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Úvodník

Návštìva z Beierfeldu

Obyèejná sobota „na Lánech“

Během víkendu 15. – 17. května bylo v lánské škole
živo. V pátek přivítalo devět žáků školy – členů
Školní zdravotní služby (ŠZS) – návštěvu
pětičlenného družstva ŠZS ze školy v Beierfeldu,
které do Lán přijelo v doprovodu dvou lektorů
Saského červeného kříže Andrého a Simmone
Uebe.

Ve funkci starosty obce jsem již devátý
rok a myslel jsem si, že mne už nemůže
za ta léta nic překvapit. Sobota
16. května mne přesvědčila, jak se
mýlím. Ale popořádku. V naší obci byl
prováděn, stejně jako v minulých letech,
mobilní sběr nebezpečného odpadu,
který zabezpečuje odborná firma.
Pravidlem tohoto sběru je, že občané
předají nebezpečný odpad přímo
zaměstnancům specializované firmy.
Přesto někteří občané toto pravidlo
nedodrželi, přivezli odpad dříve, odložili
ho na parkoviště u úřadu a odjeli.
Bohužel někdo zde odložil i plechovky se
rtutí a při nakládání se část rozlila na
parkovišti. Co následovalo, si každý jistě
dokáže představit. Hasiči, policie, firma
na likvidaci havárie. Nedokážu
pochopit, jak někteří lidé nepřemýšlejí
a neumí domyslet důsledky svého
chování. Naštěstí jsem si po tomto
silném zážitku hned odpoledne dvakrát
spravil náladu. Nejprve to bylo v lánské
sokolovně, kde se uskutečnila oslava
120. výročí první opatrovny v Lánech
a 40. výročí otevření stávající budovy
mateřské školy. Kdo byl na místě a viděl
sokolovnu plnou rozzářených dětských
tváří, rodičů, prarodičů a ostatních
účastníků, měl, stejně jako já, krásný a
příjemný zážitek z dobře prožitého a
zorganizovaného odpoledne. A podruhé
to bylo hned navečer, kdy jsem se
zúčastnil vyhodnocení společného
cvičení zdravotních družin z lánské
základní školy a dětí z německého
městečka Beierfeld. Byl to příjemně
strávený podvečer i přes to, že v televizi
byl hokej s Kanadou. Takže nakonec to
dopadlo podle hesla Konec dobrý,
všechno dobré. Přesto ve mně zůstalo
trošku pachuti z ranního nezodpovědného chování. Až bude podzimní sběr
nebezpečného odpadu, tak se prosím
nedivte, že tam bude stát Městská
policie a nedovolí nikomu nic odložit až
do příjezdu odborné firmy. Jinak to
bohužel nepůjde. Přeji všem krásné
a pohodové léto a hezkou dovolenou.
Karel Sklenička

Ještě před rokem jsme ve škole
o této aktivitě tzv. ŠZS, která
v německých školách funguje,
neměli ponětí. Dnes žáci asistují
u zdravotních příhod, které se ve
škole během vyučování seběhnou,
a zároveň na pravidelných
setkáních pracují pod vedením
dvou pedagožek, Mgr. K. Dvořákové a Mgr.
K. Vlčkové, na zvyšování a upevňování svých
znalostí a dovedností. V červnu loňského roku
absolvovaly děti třídenní kurz první pomoci. Na
podzim následoval jednodenní doškolovací kurz.
Děti se účastnily i kurzu pořádaného SZŠ
v Kladně a soutěže zdravotních hlídek v Rakovníku. A nezahálela ani lánská škola. Spolu s
partnerem z Beierfeldu dvakrát žádala Českoněmecký fond budoucnosti o grant. Druhá žádost
byla úspěšná, a tak se mohlo uskutečnit

víkendové setkání, které finančně podpořila
i Obec Lány a Německý červený kříž.
V pátek po příjezdu představili naši žáci hostům
jak školu, tak sami sebe a vše dokázali příjemně
zpestřit několika hudebními a tanečním
vystoupeními. Vše proběhlo v německém jazyce,
který se žáci druhým rokem ve škole učí, přičemž
nepostradatelnými pomocníky při
vzájemné konverzaci se staly
překladače mobilních telefonů.
V sobotu dopoledne čekalo na dvě
družstva šest soutěžních stanovišť
zaměřených na zdravovědu.
Protože družstva byla míšená, bylo
třeba se hlavně vzájemně dobře
domluvit. Odpoledne děti prošly lánskou
naučnou stezku a navštívily obůrku. V šestnáct
hodin při vyhodnocování dopolední soutěže děti
navštívil lánský starosta pan K. Sklenička. Večer
následovala komentovaná prohlídka Muzea T. G.
M. a Pamětní síně Alice G. Masarykové a ČČK. Při
posezení u táboráku se opékaly nejen špekáčky,
ale také německé pečivo Knüppelkuchen. Skvěle
jsme se pobavili hraním česko-německé tiché
pošty.
Pokračování na str. 2

Veøejné zasedání

Další kamera v obci

V úterý 12. května 2015 se zastupitelé sešli na
mimořádném veřejném zasedání v budově
Obecního úřadu Lány.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Přijetí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí na akci Snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou
Lány ve výši 123.354 Kč.
· Přijetí dotace z Fondu soudržnosti EU ve výši
2.097.026 Kč, což činí 85 % z uznatelných
nákladů na akci Snížení energetické náročnosti
Domu s pečovatelskou službou Lány.
· Přijetí věcného daru 5 ks softshellových vest
s potiskem pro potřeby Školní zdravotní
služby v hodnotě 5.232,- Kč od společnosti
Hůla-medik s.r.o., Rakovník.
Zastupitelé ukládají:
· Starostovi podepsat Smlouvu č. 14209413
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR.

V současné době se ve Vaší obci rozšiřuje
kamerový systém, který je připojen na služebnu
Městské policie v Novém Strašecí a stále se
zdokonaluje. Zde bych chtěl vyzdvihnout to, že
máme pracovníka nezařazeného jako strážníka,
který v kritických dnech (víkendy, slavnosti atd.)
dohlíží na veřejný pořádek snímaný kamerami
a okamžitě informuje hlídku o pohybu osob nebo
bouřlivé omladiny konzumující alkohol.
Kamerový systém také již v součinnosti
s Městskou policií několikráte úspěšně využila
a využívá i Policie České republiky. Myslím, že
tato cesta dohledu je správná a má smysl.
V obci obsluhujeme také mobilní záznamová
zařízení, která umisťujeme na základě vlastních
poznatků a někdy utajeně v součinnosti s Policií
České republiky.
vrchní strážník Stanislav Jahelka, DiS.

Pozvánka na zasedání
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná 15. června
2015 od 18:00 hodin v sále nad hospodou
Narpa.

Zpravodaj o prázdniny
Vážené čtenářky a čtenáři,
Lánský zpravodaj má v červenci a v srpnu
přestávku. Přejeme Vám hezké prožití léta a
těšíme se na Vás u zářijového vydání, které
vyjde v prvním týdnu měsíce září.
Redakce zpravodaje
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Co se dìje na radnici
Starosta informoval zastupitele o korespondenci s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje ve věci
převodu komunikace Křivoklátská ze
Středočeského kraje na Obec Lány
a možnosti vybudování dočasných
dopravně bezp. opatření do doby, než
bude vybudován trvalý chodník podél
této ulice. Pozemky podél Křivoklátské
ulice, kde chodník chybí, patří firmě
SENEKA, spol. s r.o., která soustavně
čelí exekuci, a proto nelze s jejími
pozemky nakládat, ani na náklady obce
vybudovat provizorní chodník .

