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Úvodník
Neúplný bøezen
V měsíci březnu se každoročně v naší
obci koná několik akcí, které se
pravidelně opakují. Nejinak tomu bylo i
v březnu 2013. Samozřejmě na prvním
místě je to „Den s TGM“, který pořádá
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech u
příležitosti narození prvního
československého prezidenta. Dále je to
pietní akt 7. března na lánském hřbitově
u hrobu T. G. Masaryka. Tento akt byl
letos ještě významnější o to, že se zde
potkali dva naši prezidenti – odstupující
Václav Klaus a nastupující Miloš
Zeman. Další, již tradiční akcí je „Čtení
pro celou rodinu“, pořádané o. s. Naše
Lány, které i letos přilákalo velké
množství malých i velkých čtenářů. No a
nesmím zapomenout na tradiční ples
Sboru dobrovolných hasičů v Lánech,
který se letos konal v prostorách muzea
TGM. Jedna „akce“ se však letos
nekonala. Ptáte se jaká? No přece buď
astronomicky dvacátého nebo
kalendářně jednadvacátého března
mělo začít jaro, ale ono si nepřišlo. Když
jsem v březnovém zpravodaji děkoval
občanům za úklid chodníků v zimním
období, vůbec jsem netušil, že ještě o
Velikonocích na přelomu března a
dubna budeme z chodníků odmetat
sníh. No jo, přírodě ale neporučíš. Co
nám zbývá? Samozřejmě nezbývá nic
jiného než pokorně čekat a doufat, že
jaro sice později, ale přece dorazí , a
věřit, že nepřijde rovnou léto. Bylo by to
škoda, protože jaro je nejkrásnější roční
období, kdy se všechno probouzí po
dlouhé (a letos velmi dlouhé) zimě. A
hlavně věřím, že ten příští březen bude
zase úplný. Přeji všem brzký příchod
jara a dobrou náladu.
Karel Sklenička

Kam s odpadem?
Sběrný dvůr je od dubna otevřen v plném
rozsahu, tj. každou středu od 15:00 do
18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 12:00
hodin pro bezplatné uložení
velkoobjemového odpadu, vyřazených
elektrospotřebičů a rovněž bioodpadu.

Další krok v pozemkové reformì
Počátkem dubna svolal Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj, pobočka v Kladně první
úvodní jednání účastníků komplexní pozemkové
úpravy v katastrálním území Lány a Vašírov.
Jednání proběhlo 4. dubna dopoledne v sále nad
hospodou Narpa v Lánech a nutno dodat, že mezi
dotčenými vlastníky mělo velkou odezvu.
Z oslovených 130 vlastníků, se dostavilo cca 90
majitelů nemovitostí, což je číslo nezvykle vysoké,
jak nám sdělili pracovníci pozemkového úřadu.
Obvyklá návštěvnost těchto jednání bývá okolo
30% oslovených majitelů pozemků. Přítomní byli
seznámeni s účelem, formou a předpokládaným
obvodem pozemkových úprav. Dále byl

projednán postup při stanovení nároků vlastníků,
aktualizace bonitovaných půdně ekologických
jednotek a zodpovězeny otázky významné pro
řízení o pozemkových úpravách.
Cílem pozemkové úpravy je pozemky vlastníků
scelit, tvarově přizpůsobit a uspořádat, tak aby
byla zabezpečena jejich přístupnost buď ze
stávajících komunikací, nebo z nově navržených
polních cest. Projednávaná pozemková úprava se
týká pouze těch vlastníků, jejichž nemovitosti
jsou v obvodu pozemkové úpravy a v žádném
případě nenahrazuje územní plán obce.
Karel Sklenička

Grantové øízení obce
Do letošního grantového řízení na podporu
neziskových aktivit lánských a vašírovských
sportovních organizací a zájmových spolků se
přihlásilo 17 zájemců. Jejich požadavky v součtu
dosáhly částky 888.200,- Kč, zastupitelstvo bude

v letošním roce z rozpočtu obce rozdělovat částku
660.000,- Kč. Výsledek bude znám po dubnovém
veřejném zasedání.
Jana Drastilová

Židovský rybník
V březnu se sešla pracovní skupina zastupitelů Jiří Ladra, Karel Sklenička, Ernest Kosár Jana
Drastilová, Martina Hořejší a Petr Králíček,
zástupce SDH T. G. M. Lány, s architektem Janem
Červeným nad rozpracovanou studií revitalizace
Židovského rybníka. Nad plánky probíhala čilá
diskuse a výměna názorů nad možnostmi,
připravovaný projekt nabízí. Zúčastnění se
věnovali výběru povrchu parkoviště u
Křivoklátské ulice (čedičové kostky), hledali
vhodný typ směrovek do dlažby na parkovišti
(decentní a nenásilný), zvažovala se výška a
vzhled zábradlí okolo rybníka (106 cm výška),

vysázení stromů na hráz (v užším výběru jasan
nebo javor), zachování betonových patníků na
současné hrázi, umístění nového osvětlení včetně
nasvícení rybníka pro bruslení, velikost nového
mola (navrhovaný rozměr 3x9 m), podoba
umělého ostrova (pouze přírodní charakter),
technické parametry vyhlídkové věže v parčíku
vedle dětského hřiště (výška 4 m, opláštění
dřevěnými hranoly), umístění vodního korýtka
pro dětské hry a jeho napájení vodou (aby byla
voda zdravotně nezávadná, bude čerpána ze
stávajícího vrtu).
Martina Hořejší

Lánské Muzeum T. G. M. mìní vedení
S příchodem března odešel po dlouholetém
působení na postu ředitele Muzea T. G. M. v
Rakovníku pan František Povolný. Nahradila ho
jeho dosavadní zástupkyně paní Magdalena
Elznicová Mikesková, která byla vedoucí lánské
pobočky Muzea T. G. M. Obec Lány tak svým
způsobem přicházejí o jednu aktivní osobnost,
která byla několik let nedílnou součástí lánského
Muzea.
Novou ředitelku rakovnického Muzea nyní v
prostorách bývalého fürstenberského špýcharu v
Zámecké ulici potkáte spíše sporadicky, ale v
Lánech ji i nadále můžete vídat třeba při nedělní
vycházce, protože v loňském roce zapustila se

