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Slovo na úvod
Chodníková novela v praxi
V úvodníku minulého zpravodaje se
kolega zastupitel Pleiner zmínil, že prošel
sněmovnou zákon, který přenáší
odpovědnost za úklid chodníků na obce.
Měsíc se s měsícem sešel a zákon schválil i
senát, což se ovšem nechalo čekat, neboť
právě tento zákon pochází z dílny
s e n á t o r a K u b e r y, m i m o c h o d e m
primátora města Teplice. Zákon již
podepsal i prezident. Samozřejmě, že
tímto zákonem se narovnaly právnické a
vlastnické vazby, to znamená, kdo vlastní
majetek, ať má také zodpovědnost. Ale
bohužel naši vážení zákonodárci už
zapomněli udělat ten další krok, a to je
přidat obcím potřebné finance ze
státního rozpočtu, aby obce mohly zajistit
úklid chodníků. Rozpočty obcí jsou již tak
velmi napnuté, a očekává se propad
příjmů do rozpočtů obcí proti loňskému
roku. Na dotaz, kde na to obce mají vzít,
dostanete odpověď, že si můžeme až
pětinásobně zvednout daň z nemovitostí,
která jde plně do rozpočtu obce. Nakonec
co jiného můžeme od našich zákonodárců čekat, stačí se podívat na jejich jednání
v Parlamentu ČR, kdy se dokážou pouze
hádat a urážet místo toho, aby řešili
problémy této republiky. Takže vyřešit si
to budeme muset opět sami na komunální
úrovni. V žádném případě nechceme
zatěžovat v dnešní době naše spoluobčany dalším zvýšením daní. Na druhé straně
očekáváme od majitelů nemovitostí v naší
obci i nadále pomoc při úklidu chodníků,
jako tomu bylo v minulosti, protože
chceme i nadále žít v čisté, upravené a
klidné obci, a to bohužel nepůjde bez
pomoci nás všech. Přeji všem krásné a již
dlouho očekávané jaro.
Karel Sklenička

Základní škola Lány hledá vedoucí
školní jídelny s nástupem od srpna
2 0 0 9 . Po ž a d u j e m e S Š v z d ě l á n í
gastronomického, případně
ekonomického směru, znalost práce na
PC. Životopis zašlete do 30. 4. 2009 na
adresu: ZŠ Lány, Školní 93, 270 61 Lány
nebo na e-mail: zs.lany@wo.cz.

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce vzalo na veřejném zasedání
dne 25. března 2009 na vědomí existenci
zákonných podmínek pro vydržení vlastnického
práva paní Marie Skálové a Hany Skálové, obě
bytem Lány, Lesní 231, k pozemkům par.č. 801/2
a 204/14 v katastrálním území Lány a uznalo
jejich vlastnické právo.
Zastupitelstvo obce schválilo:
·
převod nevyčerpaných finančních prostředků
přidělených Základní škole v Lánech v roce
2008 ve výši 1.107,64 Kč do rezervního fondu;
·
převod nevyčerpaných finančních prostředků
přidělených Mateřské škole v Lánech v roce
2008 ve výši 8.993,73 Kč do rezervního fondu;
·
přijetí materiálního daru - domácího kina
ve výši 115.073 Kč na podporu vzdělávacích
aktivit Základní škole Ch. G. Masarykové
v Lánech od Nadačního fondu Livie a Václava
Klausových;
·
směnu pozemků ve vlastnictví obce Lány
par.č. 421/1 o výměře 198 m2, par.č. st. 421/2 o
výměře 198 m2 a par. č. st. 416 o výměře 59 m2
za pozemky v majetku státu s právem
hospodaření pro Lesní správu Lány – par.č.
153/66 o výměře 302 m2 a část parcely č. 81
nově oddělenou GP 488-30/202 jako par. č.
81/3 o výměře 164 m2 vše v k. ú. Lány;
·
podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k
typovému projektu v rámci Integrovaného
operačního programu s názvem „Typový
projekt-CzechPOINT-Kontaktní místo
(Upgrade)“ dle předloženého návrhu;
·
projednaný závěrečný účet hospodaření obce
Lány za rok 2008 s výhradou;
·
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi obcí Lány a ČEZ Distribuce a.s.
Děčín, Teplická 874/8 na uložení kabelového
vedení vysokého napětí a nízkého napětí v
délce 80 m na pozemcích par. č. 234 a 236 v k.
ú. Vašírov. Věcné břemeno bude zřízeno za
úplatu 8.000 Kč;
·
podání žádosti o grant na výstavbu čističky
odpadních vod ve Vašírově z Fondu Životního
prostředí Středočeského kraje;
·
rozdělení finančních příspěvků na činnost
společenským organizacím v obci Lány dle
přílohy;
·
odměny neuvolněným členům zastupitelstva v
souladu s nařízením vlády č. 20/2009 Sb.,

které novelizuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb.;
·
podání žádosti o grant z Fondu rozvoje měst a

obcí Středočeského kraje na rekonstrukci a
zvýšení kapacity mateřské školy;
Zastupitelstvo obce souhlasilo:
·
s celkovou výší způsobilých výdajů 68.540 Kč;
·
s vyčleněním částky ve výši 10.281 Kč,

odpovídající 15% celkových způsobilých
výdajů typového projektu v rámci
Integrovaného operačního programu s
názvem „Typový projekt-CzechPOINTKontaktní místo (upgrade) z rozpočtu obce na
rok 2009.
Zastupitelstvo obce po projednání neschválilo:
·
žádost společnosti Metall Holding Lány, a. s.

na úpravu územního plánu obce v lokalitě
č. 19, par. č. 658/1;
·
revokaci usnesení č. 1/2008, bod 4-ZO
schvaluje prodej pozemků p. č. 152/9 o výměře
362 m2, p. č. 155/7 o výměře 803 m2 a
p. č. 248/6 o výměře 20 m2 v k. ú. Vašírov na
akci „II/236 Lány-obchvat, II.etapa“,
Zastupitelstvo obce uložilo:
·
starostovi Karlu Skleničkovi uzavřít smlouvu

směnnou s KPR Lesní správou Lány na směnu
pozemků ve vlastnictví obce Lány par. č. 421/1
o výměře 198 m2, par. č. st. 421/2 o výměře 198
m2 a par. č. st. 416 o výměře 59 m2 za pozemky v
majetku státu s právem hospodaření pro Lesní
správu Lány – par. č. 153/66 o výměře 302 m2 a
část parcely č. 81 nově oddělenou GP 48830/202 jako par. č. 81/3 o výměře 164 m2 vše
v k. ú. Lány;
·
účetní Miroslavě Charouskové zaúčtovat
zastavený majetek obce Lány vykázaný na listu
vlastnictví č. 1 na podrozvahový účet;
·
starostovi Karlu Skleničkovi podat zprávu na
odbor kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje o přijatých opatřeních
ke zprávě o výsledku hospodaření obce za rok
2008;
·
starostovi Karlu Skleničkovi, místostarostce
Aleně Hlavsové a zastupiteli Mgr. Jiřímu
Ladrovi vypracovat žádost o grant na výstavbu
čističky odpadních vod ve Vašírově z Fondu
životního prostředí;
·
zastupiteli Romanu Havelkovi zpracovat
přihlášku do soutěže Vesnice roku 2009
Středočeského kraje

