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Úvodník
Ohlédnutí za Mìsícem Lánské obory
Duben je Měsíc lesů – a také bychom ho
mohli nazvat Měsícem Lánské obory.
Poučme se na něm, jak všechno zlé může
být pro něco dobré – a naopak. Nikdy nic
nikdo nemá mít za definitivní, zpívávali
klasikové V + W.
M o j e o b l í b e n á Pr a ž s k o - p l z e ň s k á
koněspřežka dospěla v dubnu 1834 na
Píně, ale tam došly peníze, akciovka
zřízená kvůli její výstavbě ztroskotala a
bylo jasné, že do Plzně se přes Lány
cestovat nebude. Přes to vlak nejede.
Málér, průšvih až na půdu! Jenomže on
každý mrak mívá stříbrný okraj a nikdy
nevíme, po čem budeme jednou tlustí.
Díky tomu, že se pokládání kolejí zastavilo,
zůstala zachovaná Obora. Zaplaťte svatý
Eustach a svatý Hubert! Kdyby se bylo
bývalo stavělo dál, supěly by nejprve
Klíčavským luhem parní vlaky, dnes by se
jím prohánělo Pendolino a my bychom asi
neměli na Lánech prezidentské sídlo. Na
druhou stranu by bylo někde u fotbalového
hřiště nádraží a nemuselo by se chodit na
vlak až na Slovanku. Ale ono se od jisté
doby po železnici jezdí méně a méně a ty
koleje, náspy, zářezy, mosty, drážní domky
a tunely by nám mohly být v současné době
na obtíž. Kdo ví?
Ne m á m e ž e l e z n i c i , m á m e v š a k
nedotčenou Oboru a klíčavský zdroj
kvalitní pitné vody, kam se na ni hrabe ta z
Novohradských hor, co prý renegeruje. Tu
Oboru si její feudální majitelé jako dobří
hospodáři z pochopitelných důvodů
oplotili, vypracovali precizní předpisy, jak
se v ní chovat, a promyšleně regulovali
vstup veřejnosti do jejích prostor. K tomu
vstupu sloužila na Lánech od poloviny 19.
století malebná klenutá brána.
Někteří z nás jsme přihlíželi, když tahle
dominanta obce 8. dubna 1959 brala za
své, ale nikoli proto, aby se vstup do lesa
volně otevřel; bylo to kvůli usnadnění
silniční dopravy. O kus dál, na Nových
Dvořích, neprodyšně zatarasila cestu vrata
nová. V některých obdobích ještě
hermetičtější než ta feudální. A ta se 20.
dubna 2014 díky pochopení ředitele Lesní
správy Ing. Miloše Baláka pro nás
pootevřela. Proto říkám, že duben je Měsíc
Lánské obory. A kdyby se tak někdy
rozklenula nade vsí replika Lánské brány,
už by to nemělo chybu. Kruh nikde
nezačíná a nikde nekončí, kruh jde vždy do
sebe.
Václav Vodvářka

Dubnové veøejné zasedání
Zastupitelé se sešli na svém druhém veřejném
zasedání v letošním roce. Místem jednání byla
restaurace Vašírovský dvůr, protože na programu
jednání byl důležitý bod týkající se Vašírova.
Zastupitelé schválili:
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· Prodej pozemku p.č. 787/4 o výměře 93 m u
Židovského rybníka za částku 160,- Kč na 1
m2.
· Zřízení odloučeného pracoviště Mateřské
školy v Lánech v náhradních prostorách z
důvodů přetrvávajícího převisu neumístěných
dětí z Lán a Vašírova do mateřské školy.
· Hospodaření Mateřské školy v Lánech za rok
2013, které skončilo se ztrátou 113.000,- Kč.
Ztráta bude pokryta z finančních přebytků
mateřské školy z minulých let. Letošní
rozpočet školky nebude navýšen.
· Rozpočtovou změnu týkající se navýšení
finančních prostředků na nové vybavení školní
jídelny v Základní škole ve výši 317.000,- Kč.
· Návrh kupní smlouvy zaslané insolvenčním
správcem JUDr. Michalem Krejčím na odkup
pozemků p. č. 184/1, 184/18, 184/24, celkem
4600 m2 pod komunikacemi v ulici Sluneční a
Březové ve výši 328.610,- Kč.
· Smlouvu o zajištění zpětného odběru obalů se
společností EKO-KOM, a.s.
· Upravený provozní řád pro Základní
kynologickou organizaci v Lánech.
Druhým bodem během veřejného zasedání bylo
představení projektu Senior Clubu Praha s.r.o.,
který má zájem o odkoupení restaurace
Vašírovský dvůr a přilehlých hospodářských
budov a pozemků. Zmíněná společnost má záměr
vybudovat Domov pro seniory Senior Clubu
Praha, který by poskytoval cca 90 klientům 24
hodinovou zdravotní a ošetřovatelskou péči dle
vyhlášky 505/2001 zákona 108/2001 Sb. Cílovou

skupinou by měli být senioři od 65 let a starší.
Součástí provozu by měla být i hipoterapie a
ustájení koní, v budoucnu i krytá jízdárna. Projekt
prezentovali jednatelka společnosti paní Mgr.
Ivana Kratochvílová, pan Mgr. Tomáš Ján, MBA,
projektant studie pan Ing. Javůrek a paní Eva
Krupičková. Společnost Senior Club Praha v
současné době zkoumá možnosti realizace
zamýšleného projektu, zejména zajištění
kanalizace, vytápění (plyn nebo tepelná
čerpadla), dopravní přístupnost, přístavbu
stávajících budov do uvažovaného III.
nadzemního podlaží. Představený projekt
vzbudil očekávaný zájem Vašírováků i Láňáků,
kteří dorazili na veřejné zasedání v hojném počtu.
V diskusi zazněly otázky a odpovědi na výše
uvedená témata. Společnost Senior Club Praha
přislíbila pokračovat v prezentaci svého záměru
veřejnosti v případě, že se rozhodne objekt
Vašírovského dvora zakoupit a realizovat.
Dalším bodem na programu dubnového zasedání
byl provozní řád kynologického cvičiště v Lesní
ulici. V březnu se zastupitelé zabývali stížností
pana Janouška na nedodržování provozního řádu
spolku kynologů, nadměrný hluk při výcviku psů,
nevhodné parkování vozidel u areálu. Zastupitelé
výhrady projednali se zástupci kynologů.
Výsledkem byl nový návrh provozního řádu
omezující dobu pro výcvik psů. Současně
zástupci kynologické organizace oznámili
výměnu předsedkyně kynologického spolku.
Zastupitelé vyslechli na veřejném zasedání
výhrady paní Janouškové a paní Bláhové z Lesní
ulice. Zastupitelé se dohodli jednat o provozu či
existenci kynologického cvičiště za účasti členů
kynologického spolku na některém z nejbližších
pracovních jednání.
Martina Hořejší

Volby do Evropského parlamentu
V pátek 23. května a v sobotu 24. května 2014 se
uskuteční volby do Evropského parlamentu.
V Lánech budou celkem dva volební okrsky a
volební místnosti budou umístěny v budově
Základní školy v Lánech čp. 418. Volební okrsek
č. 1 bude nově pro voliče bydlící v ulicích:
Bezejmenná, Čs. armády, K Rybníku, Ke
Hřbitovu, Krátká, Lipová, Masarykovo náměstí,
Na Ohradech, Nová, Pod Kopaninou, Polní,
Příční, Pustinka, Školní, U Kasáren, U Statku, U
Špýcharu, Za Humny, Za Školou, Zahradní,
Zámecká. Volební okrsek č. 2 bude nově pro voliče
bydlící v ulicích: Berounská, Březová, Hořkovec,

Ječná, Jetelová, Ke Spálenému křížku, Ke
Studánce, Klíčava, Koněspřežní, Křivoklátská,
Lesní, Luční, Nové Dvory, Okružní, Píně, Pod
Hřištěm, Pod Lesem, Sadová, Sluneční, U Lipky, V
Chaloupkách, Vašírov. Voliči bude umožněno
hlasování po prokázání totožnosti platným
občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem České
republiky. Volební lístky budou voličům dodány 3
dny před konáním voleb do Evropského
parlamentu.
Karel Sklenička
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Oèkování psù
MVDr. Šlégr bude provádět očkování
psů proti vzteklině v Lánech před
obecním úřadem ve středu 14. května
2014 od 12:00 do 16:00 hodin a ve
Vašírově u kapličky od 16:00 do 16:30
hodin.