svým manželem kořeny v Lánech .
V Muzeu nahradí M. Mikeskovou Elznicovou její
kolegyně, lánská obyvatelka paní Barbora
Bednářová, kterou jste již v uplynulých dvou
letech mohli v Muzeu potkávat. Ta si nyní
dodělává vysokou školu, obor muzeologie, aby
mohla převzít vedení lánského Muzea naplno. V
současné době paní Mikesková s paní
Bednářovou ještě společně připravují dokončení
expozice v lánské pobočce ve 2. patře.
Jménem redakce přeji paní M. Elznicové
Mikeskové hodně úspěchů v novém působišti.
Martina Hořejší
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Firma Nesydgas s.r.o. Kladno
připravuje realizaci změny vytápění
v budově obecního úřadu ze
současného elektrického topení na
vytápění plynové.
Historickou budovu základní školy
o p r a v í f i r m a V E X TA s . r. o .
Líbeznice, kterou hodnotící komise
vybrala ze třech předložených
nabídek. Firma předložila detailně
zpracovanou nabídku a nejnižší
cenu za zhotovení díla ve výši
9.047.424,- Kč.
Zastupitelé diskutovali o nutnosti
výměny lamp veřejného osvětlení v
Lesní ulici. Zvažovali možnosti
umístění LED pouličního osvětlení.
Volba nakonec padla na stejný druh
osvětlení jako v i ostatních částech
vesnice, a to zejména z důvodů
vysokých pořizovacích nákladů
lamp s LED technologií.
V průběhu letošního roku bude
opraven chodník v ulici Školní od
ulice Ke Hřbitovu k Čs. armády.
Budou zrušeny záhonky přiléhající
ke komunikaci.
Je zpracována nabídka na opravu
chodníku v ulici Ke Hřbitovu od
základní školy k náměstí.
Rekonstrukce bude zatím odložena,
čeká se na výsledek grantového
řízení, do kterého je přihlášen
projekt na úpravy okolí budovy I.
stupně základní školy, který
zahrnuje tuto část ulice.
Ředitelka mateřské školy
informovala zastupitele o výsledcích
zápisu do mateřské školy pro příští
školní rok. Zájem o umístění
projevilo 41 dětí, nyní však musí
někteří rodiče dětí doložit další
dokumenty, které umožní zařazení
dítěte do příjímacího řízení
(potvrzení o zdravotním stavu,
trvalé bydliště, nástup do
zaměstnání, dosažení věku min. 3
let).
Zastupitel Milan Dvořák připravuje
na 11. května nohejbalový turnaj
věnovaný bratrům Sláničkovým.
Turnaj se bude hrát na víceúčelovém
sportovišti za sokolovnou.
Zastupitel Roman Havelka s
kulturní komisí, SDH T. G. M. Lány,
Baráčníky a Modelářským klubem
připravují tradiční Pálení čarodějnic
30. dubna v prostorách
modelářského letiště. Průvod v
maskách i bez masek s vynášením
čarodějnice vyjde v 18:00 hodin od
hasičské zbrojnice. Zapálení
hranice s čarodějnicí bude v 19:00
hodin. Ve 22:00 hodin bude
ohňostroj.

Fotosoutìž – „LÁNSKÉ POHLEDY 2013
Obec Lány vyhlašuje pro všechny fotografy nejen
z obce Lány a Vašírova 3. ročník fotosoutěže –
„Lánské pohledy 2013“. Cílem soutěže je získat
zajímavé pohledy na obec, okolí obce, stavby, lidi,
sportovní, kulturní a společenské aktivity,
postřehy nebo přírodu v okolí Lán.
Podmínky soutěže:
 fotografie (barevné i černobílé) budou
přijímány:
 v elektronické podobě (formát JPG) emailem nebo na adresu fotosoutez@lany.cz;
 poštou nebo osobně donést fotografie na CD
na Obecní úřad v Lánech (formát 10 x 15 cm
a více);
 1 autor může zaslat v maximálně 5
fotografií;
 každá fotografie musí být označena jménem
autora fotografie a názvem;
 fotografie je možné doručit od 1. 4. 2013 do
31. 5. 2013.
 Zasláním soutěžních fotografií účastník
potvrzuje své autorství a souhlas ke zveřejnění
a dalšímu použití fotografií organizátorem
soutěže.

Všechny soutěžní snímky posoudí odborná
porota ve složení: Milan Petřiščák (amatérský
fotograf, ředitel umělecké a reklamní agentury
KLUBKO 55, Kladno), Klára Krejzová
(amatérská fotografka, Kladno), Karel Sklenička
(starosta obce Lány), JUDr. Ernest Kosár
(místostarosta obce Lány, organizátor soutěže,
amatérský fotograf), Karel Kellner, (malíř,
Lány).
Výherci soutěže obdrží finanční odměnu: 1.
místo: 3000,- Kč, 2. místo – 2000,- Kč, 3. místo
Kč 1000,-.
Dále bude udělena i cena čtenářů internetových
stránek obce Lány www.obec-lany.cz.
Vyhlášení soutěže a předání cen proběhne na 10.
ročníku Lánských letních slavností 15. června
2013 v hotelu Classic. Současně bude na
Lánských slavnostech k vidění výstava fotografií
dokumentujících soutěž.
Úplné zadání soutěže najdete na internetových
stránkách www.lany.cz.
JUDr. Ernest Kosár

Èerná literární hodinka potøetí
Obec Lány vás co nejsrdečněji zve na literární
černou hodinku Večer s mým nejlepším
přítelem. Svou oblíbenou knihu vám tentokrát
představí starosta Karel Sklenička. Pokud máte
rádi knihy, přijďte v pondělí 15. dubna od 18:00
hodin do salonku nad hospodou Narpa. Pokud

máte pocit, že se ve svém životě bez těch divných
papírových věcí obejdete, přijďte také. Možná se
nám podaří přesvědčit vás o tom, že na knihách
přece jen něco je.
Karel Pleiner

Jedineèné šperky za humny
Strašecká pobočka Muzea T. G. M. Rakovník si
Vás dovoluje pozvat na originální výstavu o
kovovém šperku laténského období, kterou
připravil Ústav archeologické památkové péče
středních Čech. Šperky se můžete pokochat od
4. dubna do 19. května 2013 i vy. Výstava bude
spojená s letošním Dnem s Kelty, kterým si
každoročně připomínáme výročí nálezu

opukové hlavy Kelta u Mšeckých Žehrovic.
Program oslav bude včas avizován, sledujte
stránky www.muzeumtgm.cz. Těšíme se na
Vaši návštěvu!
Mgr. Kateřina Blažková,
archeolog Muzea T. G. M. Rakovník

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








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

Více na stránkách www. kamenictvi-humpal.cz | Objednávky a informace: Hamr 13 (proti čerpací stanici Robin
Oil) Rakovník 269 01 | Tel: 313519671, Mob: 603494769, E-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Kulturní komise obce Lány Vás spolu se Sborem dobrovolných hasièù a Modeláøským klubem zvou na

tradièní pálení èarodìjnic.
Kdy: 30. dubna 2013

Kde: Modelářské letiště na Kopanině

Akce pálení čarodějnic začne tradičně v 18:00 hodin strašidelným průvodem od hasičské zbrojnice,
který vynese čarodějnici k upálení na hranici. Masky čarodějnic a jiných příšerek do strašidelného
průvodu budou vítány. Na modelářském letišti bude připraveno slavnostní zapálení hranice. Po celý
večer bude hrát muzika, občerstvení zajistí restaurace Nové Allegro. Ve 22:00 hodin bude ohňostroj.
Současně vyhlašujeme soutěž ve výzdobě oken a předzahrádek v duchu čarodějnického sabatu.
Každý může ozdobit své domy a zahrádky a soutěžit o nejšerednější, a tedy nejkrásnější čarodějnici.
Výsledek vyhlásíme při zapálení ohně. Hodnoticí komise bude výzdobu vybírat od 26. do 30. 4. 2013.
Roman Havelka, předseda kulturní komise

Èerná hodinka podruhé
Druhou literární černou hodinku v salonku nad
Narpou měla v pondělí 18. března ve své režii
Ivanka Píšová. Dlužno říci, že se své role
zhostila dobře. Natěšení příznivci dobré knihy
se tentokrát jejím prostřednictvím seznámili s
knihou Ivana Krause, staršího bratra známého
moderátora Jana Krause, která vypráví
zajímavé a hlavně veselé příhody ze života
značně rozvětvené Krausovic rodiny. Jmenuje

se Moje rodina a jiná zemětřesení. Po muffinech
na prvním čtení Ivanka přišla s báječnou
mramorovanou buchtou, a tak se ze sladkého
občerstvení stává pomalu, ale jistě, milá
tradice. Všichni už se moc těšíme na další, třetí
literární večírek, kdy bude 15. dubna předčítat
ze své oblíbené knihy starosta Karel Sklenička.
Karel Pleiner

