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Slovo na úvod
Je normální nekouřit?
Přestože na dveře klepe jaro, dovolím si
vrátit se k jedné významné události,
která v naší obci proběhla začátkem
měsíce února, kdy celou republiku ještě
svíraly kruté mrazy. Tou událostí byl
reprezentační ples obce, pořádaný
ve spolupráci s muzeem T. G. M. Mnozí
čtenáři možná namítnou, co bylo
významného na obecním plese, který se
koná každý rok. Významné bylo, že to
letos byl poprvé ples nekuřácký.
Myšlenkou nekuřáckého plesu se
zastupitelstvo obce zaobíralo již několik
let, ale nikdy jsme nenašli k tomuto
kroku dostatek odvahy. Pomohla nám
však rekonstrukce podlahy v místní
sokolovně a rozhodnutí výboru TJ Sokol,
že se v prostorách sokolovny nebude
kouřit při žádné akci. Nejprve jsem si
myslel, že ani neprodáme lístky, ale opak
byl pravdou. Během tří dnů se
po vstupenkách v předprodeji jenom
zaprášilo. No a atmosféra na plese?
Ta byla vynikající a téměř nikomu
kouření nescházelo. Právě naopak.
Mnoho návštěvníků plesu přišlo
poděkovat za výborný nápad s tím, že se
již těší na příští nekuřácký ples.
Poděkovat přišla také kapela, jak se jim
krásně dýchalo. Potom mne však
nepříjemně překvapí skutečnost, že jdu
po náměstí a na zastávce je naše mládež,
která nedávno opustila základní školu.
To, že je ven vytáhlo blížící se jaro a
sluníčko, je normální. Nenormální však
je, že většina z nich má zapálenou
cigaretu u úst. Ptám se sám sebe. Je
normální kouřit, nebo nekouřit? Na to si
však každý musí odpovědět sám. Já mám
v tom jasno, ale bohužel, naše mládež má
na to asi opačný názor. A to vůbec neberu
v potaz tu skutečnost, že nedopalky
cigaret poházené po zastávce musí každé
ráno uklízet zaměstnanci obce. Možná
ale až dnešní mladí dospějí, budou také
rádi navštěvovat nekuřácké akce jako
jejich rodiče. Protože asi opravdu
normální je nekouřit. Ale s tím se musí
každý vyrovnat sám. Přeji všem krásné
jaro.
Karel Sklenička

Lékárna v Lánech otevře 19. března
Lány se od poloviny března dočkají vysněné
lékárny. PharmDr. Magdalena Riegerová, která
má prostory v čp. 174 pronajaté a bude lékárnu výdejnu provozovat, nám potvrdila, že její otevření
je otázkou několika nejbližších dnů.
„Ve středu 7. března si jdu vyzvednout schválenou
registraci nutnou k provozování lékárny - výdejny
v Lánech. Potom nás čeká zavezení lékárnického
sortimentu do prodejny. Na nové zákazníky se
těšíme, zveme je k návštěvě či konzultaci.
„Lékárna - výdejna v ulici Ke Hřbitovu v čp. 174

nabídne obvyklý sortiment, na který jsou
zákazníci zvyklí. „Do začátku, si dovolím požádat
zákazníky o shovívavost, pokud bychom neměli
vše skladem. Budeme sortiment doplňovat podle
aktuální poptávky. Jsme schopni zajistit vše do 24
hodin včetně speciálních léčiv, samozřejmostí je
zajištění všech léků na předpis lékaře” dodala
magistra Riegerová. Otevírací doba lékárny bude
v pondělí, úterý, čtvrtek a v pátek 8:00 - 16:00
hodin a ve středu 10:30 - 18:30 hodin.
Martina Hořejší

V mateřské škole začne v dubnu rozsáhlá rekonstrukce
Umožní ji evropská dotace projektu schváleného
Regionální radou Regionálního operačního
programu regionu Střední Čechy. Celkové
náklady projektu jsou vyčísleny na 7,7 milionu
korun, přičemž schválená dotace z operačního
programu je ve výši 6,1 milionu Kč a spoluúčast
obce činí 1,6 milionu Kč.
Práce přímo ve školce budou zahájeny už
počátkem dubna. V únoru byla zveřejněna výzva
k podání nabídek na realizaci stavební části
projektu. Hodnoticí komise se k jejich
vyhodnocení sešla 5. března (výsledek nebyl do
uzávěrky tohoto Zpravodaje znám). Zahájení
prací je plánováno na 1. dubna a do 21. září by
mělo být vše hotové.
Rekonstrukce školy sebou nese i méně příjemné
stránky, se kterými se musí vypořádat především
ředitelka školy Miluše Vaněčková. Úspěch
společného projektu ji těší, a tak se s obtížemi,
které přinese zásah stavbařů do vnitřních prostor
školy a omezí provoz, snaží vyrovnat
s předstihem. „V únoru proběhla informační
schůzka s rodiči dětí, které navštěvují naši školu,”
říká ředitelka Vaněčková. „Vysvětlili jsme jim, že
omezení provozu školy a následné prázdninové
uzavření budovy je nezbytné. V současné době
jednáme o využití náhradních prostor v obci.
V úvahu připadají volné učebny v základní škole,
máme nabídku využít hernu lánského
mateřského centra Domečku v sokolovně nebo
nového nekuřáckého sálu nad místní hospodou
NARPA. Všechny varianty konzultujeme
s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského
kraje v Kladně a věřím, že najdeme řešení. Díky
nastavenému harmonogramu prací také
předpokládáme, že budeme trávit s dětmi většinu
času venku na školní zahradě nebo na dětském
hřišti.”

Co se díky projektu změní v mateřské škole:
· Díky přístavbě bude navýšena kapacita

školy na 90 dětí. Ke stávající budově bude
na severní straně postavena přízemní
přístavba, která umožní změnu vnitřní
dispozice stávajícího přízemí. Vznikne nová
prostorná herna pro děti s veškerým zázemím
a příslušenstvím na moderní úrovni.
· Prostory školy budou efektivněji využity.
Odizolování suterénu a stavební úpravy
umožní lepší využití suterénních místností
pro doplňkové aktivity dětí. Ze suterénu bude
vybudován nový přímý vstup na zahradu.
· Bude modernizováno vnitřní vybavení
školy. Bude modernizována velká část
vybavení tříd v přízemí i v prvním patře. Bude
doplněno vybavení nábytkem a výukovými
pomůckami a hračkami. Všechny třídy budou
vybaveny počítačem s dotykovou obrazovkou.
· Nové herní a výukové prvky na zahradě.
· Sníží se provozní náklady objektu. Celá
budova včetně střechy i suterénu bude
zateplena, čímž dojde k výrazné úspoře
za energii na vytápění.
· Bude upraveno okolí školy. Projekt počítá s
osazením laviček a stojanů na kola před
budovu školy a s celkovou úpravou okolí.
V rámci rekonstrukce bude odstraněna
nevzhledná vstupní hala i navazující rozpadlý
plot. Okolí školy i přístup na zahradu by se díky
tomu měly stát příjemným prostředím
pro vstup do mateřské školy.
Tolik k největší stavební akci, která v letošním
roce čeká naši obec. V příštím čísle Zpravodaje
vám přineseme další informace.
Karel Sklenička
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Co se děje na radnici