Pøehlídka shozù
Lesní správa Lány vás srdečně zve v
pátek 30. května 2014 od 9:00 do 16:00
hodin na Přehlídku shozů z Lánské
obory, která se již tradičně koná v areálu
bažantnice Amálie.

Nebezpeèný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude
proveden 17. května 2014. V Lánech
bude sběrné místo na náměstí u
obecního úřadu od 7:50 do 8:30 hodin a
ve Vašírově v 8:40 do 9:15 hodin.
Své domácnosti můžete zbavit např.
tohoto odpadu: baterie všech druhů,
oleje, plechovky od barev, zářivky,
výbojky, kyseliny, zásady, barvy, ředidla,
l e p i d l a , t e p l o m ě r y, p e s t i c i d y,
fotochemikálie, elektronický odpad,
lednice, čisticí prostředky.

Rozdìlení dotací spolkùm na rok 2014
Zastupitelstvo obce po roce opět rozdělilo a
schválilo příspěvky na podporu činnosti šestnácti
lánských a vašírovských spolků, které řádně
podaly svou žádost. Na výjezdním veřejném
zasedání byla rozdělena celková částka 640 tisíc
korun. Na rozdělování příspěvků se podílejí
všichni zastupitelé a v případě různých názorů
rozhoduje hlasování pro konkrétní návrhy. Čas
od času se také objeví snaha o jednotné hodnocení
žádostí. Je pravda, že nadace a ministerstva došlé
žádosti bodují a podle výše bodů poté finanční
prostředky přidělují. Ale u nás nehodnotíme 16x
stejný projekt, vždyť co spolek, to originál …
Myslím, že je daleko důležitější, že spolky
navzájem spolupracují a jejich činnost se
rozšiřuje. Některé spolky se naučily žádat o
dotace i u jiných institucí a povedlo se jim jednou

nebo opakovaně uspět. Většina spolků přišla na
to, že nemá smysl nafukovat své rozpočty jen
proto, aby procento podílu požadované dotace v
celkovém rozpočtu vypadalo pěkně. Spolky také
pochopily, že nemá smysl žádat o závratné částky,
protože není záměrem financovat kompletně
jejich činnost atd.
Já příspěvkové řízení pro spolky hodnotím kladně
a věřím, že i většina spolků a jejich členů. A o to víc
mne mrzí, že si v letošní žádosti někteří pisatelé
dostatečně nezkontrolovali uvedená čísla.
Pravděpodobně nešlo o úmysl, ale pouze o
nepozornost žadatelů. Spolky, kterých se to týká,
budou na nepřesnosti upozorněny při podpisu
Smlouvy na letošní rok.
Jana Drastilová

Seznam žadatelù o pøíspìvek obce Lány 2014
Žadatel – název
organizace

Plánovaná výše rozpočtu - Požadovaná
výdaje 2014 (Kč)
dotace (Kč)

Hledáme nového kronikáøe
Zastupitelstvo obce Lány hledá nového
kronikáře na uvolněné místo po panu
Františku Poštovi, který rezignoval ze
zdravotních důvodů v závěru roku 2013.
Pracovní náplň a požadavky:
· průběžná evidence obecních událostí
do obecní kroniky
· pořizování fotodokumentace z
kulturních, společenských a
sportovních akcí
· počítačová gramotnost výhodou, není
podmínkou
Nabízíme:
· finanční odměnu 1300,- Kč měsíčně
· materiální podporu pro vedení kroniky
obce
Kronika byla do současnosti vedena
písemnou formou. Uvítáme, zájemce bude
moci vést kroniku elektronicky. Více
informací zájemci získají u starosty obce
pana Karla Skleničky, tel. 313 502 041
nebo na e-mailu:
karel.sklenicka@obec-lany.cz.

Schválená
dotace (Kč)

180.000,20.000,-

1.

TJ Sokol Lány
Divadlo Tyrš

470.000,-

180.000,20.000,-

8000,- turnaje
38000,- sportovní vybavení
120000,- provoz a revize
14000,- zeleň
15000,- židle
5000,- nová div. hra

2.

Smíšený pěvecký sbor
Chorus Laneum

35.000,-

30.000,-

20000,- umělecké vedení souboru
10000,- kostýmy
kancelářské potřeby

30.000,-

3.

O.s. pro podporu Muzea
TGM Lány

13.000,-

7.000,-

Oslavy Den TGM – zajištění
programu

5.000,-

4.

Spolek Naše Lány

566.000,-

30.000,-

20000,- Domeček, nájem, mzdy
5000,- příměstské tábory
5000,- akce

30.000,-

5.

Náš Vašírov, o.s.

17.500,-

10.000,-

7000,- akce
2000,- sportoviště, údržba
1000,- internetové stránky, tisk
dokumentů

10.000,-

6.

Mládež sobě, o.s.

20.850,-

4.500,-

2400,- nájem
1600,- stojan na kola
500,- úklidové prostředky

4.500,-

7.

Vlastenecko dobročinná
obec Baráčníků Lány Vašírov

3.000,-

3.000,-

2500,- volební sedění
500,- cestovné na schůze

3.000,-

8.

Sportovní stáj
Lány–Vašírov, o.s.

900.000,-

90.000,-

15000,- jezdecký kroužek a
vybavení

15.000,-

9.

Modelářský klub Lány a
okolí

229.600,-

40.000,-

20000,- akce
10000,- údržba letiště

30.000,-

10.

Fiat Multipla klub ČR

50.000,-

5.000,-

web doména, kancelářské potřeby,
tonery

3.000,-

11.

Český zahrádkářský svaz –
základní organizace Lány

19.800,-

7.000,-

poznávací zájezd

4.500,-

12.

Český včelařský svaz –
základní organice Lány

14.000,-

5.000,-

léčiva

5.000,-

13.

Hokejová síň – Hošek, o.s.

250.000,-

45.000,-

Venkovní kamerový systém
Tiskové a propagační materiály

25.000,-

14.

Hokejový klub HC Lány

140.000,-

90.000,-

Nájem ledové plochy

90.000,-

15.

Tenisový Klub Lány

150.000,-

25.000,-

5000,- turnaje dětí
10000,- antuka
10000,- energie a voda

25.000,-

16.

Sportovní klub Lány Fotbal

280.000,-

160.000,-

70.000,- energie, voda
40.000,- rozhodčí a poplatky
50.000,- údržba hřiště

160.000,-

Sbìrný dvùr v plném provozu
Sběrný dvůr je od dubna otevřen v plném
rozsahu, tj. každou středu od 15:00
hodin do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00
hodin do 12:00 hodin pro bezplatné
uložení velkoobjemového odpadu,
vyřazených elektrospotřebičů a rovněž
bioodpadu od občanů Lán a Vašírova.
Nově je ve sběrném dvoře kontejner na
uložení použité šatstva a textilu.