Prázdninový provoz
Mateřská škola Lány bude otevřena od
1. července do 10. července a od
17. srpna do 21. srpna. Začátek nového
školního roku je v úterý 1. září 2015.
Obecní knihovna bude otevřená v
červenci pravidelně každou středu. V
měsíci srpnu bude uzavřena.

Zasadili jsme nové stromy
Obec, která při úpravě svého životního
prostředí výjimečným způsobem využívá
zeleň a nadstandardně pečuje
o intravilán. Ten plynule přechází
v otevřenou krajinu. Při revitalizaci se
snaží o obnovu původní druhové skladby.
Víte, o které obci je řeč? O té, co získala
vloni Fulínovu cenu a s ní spojenou
30titisícovou odměnu. Tou vesnicí jsou
Lány. O udělení ceny se zasloužili
všichni, kteří se kdy podíleli na ozelenění
naší vsi.
Zmíněnou dotaci jsme využili přesně
v duchu shora uvedeném. Zakoupili
jsme u renomované pěstební školky
geneticky kvalitní osmileté stromky
javoru a nechali jimi odborně osadit
vnější linii východní zdi lánského
hřbitova. Na dětském hřišti pak rostou
dvě nové lípy.
Pan Fulín by z takového počinu měl jistě
radost. On byl jeden z předních
prvorepublikových zahradníků. Ten,
který přivedl k zahradničení Karla
Čapka. Spisovatel mu kamarádsky říkal
latinským jménem Starý Fulinus.
Jirka Luska
Poznámka redakce: Fulínovu cenu
získala naše obec v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2014.

Cyrilometodìjský koncert
Kulturní komise obce Lány připravila
pro občany tradiční Cyrilometodějský
koncert u Vašírovské kapličky. Konat se
bude v pondělí 6. července od 16:00
hodin. Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Stavební akce
Během jarních měsíců bylo v naší obci zahájeno
několik stavebních akcí. Především se jedná
o zateplení Domu s pečovatelskou službou. Práce
provádí firma Vexta a.s. Bořanovice dle
schváleného harmonogramu prací. Nejsložitější
bylo odkopání, odizolování a zateplení částí
suterénu včetně základů stavby. V některých
místech byly nutné výkopy hluboké více než
3 metry. V současné době probíhá zateplování
fasády a bude následovat ještě zateplení půdních
prostor. Celková hodnota díla je 3,2 mil. Kč a je
financováno z Operačního programu Životní
prostředí a z Fondu soudržnosti Evropské unie za
spoluúčasti obce. Předpokládaný termín
dokončení stavby je 30. června 2015.
Další akcí je 3. etapa kamerového systému obce
Lány. V této etapě bude instalována kamera do
Školní ulice mezi základní a mateřskou školou.
V rámci této akce bude také provedeno propojení
obecního úřadu a základní školy optickými

kabely. Další kabel si položí spolek Bubakov Net
Nové Strašecí pro zlepšení přenosu internetu.
Z důvodu provádění výkopů z obce do základní
školy byla rekonstruována i část chodníku po
pravé straně v ulici Ke Hřbitovu. Zbylá část
chodníku bude realizována společně s úpravou
prostoru vedle budovy základní školy 1. stupně
včetně dopravního řešení. To je v současné době
připomínkováno Policií České republiky
a odborem dopravy Magistrátu města Kladna.
V měsíci květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na
rekonstrukci chodníků v ulici Čs. Armády.
Z celkem pěti přihlášených firem byla vybrána
firma Klika - Dvořák a. s. Kladno. Zahájení
realizace této akce je plánováno na konec měsíce
června a bude prováděna po etapách tak, aby byl
co nejméně omezen provoz v této ulici. Hodnota
díla je ve výši 2,3 mil. Kč a bude financováno
z rozpočtu obce Lány.
Karel Sklenička

Co s obecním pozemkem v Lesní ulici?
Zastupitelstvo obce řešilo v minulém roce
stížnosti občanů Lesní ulice na hluk z kynologického cvičiště, které bylo umístěno v lese vedle
tenisových kurtů. Díky vstřícnosti nového
ředitele Lesní správy Lány ing. Baláka se podařilo
pro kynology najít a pronajmout jim náhradní
prostory Lesní správy Lány za obcí směrem na
Křivoklát v lokalitě u bývalé Vašírovské lísy. Tím
byl vyřešen problém s hlukem v Lesní ulici, ale
obci zůstal prázdný pozemek.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že možnost dát své
návrhy na využití tohoto prostoru dostanou
všichni občané Lán. Ještě dříve, než kynologové
tento prostor vyklidili a předali zpět obci (to se
uskutečnilo 18. května 2015), se objevil mezi
určitou skupinou lánských spoluobčanů e-mail,
že starosta obce má nějaký tajný projekt na využití
tohoto prostoru, který bude ovšem pouze pro
úzkou skupinu vyvolených, a dokonce že obec na
to vyčlenila částku 2,5 milionu Kč. Chtěl bych této
skupině lidí sdělit, že starosta opravdu nemá
žádný tajný projekt a že obec nevyčlenila žádné
prostředky na jeho realizaci. Zároveň bych je

chtěl požádat, až příště budou psát nějaké
informace o starostovi, aby si je nejdříve ověřili
a nešířili poplašné zprávy.
Na vysvětlenou – obec při zpracovávání strategie
investičních akcí na období 2015–2018 v rámci
Programu rozvoje venkova zařadila do
plánovaných akcí i záměr na využití prostoru po
bývalém kynologickém cvičišti. A protože každá
plánovaná akce v tomto programu musí být
předběžně ohodnocena i finančně, uvedli jsme
zde odhadovanou částku. Skutečná suma na
realizaci může být stanovena až po vypracování
projektu a teprve poté budeme shánět potřebné
prostředky. Pokud by pisatelé zmíněného e-mailu
chodili na veřejná zasedání nebo se zastavili
přímo za mnou, rád jim vysvětlím celou
problematiku a nemusí zveřejňovat nepřesné
a matoucí informace.
Vážení spoluobčané, pokud máte nějaký nápad na
využití bývalého kynologického cvičiště, budeme
rádi, když nám jej předložíte, aby se zastupitelstvo
mohlo rozhodnout, co realizovat.
Karel Sklenička

Návštìva z Beierfeldu
Pokračování ze str. 1
V neděli jsme naše hosty nechali pokochat se
pohledem na okolní krajinu ze školní vyhlídky
a společně jsme se ještě vydali na procházku
lánským zámeckým parkem. Děti přespávaly ve
škole na polních lehátkách zapůjčených NČK. Za
přichystání sobotní i nedělní snídaně a odpoledního moučníku náleží poděkování paním
kuchařkám J. Bobkové a D. Krátké. Na večeřích
a obědě jsme si pochutnali v lánské restauraci
Fontána. Poděkování za bezúplatně poskytnuté
zázemí pro večerní hygienu patří Tenisovému
klubu Lány a děkujeme i ředitelce lánského

muzea Mgr. M. Elznicové Mikeskové za
bezúplatnou německy komentovanou prohlídku
muzea. Nesmíme zapomenout ani na 2 žákyně
lánské školy K. Borčovou a M. Slavíkovou, které
se při soutěži výborně zhostily rolí figurantek.
Smyslem a posláním celé akce bylo vzájemné
poznávání, sdílení zkušeností a poměřování sil.
A podařilo se mnohem víc. Setkání bylo
neformální a milé, vznikla nová přátelství, byla
zbourána jazyková bariéra. A já věřím, že se na
jaře příštího roku podaří získat grant na výjezd
našich žáků do Beierfeldu. Děti by si to zasloužily.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
2. roèník Sportovního dne s SK Lány
Členové a hráči fotbalového klubu SK Lány Vás
srdečně zvou na již 2. ročník sportovně-zábavné
akce Sportovní den s SK Lány, která se bude konat
v sobotu 20. června od 11:00 hodin na Stadionu
Vlastimila Švolby v Lánech.
Těšit se můžete na atraktivní fotbalová utkání,
soutěže pro děti i dospělé, vystoupení Aerobic
Team Lány pod vedením Báry Ladrové, ukázky
zásahů Policie ČR a jiné. Bohaté občerstvení
zajištěno po celý den. Ve večerních hodinách
proběhne taneční zábava pod širým nebem.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina
V pantoflích. Celodenní slosovatelná vstupenka
na akci stojí 100,- Kč.
Druhý den, v neděli 21. června, proběhne Bleší
trh, který se uskuteční rovněž na fotbalovém
stadionu od 9:00 do 16:00 hodin. Zkuste zapojit i
své děti, nechejte je prodávat např. jejich kdysi
oblíbené hračky, ať se otrkají a vydělají svoje první
peníze. Zkazit se moc nedá a za pokus to stojí, ne?
Těšíme se na vás!
Klára Dudášiková, SK Lány a Emil Buřič

