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Politika a počasí
V poslední době jsme svědky velkých
změn a obratů ve dvou zdánlivě
nesouměřitelných odvětvích – v české
politice a v počasí. Ptáte se v čem?
Posuďte sami. Pokud ještě má člověk
žaludek a pustí si televizi s přímým
přenosem z našeho parlamentu, nestačí
se divit. Ve stále nekončících politických
půtkách a názorových střetech jsme
svědky obrovských veletočů. Co platilo
včera, již dnes neplatí a platí to, co
předevčírem, aby zítra zase platilo to
včerejší,a co je dnes, je dávno
zapomenuto. Bohužel na to, co naši
vrcholní představitelé předvádí – a je to
jedno, jestli jsou levice nebo pravice – na
to se již nedá dívat, a to již vůbec
neuvažuji o nějaké úctě člověka poslance
ke svému kolegovi.
No, a aby se člověk úplně nezbláznil, tak
si naplánuje výlet do přírody. A ejhle, ono
je to stejné. Ještě před necelým měsícem
jsme se museli teple oblékat, protože
teploty padaly pod bod mrazu, a
najednou tu máme třicetistupňová
vedra, přestože je teprve konec dubna.
Ptám se sám sebe, kam se podělo jaro,
příjemné teploty do 20°C, svlažující
deště, vzduch vonící vlhkem a
probouzející se přírodou. Bohužel náš
organismus se musí vypořádat s velkými
teplotními rozdíly a skoky ze zimy přímo
do plného léta.
No a právě tady je ta paralela mezi
počasím a politikou. Obojí je velmi
nevyzpytatelné, plné veletočů a obojí
útočí na náš organismus. Jen nevím, co je
horší. No, to si bude muset zvážit každý
sám. Já osobně věřím víc té přírodě. Ta si
zatím vždy, na rozdíl od politiků, se vším
poradila. Ale bude to tak i nadále?
Hezké, i když na můj vkus moc teplé jaro.
Karel Sklenička

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
Zveme vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se koná v
pondělí 28. května 2012 od 18:00 hodin v
hotelu Classic.

Obec získala dotaci na zateplení a rekonstrukci vytápění
základní školy
Dne 16. dubna 2012 byla schválena ministrem
životního prostředí, na základě doporučení
řídícího výboru Státního fondu životního
prostředí, podpora v rámci programu Životní
prostředí na zateplení a rekonstrukci vytápění
budovy II. stupně Základní školy Lány. Projekt
počítá s výměnou oken na jižní straně budovy a
tělocvičny (ostatní okna jsou již vyměněna), se
zateplením budovy, s izolací
včetně odvodnění suterénu a s
rekonstrukcí kotelny, kde
bude instalováno teplené
čerpadlo s využitím tepla z
vrtů. Celková plánovaná
hodnota díla činí 9.045.000,Kč. Z toho schválená podpora
je ve výši 6.464.938,- Kč a
spoluúčast obce bude
2.580.062,- Kč. V současné
době se dokončuje prováděcí
dokumentace stavby tak, aby
mohlo být vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby.
Vlastní rekonstrukce je
plánována na období 2012 -

2013 s tím, že v letošním roce by byly provedeny
přípravné práce a výměna oken. Hlavní činnost
bude prováděna v příštím roce tak, aby ukončení
díla bylo do zahájení topné sezony v roce 2013.
Získání této dotace je dalším úspěchem grantové
politiky zastupitelstva obce v tomto volebním
období.
Karel Sklenička, starosta obce

V Lánech vznikla posilovna
Od loňského podzimu vládne v suterénu I. stupně
základní školy čilý ruch. Nevyužívané prostory se
na základě rozhodnutí zastupitelstva obce začaly
přeměňovat na dvě hobby místnosti, které bude
využívat mládež.
Co tomu všechno předcházelo, jsme se zeptali
Vojty Štulce, zástupce občanského sdružení
Mládež sobě, který u projektu od počátku stojí. S
kamarády jsme výhodně koupili posilovací stroje z
fittness centra, které jsme navštěvovali, ale ono
končilo svou činnost. Protože v Lánech bydlím, a
veřejná posilovna zde dosud není, hledali jsme
vhodné prostory, kde bychom mohli stroje umístit a
cvičit. Požádal jsem o pomoc místostarostu JUDr.
Ernesta Kosára a zastupitele Karla Pleinera.
Nejprve nám pomohl lánský Sokol, který nám
umožnil uložit stroje v suterénu sokolovny.
Vybudování posilovny v suterénu sokolovny s
ohledem na vlhkost bohužel nebylo možné. A
potom přišla nabídka na adaptaci nevyužívaných
suterénních prostor v základní škole. Po
dokončení kompletní a kvalitně provedené
rekonstrukce budovy školy v roce 2009 zmizela
nadměrná vlhkost, což prověřily již dvě zimy.
Vlastník budovy, Obec Lány, a rovněž vedení
základní školy souhlasili s přebudováním
suterénních prostor na dvě hobby místnosti pro
volnočasové aktivity mládeže. A tak se začalo
budovat. Stavební úpravy prováděla v průběhu

letošní zimy lánská firma PROPO Jana
Dudášika. Opravili omítky, řešilo se dispoziční
uspořádání, bylo zrekonstruováno sociální
zařízení (to budou využívat také školní děti, které
mají v přilehlých prostorách školních dílen
pravidelné vyučování a odpoledne pak v
keramické dílně zájmový kroužek). Když se
dostatečně vyřádili stavbaři, přišlo na řadu
papírování. Protože jsme získali všechna kladná
vyjádření k zahájení provozu, zejména od
hygienické stanice a od kladenských hasičů, mohli
jsme v březnu letošního roku požádat o
rekolaudaci stávajících prostor, říká starosta obce
Karel Sklenička. A teď už je to na mladých. Obec
ještě v dubnu pomohla s opravou podlahy a
položením nového linolea. Celková investice z
rozpočtu obce byla 180.000,- Kč (oproti
plánovaným 120.000,- Kč). Doufám, že
otevřením posilovny, které je plánováno do
prázdnin, získá lánská a vašírovská mládež
prostor pro smysluplné využití volného času, dodal
starosta Karel Sklenička.
Pro úplnost doplňuji, že druhou hobby místnost
(neboli klubovnu pro mládež) má na starosti
David Jirava. Slavnostní otevření klubovny je
plánováno na září. Do té doby bude klubovna
dovybavena také díky získanému grantu Think
Big od Nadace O2.
Martina Hořejší
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Očkování psů
MVDr. Šlégr bude provádět pro zájemce
očkování psů proti vzteklině
ve středu 16. května 2012 na Lánech u
obecního úřadu od 13:00 do 16:00 hodin
a ve Vašírově od 16:00 do 16:30 hodin.

Pozvánka na zájezd
Výbor Českého zahrádkářského svazu
Lány – Vašírov vás zve dne 19. května
2012 na zájezd na Konopiště a do
Českého Šternberka. Odjezd je
v 7:30 hodin od autobusové zastávky v
Lánech. Cena zájezdu je 150,- Kč.
Závazné přihlášky společně s úhradou
ceny zájezdu přijímá pan Antonín Kindl,
Zahradní ulice čp. 281, Lány.