Požadovaný účel
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Pozvánka
Kulturní komise obce Lány a Vašírov, obce Baráčnické a Sboru dobrovolných hasičů
na Májovou veselici
v sobotu 24. května od 14:00 hodin na lánské návsi.
Do pozdních večerních hodin bude hrát živá kapela.
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

Èarodìjnickou výzdobu vyhráli Smolíkovi
I letošní čarodějnický rej provázela soutěž o
nejhezčí tematickou výzdobu domů a
předzahrádek. Ceny se tradičně rozdávaly 30.
dubna na modelářském letišti, kde kulturní
komise obce ve spolupráci s modeláři, hasičským
sborem a baráčnickou obcí pořádala pálení
čarodějnic.
Čtvrté místo ve výzdobě obsadili žáci 5. ročníku
lánské základní školy, kteří navěsili na lípu na
náměstí krásné čarodějnice. Třetí se umístil dům
č. p. 576, jehož obyvatelé si ale cenu, kterou byl
ovocný dort, nepřevzali, a proto jej na letišti snědli
malé čarodějnice a čarodějové. Krtkův dort za
druhé místo si odnesla rodina Cingálkova a na
pařížském dortu z restaurace a cukrárny Fontána
si pochutnali vítězní Smolíkovi ze Školní ulice.
Eliška Hejná zvítězila v klání o nejhezčí
čarodějnickou masku, druhá byla Natálie
Worofková, třetí Julie a Hana
Špásovi a čtvrtá Lucie Smolíková.
Čarodějnický večer, který za
zvuků bubnu zahájil průvod
masek obcí, se vydařil. Na hranici
shořela čarodějnice, kterou
v y r á b ě l a b a r á č n i c e Pe t r a
Slunéčková a jíž za to patří naše
uznání a dík. K příjemné
atmosféře rozhodně přispěla i
výborně hrající kladenská kapela
Kupa, která se pustila nejen do
country hitů, ale i do rockových a
popových pecek.
Znovu mě potěšilo nadšené
hemžení dětí, na kterých bylo

vidět, že si čarodějnický rej opravdu užívají.
Důkazem toho byly i nadšené ovace dětského
publika při závěrečném ohňostroji.
Velký dík patří lánským hasičům za stavbu
hranice a celovečerní dozor, dále modelářům za
perfektně připravený prostor, stavbu stanů a
následný úklid, ale i členům kulturní komise
Petrovi Trtílkovi, Jiřímu Luskovi a Evě Havelkové
za organizaci večera.
Velmi si cením kreativity maminek při výrobě
masek. Je obdivuhodné, že si v dnešní tak
hektické době najdou na takové věci čas. Oceňuji i
fyzickou zdatnost tatínka, který po celý průvod
nesl poměrně těžkou figurínu čarodějnice.
Doufám, že jste si všichni večer užili a těším se na
viděnou na květnové Májové veselici.
Roman Havelka

Kalendáø akcí kvìten/èerven
9., 10. 5. Lánské aerovleky, polétání
velkých modelů letadel elektro
i spalovacích, modelářské
letiště Lány (MK Lány)
13. 5. Den krásy pro maminky od 9:00
do 12:00 hodin v Domečku,
chvilka relaxace a pohody ke
Dni matek (Naše Lány)
14. 5. Otevření Hokejové síně Hošek
17.5.
Turnaj minitenis – krajské
přebory (TK Lány)
23. 5. Bogrács gulyásc, náměstí Lány
cca 20:00 hodin, setkání u
Krále nad kotlíkem guláše
(volební sdružení Společně
pro Lány)
24. 5. Staročeské máje (Baráčníci,
Obec Lány)
31. 5. Turnaj veteránů 35-59 let (TK
Lány)
Červen Turnaj Vašírovský úsměvný
volejbal (Náš Vašírov)
7. 6.
Dáme dětem křídla představení modelářství a
astronomie dětem i jejich
rodičům zábavnou formou,
modelářské letiště (MK Lány)
14. 6. Lánský den plný her (Naše
Lány, Baráčníci, SDH TGM,
Modeláři)
14. 6. Lánská smeč – Memoriál J.
Zelenkové ve volejbale, 10.
ročník (TJ Sokol)
17. 6. Školní akademie v lánské
sokolovně (ZŠ Lány)
21. 6. Sportovní den s SK Lány od
11:00 hodin na Stadionu
Vlastimila Švolby (SK Lány)
21. 6. Turnaj Lany OPEN – přístupný
lánským občanům (TK Lány)
25., 26. 6. Atletické dny (ZŠ Lány)
27. 6. Koncert u příležitosti 5. výročí
vzniku Chorus Laneum,
zámecký kostel v 18:00 hodin
(Chorus Laneum)
28. 6. Rocková Nakopanina (Obec
Lány)

ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Anglický denní letní tábor
v Lánech, druhý ročník
pro děti ve věku od 5 –15 let
Bohatý program pro děti s rodilými
mluvčími z Velké Británie.
V případě zájmu či jakýchkoli dotazů
nás prosím kontaktujte na telefonu
605 259 929
nebo e-mailem na
anglictinaprakticky@gmail.com

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým
zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant - žíhaný, černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks
dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu!

Prodej se uskuteční:
· V neděli 18. května 2014
· V neděli 15. června 2014
Lány - u rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek - cena 20,-/30,- Kč/ks.
Případné bližší informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod,
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Pozvánka na zájezd
Výbor Českého zahrádkářského svazu
pořádá v sobotu 14. června zájezd do
Jindřichova Hradce a na zámek Červená
Lhota. Odjezd v 6.30 hod. ze zastávky
autobusů na náměstí. Cena zájezdu
200,-. Kč. Závazné přihlášky zároveň s
penězi přijímá pan Antonín Kindl,
Zahradní ul. 281, Lány.
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NEBE NAD LÁNY
Kvìten-èerven
Kolikrát jste slyšeli, že jsme stvořeni z
prachu hvězd? Kolikrát jste slyšeli
vyprávět příběh o smrti, jež byla pro celý
svět vykoupením? Kolikrát jste
přemýšleli, je-li Bůh?
Možná jste četli o supernovách…
Supernovy jsou umírající obří hvězdy.
Jejich smrt je pekelný výbuch, který je v
tu chvíli nejzářivějším objektem vesmíru
a supernova může být viditelná i několik
týdnů. Dokonce i na denní obloze. Na
NEBI NAD LÁNY je to ale úkaz
neobyčejně vzácný. Naposledy ho
Láňáci mohli pozorovat v roce 1604,
krátce před tím roku 1572. To ale
naprosto vyvrací předchozí tvrzení! Je to
náhoda? Možná ano, možná…
Kolem supernov je víc takových
„náhod“:
První zažil génius Johannes Kepler, když
na rudolfínském dvoře odhaloval
tajemství nebeské mechaniky. Vycházel
při tom z pravidelných a precizních
pozorování největšího z astronomů Tycha de Brahe. I on měl to štěstí (?)
vidět tenhle spektakulární jev (po dvou
desetiletích druhá supernova!) na
obloze… To není vše, pokračujeme:
Tahle smrtelná katastrofa umí jako
jediná vyrobit všechny prvky periodické
tabulky. Jen prach umírající hvězdy
obsahuje kompletního „Mendělejeva“ a
obohatí tak vesmír. Při vší pokoře – i Pán
Bůh potřeboval stavební materiál. Z
vodíku a helia (před supernovami nic
jiného k dispozici nebylo) by jen těžko
hnětl Zemi či Adama v ráji. Supernovy
tedy umírají, abychom my žili…
Obřím galaktickým mračnům musel dát
někdo impulz ke stavbě sluncí a jejich
planetárních soustav. Kdo myslíte, že
řekl: „Budiž“? Supernova. Vděčíme jim
tedy za stvoření světa, pojďme ale dál:
Po čtyřech miliardách let pilné práce
evoluce na Zemi přichází ke slovu Homo
sapiens, první tvor obdařený emocemi.
A právě v tu dobu (!) vybuchne
supernova, odvane z okolí mračno
mezihvězdného plynu, které stíní
všechny hvězdy, a z doposud nudné
noční oblohy učiní nádheru, kterou lze
do skonání věků obdivovat (Nač
odhalovat oponu dříve? Pro trilobity?
Pro dinosaury?).
Teprve ve dvacátém století jsme
pochopili mechanismus a úlohu
supernov. Tolik času, námahy a
výsledek? Stará známá moudrost říká:
„Prach jsi a v prach se obrátíš…“
Není příběh v knize Genesis i ten v
Novém zákonu náhodou jen alegorií
výbuchu supernovy?
Jirka Luska