Kulturní komise obce Lány a Vašírov, Modelářský klub a realizační tým vás zvou na

3. ROÈNÍK ROCKOVÉHO SVÁTKU V LÁNECH,
FESTIVAL ROCKOVÁ NAKOPANINA!
V sobotu 27. èervna 2015 na modeláøském letišti v Lánech
Nakopne Vás dobré pivo a občerstvení, které zařizuje firma Allegro. Vy to můžete nandat
ostatním v týmových hrách přetahování, ve fotbálku, nebo vyhrát super ceny v soutěži Pivo na ex!
Po celou dobu festivalu bude dění dokumentovat Jan Policar.
Akce vypukne 27. června ve 14:00 hodin. A na které kapely se můžete těšit?
14:00 AVOID (alternative metal)
18:00 TRAFFIC JAM (rock-funk)
15:00 ONDŘEJ FOLX (alternative-noise)
19:00 VYPUŠTĚNÉ KOUPALIŠTĚ (rock-punk)
16:00 TOPIČŮV KŘIVÁK (punk)
20:00 PAVEL CALLTA (rnb-pop)
17:00 2ND (pop-rock)
(Časy jsou orientační) Těšíme se na Vás!

Májová veselice oèima baráèníkù
V sobotu 30. května pořádala Kulturní komise
Lán a Vlastenecko dobročinná obec baráčníků
Lány Vašírov Májovou veselici. V pátek jsme za
pomoci Lesní správy Lány postavili krále a
doufali, že nám letos počasí bude přát. Opět jsme
ale měli smůlu, začalo pršet a fábory ztratily na
kráse. I tak jsme se těšili na sobotní zábavu.
Odpoledne se scházeli místní i přespolní, děti si
mohli zasoutěžit o sladkou odměnu nebo si
vyšplhat za pomoci rodičů pro některou z cen .
V 16 hodin nám občanské sdružení Čelechovice v
Čechách přišlo zatančit Českou besedu. Bylo to
hezké zpestření Májové veselice. Tetičky vítaly

přítomné a nabízely lístky do hry o ceny. Výtěžek
ze hry o ceny věnujeme Mateřské školce Lány.
Večer se počasí umoudřilo a dospěláci si
zasoutěžili o hodnotné ceny v držení plného
půllitru nebo zatloukání hřebíků. Mile nás
překvapilo vystoupení cvičenek Báry Ladrové. Po
22. hodině kapela Černé brejle ukončila naši
Májovou veselici. Budeme se těšit na příští Máje a
doufat, že se počasí umoudří a budeme mít hezky.
Chtěla bych poděkovat všem , kteří i přes nepřízeň
počasí přišli a podpořili nás.
Hana Schritterová, rychtářka

Výtìžek z májové tomboly dostane školka
Foukačky, auta, panenky a další
hračky letos čekaly na děti, které
za vydatné pomoci rodičů
šplhaly na lánskou máj. Pro
dospělé byla zase připravena
bohatá tombola. Celý výtěžek
tomboly 2.382,- Kč věnuje obec
baráčnická, která ve spolupráci
s kulturní komisí obce vydařenou, veselou a protancovanou
májovou veselici připravila,
lánské školce na sportovní
potřeby. Děkujeme Lesní správě
Lány za věnování krásné máje.
Roman Havelka

Kalendáø akcí
Èerven/prázdniny
Červen Cyklovýlet po okolí - termín
upřesní Náš Vašírov
13.6. L á n s k á s m e č , M e m o r i á l
J. Zelenkové ve volejbale,
sportoviště u sokolovny (TJ
Sokol)
13.6. Zájezd do Děčína a Velkého
Března (Zahrádkáři)
16.6. Beseda Zvládání emocí rodičů
a dětí s PhDr. Kateřinou
Peškovou od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
20.6. Sportovní den s SK Lány,
2. ročník na fotbalovém hřišti v
Lánech od 11:00 hodin
20.6. Memoriál bratrů Sláničkových
v nohejbalu trojic od 10:00
hodin (Obec Lány, TJ Sokol)
20.6. Workshop Posilování rodičovských kompetencí přirozeným
respektem od 9:00 hodin v
Domečku (Naše Lány)
21.6. Bleší trh na fotbalovém hřišti od
9:00 do 16:00 hodin (SK Lány)
22. 6. Akademie Aerobic teamu při TJ
Sokol Lány od 18:00 hodin v
lánské sokolovně
23.6. Letní obědové menu, společné
vaření v Domečku od 9:00 do
12:00 hodin (Naše Lány)
24.6. Beseda Komunikační techniky
v rodině s PhDr. Kateřinou
Peškovou od 10:00 hodin
v Domečku (Naše Lány)
26.6. Slavnostní koncert v lánském
kostele v 18:00 hodin, zazní
skladby J. S. Bacha,
G. Haendela, W. A. Mozarta, B.
Smetany a A. Dvořáka (Chorus
Laneum)
27.6. Rocková Nakopanina 2015 na
modelářském letišti (Obec
Lány, MK Lány)
6. 7. Cyrilometodějský koncert
v 16:00 hodin u Vašírovské
kapličky (Obec Lány)
11.7. Lánské letní polétání, modelářské letiště (MK Lány)
18.7. Lánský pokec, modelářské
letiště (MK Lány)
19.7. Lánské výškoměry, soutěž
větroňů na modelářském letišti
(MK Lány)
25.7. Prazdninová taneční zábava
pod širákem s kapelou VIPIš
před hospodou Narpa
22.8. Gulášfest na Masarykově
náměstí v Lánech (Obec Lány)
5.9.
Soutěž O pohár modelů
hasičských lodí, Židovský
rybník v Lánech (MK Lány)
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Prázdninový Gulášfest
Kulturní komise obce Lány vás zve
k účasti na 2. ročníku Gulášfestu –
soutěže ve vaření guláše. Konat se bude
v sobotu 22. srpna od 14:30 hodin na
Masarykově náměstí. Přihlášky týmů
posílejte
na
adresu:
romanhavelka@email.cz.
Guláše budou soutěžící vařit přímo na
náměstí. Obec poskytne hovězí maso,
cibuli a elektrickou energii. Topeniště,
ostatní ingredience a kulinářské umění
jsou na soutěžících.
Roman Havelka