Nebezpečný odpad
Své domácnosti můžete opět zbavit
nebezpečného odpadu, mezi který patří:
baterie všech druhů včetně olověných
akumulátorů, oleje, plechovky od barev,
zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, barvy,
ředidla, lepidla, teploměry, pesticidy,
fotochemikálie, elektronický odpad,
lednice, čisticí prostředky, zaolejované
textilie a nádobky od sprejů.
Kdy a kde?
Lány u obecního úřadu
v sobotu 19. května 2012 od 9:20 do
10:00 hodin;
Vašírov u zastávky ČSAD
v sobotu 19. května 2012 od 10:10 do
10:40 hodin

Zápis do ZUŠ Stochov
Základní umělecká škola Stochov, která
pracuje také v ZŠ Lány, vyhlašuje zápis
na školní rok 2012/2013 do těchto
oborů:
· hudební, výtvarný, literárně
dramatický.
Termín konání: čtvrtek 14. a pátek 15.
června 2012 od 17:30 do 19:00 hodin v
pavilonu ZUŠ ve Stochově.
Taneční obor zve na ukázku práce v
hodině spojenou se zápisem nových
zájemců do velkého sálu Domu Kultury
Stochov ve čtvrtek 14. 6. od 17:30 hodin.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Bc. Kamila Barochová

Užitečné kontakty
Lékárna, ulice Ke Hřbitovu 74,
mob. 313 513 970, e-mail:
lékárna.lany@lany.cz
Dětský lékař MUDr. Petr Cibulka,
ordinace Lány tel. 313 502 425, ordinace
Nové Strašecí tel. 313 572 743
Praktický lékař MUDr. Jakub Volf,
objednávací služba mob. 736 771 812
Hlídka městské policie mob.
602 395 312

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Co se děje na radnici
· Zastupitelé se seznámili s výsledky auditu

hospodaření obce, který byl proveden
pracovnicemi kontrolního odboru
Středočeského krajského úřadu. Zpráva o
výsledku auditu a závěrečný účet za rok 2011
budou projednávány a schvalovány na
veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
28.května 2012.
· Je zpracována projektová dokumentace na
finální povrch chodníku v ulici Za Školou.
Rozpočet činí 2.400 tis. Kč. Probíhá oslovení
potenciálních dodavatelů. Stavební práce
budou rozděleny do II. etap - západní a
východní chodník. První přijde na řadu
západní chodník, následně podle finančních
možností rozpočtu i chodník východní
(předpokladaný termín je druhá polovina
letošního roku).
· Bylo vypsáno výběrové řízení na uvolněné
místo účetní - matrikářky. Přihlásilo se 13

zájemkyň, do II. kola bylo pozváno 6 uchazeček. (Do uzávěrky květnového Zpravodaje nebyl
znám výsledek II. kola výběrového řízení).
· Počátkem dubna se naplno rozběhly stavební
práce na mateřské škole. Proběhly již dva
kontrolní dny. Stavební firma MAO a.s.
provádí práce v souladu s harmonogramem.
· Probíhá údržba stromů na obecních pozemcích v souladu se zpracovaným auditem od
firmy Stromeko z Bratronic. Pro špatný stav
byly pokáceny topoly u fotbalového hřiště,
nahradily je již sazenice břízy. Na dětském
hřišti u Židovského rybníka byla pokácena
jedna lípa pro špatný stav a zbývající stromy
odborně ošetřili pracovníci zmíněné
zahradnické firmy.
· Ve Vašírově byla dokončena nová autobusová
zastávka ve směru do Lán. Současně byla
zrenovována stávající zastávka ve směru do
Nového Strašecí.

Příležitost pro spolky
Společnost Ekologie s.r.o. v letošním roce opět
podpoří jeden veřejně prospěšný projekt
orientovaný na děti a mládež z naší obce částkou
20 tisíc korun. O výběru podpořeného projektu
rozhodnou návštěvníci akce „Den otevřených
dveří“na skládce společnosti Ekologie s. r. o. v
neděli 10. června 2012.

Zájmové spolky a sportovní organizace, které
mají o tuto podporu musejí svůj projekt odevzdat
osobně nejpozději ve středu 16. května na Obecní
úřad v Lánech. Z doručených projektů musí
zastupitelé obce vybrat a odeslat pouze tři
finalisty.
Jana Drastilová

Připravujeme 9. ročník Lánských slavností
Přípravy letošních slavností jsou v plném proudu.
Hotov je program a zajištění koncertu v lánském
kostele v předvečer slavností 22. června, o které se
postará domácí smíšený pěvecký sbor Chorus
Laneum. Přípravný tým dokončuje podobu
hlavního programu, který začne v sobotu
23. června v nejstarším „gruntu” v naší obci.
Již od 10:00 hodin bude v hotelu Classic
na návštěvníky čekat pestrá mozaika vystoupení
dětí z lánské mateřské a základní školy, základní
umělecké školy ve Stochově, oddílu aerobiku z
lánského Sokola a lánské pobočky Mortimer
English Club.
Novinkou letošních slavností bude Proměna,
o kterou budou moci návštěvníci soutěžit v
tombole. Zakoupením tombolového lístku se
zájemci zúčastní losování o proměnu účesu a
líčení přímo v areálu během slavností. V tombole
budou i další zajímavé ceny - originální výrobek
mistra v carvingu Michala Cominardi, poukaz na
večeři, poukaz na bowling, sada koktejlů na
večerní zábavě nebo poukaz na střelbu
z historické kuše.
Sloupový sál tradičně vyzdobí lánští zahrádkáři
květinovými vazbami vytvořenými paní Ing.
Blankou Jirglovou. Letos bude květinová výstava
věnována lánské Vlastenecko dobročinné obci
baráčníků, která v červnu oslaví 80. výročí své
existence. Květinovou výzdobu budete moci

obdivovat také během dvou koncertů - oddělení
elektronických kláves žáků Ivo Nováka,
pěveckého oddělení a orchestru ze základní
umělecké školy ve Stochově.
Scénický šerm a divadlo zejména z období
třicetileté války, období Dumasových Tří
mušketýrů nám přiblíží skupina scénického
šermu Balestra.
O hudební kulisu se bude v průběhu dne starat
rakovnická dixielandová kapela Brass Band,
kterou večer od 20:00 hodin vystřídá kapela
V pantoflích ze Stochova.
Lodní modeláři nabídnou od 12:00 do 16:00
hodin ukázku lodních modelů na Židovském
rybníku.
Pro dětské návštěvníky připravujeme řadu
lákadel - pohádky, vystoupení klauna Roberta,
soutěžní park s řadou vědomostních a
dovednostních stanovišť,nafukovací hrad nebo
keramickou dílnu.
Tolik krátce z připravovaného programu.
Program v letošním roce pro vás připravují: Milan
Dvořák, Ivana Píšová, Ilona Víchová, Andrea
Klimešová a Jana Drastilová. Přijměte naše
pozvání do hotelu Classic v sobotu 23. června
2012. Těšíme se na vás.
Martina Hořejší,
koordinátorka Lánských letních slavností
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SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Kalendář akcí květen/červen
16. 5.