Okénko do mateøské školy
Co se dělo v dubnu v mateřské škole:
Na zápis ve dnech 27. 3. a 28. 3. se dostavilo 44
žadatelů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, z
toho tři děti s bydlištěm mimo Lány. Pro školní
rok 2014/2015 bylo přijato 17 dětí, ostatním
žadatelům nebylo vyhověno z důvodu plné
kapacity školy. Velký zájem o předškolní
vzdělávání byl předpokládán, proto ředitelka
školy již v průběhu února navrhla řešení. Tím je
zřízení odloučeného pracoviště školky.
Zastupitelstvo obce Lány rozhodlo v této věci
kladně a dalo souhlas k navýšení kapacity
mateřské školy od 1. 9. 2014. V průběhu
prázdnin, pokud vše proběhne hladce, bude
vyhlášen obvyklým způsobem doplňující zápis
dětí do Mateřské školy Lány pro školní rok
2014/2015.
2. 4. se třídy Kytičky a Sluníčka vypravily do
nedaleké čistírny odpadních vod, kde pro ně byl
připraven srozumitelný výklad o čištění vody a
jejím dalším využití. Děti měly možnost si
prohlédnout jednotlivé fáze čisticího procesu a
samy zhodnotit kvalitu upravené vody. Exkurzi
děti zakončily spoustou věcných otázek.
9. 4. navštívilo školku Divadlo Kamarádi s
ekologicky zaměřenou pohádkou s názvem
Kouzelný les. Na pohádku se těšily všechny
přítomné děti. Představení se uskutečnilo ve třídě
Berušek. Pohádku provázela spousta písniček,
děti spolupracovaly i při tvorbě samotné
pohádky, mohly pozměnit děj i další pokračování.

Velmi aktuální bylo i téma pohádky s ekologickým
zaměřením, a to Jak se máme správně chovat v
lese?
14. 4. se děti ze třídy Sluníčka rozloučily s
plaveckým výcvikem. Děti absolvovaly 10 lekcí v
bazénu v Tuchlovicích. Pro lektory, kteří se dětem
věnovali po dobu plavecké výuky, děti
vlastnoručně vyrobily akvárium plné
pestrobarevných ryb. K této společné práci
využily mozaiku z hedvábného papíru. Děti si
zase přivezly na památku mokré diplomy s
hodnocením a upomínkou na chvíle strávené v
bazénu.
15. a 16. 4. proběhla ve třídách Sovičky, Sluníčka,
Berušky a Kytičky jarní besídka. Děti předvedly
pásmo básní, písní a tanečků. Besídka byla
průřezem toho, co se děti naučily od vánočního
vystoupení, a protože se jim velmi dařilo, tréma
děti nepřemohla, zasloužily si od přítomných
diváků potlesk.
24. 4. proběhla ve spolupráci se školní družinou
již tradiční akce Se zajíčkem za vajíčkem! Akce
konaná každý rok má vždy veliký ohlas a účastní
se jí děti ze třídy Sluníček. Odpoledne plné her,
soutěží a legrace se dětem velmi líbí.
V jednotlivých třídách i díky pěknému počasí
proběhly jarní lesní dny.
Miluše Vaněčková,
ředitelka Mateřské školy Lány

VE ŠKOLE

Duben ve škole
· 28. 3. – Pátá třída se v rámci vlastivědného

učiva vydala na historickou exkurzi do Prahy.
· 9. - 16. 4. - Školy v přírodě se v letošním roce

účastnilo 76 žáků a 6 učitelů. Děti pobývaly v
rekreačním středisku Star Line Svor nedaleko
Nového Boru. Dopolední program byl učiteli
připraven hravou formou a přiměřeně věku
dětí. Odpolední program byl společný i třídní
pod vedením vychovatelů. Všechny děti se
zapojily do celotáborové etapové hry „Král
Artuš - výprava za Svatým grálem“, soutěžily
mezi sebou v hodnocení úklidu a pořádku na
pokojích a v chatkách. Dále pro ně byly
připraveny dvě diskotéky, promítání filmu
"Noc na Karlštejně", soutěžní večer s volbou
Miss čarodějnice, turistický výstup na horu
Klíč. V areálu děti v rámci odpoledních aktivit

využívaly travnaté plochy, několik hřišť,
trampolínu, lanový park, jízdu na
motokárách, minigolf, prolézačky, houpačky,
altán, skákací hrad a blízký les. Společně jsme
se vypravili na výlet do Nového Boru. Děti 1. –
3. třídy využily z důvodu nepříznivého počasí k
cestě tam i zpět vlak a v Novém Boru společně
navštívily prodejnu skleněných korálků. Starší
děti (4. – 8. třída) jely směrem tam vlakem,
zpět šly pěšky po červené a modré turistické
trase cca 9 km. V Novém Boru navštívily
sklárnu Slávii, kde jim byla umožněna exkurze
s průvodkyní. Z bezprostřední blízkosti
sledovaly ruční výrobu foukaného skla, někteří
si sami vyzkoušeli točit sklářskou píšťalou a
foukat do ní, všichni měli možnost nakoupit
sklářské výrobky v podnikové prodejně. I přes
nepřízeň počasí jsme většinu aktivit bez
problému zrealizovali, důležité bylo kvalitní
zázemí v podobě dobře vytápěných
ubytovacích a společenských prostor a chutné
stravy. Děti v anketě zadané po návratu do
školy hodnotí pobyt kladně, většina by ho ráda
zopakovala.
Pokračování na str. 5 ...
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... pokračování ze str. 4
· 17. – 18. 4. – Žáci si užívali dva dny
·

·

·

·

·

·

velikonočních prázdnin.
22. 4. - Klasifikací bylo zakončeno 3. čtvrtletí
školního roku, v podvečerních hodinách se ve
škole konaly třídní schůzky.
23. 4. – Dvouhodinový program studentů
Přírodovědecké fakulty z Prahy
"Dobrodružství vědy" byl určen žákům 5. a 7.
třídy. Ti procházeli pracovními dílnami s
různým zaměřením. První byla orientována na
geologii, druhá na živou přírodu, konkrétně na
výskyt živočichů ve sladkých i slaných vodách,
třetí se zabývala zajímavými chemickými
pokusy.
24. 4. – V 8. lekci projektu Rozumíme penězům
žáci 8. třídy pracovali s velmi aktuálním
tématem Zodpovědné zadlužování.
24. 4. – Soutěžní odpoledne Se zajíčkem za
vajíčkem si užili žáci 1. a 2. třídy navštěvující
školní družinu spolu s předškoláky z mateřské
školky.
25. 4. – Prostřednictvím hodinového
vyprávění a bohaté fotodokumentace pana
Moravce se žáci 5. a 6. třídy dozvěděli mnoho
zajímavého o Indii.
29. 4. – Prostranství před „Narpou“ letos
vyzdobili čarodějnicemi žáci 5. třídy, patří se
poděkovat i ostatním žákům a učitelům