Kontejnery na jarní biodpad
Na jarní biologicky rozložitelný bioodpad z
lánských a vašírovských zahrádek budou v pátek
17. a v sobotu 18. dubna přistaveny velkoobjemo-

vé kontejnery na těchto stanovištích: parkoviště u
lánského hřbitova, parkoviště u rybníka, Lesní
ulice u čp. 125, Vašírov u telefonní budky.
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Nepotřebný odpad patří
do sběrného dvora
Sběrný dvůr zahájil s příchodem měsíce
dubna plný provoz pro občany Lán a
Vašírova, kteří zde mohou BEZPLATNĚ
odložit odpad, který nelze umístit
do popelnic s komunálním odpadem.
Otevřeno je každou středu od 15 do 18
hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.
Věřím, že většina spoluobčanů této
bezplatné možnosti, kterou již od
loňského roku nabízí Obecní úřad
v Lánech se spolupráci s Městským
podnikem služeb Kladno, využívá. Do
sběrného dvora, který je umístěn
v technických prostorách objektu č. p.
174 v ulici Ke Hřbitovu, můžete
bezplatně umístit tento odpad:
·
sedací soupravy, nábytek, koberce,
linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské
linky, matrace;
·
trávu, listí;
·
staré elektrospotřebiče.
Pokud budete třídit odpad, snížíte cenu
za odpad, kterou v součtu hradí naše
obec za všechny občany. Nejdražší
způsob, jak s odpadem můžete naložit, je
jeho netříděné odložení do popelnice.
Nejostudnější přístup je jeho vyvezení do
lesa nebo na pole (likvidace skládky
v loňském roce v Lesní ulici stála obecní
pokladnu bezmála 30 tis. Kč). A nejhorší
způsob naložení s odpadem je jeho
spálení v kamnech – karcinogenními
látkami ničíte zdraví své i svých blízkých.
Martina Hořejší

Poplatek za hrobové místo
V letošním roce začíná další pětiletá
doba na zaplacení nájmu za hrobová
místa na hřbitově v Lánech. Poplatek je
splatný v hotovosti do konce května 2009
na Obecním úřadu v Lánech.

On-line spojení
s Magistrátem v Kladně
Magistrát města Kladna rozšiřuje
možnosti on-line rezervací k vyřizování
pasů, občanských průkazů, řidičských
průkazů a evidenci motorových vozidel.
Zájemci se mohou objednávat po
internetu na oficiálních stránkách města
Kladna: www.mestokladno.cz, přes
banner s označením „REZERVACE
AGEND ON-LINE“.
REKLAMA

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ VOZIDEL
Petr Klimeš
kompletní čištění interiéru a exteriéru
přípravy vozidel na prodej, svatby
Příjem objednávek na telefonu 604 894 402
Čs. armády 322, Lány
Neodkládejte jarní čistění vašeho vozu.

Kultura neuspěla v grantových řízeních na rok 2009
I pro letošní rok zpracovala obec celou řadu
grantů na prostředky z rozpočtu Středočeského
kraje. Bohužel v tomto roce nám kraj ukázal
nevlídnou tvář a v převážné většině naše žádosti
zamítl. Jediným úspěchem je tak získání dotace ve
výši 25 000 Kč na vybavení místní knihovny.
Nejvíce grantů zpracovala kulturní komise, a to
hlavně na řadu akcí, které se v loňském roce
setkaly s velkým ohlasem mezi občany. Bohužel
jak Pálení čarodějnic, Lánské letní slavnosti,
Staročeské máje i Kulinářský jarmark a Otvírání

studánek se potkaly v grantovém řízení
s neúspěchem.
Bohužel jsme neuspěli ani s grantem v rámci
Programu obnovy vesnice, kde jsme žádali o
příspěvek na výměnu oken v mateřské školce.
Naštěstí díky tomu, že jsme uzavřeli smlouvu do
konce března, a navíc jako stálí zákazníci jsme
získali okna od firmy Vekra, spol. s r.o.
třicetiprocentní slevu. Díky tomu se původní
záměr podaří uskutečnit z vlastních prostředků i
bez přispění kraje.
Karel Pleiner

Lány podají další žádosti o granty
Na veřejném zasedání zastupitelstva 25. března
2009 schválili zastupitelé záměr podat žádosti o
některé další granty. Jde především o grant na
financování výstavby čističky odpadních vod pro
Vašírov a o grant na vylepšení počítačové sítě na
obecním úřadu pro další rozšiřování služeb pro
občany v rámci elektronické komunikace s úřady.
Záměr vybudovat čističku odpadních vod a novou
kanalizaci ve Vašírově připravuje obec už delší
čas.
Protože právě Fond životního prostředí
Středočeského kraje vypsal grant na tuto oblast,
rozhodla se obec podat žádost a zastupitelé tento

záměr schválili. Dotace může dosáhnout až do
výše 7 miliónů korun.
Od poloviny roku 2009 bude obec také povinně
zřizovat takzvanou datovou schránku a chceme
rozšiřovat další služby, které umožňují občanům
vyřizovat své záležitosti prostřednictvím
e l e k t r o n i c k é p o š t y. J i ž n y n í f u n g u j í c í
CzechPOINT prokázal za rok provozu svou
užitečnost a občané jej celkem často využívají.
K dalšímu rozvoji elektronických služeb podáme
žádost o grant na doplnění vybavení na obecním
úřadě, který může být téměř 69.000 Kč.
Karel Pleiner

II.ročník soutěže ROZKVETLÁ VESNICE
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže pro
velký úspěch a zájem občanů o první ročník
vyhlašuje na měsíce duben, květen a červen roku
2009 druhý ročník soutěže „ Rozkvetlá vesnice“.
Odborná porota, ve které jsou zastoupeni
členové základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Lánech, komise
veřejného pořádku, sportu a mládeže,
předseda komise životního prostředí OÚ
v Lánech a starosta obce, bude
v uvedených měsících hodnotit
květinovou úpravu u rodinných a bytových
domů a také čistotu před každým bytovým
objektem. Soutěže se zúčastní automaticky každý
(nebude třeba jednotlivé přihlašování), kdo bude
mít upravené a čisté prostředí okolo svého domku
či bytového domu. Jedná se o předzahrádky

rodinných či bytových domů nebo květinovou
výzdobu truhlíků na oknech a balkónech. Prostě
vše, co je vidět přímo z ulice.
Pro pět majitelů nemovitostí budou připraveny
ceny v podobě dárkových poukazů na odběr
zboží dle vlastního výběru v hobby
marketu BAUMAX v hodnotě od 500 Kč
do 3.000 Kč.
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen
proběhne během Lánských letních
slavností 20. června 2009. Současně bude
na Lánských letních slavnostech k vidění
výstava fotografií k soutěži „Rozkvetlá
vesnice“.
JUDr. Ernest Kosár,
Komise veřejného pořádku, sportu a mládeže

Obecní zastupitelé rozdělili 675 tisíc mezi sportovní
a zájmové organizace
Sportovní organizace:
Hokejový klub HC Lány…....…........135.000 Kč
Lány a Vašírov – Zdravý prostor........10.000 Kč
Sportovní klub Lány–fotbal............175.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Lány........195.000 Kč
Tenisový klub Lány....…………..........30.000 Kč
Zájmové spolky:
Modelářský klub Lány......................24.000 Kč

Naše Lány........................................24.000 Kč
Občanské sdružení T. G. M. ................8.000 Kč
Vlastenecko – dobročinná obec...........7.000 Kč
Český svaz včelařů..............................8.000 Kč
Základní kynologická organizace.....17.000 Kč
Český zahrádkářský svaz-Lány...........8.000 Kč
Divadlo Tyrš.....................................34.000 Kč
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Blahopřejeme

