
v budově školy.

Stručný popis třídních vzdělávacích progra-
mů jednotlivých tříd

Třídou Kytičky  se nese tento školní rok 
heslo:„Učíme se s vodníčkem Toníčkem“ a 
navazujeme na úspěšný loňský rok, kdy nás 
provázel maskot vodník Toník. Zaměříme se 
především na slušné chování a na etiketu. Lesní 
dny máme tematicky zaměřené k místnímu 
Židovskému rybníku a vodník Toník bude 
naším průvodcem celým školním rokem.

Místo pro hraní u Mateřské školy aneb „Hraj 
si a dováděj, ale nic neodnášej“

Ve třídě Berušky se sešly převážně nově přijaté 
děti, které si na školku budou teprve zvykat. Děti 
se postupně seznamují s prostředím školky 
a třídy, s paními učitelkami a s kamarády. Nejví-
ce se jim líbí na zahradě. Školním rokem budou 
malé Berušky provázet lidová říkadla a písnič-

ky. Nejdůležitějším úkolem je, aby se dětem ve 
školce líbilo, a o to se budeme celý rok snažit. 
Během lesních dnů budeme pozorovat kaštany 
v okolí MŠ, převážně u Muzea T. G.M. 

U vchodu na zahradu MŠ vznikl nový koutek na 
hraní pro školkové i neškolkové děti. Na vydláž-
děném chodníku jsme namalovali hravé obráz-
ky a přilehlý prostor lze využít ke cvrnkání 
kuliček nebo k tvoření z přírodnin. Vše potřebné 
najdete v dřevěných boxech s plastovými poklo-
py. Po skončení hry po sobě místo ukliďte 
a zapůjčené věci vraťte na své místo. Přejeme 
hezkou zábavu!   

Miluše Vaněčková,
ředitelka MŠ Lány

Třídu Sluníčka bude i tento školní rok provázet 
krtek. Tentokrát se krtek těší do školy, a tak se 
budeme společně s ním připravovat na vstup do 
základní školy. Pomohou nám k tomu i mon-
tessori pomůcky. Prožijeme společně spoustu 
věcí, navštívíme školu, knihovnu, uměleckou 
školu a zkusíme si vyjet poprvé bez rodičů na 
školu v přírodě. Těšíme se, že se nám vše podaří 
a všichni budeme moci po prázdninách nastou-
pit do školy.

Co se dělo v měsíci září v MŠ:

V pátek 6.9. od 17:00 hodin proběhla třídní 
schůzka pro všechny rodiče, kde se rodiče 
dozvěděli vše podstatné o provozu, plánech 
a důležitých informacích o MŠ. Součástí pro-
gramu byla i členská schůze Spolku rodičů 
a přátel MŠ Lány, kde se konala volba členů 
výboru, schválení výše členského příspěvku 
a schválení Zprávy o činnosti spolku a Zprávy 
o hospodaření spolku za předcházející období.

Mluví naše dítě správně? je otázka, na kterou při 
individuálním pohovoru odpověděla klinická 
logopedka Mgr. Dana Šálová. Spolupráce s paní 
Šálovou je v mateřské škole již dlouhodobou 
záležitostí a přináší pozitiva v oblasti nápravy 
řeči nám, rodičům i dětem. Pro rodiče je beseda 
přínosem, protože mohou využít služby logope-
da a své dítě si nechat prověřit v oblasti řeči 
přímo v mateřské škole.
Postupně se rozbíhají i mimoškolní kroužky, 
angličtina a jóga, na začátku října startuje 
Zumbík a Škola nanečisto. Úspěšná byla i 
Drakiáda, která se konala v pátek 4. října na 
modelářském letišti na Kopanině. 

OKÉNKO do mateøské školy

ZE ŠKOLKY

·  12:45 – 15:30 Jóga pro děti I. – III.

Domeček je přátelské místo pro celou 
rodinu. Pokud si z programu nevyber-
ete, můžete si jen hrát v herně. Najdete 
nás v lánské sokolovně.