·
·

·

·

výtvarníkům, kteří se podíleli na jejich letošní
výrobě.
30. 4. – Zástupci tříd se sešli s vedením školy
na další žákovské radě.
Ve 3. třídě proběhlo v dubnu testování znalostí
z českého jazyka, anglického jazyka a
matematiky Kalibro.
I letos jsme se zapojili do soutěžního projektu
Česko se hýbe ve školách plných zdraví, jehož
primární náplní a cílem je pokusit se školáky
rozhýbat a zároveň je spolu s jejich rodiči
informovat o zdravém životním stylu a
vypěstovat v nich jeho základní návyky. V
postupovém kole konaném 4. dubna v Kladně
obsadily se svými tanečními skladbami žákyně
6. třídy 4. místo, žákyně 7. třídy 3. místo a
žákyním 8. a 9. třídy se podařilo s jejich
společnou skladbou získat 1. místo, a tak opět
postoupit do republikového kola.
Ve XIII. ročníku Plavecko-běžeckého poháru
Středočeského kraje, který se konal v
Rakovníku 25. dubna, se z našeho soutěžního
družstva nejlépe umístili D. Vlček na 4. místě,
V. Rydlová a K. Rydlová na 5. místě a A. Čebiš
na 6. místě v příslušných žákovských kategoriích. Všem žákům reprezentujícím školu
děkuji za skvělé výkony a tělocvikářce Mgr. K.
Vlčkové děkuji za přípravu a motivaci dětí.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

KOMENTÁØE A NÁZORY ÈTENÁØÙ
Co takhle pøejmenovat ulici Novou?
Víte, kde na Lánech najdete ulici Novou? Přiznám
se, že ani já jsem nevěděl. Přinutil mne k tomu až
tento článek, když jsem chtěl správně a přesně
pojmenovat místo, kde někteří psi dostávají od
svých majitelů volnost. A to takovou volnost, že
travnatá plocha a chodník podél této ulice jsou
plné psích exkrementů. V této ulici je běžná
zástavba, hrají si zde děti, dospělí se svými
čtyřnohými kamarády tudy chodí na procházky.
A kdepak tohle místo, některými pejskaři velice
oblíbené, najdete? Přijďte se podívat (pokud už
tam se psem nechodíte) naproti trafostanici v
ulici Lipová (směrem ke Kopanině).
Každý majitel psa ví, že i pes má svoje potřeby. A
právě majitel je za svého psa zodpovědný. Tato

zodpovědnost však některým našim spoluobčanům evidentně chybí. Je to lenost? Pohodlnost?
Pocit, že to, co nikdo nevidí, se nestalo? Ale
bohužel stalo a vidím, že se stává zcela běžně. Ale
psi za to opravdu nemohou. Jaký pán, takový pes!
Vážení neukáznění majitelé psů, udržujte
pořádek nejen na svých zahradách a před svými
domy, ale i na ostatních veřejných prostranstvích,
kde venčíte psy. Chtěl bych doufat, že se něco
změní. Vždy je to jen o lidech. Možná se to změní
až tehdy, pokud se travnaté chodníky nahradí
betonovými. Pokud se nic nezmění, navrhuji
přejmenovat ulici Novou na Podělanou.
Martin Zelenka

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

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

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

Domeček je přátelské místo pro celou
rodinu. Slouží k setkávání a trávení
volného času rodičů s dětmi. Pokud si z
programu nevyberete, můžete si jen hrát
v prostorné herně. Najdete nás v lánské
sokolovně.
Program
úterý
· 1 0 : 0 0 – 1 0 : 3 0 Po h y b o v é
dopoledne pro chodící děti
s rodiči
středa
· 07:30 – 09:00 Tradiční jóga pro
dospělé
· 09:30 – 10:00 Zpívánkové
dopoledne pro děti s rodiči
· 14:00 – 15:00 Angličtina pro děti
čtvrtek
· 08:00 – 09:00 Angličtina pro
dospělé (začátečníci)
· 09:15 – 10:15 Angličtina pro
dospělé (pokročilí)
· 10:30 – 11:30 Angličtina pro
dospělé (mírně pokročilí)
· 10:00 – 10:30 Výtvarné
dopoledne pro děti s rodiči
· 12:30 – 14:00 Tradiční jóga pro
dospělé (volná místa)
· Kurz HÁČKOVÁNÍ pro začátečníky
i pokročilé zahajujeme ve středu
7. května od 15:30 do 17:00 hodin.
Scházet se budeme po celý květen,
vždy ve středu odpoledne. Naučíme
se háčkovat jarní/letní čepičky nebo
hračku pro děti - žížalku. Cena kurzu
je 300 Kč včetně vstupného do
Domečku a materiálu. Pokud se k
nám přidáte, kontaktujte nás prosím
(724 265 092 Jana Drastilová).
· DEN KRÁSY – dárek pro všechny
maminky. Přijďte k nám v úterý
13. května od 9:00 do 12:00 hodin a
vyzkoušejte zdarma: reflexní masáž,
trendy líčení, úpravu obočí nebo
odstranění nežádoucích chloupků v
obličeji.
Podrobné informace najdete na
www.naselany.cz.
Lánský den plný her se uskuteční v
sobotu 14. června na dětském hřišti u
Židovského rybníka v Lánech.

