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Úvodník

Veøejné zasedání

Když vidím vydařené akce, které pro
rodiny s dětmi připravuje obětavě spolek
Naše Lány, nemohu si nevzpomenout na
to, jak často se různí aktivisté, politici
nebo politické strany (ty hlavně před
volbami) ohánějí občanskou společností.
Bohužel jde často jen o řeči v médiích.
Pokud tedy někdo může hovořit
o naplňování myšlenky občanské
společnosti, je to myslím právě spolek
Naše Lány. Na rozdíl od prázdných
proklamací je za touhle partou lidí vidět
spousta práce, která je přínosem pro život
celé obce.
Naposledy jsem se o tom přesvědčil na
Maškarní merendě, kterou zmíněná
organizace pořádala koncem února
v lánské sokolovně. Odpoledne určené
především dětem se opět velmi povedlo
a svědčí o tom i hojná účast lánských
rodin. Sál sokolovny byl plný, masek více
než půldruhé stovky a děti si to opravdu
u ž í v a l y. Pr o g r a m p o d p a t r o n a c í
Diskotačení byl pěkný a pro děti zajímavý.
Výborná parta Jamajčanů v občerstvení.
Organizace vzorná, ostatně Naše Lány
v tomhle směru nasbíraly za dobu svého
působení spoustu zkušeností.
Chci všem z téhle skupiny obětavých lidí
poděkovat. Bez velkých řečí prostě konají,
aniž by za tím byly nějaké postranní
úmysly. I výtěžek z celé akce zase pomůže
veřejnosti – jde na provoz Domečku, další
výborné aktivity Našich Lán.
Až tedy budete poslouchat v televizi řeči
o tom, jak u nás nefunguje občanská
společnost, vzpomeňte si na spolek Naše
Lány. Jeho práce je důkazem toho, že vést
řeči je jedna věc, ale doložit je činy, to už dá
hodně práce a snažení. Díky!
Karel Pleiner

V pondělí 29. února se zastupitelé sešli na
veřejném zasedání obce Lány. Místem jednání byl
sál nad hospodou Narpa.
Zastupitelé projednali a schválili:
· Smlouvu se Státním pozemkovým úřadem
Praha o udělení souhlasu k provedení stavby
polní cesty C5 v katastrálním území Lány
a podepsání této smlouvy.
· Rozpočtovou změnu č.1/2016.
· Podání žádosti o navýšení kapacity Základní
školy Ch. G. Masarykové Lány z 230 na 280
žáků.
· Podání žádosti o navýšení kapacity školní
jídelny Základní školy Ch. G. Masarykové Lány
z 350 na 400 stravovaných.
· Účetní závěrku včetně Výsledku hospodaření
Základní školy Ch. G. Masarykové Lány
sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince
2015 a převod finančních prostředků z roku
2015 v celkové výši 81.672,18,- Kč do
rezervního fondu školy.
· Účetní závěrku včetně Výsledku hospodaření
Mateřské školy Lány sestavenou k rozvahovému dni 31. prosince 2015 a převod finančních
prostředků z roku 2015 v celkové výši
102.564,16,- Kč, z toho 20.564,16,- Kč do
rezervního fondu školy a 82.000,- Kč do fondu
odměn.
· Mimořádné navýšení rozpočtu Základní školy
Ch. G. Masarykové Lány o částku 130.000,- Kč
na pořízení interaktivní tabule s
příslušenstvím.

Sbor dobrovolných hasičů
T. G. Masaryka Lány Vás zve na

Hasièský ples
Koná se v sobotu 19. března 2016
od 20:00 hodin v lánské sokolovně.
K tanci a poslechu bude hrát skupina
Černý brejle. Připravena je bohatá
tombola. Občerstvení zajištěno.
Společenský oděv nutný! Cena
vstupenky je 150,- Kč.
Srdečně zvou pořadatelé
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Přijetí věcných darů pro Mateřskou školu Lány
– digitální fotoaparát SONY v hodnotě 5.889,Kč od pana LF a Fotoknihu MŠ Lány v hodnotě
2500,- Kč od paní LK.
Variantu pro úpravu návrhu územního plánu –
umístění čističky odpadních vod v zastavitelné
ploše č. VPS 05.1 dle varianty č.1.
Nákup pozemku parcelní číslo 1101
v katastrál-ním území Lány o rozloze 243 m2 za
částku 125,- Kč/m2 a podpis smlouvy o koupi
pozemku.
Pravidla pro poskytování dotací v rámci
dotačního řízení vyhlášeného zastupitelstvem
obce Lány.
Nákup pozemků dle přílohy v katastrálním
území Lány v rámci insolvenčních řízení za
částku 8,50,- Kč/m2 a podepsání smluv na
nákup těchto pozemků s insolvenčními
správci.
Přijetí věcného daru pro Základní školu Ch. G.
Masarykové Lány – sportovní potřeby v hodnotě 3.000,- Kč od Spolku rodičů a přátel školy.
Přijetí peněžního daru pro Základní školu
Ch. G. Masarykové Lány v hodnotě 50.000,- Kč
na pořízení interaktivní techniky od Spolku
rodičů a přátel školy.
Jmenování PhDr. Václavy Novákové kronikářkou obce Lány s platností od 1. ledna 2016.
Finanční příspěvek MAS Svatováclavsko z.s.
ve výši 20.000,- Kč a podepsání smlouvy
o finančním příspěvku.
Ing. Lenka Hrotíková

V záøí základní škola otevøe
opìt dvì první tøídy

Swing a dechovka
obohatí kulturní dìní

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2016/2017
se dostavilo 39 dětí, 19 dívek a 20 chlapců,
z toho jedno dítě má odloženou povinnou školní
docházku o jeden rok a rodiče tří dětí odklad školní
docházky ještě zvažují. 1. září 2016 budou tedy
opět otevřeny dvě první třídy a bude třeba připravit
další vhodné učební prostory. Ve spolupráci se zřizovatelem žádáme Krajskou hygienickou stanici
a Krajský úřad Středočeského kraje o posouzení
možnosti navýšení kapacity školy i školní jídelny.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy

Dvě nové akce chystá pro letošek kulturní komise
obce Lány. Ve spolupráci s Masarykovým muzeem
připravujeme na květen Swingové taneční
odpoledne pod názvem Návrat do 1. republiky.
Navazujeme na úspěšné prvorepublikové večery,
které muzeum už v minulosti úspěšně uvádělo.
Druhým projektem je návrat Odpoledne
s dechovkou, aby si přišli na své i milovníci tohoto
žánru. Přesné datum včas zveřejníme.
Roman Havelka, kulturní komise obce Lány

Zápis dìtí do Mateøské školy Lány
pro školní rok 2016/2017
se koná v úterý 29. března a ve středu 30. března 2016 od 13:00 do 17:00 hodin.
S sebou vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
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Co se dìje na radnici
· Český statistický úřad oznamuje, že

·

·

·

·

·

bude ve vybraných domácnostech
provádět šetření Životní podmínky
2016 v termínu od 5. února do
6. června prostřednictvím speciálně
proškolených tazatelů. Pracovníci se
budou prokazovat průkazem tazatele
s příslušným pověřením
a občanským průkazem. Se svými
dotazy se můžete obrátit na
Bc. Zuzanu Maškovou, pracovnici
Krajské správy ČSÚ: 274 053 195
nebo 731 439 298.
Poplatky za popelnici a psa uhraďte
do 15. března. Zaplatit můžete
hotově na Obecním úřadu v Lánech
nebo bezhotovostním převodem na
účet obce č. 622221/0100. Variabilní
symboly k platbě bankovním
převodem najdete v únorovém
zpravodaji nebo na internetových
stránkách obce.
Starosta informoval zastupitele
o úsporách ve vytápění budovy Domu
s pečovatelskou službou po jeho
zateplení. Úspory se prozatím
pohybují okolo 40 % původních
nákladů.
Probíhá příprava projektu pro čtvrtý
kamerový bod, který bude umístěn na
parkovišti u hřbitova. V budoucnu
k němu bude připojen pátý bod –
kamera přímo na hřbitově.
Vzhledem k předpokládanému
demografickému vývoji podá obec
mimořádnou žádost ke
Středočeskému kraji o navýšení
kapacity základní školy, školní
jídelny a kuchyně. Současná
schválená kapacita nebude v příštích
několika letech stačit.
Od 1. března má školní jídelna
nového vedoucího, pana Jiřího
Lusku, který zastane práci po
dlouhodobě nemocné paní Karle
Sakové.