Středa

· Beseda Sezónní potraviny se usku-
teční ve středu 23. října od 10:00 
hodin. Bezpečné způsoby uskladně-
ní a uchovávání potravin. Biologické 
hodiny, nevhodné potraviny pro děti 
dle věku.

· Rodinné poradenství – Mgr. Zuzana 
H a n á k o v á ,  6 0 2  2 8 5  2 5 9  n e b o 
hanakova.zuzana@email.cz

· 10:00 – 10:15 Maňáskové divadlo 
(30.10., 6.11. a  20.11.)

Dále z programu

·  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 

· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne 
pro děti s rodiči 

· 15:00 – 17:00 Ženský kruh – ruční 
práce 

· Základní sociální a formulářové 
poradenství – Simona Piskláková, 
sdruzeni@lany.cz

· Beseda Závislostní chování dorostu 
na technologiích se uskuteční ve stře-
du 13. listopadu od 10:00 hodin. Proč 
jsou děti pohlceny on-line světem. Co 
potřebují, aby tento svět ovládaly 
ony, ne on je.

Podrobné informace najdete na 
www.naselany.cz nebo facebooku.

Úterý

Poradenství

· 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

· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne 
pro děti s rodiči 

· Beseda Práva a povinnosti v rodině 
se uskuteční v úterý 5.11. od 10:00 
hodin v Domečku 

Čtvrtek 

· Právní poradenství pro rodiny – 
M g r .  K r i s t ý n a  S p a l o v á , 
kristyna.spalova@email.cz

· Personální a mzdové poradenství – 
M a g d a  Ž i ž k o v á ,  D i S , 
magdaf@centrum.cz

· B u r z a  p o d z i m n í h o  a  z i m n í h o 
dětského oblečení, hraček a botiček se 
uskuteční ve středu 16. října od 9:00 
do 12:00 hodin.  Příjem věcí v neděli 
13. října od 18:00 do 19:00 hodin 
a v pondělí 14. října od 15:00 do 
16:00 hodin. Výdej ve čtvrtek 17. 
října od 8:00 do 9:00 hodin. Info: 
Andrea Klimešová, tel. 604 894 402.
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ZE ŠKOLY

Školní rok 2019/2020 odstartován

Iveta Vrabcová, ředitelka školy

Děkuji všem návštěvníkům za přízeň, kolegům za 
přípravu akce, rodičům za dodané produkty do 
stánku s občerstvením a za pomoc při akci. Finan-
ční zisk 4 311,- Kč z dobrovolného vstupného byl 
vložen na účet SRPDŠ.

9. 9. – Byl zahájen plavecký kurz v plavecké škole 
Plaváček v Tuchlovicích. Účastní se ho 65 žáků 
druhého a třetího ročníku. Během prvního polo-
letí absolvují dvacet výukových lekcí. Škola 
obdržela na základě podání žádosti Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy dotaci z „Rozvojo-
vého programu na podporu výuky plavání“, která 
je určena na dopravu žáků z místa poskytování 
vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. Účelem 
dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně 
základních škol. Dotace pokryje rodičům část 
platby za dopravu žáků. Kurzovné ve výši 1600,- 
Kč na žáka je hrazeno z obecních prostředků.

2. 9. – Před hlavní školní budovou jsme za 
přítomnosti pana starosty přivítali 23 prvňáčků. 
Žáci 9. třídy je dle zvyklostí doprovodili do 
školních lavic. Školu bude letos navštěvovat 251 
žáků ve třinácti třídách.

Dále děkuji Zámku Lány za kytičky pro prvňáčky, 
Obci Lány za dárky pro prvňáčky a panu 
T.  Barochovi za zvučení ranní akce.

4. 9. – Žáci osmé a deváté třídy navštívili kla-
denskou rodinnou pekárnu KOMPEK. Postupně 
prošli provozem výroby chleba a běžného pečiva, 
viděli výrobnu mraženého pečiva a výrobnu 
jemného pečiva. Nechyběla ani ochutnávka 
pekárenských produktů. 