Pozvánka
kulturní komise obce Lány a Vašírov,
Obce baráčnické a Sboru dobrovolných hasičů

na Májovou veselici
v sobotu 26. května 2012 od 14:00 hodin na návsi před hospodou Narpa.
V programu, který bude končit v pozdních večerních hodinách, vystoupí živé kapely.
Na lánské návsi bude opět stát máj a odvážní mohou po celé odpoledne
SOUTĚŽIT V LEZENÍ NA KRÁLE
pro hodnotné ceny na něm zavěšené.
Všichni jste srdečně zváni.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Čarodějnice lehla popelem, slavilo se do rána
Cenu za nejošklivější, a tedy nejhezčí masku
čarodějnice si letos odnesla Barbora Buřičová.
První místo v soutěži o nejnápaditější
čarodějnickou výzdobu domu či předzahrádky
vyhrála rodina Burgrových. Pálení čarodějnic na
obří hranici na lánském modelářském letišti i v
letošním roce přihlížely desítky návštěvníků akce,
kterou pořádala kulturní komise obce. Rodiny s
dětmi měly opět možnost stanovat přímo na ploše
letiště.
Figurínu čarodějnice z dílny Obce baráčnické nesl
vesnicí za zvuků bubnu a všeobecného hlaholu
průvod masek, který se vydal na svou pouť tradičně
od lánské hasičárny. Značně vyprahlí poutníci
vsadili na modelářském letišti čarobabu na
vrcholek velké hranice a vzali útokem zdejší stánek
s občerstvením. Zapálení ohně tak muselo chvíli
posečkat, až žíznivci doplnili tekutiny. Nakonec se
však čarodějnice dočkala a mocný oheň ji sežehl na
popel.

Při příležitosti pálení čarodějnic nesmí chybět
vyhlášení nejlepší masky. Za vítěznou Barborou se
dále umístila Veronika Kleinová a Lucie
Cingálková. Na druhém a třetím místě v soutěži
čarodějnické výzdoby bodovaly v ulici Na
Ohradech dům rodiny Zámostných a dům rodiny
Lomberských. Zvláštní kategorii Originální
nápad vyhráli Gregorovi/Soukupovi.
Po vyhlášení se rozproudila bujará veselice. Děti
pobíhaly, povykovaly a opékaly si vuřty na
menších ohníčcích okolo hranice. A když jejich
hlásky pomalu utichly a všechny odešly do hajan,
přišel čas dospělých. Slavilo se, tančilo a
popěvovalo až do brzkých ranních hodin.
Rád bych touto cestou ze srdce poděkoval za účast
na přípravách především hasičům, modelářům a
baráčníkům a také členům kulturní komise
Přemkovi Vlčkovi, Evě Havelkové, Jiřímu Luskovi
a Martině Černé.
Roman Havelka,
předseda kulturní komise

Do tohoto termínu můžete
přivážet k tělocvičně základní
školy starý papír. Peníze za sběr
poslouží dětem navštěvujícím
základní školu. (ZŠ Lány)
19. 5. Turnaj babytenis - děti 8-9 let
(TK Lány)
19. 5. Turnaj Vašírovský úsměvný (Náš
Vašírov)
20. 5. Turnaj minitenis - děti 6-7 (TK
Lány)
25.5. Slavnostní otevření Oranžové
učebny ve 13:00 hodin (ZŠ
Lány)
25. 5. Stavění a hlídání krále na návsi
25. 5. Bogrács gulyás párty, náměstí
Lány od 21:00 hodin (Volební
sdružení Společně pro Lány a
Vašírov)
26. 5. Májová veselice na návsi (Obec
Lány, Baráčníci, SDH)
26. 5. - 27. 5. Lánské aerovlaky, náhradní
termín 2. 6., 3. 6. (MK Lány)
27.5. Turnaj minitenis (TK Lány)
červen Lánské malování (Obec Lány,
OS Lány a Vašírov - zdravý
prostor pro život, modeláři)
2.-.3.6 Turnaj veteránů do 60 let (TK
Lány)
3. 6.
Statické ukázky modelů lodí,
předvádění plujících modelů a
řízení modelů (MK Lány)
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.
Tenisový turnaj mladších žáků
(TK Lány)
6.6.
Turnaj babytenis - děti 8-9 let
(TK Lány)
7.6.
Školní akademie od 18:00 hodin
v lánské sokolovně (ZŠ)
9.6.
Turnaj minitenis - děti 6-7 let
(TK Lány)
9. 6.
II. KaKoJaMa-Day-2012,
polétání velkých modelů letadel
elektro i spalovacích včetně
volné akrobacie (MK Lány)
9. 6.
Oslavy 80. výročí založení
Vlastenecko dobročinné obce
baráčnické Lány - Vašírov
10. 6. Krajský přebor v minitenisu (TK
Lány)
12. 6. Zakončení cvičebního roku v
17:30 v lánské sokolovně (TJ
Sokol Lány)
16. 6. Turnaj Lány Open ve dvouhře
pro lánské (TK Lány)
16. 6. Lánská smeč, volejbalový turnaj
- Memoriál Jitky Zelenkové (TJ
Sokol Lány)
20.6. Turnaj babytenis - děti 8-9 let
(TK Lány)
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY

Pozvánka
Základní škola Charlotty Garrigue
Masarykové Lány, okres Kladno
Vás srdečně zve

na slavnostní otevření
„Oranžové učebny“ finančně
podpořené Nadací ČEZ.
Akce se uskuteční v pátek 25. května
2012 v 13:00 hodin v učebně
přírodních věd lánské školy.