Hodina Zemì
V sobotu 19. března od 20:30 do 21:30
hodin bude v Lánech a Vašírově vypnuto
veřejné osvětlení. Připojíme se tak
k mezinárodní akci Hodina Země, která
se koná vždy v březnu. Při ní
domácnosti, podniky i veřejné instituce
a zejména významné kulturní objekty
vypnou své osvětlení a elektrické
spotřebiče po dobu jedné hodiny, na
podporu zvýšení informovanosti
o změnách klimatu. Více informací
najdete na www.hodinazeme.cz.

OBECNÍ ÚØAD INFORMUJE
Stavební úpravy v základní škole
Zastupitelstvo obce schválilo v rozpočtu na rok
2016 další finance na úpravy vnitřních prostor
v historické budově základní školy CH. G.
Masarykové.
V měsíci únoru během jarních prázdnin byly
provedeny úpravy potřebné k vybudování nové
šatny. Tato šatna byla zřízena z jednoho pokoje,
který původně patřil ke školnímu bytu, a práce
provedla firma Dudášik. Na letní prázdniny je
naplánována rekonstrukce šaten a sociálního
zařízení v suterénu budovy vedle tělocvičny. Tyto
prostory budou využívány jak žáky školy v rámci
tělesné výchovy, tak i veřejností, která si
pronajímá prostory tělocvičny v odpoledních
hodinách. Na tuto akci bylo vypsáno výběrové
řízení a jeho výsledek bude znám na konci měsíce

března. Dále je na letní prázdniny naplánována
úprava a zvětšení prostor školní jídelny.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne
29. února byl schválen mimořádný příspěvek ve
výši 130.000,- Kč na pořízení další interaktivní
tabule. Tato tabule bude instalována proto, že ve
školním roce 2016/2017 budou otevřeny opět dvě
1. třídy a je nutno vybavit další učebnu. Také
v následujících dvou školních rocích budou
s velkou pravděpodobností otvírány vždy dvě
první třídy. Výše uvedené úpravy jsou prováděny
také s ohledem na žádost o navýšení kapacity
základní školy, o kterou musíme požádat krajský
úřad Středočeského kraje.
Karel Sklenička, starosta obce

Úprava zelenì a cest v okolí Lán
Nemohli jste si nevšimnout radikálně upravených
stromořadí ve Školní ulici – východ a v Křivoklátské při průjezdu návsí. Úpravu provedla ve
spolupráci s pracovníky našich technických
služeb firma Stromeko. U javorů a lip vysázených
ve stromořadích je (provedený) řez na babku často
užíván k omlazení a povzbuzení vitality.
Prodlužuje životnost takových kultivarů.
Čeho jste si ale všimnout nemuseli, je nový vzhled
aleje při panelce od Hamouzů do Tuchlovic. Starat
se o aleje lemující polní cesty bylo přirozené
naposledy v dobách mezi válkami. Tenkrát byly
polňačky strategickými spojnicemi.

O to větší uznání zaslouží už jen nápad obnovit
(po půlstoletí) péči našich předků o krajinu za
humny. To dnes rozhodně není běžné. Ale určitě to
za tu námahu (a že to stálo práce!) stojí. Udělejte si
tudy procházku. Doporučuji vrátit se domů kolem
pobořené fürstenberské oborní zdi. Možná vás
překvapí, jak pohodlný návrat to bude. Při kraji
lesa slouží chodcům obnovený průsek. Podél
oplocení parku se vrátíte k Plečnikově zdi. Pod
kaštanem naproti rohu zámecké konírny vás čeká
poslední překvapení. Lány jsou hezké i za humny.
Jirka Luska

Dotace na podporu spolkù v letošním roce
Obec Lány zveřejnila výzvu pro prodávání žádostí
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Lány na podporu aktivit všech organizací a spolků v obci Lány
a ve Vašírově v roce 2016 dle schválených pravidel.
Žádosti je možné podávat od 1. března do
31. března na předepsaném formuláři. Pravidla
pro poskytování příspěvků, Formulář žádosti
a Formulář k vyúčtování dotace jsou k dispozici na
webových stránkách obce Lány nebo v kanceláři
Obecního úřadu Lány. O výsledku posouzení
žádosti bude žadatel písemně informován
nejpozději do 30. dubna 2016. Novinkou
v dotačním řízení je jednotný Formulář pro
vyúčtování poskytnuté dotace.

Žádáme zástupce všech spolků, aby si
zkontrolovali informace uvedené na internetových stránkách obce Lány pod záložkou Kultura,
sport a zájmová činnost – Sportovní organizace
a Spolky a sdružení, zda jsou uvedené informace
o jejich spolku aktuální, případně aby si domluvili
aktualizaci s Ing. Lenkou Hrotíkovou na Obecním
úřadě Lány.
Dále prosíme zástupce spolků, aby nosili nebo
posílali slečně Hrotíkové i fotografie ze spolkových akcí, které budeme doplňovat do Fotogalerie
na internetových stránkách obce. Děkujeme.
Jana Drastilová

Ukliïme Èesko
Tahle největší dobrovolnická akce v republice má
na jaře druhou reprízu. Je to představení bohulibé
a navíc úspěšné. Letos má ambici zapojit sto
tisícovek dobrovolníků do likvidace nepořádku
v okolí vesnic a měst. Na Lánech se do jarního
úklidu zapojují dobrovolníci a spolky už dlouho.
S nadsázkou se dá říct … co jsou tři ročníky
Ukliďme Česko (více na www.uklidmecesko.cz)

proti dlouhé tradici Ukliďme si Lány? Ale takhle
věc samozřejmě nestojí a my i letos vyrazíme
podpořit správnou myšlenku. Totiž že náš domov
nekončí před vrátky (pojízdnou branou).
Těšíme se na všechny v sobotu 16. dubna
dopoledne.
Jirka Luska
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Ètení a burza knih
Právě začal měsíc věnovaný knize a čtenářství,
a tak ho spolu s námi oslavte na literárním
odpoledni věnovaném dvěma českým autorům.
Ať jste náruživými čtenáři nebo jen svátečními,
zveme Vás na literární odpoledne do Muzea
T. G. M. v Lánech, kde si druhou březnovou neděli
připomeneme tvorbu dvou českých autorů. Letos
jimi budou český pedagog, spisovatel a archeolog
Eduard Štorch a český spisovatel, autor mnoha
příběhů pro děti Jiří Kahoun.
Rádi bychom Vás pozvali na komponovaný
program věnovaný těmto autorům, který
připravili žáci Základní školy v Lánech a děti
z Mateřské školy v Lánech. Součástí programu
bude i vernisáž výtvarných prací dětí z lánské
školy i školky přihlášených do výtvarné soutěže,
kterou náš spolek vyhlásil v závěru loňského
roku. Starší děti malovaly na motivy knih
Eduarda Štorcha a mladší děti oslovila tvorba
spisovatele Jiřího Kahouna. Kresby dětí již zdobí
muzejní kavárnu a budou zde vystavené do
začátku dubna. Autoři nejpodařenějších kreseb