Lánská koule 2013
Celý březen se mohli hlásit zájemci o zápolení v
letošním turnaji pétanque Lánská koule 2013.
Ještě dodatečně požádala jedna dvojice o
možnost účastnit se a bylo jí vyhověno. Takže
celkový počet soutěžících je 52 dospělých a 12
dětí. Soutěžící byli rozlosováni do 4 skupin
včetně dětské kategorie. Bohužel hráče zatím

zdržuje ryze zimní počasí, a tak budou s
poměřováním sil muset počkat na jarní
pohodu. O zahájení budou všichni informováni
a v hospodě Narpa budou opět k dispozici hrací
koule a rozpis na rezervaci hřiště.
Ing. Oldřich Polášek

Kalendáø akcí duben/kvìten
14. 4. Koncert Chorus Laneum na
Červeném Hrádku (Chorus
Laneum)
15. 4. Literární černá hodinka s
oblíbenou knihou, od 18:00
hodin v sále nad Narpou (Obec
Lány)
16. 4. Burza dětského oblečení,
botiček a hraček, 9:00 – 12:00,
lánská sokolovna (Naše Lány)
17. 4. - 19. 6. Výstava obrazů Vladimíra
Švece - Dvojice (Muzeum T. G.
M.)
27. 4. Tenisový turnaj – babytenis (TK
Lány)
27. 4. Lánská jarní sobota, soutěž
historických modelů (MK Lány)
28. 4. Tenisový turnaj – minitenis (TK
Lány)
28. 4. Lánská jarní neděle, soutěž
historických modelů (MK Lány)
28. 4. Turistický pochod s NW holemi
do Zbečna (15 km), sraz v 9:00
h o d i n u s o k o l o v n y, z p ě t
autobusem (Sokol)
30. 4. Pálení čarodějnic, v 18:00
průvod od hasičárny, v 19:00
zapálení hranice na
modelářském letišti, ve 22:00
ohňostroj (Obec Lány, SDH
Lány, MK Lány, Baráčníci)
Květen Vycházka Prvomájová stopa
(Náš Vašírov)
Květen Turnaj Vašírovský úsměvný
volejbal (Náš Vašírov)
8. 5. Běh vítězství zámeckým parkem,
8:00 -14:00 hodin (Sokol, Obec
Lány, ZŠ Lány)
11. 5. Memoriál bratrů Sláničkových v
nohejbalu trojic, víceučelové
sportoviště za sokolovnou
(Obec Lány)
11. 5. Vystoupení Lánských na župní
akademii ve Stochově (Sokol)
18. 5. Tenisový turnaj – minitenis (TK
Lány)
18. 5. Koncert Chorus Laneum v
Lidicích + pietní akt (Chorus
Laneum)
19. 5. Tenisový turnaj – babytenis (TK
Lány)

Účastníci turnaje Pétanque 2012 při slavnostním vyhlášení vítězů

Podìkování
Chci prostřednictvím Lánského zpravodaje
poděkovat MUDr. B. Nevímovi a sestřičce
Květušce Hurdové z lánské ordinace za jejich
práci, úsměvy, ochotu a lidský přístup k
pacientům.
Hudecová, Lány

Děkuji touto cestou Iloně a Petrovi Víchovým a
Ivaně a Mirkovi Píšovým, kteří se velice dobře
zhostili celé přípravy Maškarního bálu. Mé
díky patří také manželce Ivaně za velkou
podporu a trpělivost. Všem návštěvníkům
děkuji, že přišli podpořit svou účastí na bále
myšlenku vzniku Hokejové síně v Lánech.
Josef Hošek, Lány

Nabízím kosmetické služby v Lánech
- individuální péči, relaxaci a odpočinek.
V dubnu a květnu 2013 jarní sleva15%
na každou návštěvu.
Těším se na vás!

Martina Hořejší

www.kosmetika-horejsi.cz
mob. +420 732 770 797
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ZE ŠKOLY A ZE ŠKOLKY



Ve škole jsme se uèili, soutìžili a také se dobøe bavili.









26. 2. – Během druhého dne otevřených dveří se do výuky přišlo podívat
třicet rodičů, konzultací s pedagogy využili rodiče čtrnácti žáků.
27. 2. – Navštívilo nás Divadélko pro školy z Hradce Králové. Nejprve
nám pro první až čtvrtou třídu sehrálo „Pohádky z našeho statku“. Ve
třech veselých příbězích, plných hereckých gagů, písniček a překvapení,
bylo zakomponováno i mnoho poučných myšlenek. Ve druhém
představení „Divadelní učebnice“, určeném žákům 5. - 9. třídy, nám
herci předvedli soubor ukázek z několika divadelních her významných
autorů, mapující období od vzniku samostatného Československa až po
současnost. Prvorepublikovou atmosféru jsme si připomněli úryvkem
ze hry „Don Juan & comp.” z repertoáru Osvobozeného divadla.
Předválečnou dramatickou atmosféru vystihl dialog z divadelního
zpracování románu Karla Čapka „Válka s mloky“. Nechyběla ukázka z
pražského divadla Semafor. Sedmdesátá léta nám herci připomněli
muzikálem brněnského divadla Husa na provázku „Balada pro
Banditu“.Divadelní učebnice vyvrcholila ukázkou humoru Divadla Járy
Cimrmana ze hry „Vyšetřování ztráty třídní knihy“.
27. 2. – Osmá třída v rámci 7. lekce projektu Rozumíme penězům
navštívila Českou národní banku v Praze. V původním trezoru banky si
žáci prohlédli stálou expozici výstavy „Lidé a peníze“, seznámili se s
historií vzniku peněz, s návrhy bankovek, ochrannými prvky na
bankovkách a podivovali se třeba nad vystavenou jednou tunou zlata.
28. 2. – Předškoláčci se přišli podívat do první třídy, kde se zájmem
sledovali své starší kamarády při práci.
17. 3. - V Muzeu TGM na akci "Čtení pro celou rodinu" se představili žáci
školy v pásmu věnovaném ilustrátorovi, malíři a spisovateli Josefu
Ladovi. Žákyně 6. a 7. třídy Tereza Lagová a Štěpánka Stanická
seznámily posluchače s životními mezníky pana Lady, které obohatili
čtením úryvků z Ladovy knihy „Vzpomínky z dětství“ čtenáři Veronika
Kyselá, Adéla Samuelová a Vojtěch Kundela. Mladší čtenáři Helena
Dvořáková, Kateřina Krátká, Jakub Lahoda, Františka Barochová a
Lucie Cingálková přečetli příběh z knihy „Mikeš“, nesoucí název „Jak šel
Mikeš do školy“. Mluvené slovo zpestřilo promítání fotografií, náhledů
ilustrací i další tvorby autora a také tři pěvecké vstupy žáků lánské