sešli na další žákovské radě.
· 21. 4. - V sobotu jsme se ve škole připojili k

Aprílová škola
· 30. 3. – Děti se doslova vyřádily v programu

Program:
· seznámení s projektem
· představení učebny a jejího vybavení

·

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Lánský hasičský potěr
zvítězil ve Zbečně
V sobotu 28. dubna se konalo první
letošní měření sil hasičského potěru ve
Zbečně, podotýkám každoroční. Letos,
se sjelo na třicet družstev, která soutěžila
ve všech kategoriích.
V kategorii starších žáků, kde jsme měli
své zástupce, každoročně vítězila
družstva z početnějších sdružení, než je
lánské, až letos jsme se postarali o
změnu! Ukázalo se, že teoretická zimní
výuka a intenzivní trénink pod vedením
Lukáše Loskota v jarních měsících
udělaly z našich žáků úplně jiný tým.
Najednou naši porazili elitu okresu Lužnou a Nové Strašecí. Dnes byli
zkrátka naši mladí hasiči z jedenácti
družstev nejlepí. Kdo byli ti úspěšní
reprezentanti? U dřiny se savicemi byl
Adam Picka a Václav Štíbr, „stříkačku“
měl na starosti Jakub Kdýr, o rozdělovač
pečoval Svatopluk Zíka a s proudnicemi
přesně zaměřovali Matěj Ždímal a Jakub
Smolík.
Hoši zvítězili v disciplíně hasičského
útoku, která se skládá nejen z
nacvičených disciplín ovládání požární
techniky, ale vyžaduje tělesnou zdatnost
soutěžících a obratnost. V tom byli naši
Lánští nejlepší. Volám tedy bravo! Letos
nebudou mít na lenošení moc času. Čeká
je obhajoba loňského a předloňského
vítězství ve Hřebči, což by znamenalo
definitivní získání putovního poháru.
Ale soupeři, zejména domácí mužstvo, si
na pohár jistě brousí zuby. A pak je tu
jarní kolo všestranné celostátní soutěže
Plamen. Tam to bude obzvláště těžké,
některé disciplíny nemají naši kluci kde a
jak trénovat. Přejme jim, ať se jim v
letošním roce daří. A nemusí to být vždy
jen vítězství v soutěžích.
Václav Picka

·

·

·

·

·

Bubny a rytmus v praxi. Teoreticky i prakticky
se seznámily s různými typy bubnů a s vlivem
hudby na člověka.
Na školu v přírodě jsme letos odjeli v počtu 79
dětí a 6 pedagogů již potřetí do Hrachova.
Pobývali jsme tam od úterý 10. do úterý 17.
dubna. Děti si během pobytu zahrály etapovou
hru Interpol zasahuje – detektivní příběh. Za
splněné úkoly získávaly peníze „doláče“ a za
ně pak nakupovaly odměny. Trasa půldenního
výletu je zavedla do obce Drážkov, kde si spolu
s průvodcem prohlédly chráněnou kulturní
památku - zrekonstruovaný Váchův špejchar.
V programu školy v přírodě byly i dvě
diskotéky se zumbou, filmová projekce a
zábavná show Partička. Zpětná vazba v
podobě dětské ankety, která právě ve škole
probíhá, svědčí o spokojenosti většiny dětí, což
nás velmi těší.
11. 4. – Na 4. ZŠ v Kladně se konalo okresní
kolo Olympiády z
matematiky, kam
postoupila ze školního
kola žákyně 6. třídy
Zuzana Štokrová. Mezi
žáky okresu Kladno se
umístila na 12. místě.
Zuzce blahopřeji a děkuji
za reprezentaci školy.
17. 4. – Žáci 2. stupně,
kteří neodjeli na školu v
přírodě, navštívili
výstavu nazvanou
Svatovítský poklad.
Expozice se nachází v
prostorách kaple sv.
Kříže na 2. nádvoří
Pražského hradu.
18. 4. – Konaly se třídní
schůzky a konzultace o
prospěchu a chování
žáků ve 3. čtvrtletí
školního roku.
19. 4. – Žáci 4. třídy letos
již podruhé vyjeli do
Kladna, kde si na
dopravním hřišti a v roli
cyklistů prakticky
vyzkoušeli různé
dopravní situace. Ve
škole se pak 23. 4. pod
vedením lektora
střediska volného času
Labyrint Kladno
věnovali dopravní teorii.
20. 4. – Zástupci tříd se

·

·
·

·

úklidu obce. Naložili jsme velkou bikranovou
vanu stavební sutí, jež dlouhá léta hyzdila
školní zahradu. Poklidili jsme družinové
hřiště, parčík u školy, ulici mezi školami a za
školou. Děkuji svým kolegům, Ilonce, Jitce,
Katce, Petře, Milanovi a Milošovi, a také
dětem, Adamovi, Fandovi, Honzovi, Karlovi,
Matějovi, Terezce a Zuzce. Udělali jsme kus
poctivé práce a jak řeklo jedno z dětí: „Máme
školu zase o něco hezčí!“
23. 4. - V pondělí 23. dubna proběhla společná
akce dětí ze školní družiny a mateřské školy
„Hop, zajíčku, do pelíšku“.
25. 4. – Čarodějnický strom před hospodou
Narpa letos nazdobili žáci 5. třídy.
Nahlédněte nový design našich školních
webových stránek na www.skola.lany.cz. Za
grafický návrh a jeho realizaci děkuji firmě
Topinfo, s.r.o., jmenovitě panu Ing. Miroslavu
Hořejšímu.
Ve čtvrtek 17. 5. budeme ze školy odvážet starý
papír. Máte-li doma nějaký sběr, můžete nám
jím do tohoto termínu přispět a odložit ho v
prostorách u tělocvičny školy.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY
Okénko
do mateřské školy
Stavební práce na MŠ jsou v plném proudu a my s
dětmi pozorujeme stavební stroje a práci
řemeslníků. Pozorovat, jak nám jezdí stavební
stroje po zahradě, je pro většinu dětí nevšedním
zážitkem. Už se na novou školku moc těšíme, i
když víme, že to bude stát ještě hodně úsilí a práce.
Touto cestou děkujeme rodičům za pomoc při
přesazení stromků a dále i za trpělivost, pochopení
a vstřícnost při změnách a různých opatřeních,
která se týkají rekonstrukce naší školky. Určitě
oceníme v následujících dnech každou nabídku
pomoci a podpory!
Co se dělo ve školce v dubnu:
· Profesionální fotograf nás přijel zvěčnit na
třídní společné fotografie.
· U příležitosti Mistrovství Evropy ve fotbale
2012 přijela fotografická firma, která
nezávazně nafotografovala děti v dresech.
· V dubnu proběhl celoškolní projekt
Hasiči na Lánech. Děti se seznámily s
prací záchranářů a hasičů. Nejstarší děti
vyráběly maketu hasičského auta,
kreslily hasiče a seznámily se s číslem
150, kdy a za jaké situace jej použít. Na
vlastní kůži jsme si společně vyzkoušeli
přesun při vyhlášení poplachu.
· Navštívil nás zasloužilý člen hasičského
sboru pan František Pošta. Děti měly
možnost si prohlédnout hasičskou
uniformu. V dalších dnech se mohly
podívat do hasičské zbrojnice na
Lánech, prohlédnout si vybavení
hasičského auta a veškerou výzbroj a
výstroj. Celý týden se nesl v duchu
záslužné hasičské práce, dětem se
dozajista projekt moc líbil a odnesly si z
něj mnoho poučného.
· 23. 4. proběhlo ve spolupráci se ŠD
velikonoční hraní s názvem Hop,
zajíčku, do pelíšku. Odpoledne plné
zábavy, sportování a výtvarného tvoření
si děti užily. Budeme se opět těšit na
společné akce dětí ze školní družiny a
mateřské školy v příštím roce. Akce jsou

přínosem pro budoucí prvňáčky. Znají již dobře
prostředí školy, paní vychovatelky i kamarády,
a tak se jim do první třídy půjde zvesela a obavy
z neznámého prostředí nebudou žádné.
· 24.4. a 3. 5. se uskutečnily ve všech třídách jarní
besídky, které svým programem určitě potěšily
velké i malé diváky. Jednotlivá čísla, která děti
předvedly přítomným, jsou průřezem
výchovné práce od ledna až do dnešního dne.
Děti se v průběhu výchovných projektů naučí
mnoho básní, písní i tanečků, a tak je na co se
dívat a za co děti odměnit potleskem.
· 25.4. Děti ze třídy Sluníček navštívily ZUŠ v
Novém Strašecí. Dopoledne se neslo v duchu
příjemného muzicírování a výtvarného tvoření.
Možnost zatančit si v zrcadlovém sále je pro
děti zajímavá zkušenost.
Miluše Vaněčková, Martina Blínová