Vraťte zapùjèené knihy
do knihovny!
Oslavte Měsíc knihy návštěvou místní knihovny
a vrácením zapůjčených knih. V březnu v lánské
knihovně můžete vrátit zapomenuté knihy bez
sankčních poplatků. Ráda uvítám i nové čtenáře,
kteří si jistě vyberou z široké knižní nabídky
obecní knihovny. Otevřeno je každou středu
od 13:00 do 17:00 hodin.
Na Vaši návštěvu se těší knihovnice
Jitka Macháčová

budou oceněni právě v neděli 13. března.
Součástí literárního odpoledne bude i burza knih.
Pokud Vaše knihovna praská ve švech a nechcete
knihy vyhazovat, udělejte dobrý skutek a darujte
je do burzy knih! Uvítáme zejména knihy s datem
vydání po roce 1995, encyklopedie a knihy pro
děti. Pomůžete dobré věci. Knihy si prohlédnou
knihovnice obecní a školní knihovny a dále budou
nabídnuty k prodeji za symbolický poplatek.
Výtěžek z burzy knih bude v letošním roce
věnován obecní knihovně.
Pomyslnou tečkou za odpoledním programem
bude čtení dětem dospěláky. Děti se mohou těšit
na vybrané pasáže z knih obou autorů a na
všetečné kvízové otázky.
Pozvánku na literární odpoledne obdržel také
spisovatel Jiří Kahoun, ale zda dorazí, bude
překvapením nedělního odpoledne.
Přijměte od nás srdečné pozvání na neděli
13. března od 14:00 do 17:00 hodin do lánské
pobočky Muzea T. G. M. Těšíme se na Vás.
Martina Hořejší, Naše Lány z.s.

Berta oslavila 1. narozeniny
Na oslavy prvních narozenin prasete Berty
v lánské naučné obůrce dne 7. února přišlo na
400 lidí. Děti se těšily nejen z volně pobíhajícího
prasete, ale také z velkých stád ostatní zvěře.
Přálo počasí a k nedělní pohodě určitě přispělo
i občerstvení firmy Na Mlejnici. Příchozí měli
možnost strávit tak velmi příjemné odpoledne.
Václava Nováková

Masopust, masopust, kobližky a masa kus
Ve vzduchu je cítit lehký příslib jara. Ostružina
začíná mít pupeny, taky kopřiva se začala
probouzet a můžeme pozorovat první malé lístky
deroucí se k nebi. Zima se ale jen tak nevzdává.
Pořád nás nechává na pochybách a od rána se
střídá slunce s chumelenicí, větrem či deštěm. Je
tu doba masopustní.
Letošní průvod masek, v pořadí třetí, prošel
Vašírovem za jásotu a křiku druhou únorovou
sobotu. Nová tradice má hojně příznivců a bylo to
znát na počtu a různorodosti masek dospělých
i dětí. Na vašírovské návsi se sešlo 38 krásných
maškar. K vidění byli malé čarodějnice, loupežník
Rumcajs, ale nechyběly ani tradiční postavy jako
Laufr, ženich s nevěstou, Turek anebo začarovaný
medvěd. Při obchůzce bylo připraveno chutné
pohoštění. Počasí, které bylo ten týden opravdu
škaredé, se umoudřilo. Víly půvabně tančily, a tak
zlákaly nejednoho souseda za muzikou do
restaurace Vašírovský dvůr. Tancovalo se, veselilo
a křepčilo za doprovodu kláves Pavla Bělouška,
kterému patří také dík za velmi zdařilou akci.
Stejně jako v dřívějších dobách, kdy naši moudří

předkové dělili rok na pět období – jaro, léto,
podzim, zima a masopust.
Na shledanou na Masopustu za rok!
Alena Hlavsová a spolek Náš Vašírov

Festival vína (Ne)vinné
Lány 2016
Ačkoliv Lány nejsou vinařskou
lokalitou, název obce odkazuje spíše ke
klasickým formám zemědělské činnosti
a historie spíše k lesnímu hospodářství,
na konci dubna by se naše obec mohla
stát relativně důležitou „vinařskou“
adresou!
V sobotu 23. dubna se v Muzeu T. G. M.
uskuteční první ročník Festivalu vína
(Ne)vinné Lány. Do muzea zavítá více
než desítka tuzemských vinařství, která
dohromady přivezou možná až sto
vzorků svých vín. A vypadá to, že se nám
podařilo na první ročník přilákat
opravdu zvučná jména, namátkou
Vinařství Volařík, dvojnásobného
Vinaře roku, skvělá vinařství Lahofer,
Reisten, Sonberk a další, která určují
trend vinařství v České republice,
prozatím již celkem 11 vinařství.
Zastoupeny jsou vinařské podoblasti
Litoměřická, Znojemská, Mikulovská
i Slovácká.
Festival začne od 11:00 hodin a potrvá
až do podvečerních 19:00 hodin. Po
zakoupení vstupenky obdrží návštěvníci
sadu žetonů, degustační skleničku,
vstupní náramek na zápěstí,
festivalovou brožuru a další předměty
a tiskoviny s vinařskou
a gastronomickou tématikou. Pak již
budete moci v prostorách muzea
výměnou za žetony vychutnávat
a srovnávat rozdíly jednotlivých odrůd
a umění vinařů.
Zajištěno bude také tematické
občerstvení, a to jak uvnitř muzea, tak
vně. Vstupenky v ceně 240,- Kč až 330,Kč jsou již nyní v prodeji v Muzeu
T. G. M., u organizátorů a také v síti
Ticketportal. Pro hladší průběh jsou
časově i cenově odstupňovány a celkový
počet vstupenek je limitován. Máte-li
rádi víno a chuť se festivalu zúčastnit,
doporučujeme zajistit si vstupenky
v předstihu dle Vašich požadavků. Více
informací o festivalu se dozvíte na
Facebooku,
na
webu
www.nevinnelany.cz a také v dubnovém
Lánském zpravodaji, kdy již budeme
znát definitivní program Festivalu vína
(Ne)vinné Lány 2016. Těšíme se na Vás u
dobrého vína!
Za pořadatele
Emil Buřič a Zbyněk Gregor

Velikonoèní výstava
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
srdečně zve na tradiční Velikonoční
prodejní výstavu v neděli 20. března od
9:00 do 17:00 hodin.
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ZE ŠKOLKY A ZE ŠKOLY
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.
Úterý
· 10:00 – 10:30 Pohybové dopoledne
pro chodící děti s rodiči
Středa
· 7:30 – 9:00 Tradiční jóga pro
dospělé (pokročilí)
· 11:00 – 11:15 Maňáskové divadlo
(liché týdny)
Čtvrtek
· 10:00 – 10:30 Výtvarné dopoledne
pro děti s rodiči
Dále vybíráme z programu:
· Beseda Domácí přírodní lékárnička
nejen pro děti se uskuteční ve čtvrtek
10. března od 10:00 do 12:00 hodin.
Zdravý životní styl a přírodní přístup
k léčení běžných onemocnění.
· Beseda Vaříme a jíme doma se
uskuteční ve čtvrtek 17. března od
10:00 do 12:00 hodin. Vařit a jíst
doma je nejen zdravější, ale i levnější.
Jak vypadá zdravý talíř v praxi a jak
určit správnou porci pro každého
člena rodiny, zda je oprávněné bát se
cukru a jak vlastně péct bez cukru …
· Beseda Péče o vlasy, aneb Vaše vlasy
mluví za Vás se uskuteční ve středu
30. března od 10:00 do 12:00 hodin.
Jak o vlasy správně pečovat, výběr
vhodné barvy a střihu, co všechno
ovlivňuje kvalitu vlasů.
www.naselany.cz.