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

· Zastupitelé se seznámili

·

·

·

·

·

s opakovanou žádostí Středočeského
kraje o bezúplatný převod pozemků
ve vlastnictví obce pod II. částí
obchvatu do vlastnictví
Středočeského kraje. Žádost
projednají na veřejném zasedání.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár a
zastupitelka Alena Hlavsová
seznámili zastupitele s výsledky
kontroly vyúčtování dotací
poskytnutých spolkům v roce 2011.
Některé spolky doložily vyúčtování
neúplné nebo použily peníze v
rozporu s uzavřenou smlouvou
budou proto vyzváni, aby vyúčtování
dali do pořádku. Zastupitelé se dále
seznámili s nově přijatými žádostmi
zájmových spolků a sportovních
organizací o příspěvek z rozpočtu
obce na rok 2012. O finanční podpoře
jednotlivým organizacím budou
zastupitelé rozhodovat na veřejném
zasedání 26.3.2012.
Pr o b í h a j í p ř í p r a v n é p r á c e
v prostorách uvažované zubní
ordinace v budově I. stupně základní
školy. Obec nechala na vlastní
náklady instalovat nové rozvody vody
a odpady a místnost byla stavebně
upravena. Nyní je podána žádost o
rekolaudaci na stavebním úřadě v
Novém Strašecí, aby prostor mohl být
využíván jako zubní ordinace.
Konečné rozhodnutí o úspěšných
projektech v rámci jednoho
z Operačních programů životního
prostředí, vyhlášeného Státním
fondem životního prostředí a
Ministerstvem životního prostředí
bylo posunuto na 15. 3. 2012. Obec
Lány má přihlášený projekt na
výměnu oken na jižní straně
historické budovy ZŠ, zateplení
budovy a změnu vytápění školy.
Místostarosta Mgr. Jiří Ladra
informoval zastupitele o důvodech
vykácení topolů u fotbalového hřiště.
Všechny pokácené stromy byly při
auditu obecních stromů označeny
jako nebezpečné. V průběhu roku
budou vysazeny nové stromy.
Místostarosta JUDr. Ernest Kosár
jedná s kladenskou pobočkou Úřadu
práce v Příbrami o využití veřejné
služby ve prospěch obce. Po podpisu
smlouvy se zmíněným úřadem, bude
obec využívat občany Lán a Vašírova,
kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle
než 6 měsíců, na veřejnou službu.
Např. na pomoc v oblasti životního
prostředí, kulturního rozvoje a
sociální péče nebo udržování čistoty v
ulicích a na veřejných prostranstvích
obce.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná v
pondělí 26. března 2012 od 18:00 hodin v sále nad hospodou Narpa.

Finanční arbitr nabízí občanům bezplatné řešení sporů
Hlavním posláním finanční arbitra je zajištění
rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování
sporů mezi občany a finančními institucemi. Jak
konkrétně Vám arbitr může pomoci:
·Při sporu s bankou o správnosti zaúčtované
platby, při zneužití platební karty neoprávněnou
osobou.
·Při sporu držitele předplacené karty jízdného s

provozovateli veřejné dopravy.
·Při sporu s věřitelem při odstoupení od úvěrové

smlouvy nebo sporu o výši poplatku za předčasné
splacení úvěru.
Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na
návrh zákazníka. Pokud Vás tato problematika
zaujala, bližší informace naleznete na webových
stránkách obce www.obec-lany.cz.

Vychází kniha o Lánském hřbitově
V sobotu 10.3.2012 se uskuteční v lánském
Muzeu T. G. Masaryka v rámci oslav Dne s T. G. M.
křest nové publikace nazvané Lánský hřbitov.
Kniha seznámí čtenáře s historií lánského
hřbitova, s rekonstrukcí hlavních přístupových
cest a představí i návrhy urbanistického řešení
hřbitova ale i jeho okolí. Publikace vznikala v

průběhu loňského roku z iniciativy starosty obce
Karla Skleničky a předsedy spolku Svatobor
profesora Václavy Lišky. Doprovodné texty
připravil lánský písmák PaedDr. Václav Vodvářka
a Ing. Jaromír Doležal, grafické kresby namaloval
Karel Kellner a fotografiemi přispěl Petr Vícha.
Martina Hořejší

Grant Nadace O2 pomůže dokončit klubovnu
Tři členové týmu, který s projektem lánské
klubovny uspěl v grantovém programu Think Big
od Nadace O2, se ve dnech 16. až 18. března 2012
zúčastní vzdělávacího semináře v Rekreačním
středisku Poslův mlýn v Doksech u Mladé
Boleslavi. Zde se seznámí se svým mentorem
/dobrovolníkem z řad zaměstnanců firmy
Telefónica/, dozví se jak správně řídit projekt, jak
vést tým, jak prezentovat výsledky své práce a

mnoho dalších instrukcí. Lánský tým současně
převezme tři vouchery od Nadace O2 (3x
hardware v hodnotě 2 500,- Kč, internet v mobilu
na půl roku zdarma a tarif O2 Cool na 2 roky
osvobozený od měsíčního paušálu). V druhé
polovině března je čeká plnění konkrétních úkolů
při realizaci projektu lánské klubovny.
Jana Drastilová

Obecní ples
Krásné dámy v dlouhých róbách se v náručí
elegantních pánů ladně nesly po nové, naleštěné
podlaze lánské sokolovny. Kapela K-Band Josefa
Husáka dokázala tanečníky řádně rozhýbat.
Dražily se obrazy z ateliérů rodiny Kellnerových.
Na kančím si pochutnal vítěz tomboly a domů se
šlo až k ránu. To byl letošní reprezentační ples
Obce Lány a Muzea T. G. M., který se konal
4. února 2012.
Letošní ročník reprezentačního plesu byl již
šestým. Plně vyprodaný sál lánské sokolovny
svědčí o tom, že se obyvatelé naší obce chtějí
setkávat a společně se bavit. Po slavnostním
zahájení starostou Karlem Skleničkou, vedoucí
muzea T.G.M Magdalenou Elznicovou
Mikeskovou a předsedou kulturní komise obce
R. Havelkou kapela vtáhla na taneční parket
první páry. Předtančení v duchu lidových
staročeských tanců v bohatě zdobených lidových

krojích zaujalo originalitou a sklidilo úspěch.
Neméně ovací si vysloužilo vystoupení půvabné
břišní tanečnice Jany Norkové ze Zlína, která
plesu vtiskla nádech exotiky dálných zemí.
V průběhu slavnostního večera se také dražily
obrazy Karla Kellnera, Petra Kellnera a Jany
Kellnerové. Výtěžek byl věnován na úhradu
dluhu, který lánské Sokol má po rekonstrukci
podlahy v sokolovně. Tímto bych rád vyslovil dík
umělcům za jejich donátorský počin. Děkuji též
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
Reprezentačního plesu Obce Lány a Muzea
T. G. M. Paní Mikeskové a jejímu týmu, členům
kulturní komise obce Lány J. Luskovi a P. Vlčkovi
a v neposlední řadě týmu pracovníků obce.
Bez těchto lidí by se reprezentační ples nemohl
konat.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise
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SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Letošní oslavy výročí narození T. G. M.
Letošní oslavy narození prvního československého prezidenta proběhnou v Lánech v
sobotu 10. března 2012. Lánská pobočka
Muzea T. G. M. v Rakovníku ve spolupráci s obcí
Lány připravuje pietní i slavnostní část programu:
·V 10:30 hodin proběhne pietní akt u jezdecké
sochy T. G. Masaryka u lánského Muzea T.G. M.
Zde vystoupí lánský smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum.
·Ve 13:00 hodin bude slavnostně otevřena výstava
150 let spolku Svatobor a pokřtěna nová kniha
Lánský hřbitov.