Děti v mateřské škole s chutí kreslí,
malují na různá témata. Účastníme se
vyhlašovaných výtvarných soutěží, a tak
nás potěšila zpráva o čestném uznání pro
Davida Gregora v soutěži Příroda kolem
nás. Výtvarná práce měla název Lánský
rybník na podzim.
Pro nejstarší děti bylo jedno jarní
dopoledne zajímavé tím, že cílem
vycházky byla galerie v Berounské ulici.
Před galerií nás uvítal malíř Karel
Kellner. Při vstupu do prostor, kde pan
malíř pracuje, nás ovanula vůně
terpentýnu a olejových barev, která
neodmyslitelně patří k malířskému
umění. Na vystavených obrazech děti
poznaly zákoutí a místa v okolí Lán. Pan
Kellner odpovídal trpělivě na dětské
otázky. S dětmi se rozpovídal o postupu
při výběru témat, která maluje, a jak
obraz na plátně postupně vzniká. Na
návštěvě v galerii se dětem líbilo.
Děkujeme za čas, který si pan malíř na
naše nejmenší udělal. Přijdeme se rádi
opět podívat na další umělecká díla,
která pod štětcem pana Karla Kellnera
vzniknou a možná se stanou inspirací
pro dětskou fantazii.
Miluše Vaněčková

Astronomické okénko
KVĚTEN-ČERVEN

Z HISTORIE OBCE
Zvůle hákového kříže (II. část)
Oznámení o popravě obou lánských
hospodářských úředníků zaznělo v rádiu dne 6.
června 1942 v deset hodin večer. „Všichni byli
vyděšeni, protože Ing. Valenta a můj manžel byli v
celém okrese známí a oblíbení. Bylo to otřesné,
nespravedlivé, hanebné. Pro mne to byl šok, který
mne poznamenal na celý život,“ vzpomíná paní
Marie Chaloupková.

Návštěva v galerii

Čeho se konkrétně dopustili? Josef Chaloupka vedl
1. června 1942 služební telefonický rozhovor s
kladenským Pracovním úřadem. Mluvil lámanou
němčinou, a když to spojovatelka na ústředně
zaregistrovala, začala na něho hovořit plynně
česky.
pokračování na str. 6...

Čeká nás vzácný úkaz na denní obloze.
Planeta Venuše bude přecházet přes
sluneční kotouč. Pokud jste tedy v roce
2004 toto vesmírné představení nestihli,
máte 6. června šanci na reparát. Pro
všechny současníky poslední, protože v
roce 2117 to jistě nenapravíme.
Před pátou vyjde Slunce s černou tečkou
planety a za dvě hodiny už Venuše zlatý
d i s k o p u s t í . Po z o r u j t e p o u z e
dalekohledem se slunečním filtrem!
Teplejší večery vybízejí k delším
přehlídkám oblohy. Podívejme se na
základní orientaci na ní:
Několik souhvězdí na nad Lány nikdy
nezapadá. Je to Velká a Malá medvědice
(vůz), Kasiopeja, Kefeus a Drak.
Pomohou vám k nalezení dalších
souhvězdí v příslušném ročním období.
Využívejte pravidel prodloužení „zadních
kol“, „oje“, ramen „W“ u Kasiopeji, a
„špičky domku“ Kefea. Tak snadno a
rychle vykreslíte celé řecké bájesloví, ze
kterého na hvězdném nebi vycházíme.
Královna Kasiopea měla s Kefeem dceru
Andromedu, kterou před Hydrou
zachránil hrdina Perseus. A máte
povídání na celou noc!
Věděli jste, že jednotlivé hvězdy v našich
souhvězdích jsou od Země výrazně jinak
vzdáleny? Že spolu vlastně nemají nic
společného?
Jirka Luska
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Novinky pro příznivce cvičení
Nejdříve mi dovolte informovat všechny
ženy, které se zúčastnily naší předvánoční akce s Michaelou Kholovou a
prezentace cvičení v únoru, že jsme za
vybrané peníze nakoupily do sokolovny
zátěže na ruce a nohy, které budou
používány v našich hodinách
BODYFORMINGU a AEROBIKU a
jistě zpestří jejich průběh. Děkujeme
tedy všem, které přispěly. Budeme určitě
v těchto akcích pokračovat i v dalším
cvičebním období.
Protože je v současné době velice hojně
navštěvován kurz PILATES, připravujeme od září rozšíření těchto pomalých
forem cvičení. Plánujeme rozšířit ještě
cvičení také ve čtvrtek od 18:00 do 19:00
hodin a postupně uvedeme sérii - kurz
FITNESS JOGY, cvičení PP - pro
problematické partie a ve stejném
rozsahu cvičební kurz PILATES.
Věříme, že uspokojíme ženy nabídkou
kvalitních a odborných lekcí nových
trendů cvičení. Veškeré podrobnosti
uvedeme v zářijovém vydání novin.
V nastávajícím jarním a letním období
bude tělocvična prázdnější, tak jako
každý rok, ale pevně věřím, že po
prázdninách opět naplno ožije, jako
tomu bylo letošní sezónu.
Martina Moravcová,
vedoucí odboru všestrannosti

Výšlap okolo Záplav
V neděli 29. dubna se konal druhý ročník
výšlapu pořádaného sokolským
oddílem všestrannosti s výukou chůze s
holemi na Nordic walking. Počasí nám
přálo a všichni účastníci pochod úspěšně
zvládli. Velice milá byla neplánovaná
zastávka po cestě u domu manželů
Jiráskových, kteří na nás čekali s
občerstvením a udělali nám společnou
fotografii. Na zpáteční cestě jsme si
udělaly zastávku v tuchlovické cukrárně
Panenka, kde jsme doplnili energii
slanou či sladkou palačinkou.
Věřím, že všem účastníkům se výšlap
líbil, a strávili chvíle volna příjemně a
sportovně .
Martina Moravcová,
vedoucí odboru všestrannosti

Pranostiky
Na prvního máje déšť, málo sena, žita
jest.
První květen deštivý - polím a loukám
škodlivý.