Bleší trh na Lánech

OKÉNKO
do mateøské školy
Co se dělo ve školce v únoru
1. 2. V Tuchlovicích byla zahájena plavecká výuka
Plaváček pro naše předškoláky. Děti čeká 9 hodin
plavání pod vedením zkušených plavčíků v bazénu
s posuvným dnem a teplou vodou. Jezdíme
smluvním autobusem od školky každé pondělí
v dopoledních hodinách a na oběd se opět vracíme
do školky.
4. 2. Ve školce nás navštívilo mobilní planetárium
s pohádkou Jak šel Měsíc na návštěvu ke Slunci.
Nafukovací planetárium zaplnilo celou třídu
Berušek a výprava do vesmíru mohla začít.
Většina dětí do tajemného prostoru vstupovala
bez obav, některé s ujištěním, že paní učitelka letí
také. Vesmír nás obklopoval skutečně ze všech
stran, a tak děti nevěděly, kam se mají dívat dříve.
V pohádce starší děti objevily svá nebeská
znamení a ty mladší byly ohromené z toho, že na
obloze žije lev a velký pavouk – štír. Po bezpečném
přistání proběhlo krátké shrnutí toho, co děti
v pohádce viděly.
5. 2. Pro naše předškoláky proběhl velmi důležitý
moment v jejich životě, a to zápis do základní
školy. Děti se na tento okamžik pečlivě
připravovaly.
23. 2. Do školky zavítalo divadlo pro všechny
přítomné děti s aktuální pohádkou Rodina
Palečkova aneb Jak vyzrát nad bacily. Děti se
danému tématu věnovaly v týdenních blocích

něhož je dlouhodobě zapojena.
23. 2. - S vedením školy se sešli zástupci SRPDŠ.
Zápis z jednání je k nahlédnutí na školním webu
v podrubrice Spolek SRPDŠ.

Zprávy ze školy
Pozvánka na jarní sladké
tvoøení pro dìti i dospìlé
Srdečně Vás zveme do Domečku na jarní
workshop výroby dětských CUPCAKES
(malý dortík – obdoba muffinu) a CAKE
POPS (veselá dortová lízátka) v úterý
22. března od 15:00 do 17:00 hodin.
Nabízíme Vám sladké tvoření, které
bude bavit školáky i menší děti
v doprovodu dospěláka. Objevte s námi
svět veselých dortových lízátek a malých
dortíků, které se stanou originálním
uměleckým dílem. Každý si nazdobí 2 ks
cupcakes a 2 ks cake pops, které si
odnese domů. Na akci je třeba přihlásit
se předem, a to nejpozději do 17. března
+ uhradit kurzovné 200,- Kč.
Kontakt: Jana Drastilová 724 265 092
nebo sdruzeni@lany.cz.

v jednotlivých třídách, a tak mohly pohádku
doplňovat svými postřehy a znalostmi.
25. 2. Vyhlásili jsme den Sněhuláci pro Afriku.
Zapojili jsme se tímto do celorepublikového
programu společnosti Kola pro Afriku o.p.s. Celá
filosofie programu spočívá v tom, že děti v Africe si
sněhuláka nikdy nepostaví, mnohé z nich se ale
nedostanou ani do školy. Na první informaci nic
nezměníme, s tou druhou je v našich silách něco
udělat. S dětmi jsme si o situaci dětí v africké
Gambii povídali, děti přemýšlely, jaké by to pro ně
bylo, kdyby nemohly chodit do školky a do školy.
Pro všechny děti bylo naprosto přirozené
vzdáleným kamarádům z cizí země pomoci.
Již před tímto dnem jsme se sněhulákovému
tématu věnovali s dětmi napříč třídami. Děti
vyráběly a kreslily sněhuláky, kterými jsme
následně obdarovávali všechny, kteří se rozhodli
zapojit se do programu. Náš hlavní sněhulák,
který v projektu reprezentuje Mateřskou školu
Lány, se nachází ve vestibulu mateřské školy. Naší
snahou bylo do projektu zapojit i lánskou
veřejnost. Proto jsme s dětmi daný den chodili
formou koledy po lánských ulicích a občanům
nabízeli možnost připojit se. Děkujeme všem,
kteří přispěli na další kola pro africké děti.
Výslednou částku, kterou jsme na účet společnosti
přispěli, se dozvíte v příštím vydání Lánského
zpravodaje. Ještě dříve ji však naleznete na
webových stránkách www.ms.lany.cz. Více
informací o projektu Sněhuláci pro Afriku
naleznete na webových stránkách
www.snehulaciproafriku.cz.
Miluše Vaněčková, ředitelka mateřské školy

28. 1. – Ve školní družině proběhla tradiční akce
Pasování prvňáčků.
8. – 12. 2. – Školáci užívali jarních prázdnin.
V historické školní budově mezitím proběhla
rekonstrukce části školního bytu za účelem
rozšíření žákovských šatních prostor pro školní
rok 2016/2017.
16. 2. – Žáci 4. třídy navštívili v Praze výstavu
Titanic.
17. 2. - S vedením školy se sešli zástupci žákovské
rady, kteří následně vyhlásili týden od 25. do
29. dubna jako Jarní sběrový týden starého papíru.
19. 2. – Odpoledne v karnevalových maskách
prožily děti ze školní družiny. Dobu v tělocvičně
určenou pro karneval vyplnily kromě diskotanců
i netradiční soutěže.
23. 2. – Žáci 1. - 5. třídy se ve škole zúčastnili
edukativního programu Recyklace hrou, který
škola využila z nabídky projektu Recyklohraní, do