17. 9. – Sedm žáků druhého stupně vyjelo repre-
zentovat školu ve vytrvalostním běhu základních 
škol. Nejlépe se ve svých kategoriích umístili A. 
Hendrichová (6. místo), A. Hořejší (7. místo), Š. 
Ježek (15. místo). Ve všech kategoriích soutěžilo 
minimálně šest desítek závodníků.

18. 9. – V osmé třídě byl zahájen desetidenní 
projekt výuky finanční gramotnosti, žáci se 
připravenými tématy budou zaobírat po celý rok 
vždy jeden den v měsíci.

19. 9. – Na čtyřkilometrové trase orientačního 
závodu družstev museli žáci 9. třídy mimo jiné 
prokázat dovednost orientace v mapě, odhadu 
vzdáleností či měření azimutu. 

Částkou 6 110,- Kč žáci a rodiče podpořili 
charitativní sbírku Světluška.

Probuď se, školo! – přálo nám počasí, a tak jsme 
mohli k  uspořádání zábavného odpoledne plně 
využít  venkovní prostředí, kde děti plnily spor-
tovní disciplíny, vyráběly si papírové sluneční 
hodiny, tančily  a skvěle se bavily se sourozenci 
Ladrovými. Nechybělo občerstvení dodané a peč-
livě nachystané ochotnými maminkami, dospě-
láci mohli ochutnat výbornou kávu. Pan Luska 
přítomným prezentoval nové sluneční hodiny. 
Zájemcům jsme umožnili nahlédnout do moder-
nizovaných prostor školy. Na akci představila své 
zdravé produkty rodinná firma Ovocňák.

11. a 12. 9. – Učitelé se sešli s rodiči na prvních 
třídních schůzkách. V 9. třídě byli rodiče spolu 
s žáky obeznámeni výchovnou poradkyní s nejdů-
ležitějšími informacemi ohledně přijímacího 
řízení na střední školy.

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 6:00 ráno vyrazila skupina 
11 žáků a dvou pedagogů místní základní školy na 
čtyřdenní pobyt do sousedního Německa. Cílem 
cesty byly saské Drážďany. Tam, v sídle Německé-
ho červeného kříže, začal v pořadí již 4. vzdělávací 
víkend pro členy spřátelených Školních zdravot-
ních služeb z Lán a Beierfeldu. Oficiálního uvítání 
se zúčastnili významní představitelé NČK i zá-
stupkyně Generálního konzultátu v Drážďa-
nech. Odpolední program byl pestrý – návštěva 
Frauenkirche, piknik na břehu Labe, prohlídka 
Starého Města i proslulé Prager Straße s množ-
stvím obchodů a večerní prohlídka města. 

 Klíčovým dnem celého pobytu byla sobota. V 8:45 
byla zahájena soutěž, ve které měli členové obou 
skupin ŠZS prokázat své schopnosti, znalosti 
a dovednosti nejen z oblasti první pomoci.

Pokračování na str. 7...

V pátek ráno se všech 25 účastníků pobytu 
přemístilo z Drážďan do Beierfeldu v Krušných 
horách, kde byli uvítáni zástupkyní místní školy. 
I páteční program byl velmi nabitý – ubytování ve 
škole, oběd ve skvělé restauraci v nedalekém 
Cvikově, návštěva ukázkového dolu Herkules-

Frisch-Glück ve Waschleithe, prohlídka Technic-
kého centra při Oberschule Beierfeld, posezení 
s grilováním a večerní procházka po okolí. 

4. èesko-nìmecké porovnání schopností Školní zdravotní 
služby v Beierfeldu

Je to už více než tři měsíce, ale vzhledem 
k tomu, že tato hudební akce proběhla 
letos zcela pod taktovkou nových pořa-
datelů, kteří se jí dle našeho mínění 
zhostili na výbornou, chceme se k Rocko-
vé Nakopanině krátce vrátit. 