Pøípravy na sympozium
Letošním tématem budou pamětní
křížky. Rádi bychom je v okolí Lán vrátili
do krajiny, kde podle pamětníků
v minulosti bývaly. Díla vytvoříme
z kombinace materiálů kámen a kov.
Konat se bude po celý jeden zářijový
týden a návštěvníci budou moci
sledovat, jak díla postupně vznikají.
S Karlem Kellnerem jsme opět zajeli do
Nové Paky a v kamenolomu Javorka
jsme vybrali vhodný materiál. Majitel
lomu, pan Žoček, nám vyšel maximálně
vstříc, za což mu patří velký dík. Dále
řešíme dopravu pískovce do Lán.
Kříže nebudou replikou původních děl,
necháme sochařům prostor pro jejich
umělecké vyjádření. Přesná by měla být
pouze místa. Proto prosíme pamětníky,
aby se nám ozvali. Uvítáme případně
i snímek místa s křížkem. Kontaktovat
nás můžete buď na e-mailu:
romanhavelka@email.cz nebo
zanechte obálku označenou mým
jménem s informací, případně
fotografií, na obecním úřadě. Ozveme se
vám zpět.
Roman Havelka

Zemní a výkopové práce
strojem JCB 3CX
Jindřich Havlíček
Tel. 724 592 876
bagrlany@seznam.cz

ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
Okénko do mateøské školy
Co se dělo v květnu ve školce:
6. 5. oslavily děti ze třídy Sluníčka Den matek
s obyvatelkami Domu s pečovatelskou službou.
Děti vystoupily s pásmem Jaro, léto, podzim, zima
a sklidily od babiček velký potlesk. Děti za své
vystoupení dostaly sladkou odměnu a babičky
odcházely s květinou a se zdobeným perníkovým
srdcem.
7. 5. proběhl celodenní školní výlet tříd Soviček
a Zajíčků do Prahy. První zastavení bylo na letišti.
Děti se v devět hodin posilnily svačinou a začala
dvouhodinová prohlídka celého areálu Letiště
Václava Havla. Velkým zážitkem byla kontrola
a procházení bezpečností zónou. Pak nás paní
průvodkyně posadila do autobusu a zavedla nás
na všechna důležitá místa na letišti. Zajímavé
bylo z bezprostřední blízkosti pozorovat
přistávající a startující letadla.
Při zpáteční cestě navštívily děti Záchranou
stanici Čabárna. Poutavé vyprávění příběhu, jak
se dostali tří malí kamzíci do záchranné stanice,
zaujalo všechny. Na děti čekalo i několik druhů
sov a dravců. Celým areálem poskakovali divocí
králíci, děti tak nevěděly, co dřív pozorovat. Výlet
se zdařil, sluníčko svítilo. Děti si na víkend
odnášely plno zážitků.

11. 5. zavítalo do školky představení Bavíme se
s Cecilkou plné zvířátek a veselých scének.
16. 5. se uskutečnila v místní sokolovně oslava
výročí školky. Na pódiu se vystřídaly všechny
třídy mateřské školy se svými pásmy. V závěru se
celá školka sborově rozloučila písní Jaro, léto,
podzim, zima. Pro děti byl připravený raut,
výtvarné dílny a především koncert skupiny
Pískomil se vrací, který zvedl ze židle i nejednoho
z rodičů. Ti si odpoledne mohli zpříjemnit
posezením u kávy či prohlížením výtvarných
prací a fotografií ze školky. Připraven byl i stánek
s upomínkovými předměty, na jejichž výrobě se
podílely děti.
26. 5. vyrazila třída Sluníček na školní celodenní
výlet do Centra řemesel areálu Botanicus. Výlet
byl vyústěním celoročního programu věnovaného řemeslům a povoláním. Děti se přenesly do
dob dávno minulých a od místního průvodce se
dověděly, jak se dříve vyráběl papír, provaz,
svíčky, nebo jak se rýžovalo zlato. Některé
techniky si mohly děti i samy vyzkoušet. Po obědě
si děti odpočinuly v tamní bylinné zahradě
a arboretu, jehož základ byl položen v zámeckém
parku Lány. V závěru výletu děti potěšila zvířata,
která podtrhovala celkovou atmosféru areálu.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Den otevøených dveøí v mateøské škole
Se uskuteční ve čtvrtek 11. června od 15:00 hodin
v budově mateřské školy. Na programu bude
prohlídka mateřské školy, ukázka dětské zumby a
aerobiku, výstava kronik, prezentace Mateřské
školy v Lánech, od 17:00 hodin beseda s panem

PaedDr. Václavem Vodvářkou na téma
Zajímavosti z historie mateřské školy.
Srdečně Vás zveme k nám do školky!
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

Devátá tøída se louèí

Schùzka rodièù budoucích
prvòáèkù

V úterý a ve středu 9. a 10. června se ve škole
v odpoledních hodinách konají obhajoby
absolventských prací žáků 9. třídy.
Ve středu 24. června se od 18:00 hodin koná
v tělocvičně školy rozloučení žáků 9. třídy.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

V pondělí 22. června se v učebně 1. třídy v budově
1. stupně základní školy koná schůzka rodičů
budoucích prvňáčků, v 16:00 hodin pro rodiče
žáků třídy I. A, v 17:00 hodin pro rodiče žáků
třídy I. B.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

ENGLISH MINI CLUB, Lány
Stanislava Mariašová, MBA
Dětská skupina pro děti od 2 do 7 let
se zaměřením na angličtinu.
09/2015 navyšujeme kapacitu.
Zápisy dětí probíhají na tel 605 259 929,
nebo na info@anglictinaprakticky.cz.

Lány mají anglický mini-klubík pro dìti
V našem klubíku se zaměřujeme na anglický jazyk
s prvky montessori s rodilou mluvčí z Velké
Británie. Děti k nám dochází na půldenní či
celodenní program. Mohou nás využít buď jako
suplement MŠ nebo jako hlavní předškolní
zařízení. Za velmi důležitý považujeme
individuální přístup k dítěti, a tak rozvíjíme jeho
schopnosti dle projeveného zájmu. Děti

zapojujeme do anglického jazyka ve všech
běžných situacích. Děti mají výbornou schopnost
snadno se všemu naučit a aplikovat následně
i doma. Pro ně je to totiž hra a dobrodružství,
žádné učení. Končíme první ročník a chystáme se
přivítat mezi nás nové členy. Zahájení 2. ročníku
bude 7. září.
Stanislava Mariašová
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
· 15. – 17. 5. – Školu navštívilo pětičlenné

družstvo německých zdravotníků viz
samostatný článek na str. 1 a 2.
· 18. – 22. 5. – Ve školní družině proběhl

Barevný týden, během něhož se děti každý den
oblékaly do oblečení jiné barvy.

Zprávy ze školy.
· 27. 4. – Čarodějnický strom před Narpou letos

zdobili žáci 5. třídy, kteří se podíleli i na výrobě
čarodějnických okének.

· 21. 5. – V 9. lekci projektu Rozumíme penězům

se žáci 8. třídy věnovali tématu Svět peněz.
· 5. třída se zapojila do soutěže pro mládež

s názvem Naše sokolovna, kterou vyhlásilo
předsednictvo ČOS a Komise pro práci
s mládeží a seniory. Děti se v sokolovně sešly se
starostkou Sokola paní Novákovou, která jim
poskytla informace i dobové materiály. Ve
škole pak poskládaly dohromady práci, která
obsahuje nejen psaný text, ale i spousty
dobových i současných fotografií a kreslené
obrázky.

· 28. 4. – Čtvrťáci si užili druhou praktickou

lekci dopravní výchovy na dopravním hřišti
v Kladně.
· 29. 4. – Žáci 3. a 4. třídy vyjeli do Národní

galerie v Praze, konkrétně do Veletržního
paláce, kde se nachází sbírky umění
z 19. a 20. století. Vzdělávací program, který
absolvovali, se jmenoval První návštěva
Veletržního paláce.
· 30. 4. - Z jižních Čech, z Horních Dvorců

u Strmilova, k nám zavítal pan Brož a spolu
s ním i spousta opeřených kamarádů. Ve dvou
hodinových blocích byli nejprve žáci prvního
a poté i druhého stupně seznámeni s ekologií
našich i cizích zástupců z řádu dravců a sov.
·

30. 4. – Poslední dubnové odpoledne
zpříjemnil dětem ve školní družině svojí
návštěvou kouzelník pan Josef Wald.