24. 2. - V 6. lekci projektu Rozumíme penězům se
žáci 8. třídy zabývali rolemi obchodníků
a spotřebitelů a porovnávali klady a zápory
nakupování v malém obchodě v místě bydliště
a v supermarketu v nedalekém městě. Seznámili
se také s nevhodnými prodejními praktikami.
Během 2. čtvrtletí školního roku byla ve škole
pořádána školní kola olympiád z českého jazyka,
anglického jazyka, německého jazyka, dějepisu,
zeměpisu, ve kterých soutěžili žáci 2. stupně.
V následných okresních kolech se nejlépe umístil
Petr Erben, žák 6. třídy (6. místo v Zeměpisné
olympiádě z celkových 23 soutěžících). Další
výsledky lze nahlédnout na školním webu v sekci
Soutěže. Všem žákům, kteří školu v okresních
kolech reprezentovali, i jejich učitelům děkuji za
přípravu.
Žáci školy se zapojili do výtvarné soutěže, kterou
vyhlásil spolek Naše Lány v rámci benefiční akce
Čtení pro celou rodinu. Děti tvoří obrázky
a výtvarná díla dle zadaných kritérií na motivy
tvorby Eduarda Štorcha a Jiřího Kahouna.
Iveta Vrabcová, ředitelka základní školy
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KALENDÁØ AKCÍ V LÁNECH A VAŠÍROVÌ V ROCE 2016
Březen
Březen
Jarní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
4. 3. – 10. 4. Výstava Od vladyckého dvora po prezidentskou rezidenci (Muzeum
TGM)
19. 3.
Hasičský ples, lánská sokolovna
13. 3.
Čtení pro celou rodinu a Burza knih od 14:00 do 17:00 hodin v Muzeu
TGM (Naše Lány, ZŠ, MŠ, Muzeum TGM)
20. 3.
Velikonoční prodejní výstava od 9:00 do 17:00 hodin
17. 3.
Valná hromada TJ Sokol od 18:30 hodin v sokolovně
26. 3.
Turnaj veteránů ve st. tenisu (TJ Sokol)
Duben
Duben
Pálení čarodějnic (Náš Vašírov)
Duben
Turnaj Vašírovské koulení pétanque (Náš Vašírov)
Duben
Zahájení turnaje v pétanque
Duben
Jarní úklid sportovního areálu (TJ Sokol)
Duben
Úklid dětského hřiště (Naše Lány)
1. 4.
Přednáška PaedDr. Václava Vodvářky a doc. Jaromíra Doležala v
17.00 hodin k výstavě Od vladyckého dvora po prezidentskou rezidenci
(Muzeum TGM)
9. 4.
Naučná procházka od poutních míst ke koněspřežce s tajemnými
místy lánských dolů s Ing. Karlem Kestnerem a PaedDr. Václavem
Vodvářkou. Sraz u Muzea TGM v 10:00 hodin. (Muzeum TGM)
14. 4. - 8. 5. Výstava keramiky – Václav Vágner (Muzeum TGM)
10. 4.
Otevírání lánského mola, Židovský rybník v Lánech (MK Lány)
15.4.
Zahradní slavnost DEN ZEMĚ od 15:00 hodin (MŠ Lány)
16. 4.
Ukliďme Česko, úklid veřejných prostranství a okolí Lán a Vašírova
23. 4.
Lánská jarní sobota – soutěž historických modelů poháněných spal.
motory, modelářské letiště (MK Lány)
23. 4.
Festival vína (Ne)vinné Lány 2016 od 11:00 do 19:00 hodin v Muzeu
TGM (www.nevinnelany.cz)
23. 4.
Župní valná hromada v sokolovně (TJ Sokol)
24. 4.
Lánská jarní neděle – soutěž historických modelů poháněných elektr.,
modelářské letiště (Modeláři)
24. 4.
Turistický výšlap (TJ Sokol)
23. - 24. 4.
Turnaj staršího žactva (TK Lány)
30. 4.
Pálení čarodějnic, modelářské letiště (Obec Lány, MK Lány,
Baráčníci)
30. 4.
Létání s čarodějnicemi – polétání s osvětlenými modely, modelářské
letiště (MK Lány)
Květen
Květen
Výšlap Prvomájová stopa (Náš Vašírov)
Květen
Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov)
Květen
Návrat do 1. republiky – swingové taneční odpoledne v Muzeu
TGM Lány (Obec Lány)
8. 5.
Běh vítězství zámeckým parkem (Obec Lány, Sokol, ZŠ Lány)
21.- 22. 5.
Lánské aerovleky, modelářské letiště (MK Lány)
27. 5.
Bogrács guláš – hlídání Krále na náměstí (Společně pro Lány)
28. 5.
Máje (Obec Lány, Baráčníci, SDH Lány)
12. 5. - 19. 6. Výstava Historie kávy a čaje (Muzeum TGM)
Červen
Červen
Letní soutěž hasičských lodí, Židovský rybník v Lánech (MK Lány)
Červen
Tematický zájezd (Zahrádkáři)
Červen
Turnaj Vašírovský úsměvný volejbal (Náš Vašírov)
Červen
Tělovýchovná akademie (TJ Sokol)
4. 6.
Den historie Červeného kříže, od 10:00 do 16:00 hodin, zahrada
Pamětní síně A. G. Masarykové a hřiště ZŠ Lány (Klub historie ČČK,
ZŠ Lány)
4. 6.
XI. Den plný her od 13:00 do 18:00 hodin, dětské hřiště u Židovského
rybníka (Naše Lány, MK Lány, Baráčníci, SDH Lány, Sportovní stáj,
Obec Lány)
5. 6.
Oblastní přebory – minitenis 6-7 let (TK Lány)
8. 6.
Školní akademie (ZŠ Lány)
11. 6.
Turnaj veteránů kategorie do 60 let (TK Lány)
11. 6.
Župní přebor předškoláků v Lánech (TJ Sokol)
11. 6.
Oslavy 135. založení SDH Lány
18. 6.
Memoriál J. Zelenkové ve volejbalu (TJ Sokol)
18. 6.
RockNakopanina (Obec Lány, Modeláři)
25. 6.
Sportovní den (SK Lány)

24. 6. – 4. 9. Výstava Móda nejen z období první republiky Ateliéru Cakee Lídy
Zuskové. Výstava bude zahájena módní přehlídkou. (Muzeum TGM)
24. 6.
Koncert v kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš v Lánech v 18:00 hodin
(Chorus Laneum)
25. 6.
Koncert v Městečku u Křivoklátu v 17:00 hodin (Chorus Laneum)
25. 6.
Turnaj Lány OPEN pro členy TK a lánské občany – dvouhra (TK Lány)
28.-29. 6.
Atletické dny (ZŠ Lány)
Červenec
Červenec
Turnaj v nohejbalu trojic (TJ Sokol)
Červenec
Cyklovýlet (Náš Vašírov)
9. 7.
Turnaj veteránů kategorie přes 60 let (TK Lány)
16. 7.
Lánské výškoměry 2016 – soutěž větroňů poháněných elektromotorem, modelářské letiště (MK Lány)
16., 17. 7.
Lánské letní večerní polétání 2016 – létání s modely všech typů,
modelářské letiště (MK Lány)
24. 7.
Turnaj babytenis 8-9 let (TK Lány)
25. 7.- 29. 7. Příměstský tábor v Domečku – Hokusy/pokusy (Naše Lány)
31. 7.
Turnaj minitenis (TK Lány)
Srpen
Srpen
Dětský den plný her aneb Rozlučka s prázdninami (Náš Vašírov)
Srpen
Generální úklid sokolovny (TJ Sokol)
1. 8. - 5. 8.
Příměstský tábor v Domečku - Bobříci (Naše Lány)
6. – 7. 8.
Turnaj dorostu (TK Lány)
8. - 12. 8.
Tenisový kemp dětí (TK Lány)
13. - 14. 8.
Turnaj mladšího žactva (TK Lány)
13. 8.
Gulášfest (Obec Lány)
20. 8.
Honour and Prestige Tennis Cup Lany 2016 (TK Lány)
22. - 26. 8.
Tenisový kemp dětí (TK Lány)
27. - 28.8.
Turnaj staršího žactva (TK Lány)
Září
Září
Zahájení pravidelných tréninků a cvičení (TJ Sokol)
Září
Turnaj Vašírovský nohejbalový kop (Náš Vašírov)
1. 9.
Probuď se, školo! (ZŠ Lány)
3. - 4. 9.
Turnaj mladšího žactva (TK Lány)
3. 9.
Lánská louže – 7. ročník soutěže v přesnosti a rychlosti vedení lodí,
soutěž o Pohár modelů hasičských lodí, Židovský rybník (MK Lány)
10. 9.
Lánská podzimní sobota – soutěž historických modelů poháněných
spalovacími motory, modelářské letiště (MK Lány)
10. 9.
Lánské večerní poletování (12. výročí klubu), modelářské letiště (MK
Lány)
10. 9.
Posvícenský turnaj pro členy TK a lánské občany (TK Lány)
11. 9.
Lánská podzimní neděle, soutěž historických modelů poháněných
elektromotory, modelářské letiště (MK Lány)
10. 9.
Masarykova vatra, Kulinářský jarmark, náměstí Lány, hřiště za
sokolovnou (Muzeum TGM, SDH TGM, Chorus Laneum, Obec
Lány)
10. 9.
Cyklosprint horských kol v Berounské ulici (Společně pro dobrou věc)
17. - 18. 9.
Turnaj dorostu (TK Lány)
24. 9.
Turnaj babytenis (TK Lány)
24. 9.
Večer na rejdě, plavby se slavnostně osvícenými modely lodí, Židovský
rybník (MK Lány)
Září/Říjen Létání s dráčky – drakiáda pro děti s táborákem (MK Lány, MŠ Lány)
Říjen
Říjen/Listopad Výstava secesních plakátů (Muzeum TGM)
Říjen
Podzimní úklid veřejných prostranství (Náš Vašírov)
Říjen
Odpoledne s dechovkou (Obec Lány)
Říjen
Turistický výšlap (TJ Sokol)
Říjen
Podzimní úklid lesa (Naše Lány)
Říjen/ Listopad Uzavírání lánského nebe, modelářské letiště (MK Lány)
15. 10.
Dýňořezání, 14:00 hodin (Naše Lány, Obec Lány)
21. 10.
Lampiónový průvod v 18:00 hodin od lánského hřbitova (Naše Lány,
SDH Lány)
Listopad
Listopad
Zavírání lánského mola, Židovský rybník (MK Lány)
17. 11. – 6. 1. 2017 Výstava Zimní hrátky (Muzeum TGM)
20. 11.
Adventní prodejní výstava (Muzeum TGM)
26. 11.
Rozsvěcení vánočního stromku, svěcení věnců (Obec Lány)
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KALENDÁØ AKCÍ