Livia Klausová pokřtila v Lánech unikátní publikaci
U n i k á t n í p u b l i k a c i s n á z v e m LÁ N Y
V OBRAZECH - PROMĚNY V ČASE představila
obec Lány v pátek 20. března 2009 na slavnostní
prezentaci v Muzeu T. G. M. Prostřednictvím
srovnání dobových fotografií se snímky
zachycujícími současný stav přibližuje historii a
rozvoj obce Lány a okolí v plynutí času. Čtenáři se
tak mohou seznámit i s objekty, které již dávno
zanikly. Reprezentativní knihu neotřele doplňují
obrazy z dílny lánských rodáků, výtvarníků Petra a
Karla Kellnerových. Publikaci pokřtila paní Livia
Klausová. Již za první večer se prodalo 125 výtisků
a k 25. březnu byla polovina nákladu rozebrána.
Desítky diváků přišly do Muzea T. G. M. na
představení nové knihy, kterou vydává obec Lány.
Jeden výtisk dostala také paní Livia Klausová od
lánských občanů s tímto věnováním: „Dobrý
soused nežije vedle Vás, nýbrž s Vámi a proto bývá
lepší než daleký přítel. Vážené sousedce z numera
druhého věnuje jménem lánských a vašírovských
staro i novousedlíků obecní zastupitelstvo sídlící v
numeru devátém.“ Pan prezident pak obdržel
publikaci se stejným věnováním.
První dáma po slavnostním přestřižení stuhy na
knize vyjádřila potěšení, že je lánskou sousedkou a
prozradila, že je jim číslo dvě zřejmě souzeno,
protože zámecká budova v Lánech má číslo
popisné dvě a jejich chata ve vesnici Prudice také.
O publikaci byl od začátku velký zájem. Lidé ji
během večera, kdy se konal křest, kupovali i po
dvou, třech výtiscích. „Projekt je v historii obce
první svého druhu. Vybraná místa a objekty z Lán a
okolí zobrazuje vždy dobová a současná fotografie a
jejich historii přibližuje text z pera místního
písmáka Václava Vodvářky. Oživili jsme také
konečnou podobu publikace obrazy zdejších
rodáků, bratrů Kellnerů, lánskými motivy, což
dohromady s fotografiemi tvoří zajímavý celek,“
představil knihu autor projektu a předseda
kulturní komise obce Lány Roman Havelka.
Fotografie pocházejí ze sbírek soukromých osob,
Muzea T. G. M. Rakovník, poboček Lány a Nové
Strašecí. Mnohé objekty zachycené na snímcích

již dnes neexistují, o to zajímavější je seznámení s
nimi. „Na hranici dnešní chráněné krajinné oblasti
například bývala kamenná brána, jejíž vrata se na
noc zavírala. Musela však bohužel ustoupit
rozvíjející se moderní dopravě. Pár metrů od ní zase
stávala impozantní vila rodiny Horníkovy. I na
staré fotografii působí tajemně. Čtenář se také
seznámí s dvojdomkem zvaným Šubrt, který
vyhořel, či s historií sochy jelena, která se nacházela
před ním,“ připomněl zaniklá místa Havelka.
Na vydání knihy se sponzorskými příspěvky
podíleli i sami občané, část nákladů financovala
obec Lány a podařilo se získat také grantový
příspěvek od Středočeského kraje. Obec v první
fázi vydává 500 výtisků. Výtěžek z prodeje pak
vždy zajistí vydání v dalším nákladu. „Jsem velmi
rád, že publikace spatřila světlo světa a doufám, že
bude pro starousedlíky i nové občany Lán a Vašírova
nejen milou, ale i užitečnou připomínkou historie,
která je součástí našich životů. V návštěvnících obce
by pak měla vzbudit zájem nejen o notoricky
populární objekty, ale představit i historii méně
známou,“ uvedl starosta obce Karel Sklenička s
tím, že originály obrazů bratrů Kellnerů s
lánskými motivy byly během křtu vystaveny a
návštěvníci si mohli prohlédnout i ty, které se do
publikace nevešly. Celý program doprovodila
jazzová skupina Crazy Boys.
Knihu si zájemci mohou nyní zakoupit v Muzeu
T. G. M. v Lánech.
Eva Havelková

Vzpomínka
V měsíci březnu 2009 nás opustila paní
Alena Sedláčková, ul. Ke Hřbitovu,
z Lán.

Vítáme nové občánky
V březnu se narodili:
·
Ladislav Bechyně, ul. Školní, Lány
·
Kryštof Zbyněk Havelka, ul.
Berounská, Lány
·
Andrea Ronešová, ul. Ke Hřbitovu,
Lány
·
Maxim Kuckir, ul. Jetelová, Lány

Muzeum T. G. M. v Lánech zve
·
V neděli 26. dubna 2009 můžete od

9:00 do 17:00 hodin navštívit
prodejní výstavu ateliéru Motýl, který
přiveze do prostor lánského Muzea T.
G. M. jarní dekorace pro vaše
domovy. Na výstavu Vás srdečně zvou
majitelky Nataša a Hela Stutzigovy.
·
Výstava soch a obrazů Jiřího Vydry
„Křivoklátské hvozdy inspirující“
bude zahájena slavnostní vernisáží
11. dubna 2009 v 15:00 hodin za
doprovodu houslí profesora
Františka Vyskočila s průvodním
slovem režiséra Laco Kaboše.
Výstava potrvá od 11. dubna do 3.
května 2009.

foto Jana Jirásková

Kulturní komise obce Lány
Vás spolu se Sborem dobrovolných hasičů, Občanským sdružením Naše Lány a Modelářským
klubem zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Kdy: 30. dubna 2009

V měsíci dubnu 2009 blahopřejeme k
významnému jubileu těmto občanům:
Jákl Jan, Vašírov; Salačová Libuše,
Masarykovo náměstí 14; Rydlová Jiřina,
ul. Školní; Hrouda Jiří, ul. Ke Hřbitovu;
Miňo Jiří, ul. U Lipky; Matějka Jiří, ul.
Školní; Marková Jaroslava, ul. Čs.
armády; Kašpar Jindřich, ul. Čs. armády;
Husáková Helena, ul. Ke Hřbitovu.

Kde: na Kopanině v Lánech

Program:
Akce pálení čarodějnic začne, jako již tradičně, v 18:00 hod. strašidelným průvodem od hasičské
zbrojnice s vynášením čarodějnice na hranici. Masky čarodějnic a jiných příšerek do strašidelného
průvodu čeká sladká odměna. Na modelářském letišti bude připraveno slavnostní zapálení velké
hranice, ukázky hasičského zásahu dospělých a další program. Po celý večer bude hrát dobrá
muzika, občerstvení bude zajištěno.
Rodiny mohou opět využít možnosti stanování na letišti. I letos bude pálení čarodějnic doprovázet
soutěž ve výzdobě oken či předzahrádek v duchu čarodějnic. Každý se může přidat, ozdobit své
domy a zahrádky a soutěžit o nejšerednější, a tedy nejkrásnější čarodějnici. Výsledky vyhlásíme večer
při zapálení ohně.