Z HISTORIE OBCE
... pokračování ze str. 5
Pan Chaloupka na to zareagoval s trochou
humoru: „No, to je jiná řeč!“ Pak byl přepojen a
mohl vyřídit svou záležitost. Na udání
telefonistky kladenského Pracovního úřadu,
příjmením Bürgerové, rozené Svítilové z Loun,
manželky kladenského gestapáka Bürgera, byl
téhož dne večer zatčen, protože v telefonickém
rozhovoru urazil německou řeč, a tím i celý
německý národ. Jediná bezděčná kousavá
poznámka stála život i jeho nadřízeného Ing.
Valentu.
Informaci o udání se dodatečně dozvěděl
přednosta lánské železniční stanice Vladimír
Janouš od štábního strážmistra Mařince z
Tuchlovic, tchána kladenského gestapáka Otto
Felkla, a později ji potvrdilo i soudní jednání.
Marie Chaloupková uvádí: „Po revoluci v roce
1945 jsem byla pozvána k Dr. Vaněčkovi, státnímu
prokurátorovi v Praze, abych mohla nahlédnout do
protokolů odsouzených kladenských gestapáků
Felkla a Bürgera, kteří měli na odsouzení mého
muže a Ing. Valenty hlavní podíl. V materiálech
jsem se dočetla, že udavačkou, od které dostali tito
gestapáci informace, byla skutečně telefonistka
Pracovního úřadu v Kladně, rodilá Češka Svítilová
– Bürgerová.
U soudu jsem pak byla osobně přítomna výslechu
Bürgerové, která tam svou vinu doznala. U soudu
jsem poznala rovněž další Češku, Marii Felklovou,
dceru četníka Mařince z Tuchlovic nedaleko Lán,
manželku gestapáka Felkla. Otto Felkl byl hlavním
vykonavatelem vražd v Lidicích.
Soud se konal příliš brzy po prožité tragédii, tak
jsem ani dobře nevnímala, jak byli viníci
potrestáni. Život muže, dobrého a spravedlivého,
mi nic nemohlo nahradit.“
Lánští se ještě nevzpamatovali z otřesu a německé
běsnění v době heydrichiády zasáhlo obec znovu.
Dne 2. července 1942 zatklo kladenské gestapo v
Rakovníku 12/II pana Bohuslava Hraběte (* 16.
února 1898 v Žilině), naddůlního na šachtě
Lužná, ženatého, otce dvou nezaopatřených dětí.
Po brutálním výslechu v Kladně byl 3. července
1942 pražským stanným soudem odsouzen pro
ztrátu důlních rozbušek k trestu smrti a
neprodleně popraven.
Další obětí německých represí byl báňský
zřízenec rynholeckého dolu Anna František
Koutecký (* 31. května 1890 na Skřivani, okr.
Rakovník), ženatý, otec dvou dcer. Kladenské
gestapo ho zatklo dne 8. ledna 1943 přímo na
šachtě, údajně pro poslech zahraničního
rozhlasu a pro rozšiřování nepřátelských zpráv.
(Podle pozdější výpovědi člena kladenského
gestapa Otto Felkla došlo k zatčení na základě
udání F. F. z Rynholce.) Při rozhovoru s dcerou
Marií ve sklepě kladenské YMCY stačil pan
Koutecký dceři tajně sdělit, že jeho opakované
výslechy vedl právě O. Felkl a že byl v tzv. komíně
několikrát týrán až do bezvědomí. O tom svědčily
nesčetné rány po celém těle. Z Kladna byl B.
Koutecký převezen dne 5. února 1943 do Terezína
a odtud byl deportován do Osvětimi. Zde dne 15.
března 1943 zahynul.

Také Vašírov má v souvislosti s fašistickou
okupací dvě oběti.
Dne 25. července 1913 se ve Vašírově narodil
Robert Krejza a o šest roků později pak jeho bratr
František Krejza (* 16. srpna 1919).
Starší, Robert Krejza, byl zaměstnancem
konzumního družstva Včela – Bratrství a
pracovní povinnosti ho odvedly daleko od rodné
vesnice. Oženil se, byl bezdětný. Protože toužil žít
a pracovat na Kladensku, byl na vlastní žádost
přeložen do Lidic u Kladna jako skladník1 tamější
konzumní prodejny Bratrství. Stal se lidickým
občanem, bydlel v čp. 99. Dne 10. června 1942 byl
společně s dalšími sto sedmdesáti dvěma
místními muži zastřelen u zdi Horákova statku.
František Krejza pracoval jako důlní zámečník.
Na konci druhé světové války bydlel v Rynholci.
Dne 7. května 1945 odjel s dalšími dobrovolníky
do Hříškova, aby se zúčastnil bojů o muniční
skladiště. U hříškovského hřbitova byl zasažen do
hlavy a na následky tohoto těžkého zranění pak
dne 29. května 1945 v kladenské nemocnici
zemřel. Mamince prý ještě řekl: „Bojoval jsem za
vlast a za svobodu a také jsem chtěl pomstít
nevinného bratra Roberta z Lidic.“ Spolu s
dalšími hrdiny byl František Krejza vyznamenán
Československým válečným křížem 1939.2
Také my Lánští jsme povinni říci si s Otou Pavlem:
„My na zkázu Lidic nemůžeme nikdy zapomenout,
nám zůstaly zakousnutý v srdci jak v kůži klíště,
který má místo kusadel a nožiček černej hákovej
kříž.“ 3
Lán se bohužel dotkl i holocaust. V době
protektorátu bydlela v domě čp. 9 (nynější Obecní
úřad) židovská rodina Lissauových, která sem
byla úředně přemístěna z Rynholeckého dvora,
jehož byl pan Otto Lissau před válkou nájemcem.
Museli nosit žlutou Davidovu hvězdu, aby si jich
nemohli Lánští nevšimnout. Dne 23. února 1942
byli Lissauovi deportováni společně s ostatními
židy z našeho regionu do Terezína. Z
koncentračního tábora se nikdo z nich - Otto
Lissau, jeho manželka, tříletý syn a třináctiletá
dcera - nevrátil.4
Opět se potvrzuje, že regionální malé dějiny
odrážejí všechno, co se dělo v historii celého státu,
ba celé Evropy. V těchto případech nám z toho
běhá mráz po zádech, protože to ztrácí
zobecněnou anonymitu, vždyť to zasáhlo naše
bezprostřední sousedy.
A proto se nikdy nedávej ptát,
komu zvoní hrana.
Zvoní tobě
(John Donne)
Text připravil PaedDr. Václav Vodvářka,
lánský písmák
1