· 8. 5. – TJ Sokol Lány ve spolupráci s naší

školou a s Obecním úřadem v Lánech
uspořádala 43. ročník Běhu vítězství
zámeckým parkem. V jednotlivých kategoriích
letos soutěžilo dvacet pět školních dětí. Žák
Adam Hořejší ze 4. třídy obsadil v kategorii
chlapců narozených v letech 2005–2006 na
trati 540 metrů 1. místo. Třináct dětí se
zúčastnilo běhu pro zdraví. Devět dívek, jeden
hoch a devět zaměstnanců školy pomáhalo
s organizací.
· 13. 5. – I v naší škole byl Kytičkový den, kdy

koupí žluté kytičky lze podpořit boj proti
rakovině. Prodalo se sto pět kytiček a do sbírky
Ligy proti rakovině jsme odeslali 2.123 Kč.
· 15. 5. – O životě v Austrálii vyprávěl v hodině

zeměpisu žákům 7. třídy pan Karel Kellner.

·

Členové Školní zdravotní služby měli
13. května poprvé možnost zúčastnit se
okresní soutěže hlídek mladých zdravotníků,
kterou pořádal oblastní spolek ČČK Rakovník.
Jako jediní v celé soutěži zapojili Lánští hned
dvě družstva 2. stupně školy. Ta se s ostatními
utkala na celkem osmi stanovištích, na kterých
musela prokázat znalosti nejen teoretické, ale
především praktické. V konečném bodování se
lánské hlídky umístily na 4. a 5. místě.

· Žáci 9. třídy byli zařazeni do výběrového

vzorku testování České školní inspekce. Byli
testováni ze společenskovědního a přírodovědného základu.
· Žákovská rada vyhlásila jarní sběr papíru.

Podařilo se nasbírat 3 090 kg papíru
a proměnit ho na 6.180 Kč. Za část získaných
peněz byly zakoupeny odměny vítězům/jednotlivcům a vítězné třídě. Žákovská
rada odhlasovala, že část prostředků bude
investována do nákupu sportovních potřeb do
tělocvičny, půjde o částku 3.000 Kč. Zbytek
peněz bude poukázán na účet SRPDŠ. Akce
byla téměř stejně úspěšná jako na podzim, kdy
se nasbíralo 3 310 kg. Nejvíce papíru na žáka
nastřádala 1. třída. Nejlepšími sběrači byli
vyhlášeni Antonín Jirkovský z 1. třídy, Jakub
Drastil ze 4. třídy a Hana a Veronika Bobkovy
ze 4. a 7. třídy.

· 15. 5. - Zástupci tříd se sešli s vedením školy na

Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

další žákovské radě.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Program
Herna Domečku je otevřená celý červen.
Podrobné informace najdete na
internetových stránkách
www.naselany.cz. Srdečně vás zveme
na následující besedy.
· Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Zvládání emocí rodičů a dětí
se uskuteční v úterý 16. června od
10:00 hodin. Co si počít, když dítě
nechce jít spát, odmlouvá ...
· Kurz šití – šijeme na stroji se
uskuteční ve středu 17. června od
10:00 hodin s Pavlou Válovou. Přineste si svůj šicí stroj a oděv k úpravě.
· Víkendový workshop Posilování
rodičovských kompetencí přirozeným
respektem se uskuteční v sobotu
20. 6. od 9:00 do 12:00 hodin.
Workshop vám pomůže pochopit
role matky a otce v rodině, postavení
dětí a mezivztahové linie. Akci
zajišťuje Regenerační studio Martina
Rounová, Nové Strašecí. Akce je
zdarma. Přihlásit se můžete na
724 265 092 Jana Drastilová nebo
emailem: sdruzeni@lany.cz.
· Společné vaření Letní obědové menu
se uskuteční v úterý 23. června od
9:00 hodin. V hlavní roli čerstvá
zelenina a luštěniny, tvarohové
knedlíčky a domácí limonády ...
· Beseda s PhDr. Kateřinou Peškovou
na téma Komunikační techniky
v rodině se uskuteční ve středu
24. června od 10:00 hodin. Výchova
sourozenců, žárlivost, vztah
s prarodiči.
· Hledáme studentku/paní na vedení
pravidelné dopolední aktivity
Zpívánky pro rodiče s dětmi a na
občasné dopolední hlídání dětí v naší
herně. Kontaktujte nás na emailu:
sdruzeni@lany.cz.
· O prázdninách budeme mít
od 29. 6. do 18. 8. zavřeno.

KAMENICTVÍ LADISLAV HUMPÁL Slušnost, spolehlivost, kvalita
ź pomníky a hrobky podle požadavku zákazníka nebo z nabídky více než 50 ti pomníků
ź nápisní desky, sekání písma do kamene, zlacení, stříbření písma, portréty, keramická fota, doplňky (svítilny, vázy, kříže,
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

svíčky apod.)
odborné čištění a konzervace pomníků, rovnání, dlažby okolo rámů
pohřební práce, kopání hrobů, ukládání uren
odstraňování náhrobků, u kterých byl ukončen nájem
prodejní výstava pomníků denně 8 :00 – 18:00 hod., po dohodě i mimo
za zákazníkem i dojíždíme a poradíme přímo na hřbitově
krátké dodací lhůty se zárukou 60 měsíců, ceny předem
schody, parapety, kuchyňské desky apod. z přírodního kamene

Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici Robin
Oil) Rakovník 269 01 | tel: 313519671, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz

Pohádkový Domeèek
Ve středu 19. srpna od 9:00 do 17:00
hodin a ve čtvrtek 20. srpna od 9:00 do
12:00 hodin budeme malovat nové
pohádkové postavičky na stěny v herně.
Přijďte nám prosím pomoci. Děti
vezměte s sebou.
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NEBE NAD LÁNY
Dnešní sloupek bude o objektu, který
jsem na NEBI NAD LÁNY nikdy
neviděl. Přesto je možné ho spatřit. Jen
musíte být šikovnější než já. Hubblův
vesmírný dalekohled. Je to lidský výtvor
na nízké orbitě Země, který, troufám si
tvrdit, zná každý. Nejdražší realizovaný
projekt po programu Apollo, nejhorší
začátek mise, největší přínos kosmonautiky astronomii. Tak by se dal
stručně charakterizovat. Představit si
ho můžete jako válcovitý autobus. Nebýt
raketoplánu, nic by takovou věc do
kosmu nevyneslo. Slouží už čtvrt století.
Nápad vypořádat se s tou otravnou
atmosférou, která znemožňuje dokonalé pozorování, je však starý sedmdesát
let! Hubble dal lidstvu několik
zásadních odpovědí, avšak objevil
skutečnosti, které položily ještě víc
zásadních otázek. 1. Pokud je řeč o času,
víme, že číslo 13.7 miliardy je to
absolutně největší, které můžeme
napsat. Tehdy vznikl vesmír a nic
nemůže mít větší číslovku v kolonce věk.
Nic. 2. Víme, že v jádrech galaxií, včetně
té naší, jsou masivní černé díry a že se
chovají vzorně podle teoretických
předpovědí. 3. Potvrdil se dávný sen
všech civilizací. Cizí světy existují!
Díváme se na jejich prenatální stadia i
do jejich porodnic. Teprve tohle poznání
nám umožnilo popsat vznik naší
planetární soustavy! Naproti tomu:
1. Byli jsme zaskočeni zjištěním, že
vesmír zrychluje své rozpínání. 2. Stále
jsme nenahlédli do počátku vesmíru,
a nevíme tak tedy nic o samém jeho
zrození. 3. S pokorou musíme přiznat,
že všude kolem nás je přítomna hmota
a energie, která tvoří vesmír z 96
procent, a my je nevidíme, necítíme,
n e d e t e k u j e m e . Ne m á m e n a n ě
sebemenší vliv. Nepodléhají našim
zákonům. Nevíme o nich nic.
Nemyslíte, že taková věc nad hlavami je
výzvou k pokusu zahlédnout ji, jak v noci
pluje mezi hvězdami?
Jirka Luska