V Lánech vzniká pěvecký sbor,
přijďte také!
Smíšený pěvecký sbor pro dospělé, resp.
starší 17 let, vzniká v Lánech. Jeho
sbormistrem bude sólista opery
Národního divadla pan Vladislav
Doležal, který je našim novým sousedem. První setkání zájemců o sborový
zpěv bude v sobotu 25. dubna od 14:00
hodin v lánské sokolovně. Přijďte i vy,
pokud vás baví zpívat. Každý je vítán, a to
i zájemci z okolních obcí a měst. Sbor
bude mít ambice reprezentovat Lány
nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Roman Havelka, vedoucí
Divadelního spolku TYRŠ Lány
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·
20. 3. – V rámci výuky

V Lidicích budou vystavovat
lánské děti
V Památníku Lidice budou ve dnech 16.
dubna - 15. května 2009 vystaveny práce
dětí navštěvujících lánskou školní
družinu. K vidění budou výtvarné práce,
fotodokumentace ze soutěží, sportovních
olympiád a dalších akcí.
Nejen pedagogové, ale i široká
rodičovská veřejnost dobře ví, že školní
družiny a školní kluby jsou nedílnou
součástí většiny základních škol.
Vychovatelky, které v nich s dětmi
pracují, byly již v roce 2004 postaveny
před zodpovědný úkol, který znamenal
vytvořit si vlastní Školní vzdělávací
program školského zařízení pro zájmové
vzdělávání (dále jen ŠVP ŠD, dle zákona
číslo 561/2004 Sb.). Dostaly příležitost
reagovat na změny ve školách, ale
především na ty, které se každý den
odehrávají kolem nás, mění výrazně
potřeby naše i našich dětí, žáků a
ostatních účastníků vzdělávání.
Školní družiny ovlivnil nový impuls,
který posunul hodnotu těchto
zájmových zařízení správným směrem.
Program, který je v nich pro děti
připraven, již není nikomu nucen, ale je
nabízen v mnoha přitažlivých podobách.
Dochází ke změnám ve vztahu k
rodičům, společenským organizacím,
občanským sdružením, veřejnosti, ale
především ke svěřeným dětem, které tato
zařízení navštěvují.
Tvůrčí práce pedagogů však neskončila.
Metodické semináře pokračují a
neomezují se na pouhé vyjadřování
změn a úprav v jednotlivých programech
škol. Vychovatelky si přejí veřejně
prezentovat svoji práci, ukázat, jak pod
jejich vedením mohou děti aktivně trávit
volný čas a rozvíjet své zájmy v
individuálních i organizovaných
činnostech.
Proto si ve dnech 16. dubna až 15.
května 2009 může laická i odborná
veřejnost prohlédnout výstavu „Nově
ve školních družinách" s podtextem
„První prezentační výstava činnosti
dětí a pedagogů školních družin
Středočeského kraje", kterou pořádá
Pa m á t n í k L i d i c e s p o l e č n ě s e
Vz d ě l á v a c í m z a ř í z e n í m
Středočeského kraje. Vernisáž bude
16. dubna 2009 od 10:00 hod. ve
výstavní síni Pod Tribunou v areálu
Památníku Lidice.
Anna Holeyšovská,
metodička pro školní družiny okresu
Kladno, odborný garant výstavy

·
26. 2. – Zajímavou výstavu s neobvyklým

názvem „Sáhni si na ptáka“ v Městském
muzeu v Novém Strašecí navštívila 7. třída v
rámci přírodopisu.
·
13. 2. a 28. 2. – Žáci obou skupin
„Ekologických praktik“ měli možnost
prohlédnout si stálou expozici Sládečkova
muzea v Kladně.
·
4. 3. – Tento den byl ve škole již druhým dnem
otevřených dveří v tomto školním roce. Rodiče
byli opět pozváni k návštěvě školy, měli
možnost nahlédnout do vyučovacích hodin,
pozorovat děti při práci. Zájem projevilo 12
rodičů či prarodičů na 1. stupni školy. V době
od 16.00 do 18.00 se konalo konzultační
odpoledne. Učitelé i vychovatelé byli ve škole k
dispozici rodičům s informacemi o prospěchu
a chování dětí. Další den otevřených dveří
bude 7. května.
·
6. 3. – Do Nového Strašecí na výstavu zajeli i
prvňáčci v doprovodu páťáků. Kromě
přírodovědné části muzea navštívili i expozici
věnovanou Keltům.
·
12. 3. – Ohmatávací výstavu si nenechali ujít
ani druháčci se čtvrťáky.
·
12. 3. – Nakonec expozici věnovanou Keltům
navštívila v rámci dějepisu i 6. třída.
·
14. 3. – Naši žáci (Štěpánka Stanická a Andrea
Kouglová ze 3. třídy; Ester Pátková, Dagmar
·
Pátková a Michal Beredzas ze 4. třídy; Renata
Kletečková a František Matoušek ze 6. třídy)
vystoupili v Muzeu TGM na akci Čtení pro
celou rodinu, kterou pořádalo OS Naše Lány
tentokrát ve prospěch Mateřské školy v
Lánech. Čtení bylo letos věnováno vzpomínce
na tvorbu autora Ondřeje Sekory. Děti četly
ukázky z knih „Ferda Mranevec“ a „Kronika
města Kocourkova“.
·
17. 3. – Na dvě hodiny výtvarné výchovy do 7.
třídy zavítal malíř Karel Kellner. Prostorově
správně zachytit na papír krabičku se zdálo
jako úkol velmi nelehký, ale po
vysvětlení malířských fíglů a
pod vedením odborníka na
slovo vzatého nakonec to
zvládli téměř všichni.
·
18. 3. – Divadlo Komedie a
titul „Alenka v kraji divů“,
neplánovaná vernisáž výstavy
Veroniky Richterové „V petu
tváře“ (výstava tvorby z PET
lahví), stopování osudů a cest
kata Mydláře v návaznosti na
informace z hodin češtiny s
mapou v ruce – to vše byl jeden
den sedmáků strávený v
Praze.

přírodovědy navštívili
žáci 5. třídy restauraci
hotelu Classic, kde byli
šéfkuchařem hotelu
panem Petrem Kejlou
náležitě poučeni o
pravidlech kultury
stolování. Poděkování
patří ředitelce hotelu
paní Haně Bodvanské za možnost zpestření
výuky.
·
20. 3. – Pan Milan Zaleš, který momentálně
působí pod Zoologickou a botanickou
zahradou v Plzni, předvedl ve škole
profesionální výcvik dravců. Přivezl s sebou
orla skalního Mařenku, rarocha velkého, výra
velkého Kubu a puštíka obecného Čendu. Děti
se dozvěděly spoustu zajímavých informací.
·
25. 3. – Návštěva tří Keňanů ve škole byla pro
děti opravdovým zážitkem. Děkuji kulturní
komisi za zajištění akce i poskytnutí
dárkových předmětů pro naše hosty.
Naši žáci se letos zúčastní 37. ročníku světově
známé Mezinárodní dětské výtvarné výstavy
Lidice pro děti ve věku 4 – 16 let. Tématem
letošního ročníku je Vesmír (objevování vesmíru,
jak se poletí ke hvězdám, co je asi na jiných
planetách, nebe a hvězdy nad mou zemí, jak
vypadá hvězdář). Nejlepší výtvarná díla vybraná
odbornou porotou a oceněná medailí nebo
čestným uznáním budou v Lidické galerii
vystavena od 28. 5. – 29. 10. 2009.
Práce žáků jsme zaslali i do výtvarné soutěže „Můj
strom“, kterou vyhlásilo Zahradnictví Franc
Kamenné Žebrovice.
Ve dnech 16 4. – 15. 5. 2009 si může laická i
odborná veřejnost prohlédnout výstavu „Nově ve
školních družinách“ s podtextem „První
prezentační výstava činnosti dětí a pedagogů
školních družin Středočeského kraje“, kterou
pořádá Památník Lidice společně se Vzdělávacím
zařízením Středočeského kraje. K vidění budou
výtvarné práce dětí, fotodokumentace z
pořádaných akcí, soutěží, sportovních olympiád,
vybrané texty z ŠVP ŠD některých škol a další
materiály. Vernisáž se koná 16. 4. 2009 od 10.00
ve výstavní síni Pod Tribunou v areálu Památníku
Lidice. I naše školní družina zde bude vystavovat.
Iveta Vrabcová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Lodní modeláři zimu neprospali
Zatímco lánští letečtí modeláři mají letos za sebou
už tři úspěšná vystoupení, jejich kolegům počasí
dosud nedovolilo spustit plavidla na vodu. A tak po
úspěchu na lednové kladenské výstavě se teprve na
rybník chystají.
To ale neznamená, že by zimu prospali. Především
museli odstranit u starších modelů šrámy z loňské
sezóny a pak začít stavět něco nového. Zapálený
lodní modelář chce totiž vyplout každý rok s něčím
novým. A to je práce víc než jen na zimu. Stavba
středního modelu klasické konstrukce, tedy ze
dřeva, představuje dobrých 600 hodin trpělivosti.
V klubu připravujeme sedm nových lodí. Já mám
rozpracovány dvě, když za předlohu mi posloužily
vraky z pobřeží střední Itálie. S žáky Adamem
Pickou a Ondřejem Slámou stavíme dva rychlé
hasičské záchranné čluny vlastní konstrukce.
Snad s nimi chlapce uvidíme už v srpnu na soutěži
„Lánská louže 2009“. Těšíme se na jachtu
konstruovanou Ing. Bohumilem Žákem, rybářský
kutr studenta Martina Mikoláška a překvapení
od Zdeňka Synka.