Zápis do ZUŠ Nové Strašecí
Základní umělecká škola v Novém
Strašecí vyhlašuje Zápis pro školní rok
2014/2015 do oborů: hudebního,
výtvarného, tanečního a divadelního.
Zápis se uskuteční od 2. května do 31.
května 2014 denně v kanceláři školy
nebo telefonicky na č. 313 572 441. Den
otevřených dveří proběhne 22. května
2014 od 13:00 do 18:00 hodin. Další
informace na www.zusbubu.webpark.cz.
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Vzpomínky na ukonèení 2. svìtové války
K nadcházejícímu výročí konce II. světové války Vám přinášíme autentické
vzpomínky Antonína Bechyně, lánského občana.
Koncem dubna 1945 již vše nasvědčovalo tomu, že se neodvratně blíží
konec 2. světové války. Němečtí vojáci i civilisté projevovali značnou
nervozitu v očekávání svého neblahého konce. Sovětská armáda se
nezadržitelně blížila k hlavnímu německému městu – Berlínu. A v našem
Protektorátu Čechy a Morava bylo lze pozorovat ústupné přesuny
německých vojáků a postupné opouštění služebních míst německých
vojenských přidělenců.
V naší obci – v Lánech – úřadoval německý důstojník, „hejtman“, který
spolupracoval s obecním úřadem, nebo spíše kontroloval jeho činnost.
Starostou byl tehdy pan Josef Porcal.
Prvou vzrušující událostí v Lánech na začátku května roku 1945 byl příjezd
plně vyzbrojené kolony vojáků v německých uniformách. Blížila se směrem
od fotbalového hřiště, Lesní ulicí, dále projela tehdejší kamennou branou a
pokračovala lesem směrem k Ploskovu. Zaslechli jsme, že vojáci mezi
sebou nehovoří německy, a domnívali jsme se že mluví rusky, ale
pravděpodobně to byla ukrajinština. V čele kolony vezli velký obraz
generála Vlasova a pod ním transparent „Ani Hitler – ani Stalin“. Byli to
členové ukrajinské armády vedené generálem Vlasovem. Její příslušníci
byli v průběhu války zajati Němci, částečně asi dobrovolně přešli na
německou stranu a v uniformách Wehrmachtu bojovali proti Rudé armádě.
Před ukončením války se však od Němců odtrhli a významným způsobem
pomáhali až do 9. května 1945 bojující Praze proti zbytkům německých
vojsk.
Dne 5. května dopoledne bylo v Praze vyhlášeno povstání proti německým
okupantům. Začaly se stavět barikády z dlažebních kostek i z různých
předmětů, aby se zabránilo přesunům německých jednotek dislokovaných
v Praze nebo v blízkém okolí. V celostátním rozhlase se ozvalo české vysílání
a volání o pomoc Praze – „Němci vraždí české občany“. Němci se pokusili
české vysílání znemožnit, a tak došlo k boji o Rozhlas; jako první
přispěchala na pomoc pražská policie, která ozbrojeným zásahem pomohla
budovu udržet v českých rukou. Za zmínku stojí, že v budově Rozhlasu byl
těžce zraněn pražský policista a lánský občan Vilém Bechyně, který
následně přišel o oko. A právě Rozhlas se pak stal hlavním činitelem v řízení
bojových akcí povstání.
V celém tzv. Protektorátu podnítilo volání Rozhlasu všechen český lid k
nebývalé aktivitě urychleně skoncovat s německou okupací naší vlasti. Na
budovy byly vyvěšovány československé i spojenecké vlajky. Byly strhávány
německé nápisy na obchodech i státních budovách.
Též v Lánech se dne 5. 5. 1945 pozdě odpoledne shromáždilo 50 až 70 mužů
k vytvoření hlídek, aby bylo zamezeno ustupujícím německým jednotkám v
páchání dalších škod. Shromáždili jsme se v sále bývalé restaurace „U
Sýkorů“ u zámku. Tam nám byly přidělovány zbraně: vojenské pušky,
náboje s opaskem a ocelové přílby. To byla kořist získaná zadržením
projíždějícího nákladního auta obsazeného německými vojáky. Auto
zadrželi společně čeští a sovětští partyzáni a vojáky odzbrojili. Pozdě večer,
mezi 23. hodinou a půlnocí, se mezi nás – shromážděné dobrovolníky –
dostavil zástupce Vládního vojska (možná osobně velitel), které sídlilo v
kasárnách a střežilo lánský zámek, oznámil, že vojáci odjíždějí dvěma
nákladními auty na pomoc Praze, a vyzval shromážděné civilisty, kdo chce s
nimi dobrovolně odjet do hlavního města. Přihlásilo se nás pět: Jaroslav
Čermák (29), Josef Blín (26), Slávek Krejsa (25), Václav Hatina (24) a
Antonín Bechyně (20). Odjezd byl ohlášen za 15 minut, takže jsme odjeli
tak, jak jsme byli momentálně oblečeni, k tomu jsme dostali pušku, opasek
se sumkami s náboji a německou přílbu. Takto vystrojeni a vyzbrojeni jsme
nastoupili uprostřed noci do nákladních aut s plachtovou střechou a odjeli
jsme směrem na Prahu. Do připravených aut s námi nastoupilo ještě
několik dobrovolníků z Kačice.
Protože naše vozidla jela po vedlejších komunikacích, dorazili jsme do
blízkosti Prahy až za ranního rozbřesku, kdy jsme zastavili uprostřed obce
Zličín. Zde očekávali průjezd německého obrněného vlaku směrem na

Prahu, a proto jsme byli vyzváni, abychom ho pomohli zastavit. Byli jsme
rozmístěni po okolních domech a vzpomínám, jak jsme si na půdě vytvořili
střílny povysunutím střešních tašek. Ke střetu s železničním transportem
však k našemu štěstí nedošlo, protože vlak nepřijel. Asi po dvouhodinovém
hlídkování na půdách jsme byli z našich palebních postavení odvoláni dolů.
Shromáždili jsme se na volném prostranství, abychom se dohodli na dalším
postupu, protože nákladní auta mezitím odjela. Pod velením důstojníka
Vládního vojska jsme se od této chvíle přibližovali ku Praze pěším
pochodem po různých vedlejších cestách směrem na Motol. V blízkosti
obce Řepy jsme se setkali s kolonou Vlasovovy armády, kterou jsme den
předtím viděli v Lánech a která se svými koňskými potahy rovněž směřovala
ku Praze. Připojili jsme se k nim, avšak náš společný pochod trval jen velmi
krátce. Vzdálený neznámý hluk leteckých motorů postupně zesiloval, až
jsme spatřili přibližujících se pět letadel, která byla poměrně vysoko.
Přibližovala se a nad naší kolonou začala kroužit. Vlasovci začali na letadla
střílet z ručních zbraní i z kulometů a my jsme se též připojili, abychom
vyzkoušeli německé ukořistěné pušky. Za jedním letadlem jsme viděli kouř,
ale jestli bylo zasaženo, jsme se nedozvěděli. Letadla odlétla, a tak jsme si
mysleli, že jsme je zahnali, a pochodovali jsme dál v koloně ku Praze. Asi po
půlhodině klidného pochodu jsme opět zaregistrovali hluk leteckých
motorů, tentokrát však silnější a rychle se přibližující. Byla to skupina
stíhaček s tryskovými motory, která ve značné výšce nejprve nad kolonou
několikrát zakroužila. Náhle se z malých letadel ve velké výšce stala velká,
když se velkou rychlostí přiblížila k zemi. Následné nesrozumitelné povely
znamenaly, abychom co nejrychleji prchali co nejdále od kolony do pole.
Bylo to prvé setkání s válečným peklem. Trysková letadla nalétávala nejprve
ve směru silnice na vojenské vozy a kulometnou palbou je doslova
rozstřílela. Zasažené vozy s municí začaly hořet a postupně explodovaly.
Zahlédl jsem několik odvážných Vlasovců, kteří vsedě na okraji příkopu
neohroženě pálili do stíhaček nalétávajících nízko nad zemí. My jsme se
přerušovaným během (přískoky) snažili co nejrychleji dostat z volného
prostranství do nějakého úkrytu, jímž byla poměrně vzdálená stodola. To
však nebylo vůbec jednoduché. Ne všichni jsme do stodoly doběhli. Letadla,
když zlikvidovala vojenskou kolonu, pokračovala v náletech na nás
prchající směrem k úkrytu. Letadla na nás nalétávala zepředu, snášela se
těsně nad zem (snad na 10 m) a jejich kulomety hrozivě štěkaly. Živě si ty
momenty hrůzy dodnes vybavuji. Když jsme letadlo neviděli, tak jsme
běželi. Když se objevilo, znamenalo to rychle padnout a zpod helmy
sledovat, kdy začnou šlehat záblesky kulometů. Pak zarýt hlavu do pole a
čekat, zda budeme mít štěstí.
Řev motoru útočícího letadla byl pro každého z nás jakoby povelem ke
startu k uběhnutí dalšího úseku, než zahlédneme další z nalétávajících
strojů. Pak opět zalehnout, počkat na zařvání motoru a být chvíli šťasten, že
i tento útok dopadl dobře. Kolik na tom poli zůstalo raněných a mrtvých,
jsme se nikdy nedozvěděli, jenom jsme viděli přijíždějící sanitky. To již jsme
ale byli v relativním bezpečí stodoly a letadla se vrátila na ruzyňské letiště.
Den se pomalu chýlil ke konci a my jsme se opět zformovali do skupiny.
Všech pět lánských dobrovolníků bylo po tom vzrušujícím pozdním
odpoledni v pořádku. Následoval krátký odpočinek, kdy jsme se trochu
upravili, ale důležitější bylo očistit pušky, neboť jejich hlavně byly plné hlíny
z předchozích padáků na poli. Vyčištění pušek jsme si pak ověřovali
střelbou do vzduchu za vedlejším stohem, abychom zjistili, zda jsou zbraně
schopné dalšího použití.
A následoval další skupinový pochod ku Praze. Teprve za tmy jsme dorazili
na okraj Prahy – k prvním stavením Motola, kde jsme se utábořili v
restauraci Bílý beránek. Žádné občerstvení ani posilnění se však nekonalo.
Jednak jsme u sebe neměli žádné peníze - a pak, po těch vzrušujících
prožitcích si ani nevzpomínám, že bychom měli hlad. Chystali jsme se
odpočívat. Někteří podřimovali na židlích v přízemním lokále a další pak
ulehli do slámy na půdě. Leželi jsme tak, jak jsme přišli z venku, spát se
stejně nedalo. Oblečení a s puškou na řemeni, aby nám nezapadla někam do
slámy, neboť žádné světlo na půdě nebylo.
Pokračování v červnovém čísla Zpravodaje
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ZE ŽIVOTA SPOLKÙ
Poklad se otevøel
V jednom z minulých Lánských zpravodajů se
objevila obecně formulovaná prosba lesůpánům o
umožnění organizované vycházky do Lánské
obory, abychom se nedozvídali třeba o existenci
Jivna jen z vypravování a z fotografií, jako o onom
příslovečném zámku z jedné písničky, co ho známe
jen ze známek.
Líná huba – holé neštěstí, řekl si Bc. Vladimír
Garnol ze spolku Náš Vašírov a obrátil se přímo na
ředitele Lesní správy Ing. Miloše Baláka, jestli by
se pro Vašírovské nemohla nádherná oborní vrata
otevřít. Slovo tělem učiněno jest, přišlo svolení a o
Velikonoční neděli 20. dubna 2014 se otevřel
poklad, respektive Ing. Robin Ambrož odemkl
pro skupinu Vašírovských kovanou bránu na
Nových Dvořích. Vašírov se opět nedal!
Bylo symbolické, že první po dlouhých letech,
kteří tudy prošli, byli roduvěrní Vašírováci. Právě
jejich předkové totiž vykonávali v křivoklátských
lesích hájenskou službu, však také leckterý
renesanční Vašírovák míval příjmí Ouředník či
Auředník – myslelo se tím, že z úředního nařízení
pečoval v rámci poddanských povinností o lesy.
Ještě v josefínském katastru z roku 1787 jsou
vedena lesní položení v prostoru stávající obory
jako IV. oddělení vašírovského (!), nikoli lánského
katastrálního území. Vašírovští se o Velikonocích