Program nastartoval The Most Naked 
Man, jenž přijel se svou kytarou, se 
kterou i přes problémy s praskajícími 
strunami zahrál prvním návštěvníkům, 
rozehnal mraky a přilákal slunce. V jem-
nějších tónech pokračovali pražští 
Covers for Lovers, po nichž pódium 
obsadili rockeři z Kladna hrající pod 
názvem Anopheles, jejichž výkon dodal 
sílu zájemcům o účast v soutěži v přeta-
hování lanem. Po setmění si na své přišli 
hlavně milovníci punku, kteří zplna 
hrdla zpívali společně s pražskou skupi-
nou The Fialky a po vsuvce v podobě 
soutěže v hledání věcí i se slánským 
Totálním nasazením. Na festival přišlo 
280 platících návštěvníků.

Mocsonokyová Zuzana,
za tým pořadatelů

Za vydařenou akci děkujeme všem 
sponzorům, pomocníkům a v neposled-
ní řadě i návštěvníkům, bez kterých by to 
zkrátka a dobře nešlo. Tak za rok zase na 
viděnou a na slyšenou!

V sobotu 22. června již posedmé přivítal 
areál lánského modelářského letiště 
návštěvníky jednodenního hudebního 
festivalu Rocková NaKopanina, jehož 
pořádání si tento rok vzali na starost 
členové spolku Mládež sobě. Obec Lány 
schválila pro uspořádání mimořádnou 
dotaci ve výši 120.000,- Kč. Organizač-
nímu týmu se v šibeničním termínu 
necelých tří měsíců do konání hudební-
ho festivalu podařilo od sponzorů 
sehnat cca 70.000,- Kč.

Otevírací doba:
Pondělí 10:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek 7:30 – 16:00 hodin
Pátek  7:30 – 12:00 hodin

Lékárna sídlí v ulici Ke Hřbitovu čp. 174, 
tel. 313 513 970, e-mail: lekarna.lany@ 
seznam.cz. Nabízí široký sortiment 
léků, rovněž má v nabídce i kosmetiku 
RYOR a poradenství. Zdarma Vám 
doveze zdravotní pomůcky domů. 
Lékárna přijímá e-recepty, vystavuje 
dárkové poukazy a poskytuje stálým 
návštěvníkům slevy a za nákup lze platit 
platební kartou. 

Úterý  7:30 – 17:00 hodin
Středa  7:30 – 16:00 hodin

Rocková Nakopanina

Lékárna Lány
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Chorus Laneum tøetí na mezinárodní soutìži

V současné době sbor začal studovat nový vánoč-
ní program. Můžete se těšit na výběr z České 
mariánské muziky Adama Václava Michny 
z Otradovic a na Českou mši vánoční „Hej, mis-
tře“ Jakuba Jana Ryby. Protože se lánský kostel 
stále rekonstruuje, uskuteční se vánoční koncert 
opět v sokolovně na Masarykově náměstí, a to 23. 
prosince od 18 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Smíšený pěvecký sbor Chorus Laneum v červnu 
letošního roku reprezentoval obec Lány v zahra-
ničí. Zúčastnil se  jako jediný zástupce z České 
republiky mezinárodní soutěže v chorvatské 
Opatii. Měli jsme možnost srovnání úrovně 
i repertoáru sborů z různých koutů Evropy 
a přivezli jsme domů bronzovou medaili. 
Účast sboru by se nemohla uskutečnit bez mimo-
řádné dotace od obecního zastupitelstva a za to 
mu patří opravdu velký dík. Ubytování si každý 
sborista hradil sám. Nebýt však výjimečného daru 
obce Lány, nebyl by sbor schopen nést náklady na 
přepravu do místa klání. Účast na mezinárodní 
soutěži přitom byla pro sbor nedocenitelnou 
zkušeností a motivací pro další práci.  
Na soutěži jsme si také, mimo jiné, uvědomili, jak 
je pěvecká činnost v jiných zemích podporována 
různými granty a soukromými donátory. Za 10 let 
působení našeho tělesa se žel pro náš sbor žádný 
sponzor nenašel, přestože vystupujeme desetkrát 

ročně a svou účastí zaštiťujeme mnohé akce po 
celém Středočeském kraji bez nároků na hono-
rář. O to více je ochota obce pro nás cenná. Vždyť 
jen díky vstřícnosti vedení obce máme i kde 
zkoušet. 