·
5.4. Krajský bodovací turnaj dorostu

Ale to je ještě daleko. Přede dveřmi na nás nejprve
čeká 11. dubna otevírání mola. To bude v 10 hodin
zahájeno tradičně přehlídkou plovoucích modelů.
Přejeme si, aby až půjdete na procházku kolem
místního rybníka, vám počasí dovolilo zastavit se
na chvíli a vdechnout atmosféru jara u vody.
JUDr. Václav Picka,
Modelářský klub Lány a okolí

Multipláci na horách
Prodloužený víkend ve dnech 5.- 8. března 2009
zažila část členů Fiat Multipla klubu ČR
v Jizerských horách v malebném hotelu Emilka.
Je březen a začínají krásné jarní dny. Tady v
nížinách po sněhu není ani památky, a tak se
vydala skupinka Multipláků za dalším dováděním
na sněhu. Naším cílem byl hotel Emilka v
Jizerských horách. Luxusní hotel na konci silnice s
netradiční cenou ubytování pro členy našeho
klubu.
Cesta je příjemná, suchá, okolo Mladé Boleslavi se
vše zelená. Čím blíže k hotelu se začala situace
měnit. Nejprve nějaké šedé hromádky zbytků
sněhu a u hotelu ještě spousty sněhu. Při průjezdu
okolo sjezdovky v Černé Říčce teplota ukazovala
nádherných 6°C, ale sněhu stále dostatek nejen na
lyžování. Škoda, že díky teplu mizel před očima.
Po zaparkování našich krásek na hotelovém
parkovišti a přivítání jsme se ubytovali ve velmi
útulných a prostorných hotelových pokojích.
Všechny předpoklady pro nádherný prodloužený
víkend.
Ve čtvrtek přijela třetina lidí. Večerní posezení bylo
komorní, ale příjemné. V pátek ráno vyrážíme na
sjezdovku, děti do lyžařských škol, aby se naučily,
co ještě pořádně neznají. Odpoledne postupně
přijížděly všechny Multinky a tak se zdržujeme v
hotelu a vítáme každého nového človíčka, který
dorazil. Nakonec v hotelu není jediný volný pokoj.
Vše je zaplněno Multipláky. Večer je plný povídání,
který někteří uzavírají až pozdě po půlnoci.
V sobotu většina přítomných vyráží na lyže či
běžky nebo jen na procházku. Po celodenním
sportování velká část osazenstva ještě není
nasycena a vyráží na večerní lyžování do Černé
Říčky. Multipláci zase ovládli nejen parkoviště, ale

Kalendář akcí duben,
květen 2009

i sjezdovku. Po návratu do hotelu se postupně
všichni scházejí ve společenské místnosti a
příjemně klábosí při kávě, víně či pivku. Někteří
sportovně založení jedinci hrají stolní tenis, šipky
či billiard. Nejmladší ratolesti si hrají v dětském
koutku, který je součástí společenské místnosti
nebo obdivují místní domácí zvířátka. Vzhledem k
tomu, že v hotelu jsou pouze členové klubu, děti se
pohybují po celé budově, hrají si a nikoho tím
neruší. Obsluha hotelu má s našimi ratolestmi
velkou trpělivost.
Nedělní ráno nás vítá námrazou a bílým
popraškem. Po výborném obědě a kávě probíhá
velké loučení a cesta domů.
Celá akce se vydařila a to díky skvělým lidem a také
díky skvělému přístupu vedení hotelu Emilka. Na
akci přijelo 68 lidí, tedy 17 Fiatů Multipla.
Za Fiat Multipla klub ČR Václav Burger

KOUPÍM
Pozemek na výstavbu RD o výměře
600-1000m2 v obci Lány nebo Vašírov.
Případně starší RD vhodný na přestavbu.
Prosím nabídněte.
Králíček Petr tel. 777 88 76 77

Autodílna Matějka Václav
Křivoklátská ulice čp. 227, Lány

Pneuservis, autoskla,
autodiagnostika, autoklempířství,
mechanické práce
Odvoz porouchaných vozidel do 2 tun možný!
Mob. 603 851 392 | Tel. 313 502 153
Po – Pá 9 - 17 hodin, So 9 - 13 hodin

ve stolním tenisu, sokolovna od 7.30
hodin (Sokol)
·
4. – 5. 4. Aprílové lánské polétání na
modelářském letišti (MK Lány)
·
4. 4. 23. ročník turnaje veteránů
memoriálu J. Skály ve stolním tenisu
v lánské sokolovně (Sokol)
·
6.4. Valná hromada Sokola od 18:00
hodin v lánské sokolovně (Sokol)
·
7. 4. Zahájení III. ročníku Lánské
nohejbalové ligy OPEN 2009,
sportoviště za sokolovnou (Sokol,
OÚ Lány, Hospoda Narpa)
·
11. 4. Otevírání lánského mola na
Židovském rybníku (MK Lány)
·
11. – 13. 4. Velikonoční polétání Lány
2009 na modelářském letišti (MK
Lány)
·
18. 4. I. KaKoJaMa-Day-2009 –
polétání velkých modelů letadel všech
kategorií na modelářském letišti (MK
Lány)
·
25. 4. Soutěž historických modelů
CR+CRC-E na modelářském letišti
(MK Lány)
·
26. 4. Výstava celoročních dekorací
Ateliér Motýl v Muzeu TGM v Lánech
·
30. 4. Pálení čarodějnic u modelářského letiště, strašidelný průvod od
hasičské zbrojnice v 18:00 hodin (OÚ
Lány, MK Lány, Naše Lány)
·
3. 5. Soutěž modelů RCEN – 3. ročník
elektrovětroňů na modelářském
letišti (MK Lány)
·
7. 5. Den otevřených dveří v Základní
škole v Lánech
·
8. 5. 37. ročník Běhu vítězství
zámeckým parkem (Sokol, ZŠ Lány,
OÚ Lány)
·
9. 5. X. ročník memoriálu Karla
Sláničky v nohejbalu trojic, sportoviště za sokolovnou (Sokol)

Inzerujte v Lánském
zpravodaji
Ceník inzerce:
rozměr
1/32 (např. 56 x 29 mm)
1/16 (např. 62 x 52 mm)
1/8 (např. 92 x 70 mm)
1/4 (např. 92 x 141 mm)
1/2 (např. (129 x 201 mm)
1/1 (192 x 270 mm)

cena
220 Kč
440 Kč
880 Kč
2000 Kč
3500 Kč
6000 Kč

šířka inzerátů 56, 62, 92, 129, 192 mm,
výška dle požadované plochy
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Burza knih vydělala
ve prospěch mateřské
školy 3.085,- Kč
Již potřetí zorganizovalo Občanské
sdružení Naše Lány společně s Muzeem
T. G. M. v Lánech v rámci Měsíce knihy
„Literární čtení pro celou rodinu“. Letos
bylo věnované tvorbě dětského autora
Ondřeje Sekory. Součástí programu v
Muzeu T. G. M. v Lánech byla i burza
knih.