pobočky ZUŠ Stochov pod vedením paní učitelky L. Andráškové s
klavírním doprovodem paní učitelky K. Barochové. Součástí odpoledne
bylo i vyhodnocení výtvarné soutěže obrázků inspirovaných tvorbou
pana Lady. V kategoriích 1. – 6. třída byly do soutěže zaslány práce,
které děti tvořily v hodinách výtvarné výchovy. Všem zúčastněným
dětem děkuji za reprezentaci školy, pedagogům za motivaci a vedení dětí
i přípravu prací do soutěže.
18. 3. - Díky projektu 7. – 9. ročníku se žáci seznámili s podstatou i
tradicemi irského svátku sv. Patrika, pro který je typická zelená barva.
Většina dětí i učitelů přišla do školy v úžasných zelených modelech.
Připojily se i paní kuchařky a připravily k obědu zdravé zelené menu.
Děti si tak pochutnávaly na polévce z fazolových lusků, rybě na másle s
brokolicí, bramborem a zeleninou a popíjely zelenou šťávu s příchutí
kiwi.
19. 3. – Žáci osmé třídy se v další lekci projektu Rozumíme penězům učili
zodpovědně zadlužovat.
20. 3. – Zástupci tříd se sešli s vedením školy na další žákovské radě.
21. 3. – Děti navštěvující družinu společně s dětmi lánské mateřské
školky navštívily obecní knihovnu, kde na ně čekalo zajímavé povídání o
knížkách s paní knihovnicí, pohádka o jaru a soutěže.
21. a 25. 3. – Výukový program Zdravá Pětka zaměřený na zdravý
životní styl zejména v oblasti zdravého stravování probíhal ve
dvouhodinových blocích v 1., 2., 3. a 4. třídě. Děti se pod vedením
lektorky Mgr. I. Šmatlákové - Kottové hravou a interaktivní formou
seznámily se zásadami zdravého jídelníčku. Vzdělávací program školám
zdarma poskytuje Nadační fond Albert.
22. 3. – Žáci školy od nejmenších druháčků až po deváťáky poměřovali
své matematické schopnosti v mezinárodní soutěži Klokan.
Dne 25. a 27. 2. 2013 na 5. ZŠ v Kladně probíhala okresní kola ve
vybíjené chlapců a dívek ze čtvrtého a pátého ročníku. Chlapci obsadili
páté nepostupové místo, děvčata vybojovala čtvrté místo a postupují do
krajského kola.
14. března 2013 se v kladenské sokolovně konaly závody ve sportovní
gymnastice. Naše škola se poprvé účastnila ve všech dívčích kategoriích
(3. - 5. třída, 6. - 7. třída, 8. - 9. třída), kluci nás reprezentovali v kategorii
4. - 5. třída. Družstvo nejmladších dívek se umístilo na 5. místě, starší
dívky na 6. místě a nejstarší opět na 5. místě. Naši hoši - Adam Čebiš,
Michal Kuckir, Viktor Kuckir a Patrik Pavlík - zazářili a vybojovali zlatou
medaili pro družstvo a v soutěži jednotlivců Viktor Kuckir obsadil první
příčku a jeho bratr Michal druhou. Žákům blahopřeji a děkuji za
opravdu skvělou reprezentaci školy. Paní učitelce Vlčkové děkuji za
přípravu dětí na závody.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Okénko do mateøské školy






11. 3. – Navštívilo nás divadelní představení s pohádkou „Jak vodníček
uklízel rybníček“. Dětem se pohádka s krásnými kulisami a Kašpárkem
velmi líbila. Vystoupení zhlédly děti ze tříd Berušek, Motýlků a Kytiček,
Sluníčka v tuto dobu pokračovala v plaveckém kurzu v Tuchlovicích.
14. 3 – 15. 3. – Proběhl zápis dětí do mateřské na školní rok 2013/2014.
K zápisu se dostavilo 41 dětí. Společně s rodiči si mohli prohlédnout
celou školku, seznámit se s paními učitelkami a všemi informacemi a
detaily. Kapacita školy pro následující školní rok zůstává 90 dětí.
Dětem, které budou mít zájem, bude od září nabídnuta rozšířená
výchova a vzdělávání ve třídě s ekologickým a environmentálním
programem. Bližší informace jsou na internetových stránkách školy.
17. 3. – Děti ze tříd Berušek a Kytiček si na akci v Muzeu T.G.M „Čtení
pro celou rodinu“ připravily krátká vystoupení. V letošním roce bylo
pásmo sestaveno z říkadel a tanečků na motivy z knih Josefa Lady.

K vidění byla i výstava dětských výtvarných prací. Velikou radost dětem
udělalo vyhodnocení jejich výtvarných prací o. s. Naše Lány.
 21. 3. – Nejstarší děti ze třídy Sluníček navštívily ve spolupráci se školní
družinou ZŠ místní knihovnu. Od paní knihovnice se dozvěděly
spoustu zajímavostí o knihovně a možnosti zapůjčení knih. Dále děti a
žáci ze ZŠ vytvořili deset skupin a zpestřením odpoledne bylo společné
vymýšlení rýmů a hraní se slovy. Na závěr si všichni poslechli příběh O
vrbové víle.
 Mateřská škola se začíná oblékat do jarní výzdoby a všichni už
netrpělivě vyhlížíme dlouho očekávané jaro.
Přejeme všem příjemné prožití jarních dnů prohřátých sluníčkem, láskou
a porozuměním.
Miluše Vaněčková, ředitelka MŠ Lány
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Lány budou mít tøetí výstavní síò
Bude to výstavní síň věnovaná sportu velmi
populárnímu, který má i v Lánech početnou líheň.
Řeč bude o hokeji. Ti, kteří byli počátkem března
na Maškarním bále v papučích, už vědí o
připravované Hokejové síni více. Na zmiňovaném
a hojně veřejností navštíveném bále jsme měli
možnost seznámit se se záměry lánského rodáka a
hokejového nadšence Josefa Hoška. Jiní zase vědí,
že brzy ukončí svou činnost Jednota na náměstí. A
ono to všechno spolu souvisí. Proto jsme položili
několik otázek panu Josefu Hoškovi, který za tím
vším stojí.
Základem vznikajícího muzea má být vaše
sbírka vzpomínkových předmětů, které se
týkají českého a československého hokeje. Kde
jste k ní vlastně přišel? A kdy se můžeme na
otevření Hokejové síně slávy těšit?
Sbírám předměty a dokumentaci, které se vážou k
historii našeho ledního hokeje od druhé světové
války, již od roku 1992. Podařilo se mi shromáždit
dost rozsáhlou sbírku. Tu bych chtěl zpřístupnit
veřejnosti a také tím trochu přispět k turistické
atraktivitě Lán. Tomu by měla pomoci Hokejová
síň slávy, kterou bych chtěl otevřít závěrem
letošního roku v č.p. 6 v Zámecké ulici.
Co pro vás bylo inspirací k tomu, že jste začal
hokejovou dokumentaci a předměty sbírat?
Jednoznačně můj přítel Eda Novák, který byl v
sedmdesátých letech slavným pravým křídlem
kladenské Poldi a zářil i v reprezentaci, se kterou
získal v letech 1976 a 1977 titul mistra světa. Kdo
se o hokej jen trochu zajímá, tomu nemusím
tohoto hokejistu představovat. Eda mě seznámil s
řadou hokejových reprezentantů a sám mi
věnoval mnoho předmětů z hokejového života.
Protože jsem sám hrával hokej od žákovských let
až do vojny a i poté jsem měl k hokeji vždycky
blízko, začal jsem uvažovat o vytvoření sbírky,
věnované hokeji a slavným hráčům
československého a později českého hokeje.
Mám teď ve sbírce zastoupeny všechny poválečné
generace.
Které hokejisty si budeme moci v Hokejové síni
připomenout a co všechno tam vlastně bude k
vidění?
Budou tam trofeje, připomínající třeba takové
hokejové legendy, jako jsou Vladimír Zábrodský,
Augustin Bubník, Josef Horešovský, Bohouš
Prošek, František Pospíšil, Karel Gut, Jiří
Holeček, Jan Klapáč, Jiří Bubla, Miloš Hořava,
otce a syny Kaberlovy, stejně jako současné hráče
Pavla Pateru, Libora Procházku nebo Tomáše
Plekance. Sbírka zahrnuje věci, které k hokeji
neodmyslitelně patří - dresy, hokejky, helmy,
brusle nebo fotografie jednotlivců i týmů. Najdete
zde ale i cestovní kufr, se kterým hokejisté
cestovali na zimní olympijské hry v Sapporu v
roce 1972, nebo části hokejové výzbroje, jako jsou
nárameníky, rukavice, chrániče zubů, dále
originální kabáty a čepice připomínající módu
tehdejší doby a samozřejmě poháry a medaile.