·V 16:00 hodin vás zveme na koncert smyčcového
kvarteta EVE KVARTET v prostorách Muzea
T. G. M. v Lánech.
Jako každý rok bude připraven před muzeem
stánkový prodej s občerstvením a suvenýry.
Ve stanu před muzeem bude probíhat hudební
program.
Mgr. Magdalena Mikesková Elznicová, DiS.,
vedoucí Muzea T.G. M. v Lánech

Během odpoledne vám představíme tvorbu
zmíněných autorů, budeme předčítat úryvky
z knih, vystoupí děti z Mateřské a Základní školy
v Lánech a děti z přípravného a hudebního
oddělení Základní umělecké školy ve Stochově,
přítomen bude internetový obchod Famfárum
s chytrými hračkami, pro děti připravujeme
soutěže a těšit se mohou na pohádku O vodníkovi
Čochtánkovi a víle Lesněnce aneb Jak chránit
přírodu.
K připravovanému literárnímu odpoledni jsme
vyhlásili výtvarnou soutěž. Zúčastnit se mohou

děti navštěvující lánskou mateřskou školu i
základní školu (1. - 7. třída). Nejmenší děti do 4 let
mohou svůj obrázek odevzdat v lánském
Domečku (více informací k soutěži najdete
na stránkách www.naselany.cz). Na zadní stranu
obrázku nezapomeňte uvést celé jméno dítěte,
bydliště, věk dítěte, název pohádky a telefonické
spojení na jednoho z rodičů. Na vítěze v každé
věkové kategorii čeká odměna.
Součástí programu bude i burza knih pro dospělé i
děti. Darujte ze svých knihoven zajímavou knihu
ve prospěch lánské knihovny. Knihu/y můžete
nosit již od 20. 3. přímo do lánského muzea. Pokud
si Vámi darovanou knihu nevybere přímo lánská
knihovnice paní Machačová, nabídneme váš dar k
prodeji v burze a výtěžek bude věnován na nákup
nových knih do knihovny Mateřské školy
v Lánech.
Přijďte strávit hezké odpoledne ve společnosti
knih. Darujte knihu nebo si přijďte nějakou koupit.
Těšíme se na Vás.
Jana Drastilová, občanské sdružení Naše Lány

Kterak lánský písmák znalost rodné hroudy mezi lid
obecný rozséval…
V neděli 12. února se nás v Muzeu T.G.M. v Lánech
sešla vcelku početná skupina vědomostíchtivých,
abychom se zaposlouchali do další z přednášek
našeho lánského písmáka Václava Vodvářky o
historii rodné obce a jejího okolí. Ten si na nás
dokonce přivedl posilu z bývalého okresního
města Rakovníka, historika Jana Černého.
Lánský písmák se tentokrát zaměřil na působení
známého architekta Josipa Plečnika, který se
nemalou měrou podepsal i na současné podobě
lánského zámku a dalších prvků na katastru Lán.
Hlavním tématem přednášky „Jak J. Plečnik
mrákotínskou žulu rozséval“ však tentokrát byl
osud památníku padlým v první světové válce,
jehož nejpodstatnější část se nachází na Pražském
Hradě. Zdaleka ne všechny kusy však skončily
právě tam a celkem čtyři části žulového monolitu
měly různý osud. Jedna z nich skončila také
v Lánech, kde stojí jako připomínka padlých z
první světové války před číslem 108 naproti
zámecké bráně. Dnes je bohužel pomník tak
obrostlý tújemi, že není od silnice téměř vidět, a

· Co si únor zazelená, březen si to hájí,

·
·
·
·

co si duben zazelená, květen mu to
spálí.
Jestliže březen kožich stáhl, duben
rád by po něm sáhl.
Lépe od hada být uštknuti, než
v březnu od slunce ohřáti.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
12. 3. = svatého Řehoře. Na svatého
Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu
otevře, líný sedlák, který neoře.

Tříkrálová sbírka

Zveme vás na Čtení pro celou rodinu a burzu knih
V neděli 25. března od 14:00 do 17:00 hodin vás
srdečně zveme do Muzea T. G. Masaryka v Lánech.
Již tradičně jsme na Měsíc knihy připravili Čtení
pro celou rodinu aneb pomáháme knihovně.
Letošní volba padla na české autory Zdeňka
Milera a Zdeňka Svěráka. Připravujeme opět
burzu knih na podporu lánské knihovny a
vystaveny budou lánské kroniky mapující život
v naší obci.

Pranostiky na březen

nezasvěcený ho ani nemá šanci najít.
Ve druhé části přednášky pak předal Václav
Vodvářka slovo Janu Černému, který připomněl
dnes již zaniklou silnici z Rynholce do Pecínova a
dále na Rudu. Přinesl i zajímavé staré mapy a
fotografie obce Pecínov, jejíž podstatná část
zmizela z povrchu zemského v šedesátých a
sedmdesátých letech, kdy musela ustoupit těžbě
lupku v lomu Hořkovec. Pro řadu z nás to byly
úplně nové informace o nedávné historii naší
lokality, o níž jsme do té doby měli maximálně
mlhavé tušení. Historik Černý se vrátil i o pár
století zpět, ke vzniku Pecínova, který byl založen
jako důsledek sporů rakovnických a
novostrašeckých měšťanů o výběr cla na obchodní
cestě z Prahy do Německa.
Přednáška byla skutečně velmi zajímavá a ti, kdo
se jí zúčastnili, rozhodně nelitovali. Lánskému
písmákovi i jeho hostu Janu Černému patří velké
poděkování a budeme se těšit na příště!
Karel Pleiner

Letošní Tříkrálová sbírka v Lánech
probíhala v klidné atmosféře.
U jednotlivých domovů zvonily dvě
členky z novostrašecké farnosti, protože
domluvení koledníci onemocněli.
Ti lidé, kteří nám otevřeli své domovy,
byli velice vstřícní a milí. A mají náš
veliký dík za příspěvek na dobrou věc,
jakou je pomoc starým lidem v nouzi,
které Tříkrálová sbírka opět podpoří.
V Novém Strašecí jsme vykoledovali
2.730,- Kč, na Rudě 3.894,- Kč a
v Lánech 3.216,- Kč. Děkujeme všem
občanům za jejich ochotu a vstřícnost i
za příspěvek a vyprošujeme za ně mocné
požehnání Panny Marie.
Jitka Ždímalová,
za farnost v Novém Strašecí