Ti, kteří 14. března zamířili do lánského
muzea, mohli slyšet čtené úryvky z
tvorby Ondřeje Sekory v podání žáků
lánské základní školy, slyšeli vystoupení
kroužku „Flétničky“ z lánské mateřské
školky a vystoupení předškolních dětí a
zasmáli se u divadelního představení
plzeňského divadla„ O víle Míle“.
Prostory muzea rozzářily kresby dětí z
lánské školy, které nakreslily svého
největšího literárního hrdinu. Knižní
odměnu za nejhezčí obrázek získaly:
Michalka Slavíková, Františka
Barochová, Jiří Jirmus, Lucie Vomelová
a Lucie Cingálková. Kresby lánských
dětí zůstaly vystavené v lánském muzeu
do konce března. Značný zájem
dospělých návštěvníků patřil i výstavě
lánských kronik s výkladem kronikáře
pana Františka Pošty.

Těší nás výtěžek z burzy, kterou se
podařilo realizovat díky darovaným
knihám lánských a vašírovských
občanů. Rádi bychom všem dárcům
touto cestou ještě jednou poděkovali. Do
místní knihovny si před zahájením burzy
vybrala knihovnice paní Machačová
řadu zajímavých titulů.
Martina Hořejší,
Občanské sdružení Naše Lány
foto Jana Jirásková

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Co je to vlastně lísa ?
Tam, kde oborní zeď křížila veřejné cesty, byla v ní
zřízena vrata /lísy/ a při nich postavena obydlí pro
hajné a fořty, k jejichž povinnostem mimo jiné
patřilo tyto lísy otvírat a zavírat. Dodnes
používáme pomístních názvů Vašírovská lísa,
Horácká lísa, Třtická lísa …
Slovo lísa nás spojuje s našimi praslovanskými
předky.1 Je to výraz všeslovanský a povstal zřejmě
ze sousloví *lěsková merža /= lísková mříž/,
podobně jako třeba univerbizací sekané pečeně
vznikla sekaná, z mobilního telefonu univerbizovaný mobil … Etymologicky souvisí slovo lísa s
keřem lískou. Proč? Lísa, to byla u všech Slovanů
deska upletená z lískových prutů nebo z vrbového
proutí, sloužící třeba na sušení ovoce, jako síto při
výrobě tvarohu, ale také jako dílec přenosného
košárového /= upleteného z proutí/ plotu nebo
jako vrata, vrátka v takovém plotě. Na Valašsku se
říkalo přenosným, snadno přemístitelným dílům
pletených ohrad lésy. Jejich pevný základ, kostru
tvořily tenké lískové hůlky, zvané podusky, kolmo
/svisle/ zapuštěné do ráhna, ležícího na zemi.
Tato kostra byla horizontálně hustě propletena
1

lískovými pruty nebo březovými větvemi,
zbavenými postranních větviček. Hlavním
materiálem byly tedy lískové keře, lísky.
Postupem času se lehké přenosné ploty zhotovovaly i z tyčkoviny, avšak označení lísy jim zůstalo
(koneckonců limonáda také nemusí být jen z
citrónu, že?). Mezi silné pravidelně rozestavěné
kůly zapuštěné do země byly umísťovány
jednotlivé dílce z tyčkoviny, které bylo možno v
případě potřeby rychle odstranit a vytvořit tímto
způsobem provizorní dočasná vrata. Ostatně i v
Lánech a okolí můžeme slyšet, že někdo vysadil v
plotě lísu, aby se mohlo při stavebních pracích na
pozemek snadněji zajet.
Nakonec nabylo slovo lísa zúženého významu
vstupu, vrat. Právě v tomto významu je užíváno v
Lánský oboře. Je možné, že ty úplně první lísy
opravdu nebyla žádná vrata zasazená v otočných
pantech, nýbrž jen dílce oborního ohrazení, které
bylo možno v případě potřeby vysadit a rychle
zase vrátit zpět na původní místo.
PaedDr. Václav Vodvářka

Machek, V. : Etymologický slovník jazyka českého, Academia, Praha 1971, s. 335.

Ať Vám „neuteče“ Běh vítězství zámeckým parkem
Tělocvičná jednota SOKOL Lány ve spolupráci se
Základní školou Ch. G. Masarykové v Lánech a
pod záštitou Obecního úřadu v Lánech Vás
srdečně zve na již 37. ročník Běhu vítězství
zámeckým parkem, který se uskuteční v pátek 8.
května 2009. Závody v běhu pořádané v
jedinečném prostředí zámeckého parku v Lánech
jsou neodmyslitelnou sportovní a společenskou
květnovou událostí v naší obci. Zúčastnit se
mohou běžci od nejmenších po nejstarší. Pro
všechny, kteří si chtějí ověřit vlastní
zdatnost, je určen Běh pro zdraví, který
má společný start a délku trati 1200 m.
Vítěz je určen losem. Motto Běhu pro
zdraví je: „Běž, jak můžeš, když nemůžeš,
odpočiň si - ale pokračuj!“
Písemné přihlášky do běžeckých závodů
je možné zaslat na adresu ředitele závodu:
Karel Sklenička, Ke Hřbitovu 381, 270 61
Lány nebo na e-mail: beh@lany.cz. Je
možné se přihlásit i v den závodu,
nejpozději však 30 minut před startem
příslušné kategorie v prostoru u zámecké
brány. Začátek závodů je v 8:35 hodin,
prezentace závodníků bude od 7:30
hodin. Pozor, aby nezaspali zejména
holčičky a kluci z 1. – 4. třídy. Ti běží jako
první. Stává se, že přijdou k prezentaci
pozdě a pak jsou zklamaní, že závod
propásli. Žákovské tratě, tratě dorostu i
dospělých vedou po parkových pískových
cestách, trať pro předškoláky je travnatá.
Každý mimolánský účastník běhu hradí
při prezentaci startovné: mládež do 18 let
10 Kč; dospělí 30 Kč; účastníci "Běhu pro
zdraví" startovné neplatí. Bližší

informace o startovních časech jednotlivých
závodů a délce tratě příslušné věkové kategorie
naleznete na internetových stránkách
www.beh.lany.cz nebo ve vývěsce TJ Sokol Lány
před budovou sokolovny na Masarykově náměstí.
Organizační výbor Běhu vítězství přeje všem
účastníkům plný sportovní úspěch a hezký
zážitek z krásného prostředí zámeckého parku
v Lánech.
Martina Hořejší
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SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Lánští volejbalisté opět úspěšní
V sobotu 28. února 2009 v Tuchlovicích
pokračovala třetím kolem amatérská volejbalová
liga smíšených družstev Volley AVL. Lánští
volejbalisté nastoupili proti soupeřům z
Čelechovic, Tuchlovic a Stochova ve složení:
Tereza Hartmannová, Jitka Kindlová, Petra
Křivonožková, Honza Fencl, Karel Malík a Martin
Zelenka.
V předchozích dvou kolech ligy obsadili Lánští
druhé místo a do třetího kola šli s cílem porazit
všechny soupeře a dosáhnout na příčku nejvyšší.
Po velice vyrovnaných zápasech v první části
turnaje ztratily Lány pouze jeden set. Čekal je ale
ještě soupeř nejtěžší, a to Tuchlovice.
Úvodní set Lánští s přehledem vyhráli
25:17. Do druhého setu s Tuchlovicemi
nastoupili s odhodláním zvítězit. A
dařilo se jim. Za stavu 23:18 pro
Tuchlovice si družstvo Lán vyžádalo
oddechový čas. Poté se podařilo
odvrátit soupeřovo podání a v
dramatickém závěru po několika
úspěšných útočných akcích Honzy
„Tlouště“ Fencla Lány zvítězily 25:24 a
obsadily první místo v třetím kole ligy.
Celkové pořadí ligy po třetím kole:
Tuchlovice 22 b., Lány 20 b.,
Čelechovice 7 b., Stochov 5b. Čtvrté
závěrečné kolo se odehraje v sobotu 18.
dubna 2009 ve sportovní hale na
Stochově.
Krátce o Volley AVL: Na začátku bylo
pár přátelských zápasů okolních týmů.
Koncem roku 2008 vznikl nápad
založit oblastní amatérskou ligu