mohli díky pochopení Lánské lesní správy na
chvíli navrátit ke kořenům.
Průvodce Ing. Robin Ambrož se projevil jako
pravý mistr svého oboru. Zvolil vycházkovou
trasu, která umožnila navštívit téměř všechny
oborní kulturně historické pozoruhodnosti, a tak
jsme viděli na vlastní oči Masarykův kámen, Dub
Dohody, Čumilský dub, Srdcovou cestu, místo
budoucího Šámalova kamene, křížek U zmrzlýho
Matěje, Zajícův dub, Zakopaný, Jivno, chatu V
luhu … a slyšet o tom všem zasvěcený výklad.
Ukázalo se, že Ing. Ambrož má Oboru skutečně
na povel. Nenápadně zdvihl ruku a přes cestu
přeběhl kousíček před námi statný divočák;
zamával a objevili se daňci; tichounce luskl prsty a
představili se nám mufloni … Paráda!
Na Jivno jsme dorazili v nepravý čas, zdejší
báječný poklad se před námi neotevřel a my jsme
zůstali i nadále chudí. Ale co to povídám! Jednak
jistě není všem dnům konec; jednak někdy je lepší
v něco doufat a na něco se těšit, než si na to
sáhnout; jednak nepřepočítáváme drahocennosti
jen na zlato, stříbro a drahé kamení. Otevřel se
nám jarní poklad Lánské obory – a ten je zásluhou
několikasetleté péče o les a o zvěř nevyčerpatelný.
Václav Vodvářka,
lánský písmák a poloviční Vašírovák

AVL Volley je u konce
Odehrát poslední zápas a zorganizovat závěrečný
turnaj volejbalové ligy AVL Volley. To je úkol pro
lánské volejbalisty, kteří v letošním ročníku ligy i
přes vyrovnané výkony neobhájí loňské zlato. O
první příčce už je rozhodnuto, vítězem se stane
rakovnický tým Berušky, který do ligy nastoupil
ve skvělé formě. TJ Sokol Lány si odnese
stříbrnou medaili. Pořadí dalších týmů bude
známé během května. Závěrečnou tabulku s
umístěním a výsledky jednotlivých zápasů si
můžete prohlédnout na www.avlvolley.cz. A jaký

byl 6. ročník AVL Volley? Zápasy byly opravdu
vyrovnané a ty nejlepší končily pátým setem v
tiebraku. Tyto dvouhodinové bitvy na palubovce
nabízejí skvělou volejbalovou podívanou plnou
rychlých výměn.
Závěrečným turnajem na lánské antuce letošní
ročník ligy skončí a na podzim se začne znovu.
Ohlasy jsou pozitivní a jsme rádi, že okolním
týmům můžeme nabídnout sportovní aktivity
během zimních a jarních měsíců.
Martin Zelenka

Lánské sokolovnì je osmdesát let!
Brzy po vzniku Sokola v Lánech v listopadu 1918
se zrodila myšlenka vybudovat vlastní sokolovnu
(po vzoru ostatních sokolských jednot). V březnu
1920 byl z podnětu Boh. Vinaře založen fond na
stavbu sokolovny a v r. 1924 založeno družstvo
pro postavení sokolovny. Přispěly do něj tak
významné osobnosti a firmy jako např. dr. Rašín,
dr. Kramář, dr. Preiss, paní Baťová, kancléř
Šámal, firma OTTA Rakovník, kancelář
prezidenta republiky, min. předseda Udržal a
další. Výbor nechal zpracovat několik projektů,
avšak první návrhy se zdály činovníkům příliš
drahé. Až v r. 1932 obstál návrh i rozpočet od
firmy Hrabě a Lazovský a ing. Hačický, který zněl
na částku 240 000,- Kč. Na hotovosti měla
jednota v tu dobu pouze 102 000,- Kč, a tak po
důkladném zvážení bylo rozhodnuto vypůjčit si
ještě 100 000,- Kč. Ještě v témže roce se začalo
stavět. Všichni pracovali velmi obětavě a mnozí
zcela nezištně.

Slavnostní otevření sokolovny se konalo
20. května 1934. Pro celou obec to byla veliká
sláva. Slavnosti se zúčastnil např. Jan Masaryk,
Olga-Revilliod-Masaryková, starosta ČOS i župy
a mnoho dalších hostů z Prahy i blízkého okolí.
Celkový náklad na stavbu činil 337 793 Kč včetně
vnitřního vybavení (některé stoly a židle z té doby
ještě používáme!). Poslední část dluhu ve výši 34
000,- Kč byla doplacena až v roce 1945.
Važme si díla našich předků. Výbor TJ se snaží
sokolovnu udržovat v dobrém stavu a podle
finančních možností ji neustále zvelebovat.
Můžeme se myslím pochlubit, že patří k těm
nejhezčím a neudržovanějším v našem okolí.
Václava Nováková

Hudební vernisáž
Žáci Základní umělecké školy ve
Stochově srdečně zvou na hudební
vernisáž výstavy Vesmír ve středu 14.
května 2014 od 17:30 hodin v předsálí
bývalé České spořitelny. ve Stochově.
Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor
Rosička.