Římskokatolická farnost
Nové Strašecí připravuje:
· Mezinárodní ekumenická akce

proběhne v roce 2012 v noci z pátku
1. června na sobotu 2. 6. 2012. V naší
farnosti jako již tradičně bude otevřen
kostel v Novém Strašecí v pátek
1. 6. cca od 20:00 do 23:00 hodin.
· Zveme Vás na farní poutní zájezd do
Mariazel v termínu od 17. 9.
do 19. 9. 2012. Duchovní doprovod
P. Mariusz Walczak. Zájezd je
nabídkou pro ty, kteří mají zájem se
blíže seznámit s vírou. Cena: 4.900,Kč zahrnuje: dopravu luxusním
autobusem, 2x ubytování
ve 2–4 lůžkových pokojích včetně
polopenze, kompletní pojištění,
vstupy a služby průvodce.
· Slavnost Božího těla s průvodem
ke čtyřem oltářům v okolí kostela
v Novém Strašecí.
Jitka Ždímalová

Nabízím k pronájmu
garáž ve Školní ulici. Samostatný
vjezd, elektrické ovládání vrat.

Tel. 722 906 150
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KALENDÁŘ AKCÍ V LÁNECH A VE VAŠÍROVĚ
Kalendář akcí v Lánech a Vašírově na rok 2012
Vážení čtenáři Lánského zpravodaje,
opět se sešel rok s rokem a přinášíme vám seznam sportovních, kulturních i společenských akcí, které na letošní rok připravují lánské a vašírovské spolky. Již
zběžným pohlédnutím do něj se mnou budete asi souhlasit, že nás čeká po stránce společenské a sportovní rok nabitý událostmi.
Kalendář akcí bude trvale umístěn na stránkách obce www.obec-lany.cz. Každý spolek či organizace z Lán a Vašírova do něj může i v průběhu roku přispět
informací o tom, kterou veřejně přístupnou akci bude pořádat. Termíny akcí je možné v průběžně upravovat a nové akce doplňovat (podklady posílejte
na e-mail: zpravodaj@lany.cz.) Lánský zpravodaj bude průběžně z tohoto seznamu čerpat a každý měsíc čtenářům Lánského zpravodaje přinášet aktuální
nabídku lánských a vašírovských spolků.
Martina Hořejší
Březen
Březen
Březen
4. 3.
10. 3.

17. 3.
24. 3.
25. 3.
29. 3.
31. 3.
Duben
Duben
Duben
1. 4.
7. 4.
8. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
28. 4.
28. 4.
28. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.
Květen
Květen
Květen
Květen
1. 5.
1. 5.
8. 5.
19. 5.
19. 5.
20. 5.
20. 5.

Lánské sněhulení (pouze v případě dostatečného množství sněhu modeláři, TOP 09, Lány a Vašírov - Zdravý prostor pro život o.s.)
Repríza divadelního představení (DS Tyrš)
Krajský turnaj ve stolním tenise
Den TGM + Vystoupení sboru Chorus Laneum při pietním aktu +
Vernisáž k výstavě spolku Svatobor (Muzeum TGM, SDH Lány, Chorus
Laneum)
Jarní úklid okolí modelářského letiště (MK Lány)
Jarní úklid veřejných prostor (Náš Vašírov)
Čtení pro celou rodinu aneb pomáháme Mateřské škole v Lánech od 14:00
do 17:00 hodin v Muzeu TGM v Lánech (OS Naše Lány)
Valná hromada TJ Sokol Lány od 18:30 hodin, lánská sokolovna
Memoriál J. Skály ve stolním tenise – veteráni (TJ Sokol)

7. 6.
9. 6.
9. 6.
10. 6.
12. 6.
16. 6.
16. 6.
22. 6.
23. 6.
23. 6.

Zahájení Lánské nohejbalové ligy
Vycházka s lánským písmákem po lánských školách – termín dle počasí
včas upřesníme (Naše Lány, ZŠ Lány)
Velikonoční výstava v Muzeu TGM v Lánech 9:00 – 17:00 hodin
Okresní turnaj ve stolním tenise (TJ Sokol Lány)
Otevírání lánského mola od 10.00 hodin (MK Lány)
Velký úklid obce spolky
Lánská jarní sobota - soutěž historických modelů, poháněných
spalovacími motory. Odpoledne soutěž CRC-show. (MK Lány)
Lánská jarní neděle - soutěž historických modelů s pohony elektromotory (MK Lány)
I. KaKoJaMa-Day-2012 - polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích, včetně volné akrobacie (MK Lány)
Turnaj Vašírovské koulení pétanque (Náš Vašírov)
Turnaj babytenis – děti 8-9 let (TK Lány)
Turnaj minitenis – děti 6-7 let (TK Lány)
Výšlap s hůlkami Nordic walking (TJ Sokol Lány)
Pálení čarodějnic (Obec Lány, SDH, MK Lány, Baráčníci)

13. ročník memoriálu Karla Sláničky v nohejbalu
Slavnostní otevření Oranžové učebny (ZŠ Lány)
Turnaj v pétanque (TJ Sokol Lány)
Krajský turnaj ve stolním tenise (TJ Sokol Lány)
Vycházka Prvomájová stopa (Náš Vašírov)
Běh zámeckým parkem 40. ročník (TJ Sokol Lány, Obec Lány, ZŠ Lány)
Turnaj Vašírovský úsměvný volejbal (Náš Vašírov)
Turnaj babytenis – děti 8-9 let (TK Lány)
Turnaj minitenis – děti 6-7 let (TK Lány)
Pohledy na Lány z ptačí perspektivy - foto občanů Lán z ptačí perspektivy
od 14:00 hodin (Obec Lány, SDH, MK Lány)
25. 5.
Bogrács gulyás párty, náměstí Lány (Společně pro Lány a Vašírov)
26.5 /27. 5. Lánské aerovlaky (náhradní termín 2. 6., 3. 6) (MK Lány)
25. 5.
Stavění a hlídání krále na návsi
26. 5.
Májová veselice na návsi (SDH, Obec Lány, Baráčníci)
Červen
Červen/září Lánské malování (Obec Lány, Lány a Vašírov - Zdravý prostor pro život
o. s., modeláři)
3. 6.
Lánský den plný her od 13:00 do 18:00 hodin na dětském hřišti u
Židovského rybníka (OS Naše Lány, SDH Lány, Baráčníci)
3. 6.
Statické ukázky modelů lodí, předvádění plujících modelů a řízení
modelů (MK Lány)