Bleší trh na Lánech

Úklidové služby
·
·
·
·
·

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců
čištění čalouněného a koženého
nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Rozhovor s Vladanem Pickou o modeláøství:
„V domì si svùj prostor vždy nìjak vyvzdoruji.“
Vladan Picka je od roku 1993 předsedou
Modelářského klubu v Lánech. Sám přiznává, že
nejde o levný koníček, a konstatuje, že doposud
v klubu nemají žádnou ženu.
Kdo a kdy přišel s nápadem založit klub
modelářů v Lánech?
Na to nelze jednoznačně odpovědět. Já jsem jako
žák stavěl modely letadel, později jsem plachtařil,
a když jsem pro časové zaneprázdnění
s plachtařinou skončil, vrátil jsem se
k modelařině. Obdobně tomu bylo i u ostatních
zakládajících členů. Pak jsme pořád sháněli
místo, kde by se dalo létat, a když jsme v roce 1993
museli opustit louku Pod Betynkou, podařilo se
nám pronajmout plochu bývalé skládky Ve Skále
na severním okraji Lán. A tam nás pět bláznů
začalo budovat letiště. Kromě mě ještě Zdeněk
Machač, Standa Kreibich, Pavel Sláma, Robert
Beran a můj otec Václav. Abychom měli nějaký
statut a někdo s námi vůbec jednal, založili jsme
tento klub. Letiště je v provozu od roku 1994.
Kolik členů v současné době máte?
Klub má 52 členů, z toho je 7 lodních a jeden
železniční modelář. Jeden lodní a jeden letecký
mají statut čestného člena.
Co modelářství všechno obnáší? Je časově
náročné?
To záleží na tom, co od takové záliby očekáváte,
která stránka modelaření vás bere více (zda
stavba, létání či plavba) a pak kolik času a jaké
finanční prostředky tomu můžete věnovat. Např.
mého otce baví více stavba lodi než plavba, a tak je
ve své dílně, pokud mu to zdraví dovolí, a jen
občas se objeví s lodí u vody. Pak jsou modeláři,
kteří koupí stavebnici a druhý den s modelem
létají či plují.
Jde o drahý koníček? Kolik řádově ročně
utratíte? Dá se to vůbec vyčíslit?
Jistě dá, ale nesmí. Představte si, že by manželka
věděla, co všechno za modely utratím. Ale vážně.
Záleží zase, co chcete a můžete si dovolit. Na
otevření lánského mola byla k prodeji stavebnice
remorkéru, zhruba za deset a půl tisíce. Bez
motoru a radiovybavení. Při střízlivém hodnocení
pořídíme chybějící části za tři až čtyři tisíce. Pak
máte stavebnice, které koupíte za tisíc korun. A
znám modeláře, kteří by stavebnici nekoupili v
žádném případě, protože oni si musí model
zkonstruovat, vše sami zhotovit a koupí si jen část
radio a elektro vybavení.
Modelařina jistě zabírá hodně místa. Co na to
říká vaše manželka?
To je výhoda bydlení v domě na vesnici. Tam vždy

nějaký svůj prostor vyvzdorujete.
Je mezi Vámi i nějaká žena?
Zatím ne.
Mohl byste vypíchnout vaše největší úspěchy?
Jsou mezi námi tací, kteří jsou mistři republiky či
výherci Českého poháru v některých kategoriích.
Jsme také pořadateli celostátních soutěží, např.
historických modelů letadel. Také u nás vznikla
nová soutěž – Pohár modelů hasičských lodí,
která se po třech letech rozšířila do 4 krajů.
Může s modely pracovat i dítě? Kdo tuto zálibu
vyloženě nemůže provozovat?
Začnu s modely lodí, protože to je jednodušší. Zde
žádné věkové ani jiné omezení není a záleží jen na
majiteli modelu, aby si počínal tak, že neohrozí
život či zdraví jiného člověka, resp. jeho majetek.
Záleží na charakteru modelu, jeho váze, rychlosti
plavby apod. I zde je dobré zacvičení pod
dohledem zkušeného modeláře. Dodávám, že
formou takového výcviku je např. každoročně
pořádaná akce našeho klubu na trenažérech
letadel i lodí. U letadel je situace složitější.
Pominu modely typu házedel. I když ani tam
procvičení ve vhodném prostoru neuškodí.
U větších modelů je již provoz regulován přísněji,
a to až silou zákona. Je třeba si uvědomit, že model
o váze třeba 15 kg a řítící se rychlostí 100 km za
hodinu, je opravdu účinná zbraň.
Kdybych se rozhodla začít s touto zálibou
a přidat se k vám, poradíte mi na koho se
obrátit a co pro to udělat?
Záleží, zda budete chtít létat nebo řídit plavidlo. V
druhém případě je vše jednodušší. Dobré je
navštívit nějakou akci u našeho rybníka a tam si
s modeláři popovídat. U pilotování je také dobré
navštívit naše letiště. Je to však složitější v tom
směru, že nového leteckého modeláře přijímáme
až tehdy, když některý stávající přestane být
členem. Ani peněžní poplatky nejsou u pilotů
zanedbatelné.
Co kuriózního či úsměvného se vám při
leteckém či lodním modelářství stalo?
Věci veselé příliš neregistrujeme. Spíše si
pamatujeme okamžiky napětí např. při
akrobatických prvcích či nepovedeném přistání.
Také potopení lodi je dramatické a až později se
takové okamžiky stávají úsměvnými. To např.
když modeláři se nechce do chladné vody a skočí
tam odvážně jeho manželka.
Co vás v nejbližší době čeká za akce či soutěže?
Z desítky akcí na letišti si zaslouží pozornost
prázdninové Lánské letní polétání a soutěž
Lánské výškoměry. V měsíci září jsou
zajímavé Lánské podzimní lety a Lánské
noční polétání. Bližší informace ke všem
akcím najdete na stránkách
www.mklany.estranky.cz. Snad se nám
vše podaří.
Ilona Víchová
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Aerobic team Lány si letošní sezónu užívá
Malá vesnička oproti velkým městům, malinké
týmy oproti velkým týmům, ale skvělá nálada
a super parta! – To je Aerobic Team Lány pod
TJ Sokol Lány.
Aerobic Team Lány závodí v kategorii komerční
aerobik, kde jde hlavně o neotřelý nápad a celkový
předvedený dojem sestavy. Přestože mají
cvičenky lánského týmu velkou konkurenci, našly
svoje místo, uznání u nejlepších a za letošní rok si
připsaly další vítězství. Aerobic Team Lány se
letos zúčastnil čtyř závodů, z nichž přivezl sedm
zlatých medailí. A to ještě třikrát vyrazí zkusit
štěstí do dalšího boje o nejvyšší příčky.
Největší úspěchy letos (pro mnohé) překvapivě
slaví nejstarší kategorie našich lánských cvičenek
se sestavou České ženy, ve které jsou dokonce
i ženy-maminky. Přesto nikde, kde se naše české
selky objevily, nenašly rovnocenného partnera,
s nímž by mohly změřit své síly. Třikrát ze třech
soutěží se vyšplhaly na nejvyšší stupínek vítězů.
Vystupují se sestavou veselou, přátelskou, hravou
a vlasteneckou – cvičí jen na české písničky
a v zeleno-bílých krojích. Největším překvapením
i pro samotné cvičenky byl příjemný fakt, že
lánský tým Českých žen porazil i týmy čtrnáctiletých teenagerů. To jsme opravdu nečekaly!
Zatímco nejstarší cvičenky vítězí na všech
frontách, nejmladší kategorie (5 až 7 let) se letos
pouze pilně připravuje na další sezónu. Ani náš
minitým (8 až 10 let) – à la Rusky – po vzoru svých
starších souputnic nezahálí a nevynechal zatím
ani jeden závod. Dvakrát vystoupily na nejvyšší
příčku se zlatě se lesknoucími medailemi kolem
krku a dvakrát skončily se stříbrem na hrudi.
Jejich starší kolegyně v kategorii 11 až 14 let letos
zvolily styl neodolatelné Paříže a vystupují jako
chrabré Mušketýrky či svůdné Francouzky.