Pozvánka na koncert
Taneční obor Základní umělecké školy
ve Stochově Vás srdečně zve na koncert
v úterý 20. května 2014 od 17:00 ve
velkém sále Domu kultury ve Stochově.
Uvidíte koncertní choreografii, ukázky
práce v hodinách, vystoupení hostů.
Vstupné je dobrovolné. Po skončení
programu proběhne zápis do tanečního
oboru pro školní rok 2014/2015 formou
přijímací zkoušky.

Pozvánka na bitvu
Letos se do obce Ruda na jeden den vrátí
atmosféra bouřlivých časů středověku,
rytířů a válek, které v 15. století
pustošily místní kraje.
KDY: Akce proběhne v sobotu 5.
července 2014, od 11. do 23. hodin.
KDE: Obec Ruda (4km od Nového
Strašecí), areál kolbiště.
Ačkoliv bitva samotná začne až v 16
hodin, diváci uvidí pestrý program už od
otevření areálu. Při ukázkách zbraní a
zbroje se dovědí o válečnictví doby
středověku, jejich uši pohladí píseň
trubadúra, mohou se též těšit na ukázku
katovského řemesla, které je hlavně u
dětí velice oblíbené. Diváci také mohou
navštívit dobové tržiště a tábor, ve
kterém si mohou prohlédnout, jak se v
době středověku žilo - včetně dobové
kuchyně. Následně svoje umění
předvedou rytíři také v soubojích, při
rytířském turnaji. Vrcholem programu
se pak stane samotná bitva, kdy diváci
uvidí rytíře v lesklé zbroji, krásné dvorní
dámy i prostý lid. V závěru našeho
programu se pro odpočinek představí
kapela Metanoon, za doprovodu
ohnivého fakíra Dragona k tanci a
poslechu. A na úplný závěr se diváci
mohou těšit na ohnivé představení
skupiny Novus Origo, která předvede
svoji ohnivou show.
Po celou dobu akce v místě zajištěny
stánky s občerstvením a nápoji, toalety,
zdravotnický i hasičský dozor.
PA R K O VÁ N Í : V m í s t ě a k c e –
bezproblémový přístup.
MHD: zastávka - Ruda, u obory
(vzdálenost od místa konání cca 500m)
– cesta bude značena.
Akce se koná za každého počasí. Změna
programu vyhrazena.
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Pøijïte se pobavit a tøeba si
i zasportovat
Hráči a členové fotbalového klubu SK
Lány si Vás dovolují co nejsrdečněji
pozvat na akci Sportovní den s SK Lány,
která se bude konat 21. 6. 2014 od 11.00
hodin na Stadionu Vlastimila Švolby v
Lánech. Kromě bohatého občerstvení
po celý den se můžete těšit na zajímavá
fotbalová utkání, soutěže pro děti i
dospělé, vystoupení Aerobic Team Lány
pod vedením Báry Ladrové a jiné.
Na děti čeká spousta soutěží a malování
na obličej. Více se dozvíte v příštím čísle
Lánského zpravodaje.
Ve večerních hodinách bude probíhat
taneční zábava pod širým nebem. K
tanci a poslechu zahraje skupina V
pantoflích. Celodenní vstupné na akci 100,- Kč. Vstupenky jsou slosovatelné!
Těšíme se na Vás.
Klára Dudášiková, SK Lány

SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH
Cvièební rok se pomalu chýlí ke konci
Sobotní cvičení pro ženy již skončila, dobíhá
poslední kurz pilates. Pokračuje cvičení rodičů s
dětmi (pondělí od 16 hodin), od 17 hodin trénují
děvčata s Bárou Ladrovou, v úterý od 16 hodin je
cvičení pro děti z 1. až 5. třídy, seniorky chodí v
úterý od 9 hodin ráno, večer od 19 a 20 hodin pak

ženy na kondiční a aerobní cvičení. Na závěr
cvičebního roku plánujeme akci na venkovním
hřišti, pozvání najdete v červnovém čísle
Zpravodaje. Posezení cvičenek s cvičitelkami
plánujeme na čtvrtek, 19. června.
Václava Nováková

Pìší výlet do Krušovic se vydaøil
Ač počasí ráno 13. dubna vypadalo všelijak, sešlo
se před sokolovnou 23 nadšenců s hůlkami nebo
bez nich, aby zdolali cca dvacetikilometrovou
cestu do Krušovic. Nakonec jsme si ani lepší
počasí nemohli přát – bezvětří, sluníčko, vlhko,
ale ne louže – prostě idylka. Ti nejzdatnější si
vyšlápli i na Louštínskou vyhlídku, někteří hledali
kešku a pak už jejich kroky vedly do hospody

U lípy v Krušovicích. Tam už na nás čekalo
dalších pět turistů, kteří jeli vlakem do Řevničova
a pak pokračovali také pěšky. Dobré jídlo a pivo
rychle smazaly únavu, takže cestou autobusem
domů už zase všichni hýřili vtipem. Možná nás
některé druhý den trochu bolely nohy nebo kyčle,
ale to brzy zase přešlo.
Martina Moravcová

Co plánuje Sokol v kvìtnu?
· 8. května Běh zámeckým parkem
· 23. května v sokolovně prodejní akce

firmy ALFA Bruntál
· 31. května na hřišti i v sokolovně

sedmiboj mužů Memoriál Pavla
Sláničky.

Podìkování
Výbor TJ Sokol Lány děkuje vám všem,
kteří jste přišli na první nebo druhou
společnou brigádu 15. března a 26.
dubna nebo jste pracovali jindy
individuálně podle svých možností na
úpravě okolí sokolovny. Uklidili jsme
dřevo po kácení stromů, vyhrabali listí a
trávníky, zavěsili znovu ochranné sítě,
zametli celé hřiště, upravili volejbalový
kurt, opravili branky, sestříhali habry u
plotu a vyčistili také plochu před
sokolovnou. Díky všem.
Všechny uživatele hřiště žádáme, aby
odpadky odkládali do určených košů a
udržovali čistotu a pořádek. Hřiště
udržujeme svépomocí! A kuřákům
připomínáme, že před sokolovnou jsou
koše na nedopalky. Vajglů jsme vymetli
opravdu hodně!
Václava Nováková

Pøíprava na letní volejbalovou sezonu
Antuka nakoupena. Brigádníci připraveni.
Ideální kombinace pro úpravu volejbalového
kurtu po zimních měsících. Členové
volejbalového oddílu mají možnost plnit své
brigádnické povinnosti a připravit tak kurt na
letní sezonu. Jeho kvalitu už vyzkoušíme při
květnových trénincích a hlavně při jubilejním 10.
ročníku Lánské smeče - memoriálu Jitky
Zelenkové, který se koná v sobotu 14. června

2014. Kdo viděl některý z loňských ročníků, může
potvrdit, že obsazení turnaje je kvalitní a že
smíšené turnaje na antuce jsou velmi atraktivní.
Prostě taková letní volejbalová klasika. Lánští se
budou snažit získat zpět putovní pohár, o který je
loni připravil tým Hospody Narpa složený z
berounských volejbalistů. Máte-li rádi volejbal,
rezervujte si čas a přijďte se podívat.
Martin Zelenka
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