2

3

4

Skladník bylo profesní označení pro vedoucího družstevní
prodejny.
Šlajchrt, Fr.: Boje o muniční sklad za Květnového
povstání. In: Haló noviny, ročník 20, číslo 99, středa 28.
dubna 2010, s. 8.
Pavel, Ota: Fialový poustevník, Mladá fronta, Praha 1977,
s. 42.
Kronika obce Lány II, s. 21 a Kronika obce Lány III, s. 333.
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ZE ŽIVOTASPOLKŮ
Příroda lehčí o pár desítek kilogramů odpadků
Letošní ročník jarního úklidu obce je za námi.
Našemu okolí jsme ulehčili o 37 pytlů odpadků – a
rozhlédněte se – je to znát. Zásluhu na tomto
zvelebení mají všichni, kteří přišli v sobotu
nezištně pomoci. Patří jim dík! Ať to jsou členové
sportovních spolků, zájmových organizací nebo
jen Láňáci a Vašírováci, kterým je cizí skončit s
jarním uklízením přesně u svého plotu…
Kdybychom chtěli soutěžit, kdo bude úspěšnější
ve sběru vyházených plastových lahví, plechovek a
obalů, nutně by zvítězil
ten, který plní pytle na
obchvatu obce. Letos
tedy na „bedně“
stáli hokejisté.
Všichni se ale
shodli na
jednom: Zdá se, že
nepořádníci ztrácejí
dech! Odpadků na
v e ř e j n ý c h
prostranstvích (ta jsou
naší disciplínou při
jarních úklidech) je čím

dál méně. Kéž bychom tak dotahovali
znečišťovatele i v disciplíně černé skládky (Bílá
cesta, lesík nad fotbalovým hřištěm či cesta ke
Starému zámku)!
Tenhle boj je vytrvalostní běh a v něm nakonec
vždy uspěje spíš vůle nežli svaly.
Neztrácejme tedy dech.
Ještě na vysvětlenou k datu konání, které se ne
každému hodí:
Není určeno náhodně, ale váže se k mezinárodnímu Dni Země 22. dubna.
Ve stejném termínu jako
my uklízí zaneřáděnou
planetu stovky tisíc
dobrovolníků na všech
světadílech.
Nenechávejme po
sobě pověstnou
p o t o p u .
Přinejmenším
naše děti a vnoučata
si to zaslouží.
Jirka Luska

Fiat Multipla klub uklízel Kaštánku
Slunné sobotní dopoledne vítalo všechny
dobrovolníky úklidu. Pro většinu posádek tento
víkendový den znamenal budíček v časných
hodinách. Úklid začínal již v devět hodin. Většina
členů musela do Lán cestovat desítky kilometrů.
Přijeli na pomoc nejen ze Středočeského kraje a
jeho okolí, ale i ze vzdálenějších míst severních a
jižních Čech. Vzhledem k tomu, že klub působí po
celé České republice, nemohli chybět ani zástupci
z Moravy. Bylo velice příjemné zaposlouchat se do
některých rozhovorů, kde zaznívalo plzeňské
nářečí či brněnský hantec.
Již třetím rokem bylo naším cílem uklidit
parkoviště u vodárny, celou Kaštánku a přilehlý

lesík k zámeckému plotu. Jedná se o velkou
veřejnou plochu. Tento rok se nás uklízelo celkem
35 ochotných brigádníků. Dospělí uklízeli, hrabali
listí, děti sbíraly odpadky a připravovaly klestí pro
ohniště na čarodějnice, které budou jako každý rok
na Kopanině.
Po dvanácté hodině bylo uklizeno. Zasloužený
oběd byl již připraven v restauraci Vedox v Žilině.
Při dobrém jídle a pití jsme si ještě dlouho povídali.
Rád bych tímto poděkoval všem zúčastněným.
Nevýslovně si vážím pomoci našich členů, kteří
vážili cestu více než sto kilometrů, aby uklízeli cizí
nepořádek a odpadky. Děkuji!!!
Václav Burger, Fiat Multipla klub ČR

Ohlédnutí za zimní přípravou lánských fotbalistů
Zimní příprava započala 9. 1. a do 22. 3. stihli hráči
38 tréninkových jednotek včetně dvou
soustředění. Průměrná účast byla téměř 14 hráčů
na trénink. Nejpoctivěji zvládli náročnou kondiční
část sezóny Reichl (36x), Matějka (35x) a Loskot
(33x), naopak nejméně odvedli Pleiner (6x),
nemocný Haužvic (7x) i Blín a na jejich výkonech v
generálce na mistrák to bylo citelně znát.
Na posílení týmu Lány finanční prostředky
nemají. V řešení je pouze přestup „Láňáka”
Martina Kopeckého z plzeňské Doubravky.
Pozitivní jsou výkony a přístup mladých hráčů
Kuby Matějky, Ládi Kroba a Ondry Vejrážky, ale
ztráty, bohužel, jednoznačně převažují. S
fotbalem nepochopitelně skončil talentovaný
Čapek, cestovatel Vít Rybář, voják Kubička s

mnoha zájmy, hostování skončilo Ducárovi.
Po operaci kolena je ze zápasu s Lužnou znovu
zraněný Dvořák (vazy v kotníku), k mizerně
trénujícím a absentujícím patří i Vácha, dosud se
ještě nezapojil Ambrož.
Tým přesto má, a musí mít, jediný cíl - udržet
krajskou soutěž!! Vzhledem k velkému oslabení o
to víc žádá své fanoušky o trpělivost a věrné
zachování jejich přízně.
Výsledky přátelských zápasů:
Slaný - SK Lány 5:0 (3:0)
Lužná - SK Lány 1:3 (0:2), góly Beluš, Matějka,
Reichl
SK Lány - Jesenice 2:5 (2:2), góly Krob, Rajgl
Milan Dvořák, trenér

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 od 9:00 do
12:00 a od 14:00 do 17:00, ve čtvrtek od
9:00 do 12:00 hodin.
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;
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;
· 16:00 – 17:00 Angličtina pro děti
(kurz pro přihlášené);
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 s rodiči.
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
· Srdečně Vás zveme na níže uvedené
přednášky. Není třeba se předem
přihlašovat. Přednášky jsou bez
hlídání dětí.
· 16. května od 10:00 do 12:00
Závislost na alkoholu, alkohol a
mládež
· 30. května od 10:00 do 12:00 Drogová
závislost, drogy a mládež
· 5. června od 10:00 do 12:00 Nástup do
základní školy, problémy spojené s
pubertou
· 13. června od 15:00 do 17:00 Kurz
první pomoci
· 21. června od 10:00 do 12:00 Nástup
do mateřské školy, období vzdoru
· 27. června od 10:00 do 12:00
Bezdomovectví a útěky z domova
Lánský den plný her se uskuteční v neděli
3. června od 13:00 do 18:00 na dětském
hřišti u Židovského rybníka v Lánech.
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Krátce ze Sokola

SPORTOVNÍ DĚNÍ V LÁNECH

· Další prodejní akce firmy ALFA

Bruntál proběhne v sokolovně ve
čtvrtek 17. května.
· TJ Sokol Lány hledá zájemce, který

by organizoval turnaje v nohejbalu
v letošním roce.
· Na úterní podvečer 12. června

připravuje odbor všestrannosti
malou akademii k ukončení
cvičebního roku. S ukázkami se
představí týmy aerobiku Báry
Ladrové. Uvidíte též ukázky dvou
sletových skladeb. Srdečně zveme
širokou veřejnost. Začátek v 17:30
hodin, vstupné dobrovolné.
· Zveme veřejnost na slet sokolské

župy Budečské, který se uskuteční v
neděli 10. června 2012 od 14:00
hodin ve sportovní hale v Kladně.
Uvidíte sletové skladby, ve kterých
vystoupí i lánské ženy. Vstupné je
dobrovolné.