Mušketýrky posbíraly třikrát bronz a Francouzky
se radují ze zlata z Kralup nad Vltavou.
V lánském týmu působí i šikovné sólistky, stačí
pohlédnout na jejich výsledky na internetových
stránkách klubu: www.aerobicteamlany.cz či na
sociální síti Facebook Aerobic Team Lány.
Letos poprvé na všechna děvčata není Bára
Ladrová sama. Velký dík patří nové trenérce
a Bářině pravé ruce Týnce Belušové, jež se věnuje
všem tréninkům a sestavám s neuvěřitelným
nadšením a neutuchající energií. Ale onen velký
dík náleží i asistentkám trenérek Jítě Jelínkové
a Sabince Molčanové! – I ony pomáhají, jak jen je
to možné, a celý tým v čele s Bárou si jejich zápalu
skutečně z celého srdce cení.
Chcete-li spatřit v akci všechny závodní sestavy
a členky týmu v plné kráse, přijďte se podívat na
závěrečnou akademii, která se bude konat
22. června od 18:00 v lánské sokolovně.
Aerobic Team Lány vás srdečně zve.
Aerobic Team Lány na závěr děkuje všem svým
vytrvalým a šikovným členkám, všem ochotným
a nápomocným rodičům a zvláště Ondrovi
Humešovi, který ochotně jezdí na závody svým
velkým autem, do něhož se vejde celý jeden
minitým! Moc to pro tým znamená… Jsem moc
vděčná, že si to ty holky na závodech užívají. Ony
jsou opravdu šťastné! To je pro mě největší
odměnou. I ty nejstarší skáčou radostí z výhry jak
malinké holčičky, je to báječný pocit. A když k nám
nakonec přijde nejobávanější konkurenční tým
a s velkou chválou, poklonou a uznáním řekne
v reakci na naši sestavu, že nemají slov, to je teprve
něco! uzavírá hlavní trenérka Aerobic Team Lány
– Bára Ladrová.
Jakub Černý a Bára Ladrová

Pétanque – Lánská koule
Čtvrtý ročník Lánská koule Pétanque je v plném
proudu. V loňském ročníku byly v základní části
soutěže tři skupiny hráčů po devíti dvojicích,
přičemž tři dvojice s nejlepšími výsledky
postoupily do finále. V letošním roce se přihlásilo
více zájemců, proto se počet skupin základního
kola rozšířil na čtyři. Ve dvou skupinách je po
devíti dvojicích, v dalších dvou po osmi. Do finále
se dostanou z každé skupiny dvě dvojice, které
dosáhnou nejvyššího počtu bodů a nejlepšího
skóre. Ve finále bude tedy osm dvojic. S ohledem
na příznivé počasí a zájem hráčů již bylo odehrálo
tolik zápasů, že předpoklad ukončení základního
kola do konce června bude splněn. Zatímco

některé dvojice odehrály již všechna utkání, nebo
jim chybí do konce jedno či dvě, jiní dosud
nezačali. Věřím, že skluz překonají tak, že
nejpozději do prázdnin budou finalisté známi.
Jednotlivé tabulky hráčů a průběžné výsledky
jsou stejně jako v předchozích letech
zveřejňovány ve vitríně před Sokolovnou. Aby
nedocházelo k nedorozuměním, zapisujte prosím
výsledky zápasů do tabulek v Narpě a stejně tak si
s předstihem rezervujte hřiště.
Přijďte povzbuzovat a pobavit se, těšíme se na
Vás.
Oldřich Polášek

Lánský cyklosprint do vrchu
Kdo se 19. září postaví na start v Berounské ulici,
čeká ho cyklosprint dlouhý 500 m a převýšení
25 m. Takže se nikdo nemusí bát, závod
zvládneme všichni! Pro představu - cyklisté na
letošním Giro d´Italia zdolali 3 489 km trati

a převýšení 43 000 výškových metrů. Více
informací a přihlášky na adrese:
emilburic@centrum.cz.
Emil Buřič

Ohlédnutí za 43. roèníkem
Bìhu zámeckým parkem
Ranní sluníčko slibovalo hezký den,
a tak již kolem půl osmé se 8. května
2015 sjížděli a scházeli první závodníci
u prezence. Celý závod byl letos
přemístěn do prostoru kolem zámeckého rybníka a i tratě vedly jinudy a měly
trochu jinou délku.
Ve dvaceti třech kategoriích závodilo
celkem 662 běžců, Běh pro zdraví
absolvovalo 209 běžců. Nejpočetněji
byly zastoupeny dvě kategorie – muži
narození v letech 1976 až 1985 (těch
bylo 39) a předškolní chlapci (kterých
běželo 34). Překvapily letos dorostenky
a ženy, jichž závodilo celkem 65!
Vítězem na trati dlouhé 7 540 m se stal
Volodymyr Trotsiuk z Kerteamu Praha,
který tuto trať zaběhl za 25:15,0. A jak
se zapojili Lánští? V závodních
kategoriích jich bylo celkem 68, v Běhu
pro zdraví 52. Kdo z nich vystoupal na
bednu? V kategorii starších chlapců
(narození 2005–2006) to byl Adam
Hořejší a v kategorii starších žákyň
(narozené 2001–2002) Kateřina
Rydlová – ti oba dosáhli na stupínek
nejvyšší! Pěkné třetí místo získal Tomáš
Fencl v kategorii dorostenců. Jako čtvrtý
skončil předškolák Ondřej Lipský
a dalších sedm lánských závodníků
skončilo do první desítky. Všem
blahopřejeme a děkujeme za
reprezentaci Lán!
Organizační výbor zhodnotil letošní
závod jako vydařený, osvědčilo se i nové
umístění. Děkujeme všem sponzorům
za peněžní i věcné dary, správě zámku za
vstřícnou pomoc a všem, kteří jakkoliv
přispěli ke zdárnému průběhu letošního
ročníku.
Václava Nováková

Historické slavnosti
a bitva na Rudì
Historické slavnosti spojené s bitvou a
bohatým doprovodným programem se
uskuteční v sobotu 4. července na Rudě
u No v é h o S t r a š e c í . A k c e z a č n e
otevřením dobového tržiště ve 12:00
hodin. Uvidíte krásné tanečnice, fakíra,
trubadúra, rytířský turnaj a hlavním
bodem programu bude v 16:00 hodin
bitva. Ve večerních hodinách se můžete
těšit na koncert rockové kapely
Metanoon, která zahraje k tanci a
poslechu. Na závěr programu vystoupí
skupina Novus Origo, jež Vám předvede
svoji ohnivou show. Občerstve-ní v
podobě mnoha stánků zajištěno.
Podrobné informace najdete na
www.bitvaruda.estranky.cz.
Petra Bereczová
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Ze Sokola
· Žáci 5. třídy základní školy se svojí