Vlasta Doležalová,
ředitelka sboru Chorus Laneum

Za deset let se náš sbor stmelil nejen umělecky, ale 
především i lidsky, neboť nás spojuje láska ke 
zpívání. Doufáme, že velká část z ní vyzařuje 
během našich vystoupení a našim divákům a po-
sluchačům ji tak zároveň předáváme. 

Bára Ladrová

V pondělí 23.9. proběhl v lánské soko-
lovně hodinový kurz první pomoci, 
kterého se zúčastnily především holky 
a holčičky z oddílu aerobiku (Aerobic 
Team Lány pod TJ Sokol Lány) a jejich 
rodiče. Dozvěděli se, jakou písničku si 
zpívat při masáži srdce, aby byl rytmus 
akorát, jak se zachovat, když si někdo 
vyrazí dech, zapadne mu jazyk, nebo 
když se dostane do situace, kdy je nutné 
ho oživovat. Myslím, že je důležité, 
abychom všichni uměli pomoci, pokud 
nastane nějaká taková situace, proto 
když jsem měla možnost kurz uspořá-
dat, neváhala jsem a pro všechny naše 
členky i jejich rodiče jsem kurz po našem 
tréninku zorganizovala. Školil nás 
velitel Městské policie Rakovník, který 
nejen vše perfektně vysvětlil, ale dokázal 
s úsměvem odpovídat na různé a zajíma-
vé otázky našich členek. Na konci nám 
řekl něco o sebeobraně a natolik se to 
maminkám i všem ostatním líbilo, že 
uskutečníme další kurz, a to sebeobranu 
pro ženy. Hned jak bude známý termín, 
budeme informovat nejen členky, ale 
i veřejnost. Hlídejte si na stránkách 
www.aerobicteamlany.cz a TJ Sokol 
Lány v akcích tuto událost, ať je co 
nejvíce žen a dívek připraveno, kdyby 
náhodou někdy něco.... Doufejme, že to 
nebudeme potřebovat, ale za ten pocit, 
že se ubráníme, to přece stojí. Těšíme se 
na vás.

https://www.sokol-lany.cz/

Ani přes prázdniny jsme v Sokole neza-
háleli a vedle sportování za sokolovnou 
jsme každé úterý nabízeli možnost 
protáhnout si svaly na kondičním 
cvičení. 9. září se rozeběhlo cvičení 
v sokolovně naplno, a proto jsme pří-
padným zájemcům dali v týdnu od 16. 
do 23. září šanci navštívit naše hodiny 
zdarma a zároveň si s námi otestovat 
svoji zdatnost. Celkem se testů zúčastni-
lo 145 cvičenců různých kategorií, z řad 
seniorů, dospělých, žáků i předškolních 
dětí. Každý tak získal představu, jak na 
tom ve skutečnosti je a co se dá zlepšit. 
I pro ty, kteří nestihli otevřené hodiny, 
jsou u nás dveře stále otevřené, a rádi do 
svých řad přivítáme nové členy. Přehled 
o všech akcích v sokolovně najdete ve 
vývěskách před sokolovnou nebo na 
webových stránkách naší TJ.