NEBE NAD LÁNY
Mýty provázejí lidstvo od nepaměti
a pronikají do všech oborů lidské
činnosti. Někteří podléháme jejich
pokušení, jiní mají jasno v tom, kde je
pravda. Astronomie se s mýty setkává
nejdéle. Nejstarším z historických mýtů
je jednoznačně plochá Země. Tak přirozenou a denním životem stvrzovanou
jistotu mohl zpochybnit jen duch
skutečně výjimečného jedince. Umíte si
představit starověkého šamana, který je
svědkem zatmění Měsíce a kterého to
inspiruje k představě, že žijeme na
povrchu koule?! Jak mohlo něco tak
vzpírajícího se zdravému rozumu (moře
nevyteče) být počátkem zboření
největšího mýtu v dějinách?! Tak
převratná úvaha nemá myslím
srovnatelnou následovnici. Autor –
neznámý.
Mýtů novodobých máme, co hrdlo ráčí.
A ty své autory mají. Někdy prohnaně
šikovné, jindy nestydatě prolhané.
Nechat se unášet na vlně vzrušujících
konspirací o zfalšovaném přistání na
Měsíci, či o uložených ostatcích posádky
mimozemského plavidla v prostoru
51 v Nevadě je lákavé. Nepřeberné
množství informací a dostupné vzdělání
nám však, na rozdíl od starověku, dává
šanci vyhodnotit takové teorie a udělat si
závěr.
Je tedy s podivem, že dnes je stejně
jednoduché podsouvat lidem mýty jako
v dobách staro- či středověkých. Pořád
existují skupiny ochotné naslouchat,
jedinci lační šířit a představitelé
připravení podpořit bludy. Věřte
nevěřte, i ten nejstarší mýtus – plochá
Země – dostal nový kabát a má solidní
skupinu fanoušků. Žijí na vnitřní straně
duté Země!
Pozorujte raději noční oblohu. Na NEBI
NAD LÁNY ničemu takovému
nenaletíte. A když uvidíte padat hvězdu,
klidně tomu věřte, bude to ten nejneškodnější mýtus v naší rozbouřené době.
Jirka Luska

Mikulášská nadílka (Náš Vašírov)
Vánoční akademie (TJ Sokol)
Voňavý advent, lánská sokolovna od 10:00
do 17:00 hodin (Obec, TJ Sokol, Baráčníci)
10. 12.
Výroční Valná hromada SDH Lány,
hasičská zbrojnice
17. 12.
Vánoční buchec turnaj ve volejbalu (TJ
Sokol)
23./26.12. Vánoční koncert (Chorus Laneum)
26. 12.
Turnaj mužů ve st. tenisu (TJ Sokol)
31. 12.
Silvestrovský turnaj ve st. tenisu (TJ Sokol)
Pokud není uveden termín akce, bude upřesněn
pořadateli dodatečně.

Prodej se uskuteční:
9. dubna, 8. května a 11. června 2016
Lány – u rybníka – 10:45 hodin
Při prodeji slepiček provádíme výkup králičích
kožek. Cena dle poptávky.
Další informace: Po - Pá 9:00 – 16:00 hod.
Tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Baráčníci – Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Lány –
Vašírov
Chorus Laneum – smíšený pěvecký sbor
MK Lány – Modelářský klub Lány a okolí
MŠ Lány – Mateřská škola Lány
Muzeum TGM –Muzeum TGM v Lánech
Narpa – Hospoda Narpa
Naše Lány – spolek Naše Lány
SDH Lány – Sbor dobrovolných hasičů T. G. Masaryka
v Lánech
Sokol – TJ Sokol Lány
Sportovní stáj – Sportovní stáj Lány – Vašírov
TK Lány – Tenisový klub Lány
ZŠ Lány – Základní škola Lány

SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Jednotka Sboru dobrovolných hasièù obce Lány v roce 2015
V uplynulém roce vyjížděla jednotka SDH Lány
celkem k 19 zásahům (požár 11x, technické
zásahy 7x, taktické cvičení 0x, dopravní nehoda
0x, planý poplach 1x, záloha 0x). Jednotka
zasahovala v lánském katastru 7x a mimo katastr
12x. Průměrný počet hasičů na výjezd byl 6 členů.
Průměrná doba trvání zásahu 48 minut.
Nezapočítán požár v Olešné 5 dní, 13 hodin a 13
minut. Nejvytíženější měsíc srpen: 7x. Jednotka
pomohla uchránit majetek v hodnotě 5.700.000,Kč. Nejaktivnějším hasičem výjezdové jednotky
byl Petr Tesařík, který absolvoval 12 výjezdů
z celkem 19.
Lánští hasiči disponují technikou CAS 32 Tatra
148 (8 zásahů) a CAS 25 K Liaz 101 (14 zásahů).
Dále pak OA VW Transportér (5 zásahů).
Řetězové pily STIHL (4 zásahy). Požární stříkačka
a plovoucí a kalové čerpadlo (4 zásahy).
Elektrocentrála Honda (2 zásahy). Dýchací
technika (1 zásah).
Jednotka absolvovala výcvik ve vyprošťování při
dopravní nehodě 2x. Výcvik na vodě 4x (záchrana
tonoucích, práce s raftem na divoké vodě). Výcvik
s technikou, výstrojí a výzbrojí 10x. Výcvik na
lezecké stěně 3x. Technická výpomoc pro obec
12x.
V průběhu roku jsme se věnovali údržbě
a opravám své techniky, výstroji a výzbroji.
Stavebním úpravám na nových vratech u T 148
a úpravám na rozšíření garáže u Liazky. Provedli
jsme instalaci osvětlení v garážích a vyrobili jsme
nové sezení do kuchyně.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách. Stáří 14 -19 týdnů. Cena 149 Kč až
180 Kč/ks.