·

·

·
·

·

·

·
·

učitelkou R. Jelínkovou se ujali výzvy
České obce sokolské a zpracovali
projekt Naše sokolovna, kterou jsme
odeslali do soutěže Rok sokolské
architektury.
Několik dětí s cvičitelkami TJ Alenou
Šilhanovou a Soňou Badziony se
zúčastnilo 23. května krajského kola
soutěže mládeže v přírodě Medvědí
stezkou v Čisté u Rakovníka, kterou
pořádala Česká asociace sport pro
všechny. Lánští hoši, Filip Hošek a
Daniel Badziony, vybojovali 1. místo
v kategorii ml. žáci I. Gratulujeme!
Radost máme i ze 4. místa bratrů
Brtnových v téže soutěži.
11. června bude hřiště u sokolovny
celý den obsazené sportujícími policisty z Kladna.
13. června proběhne Lánská smeč –
Memoriál Jitky Zelenkové.
Od 24. do 26. června bude na hřišti i
v sokolovně probíhat další ročník
Školní olympiády.
Posledním cvičebním dnem odboru
všestrannosti v tomto cvičebním roce
bude 23. červen. Od 30. 6. bude platit
prázdninový rozvrh, zůstává
pravidelné cvičení každé úterý
seniorek v úterý od 9:00 hodin a
cvičení žen od 20:00 hodin.
Šachový oddíl se bude scházet
i o prázdninách vždy v pátek v 16:30
hodin a volejbalisté vždy v pondělí
a ve čtvrtek na venkovním hřišti.
Stavební práce na sokolovně
pokračují, skončit by měly v červnu.
Prosíme všechny uživatele hřiště, aby
zavírali obojí vrátka na hřiště, aby se
do areálu nedostávali psi. Vyhýbat se
při sportování psím exkrementům lze
opravdu těžko!
Václava Nováková

Memoriál v nohejbale
Obec Lány a TJ Sokol Lány pořádají
Memoriál bratrů Sláničkových
v nohejbalu trojic dne 20. června od 8:00
hodin v areálu TJ Sokol. Startovné je
100,- Kč za každého hráče (příspěvek na
ceny a občerstvení v restauraci Narpa)
uhraďte do 13. června s uvedením názvu
týmu v Narpě. Rozlosování bude dle
počtu týmů na místě. Informace na
telefonu 723 153 881.
Milan Dvořák

Lánští volejbalisté druzí v AVL Volley
Zimní halová sezóna je pro lánské volejbalisty
znamením, že začíná amatérská volejbalová liga
AVL Volley. Nejinak tomu bylo i koncem
minulého roku, kdy byl zahájen 7. ročník této
soutěže smíšených volejbalových družstev.
V pravidlech ligy jsou pro družstva uvedena
standardní omezení a pokyny, jaké mají podobné
soutěže. Podmínkou jsou dvě ženy na hřišti, účast
pouze neregistrovaných hráčů a vlastní herní
prostory. Letos se odehrálo 24 zápasů a začátkem
května byl znám vítěz. Lánští volejbalisté i přes
kvalitně odehrané domácí zápasy několikrát
polevili na soupeřově palubovce a to se projevilo

na konečném pořadí. Letošní stříbro je však
stejně cenné jako zlato, jelikož při zápasech vládla
dobrá nálada a chuť do hry. Celkovým vítězem se
stalo družstvo Berušek z Rakovníka, jejichž dva
hráči letos odcházejí zkusit štěstí do krajské
soutěže. Třetí místo obsadili stochovští SOSáci.
AVL Volley skončila a to znamená, že nám začíná
antuková sezóna. Po pečlivé jarní přípravě kurtu
u sokolovny, který nám mírná zima a ukáznění
návštěvníci zanechali v dobrém stavu, začínají
tréninky venku a plánujeme letní turnaje.
Martin Zelenka, TJ Sokol Lány

Hokejová legenda navštívila Lány
Hokejová síň měla tu velkou čest, že mohla
3. května přivítat hokejovou legendu Vladimíra
Zábrodského. Setkání zorganizoval Jiří Kochta,
který s ním hrál hokej a mimo to je také jeho
velkým kamarádem. Vladimír Zábrodský přiletěl
do Prahy, aby zahájil Mistrovství světa v hokeji
2015. Jsem rád, že jsem ho mohl osobně potkat,
protože je posledním žijícím hokejistou, který hrál
na mistrovství světa v roce 1947, říká s potěšením
Josef Hošek. Odpoledne bylo plné podepisování
fotografií, dresů a vyprávění. Vladimír Zábrodský

sám chtěl vidět kolegy, kteří na led nastupovali
v době, kdy on končil. Přání se mu splnilo. Mezi
hosty nechyběl ani tenista Jan Kodeš, s kterým se
Vladimír potkával na kurtech. Na to, že je
Vladimírovi Zábrodskému 92 let, byl velmi čilý
a měl chuť s námi strávit celé odpoledne. Když
procházel kolem své vitríny, byl velmi překvapený,
protože nečekal, že tady bude také vystavovaný,
vzpomíná na příjemný den Josef Hošek.
Ilona Víchová

Zahájení nové sezóny Tenisového klubu
Po ukončené zimní, tedy saunové sezóny zahájil
Tenisový klub další sportovní období. Nejdříve
bylo potřeba upravit po zimě tenisové kurty,
včetně nového dvorce vybudovaného v loňském
roce. Nyní už probíhají v tenisovém areálu
tréninky dětí a během víkendů turnaje
a mistrovské zápasy. V letošním roce se
pravidelných soutěží zúčastní družstva
babytenisu (8–9 let), mladších žáků (10–12 let)
a starších žáků (13–14 let).
I v letošním roce budeme pořádat celkem
13 turnajů, od turnajů pro nejmenší minitenisty
(6–7 let) až po kategorie veteránů nad 80 let. Mezi
těmito turnaji jsou také 2 turnaje pro lánské

občany, a sice v neděli 7. června Lány OPEN ve
dvouhře a v sobotu 19. září Posvícenský turnaj ve
čtyřhře.
Pro běžné rekreační hraní tenisu mohou využívat
tenisové dvorce i nečlenové Tenisového klubu.
Kurt je možné si telefonicky rezervovat u pana
Landra. Veškeré pokyny a také další informace
o klubu jsou na internetových stránkách
http://tenis.lany.cz/home, kde také naleznete
linky na výsledky jednotlivých dětských družstev.
Doufáme, že letošní tenisová sezóna bude
příjemná pro všechny, kteří mají tento sport rádi,
a že všichni návštěvníci aerálu budou spokojeni.
Petr Moravec

Fotbalové výsledky - SK Lány A

Fotbalové výsledky - SK Lány B

zápas

skóre

branky

zápas

skóre

FK Hředle - SK Lány

1:2

Loskot V., Mocsonoky

SK Lány - So. Pustověty

0:6

SK Lány - So. Sýkořice

0:1

So. Petrohrad - SK Lány

3:0
1:3

FK Kněževes - SK Lány 7 : 1

Reichl

SK Lány - B. Lubná

SK Lány - So. Janov

7:1

Ambrož 2, Haužvic 2,
Reichl, Pelc, Vejrážka

SK Rakovník B - SK Lány 3 : 0

SK Pavlíkov - SK Lány

1:1

Dudášik P., penalty 3 : 2

SK Lány - TJ Čistá
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Kopecký

Reichl 2, Putík R.

Úřední hodiny OÚ Lány
Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