Školní akademie (ZŠ Lány)
Oslavy 80. výročí založení Vlastenecko dobročinné obce baráčnické
Lány - Vašírov
II. KaKoJaMa-Day-2012 - polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích, včetně volné akrobacie (MK Lány)
Krajský přebor v minitenisu (TK Lány)
Zakončení cvičebního roku (TJ Sokol Lány)
Lánská smeč – volejbalový turnaj memoriál Jitky Zelenkové (TJ Sokol
Lány)
Turnaj Lány Open ve dvouhře pro lánské občany (TK Lány)
Koncert zahajující Lánské letní slavnosti od 18:00 hodin v lánském
kostele (Obec Lány, Chorus Laneum)
Lánské letní slavnosti – 9. ročník od 10:00 do 18:00 hodin v hotelu
Classic (Obec Lány)
Statické ukázky lodních modelů a jejich plaveb na Židovském rybníku
(MK Lány)
Dětský bobřík odvahy (Náš Vašírov)
Atletický den pro žáky 2. stupně ZŠ (ZŠ)
Letní kino na modelářském letišti (MK Lány, TOP 09)

23. 6.
28. 6.
30. 6.
Červenec
Červenec Příměstský tábor pro děti 3-6 let v Klubu pro rodiče a děti Domečku (OS
Naše Lány)
5. / 6. / 7. 7. Lánské letní polétání (MK Lány)
6. 7.
Cyrilometodějské zpívání ve Vašírově (Obec Lány, Chorus Laneum)
Srpen
Srpen
Příměstský tábor pro děti 3-6 let v Klubu pro rodiče a děti Domečku (OS
Naše Lány)
11. 8.
Výlet do železničních muzeí (Náš Vašírov)
25. 8.
Letní kino u hasičárny (SDH, TOP 09)
Září
1. 9.
Dětský den aneb rozlučka s prázdninami (Náš Vašírov)
2. 9.
Lánská louže 2012 - 4. ročník soutěže v přesnosti a rychlosti vedení lodí
(MK Lány)
3. 9.
Probuď se školo! Sportovní a vědomostní soutěže v areálu ZŠ (ZŠ)
3. 9.
Zahájení pravidelného cvičení a tréninků (TJ Sokol Lány)
8. 9.
Lánská podzimní sobota, soutěž historických modelů, poháněných
spalovacími motory v kategoriích CRC-Atom, CRC-classic a TEXACO
8. 9.
Lánské rachejtlování 2012 (MK Lány)
8. 9.
Turnaj babytenis – děti 8-9 let (TK Lány)
9. 9.
Turnaj minitenis – děti 6-7 let (TK Lány)
9. 9.
Lánská podzimní neděle, soutěž historických modelů s pohony
elektromotory (MK Lány)
15. 9.
Večer na rejdě - plavby se slavnostně osvícenými modely lodí (MK Lány)
15. 9.
III. KaKoJaMa-Day-2012, polétání velkých modelů letadel elektro i
spalovacích, včetně volné akrobacie (MK Lány)
15. 9.
Kulinářský jarmark + Masarykova vatra (SDH Lány, Muzeum TGM,
Obec Lány, Chorus Laneum)
15./16. 9. Turnaj mladší žáci – děti 10-12 let (TK Lány)
22. 9.
Posvícenský turnaj ve čtyřhře – pro lánské občany (TK Lány)
Říjen
Říjen
Drakiáda (MŠ Lány, MK Lány)
13. 10.
Podzimní úklid veřejných prostor (Náš Vašírov)
14. 10.
Podzimní pečení brambor od 14:00 hodin (Lány a Vašírov - Zdravý
prostor pro život o. s., MK Lány, TOP 09)
Říjen/listopad Uzavírání lánského nebe (MK Lány)
pokračování kalendáře na str. 5...
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KALENDÁŘ AKCÍ V LÁNECH A VE VAŠÍROVĚ
... pokračování ze str. 4
Listopad

2. 11.

Lampiónový průvod v 18:00 hodin od lánského hřbitova (OS
Naše Lány)
4. 11.
Zavírání lánského mola (MK Lány)
6. 11.
Den otevřených dveří u příležitosti 80. výročí Základní školy v
Lánech, přednáška o historii lánských škol (ZŠ)
Listopad Adventní výstava školní družiny, Dílna na výrobu adventních
věnců (ZŠ)
Prosinec

Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec
1. 12.
2. 12.

Valná hromada SDH Lány
Vánoční setkání v základní škole (ZŠ)
Setkání u vánočního stromu ve Vašírově (OS Náš Vašírov)
Vánoční cvičení pro ženy (TJ Sokol Lány)
Voňavý advent a ocenění Zlatý šafrán (Obec Lány)
Svěcení věnců a rozsvěcení vánočního stromečku (Obec Lány)
Mikulášská nadílka (Náš Vašírov)

22. 12.
26. 12.
27. 12.
30. 12.
31. 12.

Vánoční buchec (TJ Sokol Lány)
Turnaj dospělých ve stolním tenise (TJ Sokol Lány)
Turnaj dětí ve stolním tenise (TJ Sokol Lány)
Slavnostní premiéra DS Tyrš + Slavnostní předání ocenění
Klobouk dolů (DS Tyrš)
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise pro příchozí (TJ Sokol
Lány)

Použité zkratky pořadatelů:
Baráčníci – Vlastenecko-dobročinná obec
Naše Lány – občanské sdružení Naše Lány
baráčníků Lány – Vašírov
OÚ Lány – Obecní úřad Lány
ČČK Lány – Český červený kříž, místní
SDH Lány – Sbor dobrovolných hasičů T.
skupina Lány
G. Masaryka v Lánech
DS Tyrš – Divadelní spolek Tyrš
Sokol – TJ Sokol Lány
MK Lány – Modelářský klub Lány a okolí
TK Lány – Tenisový klub Lány
MŠ Lány – Mateřská škola Lány
Zdravý prostor - Lány a Vašírov - zdravý
Muzeum TGM – Muzeum TGM v Lánech
prostor pro život, občanské sdružení
Narpa – Hospoda Narpa
ZŠ Lány – Základní škola Lány
Pokud není uveden termín akce, bude upřesněn pořadateli dodatečně.

ZE ŠKOLY
Okénko
do mateřské školy
· Začátkem února se uskutečnila informativní schůzka rodičů

k modernizaci a rozšíření mateřské školy. Rodiče se seznámili
s projektem přestavby a s provozem mateřské školy v době rekonstrukce
a mohli se zapojit do volné diskuze na aktuální témata ve škole.