Použité zkratky pořadatelů:

Prosinec
Prosinec
Prosinec
10. 12.

S lánskými dobrovolnými hasiči jste se mohli
potkat na valných hromadách a hasičských
plesech v okolních vesnicích. Pořádali jsme
Hasičský ples. Pomáhali jsme během akcí: Pálení
čarodějnic, Máje, Lánský den plný her (ukázky),
Vatra T. G. M. a Lampionový průvod.
Zásahy
9.1. Požár – Stochov – požár v bytovce
27.1. Požár – Lány – přetopená krbová kamna
11.2. Technický zásah – Lány – přetopený kotel
23.3. Požár – Lány – požár budovy
31.3. Technická pomoc – Píska – řezání stromů
31.3. Technická pomoc – Ploskov – řezání
stromu
3.4. Ostatní pomoc – Lány – vytopený dům
18.5. Požár – Tuchlovice – požár seníku
7.6. Planý poplach – Stochov – kouř v bytovce
22.7. Požár – Kačice – požár pole s obilím
26.7. Požár – Tuchlovice – požár pole s obilím
3.-9.8. Požár – Chrášťany – požár pole s lesem
7.8. Požár – Srby – požár lesa
14.8. Požár – Kačice – požár trávy
15.8. Požár – Ploskov – požár lesa
16.8. Technická pomoc – Ploskov - padlý strom
směr Beroun
17.8. Technická pomoc – Lány – voda v DPS
27.8. Technická pomoc – Lány – odstranění
nebezpečného hmyzu
22.12. Požár – Lány – požár stromu
Petr Králíček

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 pomníků denně 8 :00 – 18:00 hod., 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, mobil: 603494769, e-mail: kamenictvi.humpal@tiscali.cz
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SPOLEÈENSKÉ DÌNÍ
Vítìzství lánským vyfoukli Krakonoš s Trautenberkem
Únorovou Maškarní merendu vyhrála rodina
Sailerových z Rakovníka v kategorii dospěláků
i v kategorii dětí. Lánským tak vyfoukli hned dva
poukazy na celodenní rodinné vstupné do
aquaparku v Čestlicích. Držím palce místním,
aby vítězné pozice příští rok uhájili pro sebe.
Ne b o j t e s e v y m y s l e t n ě c o b l á z n i v é h o
a originálního. Děkujeme všem pohádkovým,
nadpřirozeným nebo vymyšleným bytostem, že
s námi strávily příjemné sobotní odpoledne
v lánské sokolovně při oslavě 9. narozenin
Domečku. A velké díky patří všem partnerům
a pomocníkům akce.
Děkujeme!
Gratulujeme vítězům
z kate-gorie DOSPĚLÁCI
2016: 1. Trautenberk
(Irena Sailerová,
Rakovník), 2. Sluneční víla
(Martina Kukurová,
Lány), 3. Bacil (Markéta
Soukupová, Lány), 4.
Angry Birds Stella
(Martina Hořejší, Lány),
5. Elvys (Jan Šírek, Lány).
Gratulujeme vítězům
z kate-gorie DĚTI 2016: 1.
Krakonoš (Jakub Sailer,
R a k o v n í k ) ,

2. Rumcajs (Antonín Štross, Lány), 3. Letí do
vzduchu (Amálka Sokolová, Lány), 4. Moucha
(Lucie Smolíková, Lány), 5. Motýl Emanuel
(Karel Pleiner, Lány) a Maková panenka
(Zuzanka Loskotová, Stochov).
A když už jsem zmínila příští rok … Ráda bych se
tímto obrátila na Vás, širokou veřejnost, s
výzvou – hledáme porotce pro Maškarní
merendu 2017. Zájemci, hlaste se prosím již nyní.
Každý dobrovolník bude vítán. Kontakt:
sdruzeni@lany.cz nebo mob. 724 265 092.
Jana Drastilová, spolek Naše Lány

Prodej palivového døíví
Lesní správa Lány nabízí prodej
palivového dříví jak z listnatých, tak
z jehličnatých dřevin. Dříví měřeno
v prostorových metrech.
Dříví 2 m délky – minimální odběr
10 prm, doprava LS Lány. Kontakt:
Zuzana Fenclová 605 264 169 nebo
zuzana.fenclova@lslany.cz.
2 m délky

cena vč. DPH
za 1 prm

Jehličnaté

800,- Kč

Listnaté měkké OL, LP, OS

700,- Kč

Bříza

900,- Kč

Listnaté tvrdé BK, DB, HB, JS 1000,- Kč

Dříví 1 m délky - štípané, pouze s vlastní
dopravou. Kontakt: Ing. Jitka
Lovětínská 605 264 151 nebo
jitka.lovetinska@lslany.cz.
1 m délky

cena vč. DPH
za 1 prm

Jehličnaté

900,- Kč

Listnaté měkké OL, LP, OS

800,- Kč

Bříza

1000,- Kč

Listnaté tvrdé BK, DB, HB, JS 1100,- Kč

Úklidové služby

Co vše patøí k Velikonocùm?
Popeleční středou, která letos připadla na
10. únor, začalo období předvelikonočního
čtyřicetidenního půstu. Velikonoce jsou
nejvýznamnější svátky křesťanské církve spojené
s památkou umučení a vzkříšení Krista. Slavíme
je vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po
jarním úplňku. Letos připadnou na 27. března.
Už asi málokdo ví, že svátkům předcházely v době
půstu neděle Postní, Černá, Pražná, Kýchavá,
Družebná. Nejznámější je asi neděle Smrtná,
spojená s vynášením Smrti (nebo také Moreny,
Mařeny) ze vsi a jejím zapálením nebo vhozením
do vody, a také šestá, připomínající vjezd Krista
do Jeruzaléma – neděle Květná. Při té se světí
větvičky jívy (kočiček), kterým se přisuzovala
zázračná moc. Měly pomáhat proti pohromám,
kouzlům, nemocem. Někde dokonce dvě až tři
kočičky lidé polykali, aby je nebolelo v krku.
A pak už je tu pašijový týden – poslední týden před
Velikonocemi. Na Modré pondělí a Žluté úterý se
musí gruntovat ve všech domácnostech. Během
Škaredé středy se na nikoho nemračte, protože
byste se mračili celý rok! Na Zelený čtvrtek (název
je odvozen od Olivové hory, kde začalo Kristovo
utrpení) je zvykem připravovat jídlo ze zelené
zeleniny a bylin, aby byl člověk po celý rok zdráv.
V naší době můžeme v ten den pít i zelené pivo.
V tento den také zvony odlétají do Říma. Po
ranním Gloria všechny zvony zmlknou a někde je
nahradí zvuk řehtaček, klapaček, které prý

vyhánějí z domů všechno zlé, včetně hmyzu
a myší usazených přes zimu v domech. A kdo
nechce mít nouzi, musí na Zelený čtvrtek zacinkat
kovovými penězi v kapse a ony se vás pak budou
držet celý rok!
Jsme u Velkého pátku. Je to den ukřižování Krista,
den hlubokého smutku. Nesmělo se třeba ani prát
prádlo, protože by se máčelo do Kristovy krve. Ten
den má prý zvláštní kouzlo – země se na krátkou
dobu otevírá a vydává své poklady. Je zakázáno
hýbat zemí (orat, kopat, sázet). Projevuje se tím
úcta k zemi. K obřadům na Bílou sobotu patří
Vzkříšení – vyzvednutí monstrance a Kristovy
sochy nebo obrazu z Božího hrobu, které se nesou
v průvodu s černými korouhvemi. Půst končí na
Velikonoční neděli – Boží hod velikonoční. Svátky
tím vrcholí, v kostele se provádělo svěcení
pokrmů, ať to byl beránek, mazanec, vejce, chléb
nebo víno, a toto jídlo se konzumovalo venku
vestoje. Kousek z posvěceného jídla musela
dostat nejen každá návštěva, ale také zvířata,
voda, sad – to aby byla všeho hojnost.
Velikonoční pondělí už žádné liturgické úkony
nemá, zato je plné velikonočních zvyků a symbolů
– pomlázka, vajíčka, beránek, zajíček, pečivo,
velikonoční nádivka atd.
Zdroj: Zvyky a obyčeje v Čechách a na Moravě.
Přeji všem krásné Velikonoce 2016!
Václava Nováková