Nechybí ani kopie vyšetřovacího spisu Augustina
Bubníka z roku 1950, která dokumentuje
vykonstruovaný tajný proces za údajnou špionáž,
velezradu a rozvracení lidově demokratického
zřízení. Společně s dalšími deseti hráči hokejové
reprezentace byl tehdy Augustin Bubník
odsouzen na 14 let a vězněn pět let v Jáchymově.
Následně byl omilostněn, ale do reprezentace ani
do nejvyšší hokejové soutěže už se vrátit nesměl.
To jsou skutečně samé unikátní kousky, máte
ve sbírce nějakou další specialitu?
Díky osobnímu setkání mám také zámořský
hokejový dres s věnováním od kanadského hráče
Bobbyho Orra, kterého si můžete pamatovat jako
jednoho z dvanácti čestných nosičů olympijské
vlajky na zahajovacím ceremoniálu
Olympijských her 2010 ve Vancouveru.
V jaké fázi příprav se nyní Hokejová síň slávy
nachází?
Momentálně je v běhu stavební řízení na
rekonstrukci objektu č.p. 6 v Zámecké ulici. Dal
jsem výpověď Jednotě Rakovník, která nyní v
domě provozuje prodejnu. Pečlivě jsme to s
rodinou zvažovali, ale nakonec jsme dospěli k
názoru, že obslužnost v Lánech zastanou zbylé
čtyři obchody s potravinami více než dostatečně.
Jednota tedy skončí poslední květnový den a my
chceme od 1. června zahájit stavební úpravy. Celý
projekt jsme rozdělili do tří etap. První, co
budeme měnit, jsou výlohy a vchod do Zámecké
ulice a v přízemí musíme zcela změnit dispozici.
První etapa zahrnuje i vnitřní vybavení hokejové
síně. Chceme tam přestěhovat vše, co máme v
současné době shromážděné v objektu bývalé
šachty na Armádě. Slavnostní otevření plánuji
někdy na měsíc listopad nebo prosinec 2013 a
chci, aby se ho zúčastnily známé hokejové tváře.
A další plány?
V letech 2014 a 2015 plánujeme rozšíření do
zadního traktu domu, kde by pokračovala
výstavní síň nebo depozitář.
Jak by vlastně síň měla v budoucnu fungovat?
Otevírací doba bude kopírovat otevírací dobu
zámeckého parku, ale po telefonické domluvě
bude možné uskutečnit pro školy nebo skupiny
individuální prohlídky. Chceme zde pořádat také
autogramiády hráčů, aby se s nimi mohli lidé
osobně setkat, popovídat si nebo získat jejich
podpis. Rádi bychom pouštěli v expozici i videa a
audiozáznamy z utkání a hokejových událostí, ale
tady narážíme na problémy s autorskými právy
rozhlasu a televize. Snad se nám to podaří vyřešit.
A co vzkážete čtenářům závěrem?
Chtěl bych všechny poprosit, pokud by někdo
chtěl věnovat do síně hokejovou trofej nebo věci,
které souvisí s ledovým sportem, aby poslal
nabídku na email: j.hosek1@seznam.cz.
Děkuji za rozhovor a držím palce, ať se vše podaří
zdárně dokončit.
Martina Hořejší

Vydaøený Maškarní bál
V sobotu 9. března proběhla v sokolovně
v Lánech benefiční akce „Maškarní bál v
papučích“, která byla věnována na
podporu nově vznikající Hokejové síně.
Mezi vzácné hosty patřili i Josef
Horešovský nebo František Kaberle.
Maškarní bál začal ve 20:00 hodin pod
taktovkou kapely V pantoflích. Svou
účastí přišly akci podpořit masky
pohádkové i filmové. Nechyběly ani
desítky hokejových dresů a jejich
majitelé předvedli opravdu zajímavé
utkání, když při slavnostním vhození
bully chytali dva podepsané puky od
hokejových legend Josefa
Horešovského a Františka Kaberleho,
kteří přijali pozvání na tuto akci jako
čestní hosté. Na bully nastoupila malá
Adélka Klimešová, která pod vedením
Báry Ladrové záhy předvedla
fantastický výkon při předtančení v
dresu HC Lány. Druhé předtančení
bravurně zvádl celý Aerobic Team, což
nenechalo klidným jediného pána v
publiku.
Zlatým hřebem večera bylo vydražení
hokejového dresu z limitované kolekce
Zlatých dresů hokejového klubu Rytíři
Kladno s podpisem Jaromíra Jágra.
Šťastným majitelem se stal pan Ivan
Trpák z Lán, který dres vydražil pro
svého syna za 12.300,- Kč.
Nechyběla ani zajímavá tombola, ve
které byl například dort v podobě dresu
Jaromíra Jágra s číslem 68 z cukrárny
Panenka, vstupenky do Činoherního
klubu, divadelní loutka Pinocchia a
hlavní cenou byl wellness pobyt v Hotelu
Praha ve Špindlerově Mlýně pro dvě
osoby.
Díky všem přítomným návštěvníkům se
z celé této akce podařilo získat
41.000,- Kč, které budou použity na
realizaci I. etapy stavebních prací nově
vznikající Hokejové síně -Hošek.
Hokejová síň – Hošek o.s. děkuje
především TJ Sokol Lány za bezplatné
propůjčení sálu, což přispělo velkou
měrou k výtěžku z celé akce. Dále pak
restauraci Nové Allegro z Nového
Strašecí za výborné občerstvení. Velký
dík patří všem sponzorům i těm, kteří
pomáhali s přípravami této akce, i všem
přítomným maskám a hokejovým
nadšencům.
Ivana Píšová a Ilona Víchová,
OS Hokejová síň – Hošek
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NEBE NAD LÁNY
Pohled na NEBE NAD LÁNY je v
přímém rozporu se skutečností. Ve
vesmíru je tak zoufalé prázdno, že si jej
neumíme vůbec představit, a každé
přirovnání selhává. Vždyť v okolí deseti
světelných let je pouhých devět (!)
hvězd. I taková nicota však bledne ve
srovnání s prázdnotou uvnitř hmoty.
Považte:
Tečka za touto větou obsahuje sto
miliard atomů inkoustu. Přesto jsou
uvnitř toho puntíku strašidelné pustiny.
Hmota je totiž ukrytá v jádrech atomů. A
ta jsou tak malá, že kdybychom zvětšili
onu zmíněnou tečku na stometrovou
obludu (a mohli tak pouhým okem
rozlišit jednotlivé atomy), těch sto
miliard jader by vydalo zase jen na tečku
za větou. Všechno ostatní v té velké
kaňce by byly jen „prázdné“ obaly
atomů. Velmi pevné, ale v podstatě
nehmotné a prázdné.
A takové jsou v nitru všechny věci kolem
nás! Z 99,999% jen obaly! Hmotnost
každého předmětu denní potřeby určuje
jeho pouhá stotisícina. Neboli:
Vlastnosti všech složitých systémů
vašeho automobilu jsou závislé na
nekonečně rozlehlých obalech atomů.
Pokud ráno při couvání auto odřete,
množství laku, které ulpí na pověstném
sousedově sloupku reprezentuje objem
všech jader, co jich v autě máte. A ta
zodpovídají za půldruhé tuny jeho váhy!
Jirka Luska