smíšených družstev. Slovo dalo slovo a liga má
svůj první ročník. Organizační výbor pracuje ve
složení: Jiří Marek – Tuchlovice, Radek Mansfeld
– Stochov, Miroslav Vodička – Čelechovice,
Martin Zelenka – Lány. Pravidla ligy vychází z
oficiálních pravidel volejbalu s tím rozdílem, že se
hraje pouze na dva hrané sety do 25 bodů a
podmínkou jsou minimálně dvě ženy na hřišti
(více informací na www.vklany.cz/volley-avl).
Martin Zelenka, vedoucí volejbalového oddílu
TJ Sokol Lány (www.vklany.cz)

Zimní příprava lánských fotbalistů
S vědomím nezbytné náročné zimní přípravy na
jarní část sezóny nastoupili lánští fotbalisté k
prvnímu letošnímu tréninku již 7. ledna. Týdně
absolvovali tři tréninkové jednotky, když využívali
areál TJ Sokol, naučnou stezku v lese a tělocvičnu
základní školy. Do konce února tak stihli 22 velmi
intenzivních tréninkových jednotek zaměřených
na získání hrubé fyzické kondice, při nichž
naběhali asi 130 km. Tým se potýkal s nemocemi,
pracovními směnami a nevlídným počasím,
přesto lze účast hráčů označit za uspokojivou.
Nejvíce odtrénoval Libor Švolba a kapitán David
Dudášik.
Vrcholem zimní dřiny se tradičně stala dvě
víkendová soustředění. V prvním lánském, jehož
se zúčastnilo 20 fotbalistů, prošli hráči šesti
tréninky během necelých dvou dnů,
orientovanými především na rychlostní
vytrvalost, rychlost i práci s míčem, takže si přidali
dalších 27 km. „Zlatým hřebem“ bylo deset
měřených čtyřstovek. Zpestřením námahy byl
tuchlovický bazén, místní sauna a zejména cvičení
aerobiku a ladného pohybu (marně) se skvělou
Bárou Ladrovou.

Víkend 6. – 8. 3. odjelo 17 hráčů na herní
soustředění do Žihle, kde maximálně využili
výborné umělky k dalším třem střeleckým a
kombinačním tréninkům a k sehrání přátelského
utkání s místním Slavojem, účastníkem plzeňské
II. třídy. Zápas, v němž každý z hráčů dostal stejný
herní prostor, odehráli kluci s velikou chutí a po
poločasu 4:0 nakonec natočili desítku. Po dvou
gólech vstřelili Michal Pleiner, Milan Dvořák,
Martin Verner a Marek Vácha, jeden přidal Michal
Reichl a Milan Rajgl z penalty. V dobrém světle se
ukázaly nové posily týmu – Martin Verner, Rosťa
Laga i Standa Najer, o jehož příchodu z Tuchlovic
se stále jedná.
Hráli: Haužvic – Rybář, Dudášik, Rajgl, Hladký,
Čapek J., Laga – Kubička, Blín, Dvořák, Verner,
Najer, Pleiner – Vácha, Reichl, Čapek D.
Slova trenéra Milana Dvořáka na závěr: Hráči
dostali hodně do těla. Jejich přístup a nasazení byly
vynikající, patří jim uznání i dík. Zimní dřina je
důležitým, ale pořád jenom prvním krokem pro
úspěšné jaro.
Milan Dvořák

Je útočištěm pro rodiče a předškolní děti
s bezpečnou hernou vybavenou pestrými
hračkami. Zvykání dětí na kolektiv je
vhodnou průpravou před nástupem do
mateřské školky.
Máme otevřeno v úterý a ve středu 9:00
–12:00 hodin a 14:00 – 17:00 hodin a ve
čtvrtek 9:00 – 12:00 hodin. Podrobný
program najdete na internetových
stránkách www.lany.cz pod odkazem
občanského sdružení Naše Lány.
Vybíráme z programu:
·
Na 14. dubna od 9:00 – 12:00 hodin a
14:00 – 17:00 hodin jsme připravili
burzu jarního a letního dětského
oblečení, hraček a botiček
v Domečku. Burza bude v nových
větších prostorách než doposud
mimo dětskou hernu! Pravidla burzy
najdete na www.lany.cz u podrobného programu Domečku.
·
Beseda „Kontaktní rodičovství“ se
uskuteční ve čtvrtek 30. dubna
dopoledne v Domečku. Je první
besedou třídílného cyklu besed od
Sdružení ŽIVA. V měsíci květnu bude
následovat beseda „V čem a jak nosit
děti“ s výukou vázání šátků a beseda
„Přirozená hygiena kojenců neboli
Bezplenková komunikační
metoda“.
·
15. dubna budeme ve výtvarné dílně
vyrábět čarodějnice na vyzdobení
oken a zahrádek. Oblečení na
čarodějnici vezměte sebou.
·
Z pravé keramické hlíny budeme
tvořit ve středu 22. a 29. dubna od
14:00 do 17:00 hodin. Přijít můžete
s dětmi nebo bez nich, rádi Vás mezi
sebou přivítáme!
·
6. a 13. května budeme ve výtvarné
dílně malovat na sklo. Speciálními
barvami můžete ozdobit své vázy,
misky, svícny, které budou po
vypálení v elektrické troubě
nesmyvatelné. V dílně bude možné
zakoupit skleněné destičky, ze
kterých vyrobíte originální šperk na
zavěšení.
·
Besedu a o správném obouvání
dětských nožiček nazvanou "Velká
zodpovědnost za malé nohy" budeme
mít ve čtvrtek 7. května od 9:30 do
12:00 hodin. Během besedy můžete
změřit svému dítěti nožičku aby jste
vybírali obuv se správnou velikostí!
Na místě bude možné vyzkoušet a
zakoupit certifikovanou – zdravotně
nezávadnou dětskou obuv, zejména
letní sandálky velikostí 19-28.
Přednášku povede Marta Gregorová,
Boty Bambini Rakovník, www.botybambini.cz.
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Ze Sokola
·
Již 10. ročník Memoriálu Karla