·
·
·
·
·

mytí oken
úklid domácností
úklid nebytových prostor
čištění koberců a podlah
čištění čalouněného nábytku

tel.: 721 913 325
e-mail: info@uklidek.cz
web: www.uklidek.cz

Velikonoce
v lánském kostele
V neděli 27. března v 15:00 hodin
proběhne v lánském kostele Nejsvětějšího Jména Ježíš mše svatá, při které se
budou žehnat velikonoční pokrmy.

Velikonoèní pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se
urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude v létě
nouze o vodu.
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SPORTOVNÍ DÌNÍ V LÁNECH

Ze sokola
· Sobotní cvičení od 9:00 hodin bude

pouze 12. března.
· V sobotu 19. března se koná Hasičský

ples.
· V sobotu 26. března se uskuteční

turnaj veteránů ve stolním tenise Memoriál J. Skály.
Václava Nováková

Valná hromada sokola
Výbor TJ Sokol Lány zve své členy a
příznivce na volební valnou hromadu,
která se uskuteční ve čtvrtek 17. března
od 18:30 hodin v přízemí lánské
sokolovny.

Pøipomínáme tìm, kteøí …
· přelézají plot u sokolovny, že nejen

ničí plot, ale také stromky habrů,
které jsme tam vysázeli,
· si zvykli scházet se večer na střídačce za sokolovnou, kde vysedávají,
vykuřují, pijí alkohol, že po sobě
zanechávají velký nepořádek.
Právě vám jsou určeny tyto řádky. Podle
provozního řádu jsou obě tyto činnosti
v areálu zakázané, přečtěte si ho!
Žádáme vás, abyste ctili majetek TJ
a práci nás, kteří ji děláme dobrovolně
bez nároku na odměnu! Děkujeme.
Výbor TJ Sokol Lány

CHLAZENÍ
KLIMATIZACE
TEPELNÁ ČERPADLA

Od návrhu po realizaci
Kontakt: Miroslav Brtna, U Lipky, Lány
Email: oprava.chlazeni@seznam.cz
Tel. č.: 776 123 177

Pátý roèník LÁNSKÉ KOULE PÉTANQUE 2016
Tak jako v předchozích čtyřech letech, i letos se
uskuteční soutěž, která si postupně získává stále
větší oblibu. Pétanque je pro každou věkovou
kategorii a úspěchy na mezinárodním poli
zaznamenávají mladí i ti dříve narození.
V loňském roce se do soutěže přihlásilo
68 zájemců a věřím, že toto číslo bude letos
překonáno. Noví zájemci se mohou na první
schůzce seznámit nejen s organizací turnaje, ale
i s velmi jednoduchými pravidly. Tato pravidla ve
zjednodušené formě mohou zhlédnout již nyní na
tabuli České asociace pétanque klubů (ČAPEK)
u pétanqueového hřiště v areálu sokolovny.
S ohledem na předpokládaný velký zájem bude
i tentokrát hráno dvoukolově. K operativnímu
domlouvání zápasů je nezbytné ke svému jménu
sdělit i telefonní číslo, popřípadě e-mailovou
adresu. Tyto údaje pak všichni účastníci
s předstihem obdrží.
Zájemci, DVOJICE, se mohou přihlásit
u Oldřicha Poláška na telefonním čísle 608 410
832, nebo na e-mail polasekol@seznam.cz
nejpozději do 18. března 2016!

Rozpis zápasù SK Lány A
So 26.3.

15:00

SK Lány - SK Rakovník B

So 2.4.

16:30

Sp. Lužná - SK Lány

So 9.4.

16:30

SK Lány - FC PO Olešná

So 16.4.

17:00

SK Senomaty - SK Lány

So 23.4.

17:00

SK Lány - FK Kněževes

Na společném setkání v pátek 25. března 2016
v 17:00 hodin přímo na hřišti pétanque si
rozlosujeme jednotlivé hrací skupiny. Zde si také
budou moci všichni vyzkoušet hody, popř.
vyslechnout rady a doporučení. Účast na schůzce
není nezbytná.
Hrací koule si hráči mohou stejně jako
v předchozích letech vyzvedávat v hospodě
Narpa, kde budou na nástěnce tabulky všech
skupin podle rozlosování a tabulka rezervací
hřiště. Tam si každý dopíše do prázdné kolonky
den a čas zápasu a tím si zablokuje hřiště. Tabulky
hráčů i další případné pokyny a průběžné výsledky
budou rovněž zveřejňovány ve vitríně před
sokolovnou. Za příznivého počasí se může začít
hrát již po plánovaném společném setkání.
Případné změny vyplývající z nepředvídatelných
okolností budou přihlášeným účastníkům sděleny
e-mailem. Přihlaste se, přijďte povzbuzovat
a pobavit se, těšíme se na Vás.
Oldřich Polášek

Okresní pøebor starších
pøípravek
Po 11.4.

17:30

Tn. Rakovník - SK Lány

Ne 17.4.

16:00

SKP Rakovník O - SK Lány

Ne 24.4.

10:00

SK Lány - SKP Rakovník Č

Ne 1.5.

10:00

TJ Roztoky - SK Lány

Ne 8.5.

10:00

SK Lány - FK Kněževes

Ne 15.5.

10:00

FC 05 Zavidov - SK Lány

So 30.4.

17:00

SK Lány - FC 05 Zavidov

So 7.5.

17:00

So. Janov - SK Lány

So 14.5.

17:00

ČLKolešovice-SKLány

So 21.5.

10:00

Ol.Rakovník-SKLány

So 28.5.

17:00

SKLány-SKLišany

So 4.6.

17:00

FKHředle-SKLány

So 11.6.

17:00

SKLány-FCJesenice

Okresní pohár starších
pøípravek

So 18.6.

17:00

SKPavlíkov-SKLány

Ne 3.4.

10:00

SK Lány - Tn. Rakovník

Ne 29.5.

10:00

SK Lány - SKP Rakovník Č

Ne 5.6.

10:00

SK Lány - TJ Roztoky

Domácí zápasy v sobotu 26. března., 9. dubna
a 23. dubna se uskuteční na UMT Rynholec. Na
lánském hřišti bude probíhat plánovaná
rekonstrukce trávníku: prořezání a provzdušnění,
doplnění travního semene, doplnění křemičitým
pískem a postřik tekutým hnojivem. Poté musí být
trávník po určitou dobu bez zátěže s dostatečnou
zálivkou.

Dubnové domácí zápasy dne 3. dubna a 24. dubna
Po 13.6.kvůli
17:30
Tn. Rakovníktrávníku
- SK Lány odehrány
budou
rekonstrukci
nejspíše na soupeřových hřištích.
Klára Dudášiková
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