Turnaj v pétanque
V průběhu měsíce května a června se
uskuteční na novém hřišti Sokola Lány
turnaj dvoučlenných družstev v
PÉTANQUE. Navážeme tak na loňský,
který jako první v Lánech zorganizoval
pan Pavel Slánička. Jeho záměrem bylo
turnaj uskutečnit i letos, bohužel se ho už
nedožil. Chceme tedy turnaj uskutečnit
jako vzpomínkový na obětavého a
neúnavného organizátora řady
sportovních akcí v obci.
Podle počtu přihlášených bude turnaj
jedno-, popřípadě dvoukolový. První
kategorie budou žáci do 14 let a druhá od
14 do 110 let. Dvojice bez ohledu na
pohlaví se přihlašují u Oldřicha Poláška
na tel. č. 608 410 832, popřípadě na
adresu polasekol@seznam.cz nebo se
mohou zapsat na seznam v hospodě
NARPA, a to do 21. května 2012. Bližší
informace o pravidlech a organizaci
turnaje budou oznámeny na schůzce
účastníků v pondělí dne 21. května v 18
hodin na pétanque hřišti Sokola Lány.
Tento sport nemá u nás v podstatě
žádnou tradici, takže přihlášení budou
vlastně začátečníci.
Přihlaste se a napomozte rozšířit
možnosti sportovního vyžití v Lánech.
Bylo by dobré, aby utkání sledovali
příznivci jednotlivých soupeřících
družstev.
Oldřich Polášek

Mistrovské zápasy fotbalového áčka v krajské 1. B třídě
SK Lány - Jeneč 1:2 (0:2)
Domácím se utkání vůbec nepovedlo. Bez čtyř
klíčových opor nenašli recept ani proti o deseti
hrajícímu soupeři (vyloučení v 49. minutě),
jediný gól vstřelil z penalty Dudášik za faul
brankáře na Humra.
Sestava: Haužvic-Matějka, Dudášik, Rajgl,
Loskot - Rybář, Blín,Vejrážka,Humr-Reichl,
Švolba; střídali Krob a Kubička.
Mutějovice - SK Lány 5:1 (2:1)
V podobné sestavě (jen Krob vyměnil Loskota)
sehrály Lány dobře první půlhodinu, v níž se
prosadil hlavou Reichl po rohu Blína. Potom už
byli domácí jasně lepším týmem.
SK Lány - Lidice 3:1 (3:0)
Výtečně zvládnutý první poločas utkání rozhodl.
Na hřiště se vrátili absentující hráči a bylo to
citelně znát, i když v úvodu musel tým podržet
brankář Haužvic. Potom Dvořák s Reichlem
připravili tři šance a mladíci Beluš (2x) a Vejrážka
je s přehledem proměnili. Výborně hrající soupeř
snížil až v samém závěru, dvě velké šance měl
ještě Blín, mířil pouze do tyče.
Sestava: Haužvic - Matějka, Rybář, Rajgl, Krob Beluš, Dvořák, Blín, Pleiner - Reichl, Vejrážka;
střídali Dudášik, Švolba, Loskot.
Lužec nad Vltavou - SK Lány 2:3 (1:2)
Nečekaný bodový zisk na půdě ohroženého celku
si tým plně zasloužil! Celý zápas čaroval brankář
Haužvic, který v 46. minutě dokonce chytil
penaltu za faul Pleinera, ale Lány též měly své

možnosti. Ve 13. minutě skóroval Rybář po akci
Vejrážky a Švolby, domácí ihned vyrovnali,
naštěstí za chvíli se prosadil Reichl z přihrávek
Vejrážky a Váchy. Po změně stran Lužec tlačil, ale
po pasu Rajgla a sólu Reichla střílel k tyči
Vejrážka, Rajgl pak ještě z dálky pálil do tyče.
Sestava: Haužvic - Matějka, Dudášik, Rajgl,
Pleiner - Humr, Dvořák, Rybář, Švolba - Reichl,
Vejrážka; střídali Vácha a Loskot.
SK Lány - Hýskov 3:2 (1:2)
Další cenné body v boji o záchranu hráči "utrhli"
až v samém závěru. Ve 20. minutě připravil gól
Pleinerovi Vejrážka, pak ale hosté lacino skóre
otočili po školáckých chybách, když si špatné
chvíle vybíral jindy skvělý Haužvic. Druhá půle
začala penaltovým vyrovnáním Dudášika za faul
na Reichla, pak se stala festivalem nejvyloženějších šancí z bezprostřední blízkosti, které Lány
zahazovaly. Výhru vystřelil až v 86. minutě Švolba
hlavou po centru Rajgla.
Sestava: Haužvic-Matějka, Dudášik ,Rajgl,
Krob-Švolba, Vácha, Rybář, Pleiner - Reichl,
Vejrážka; střídali Blín, Humr, Loskot.
Trenér Milan Dvořák dodává: Do týmu výborně
zapadli mladí Matějka a Krob, zlepšuje se
Vejrážka, z těch zkušenějších musím pochválit
Rajgla a Haužvice. Na některých hráčích je vidět
tréninkové manko, ale v utkáních bojují všichni a
vždycky. K 26. dubnu byl tým na slibném 8. místě se
ziskem 24 bodů, což ovšem udržení v soutěži ještě
zdaleka nezaručuje. Přijďte nás povzbudit!

Lánský fotbalový dorost
Lánský fotbalový dorost zahájil jarní sezónu pod
vedením Lukáše Kopeckého a Lukáše Koželuha.
Mladí fotbalisté si po 15. kole okresního přeboru
stojí na druhém místě za týmem FC 05 Zavidov.
Průběžné výsledky a termíny dalších utkání:
Termín

Čas

Výsledek

11.

SK Lány-SK Pavlíkov

31.3.

10.00

10:0

12.

So Srbeč-SK Lány

8. 4.

10.00

0:6

13.

FC Po Olešná- SK Lány

15.4.

10.00

2:4

14.

FC 05 Zavidov- SK

21.4.

10.00

4:2

15.

SK Lány – Sp. Lužná

28.4.

10.00

6:0

16.

TJ Čistá – SK Lány

15:15

5.5.

10.00

17. SK Senomaty – SK Lány

12.5.

9.00

18.

SK Lány – FJ Hředle

19.5.

10.00

19.

B. Lubná – SK Lány

26.5.

10.00

Pohárová utkání

Termín

Čas

Výsledek
11:1

4.

SK Lány – Sp. Lužná

24.3.

10.00

5.

So Srbeč – SK Lány

2.6.

10.00

6.

FJ Hředle – Sk Lány

9.6.

10.00
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Pondělí 8 – 12 / 13 – 17 hod
Středa 8 – 12 / 13 – 17 hod
tel.: 313 502 041
www.obec-lany.cz