Jana Porcalová

Kurz první pomoci v Sokole

Hýbej se s námi
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ZE ŠKOLY

Zahájení byla přítomna řada hostů z německé 
i české strany. Soutěžící rozdělení do dvou smíše-
ných družstev postupně absolvovali trasu dlou-
hou cca 3 km, během níž na 6 stanovištích plnili 
úkoly vyžadující vzájemnou spolupráci i komuni-
kaci. Po soutěži a výstupu na nedalekou rozhled-
nu Spiegelwaldturm následovala společná pří-
prava večeře. Češi i Němci si měli připravit pokrm 
typický pro jejich zemi. Shodou okolností si obě 
družstva vybrala bramborák, Kartoffelpuffer, což 
svědčí o tom, že máme opravdu mnoho společné-
ho. Zbytek večera byl vyplněn  návštěvou místní 
plavecké haly, muzicírováním a konverzací. 

... pokračování ze str. 6 V neděli dopoledne ještě všichni zavítali do 
Muzea Saského červeného kříže, kde si prohlédli 
stálou expozici věnovanou historii Červeného 
kříže, a pak už nezbývalo než se rozloučit a podě-
kovat hostitelům za skvěle připravené dny plné 
zážitků, nových zkušeností a kamarádských vzta-
hů, na které budou jistě obě strany ještě dlouho 
vzpomínat. Celá akce byla finančně podpořena 
Česko-německým fondem budoucnosti, díky 
němuž může k podobným setkáváním docházet. 

Mgr. Kateřina Dvořáková, 
vedoucí Školní zdravotní služby
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Aneta Hendrichová pøivezla do Lán ètyøi medaile
Většina obyvatel obce zřejmě netuší, že 
existuje sport nazývaný rádiový orientační 
běh. A přesto mezi vámi žije 12letá dívka, 
která se tomuto odvětví věnuje již třetí rok 
a  letos poprvé reprezentovala Českou 
republiku na Mistrovství světa.
Zeptali jsme se Anety, co to vlastně obnáší – 
ten ROB? „Běhám po lese s přijímačem a hle-
dám ukryté kontroly, kterým se mezi závodní-
ky říká lišky. Ty vysílají morzeovkou a podle 
toho, jak jsou nahlas slyšitelné, poznám, jestli 
jsem už u nich blízko nebo jestli musím běžet 
ještě pořádný kus. U vysílače je stojan 
s lampionem, kde si čipem označíme nalezení 
kontroly. A taky máme mapu a buzolu, ty nám 
pomáhají s orientací v terénu.“

Aneta letos ještě věkově patří do kategorie 
D12, ale na začátku roku byla zařazena do 
Žákovské a dorostenecké reprezentace 
a  celostátní závody už odběhala se staršími 
děvčaty v D14. A vůbec se mezi nimi 
neztratila. V národním průběžném žebříčku 
je zatím na 5. místě, v dubnu na Slovensku 
vyhrála Mistrovství SR ve sprintu.  A  ze 4. 
místa se nominovala na Mistrovství světa 
žáků a dorostu, které se konalo 30. 6. – 4. 7. 
2019 na Ukrajině. Stala se tak benjamínkem 
výpravy, při fasování oblečení dostala nej-
menší velikosti XXS.  Na dotaz, jak se na 
mistrovství těšila a co očekávala, Aneta říká: 
„Já vlastně nevím, asi jsem se trošku bála, 
nikdy jsem tak daleko na závody nejela. Čekala 
nás dlouhá cesta v autě, prý to bylo přes 1200 
kilometrů. A nejhorší to bylo na hranicích, tam 
nás drželi nejméně 3 hodiny, než vyřídili nějaké 
papíry, a tak nám cesta nakonec trvala 
neskutečných 24 hodin. A jel tam s námi i taťka 
a naši vedoucí, tak jsme to společně zvládli.“

Marcela Šrůtová, sekretariát Asociace ROB

Tak to je velmi stručný popis tohoto malého, 
ale velmi zajímavého technického sportu, 
který historicky vznikl ve Skandinávii a u nás 
měl svůj boom v 80. letech v různých 
radioklubech po celé republice. A právě v té 
době se s dříve zvaným „Honem na lišku“ ve 
svazarmovském klubu seznámil Anetin 
tatínek Milan Hendrich a po velké pauze 
přivedl do pražského FOX-klubu svoji dceru. 
Koho by zajímalo více informací, ten může 
nahlédnout na svazové webové stránky 
www.ardf.cz.