· Děti ze třídy Sluníček začaly dojíždět do Tuchlovic na plavání

do místního bazénu. Zpátky se vrací příjemně unavené a plné zážitků.
Hlavním záměrem je, aby se děti seznámily s vodním živlem a měly
radost z pohybu ve vodě.
· Začínáme podnikat vycházky za zvířátky v zimě. Cílem je donesení
„dobrot“ zvířátkům do krmelce, pozorování zimní zasněžené krajiny,
chůze v terénu a uskutečnění polodenního výletu krásnou lánskou
přírodou. Děti si užívají sněhové nadílky, zima a její charakteristické
znaky se prolínají v tématech a projektech každé třídy.
· Lesní den – každá třída má směr a cíl své cesty za poznáním. Především
sledujeme a vnímáme charakteristické změny ročního období. Lesní

dny pro děti připravujeme několikrát ročně a probíhají v rámci
polodenního výletu vždy na stejném místě.
· Děti ze školky se zúčastnily výtvarné soutěže na téma Příroda kolem nás
a Divadlo, loutka, pohádka. Těšíme se na výsledky, zda budou naše děti
úspěšné a jejich výtvarné práce dojdou ocenění.
A na co se těšíme v březnu?
6.3. Loutkové divadlo Lampion v Kladně – pohádkové představení.
19.3. Pohádka Perníková chaloupka v Kulturním centru Stochov.
19. – 20.3. Proběhne zápis dětí do mateřské školy. Na nové děti se už moc
těšíme.
Třída předškoláků navštíví místní knihovnu.
25.3. Čtení pro celou rodinu – ve spolupráci s občanským sdružením Naše
Lány a Muzeem TGM. Děti zde budou prezentovat své výtvarné práce a
třída Motýlků a Berušek předvede krátké kulturní pásmo. Třída Sluníček
navštívila výstavu Zdeňka Milera v Kladně, a tak mají velikou motivaci.
28.3. Navštíví mateřskou školu kouzelníci Kellnerovi.
Zveme děti, které nenavštěvují mateřskou školu, aby přišly do školky
na kouzelnické představení 28. března dopoledne.
Přijďte se pobavit!
Miluše Vaněčková, Martina Blínová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme
kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18 - 20 týdnu - cena 138 -152 Kč/ks,
starší 20 týdnů -158 Kč/ks
Cena: 138 – 148 Kč/ks dle stáří.

Prodej se uskuteční:
v neděli 11. března 2012 v Lánech
u rybníka – v 10:45 hodin.
Případné bližší informace tel.:
728 605 840; 728 165 166; 415 740 719
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ZE ŠKOLY

Astronomické okénko
Nebe nad Lány -březen/ duben
Sledujte touto dobou Měsíc. Bude se
pohybovat v blízkosti zajímavých
objektů jako je planeta Mars, Jupiter
nebo známá hvězdokupa Plejády, které
někdy říkáme Kuřátka. Na ní si
vyzkoušejte kvalitu svého zraku a
tmavost oblohy. Kolik hvězd vidíte? Šest,
sedm? Ve skutečnosti k ní patří více než
1000 stálic. Najdete ji v souhvězdí Býka,
kterého loví minule zmíněný bájný lovec.
Mnoho hvězd, které v noci vidíme,
odhalí až v dalekohledu svou pravou,
překvapivou tvář.
Při vhodném zvětšení zjistíme, že to jsou
dvojhvězdy či vícenásobné systémy…
Sirius je nejjasnější hvězdou na nebi nad
Lány. Je to hvězda ve Velkém psu,
souhvězdí u „levé nohy“ Oriona. Je
vzdálen pouhých 9 světelných let. Nad
Lány je to nejbližší hvězdný soused. Je
dvakrát větší než naše mateřská hvězda.
Na jeho povrchu je podstatně větší
teplota než na Slunci, proto září
modrobíle.
I Sirius je dvojhvězdou. Pokud má okolo
sebe nějaký planetární systém, nastává
pro nás velmi těžko představitelná
situace: tamní obyvatelé, jsou-li nějací,
mají ve dne nad hlavou dvě nestejně
velká Slunce!
V úterý 20. března po šesté hodině ranní
nastává jarní rovnodennost a Slunce
vstoupí do znamení Berana.
Jirka Luska

·

Únorové aktuality
· 31. 1. - Přednášku ornitologa pana Leoše

Humla nejen o kroužkování ptáků si poslechli
žáci 6., 7. a 8. třídy.
· 7. a 23. 2. - Aktivit v rámci programu
„Prevence ve škole“ se ve dvouhodinových
blocích účastnili žáci 6., 7. a 9. třídy.
· V pondělí 20. 2. v odpoledních hodinách se ve
školní družině konal Masopustní rej. Sešlo se
velké množství rozličných masek. Ty tančily v
rytmu hudby a zápolily v tradičních i
netradičních soutěžních disciplínách. Na
závěr se děti posilnily sladkými i slanými
dobrotami z dílny šikovných maminek i
babiček.
· V pondělí 20. 2. navštívili školu zástupci
Hasičského záchranného sboru z Kladna, aby
osobně předali věcné ceny našim úspěšným

Koupím pozemek
2

v Lánech 1000 m a více.
Nejlépe od majitele.
E-mail: sonava@volny.cz

Restaurace Fontána
Berounská 63, 270 61 Lány
telefon 605 485 480
Vás zve k posezení v příjemném prostředí.
Pravá česká kuchyně.
www.fontana-lany.cz

·

·

·
·

Nemohli jste se zúčastnit
veřejného zasedání?
Podrobné informace o průběhu veřejného zasedání, diskutovaná témata
a otázky, a názory obecních zastupitelů,
se dozvíte ze zápisu, který je zveřejněn
na stránkách obce www.obec-lany.cz a
na obecním úřadu.

·

malířům Jiřímu Jirmusovi, Tereze Humešové,
Gabriele Vlčkové, (1., 2., 3. místo v soutěži
HZS „Hasiči jedou zachraňovat“).
Ve čtvrtek 23. 2. se sešla žákovská rada. Mezi
dětmi padlo konečné rozhodnutí o tom, jak
chtějí prožít Den dětí. Ti nejmenší pojedou do
Beckilandu, starší děti využijí nabídky
stochovské sportovní haly (posilovna, squash,
bowling) nebo areálu kladenského Sletiště
(aquapark, in-line dráha, lanový park).
Testování znalostí českého jazyka a
matematiky Kalibro proběhlo 9. a 10. února v
5. třídě a 13. a 14. února v 9. třídě.
Jako poděkování za hodnotný dar v podobě
herních setů stavebnice LEGO, se kterými si
děti na 1. stupni velmi rády hrají, jsme do firmy
LEGO odeslali výtvarné práce našich žáků.
Jsou to obrázky, na kterých děti zachytily samy
sebe při hře se stavebnicí.
Žáci školy se zapojili do výtvarné soutěže,
kterou vyhlásilo občanské sdružení Naše Lány
v rámci benefiční akce Čtení pro celou rodinu,
aneb Pomáháme školce. Děti tvoří obrázky dle
zadaných kritérií na motivy pohádek pana
Zdeňka Milera a pana Zdeňka Svěráka.
V posledním únorovém týdnu si děti užily
jarních prázdnin.
Žáci Michal Beredzas, Tereza Slavíková a
Veronika Dondová byli pozváni na slavnostní
vyhlášení soutěže „Pohádková knížka
Třídilka“. To se za účasti zástupců kraje,
společnosti EKO-KOM, a.s. a médií konalo ve
čtvrtek 1. 3. od 10.00 v Kladenském divadélku.
Do knížky bylo vybráno 14 nejhezčích
pohádek, z nichž ta „O rosničce a rybníčku“ je
dílem právě Michala, Terezy a Veroniky.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