Jedna vylisovaná zelená
Těsně před vyhlášením výsledků
výtvarné soutěže čekalo na organizátory
Čtení pro celou rodinu malé překvapení.
Při listování jednou z knížek, kterou
kdosi věnoval do burzy knih, byla
objevena stará stokoruna. Před
desítkami let ji někdo do knihy uložil a
pak na ni zapomněl.
A tak nás napadlo, že by se benefiční
program mohl zpestřit dražbou onoho
nečekaného nálezu. Z počátku se
zájemci do dražby nehrnuli, ale nakonec
se několik jednotlivců odhodlalo.
Přihazovali rodiče i jejich ratolesti,
přebíjeli částku o desetikoruny i
padesátikoruny. Nakonec stokorunu
vydražila ředitelka lánské mateřské
školy Miluše Vaněčková za 350,- Kč. Při
placení prozradila, že to bude dodatečný
dárek pro manžela, který sbírá mince.
Výtěžek z dražby poslouží lánské
knihovně.
Ivana Chalupová,
občanské sdružení Naše Lány

NÁZORY A KOMENTÁØE ÈTENÁØÙ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o otřesný
zážitek, ze kterého se těžko vzpamatovávám.
Máme již spoustu let milovaného pejska z útulku,
původu neznámého, velikosti bígla či
kokršpaněla. Pravidelné procházky obstarává
většinou syn a občas manžel. Dne 14. 3. 2013
jsem byla ale k dispozici pouze já, a tak jsem po
čtvrté hodině odpoledne vyrazila.
Poprvé mi zatrnulo, když v ulici U Špýcharu na
nás vyběhl velký lovecký pes. Naštěstí na druhé
zavolání poslechl a vrátil se ke svému páníčkovi.
Jen jsme ale došli ke Špýcharu, vrhl se na nás
velký vlčák. Naštěstí se vlčák lekl mého
hysterického křiku a zadek našeho psa pustil. V
dohledu nebyl nikdo, kdo by mi mohl pomoci, o
majiteli psa ani nemluvím. Křikem a házením
sněhu se mi podařilo udržet vlčáka v bezpečné
vzdálenosti a raději jsem obrátila k domovu.
Věřte mi, že psy všech ras, plemen, velikostí a
vzezření miluji a potkat onoho vlčáka za jiných
okolností, snažila bych se vrátit ho za jeho rodný
plot. Také ho, tedy vlčáka, ubezpečuji, že ho v
žádném případě z tohoto incidentu neviním. Jeho
majitele však ano. Když není nikdo doma (a také

na noc), zavíráme našeho pejska v domě, aby
nerušil svým štěkáním sousedy. Kdykoli štěká u
plotu, ihned ho voláme. Na procházce ho nikdy
nepouštíme z vodítka a poctivě plníme sáčky,
určené k tomu jistému účelu. A proč to všechno?
Protože se snažíme myslet na druhé, snažíme se
být ohleduplní vůči ostatním.
Prosím tedy nejen majitele onoho vlčáka, ale i
všechny ostatní, aby mysleli nejen na sebe, ale i na
druhé. Vždyť pořídit si pejska není jen o radosti,
ale i o starosti a povinnostech.
Všechno nakonec dobře dopadlo. Náš pes už
přestal kulhat a já se přestala klepat. V této chvíli
jsem však pevně rozhodnuta, že už nikdy sama s
pejskem na procházku nepůjdu. Nevím totiž,
kudy bych se mohla vydat, abych se cítila
bezpečně. Snad v každé ulici se najde hned
několik psů velkých či bojových plemen, které
nechají jejich majitelé pobíhat a agresivně štěkat
za nízkými ploty, nebo dokonce před vraty, když
vyjíždějí svými vozy. Přátelé mi radí, abych si
pořídila pepřový spray. Ublížit psovi, který
vlastně za nic nemůže?
Dana Jiravová, Lány

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Josef Lada dìti baví
Posledních sedm let jednu březnovou neděli
zavoní v lánském Muzeu T. G. M. knihy. Za nimi
přijdou děti s rodiči, prarodiči a vůbec všichni,
kteří i v dnešní době plné elektronických pomůcek
mají rádi opravdové knihy. A letos jsme jich
získali do burzy knih opravdu pěknou sbírku, jež
oslovila návštěvníky, kteří v neděli 17. března do
Muzea zavítali. Díky jejich zájmu se podařilo
vybrat pro lánskou knihovnu neuvěřitelných
6800,- Kč.
Současně s burzou knih se mohli návštěvníci blíže
seznámit s dílem českého autora a ilustrátora
Josefa Lady. Program připravili pedagogové s
dětmi z lánské základní školy a taneční
vystoupení s říkadly zase pedagogové s dětmi ze
školy mateřské. Děti se v obou školách Josefovi
Ladovi věnovaly již v průběhu roku, povídaly si o
něm, četly z jeho knížek a malovaly obrázky do
výtvarné soutěže. Při samotném benefičním
odpoledni se několik žáků základní školy stalo
průvodci jeho životem a dílem a udělali dospělým
poutavou přednášku o tom, co o spisovateli vědí.
Děti celé odpoledne netrpělivě očekávaly
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže, kterou
občanské sdružení Naše Lány vyhlásilo v měsíci
lednu. Porotci neměli vůbec lehký úkol, protože
děti je zahrnuly pěknými a nápaditými obrázky,
jak jinak než na motivy Josefa Lady. Ocenění
získal Jan Seibert, Evelína Rachová, Adam
Melen, Lucie Hamerníková, Eliška Krátká, Nela
Bergmanová, Adélka Zelenková, Barbora
Stanická, Miroslav Velíšek a za společnou práci
celá třída Berušek z mateřské školy. Ze školy