První překvapení přišlo hned při prvním 
závodě na klasické trati v pásmu 3,5 MHz. 
Bylo to neskutečné – Aneta měla nejrychlejší 
čas ze všech holek a zvítězila o více než 
o minutu. „Super bylo, že druhá za mnou byla 
Bára z Chebu, takže jsme měly ještě i zlato za 
družstva,“ komentuje výsledek mistryně 
světa. Do dalšího závodu – sprintu – šla 
nejspíše Aneta s čistou hlavou, vždyť už měla 
dvě medaile doma. O to větší překvapení bylo 
její druhé vítězství o 40 vteřin. Opět večer 
hrála česká hymna pro D14. Třetí a poslední 
závod se už tak individuálně nepovedl, přesto 
si i  z  něj odvezla svoji čtvrtou medaili – 
tentokráte bronzovou za družstvo (klasická 
trať 144 MHz). A víte, s jakým číslem Aneta na 
Ukrajině běhala? Byla to „111“. Že by právě 
toto startovní číslo s  třemi jedničkami 
přineslo Anetě tři zlaté medaile?

Posvícenský tenisový turnaj
Na tradiční tenisový turnaj, který se 
konal v sobotu 21. září, dorazilo více 
hráčů než loni a celkem hrálo sedm 
dvojic. Bylo ideální slunečné tenisové 
počasí.  Na první místě se umístil Pavel 
Soukup/Martin Blažek s Ernestem 
Kosárem, na druhém místě Jiří Švácha 
s Karlem Koželuhem a třetí místo patří 
Radkovi Spalovi, Lídě Hložkové + 
Martinu Kottovi, Petru Gottesmanovi.

Den sokolstva
Letos poprvé si připomínáme 8. říjen 
jako významný den sokolstva. Český 
parlament ho schválil vloni na návrh 
poslance V. Klause mladšího. Sokolové 
o toto uznání usilovali od svého znovu-
obnovení po roce 1990, aby tím uctívali 
památku sokolských činovníků z ústře-
dí, žup i jednot, kteří byli v noci ze 7. na 8. 
října 1941 zatčeni, uvězněni v koncen-
tračních táborech a mnozí zaplatili 
i svým životem.

Podzimní turistický výlet

Pøijïte do divadla v Lánech

Saunová sezóna opìt zaène

V sobotu 19. října pořádá TJ Sokol Lány 
turistický výšlap do okolí Lán, trasa oko-
lo 8 km. Sraz v 9 hodin před sokolovnou 
s hůlkami nebo bez nich.

Zveme vás na komedii Rozpaky zubaře 
Sv. Nováka v pátek 22. listopadu od 
19:00 hodin. Přijede opět kladenský 
soubor V.A.D. Vstupenky jsou od 7. října 
v předprodeji na OÚ Lány. Otevřena 
bude i kavárna před a po představení.

U tenisových kurtů v Lesní ulici je také 
finská sauna, kterou tenisový klub pro-
vozuje vždy od října do dubna, a to 
každou středu. Od 17:00 do 18:30 hodin 
je určena ženám, od 18:30 do 21:00 
hodin mužům. Udělejte si čas, využijte 
možnost pravidelného saunování v 
Lánech. Je velmi prospěšné pro zdraví! 
M á t e - l i  p o c h y b n o s t i ,  z d a  t o  v á š 
zdravotní stav dovolí, poraďte se se svým 
l é k a ř e m .  D o  s a u n y  s i  p ř i n e s t e 
prostěradlo nebo ručník, na kterém v 
sauně sedíte, ručník na osušení a 
přezůvky.  Začínáme 23. října 2019. 

Václava Nováková
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