ZUMBA V LÁNECH
Přijďte se odreagovat, užít si krásné písničky a super choreografie.
Zumba je taneční fitnes spojená s latinsko-americkou hudbou.
Každé pondělí a čtvrtek v tělocvičně základní školy od 19.15 hodin.
Co sebou? Sportovní oblečení, sportovní obuv, ručník a pití. Cena 65,- Kč
Rádi uvidíme i nové tváře. Nebojte se, vše se naučíte.
Těším se na Vás všechny. Andrea Klimešová

NÁZORY ČTENÁŘŮ
V poslední době se hodně píše o přístavbě
mateřské školy. Touto přístavbou získá obec další
místa v předškolním zařízení. Při prezentaci
úspěchu získání dotace by se neměl opomíjet ani
personál školky. Bez pečlivé a obětavé práce na
přípravě podkladů by žádost měla značné mezery.
Poděkování by si zasloužil celý kolektiv,
jmenovitě pak paní učitelka L. Zíková, paní M.
Tůmová a samozřejmě ředitelka mateřské školy
M. Vaněčková.
A ještě jednu poznámku: myšlenka o rozšíření

místní mateřské školy není nic nového. První na
nutnost tohoto rozšíření MŠ upozornily samy
učitelky. Diskutovalo se o něm již i na bývalém
zastupitelstvu. Zdálo se to však zbytečné, i když
výstavba obce a počet dětí, které se zde narodily, v
posledních letech ukazovaly na něco jiného. Za
sebe, jako za bývalou učitelku této mateřské
školy, jsem ráda, že všechny lánské děti předškolního věku budou mít šanci na umístění v tomto
zařízení.
Jiřina Věrnochová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Modeláři v zimě nespí
Modelářský klub Lány nespí ani v zimě. V sobotu
11. února jsme v restauraci Fontána uspořádali
soutěž v létání na simulátoru „Lánský simulátor
2012“. Sešlo se nás kolem 20 nadšenců, zúčastnili
se i nemodeláři. Ostatní asi odradila zima, která
v té době všude panovala.

Zvítězil mladý modelář Adam Picka, který porazil i
jinak zdatné piloty. Druhý byl Vladan Picka a třetí
Zdeněk Machač. Soutěž to byla povedená a již se
těšíme na jaro, až si zalétáme skutečně a venku.
Zdeněk Machač za Modelářský klub Lány a okolí

Maškarní merenda zaplnila lánskou sokolovnu
V sobotu 18. února měly v lánské sokolovně
dostaveníčko pohádkové bytosti z blízka i z daleka.
Konala se již 6. Maškarní merenda spojená
s oslavou 5. narozenin Domečku. Letošní merenda
měla rekordní účast návštěvníků, registrovali jsme
celkem 169 masek a z toho bylo 19 odvážných
dospěláků.
Moc nás těší, že v záplavě podobných maškarních
a masopustních akcí si návštěvníci vybrali právě
lánskou merendu. Ani letos návštěvníci
nezklamali a sešlo se mnoho nápaditých kostýmů.
Nebylo jednoduché vybrat jen tři dětské a tři

dospělé nejhezčí masky. Porota ocenila nápaditou
masku Hrozen vína Anrejky Štrossové z Lán, Pipi
punčochu Sandry Steinbrecherové z Lán a
Znojemskou okurku Terezky Kytkové z Lán.
Z dospělých porotu zaujala Mořská panna,
v jejímž úboru se po parketu ladně pohyboval Emil
Buřič z Lán, Čarodějnice Radky Pecháčkové
z Kladna a Obelix Michaely Buřičové z Lán.
Sladkou odměnou pro všechny byl výborný dort od
paní Jany Malé, mj. držitelky ocenění Zlatý šafrán
2010, letos v podobě vláčku se železniční stanicí
„Domeček“. Nejpočetnější skupinou masek byly
již tradičně zvířátka a princezny, ale
nutno podotknout, že piráti jim
letos šlapali na paty. Výtěžek
z merendy použijeme ve prospěch
Domečku a činí krásných jedenáct
tisíc korun! Děkujeme moc všem
návštěvníkům i dobrovolným
pomocníkům!
Akci tradičně připravilo občanské
sdružení Naše Lány za vydatné
podpory baráčnických tetiček,
členů sdružení Fiat Multipla klub
ČR, lánského Sokola a mnoha
dobrovolníků.
Jana Drastilová

Dražba ve prospěch podlahy v sokolovně
Obrazy, které věnovali lánští výtvarníci Karel, Petr
a Jana Kellnerovi jako svůj příspěvek
na rekonstrukci podlahy v lánské sokolovně,
proběhla na obecním plese 4. února letošního roku
(namísto zrušené benefiční akce v létě 2011).
Do únorové dražby bylo věnováno pět obrazů,
vydraženy byly čtyři. Lánský Sokol získal částku
26.000,- Kč, kterými splatí dluh u župy Budečské -

ta nám půjčila chybějící peníze (celkem 150.000,Kč), abychom mohli v loňském roce provést
rekonstrukci podlahy v plném rozsahu.
K úplnému vyrovnání nákladů na opravu podlahy
tak již zbývá splatit „jen“ 50.000,- Kč. Výbor TJ
děkuje umělcům i dražitelům za jejich podporu a
významnou finanční pomoc.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány

Prezentace cvičení všestrannosti
Ukázek cvičení lánských cvičitelek v neděli 19.
února se zúčastnilo 30 dívek a žen, které
vyzkoušely i jiné cvičební styly, než na jaké jsou
zvyklé. Začalo se pomalu chi-toningem, který
vedla Martina Moravcová. Horní a dolní část těla
zaměstnal bodystyling Míši Buřičové a Markéty
Soukupové. Nohy a lýtka dostaly zabrat při irském
aerobiku Jany Porcalové. Všechny bez rozdílu
věku vyzkoušely s Bárou Ladrovou i discofit,

doplněný barevnými světly jako na pravé
diskotéce. Pak už jenom zklidnění a protažení
s Vendulou Novákovou a dvě a půl hodiny cvičení
jsme měly za sebou. Cvičitelky znovu dokázaly, že
se stále vzdělávají a přinášejí do lánského Sokola
nové a zajímavé formy cvičení, které přitahují další
zájemce o cvičení nejen z Lán, ale i z širokého
okolí.
Václava Nováková, starostka TJ Sokol Lány