základní se nejvíce
líbily kresby těchto
dětí: Jana
Chalupy, Terezy
Hamerníkové,
Natálie Burgerové
(1. třída),
V o j t ě c h a
Vengrina, Pavla
Cibíka, Viktoriye
Khmelyuk (2.
třída), Jana
Hejného, Nicole Gregorové, Kláry Navrátilové
(3. třída), Michaely Slavíkové, Michaely
Čermákové, Františky Barochové (4. třída), Sofie
Přibylové, Patrika Pavlíka, Barbory Buřičové (5.
třída), Pavla Šnejberga, Terezy Lagové a Adély
Samuelové (6. třída).
Posledním kamínkem ve čtenářské mozaice bylo
čtení dětem, kterého se ujali tentokrát dospěláci.
Letos jsme vybrali knihu O chytré kmotře lišce a
dětem předčítali dva Karlové - Karel Sklenička a
Karel Pleiner.
Letošní benefice pomůže lánské knihovně.
Kromě nákupu nových knih chceme vylepšit
zázemí dětského oddělení. Stejnému účelu
poslouží i výtěžek z Dětského dne 1. června na
dětském hřišti u Židovského rybníka.
Děkujeme pedagogům základní a mateřské školy,
dobrovolným pomocníkům a všem
návštěvníkům, že přišli za knihami.
Martina Hořejší
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Ohlédnutí za sokolským rokem 2012
Ve středu 13. března se sešlo na 40 členů TJ Sokol
na volební valné hromadě. Přítomen byl i župní
starosta Miroslav David a oba místostarostové
obce Lány – pan Ernest Kosár a pan Jiří Ladra.
Naše pozvání přijal také lánský písmák Václav
Vodvářka, abychom mu mohli předat diplom
ČOS za účast v literární soutěži vyhlášené u
příležitosti loňského 150. výročí založení Sokola.
Podstatnou část programu tvořily zprávy o
činnosti výboru a jednotlivých oddílů
(všestrannost, volejbal, stolní tenis, šachy a
soubor Tyrš) a zpráva o hospodaření. A protože
končilo volební období, volili jsme výbor a
kontrolní komisi. Složení zůstalo až na dvě
výjimky stejné – za člena výboru byl zvolen Daniel
Hrbek, do kontrolní komise Iveta Worofková.
Lánská TJ měla k 31. prosinci 213 členů, v
ženských složkách 145, v mužských 68. Cvičení a
sportování je určitě dostatečně známé,
informujeme o něm pravidelně ve Zpravodaji.
Tak bohatá činnost v sokolovně (vlastně
každodenní) však spolkne hodně finančních
prostředků nutných na zajištění provozu. Jen za
energie jsme vydali vloni přes 213 000,- Kč, na

další údržbu a opravy téměř 130 000,- Kč.
Celkové příjmy TJ vloni činily 613 542,- Kč a
výdaje 575 356,- Kč. Naše slova díků za finanční
příspěvek patřila především obci Lány a župě
Budečské.
A jaké úkoly jsou před námi? Na podzim si
připomeneme 95. výročí založení Sokola v naší
obci. Chceme stále nabízet občanům široké
možnosti rekreačního sportování. Hodně práce
nás čeká hned zjara na venkovním hřišti. Umělý
povrch necháme vyčistit, instalujeme nové
ochranné sítě, ošetříme veškerou zeleň na hřišti a
před sokolovnou. Chceme pokračovat v běžné
údržbě a opravách sokolovny. Pokud budeme mít
dost finančních prostředků, chtěli bychom
rekonstruovat pánské toalety a v plánu máme
nákup dalších nových židlí.
V závěru valné hromady jsem poděkovala všem,
kdo se podílí na dobré práci TJ – cvičitelkám,
trenérům, činovníkům, brigádníkům a všem
ostatním, kteří ochotně přiloží ruku k dílu, pokud
je třeba.
Václava Nováková, starostka TJ

Šachy
kategorii bude Sofie hrát také v příštím roce, lze
Šachový oddíl TJ Sokol Lány zakončil letošní
4. místo považovat za úspěšný výsledek. Bratr
sezonu 2012/2013 ve Středočeské regionální
Sofie, osmiletý Viktor Přibyl, skončil na
soutěži pětičlenných družstev pěkným 3. místem
Mistrovství České republiky do 10 let na 18. místě
mezi 11 družstvy: v 6 zápasech jsme zvítězili,
se ziskem 4 bodů z 9 partií. Věříme, že získané
ve 2 zápasech jsme se rozešli smírně a 2 zápasy
zkušenosti z tohoto turnaje využije na Mistrovství
jsme prohráli. Nejlepší výsledek zaznamenal na
České republiky do 8 let, kde bude obhajovat
1. šachovnici Martin Přibyl, který porazil všech
loňský titul mistra republiky. Mistrovství České
10 soupeřů. Miroslav Koblic na 2. šachovnici
republiky mládeže v šachu proběhlo ve dnech
získal 7 bodů z 10 partií. Martin Pucholt
9. 3. – 16. 3. 2013 v Koutech nad Desnou
v
na 3. šachovnici vybojoval celkem 4,5 bodu
kategoriích od 10 do 20 let a zúčastnilo se jej
z 10 partií. 10letá Sofie Přibylová přispěla
celkem 175 mladých šachistů ze všech koutů
družstvu celkem 6 body z 9 partií a nejmladší člen
České republiky.
šachového oddílu osmiletý Viktor Přibyl u
hrál pěkných 5 bodů z 10 partií. Za družstvo
Martin Přibyl
nastoupil jednou v roli náhradníka Richard
Švarcbach, který svoji
partii prohrál. V
porovnání s minulou
sezonou 2011/2012
(8. místo ze 12 družstev,
4 výhry), se v letošní
sezoně naše družstvo
velmi zlepšilo a do
poslední chvíle si
udržovalo naději na
postup do vyšší soutěže.
O postup budeme tak
usilovat v sezoně příští.
Sofie Přibylová
skončila na Mistrovství
České republiky dívek
do 12 let na 4. místě,
když o medaili přišla až
prohrou v posledním
kole. Vzhledem k tomu,
že stejnou věkovou
Fotografie ze zápasu posledního kola - Lány, 24.3.2013.

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Najdete
nás v lánské sokolovně.
Program
úterý
 08:00 – 09:00 Odborné
individuální poradenství –
koučování;
 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči;
 15:00 – 17:00 Kreativní a
přírodovědný kroužek pro děti;
středa
 08:00 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé
 9:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči;
 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro batolátka s rodiči
- (POZOR ZMĚNA ČASU);
 14:00 – 15:00 Angličtina pro
děti;
 15:00 – 16:00 Odborné
individuální poradenství –
koučování;
čtvrtek
 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí);
 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí);
 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí II.);
 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči.
 KOUČOVÁNÍ zdarma. Koučování
podporuje Váš osobní rozvoj.
Téma/cíle určujete Vy (profesní růst,
změna zaměstnání, rodinný život
atd.). Koučování probíhá v klubovně
Domečku a děti pohlídáme v herně.
Setkání je nutné si předem objednat!
Kontakt pro objednávky a dotazy:
pavla.fiserova@gmail.com nebo
775 011 262.
 Burza jarního a letního oblečení,
hraček a botiček se uskuteční v úterý
16. dubna dopoledne v přísálí lánské
sokolovny. Návoz věcí: 14. 4. 16-18
hod a 15.4. 14-15 hod. Výdej věcí
17.4. 9-10 hod.
 Beseda Půjdeme do školy se
uskuteční ve středu 24. dubna
dopoledne v Domečku s PhDr.
Kateřinou Peškovou .
 Kurz první pomoci připravujeme na
úterý 14. května dopoledne s
Markem Hylebrantem (záchranář
Zdravotnické záchranné služby
Střed. kraje).
Podrobný program a ceník najdete na
www.naselany.cz.
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Jarní turistický výlet
s Nordic walking hùlkami
Pojďte s námi v neděli 28. dubna 2013
Program výletu:
Sraz před sokolovnou v 9:00 hodin s
krátkým výkladem k technice a účinku
chůze s hůlkami tzv. Nordic walking.
Tentokrát půjdeme po turistické značce
z Lán do Zbečna, kde bude možnost
občerstvení. Na zpáteční cestu bude
zajištěn odvoz autobusem za poplatek
30,- Kč na osobu.
Srdečně zveme naše členy a ostatní
zájemce, aby se k nám připojili. Celá
trasa je dlouhá 15 km a vede lesem po
červené turistické značce na Ploskov a
na Lubech pokračuje po žluté turistické
značce až do Zbečna. Návrat okolo
čtrnácté hodiny.
Martina Moravcová