Sláničky v nohejbalu trojic proběhne
9. května. Přihlášky přijímá Pavel
Slánička (tel. 313 502 497) do 30.
dubna 2009.
·
V sobotu 18. dubna jedou naši dětští
atleti závodit na župní přebory v lehké
atletice do Kladna na Sletiště. Držíme
palce a věříme, že budou stejně
úspěšní jako loni.
·
V týdnu po Velikonocích bude
v sokolovně rušno. 14. dubna
Domeček pořádá burzu oblečení, 17.
dubna bude prodejní akce pana
Zýbara a v sobotu večer 18. dubna se
bude konat „country zábava“.
·
Pojeďte si zacvičit! Akci nazvanou
„Sobota v tělocvičně“ pořádá župa
Budečská 25. dubna v sokolovně v
Kladně pro cvičitelky a cvičenky z TJ.
Za 50 Kč vstupného budete mít
možnost cvičit s osvědčenými lektory
z Prahy od 9:00 do 16:00 hodin. Na
akci se můžete přihlásit u cvičitelek
TJ.
·
Dubnové sobotní cvičení s Martinou
Moravcovou proběhne pouze 11. a
18. dubna 2009
Několik čísel o Sokole v Lánech za rok
2008
·
TJ Sokol měla k 31. prosinci 2008 217
členů, to je o 30 více než v roce 2008.
·
Na grantech a dotacích od
Středočeského kraje, obce Lány,
České obce sokolské, Župy aj. jsme
vloni získali 913.880 Kč.
·
Obdrželi jsme finanční sponzorské
dary ve výši 35.867 Kč.
·
Příjem z členských a oddílových
příspěvků činil 44.018 Kč.
·
Opravy a údržba vlastního majetku
nás přišla na 765.100 Kč.
·
Provozní náklady dosáhly částky
264.383 Kč.
·
Investice jsme pořídili ve výši
81.254 Kč.
Jen za plyn pro topení v sokolovně jsme
zaplatili 128.531 Kč, částky za elektřinu
a vodné a stočné jsou rovněž vysoké.!
Obracíme se proto na všechny uživatele
sokolovny, aby maximálně šetřili všemi
energiemi, aby nám zbyly prostředky i na
sportovní činnost.
Václava Nováková
starostka TJ Sokol Lány

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
HC Lány „A“ má za sebou první meziokresní přebor
Počátkem března vyvrcholily boje v historicky
prvním meziokresním přeboru mužů v ledním
hokeji (mužstva z okresů Kladno, Beroun a
Příbram), kterého se HC Lány „A“ zúčastnily.
Soutěž byla rozlosována do dvou skupin
(kladenská a příbramská), v obou bylo po pěti
mužstvech, první tři z nich postupovala do
finálové skupiny. Vše se hrálo dvoukolově každý s
každým, do finálové skupiny si mužstva přinesla
své „společné“ výsledky. Poslední dvě mužstva z
každé skupiny poté stejným způsobem hrála o
umístění na 7. – 10. místě.
V základní skupině si naše „A“ mužstvo počínalo
celkem suverénně, ztratilo 3 body – podlehlo
pouze v Berouně místnímu SKP a na ledě
Spartaku Žebrák remizovalo, když vyrovnávací
branku dostalo při závěrečné power play soupeře.
Do finálové skupiny postoupilo z průběžného
prvního místa a celkem logicky začalo pomýšlet
na umístění na stupních vítězů.
Bohužel finálová skupina, resp. mužstva z druhé,
příbramské skupiny, se ukázala být těžkým
oříškem a Lánští sice s outsiderem této druhé
skupiny – s HK Příbram „B“ oba zápasy celkem
bez problémů zvládli (zisk 4 bodů a score 17:9),
ale s dalšími už bodovat nedokázali, byť s HK
Příbram „A“ oba zápasy prohráli o jednu branku

(4:5, 0:1) a s pozdějším vítězem meziokresního
přeboru – mužstvem Spartaku Hořovice –
podlehli v jednom utkání také o gól (2:3). V tom
druhém měli i trochu smůlu – ve 24. minutě se
zranil lánský brankář, a protože nebyl náhradní,
bylo utkání ukončeno s výsledkem 5:0
kontumačně ve prospěch Hořovických.
Takže shrnuto podtrženo – celkové 4. místo sice
není špatné, je to ta pověstná „bramborová“
medaile, ale na rovinu – mysleli jsme „na
bednu“!!!
Je to sport, přes léto na to zapomeneme a v září do
toho půjdeme a pokusíme se o tu „bednu“ znovu.
Kdo za HC Lány „A“ reprezentuje? Brankáři:
Kolísek Michal, Cepák Tomáš; obránci: Stross
Petr, Stross Martin, Kestner Jan, Kindl Jan,
Jirásek Jan, Šafránek Petr; útočníci: Hamouz Jiří,
Husák Vladislav, Bergmann Ivan, Rebeka Radek,
Suchánek Václav, Slapnička Luděk, Fišer
Jaroslav, Michal Ondřej, Dvořák Zbyněk, Rybář
Ivo, Rybář Vít, Kuna František ml.
Nejlepším střelcem našeho mužstva byl Radek
Rebeka se 13ti brankami.
Za HC Lány Ing. Luděk Slapnička,
předseda oddílu

Jarní část fotbalových soutěží začala
Oba fotbalové týdny v posledním březnovém
víkendu zahájily jarní část fotbalové sezóny.
Bohužel ne příliš úspěšně. Lánské áčko v prvním
zápase podlehlo Jenči na jeho hřišti 1:4 a Lány B
si neporadily na domácím hřišti se soupeřem z
Kněževse a prohrály 0:1.
První se se svým soupeřem utkal tým Lány A již
v sobotu 28. března. Začátek zápasu vypadal více
než nadějně, protože Lánským se podařilo
prudkým náporem zaskočit protivníka, který byl
aktuálně na čtvrté příčce tabulky, a již v první
minutě se ujali vedení 1:0. V následujících dvaceti
minutách náš tým v náporu pokračoval a
vypracoval si další šance, z nichž minimálně dvě
opravdu zaváněly gólem. Zejména velmi nejistá
hra obou stopérů soupeře poskytovala našim
fotbalistům dost prostoru a několikrát obrana
Jenče svými zmatky nabídla Lánům roh nebo
odevzdala zadarmo míč. Bohužel další branky do
sítě Jenečských už nepadly. Naopak soupeř, který
měl vpředu několik rychlých a technicky zdatných
hráčů, postupně vyrovnal hru a posléze i skóre.
Těsně před koncem prvního poločasu se Jeneč
ujala vedení 2:1. Ve druhém poločase se hra
Lánských stále více blížila podobě posledních
podzimních utkání a soupeř nás postupně

viditelně přehrával. Svou převahu vyjádřil i
dalšími dvěma brankami a nakonec zvítězil 4:1.
V neděli 29. března pak nastoupili k prvnímu
jarnímu zápasu fotbalisté béčka. Tentokrát se
jednalo o přímý souboj o první místo v tabulce,
kde Lány B přezimovaly na jejím čele a soupeř z
Kněževse byl o pouhý bod na druhém místě. V
prvním poločase se oba týmy dostávaly do tempa,
přece jen bylo vidět, že se vzpamatovávají po
zimní přestávce. Na konci poločasu na ukazateli
skóre svítil stav 0:0. Ve druhé půli ale soupeř
postupně přebíral iniciativu a působil
fotbalovějším dojmem. Několikrát zahrozil a
konto Lánských zůstalo čisté jen díky zákrokům
náhradního gólmana Čapka. Oproti tomu
občasné nápory domácího týmu působily spíše
bezzubým dojmem a celkem spolehlivě hrající
obrana soupeře je s přehledem vyřešila. Zhruba
dvacet minut před koncem zápasu se centr
Čecháka nečekaně stočil do lánské brány a
překvapil i do té doby spolehlivě chytajícího
Čapka. Přestože se Lánští snažili ještě vývoj
zápasu zvrátit, chybělo jim důrazné zakončení a
tak nakonec stav zůstal 0:1.

Informační list vydává Obecní úřad Lány. Náklad 750 ks.
Obecní úřad Lány, Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány. Telefon: 313 502 041, e-mail: info@obec-lany.cz.
Redakce: Karel Pleiner (tel: 603 814 772), Martina Hořejší, Václava Nováková, Roman Havelka, Marta Matějková.
Grafická úprava a sazba: Martin a Eva Hložkovi. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Články mohou být redakčně
kráceny. Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: zpravodaj@lany.cz. Uzávěrka příštího čísla: 25. 4. 2009.

Karel Pleiner

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