Nabízíme výtvarné, vzdělávací a
sportovní aktivity. Pokud si z programu
nevyberete, můžete si jen hrát v
prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně v úterý a ve středu 9:00 -12:00
a 14:00 -17:00, ve čtvrtek 9:00 -12:00.
Pravidelný program:
úterý
· 10:00 – 10:30 Cvičení s prvky
zvířátkové jógy pro děti od 2 let s
rodiči;
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(nepravidelně);
· 15:00 – 17:00 Výtvarné a
keramické dílny pro všechny;
· 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro
přihlášené děti od 5 let bez rodičů;
středa
· 10:00 – 10:30 Zpívánky pro děti s
rodiči v rytmu ročních období a
tradičních lidových svátků;
· 15:00 – 15:45 Mortimer English
Club – angličtina pro mrňousky;
· 16:00 – 16:40 Angličtina pro děti
(kroužek pro přihlášené děti od 5
let bez rodičů;
čtvrtek
· 09:00 – 10:00 Angličtina pro
dospělé I. (kurz pro přihlášené);
· 10:15 – 11:15 Angličtina pro
dospělé II. (kurz pro přihlášené);
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dovádění
pro děti od 2 let s rodiči.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
· Zveme děti s rodiči na maňáskové
divadlo - v úterý 13.3. od 11:00 hodin.
· Srdečně Vás zveme v neděli 25.
března na benefiční akci Čtení pro
celou rodinu aneb pomáháme
školce. Akce se koná v prostorách
bezbariérového Muzea TGM v
Lánech od 15:00 do 17:00 hodin.
Knihy, které chcete věnovat do burzy
knih, můžete nosit přímo do muzea od
úterý 20. března do neděle 25. března
(do 12:00 hodin).
· Ve středu 24. dubna od 10:00 do 11:00
hodin Vás zveme na prezentaci
originální přírodní metody
odstraňování nežádoucích
chloupků na těle za pomoci
cukrové pasty Pandhy´s. Přijďte si
nezávazně a zdarma nechat odstranit
své chloupky!
· Na úterý 17. dubna od 9:00 do 12:00
hodin připravujeme burzu jarního
oblečení, botiček a dětských
hraček. Bližší informace k návozu
burzy najdete na našich webových
stránkách www.naselany.cz nebo na
tomto místě v dubnovém Zpravodaji.
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Krátce ze Sokola
· Týmy aerobiku Báry Ladrové se pilně

připravují na své první přehlídky a
závody. Držíme jim palce, aby
přivezly co nejvíce trofejí.
· Děti – členové Sokola, které dobře

plavou, se mohou zúčastnit župního
přeboru v plavání dne 28. dubna v
Rakovníku. Je třeba se však
nejpozději do 21. dubna přihlásit
u cvičitelky Aleny Šilhanové.

Co v sokolovně v březnu?

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH
Dorostenečtí hokejisté vyhráli meziokresní přebor
Lánští dorostenci nastupovali v sezóně
2011/2012 opět v meziokresním přeboru
Rakovnicka, Kladenska a Berounska. Bohužel
v této soutěži figurují po odhlášení družstva
Hořovic pouze tři mužstva, Lánské, Žebrácké a
Kralovické. Soutěž se hraje turnajovým
způsobem, který alespoň trochu snižuje náklady.
Pořádány byly čtyři turnaje, kdy jedno z mužstev
bylo pořádající, a poslední turnaj pořádaly týmy
společně.

Výsledky našeho mužstva byly střídavě dobré a
výborné. Svědčí o tom fakt, že neprohrálo jediné
utkání v celé soutěži,nastřílelo během osmi
utkání neuvěřitelných 76 branek a pouhých 16
inkasovalo. Nezbývá nic víc, než doufat, že se nám
podaří s finanční pomocí naší obce udržet
na Lánech mládežnické družstvo, které
postupem času doplní mužstva dospělých a udrží
tím tradici lánského hokeje na další léta.
Aleš Lomberský, předseda HC Lány

· 4. března - krajský turnaj ve stolním

tenise (šachisté ve stejný den budou
hrát v Narpě)
· 12. března - prodejní akce, tentokrát

firmy Alfa Bruntál
· 16. března - v podvečer televizní

natáčení o TJ pro pořad ČT4
· 29. března - v 18:30 hodin valná

hromada TJ, zveme všechny členy a
příznivce
· 31. března - memoriál J. Skály seniorů

ve stolním tenise
· Sobotní cvičení s Martinou budou

pravidelně kromě 31. března, kdy
bude v sokolovně turnaj ve stolním
tenisu, a cvičení proběhne v neděli 1.
dubna od 9:00 hodin.
Václava Nováková

Hokejisté domů přivezli putovní pohár Antonína Bechyně
V sobotu 25. února 2012 proběhl na rakovnickém
zimním stadiónu II. ročník turnaje dorosteneckých družstev, který nese jméno lánské hokejové
legendy Antonína Bechyně.
Turnaje se zúčastnila družstva hrající meziokresní přebor - pořádající HC Lány, TJ Spartak Žebrák
a 1.LHC Kralovice.
Jednotlivé zápasy turnaje nakonec určily, že na
prvním místě se umístilo pořádající družstvo HC
Lány, které si zároveň odvezlo i putovní pohár. Na
druhém místě se umístilo družstvo TJ Spartaku
Žebrák a třetí pozici obsadilo družstvo 1.LHC
Kralovice. V letošním roce byla pro zpestření
turnaje vyhlášena soutěž v samostatných
nájezdech. I tuto doplňkovou disciplínu vyhrálo
pořadatelské družstvo HC Lány. Nejlepšího hráče

turnaje vybírali bývalí hráči a funkcionáři HC
Lány, kteří zvolili nejlepším hráčem turnaje
Michala Huttra z TJ Spartaku Žebrák. Kompletní
výsledky jsou k dispozici na internetových
stránkách HC Lány: www.hclany.estranky.cz.
Dle ohlasů přihlížejících i samotných aktérů
turnaje můžeme označit tento turnaj za velmi
zdařilý. Doufáme, že se nám podaří sehnat
dostatek finančních prostředků pro uspořádání
dalších ročníků.
Chceme také poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na organizaci tohoto turnaje, a
dále pak zúčastněním družstvům, fanouškům a
hostům za nádhernou atmosféru, která v sobotu
na zimním stadionu v Rakovníku panovala.
Aleš Lomberský, předseda HC Lány

Kde se vzal sokolský pozdrav
NAZDAR?
Začal se používat v r. 1851 při sbírkách
na vybudování Národního divadla. Na
pokladničkách byl nápis „Na zdar
Národního divadla“. Časem se pozdrav
zkrátil na „nazdar“ a po vzniku Sokola v
r. 1862 byl schválen současně s ostatními
symboly jako sokolský pozdrav. Později
tento pozdrav převzaly i hasičské spolky.
Václava Nováková

Česká televize přijede do Lán
Významných sokolských výročí, která
připadají na letošní rok si všimla i Česká
televize. Od 16. února vždy ve čtvrtek na
ČT4 v 17:00 hodin (konče 28. červnem)
bude vysílat dokumenty o činnosti
sokolských jednot v celé republice.
Natáčet přijede také k nám do Lán, a to
16. března 2012.

Česká obec sokolská vyhlásila soutěž
Česká obec sokolská vypsala v rámci oslav 150.
výročí založení Sokola a konání XV.
Všesokolského sletu dvě soutěže. Literární
soutěž je určena seniorům nad 60 let – napište
vyprávění o svém nejhezčím zážitku ze Sokola.

Fotografická soutěž má zachytit nejrůznější
sokolské aktivity pořádané v letošním
jubilejním roce. Zájemci se mohou podrobně
informovat u starostky TJ Václavy Novákové.
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