Medaile ze snìhem
zapadaného Frýdku-Místku
Teprve 8letý Viktor Přibyl vybojoval na
mezinárodním turnaji šachových nadějí
v kategorii do 9 let mezi 66 účastníky
skvělé třetí místo ziskem 6,5 bodu z 8
partií. Viktorova sestra Sofie Přibylová
se ve společné kategorii chlapců a dívek
do 12 let, také mezi 66 účastníky,
rozdělila o pěkné 6. – 11. místo. Turnaj
šachových nadějí, který je jedním z
největších a nejreprezentativnějších
mezinárodních turnajů pro šachovou
mládež v Evropě, proběhl ve sněhem
zapadaném Frýdku-Místku a zúčastnilo
se jej 188 mladých šachistů z 9 států
Evropy a Afriky. Čtyřiceticentimetrovou
sněhovou velikonoční nadílku si nejvíce
užívali afričtí šachisté z Alžírska.
Martin Přibyl

Memoriál bratrù Slánièkových
Turnaj v nohejbalu trojic se bude hrát v
sobotu 11. 5. 2013 na sportovním areálu
za sokolovnou, sraz účastníků je v 8:00
hodin. Startovné ve výši 100,-Kč na
osobu zahrnuje příspěvek na ceny a
poukaz na občerstvení. Přihlášky s
názvem týmu a startovné předejte v
h o s p o d ě Na r p a n e b o p . M i l a n u
Dvořákovi do 4. 5. 2013. Systém turnaje
a jeho rozlosování budou upřesněny
podle počtu přihlášených týmů.
Mgr. Milan Dvořák, předseda komise
veřejného pořádku a sportu

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Tradièní Bìh zámeckým parkem se nezadržitelnì blíží
Již po jedenačtyřicáté zvou organizátoři - TJ
Sokol Lány a ZŠ Lány pod záštitou Obce Lány
závodníky, aby přišli změřit své síly v běhu ve
svátek 8. května 2013. Slavnostní zahájení
proběhne v 8:30 hodin. Prezentace v prostoru u
zámecké brány je zajištěna již od 7:30 hodin.
Všichni závodníci se mohou přihlásit buď
písemně na adresu Karel Sklenička, ulice Ke
Hřbitovu 381 nebo na e-mail: beh@lany.cz, a to
nejpozději den předem. Všichni závodníci jsou
pak povinni se prezentovat nebo přihlásit
nejpozději půl hodiny před startem své kategorie.
Jako první poběží kategorie „Dívky 3“ narozené v
roce 2005-2006. Startují již v 8:35 hodin, hned za
nimi „Hoši 3“ v 8:45 hodin. Ti nejmenší (rok

narození 2009 a mladší) poběží trať 60 m se
startem v 9:25. Hlavní závod odstartuje v 11
hodin.
Kdo si netroufáte na velký závod, prověřte svoji
vytrvalost v Běhu pro zdraví. Měří 1200 m,
odstartuje v 11:45 hodin a vyhrává sám nad sebou
v podstatě každý, kdo doběhne přesně podle hesla
„Běž, jak můžeš, když nemůžeš, odpočiň si - ale
pokračuj!“. Vítěz tohoto běhu je určen losem.
Organizační výbor Běhu zve k hojné účasti jak
závodníky, tak i diváky. Všem přeje sportovní
úspěch a hezké zážitky.
Václava Nováková, starostka TJ

Stolní tenis v Lánech
V tomto období vrcholí sezona stolního tenisu.
Dlouhodobé soutěže družstev skončily a některé
pokračují nadstavbovou částí.
Stejně jako vloni, i letos jsme měli ve hře 4
družstva. A-družstvo hrálo krajský přebor 1. třídy
a nyní je na 9. místě. Právě tato soutěž pokračuje
nadstavbou a tam bude družstvo toto místo
obhajovat. B-družstvo hrálo 1. třídu okresního
přeboru a vedlo si velmi úspěšně - skončilo na 2.
místě za mužstvem KK Rakovník. C-družstvo
skončilo ve 2. třídě okresního přeboru stejně jako
vloni na 9. místě a D-družstvo si polepšilo v
okresním přeboru 5. třídy o 1 příčku - obsadilo 7.

místo. Náš oddíl patří na Rakovnicku k
nejaktivnějším, a to hlavně pořádáním turnajů
pro žáky a dorostence. V letošní sezoně jsme
uspořádali už 3 a finále série bodovacích turnajů
proběhlo 6.dubna v lánské sokolovně.
V individuálních soutěžích si vede nejlépe Petr
Moravec v kategorii dorostu, které je před
finálovým turnajem na 8. místě v krajském
žebříčku. Věřím, že z úspěchů se budeme radovat
i v budoucnu, protože zájem o stolní tenis mezi
mládeží roste a v mládežnických kategoriích
máme letos 11 hráčů.
Milan Moravec

Úspìšná hokejová sezóna
Hokejový klub už pozvolna uzavírá sezonu
2012/2013. Největší radost nám udělalo
družstvo dorostu. Všechna utkání soutěže vyhráli
a ve většině z nich nedali mužstvům ze Žebráku a
Kralovic šanci na bodový zisk. Nastříleli ve
dvanácti utkáních 103 branek a inkasovali
pouhých 19. Přeborníky se tak stali naprosto
oprávněně. Již tradiční turnaj O putovní pohár
Antonína Bechyně se z časových důvodů stal
součástí posledního turnaje MOP dorostu. Stejně
jako v loňském roce, i letos tento miniturnaj
vyhráli lánští dorostenci.
První mužstvo dospělých nastupovalo opět v
meziokresním přeboru, který se hraje ve dvou
skupinách. Ve skupině obsadilo naše mužstvo
čtvrtou příčku za mužstvem ze Žiliny, Černošic a
Solopisk, před Kladenským Dolem,
Dobřichovicemi a Mníškem pod Brdy. Čtvrtá

pozice přisoudila v play-off lánským vítěze druhé
skupiny z Obecnice. Ve dvou utkáních mělo
lánské mužstvo problémy s marodkou, tudíž v
nich nenastoupilo v optimální sestavě. Obě
utkání sice prohrálo, ale rozhodně to nebyla
jednoznačná utkání. V celkovém hodnocení se
tak umístilo na děleném 5. – 8. místě z celkového
počtu 13 mužstev.
Druhé družstvo dospělých hraje Amatérskou
Hokejovou Ligu – Slaný, kde si letos počínalo
velmi dobře. Získalo nejvyšší počet bodů za celé
působení v této soutěži. Tento vysoký bodový zisk
ale stačil „jen“ na druhou příčku, která zaručuje
účast v semifinálovém utkání play-off. V
současné době čeká mužstvo na dohrání
čtvrtfinálových zápasů a na svého soupeře do
dalšího kola.
Aleš Lomberský
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